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Duikend
het nieuwe jaar in
In Horst vond woensdag 1 januari traditioneel de nieuwsjaarsduik plaats. Zo’n tweehonderd mensen, waaronder het voltallige College van B&W, dook het water bij de Kasteelse
Bossen in. Precies om 12.00 uur werd, na een warming-up, het startschot gegeven door burgemeester Ryan Palmen. Na afloop was er voor de duikers een welverdienden kop
erwtensoep en een oorkonde. / Beeld: Sten Jetten

Gemeente zegt huurcontract
De Wingerd op
Gemeente Horst aan de Maas heeft het huurcontract met de huidige exploitant van cultureel centrum
De Wingerd in Sevenum met ingang van 23 december van dit jaar opgezegd. Volgens de gemeente voldoet de manier waarop het centrum nu wordt geëxploiteerd niet aan de doelstelling.
In een brief aan de gebruikers van
De Wingerd geeft de gemeente
aan dat het gebouw een centrale ontmoetingsplek moet zijn
voor inwoners, verenigingen en
maatschappelijke organisaties.
Volgens de gemeente is dat nu
niet het geval. Reden voor haar
om het huurcontract met ingang
van 23 december op te zeggen.
De gemeente geeft aan nog met
de gebruikers in gesprek te willen

gaan over behoud van het cultureel centrum.
Theo en Dian van Gasteren, de
huidige exploitanten van De
Wingerd, betreuren het besluit
van de gemeente. In een paginagrote advertentie in het lokale
blad, geven ze aan ‘keitrots’
te zijn op het gemeenschapshuis en graag verder te willen
gaan. Desgevraagd laat Theo van
Gasteren weten niet verder op de

kwestie in te willen gaan en eerst
met de gemeente in gesprek te
gaan. Ook gemeente Horst aan de
Maas wil verder geen toelichting
geven en verwijst naar de brief
aan de gebruikers.
Op dinsdag 21 januari is er in
De Wingerd een bijeenkomst voor
verenigingen en organisaties,
georganiseerd door de exploitanten.

Oorzaak nog onbekend

Garage Tienray afgebrand
Een garage aan de Leemberg in Tienray is in de nacht van dinsdag
31 december op woensdag 1 januari volledig uitgebrand. Een bewoonster van het nabijgelegen huis werd uit voorzorg naar de huisartsenpost
gebracht.
De brandweer werd rond 01.00 uur
gealarmeerd voor de garagebrand.
Uitbreiding naar de aangrenzende
woning werd voorkomen, al liep het
wel veel rook- en waterschade opgelopen.

In de as
Volgens de politie Horst aan de
Maas- Peel en Maas zullen de bewoners hierdoor tijdelijk elders moeten
worden ondergebracht. Een bewoonster heeft rook ingeademd en is ter

plekke behandeld door de ambulance. Uit voorzorg heeft de ambulance haar voor nader onderzoek
naar de Huisartsenpost gebracht.
Rond 01.30 uur is het sein ‘brand
meester’ gegeven. De nabluswerkzaamheden hebben tot ongeveer
02.00 uur geduurd.
Door de brand is de garage volledig
in as gelegd. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend, laat de politie
weten.
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50 jaar OJC Walhalla

Van U2 naar kinderwagenraces
OJC Walhalla viert in 2020 50 jaar soos in Sevenum. De jongerensociëteit
ziet Abraham. Op woensdag 1 januari trapte Walhalla zijn feestjaar af
met het bekendmaken van zijn nieuwe jubileumlogo en een lichtgevende
vijftig die voortaan aan de soos is bevestigd. Drie bestuursleden blikken
terug op 50 jaar OJC Walhalla.
Want wat is er veel gebeurd in de
soos. “We hebben altijd hetzelfde pand
gehouden”, vertelt bestuurslid Micky
Bouten. “Aan de buitenkant is er wel
het een en ander veranderd. En wij zijn
de enige soos in Horst aan de Maas met
een eigen tuin. Daar zijn we hartstikke
trots op.” In de zestiger jaren was er
sprake van een grote cultuurwisseling, met name in West-Europa en de
Verenigde Staten. In Sevenum werd
deze wisseling zichtbaar eind jaren 60.
Er liepen jongeren rond met lang haar
en die vertoefden in hun vrije uren in de
tot jeugdbar omgebouwde kippenhokken. De Sevenumse gemeenschap was
hiermee niet erg gelukkig en daarom
werd er gezocht naar een oplossing.
De jeugd moest weer ‘onder controle’
gekregen worden. Zo ontstond het idee
om een jeugdcentrum op te richten voor
alle doelgroepen.

ZOPO dicht
In 1970 zag Walhalla eindelijk licht.
De verbouwing van het pand aan
De Donckstraat verliep prima en zo werd
de onderbouw (soos) en de bovenbouw
in gebruik genomen op 6 maart in 1970.
In het weekend van 17 en 18 oktober
1970 vond de officiële opening plaats.
In de beginmaanden had Walhalla het

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

lastig. Bezoekersaantallen vielen tegen
en er werden weinig activiteiten georganiseerd. Uitgaansgelegenheid ZOPO in
Horst werd door gemeente Horst tijdelijk
gesloten vanwege hygiënegrondlijnen
en zo trokken alle ZOPO-gangers richting
Sevenum. Geluk bij een ongeluk dus en
zo trokken door de jaren heen steeds
meer jongeren naar Walhalla.

Kinderwagenraces
Voorzitter Menno Philipsen vertelt dat
in de jaren erna Walhalla haar gloriejaren kende. “Iedereen ging hier uit en
er werden ontzettend veel activiteiten
opgezet. Zo kent de soos hoogtepunten als de Open Sevenumse Mens Erger
Je Niet Kampioenschappen, kinderwagenraces en uiteraard het nog steeds
gehouden festival Prilpop.” Over het
algemeen kwam er een alternatieve groep jongeren naar de ‘kroeg’.
“Lange haren heersten tussen de bezoekers. Tegenwoordig is dat wel anders.
Nu komen alle soorten groepen naar
Walhalla. Dat komt ook omdat we de
jeugd vrij laten in wat zij willen organiseren. We betrekken ze direct bij de
soos.”

Dire Straits en U2
Door de jaren heen hebben er ook heel

wat bands opgetreden in OJC Walhalla.
“Ons hoogtepunt is toch zeker wel het
verrassingsconcert van de Heideroosjes
in 2012 tijdens Prilpop”, vertelt bestuurslid Remi Gommans. “Dat was geweldig
en zo onverwachts. Ze zeggen dat het
brandalarm is afgegaan vanwege de
hitte en rook die er die avond heerste.”
Grote namen komen ook voorbij.
“Ooit hebben we U2 willen boeken,
maar de meerderheid vond het maar
baggermuziek”, zegt Remi lachend.
“Ook hebben we een keer de Dire Straits
in gedachten gehad, maar die had destijds een net te hoog prijskaartje.”

50 jaor waers
In het jubileumjaar krijgt Walhalla een
nieuw jubileumlogo en een grote vijftig die voortaan aan het pand hangt.
Deze zal branden als de soos geopend
is. “Ook presenteren we ons eigen bier
dit jaar en een speciaalbier. Daarnaast
brengen we net zoals 25 jaar geleden
een boek uit, ditmaal een fotoboek:
50 jaor waers.” In het weekend van
vrijdag 15 en zaterdag 16 mei viert
Walhalla dan echt feest. Op vrijdag
wordt er voor de jongeren een feest
georganiseerd en op zaterdag is het
tijd voor een reünie waar ook bands

Scharrelkids legt beleeftuin aan
Het was de laatste bijeenkomst van de Scharrelkids van IVN de Maasdorpen in 2019. Die moest uiteraard
feestelijk en groots afgesloten worden. Daarom trokken de kinderen van de natuurjeugdgroep de Kasteelse
Bossen in Horst in om een beleeftuin aan te leggen naast de dierenweide.

Redactie en webredactie
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redactie@hallohorstaandemaas.nl
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resultaat moet een grotere biodiversiteit opleveren van inheemse planten
die mooi bloeien. Dit zal ongetwijfeld
ook meer dieren aantrekken waaronder insecten. Het gaat er hier weer
fantastisch eruit zien.” Een aantal
kinderen boort gaten met een grondboor waar het skelet van de wilgenhut in wordt gevestigd. “Ik vind het
heerlijk in de natuur”, zegt Colbers.
“Even eruit, daar hou ik wel van.
Laat dat nu precies de insteek zijn
van de Scharrelkids: eropuit trekken.”

Glimlach

Bezorgklachten

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.

Tekst en beeld: Niels van Rens

Lekker ‘knommelen’ in de natuur

hallohorstaandemaas.nl

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.

komen spelen. De bovenverdieping
zal worden ingericht als bruincafé
waar gezellig bijgepraat kan worden.
“Het jubileumjaar wordt georganiseerd
door alle vrijwilligers. Dus ook oudvrijwilligers. Zo zie je dat iedereen zijn
beste beentje voorzet en dat kenmerkt
Walhalla ook wel.” Op de website
OJC Walhalla kunnen gegadigden zich
aanmelden voor de reünie.

De bedoeling was dat 55 kinderen de
bossen introkken om te graven, bouwen en knutselen, maar vanwege een
aantal afmeldingen vanwege ziekte
kromp de groep wat in. “Maar dat
maakt niet uit”, zegt René Colbers,
bestuurslid IVN de Maasdorpen.
“Laat ze lekker ‘knommelen’ in de
natuur, als vandaag niet alles afkomt,

dat is niet erg. We kunnen nog altijd
een andere keer met z’n allen de
Kasteelse Bossen intrekken.”

Meer biodiversiteit
Het hele gebied om de dierenweide
wordt opgeknapt door de kinderen
van de Scharrelkids. Er komt onder
andere een wilgenhut en in de lente

worden verschillende planten gepoot.
“Het gebied is verwilderd en daarom
knappen we het op”, zegt Colbers.
“We hebben vooral last van brandnetels en bramenstruiken. Die gaan we
opruimen en zetten nieuwe plantjes
voor in de plaats. Onder andere de
kattenstaart, harige wilgenroos en de
hangzegge worden geplant. Het eind-

Verderop zaagt een aantal meiden takken van een wilgenboom af om deze
later te bevestigen aan de hut. “Als je
de natuur wilt herschikken, moet je
die naar je eigen hand zetten”, zegt
Colbers. “Anders verwildert het langzaam. We maken van deze saaie
boel weer een mooi en leuk gebied.”
De natuur ingaan vindt Colbers heel
belangrijk. “Vooral voor kinderen.
Ze kunnen lekker ravotten en werken daardoor ook nog eens aan hun
toekomst. Ik heb dit vroeger ook altijd
gedaan en kijk hoe trots ik ben dat ik
de volgende generaties nog steeds dit
kan aanleren. Als je hen zo bezig ziet,
dan verschijnt toch een glimlach op je
gezicht? Daar doe ik het voor.”

Tekst en beeld: Niels van Rens
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Geen station Grubbenvorst

Toch fietstunnel bij station
Horst-Sevenum
Als de gemeenteraad van Horst aan de Maas akkoord gaat met een extra investering van 1,3 miljoen euro,
kan er een fiets- en voetgangerstunnel gerealiseerd worden bij station Horst-Sevenum.

De totale kosten voor de aanpassing
van de stationsomgeving zijn 7,4 miljoen euro. Deze worden verdeeld
over gemeente Horst aan de Maas,
provincie Limburg, NS Vastgoed en
het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu. De bijdrage van het ministerie is echter lager dan de gemeente
had verwacht, zij draagt namelijk
niet bij aan de fietstunnel. Ook zijn
de bouwkosten gestegen en moet de
fietstunnel op een andere plek worden aangelegd. In 2018 heeft de raad
als 1,7 miljoen euro aan voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld.
Het college stelt nu de raad voor
het resterend benodigd budget van
1,3 miljoeneuro bij te dragen. De overige 4,4 miljoen wordt door de andere
drie partijen gefinancierd. Om aan
die 1,3 miljoen te komen wil het college het geld dat eerst gereserveerd

was voor een station in Grubbenvorst,
475.380 euro, bestemmen voor
Horst-Sevenum. “De kans dat er op
korte termijn station Grubbenvorst
wordt gerealiseerd, is nihil”, laat een
woordvoerder desgevraagd weten.
“Daarom is besloten dit geld te
gebruiken voor dit project. Het college
blijft echter wel lobbyen voor een station in Grubbenvorst.”

Tweehonderd parkeerplaatsen
Het definitieve ontwerp gaat uit van
de aanleg van een rotonde op de
Stationsstraat ter hoogte van het oude
Rabobank-gebouw. De Greenport
Bikeway wordt doorgetrokken en gaat
over in de fietstunnel die onder de
Stationsstraat doorschiet. Daarnaast
komt er een nieuwe weg van en naar
het station. Ook worden er tweehonderd nieuwe parkeerplaatsen aan-

gelegd. Wethouder Eric Beurskens:
‘Ik ben blij dat we eindelijk werk
kunnen maken van een meer verkeersveilige oplossing. Ook passen we
de stationsomgeving aan het huidige gebruik aan, want station HorstSevenum wordt steeds belangrijker
voor de regionale reiziger.”
Het nieuwe ontwerp heeft volgens de
gemeentewoordvoerder geen consequenties voor de woningbouwplannen
voor het Rabobank-gebouw.
Het plan wordt dinsdag 21 januari besproken in de gemeenteraad.
Eerste fase van de herinrichting is de
uitbreiding van de parkeerplaatsen.
Deze fase wordt door NS Vastgoed
gerealiseerd en start dit jaar.
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Fons Steggink nieuwe
directeur-bestuurder BiblioNu
Fons Steggink (33) is vanaf 1 februari de nieuwe directeurbestuurder van BiblioNu. Na een selectie heeft de Raad van
Toezicht voor hem gekozen. Steggink woont in Oirschot en is nu
nog werkzaam als adviseur Digitale Geletterdheid bij Bibliotheek
Eindhoven.

“Uit de gesprekken met Steggink
en de contacten met zijn referenten
is gebleken dat hij de bibliotheekbranche uitstekend kent en dat hij
beschikt over goede ideeën voor
de toekomst van onze bibliotheek”,
aldus BiblioNu. Ook de personeelsvertegenwoordiging van BiblioNu
was betrokken bij deze gesprekken
en de keuze.

‘Geweldig’
“Ik vind het geweldig dat BiblioNu
mij de kans geeft om leiding te
geven aan de verdere transitie

van de bibliotheken in Horst aan
de Maas en Venray”, zegt Fons
Steggink. “Eigentijdse bibliotheken.
Bibliotheken van nu met respect
voor de medewerkers en hun reeds
geleverde inzet. Het bouwen van
een sterk netwerk en als ambassadeur gaan staan voor BiblioNu: dat
is een rol die mij ligt. Cultuur verrijkt, verdient, verbindt, vernieuwt
en verzacht, zoals ook beschreven in het cultuurmanifest van
Eindhoven. Ik kan niet wachten om
mijn bijdrage te gaan leveren aan
deze Bibliotheken van Nu.”

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
Beeld: gemeente Horst aan de Maas

TipHorstaandeMaas

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

‘Communicatie huisvesting
arbeidsmigranten ligt bij gemeente’
Een gemeente moet het voortouw nemen in communicatie naar de buurt als er plannen zijn voor huisvesting
van arbeidsmigranten. Zij geeft namelijk de vergunningen af en is daarmee de eerst verantwoordelijk.
Dat vindt 62 procent van de inwoners van Horst aan de Maas, blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.
Het afgelopen jaar zijn er diverse
initiatieven voor het huisvesten van
arbeidsmigranten in Horst aan de
Maas gepresenteerd. Inwoners vinden het belangrijk dat zij daar goed
over worden geïnformeerd en willen dat het liefste door middel van
een informatiebijeenkomst. Maar dan
moet er nog wel de mogelijkheid zijn
om inspraak te hebben, zegt één van
de ondervraagden. “Eerst luisteren ,
dan pas met een plan komen en niet
omgekeerd.” Een ander beaamt dit:
“Vaak komen ze al met concrete plannen en is inspraak bijna onmogelijk.
Het zou zo moeten zijn dat er vanaf

het begin van de besprekingen directe
bewoners ingeschakeld moeten worden.” Als omwonenden in een vroeg
stadium meegenomen worden in het
traject, kan het onrust wegnemen.
“Arbeidsmigranten zijn geen boze,
gevaarlijke mensen. Zorg ervoor dat
ze geïntroduceerd worden als medeburgers.”

Verantwoordelijkheid
Als het gaat om wie het meest verantwoordelijk is voor de communicatie richting bewoners, dan vindt
62 procent dat de gemeente die
verantwoordelijkheid moet nemen.

“De gemeente geeft aan dat ze
staat voor ‘leefbaarheid’ en geeft
de vergunningen af”, is een reactie.
“Gezien de gevoeligheid en emoties
rondom de huisvesting van arbeidsmigranten dient de gemeente het voortouw te nemen in de communicatie en
discussie hierover.”
Maar ook de huisvester moet de
buurt betrekken bij zijn plannen,
vindt 28 procent van de inwoners.
Ook vinden sommigen dat het het
beste zou zijn wanneer zij gezamenlijk optrekken met de gemeente en
de werkgever.
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Nieuwe eigenaren
Theo Lommen
Tweewielerspecialist
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HALLO op reis

Theo Lommen Tweewielerspecialist wordt overgenomen door
Dave Baltissen en Hugo Steeghs. Eigenaren Theo en Ellen Lommen
dragen het bedrijf, met winkels in Sevenum en Horst, over aan de
nieuwe eigenaren.
Dave en Hugo zijn geen onbekenden binnen het bedrijf, ze werken
er al jaren. “Dave is werkzaam vanaf
1994 en Hugo sinds 2012. Ze kennen inmiddels de kneepjes van het
vak en waarborgen de waarden van
het bedrijf.” Nadat ze in 2017 de
dagelijkse leiding overnamen, gaan
ze nu ook verder zonder de enthousiaste ondersteuning van Theo en
Ellen. Veel gaat er niet veranderen
na de overname. Alleen het logo en
de naam wordt gewijzigd. De naam
wordt Lommen Tweewielers en
het logo wordt wat eigentijdser en
strakker. Verder blijven we vooral
doorgaan met waar we ons in
onderscheiden: klantgerichte service. We vinden het heel belangrijk
dat we onze klanten een persoonlijk

advies geven bij de keuze van het
beste product en de nazorg hiervan. Lommen Tweewielers is in 1956
opgericht door Hubert Lommen
(Lommen Bér) aan de Peperstaat in
Sevenum, waarna Theo het bedrijf
vanaf 1978 succesvol heeft voortgezet. In 2020 zal er dus een einde
komen aan de familie Lommen binnen het bedrijf maar zal de familie
in de naam blijven voortleven.

Met Dendron naar India
Vier leerlingen (allen 15 jaar) en twee docenten van het Dendron College in Horst, zijn net voor kerstmis
teruggekeerd van een reis naar India. Onder begeleiding van Bart Veldpaus bezochten zij niet alleen het
Helpende Handen-project in Chennai, maar ook de projectlocaties in Coimbatore en Madurai. Ook werd er
nog in traditionele kledij geposeerd met de HALLO.

Kloosterstraat 12, 5961 GE Horst
Peperstraat 54, 5975 BW Sevenum
077 467 82 17
www.theolommen.nl

HALLO op reis

Collega’s Van Leendert in Abu Dhabi
De collega’s Rick van Rengs, Maurice van Leendert, Giel Geven en Eric van Leendert hebben onlangs een
bezoek gebracht aan de Verenigde Arabische Emiraten. Na een weekend Formule-1 racegeweld op het
Yas Marina Circuit was het daarna tijd om een dagje te ontspannen in de woestijn nabij Abu Dhabi.
Tijdens de Jeep-safari was er bij een kamelenfarm een korte pauze. Hier hadden ze even tijd om de
HALLO tevoorschijn te halen voor een leuke foto.

HALLO op reis

Paddocks in België
Vriendengroep Paddocks uit Sevenum gaat al 35 jaar samen een weekend naar België. Jan Houben,
Bart van Enckevort, Jos Rijs, Ger Drissen, Jan Huijs, Piet Raedts, die allen volgend jaar 70 worden,
poseren hier samen met de HALLO.
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Acht politiemedewerkers

Politie verlengt schorsingen
De politie heeft de schorsingen van vier politiemedewerkers van het basisteam Horst/Peel en Maas verlengd.
De agenten werden al in april van dit jaar op non actief gesteld. Vier andere medewerkers, die sinds de zomer
buiten functie zijn gesteld, zijn eind december eveneens geschorst. Dit omdat het onderzoek nog in volle gang
is en een buitenfunctiestelling slechts een tijdelijke maatregel is.

Ook wordt onderzocht of de agenten
rommelden met ‘anonieme’ tips over
misdrijven. Politiemensen zouden zich
zelf hebben voorgedaan als tipgever.

Antwoordkaart
In een oproep in HALLO Peel en Maas
en HALLO Horst aan de Maas in februari werd burgers gevraagd verdachte
situaties anoniem te melden via een
antwoordkaart. De Limburger vermoedt dat politiemensen zelf deze
kaarten instuurden. Door de regels op
deze manier op te rekken kon de politie sneller een strafrechtelijk onderzoek starten, was het idee.

Strafrechtelijk onderzoek
Inmiddels loopt er een strafrechtelijk
onderzoek naar acht agenten van de
het basisteam Horst/Peel en Maas.
Hoe lang het onderzoek gaat duren
kan de woordvoerder van politie
Limburger niet zeggen. Ook kan zij de
vermoedens van De Limburger bevestigen noch ontkennen.

Tegen de acht geschorste medewerkers loopt al geruime tijd een intern
onderzoek vanwege vermoedens van
ernstig plichtsverzuim.
Volgens dagblad De Limburger kijken

de rijksrecherche en de interne
politiedienst VIK (Veiligheid,
Integriteit & Klachten) of agenten zich
hebben bezondigd aan buitensporig
geweld.

Anonieme tips
De geschorste agenten zouden hebben
opgeschept over uitgedeelde klappen in interne Whatsapp-groepen die
momenteel worden onderzocht.

Tekst en beeld: Marc van der Sterren
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slank en strak in 2020,
zonder chirurgische ingreep?
Begin dan NU!
Wij bieden een ruime keuze behandelingen aan voor een natuurlijke look
van gezicht en lichaam.

Doel: huidverbetering, bodycontour
herstellen, verbetering van de
stofwisseling en bloedcirculatie.

Uitgelicht: LPG® Endermologie 100%
natuurlijke, pijnvrije stimulatietechniek, waarbij de lichaamseigen cellen
worden geactiveerd.

Toepasbaar bij: cellulite, vastzittende
vetophopingen, verouderde en/of
verslapte huid

Duur: 5 weken met een frequentie
van 2x per week.

Gratis intake voor een behandelplan
voor jou op maat!

bel of app 06 20 41 45 01 | Cosmedisch Centrum Horst | Industriestraat 15

Binnenkijken bij...

Column

Goede
voornemens
Toen ik in de week voor kerst
over de gang van een afdeling
in de gevangenis liep, hoorde ik
de stem van André Hazes uit
een cel galmen. Een vrouw
zong heel hard mee op het lied:
‘Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straf die ik
verdiend heb, zit ik uit…’
Terwijl ik dit hoorde, bedacht
ik meteen wat een stereotype
beeld dit is. Kerst in de gevangenis met de muziek van André
Hazes.
In werkelijkheid hoor je dit lied
in de gevangenis echter minder
vaak dan dat je zou verwachten.
Maar de woorden van Hazes zijn
in dit geval wel waar. De straf die
is opgelegd, wordt ook tijdens de
feestdagen uitgezeten. Tijdens de
feestdagen in detentie verblijven,
is volgens veel vrouwen zwaar,
waarbij een gevoel van eenzaamheid overheerst.
Na de kerstdagen volgde de jaarwisseling. U en ik hebben goede
voornemens gemaakt voor het
nieuwe jaar en de toekomst. Dit is
voor veel van de vrouwen in Ter
Peel niet anders. Ook al zitten
ze opgesloten, de wens om het
anders en goed te willen doen,
blijft aanwezig.
Dit doen zij onder andere door een
start te maken met hard te werken
aan herstel, of door het afmaken
van een individueel traject dat
gericht is op een delict vrije toekomst. Vaak betekent dit afscheid
nemen van ‘foute’ vrienden en
gewoontes, bewust gaan kiezen
voor verandering en een andere
manier van leven.
De inspanningen van alle medewerkers van Ter Peel zijn er
daarom op gericht dat de vrouwen
binnen detentie hun verantwoordelijkheid blijven nemen om te
werken aan herstel en terugkeer
naar de maatschappij.
Vol verwachting kijk ik dan ook uit
naar het nieuwe jaar en meteen
hoor ik in mijn hoofd een gedeelte
van het refrein van het lied van
Marco Borsato: ‘Vrij zijn! Ze wil
alleen maar vrij zijn…’

Carla Wijnhoven
Penitentiaire Inrichting Ter Peel
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“ ’t is good zoë!”

Wij zijn verdrietig dat wij
afscheid hebben moeten nemen
van mijn lieve man, ôzze pap,
opa en super opa

Gerard Pieter Jan Haegens
Grad van de smid
echtgenoot van

Lien Haegens-Litjens
17 juni 1923

Horst aan de Maas

† 23 december 2019

America: Martien Haegens
America: Jac en Karin Haegens-Hendriks
Rick en Suus, Liv
Shanna en Chris, Benthe, Ries, Jette
Niels en Simone, Sieb,
Goor: Jos en Anita Haegens-Siepman
Marcel en Manon, Perr, Levv
Ellen en Marcel
Leon en Marieke, Evi, Yfke, Lina
Patrick †
Pascal
Horst: Ria en Hans Verberkt-Haegens
Mandy en Patrick
Joyce †
Roy en Joske
Encount er Bay (Australië): John en Julie Haegens-Moonchild
Kim

Gewone mensen kunnen bijzonder zijn.

Piet Janssen
* Wijchen, 30 oktober 1928

† Leur, 26 december 2019

echtgenoot van Mien de Bruijn †
partner van Ne e Sommerdijk-Fleuren †

Lea Wijnands

Familie Janssen
Familie de Bruijn
Familie Sommerdijk
Familie Fleuren

25 jaar
Gastendonkstraat 22

Corresponden eadres: Korverstraat 7, 5961 KL Horst
Op verzoek van Piet vindt het afscheid in besloten kring plaats.
Middels deze berichtgeving willen wij u,
indien u niet op een andere wijze geïnformeerd bent,
op de hoogte brengen van het overlijden van Piet.

Lieve Mia, rust zacht
wij weten dat er iemand op je wacht

Mia Kleuskens-Starren
echtgenote van

Jan Kleuskens a
Mia overleed in de gezegende leeftijd van 87 jaar.
Familie Starren
Familie Kleuskens
Neven en nichten

Paulus Potterstraat 3
5961 AW Horst
De crematie heeft plaatsgevonden op maandag 30 december.

Venlo, 27 december 2019
Correspondentieadres:
Pastoor Debijestraat 48 A, 5963 AG Hegelsom

De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven
na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en trotse opa

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag
4 januari om 12.00 uur in de aula van crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieve deze
annonce als zodanig te beschouwen.

Jan Joosten
* Horst, 2 mei 1937

† Venlo, 8 november 2019

Voor het medeleven en steun in deze moeilijke tijd
willen wij iedereen hartelijk bedanken.
Dit hebben wij bijzonder op prijs gesteld.
Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen
en een luisterend oor.

Nel Joosten - van der Sterren
Kinderen en kleinkinderen

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

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.
Long olie - bij verkoudheid,
vastzittend slijm in de longen,
versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl Ook
verkrijgbaar bij natuurwinkels in Horst.

Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com
Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines oa ploegen/
frees/spitmachine/kipper/mesttank/
schudder/hark/bloter/kopeg/tractor
enz. Tel. 06 19 07 69 59.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

HAN-MARK
ARENDSE
0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl

Gelegenheid tot feliciteren
8 januari van 18.30 - 20.00 uur
bij Mikado
Deken Creemersstraat 56
5961 JP Horst

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

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

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

2 januari 2020 waren wij

Lei Jacobs en
Mia Jacobs-Droog
50 jaar getrouwd

Geboren

Joes
12 december 2019
Zoon en broertje van
Rob, Cassie en Pip
Dorperweiden 66
5975 BD Sevenum

Geboren

Giel

20 december 2019
Zoon van Sharon en
Sher Clemens-Brouwers
Broertje van Wout* en Tess
Tuinderslaan 59A
5961 RP Horst

Welkom lief ventje!

Geboren op
16 december 2019

Sem
Zoon en broertje van
Danny Vullings
en Marieke Wijnen
Lis
Emmastraat 3
5975 CM Sevenum

Bijles aan huis door ervaren
basisschoolleerkracht, daar word je
beter van! Info: zelfverzekerdkind.nl
Kamer te huur centrum Horst.
2 badkamers en leefkeuken gedeeld
met 3 werkenden. babouche@ziggo.nl

0301 \ enzo
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Geplukt

Henk Kemperman Horst
Hij is een cultuurmens, met een passie voor musea, boeken en het theater. Hij is sinds begin 2020 gestopt
als de directeur van openluchtmuseum De Locht. Wel blijft hij vrijwilligerswerk doen in het museum. Ook
is hij na een paar jaar fractievoorzitter van D66 Horst aan de Maas te zijn geweest, nog altijd op de achtergrond actief in de partij. Deze week wordt Henk Kemperman (75) uit Horst geplukt.

overstap: van personeelswerk in een
profit-organisatie naar een non-profit-organisatie. “Ik werd het hoofd
personeelszaken bij de bibliotheekcentrale van Gelderland.” Henk had
er een heerlijke tijd en breidde zijn
interesses uit. Zijn passie verschoof
wat richting het algemeen management: directeurswerk. Hij startte aan
een opleiding Bestuurskunde en bleef
doorgroeien. Op meerdere plekken
in Nederland nam hij directiefuncties waar, onder andere in Zwolle en
Zaanstad. In bibliotheken, want als
fervent lezer was dat waar zijn hart
lag. “Een boek lezen is fantaseren. Dat
is het mooiste wat er is.”

Boekenliefde

Henk werd geboren in Borne in een
streng katholiek gezin. Hij werd dan
ook met straffe hand opgevoed volgens de normen en waarden van
het geloof. Toen Henk 9 jaar was,
verhuisde het gezin naar Rhenen,
waar hij de basisschool afmaakte.
Hij was een goede leerling en werd
vanuit thuis de richting van priester opgeschoven. “Zo ging dat in
katholieke gezinnen.” Op zijn 12e
ging hij naar een seminarie in de
buurt van Eindhoven. Dat pakte niet
zo goed uit. “Ik had veel heimwee
en voelde me heel eenzaam. Het
eerste jaar heb ik verknald, dus ik
bleef zitten. Het tweede jaar ging
beter, zo goed zelfs, dat ze vonden dat ik naar het gymnasium
kon.” Henk verruilde het semina-

rie in voor een gymnasium in de buurt
van Haarlem. “Het werd geen succes. Ik haalde goede punten, dat wel.
Maar op mijn rapport stond: ‘Henk is
eigenwijs, hij vraagt steeds naar het
waarom. Dat moet hij niet doen. Hij
moet het gewoon uit zijn hoofd leren.’
Als onderwijzer was mijn vader het
daar niet mee eens, dus na dat schooljaar ging ik naar een andere school:
het Canisius College in Nijmegen.”

Vis in het water
Daar rondde hij het gymnasium dan
uiteindelijk succesvol af. “Ik ging
daarna eerst een tijdje werken op de
boerderij bij familie. Toen moest ik in
militaire dienst.” Dat was echter absoluut niet aan Henk besteed. “Ik deed
alles om maar zo vaak mogelijk ver-

lof te krijgen”, lacht hij. Blij dat zijn
diensttijd er op zat, ging Henk daarna
werken bij de HEMA. Na vijf jaar realiseerde Henk zich dat hij dit niet zijn
hele leven wilde blijven doen. Hij ging
op zoek naar iets wat hem wel interessant leek en kwam uiteindelijk terecht
bij NKF Kabel, waar hij personeelswerk ging doen. Ook volgde hij in de
avonduren een opleiding in deze richting. “Ik voelde me als een vis in het
water”, zegt hij.

Bibliotheek
Na negen jaar maakte hij toch een

Toen hij in Zaanstad stopte als bibliotheekdirecteur, besloot hij zelfstandige te worden. Hij werd adviseur op
het gebied van bibliotheken. “In die
functie leerde ik Marian kennen”, vertelt hij. “Ik had haar al vaker gezien
op congressen, want ze is veertig jaar
directrice geweest bij de bibliotheek
in Horst.” Ze deelden hun passie voor
boeken en ook op andere gebieden
bleken ze dezelfde interesses te hebben. De vonk sloeg over en een tijdje
hadden Henk en Marian een latrelatie.
Uiteindelijk besloot Henk toch naar het
zuiden te verhuizen en zo’n acht jaar
geleden ging het stel samenwonen in
Horst. “Ik wilde graag inburgeren en
kwam zo bij museum De Locht terecht.
Ik stopte als zelfstandige en werd daar
rondleider.”

lijk, maar ik ben ook gek op het theater. Vooral experimentele vormen vind
ik prachtig. Ik ben ooit eens naar een
voorstelling geweest die maar liefst
10 uur duurde”, lacht hij. “En ik heb
de hele voorstelling genoten.” Elk jaar
gaan Henk en Marian zo’n twintig keer
naar het theater. “Vooral ballet vind
ik mooi, en dan niet zozeer het klassieke ballet, maar andere, nieuwere
vormen.”

Structuurleider
Een andere interesse van Henk is de
politiek. “Daar heb ik ben ik altijd
al in geïnteresseerd geweest. Toen
ik hier kwam wonen, heb ik contact
opgenomen met de jongens van D66.
Die stonden toen op het punt om te
stoppen. Ik werd de lijsttrekker en ben
zes jaar fractievoorzitter geweest.”
Dat combineerde hij met het directeurswerk bij De Locht en dat viel hem
uiteindelijk zwaar. “Ik begon tekenen van een burn-out te vertonen en
heb besloten daarmee te stoppen.”
Hij bleef wel actief in de fractie en
momenteel is hij technisch voorzitter
van de plusfractie. “Ik houd me daarin
niet bezig met politieke besluitvorming, maar ik zorg voor structuur.”

Reizen

In de toekomst hoopt hij te kunnen
blijven genieten. “Marian en ik hebben in het verleden veel mooie reizen
gemaakt. We zijn erg nieuwsgierig
naar andere culturen. Zo zijn we in Iran
geweest, waar de mensen heel vriendelijk waren. Ook hebben we door
Zuid-Afrika gereisd.” Zulke lange reizen
Theater
wil Henk in de toekomst niet per se
Toen de oud-directeur van De Locht
maken, maar citytrips staan wel op
weg ging, werd Henk vanwege zijn
zijn lijstje. “En we blijven lezen, want
achtergrond gevraagd om die functie
over te nemen. Zeven jaar lang was hij dat is nog altijd de mooiste bezigmet veel plezier directeur. “Maar vanaf heid.”
1 januari 2020 hebben twee nieuwe
directeuren het overgenomen”, zegt
hij. “Ik blijf wel actief als rondleider.”
Tekst: Aniek van den Brandt
Vanaf dan kan hij ook meer tijd steken
Beeld: Jos Derks
in zijn andere hobby’s. “Lezen natuur-

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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BEKRO Horst

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Te huur opslagruimte: in Melderslo
(Leeuwerweg 15), 84m2 (lxbxh=14x6
x4m), toegangsdeur 140x230cm. Voor
meer informatie bel 06 12 84 75 92.
Zomerhuis te huur Mallorca
100m v/h strand voor- en najaar
huisbertcati.com- facebook huisbertcati
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Fietsreparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9 Horst. Graag eerst
bellen 398 60 16/06 28 83 92 29.
Grote vlooienmarkt Tegelen in de
Haandert, Haandertstraat 6.
Zon. 12 jan. 10.00 tot 15.30
voor deelname tel. 077 474 38 20.
Gezocht huurwoning max. € 737,14
p/m met spoed voor moeder en kind.
Gemeente Horst of Venlo 06 55 55 24 63.

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27
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D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Van een last naar een lust

Iedereen namens D66+GroenLinks een heel goed en gezond 2020. Het jaar 2019 met een heel goed
gevoel afgesloten. Eind vorig jaar was er een buurtgesprek van de Olieslagerstraat in Sevenum.
In deze straat, eigenlijk een laan,
staan een reeks gezonde volwassen bomen en sommige bewoners ervaren daar last van. Niet
de blaadjes in de herfst, maar
vooral de plak van luizen en soms
bloesem. Door de buurt werd een
gesprek geregeld bij iemand thuis
aan de tafel. Bij een goed bakje
koffie werden de bomen bespro-

ken: wat zijn de problemen, wat
zijn de voordelen van de bomen.
De voordelen zijn vaak schaduw,
verkoeling en natuurlijk de vogeltjes. Men is het eens dat de groene
straat mooi is en bijdraagt aan leefbaarheid.
Interessant is natuurlijk hoe kan
het dat er luizen zitten op de blaadjes aan de boom. De gemeente is

SP Horst aan de Maas

inmiddels al gestart met een biologisch knoflookextract, wat luizen
niet zo lekker vinden. Ook werden
ideeën aangedragen om het evenwicht te herstellen zodat andere
insecten en vogels de luizen te
lijf gaan. Dit kan door gemengde
hagen en extra bloemenstrook te
plaatsen. Een creatieve overkapping is voor de auto ook mogelijk

men vaak al een heel eind. Als
D66+GroenLinks zullen we meedoen en knallen om 2020 een fantastisch jaar te laten worden.

Ton Wismans, burgerraadslid

Vóór kwaliteit van zorg, tegen zorgcowboys

De SP heeft onlangs voorgesteld om in de verordening Maatschappelijke Ondersteuning vast te leggen dat
de huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo betaald wordt volgens de cao Verzorgings-,
Verpleeghuizen en Thuiszorg (VVT).
afgelopen jaren meer dan honderdduizend ontslagen gevallen in de zorg.
Gevolg: failliete instellingen of overname door commerciële organisaties,
zeg maar ‘zorgcowboys’, die de kans
zien een onderneming op te zetten
waarbij winst maken belangrijker is
dan het leveren van goede zorg.
In een Algemene Maatregel van

Het voorkomt dat commerciële organisaties dit werk gaan uitvoeren op
basis van een andere cao, waarbij de
huishoudelijke hulp aanzienlijk minder betaald krijgt. De zorgen van de
SP werden begrepen, maar vormden
geen aanleiding om dit daadwerkelijk
vast te leggen in de verordening. Als
gevolg van bezuinigingen zijn er de

een optie.
De buurt wil met de gemeente
gaan praten en de mogelijkheden
bespreken. Van een last naar een
lust. Samen de schouders er onder
zetten. Wat ik bijzonder waardeer
is, dat de buurt met elkaar op een
heel positieve wijze met elkaar in
gesprek is, goed luistert en de leefbaarheid wil versterken. Een mooi
voorbeeld in onze gemeente.
Door samen met elkaar te praten, gewoon aan de tafel, komt

Bestuur (AMvB) is vastgelegd dat
organisaties die huishoudelijke hulp
leveren conform de cao VVT loon
moeten betalen. Het voorkomt dat
medewerkers die als professional
huishoudelijke taken uitvoeren (met
een signalerende functie) na hun
ontslag bij een reguliere zorginstelling in dienst van een ‘zorgcowboy’

huishoudelijke taken moeten uitvoeren voor minder loon en slechtere
arbeidsvoorwaarden. Dit resulteert in
lagere kwaliteit onder andere omdat
de signalerende functie wegvalt en er
niet meer preventief geadviseerd kan
worden voor andere passende zorg.
Een verslechterde situatie dus voor
zorgvrager en zorgmedewerker, terwijl
de commerciële organisaties winst
maken. En wellicht kan dit helaas ook
een aantrekkelijkere situatie voor
gemeenten scheppen om zo goedkoop

mogelijk zorg in te kopen.
De toezegging van wethouder Bouten
dat hij zal waken over een “reële prijs”
stelt de SP niet gerust. Handhaving is
door ingewikkelde constructies heel
lastig en er zijn onvoldoende garanties
dat loon betaald wordt conform de cao
VVT. De SP maakt zich grote zorgen
over de mogelijk dalende kwaliteit
van zorg en beraadt zich op vervolgstappen om dat te voorkomen.
Aniet Fonteyne, raadslid

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.

WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1995

2095

FORTALEZA 10 X 20 CM

KALBAJAR 20 X 20 CM

€ / PER M2

€ / PER M2

ER WARM BIJZITTEN

DETEGELTENT.NL

www.haardstede.nl

Ingezonden brief

Eet mee
Niemand hoeft met de kerst alleen te zijn. Even een reactie op de geweldige eerste gezamenlijke eetmiddag
voor mensen die kerst alleen door moeten brengen.
Wat een fantastisch initiatief. Super

georganiseerd. Het eten en drank

was lekker en nog opgeluisterd door

leuke muziek. Wat een service. Het is
voor de organisatie zeer zeker een
inspiratie na deze blije gezichten om
het volgend jaar weer te herhalen.

Dankjewel, chapeau.
Wien van Mullekom en Cor Janssen
uit Griendtsveen

Ingezonden brief

De parabel van D66+GroenLinks Horst aan de Maas
Gezondste Regio is hot vandaag de dag in de regio Noord-Limburg. Ieder die een beetje naam heeft, maakt
er gebruik van. Van Gezond naar gezondste: de gezondste gemeente, het gezondste bedrijfsleven, het
gezondste onderwijs, de gezondste Gezondheidszorg, de gezondste jeugdzorg, het gezondste museum en
ten slotte kwam ik tegen de gezondste bevalling, het gezondste kraambed en de gezondste start van een
mensenleven.
Gezond, gezondste wordt niet
gebruikt maar misbruikt. Ben nog
nergens een goede omschrijving
tegengekomen waarin duidelijk
wordt gemaakt wat gezond, gezondheid is, laat staan de gezondste.
Gezond is zo algemeen dat het geen
betekenis meer heeft.
De politiek bemoeit er zich ook stevig

tegen aan. Zo ook D66+GroenLinks
Horst aan de Maas “Gezondheid en
Gezondste Regio”, in de HALLO van
week 51 van afgelopen jaar, geschreven door Thijs Lenssen. Het is een
betoog dat het karakter heeft van
de zaligsprekingen uit het Nieuwe
Testament. Vanaf nu vertelt Thijs het
goede nieuws aan de mensen want

dit is het moment om je leven te veranderen, want de nieuwe wereld van
de Gezondste Regio is nabij. Hij en
niet alleen hij, noemt er zelfs een
einddatum bij: het jaar 2025.
Het goede nieuws is: “In ons doen en
laten wordt gezondheid leidend en
niet meer alleen economie… waardoor we echt de Gezondste Regio in

Nederland worden.” In dit geschrift
leert Thijs wat het allerbelangrijkste is in het leven. “De gezondheid
van de mens en de natuur is het
allerbelangrijkste goed.” Voor wie?
“Voor ons, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.”
Te bereiken door: extra investeringen in gezonde voeding ter verbetering van de gezondheid van burger
en dier; gezonde arbeid en arbeidsomstandigheden, gezonde werk- en
leefomgeving en nog zowat van dat
spul. Zo ken ik: overbodig maken van
voedselbanken, geen dak en thuis-

lozen, geen mensen in de bijstand,
geen mensen in armoede, geen
drugs en alcohol, geen criminaliteit,
geen ongelijkheid tussen mannen en
vrouwen, geen gettovorming
en belabberde huisvesting en beloning van arbeidsmigranten. Dat zijn
voor mij de kenmerken van een
gezonde samenleving. Jaar 2025 is
de voorspelbare onmogelijkheid.
Onzin dus.

Henk Steenbekkers,
Gussekuulke Melderslo

0301 \ opinie
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Station Grubbenvorst dupe
van fietstunnel
Het Horster College van B & W maakte bekend dat ze toch een fiets- en voetgangerstunnel wil bij station Horst-Sevenum. Deze tunnel bevordert
de veiligheid van de weggebruikers rondom het station. De kosten voor gemeente Horst aan de Maas worden berekend op 1,3 miljoen euro. Om
aan dit bedrag te komen wil het college het geld dat eerst gereserveerd was voor een station in Grubbenvorst, 475.380 euro, bestemmen voor
Horst-Sevenum.
Een vraag om een station te bouwen in
Grubbenvorst leeft al jaren. De kans dat er een
station kwam, was volgens de politiek al niet
groot, maar nu lijkt het ook uitgesloten. Dat
bevestigd een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas: “De kans dat er op korte termijn station Grubbenvorst wordt gerealiseerd, is

nihil”, laat een woordvoerder desgevraagd weten.
“Daarom is besloten dit geld te gebruiken voor dit
project. Het college blijft echter wel lobbyen voor
een station in Grubbenvorst.”
De vraag is of dit eerlijk is voor de voorstanders van
het station in Grubbenvorst. Doordat er nu een tunnel wordt gebouwd krijgen zij geen station. Aan

de andere kant, wat is er belangrijker: veiligheid of
beter vervoer? Het college kiest voor veiligheid en
doet hiermee de kous af.

Station Grubbenvorst dupe van fietstunnel.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 51

Ik doe altijd boodschappen in mijn eigen dorp
In een ingezonden brief pleitte Patrick Huijs uit Melderslo onlangs in dit blad ervoor om de lokale middenstand te steunen.
“De leefbaarheid van een dorp bestaat onder
andere door een goed dorpscafé. Ook een school
valt hier onder, maar ook zeker een levensmiddelenwinkel”, schrijft hij. Van een flesje koffiemelk of een blik erwten kan een buurtsuper niet
bestaan. Wie de leefbaarheid in zijn dorp wil
ondersteunen, doet er dan dus ook goed aan om
boodschappen te doen in zijn eigen woonplaats.
Dat vindt ook 60 procent van de stemmers
op deze poll. Op Facebook zegt Hay Mulders.

“De supermarkt is o zo belangrijk voor een dorp.
Dat merk je pas als hij verdwenen is en dan is het
(vaak) te laat. Een slaapdorp willen we allemaal
niet! Dus: blijf winkelen in je eigen dorp en hou
de leefbaarheid op peil. Dagwinkel America is een
voorbeeld hoe het wel kan. Maar dit gaat niet vanzelf. Het is en blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Koop in de vreemde niet, wat je eigen dorp
je biedt.” Jan Huys voegt daar aan toe: “Deze brief
is uit mijn hart gegrepen. Het is zo belangrijk dat

de supermarkt Melderslo blijft. Je merkt pas wat
het is als je ze niet meer hebt in je dorp. Wij hebben dat in Broekhuizen ook gemerkt. En het is echt
niet zoveel prijsverschil als in de grote supermarkten.” Suzanne Elbers-Meesters ziet dat iets anders:
“Ik zou wel willen, maar de wekelijkse boodschappen voor 4 personen gaat me echt veel te duur worden. Voor de vergeten spullen gaan we wel naar de
buurtsuper, maar verder? Helaas...”

Ingezonden brief

Doe er iets aan
Misschien weet u het nog. In de zomer van 2019 stond er ineens een bordje bij de vijvers In de Riet.
Vermoeden van botulisme stond er op en ook dat je geen dode dieren mocht aanraken. Botulisme is namelijk niet gezond.
Wij, van wijkcomité In de Riet, hebben ambtenaren van de gemeente
in oktober gevraagd om iets aan dit
botulisme te doen in onze vijvers
die midden tussen de wijken In de
Riet en Middelijk liggen. Deze vijvers zijn tenslotte eigendom van de
gemeente. Botulisme ontstaat door
een periode van hitte (zoals afgelo-

pen zomer) en gebrek aan stroming
in de vijvers. Zomers zoals afgelopen
jaar zullen vaker voorkomen is de
voorspelling.
Er is ons begin november, na uitgebreid mailverkeer, ambtelijk meegedeeld dat de gemeente pas actie
onderneemt als er weer botulisme
ontstaat. Reden: te duur en geen

prioriteit. Dit vinden wij onacceptabel. Het afgelopen jaar zijn meer
dan vijftien dode eenden gevonden.
Drie daarvan zijn onderzocht op botulisme en dit bleek zo te zijn. Er spelen
kinderen en er wordt veel gevist.
Wij van het wijkcomité willen zo snel
mogelijk een oplossing, als in een
pomp of fontein, en zijn bereid mee

te denken en te werken.
Medio november hebben we een
brief naar het College van B&W
gestuurd. We kunnen ons niet voorstellen dat zo’n proactief bestuur,
dat gaat voor de gezondste regio,
gewoon afwacht tot het weer misgaat. We wachten het antwoord in
spanning af.

Mart Willems,
Wijkcomité In de riet

Ingezonden brief

10 stappenplan voor levendig centrum van
Centrummanagement
Een appje met de tekst: “top idee, sloop alle bebouwing in centrum Horst voor parkeerplaatsen, om zo de
auto te kunnen parkeren voor een bezoek aan..?” En een volgende app: “het artikel riep bij mij meer
vragen op dan dat ik er een visie in herken”. Met zulke berichten op zak heb ik natuurlijk het artikel in
onze laatste HALLO even doorgenomen. Inderdaad, visie is er niet in te vinden, maar het geeft wel inzicht
in het wie en hoe van plannen.
Het wie is in het artikel al snel duidelijk. De genoemden in het artikel
zijn Jan Nabben, Leon Litjens en Bob
Vostermans. Het CDA in centrumverpakking of andersom. De te volgen
weg is daarmee ook meteen duidelijk. Een wonderlijk weg voor een
club die altijd zegt dat ondernemen
risico nemen is, want de oplossing is
hier als vanouds om gemeenschapsgeld de problemen op te laten los-

sen. Koop leegstaande panden op
(door de gemeente), stop er sloopkosten in en maak met extra geld
daar parkeerplaatsen van. Zo lost
het Centrummanagement het probleem van de pandjesbaas op en
blijven de huren hoog. Het centrum
als gatenkaas met parkeerplaatsen.
Dat lost oud-wethouder Litjens op
door de ene winkel naar de andere
te verplaatsen en de eerste dan

weer te slopen voor parkeerplaatsen (met gemeenschapsgeld). Wat
gemeenschapsgeld voor wethouder
Vostermans betekent maakt hij snel
duidelijk. Op de plaats van zwembad
De Berkel (verplaatsing all in: 12-15
miljoen) moeten ‘natuurlijk’ parkeerplaatsen komen. Dit soort opdrachten van het Centrummanagement
kan hij niet naast zich neer kan leggen. En ja, voor de vorm kijkt hij ook

naar huizenbouw op de plaats van
De Berkel, dan kun je een argument
van opbrengst eerst nog gebruiken om De Berkel te verplaatsen
en daarna te besluiten de opdracht
van Jan Nabben uit te voeren. Is dat
externe onderzoek voor huizen dan
niet zondegeld? Je hoort wethouder
Vostermans denken, “het is maar
gemeenschapsgeld”. En zo liggen
wethouder en centrummanagement
dus weer op een lijn.

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.

Marieke ment...

Column

Denemarken
“Something is rotten in the
state of Denmark.” Deze quote
van Shakespeare schoot door
mijn hoofd bij het lezen van het
zoveelste bericht over de perikelen binnen het politieteam
Horst aan de Maas/ Peel en
Maas.
Er lijkt inderdaad iets goed rot te
zijn daar bij de politie. Een stinkende beerput die steeds verder
wordt opengetrokken en waarvan
steeds meer details naar boven
komen drijven. Om uw geheugen nog even op te frissen: in juni
kwamen de eerste berichten van
onrust binnen het team van politie Horst aan de Maas/ Peel en
Maas naar buiten. Drie agenten
werden toen buiten functie gezet,
het totaal kwam later uit op acht.
Het onderzoek naar de misstanden
binnen het korps loopt nog steeds.
Nu lijkt het erop dat agenten zich
als anonieme tipgever voordeden
om zo sneller een strafrechtelijk onderzoek te kunnen starten.
Ook zouden er arrestanten zijn
mishandeld. De medewerkers
zijn inmiddels allen geschorst,
het onderzoek loopt nog steeds.
Maar voor de rest houdt iedereen
binnen de politie zijn kaken op
elkaar. Dit zijn toestanden die je
zou verwachten in dictatoriale staten, waar de politie de macht stevig in handen heeft en ieder die
haar dwarszit elimineert. Waar de
politie duidelijk niet je ‘beste
vriend’ is.
De politie is er voor onze veiligheid en met al die bezuinigingen
waarmee ze om de oren worden
geslagen, zal het werk er voor
hen niet makkelijker om worden.
Laat staan al het (verbale) geweld
waar ze mee te maken hebben als
ze hun werk uitvoeren. Je moet er
maar tegenkunnen. Het is dan ook
niet dat je je politiediploma via
een bonusaanbieding bij de supermarkt krijgt. Je volgt een opleiding waarin je leert met bepaalde
situaties om te gaan. Maar waar je
niet leert om de wet naar je hand
te zetten.
Acht medewerkers zijn geschorst,
maar we hoeven ons geen zorgen te maken, want ‘de capaciteit
is gewaarborgd’ en ondertussen
voeren de agenten die nog over
zijn een charmeoffensief via
sociale media. “There is something very rotten indeed.”

Marieke
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Voorbereidende vergadering op 7 januari

Raadsvergadering
Op dinsdag 21 januari is de volgende besluitvormende vergadering van de gemeenteraad.
Tijdens de voorbereidende vergadering op 7 januari kunt u gebruik maken van het
burgerpodium om in te spreken over de geagendeerde besluitpunten.
Besluitvormende vergadering
Tijdens de besluitvormende raadsvergadering
op 21 januari komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde: herinrichting parkeerterrein Kerkeveld, aanpassing Stationsomgeving
Horst - Sevenum en integraal veiligheidsplan.
Kijk voor een volledige agenda op
horstaandemaas.nl/raad.

Burgerpodium
Inwoners kunnen gebruik maken van het

Voorbereidende vergadering

burgerpodium. Onderwerpen voor het burger-

Tijdens de voorbereidende vergadering van

podium mogen ook gaan over zaken die niet

7 januari kunt u gebruik maken van het bur-

op de agenda staan. Wilt u gebruik maken van

gerpodium om in te spreken over de geagen-

het burgerpodium? Neem dan uiterlijk 24 uur

deerde besluitpunten.

vóór de voorbereidende vergadering contact
op met de grifﬁer, de heer R. Poels,

Op de agenda van deze voorbereidende ver-

tel: (077) 477 97 70 of 06 – 51 85 28 91 of

gadering staat ook de informatieve bespreking

email: grifﬁer@horstaandemaas.nl

van de rol van de gemeenteraad bij de omgevingsdialoog.

Meer informatie

Verder komen aan de orde: spreekrecht (bur-

Meer informatie leest u op de website

ger)raadsleden en de informatieve behande-

horstaandemaas.nl/raad. De openbare vergade-

ling raadsvoorstellen en ingekomen brieven.

ring is in de raadzaal van het gemeentehuis en

Aan de voorbereidende vergadering kunnen

begint om 20.00 uur. U kunt de vergadering ook

ook burgerraadsleden deelnemen.

live volgen via www.horstaandemaas.nl/raad.

Woensdag 12 februari

Toekomst van de veehouderij
...we
in Horst
aan de Maas

houden
van
aanpakken...

Datum: woensdag 12 februari

Plaats: Campusgebouw Villa Flora, Venlo
19:30

inloop

bezig houdt om toekomstbestendig te blijven en
maatschappelijk weer gewaardeerd te worden.
Kringlooplandbouw, terugdringen van emissies,

20:00 Opening en interactieve
paneldiscussie
21.30

producten zijn thema’s waar de sector zich mee

afsluiting en gelegenheid tot
napraten

steeds hogere kwaliteit en meer diversiteit in
producten zijn nodig om als sector toekomstbestendig te kunnen blijven en om maatschappelijk weer gewaardeerd te worden. Om goed
aan te sluiten bij deze veranderingen stelt de
gemeente Horst aan de Maas een visie op voor

Praat mee

zowel de grondgebonden als de intensieve

Het landelijk gebied zit midden in een verander-

veehouderij. Dat kunnen we niet alleen en doen

proces. De zogenoemde ‘license to produce’

we dan ook graag samen met u.

Laten we
elkaar
ontmoeten
tijdens de
Nieuwjaarsbijeenkomst
op maandag
6 januari.

UITNODIGING
NIEUWJAARSONTMOETING
2020
Vanaf 19.00 uur
bent u van harte welkom

Bij ‘de Werf’
zijn voldoende
kapstokken en
daar wordt
uw jas graag
in ontvangst
genomen!
Namens
het bestuur
van gemeente
Horst aan
de Maas

in de speciaal voor de gelegenheid
omgetoverde Gemeentewerf aan de Americaanseweg 43 in Horst. Medewerkers van
de gemeente ontvangen u warm en feestelijk. Ze nemen graag uw jas in ontvangst
want ze houden van aanpakken, net als u!
Vanaf 19.30 uur volgt een kort en boeiend
programma. Het bestuur van de gemeente
Horst aan de Maas gaat deze avond graag
op een ongedwongen manier met u in
gesprek.
Een hapje, een drankje, elkaars gezelschap
en een muzikaal intermezzo vormen de
basis-ingrediënten voor een mooie avond.
Samen toosten op het nieuwe jaar, als een
klinkend startsein voor een gezamenlijke
toekomst in onze gemeente. Die toekomst
maken we samen.

Ryan Palmen | burgemeester
Hans van der Noordt | gemeentesecretaris
Ruud Poels | griffier

van veehouders staat ter discussie.

Deterugdringen
Gemeentewerf
Kringlooplandbouw,
van emissies,

Americaanseweg
43,in 5961
steeds hogere kwaliteit
en meer diversiteit

Aanmelden

PC
Horstis daarom welkom om op 12 februari
Iedereen
Aanmelden is niet nodig.

2020 in gesprek te gaan over de veehouderij
in Horst aan de Maas. Wilt u meepraten of
bent u graag aanwezig als toehoorder,
meldt u zich dan vóór 5 februari aan via

willen wij u vriendelijk vragen een smartphone

Inzamelterrein oud ijzer en
papier Grubbenvorst aangepast

of tablet mee te nemen

Het aantal oud papier- en ijzerinzamelingen wordt met ingang van 1 januari 2020

toekomstveehouderij@horstaandemaas.nl.
Praktisch
Aangezien dit een interactieve avond wordt,

teruggebracht van 8 naar 4 keer per maand (alléén nog in de even weken).
Adresgegevens Floriadeterrein:
Campusgebouw Villa Flora

Om te voorkomen dat er auto’s stil komen te staan op de Californischeweg is de aanrijroute

Sint Jansweg 20 in Venlo

naar de losplaats verlengd. Dit is gebeurd in goed overleg met de gemeente, verhuurder en

(Parkeren kan bij de Innovatoren,

huurders van het terrein.

Sint Jansweg 15 en is gratis)

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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Recycling

Matrassen voortaan droog
aanleveren
Bekendmakingen

Matrassen worden niet meer met het grof huisvuil opgehaald. Deze worden vanaf 8 januari
apart en handmatig door de gemeente gratis bij u opgehaald. Wilt u één of meerdere matrassen aanbieden, bel dan met de gemeente voor een afspraak.

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

Nieuwe werkwijze

Toch nat?

De matrassen uit onze gemeente worden vanaf

Zijn uw matrassen, om welke reden dan ook,

America

Hegelsom

Melderslo

8 januari 2020 voortaan gerecycled! Dit is

nat geworden. Dan zijn er twee mogelijkheden.

Jacob Poelsweg 5

Past. Debijestraat 24

Denenweg 33

vriendelijker voor het milieu dan verbranden.

U laat het matras drogen en maakt een nieuwe

Zwarte Plakweg 21

Hillenweg 6

Meterik

Voor een goed recycleproces is het belang-

afspraak met de gemeente om het alsnog gra-

Nieuwe Peeldijk 19

Horst

Crommentuijnstraat 62

rijk dat de matrassen droog en schoon (niet

tis op te laten halen; U laat het matras met de

Broekhuizen

Witveldweg ong.

Sevenum

besmeurd met zand of vuil) worden ingezameld.

route van het grof huisvuil ophalen. Dit brengt

Loswal

Houd hier rekening mee wanneer u matrassen

voor ons als gemeente kosten met zich mee

Hilkensbergweg 5

Het Veldje ong.

Luttelseweg 20

wilt aanbieden.

omdat de matras(sen) dan op een andere

Broekhuizenvorst

Gasthuisstraat 56

Steinhagenstraat 52-70

manier verwerkt worden. Voor deze kosten

Blitterswijckseweg 2

Kranestraat 14

Vertrokken naar

Tip

(€ 35,- per matras ongeacht het formaat) ont-

Evertsoord

Gasthuisstraat 49

onbekende bestemming

Wanneer u één of meerdere matrassen wilt

vangt u achteraf de factuur.

Patersstraat 4

Lottum

Horst aan de Maas

laten ophalen, raden wij u aan om deze of in het

Dus, gratis als u op de juiste manier aanbiedt

Grubbenvorst

Bonenkampstraat ong.

Sevenum

plastic aan te leveren of op een plek neer te zet-

(schoon en droog). Zo niet, dan betaalt u €35

Pastoorstraat 1 /

Horsterdijk 1

Goenjeweg 2

ten waar de matrassen droog liggen. Zorg er te

per matras. In alle gevallen belt u eerst met

Meerlo

Berghemweg 12

allen tijde voor dat de matrassen niet nat worden!

de gemeente om een afspraak te maken

Natte matrassen worden niet meegenomen.

(077 - 477 97 77) om de matrassen op te halen.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

(perceel 4806)

Past. Vullinghsplein 13
Irenstraat 20-20b

Postbus 6005, 5960 AA Horst

Hazenhorstweg 5

Heesweg 12a

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

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

bureau
leefomgeving

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

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

Per 1 januari 2020
verhuizen wij naar
Ninnesweg 50 in Panningen

Waor: de blokhut ván Jong Nederland Hôrs
Wanniër: zaoterdág 11 jannewari

De deur giët um 19:30 oor aope
en ut spel start um 20:11 oor.

Postadres: Gielenhofweg

29, 5987 NA Egchel
Tel. 077 720 19 95 • info@vandurengroenservice.nl

www.vandurengroenservice.nl
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Januari

Horst aan de Maas begon het jaar goed met de officiële start van de Horst aan de Maas 800. In de Mèrthal
in Horst werd door het opnieuw in werking zetten van de klok van klokkenmaker Hay Peeters het jubileumjaar officieel geopend.
Museum De Kantfabriek in Horst
vierde eveneens een feestje.
Het was namelijk tien jaar geleden de voormalige kantfabriek
werd omgebouwd tot museum.
In Grubbenvorst waren de inwoners
minder blij met de verkeersrem-

mer die midden in het dorp lag. Een
enquête wees uit dat zij dit punt
het meest verkeersonveilig vonden. In het voorjaar werd de verkeersremmer door de gemeente
weggehaald. In America werd de
WhatsAppgroep ‘Kom d’r bej’ opge-

richt, speciaal voor alleenstaanden
die het leuk vinden om met anderen samen te koken of een tentoonstelling te bezoeken.
Basisschool De Driehoek in
Griendtsveen kreeg goed nieuws
in januari: de school blijft, ondanks

de krimp, de komende jaren open.
Onder regie van een werkgroep,
bestaande uit ouders en inwoners van het dorp, werden plannen gemaakt om het dorp meer te
betrekken bij de school.
Waar andere basisscholen te maken
hebben met een dalend leerlingenaantal, kampt basisschool
De Weisterbeek in Horst met ruimtegebrek. Mogelijk opties zijn ver-

huizen naar het Junior College en
nieuwbouw.

huis. Een stap die de wenkbrauwen van de gemeenteraad deed
fronsen. Mag een commerciële
partij wel gehuisvest worden in
een gemeentehuis? Wethouder
Bob Vostermans zag er echter
geen bezwaar in. “Een gemeentehuis is namelijk multifunctioneel.” Als teken van solidariteit
naar de LHBTI-gemeenschap in de
gemeente werd een voorstel van

SP, D66+GroenLinks, PvdA en VVD
aangenomen voor de realisatie van
een regenboogzebrapad. Het pad
werd uiteindelijk aangelegd op het
Lambertusplein in Horst.

Februari

Nadat bij prins Lars I leukemie werd geconstateerd, paste carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst
noodgedwongen het programma aan.
Zo werden de ceremoniële taken
overgenomen door de vorst en
kwam er geen prinsenreceptie. Dit laatste werd in november
ingehaald, toen prins Lars I alsnog een receptie kreeg. Jongeren
lieten zich in februari meermaals
horen. Zo gingen Loek en Simon

uit Broekhuizen de uitdaging
aan om een jaarlang een korte
broek te dragen. Dit deden zij niet
alleen voor henzelf, maar ook
voor het goede doel, namelijk het
Alzheimerfonds. Ook Simone en
Nora voerden actie. Zij gingen op
7 februari naar Den Haag om daar

te staken voor een beter klimaat.
Voor de verbouwing van ’t
Gasthoês wordt nog eens 4 miljoen euro extra uitgetrokken. Deze
kosten zijn nodig om het gebouw
zo duurzaam mogelijk te verbouwen. In februari nam Rabobank
haar intrek in het gemeente-

0301 \ jaaroverzicht
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Maart

Het verzoek van Renschdael Groep om tijdelijke parkeerplekken te realiseren op het Lambertusplein in
Horst, werd door het College van B&W afgewezen.
Volgens de projectontwikkelaar
zijn er door de diverse bouwprojecten in het centrum te weinig
parkeerplaatsen. Ook de centrumondernemers klagen over parkeerproblemen. Op de drie grote
parkeerterreinen in de omgeving
is echter voldoende plek, aldus de

gemeente. Jan Philipsen, ex-bassist
van Rowwen Hèze, presenteerde
zijn boek Icoon, een verhaal over de
naamgever van de band. De organisatie van Rozenfestival in Lottum
maakte bekend de stekker uit het
festival te trekken. Na 15 jaar valt
door een gebrek aan vrijwilligers

en bestuursleden het doek voor
het tweejaarlijkse evenementen
dat gemiddeld 40.000 bezoekers
trok. In maart vond ook de eerste gezamenlijke staking van alle
onderwijssectoren plaats. Onder
hen waren ook tientallen docenten
uit Horst aan de Maas. Zij staakten

voor betere werkomstandigheden.
In Griendtsveen presenteerde een
werkgroep haar plannen voor het
klooster. Het gebouw werd al enkele
jaren niet meer bewoond. Er werden verschillende ideeën geopperd
voor het klooster, waarbij het plan
om starterswoningen te realiseren de
meeste bijval kreeg. Ruim 55 procent van de inwoners van Horst aan
de Maas bracht haar stem uit tijdens

de provinciale statenverkiezingen.
Het CDA kreeg, ondanks een verlies,
de meeste stemmen, gevolgd door
nieuwkomer Forum voor Democratie.
De Waterschapsverkiezingen trokken 47,6 procent van de kiesgerechtigden.

werd de grafkelder van de familie Van Wittenhorst, de vroegere
bewoners van kasteel Huys ter
Horst, gevonden. In de kelder werden twee grafkisten aangetroffen,
van Willem Vincent van Wittenhorst
en van zijn vroegoverleden dochtertje. Wethouder Birgit op de Laak
werd voorgedragen als burgemeester van gemeente Nederweert.
Het PvdA-lid maakte sinds 2010

deel uit van het college en was
daarvoor negen jaar gemeenteraadslid en fractievoorzitter.
Haar opvolger werd Roy Bouten.

April

1 april staat dan misschien wel bekend als dé dag waarop je mensen voor de gek mag houden, het was ook
de dag dat burgemeester Ryan Palmen officieel werd geïnstalleerd.
Daags erna had hij zijn eerste
raadsvergadering, die meteen
tumultueus verliep doordat wethouder Han Geurts een motie
van treurnis aan zijn broek kreeg.
De raad was het namelijk niet eens
met de gang van zaken rondom
de verbouwing van ’t Gasthoês,

al stemde ze uiteindelijk wel in met
een extra investering van 4 miljoen. Leerlingen van basisschool
De Kameleon in Grubbenvorst
gingen naar Hengelo, waar ze
deelnamen aan het NK GEObattle,
een landelijke aardrijkskundige
wedstrijd. De Horster Zwem- en

Poloclub (HZPC) uit Horst vierde
in april het zestigjarig bestaan.
De op twee na grootste club van
Horst werd in 1959 opgericht als
een zwemvereniging voor alleen
dames. Pas in 1970, na de fusie met
HSV, werd er gemengd gezwommen. In de Horster Lambertuskerk
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Mei

Reindonk Energie & Co en De Wiek 2.0 werden met hun initiatief Zonneweide ’t Veen in Griendtsveen de
winnaar van de Groene Helden Stimuleringsprijs 2019.
De Groene Helden Stimuleringsprijs
is een initiatief van IVN Limburg en
wordt uitgereikt aan ondernemers
die zich sterk maken voor groene
en duurzame initiatieven. Acht inwoners van Horst aan de Maas kregen ook een ‘prijs’, zij ontvingen
namelijk tijdens de lintjesregen

een Koninklijke Onderscheiding.
Op Sportpark Bergsbos in Meerlo
vond de SamenLoop voor Hoop
plaats, een 24-uurswandelestafette
voor KWF Kankerbestrijding.
De bijna 800 deelnemers brachten
in totaal 76.000 euro op voor het
goede doel.

De overlast van vossen in de
Kasteelse Bossen in Horst nam
steeds meer toe, reden voor
gemeente Horst aan de Maas om
Wild Beheer Eenheid Horst in te
schakelen. Zij kreeg de opdracht het
aantal vossen naar een acceptabel
niveau terug te brengen.

Het bestuur van MFC De Meulewiek
in Meterik maakte haar renovatieplannen voor het gemeenschapshuis bekend. De wens is om onder
andere de foyer en het dak te vernieuwen. Raadslid Thijs Lenssen uit
Hegelsom brak in mei onverwacht
met de SP. Hij kon zich niet langer
verenigen met de lijn van de partij. Hij besloot zijn zetel niet terug te
geven, maar mee te nemen.

In juni maakte Lenssen bekend dat
hij zich aansloot bij D66+GroenLinks.

dat met de komst van een nieuwe
parkeerplaats de problemen verholpen zouden zijn. Twee jaar geleden
lieten de toenmalige voorzitter en
secretaris van Dorpsraad Melderslo
te willen stoppen. Opvolging liet
lang op zich wachten. Totdat zeven
inwoners besloten het anders aan
te gaan pakken en het Dorpsbelang

op te richten. In juni kwamen de
eerste berichten van onrust binnen het team van politie Horst aan
de Maas/Peel en Maas naar buiten.
Drie agenten werden toen buiten
functie gezet, het totaal kwam later
uit op acht. Het onderzoek naar de
misstanden binnen het korps loopt
nog steeds.

Juni

Grote muziekevenementen zijn voorlopig taboe in de Kasteelse Bossen in Horst. De gemeente nam deze
maatregel om de flora en fauna in het bos te beschermen.
Het besluit betekende onder meer
dat de outdoor-editie van Wild
Kingdom Festival niet doorging en
dat ook het voorbestaan van andere
evenementen onzeker was. Dat
de Doolgaardstraat in Horst een

voorrangsweg werd, zorgde voor
flink veel beroering. Bewoners en
ook het bestuur van basisschool
De Doolgaard vreesden dat de weg
zou veranderen in een racebaan.
Ook de inwoners van Broekhuizen

hadden verkeersproblemen. Zij
waren de geparkeerde auto’s op
de Veerweg beu. De auto’s blokkeren de weg, waardoor bijvoorbeeld
hulpverleners er niet door kunnen.
De gemeente verwachtte echter

Dit was het eerste deel van het HALLO-jaaroverzicht van 2019. In de editie van donderdag 9 januari blikt HALLO terug op de maanden juli tot en met december.
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15-vragen aan

Daniek Lemmen Horst
Hoi

Column

Oeps…
De feestdagen zijn afgelopen.
Mijn laatste column klopte niks
van, heb ik gemerkt. Diegenen
die zich net als ik afgelopen
week hebben afgevraagd of ze
het op precies dat moment naar
hun zin hadden vonden waarschijnlijk net als ik dat het
antwoord vaker “Ja” was, dan
“Nee”. Die column klopte dus
niet. Hij was fout, zou je kunnen
zeggen.

Naam:
Daniek Lemmen
Leeftijd:
13 jaar
Woonplaats: Horst
School:
Dendron College Horst
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik graag 40 jaar willen zijn.
Dan heb je je leven een beetje op de
rit, als het goed is. Dan hoop ik dat
ik een leuke baan en een leuk gezin
heb en veel kan genieten.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou nog meer van de wereld willen zien en bijvoorbeeld een wereldreis maken. Het lijkt me vooral
interessant om te zien hoe andere
mensen hun leven leiden en in een

andere omgeving leven dan waar ik
in leef.

weer naar huis, gelukkig is alles
weer goed gekomen.

is er natuurlijk ook bijna altijd lekker
weer.

Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?

Wat zou je nooit weggooien?

Wat is jouw stopwoordje?

Mijn telefoon, omdat ik appen met
mijn vriendinnen heel leuk vind en
Fidget Spinners, dat vond ik heel leuk alles wat je kan op je telefoon zou ik
want iedereen had er een. Het waren liever niet willen missen.
anti-stress speeltjes waar je je beter
door kan concentreren. Dat heeft op
Wat is het beste advies dat je ooit
mij zeker geen effect gehad.
hebt gekregen? Van wie was dat

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Ik was 10 jaar toen ik naar beneden
liep en politie en ambulancebroeders
hier in de tuin zag staan. Het was erg
warm geweest die dag. Oma was
niet goed geworden en werd met
de ambulance naar het ziekenhuis
gebracht. Na een week mocht oma

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

advies?

Dat je blijft wie je bent en dat je een
ander niet moet behandelen hoe je
zelf ook niet behandeld wilt worden en dat ik moet waarderen wat
ik heb. Dit advies heb ik van mijn
ouders gekregen.

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
In de film Home Alone, omdat er in
die film allemaal leuke, gekke en
onvoorspelbare dingen gebeuren en
uiteindelijk alles goedkomt.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Ik zou nog naar alle vakanties willen gaan waar ik tot nu toe geweest
ben. Het zijn gelukkig allemaal leuke
vakanties geweest met ons gezin.
Waar ik natuurlijk heel blij mee ben.

Wat zou de beste uitvinding zijn?
Dat je met één druk op de knop, daar
kunt zijn, waar je wilt zijn. Geen files
meer, geen stress. Kort gezegd, je
bent overal veel sneller.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Griekenland, dat is sowieso al mijn
favoriete vakantieland. We zijn
al verschillende keren op diverse
plaatsen en eilanden in Griekenland
geweest. Daarnaast vind ik het
Griekse eten heel lekker: Griekse
salades, olijven en fetakaas en het
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

‘Hè’, dit zeg ik altijd als ik de nadruk
ergens op wil leggen. Mijn vader en
zusje plagen me er vaker mee en
doen mij dan na.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Elke dag moet je wel beslissingen
nemen maar echt een grote beslissing heb ik nog niet genomen, dat
komt later wel.

Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?
Nils Holgersson, hij vloog mee met
de wilde ganzen en kon met dieren
praten ook beleefde hij veel avonturen. Dit personage komt uit een
kinderboek waar hij dus allemaal
avonturen beleeft.

Geloof je in buitenaardse wezens?
Nee, daar geloof ik niet in. Ik heb er
wel al films van gezien, maar dat er
buitenaardse wezens bestaan geloof
ik niet.

Hoe heb jij je beste vriend/vriendin ontmoet
Daar is niet maar één antwoord voor.
Ik heb meerdere goede vriendinnen. In de klas, bij volleybal en oude
klasgenoten waar ik het altijd gezellig en leuk mee heb. Een echte beste
vriend of vriendin kan ik niet benoemen. Het zijn allemaal mijn beste
vrienden.

Tekst: Jélena Bours
Beeld: Jos Derks

Er zijn wel meer fouten die ik heb
gemaakt met het schrijven van
columns. Er zijn onderwerpen die ik
heb aangestipt waar ik nu anders
over denk of waar ik toen al niet
zo om gaf. Ik schrijf in mijn column
‘Let op je woorden’, dat je niet
door moet schrijven om maar een
vereiste aantal woorden te krijgen als die woorden toch nonsens
zijn. Dit is dus precies wat ik wel
eens heb gedaan. Ik ga niet zeggen
waar en wanneer ik dit heb gedaan
want heel duidelijk is het niet en
dat wil ik zo houden, maar toch,
het irriteert me.
Fouten die wat duidelijker zijn en
veel van jullie vast wel hebben
gespot: Schrijffouten. Een zin die
niet lekker loopt omdat ik hem aanpas nadat hij geschreven is. Of mijn
eerste column in de HALLO. Waar ik
het woordje “een” midden in een
zin heb geplaatst zonder enig idee
waarom. Leuk debuut is dat.

Foutje?
Kan gebeuren
Buiten mijn columns maak ik, net
zoals ieder normaal mens, ook
gewoon foutjes. Iets wat ik bij
mezelf heb gemerkt is dat ik eens
in de zoveel tijd iets zeg wat net
niet kan, iets wat net te beledigend
is, net te ongemakkelijk of simpelweg misplaatst. Hier een quote van
iemand bij mij in het schooljaar:
“Je zegt soms zo’n ongemakkelijke
dingen dat het bijna weer normaal
wordt.” De betekenis van fout heeft
een negatieve lading, maar is een
fout wel zo negatief. Kijk, als je er
echt mensen mee kwetst, pijn doet
of je eigen kansen verpest, dan
wel. De fouten die ik hiervoor heb
benoemd echter niet. Die zijn mensen na een weekje toch al vergeten en misschien leer je er nog iets
van. Foutje? Ach joh, kan gebeuren.
Teun
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Ron Spruit

Nieuwe hoofdtrainer
VV Hegelsom
Voetbalvereniging VV Hegelsom geeft voor het seizoen 2020-2021
een nieuwe hoofdtrainer aangesteld. Ron Spruit gaat het eerste
elftal trainen.

Volleybaldirect Open in Horst
Volleybalvereniging Hovoc uit Horst neemt op zaterdag 4 januari deel aan de Nationale Open Jeugd
Kampioenschappen (Volleybaldirect Open). Dit is het belangrijkste jeugdtoernooi dat de Nevobo organiseert.
Verenigingen nemen deel met gelegenheidsteams die zo sterk mogelijk worden samengesteld. Dit jaar
wordt door Hovoc met vier teams
deelgenomen: meisjes C, de meisjes
B, de jongens A en de meisjes A. Op
zaterdag 4 januari wordt de eerste
ronde van dit toernooi gespeeld. De
meisjes C spelen hun wedstrijden

in Meerlo, de meisjes B in Gennep,
de jongens A zijn vrijgesteld en de
meisjes A spelen in de Dendron hal
in Horst. De meisjes A mogen het
opnemen tegen Fortutas (Ospel), HLB
van Daal (Den Dungen), VC Avance
(Cuijk ) en VC Olympia (Panningen). In
totaal nemen er tien meisjes A-teams
deel aan dit toernooi in twee pou-

les. Van elke poule plaatsen de eerste teams zich direct voor de halve
finale. Daarnaast maken de teams die
als tweede eindigen in de poule via
een onderlinge wedstrijd uit wie van
hen ook nog mag deelnemen aan
de halve finale. Deze wordt dan op
zaterdag 15 februari gespeeld.

Tim Driessen hoofdtrainer GFC’33
Tim Driessen wordt met ingang van
het nieuwe seizoen de nieuwe hoofdtrainer van voetbalvereniging
GFC’33 uit Grubbenvorst. Hij volgt
daarmee René Peters op, die twee
seizoenen hoofdtrainer was.

De 40-jarige Venraynaar is momenteel nog trainer bij SV Oostrum,
dat net als VV Hegelsom in de
4e klasse G uitkomt. Spruit is in
Oostrum inmiddels aan zijn vierde
seizoen bezig. Hij had daar al eerder aangegeven aan het eind van
het huidige seizoen te gaan. In het

dagelijks leven is hij werkzaam op
College Den Hulster in Venlo.
Spruit is de opvolger van Math
Joosten, die inmiddels alweer aan
zijn vijfde seizoen bezig is en die
VV Hegelsom van de 5e naar de
4e klasse leidde. Het team staat
momenteel op de tweede plek.

Tim Driessen begon zijn trainerscarrière bij de jeugd van SIOL in Cuijk.
Hier trainde hij ook het tweede elftal.
Momenteel is hij trainer van 4e klasser
zaterdagamateurs Cito uit Oss.
Met Tim Driessen haalt GFC’33 een
jonge ambitieuze trainer binnen die
veel ervaring heeft in het werken
met jonge spelers, aldus de club.
Momenteel staat de ploeg bovenaan
in de tweede periode.

WALKING
BOOTCAMP
Goede voornemens?
WORKSHOPS/TRAININGEN
Begin
meteen
Powerwalking
In
mei start
nieuwe groep
Begin
met
Powerwalking
Walking
Bootcamp
in Horst.
of Walking
WalkingBootcamp
Bootcamp
of
Meer weten,
weten, kijk
kijk voor
voor informatie
informatie
Meer
op
www.ageia.nl
Of
neem
contact
op www.ageia.nl Of neem contact
op
info@ageia.nl
/
06
44
01
48 36
36
op info@ageia.nl / 06 44 01 48

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

10DAYS Amsterdam, een succesvol, jong en snelgroeiend
mode- en lifestyle merk zoekt, voor haar vestiging in
Grubbenvorst, op korte termijn een ervaren en hands-on

(assistent) ﬁnancial controller
minimaal 32 uur/week

Sinds 1967 zijn wij een naam in de landen tuinbouwmechanisatie. Enerzijds zijn
wij een landbouwmechanisatie bedrijf
dat dealer is van diverse A-merken, en
anderzijds zijn we producent van COENDERS
speciaal machines welke met name worden ingezet in de land- en tuinbouw en de
plantenkwekerij. Meer info kunt U vinden
op onze website: www.coenderslottum.nl
Wegens versterking van ons team zijn wij op zoek
naar kandidaten voor de volgende functie:

1e Monteur (m/v)
Tractoren en landbouwwerktuigen

Wij vragen:
• MBO werk- en denkniveau;
• Kennis en ervaring met landbouwmachines in de ruimste zin van het woord;
• Enkele jaren ervaring in soortgelijke functie;
• Kennis van elektro en hydraulica is een pré;
• Accuraat en zelfstandig kunnen werken;
• Enige beheersing van de Engelse taal;
• Kennis van Windows;
• Rijbewijs B.
Wij bieden:
• Een zelfstandige functie in een klein
en prettig teamverband;
• Mogelijkheden tot bijscholing;
• Salaris overeenkomstig leeftijd en ervaring;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Een afwisselende baan bij een gerenommeerd bedrijf.
Belangstellenden worden uitgenodigd hun
schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen te sturen naar:
COENDERS LOTTUM B.V. Horsterdijk 96a, 5973 PR Lottum
Of per e-mail: p.bouten@coenderslottum.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt absoluut niet op prijs gesteld!

Je wordt de rechterhand van onze CFO en bent
verantwoordelijk voor alle ﬁnanciële processen:

tuin

opschonen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
apk-keuringen aan
personen- en bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

• Je verzorgt en controleert dagelijkse mutaties.
• Je werkt werkkapitaaloverzichten bij.
• Je verzorgt en controleert de administratie van
winkelomzetten en kasstromen.
• Je verzorgt betalingen.
• Je verzorgt de Btw-aangiften.
• Je stelt ﬁnanciële rapportages op.
• Je stelt speciﬁcaties op t.b.v. het balansdossier.
• Je voert andere ad hoc ﬁnanciële taken uit.
• Je optimaliseert het administratieve proces.
Voor deze functie zoeken wij iemand met een afgeronde
ﬁnanciële HBO-opleiding of je bent een zeer ervaren
MBO-er met relevante opleiding en achtergrond. Bij voorkeur heb je ervaring in een B2B en/of B2C omgeving.
Daarnaast kun je goed overweg met MS Ofﬁce. Kennis
van en ervaring met Accountview is een pré.
10DAYS biedt een zelfstandige functie binnen een dyna10D
mische, jonge organisatie in een stimulerende werkomgeving. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
zijn competatief en er is volop mogelijkheid de functie
naar eigen inzicht te verrijken.
Stuur je motivatie inclusief CV naar Ronald Penders via
ronald@10days.nl.
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HZPC

Brons voor Koen Koster
op NK zwemmen
Koen Koster van HZPC uit Horst heeft tijdens het NK zwemmen een bronzen medaille behaald op de 200 meter
schoolslag. Het NK vond plaats in Tilburg van vrijdag 20 tot en met zondag 22 december. Namens HZPC waren
ook Björn Piket, Cas Verstegen, Serafina Vlijt, Floor Weijmans, Isa Curvers, Luna de Vries, Meike van de Ree
en Sophie Albers aanwezig.

Koen plaatste zich op de 200 meter
schoolslag als vijfde voor de finale.
In de finale wist hij zijn serietijd ruimschoots te verbeteren, wat resulteerde
in een derde plek van Nederland in een
sterk bezet deelnemersveld. Koen nam
het onder andere op tegen meervoudig Nederlands recordhouder Arno
Kamminga, die het goud pakte op deze
afstand.
Naast de 200 meter schoolslag kwam

Koen ook aan de start op de 50 en
100 meter schoolslag en 100 en 200
wisselslag. Ook op deze afstanden zette
hij mooie tijden neer, met als beste
prestaties een zesde plek in de finale
van de 200 wisselslag en de negende
plek op de 100 meter wisselslag.
Behalve door Koen werden er meerdere finaleplekken behaald. Björn Piket
eindigde knap als 14e in de finale van
de 400 meter wisselslag. Op dezelfde

afstand bij de dames behaalde Luna de
Vries ook de 14e plek. Floor Weijmans
zwom op de 200 meter vlinderslag
naar een 11e plek. Ook werden er door
de zwemmers van HZPC persoonlijke
records gezwommen. De grootste verbetering kwam op naam van Meike van
de Ree. Zij zwom op de 400 wisselslag
een persoonlijk record van 7 seconden.
Tekst en beeld: zwemvereniging HZPC

Stichting ‘La Providence’ is een zelfstandig zorgcentrum
in Grubbenvorst, Noord-Limburg. La Providence biedt
cliënten, op grond van een zorgindicatie, huisvesting,
verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, activiteiten,
begeleiding en/of behandeling. Onze betrokken
medewerkers, die zich in kunnen leven in de cliënt en
diens familie, geven aandacht en warme liefdevolle zorg.
Het leefplezier van de cliënt is daarbij leidend, niet het
medisch model. We ondersteunen zoveel mogelijk de eigen
identiteit, zelfstandigheid, normen en waarden en cultuur
van onze cliënten en proberen hen onderdeel uit te laten
maken van de maatschappij. We ontzorgen onze bewoners
op het gebied van proces (regelen) en inhoud (zorg).
Onze zorg- en dienstverlening is gebaseerd op de vier
hoofdpijlers: Wonen | Thuis | Behandeling | Advies.

Jouw nieuwe uitdaging ligt hier!
Binnen het team Facilitair Service Bureau zijn wij op zoek
naar twee enthousiaste collega’s voor de functie van:

LOGISTIEK
MEDEWERKER
13 uur per week / Afdeling Facilitair
Ben jij enthousiast, betrokken en deskundig?
Denk je in kansen en uitdagingen en hecht je veel waarde
aan werken met humor en respect voor cliënten en collega’s?
Dan willen wij graag met jou in gesprek.
Naast een passende salariëring (FWG 20) en secundaire
arbeidsvoorwaarden (CAO VVT), bieden wij jou een
prettige werk- en leeromgeving waarbij inzet opgemerkt en
gewaardeerd wordt en waar ambities een kans krijgen zich te
ontplooien.
Enthousiast?
Bekijk de uitgebreide vacature op www.laprovidence.nl

Schutroe wint wisselbeker in
Griendtsveen
In gemeenschapshuis de Zaal in Griendtsveen werd op zaterdag 21 december geschoten om de wisselbeker
tussen een aantal handboogverenigingen uit Horst aan de Maas. Handboogvereniging De Schutroe uit Horst
ging er vandoor met de eerste plaats. Spelers van de verenigingen Ons Genoegen (America), De Uitspanning
(Griendtsveen), ’t Trefpunt (Tienray) en De Schutroe (Horst) namen deel. In december mag De Schutroe haar
wisselbeker verdedigen bij Ons Genoegen in America. / Tekst en beeld: handboogvereniging De Schutroe

Kom jij onze teams
versterken?
We heten je alvast van harte welkom!
La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
E info@laprovidence.nl
T 077 - 355 56 56
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Nieuw Repair Café in Horst
In de bibliotheek in Horst wordt op zaterdag 25 januari de eerste editie van het Repair Café Horst georganiseerd. Vrijwilligers
helpen bezoekers tussen 10.00 en 12.30 uur met allerlei reparaties, van huishoudelijke apparaten en fietsen tot kleding en speelgoed.
BiblioNu ondersteunt het Repair
Café Gereedschap om zo mee te
helpen de afvalberg te verkleinen,
want wat gerepareerd kan worden hoeft niet te worden weggegooid. “Dat is hard nodig”, vindt
Jan Brouwer, één van de initiatiefnemers. “We gooien tegenwoordig
ontzettend veel weg in Nederland,
ook dingen die na een eenvoudige reparatie weer prima functioneren. Met het Repair Café willen
we mensen uitnodigen hun spullen een tweede ronde te gunnen.”
Ook wordt er geld bespaard en
zorgt het Repair Café voor ontmoetingen: “Samen repareren kan leiden tot heel leuke contacten.”
Het concept Repair Café is in 2009

ontstaan in Amsterdam en is een
initiatief van Martine Postma.
Zij richtte in 2010 Stichting Repair
Café op. Deze biedt professionele
ondersteuning aan lokale groepen in de hele wereld die zelf hun
eigen Repair Café willen beginnen.
De stichting ondersteunt ook het
initiatief in Horst.
Repair Café Horst is vanaf zaterdag
25 januari op elke vierde zaterdag
van de maand van 10.00 tot 12.30
uur in de bibliotheek.
Repair Café Horst is ook te volgen
via facebook.com/repaircafehorst

Vijfde editie Hôrster Kwis
De vijfde editie van De Hôrster Kwis vond op zaterdag 28 december plaats. Dit jaar deden 2.400 deelnemers
mee aan de quiz, verdeeld over 115 teams. De Hôrster Kwis had dit jaar een jubileumcategorie, een pop-up
bioscoop op het Lambertusplein en een eigen kwartet. Organisatie: “We hebben weer veel plezier gezien,
gezelligheid bij de teams thuis en reuring in het dorp. Dat zó veel mensen uit Horst plezier beleven aan deze
dorpsactiviteit is voor ons als organisatie een prachtig compliment.” De traditionele Geheime Proef vond
dit jaar plaats in het Parkhotel. Daar kregen de deelnemers 30 minuten om in vijf ruimtes spellen te spelen
en zoveel mogelijk punten te behalen. De uitslagenavond is op zaterdag 25 januari om 20.00 uur bij
Liesbeth’s Grand Café.

Terug naar jaren 70

Boorekielebàl in Horst
Joekskapel Kleffe Zök organiseert op vrijdag 24 en zaterdag 25 januari onder noemer Boorekielebàl twee
carnavalsavonden waarbij teruggegaan wordt naar de jaren 70. Deze worden gehouden in café Anja ván de
Smid in Horst.
Het muziekgezelschap selecteerde de
volgens haar beste carnavalsliedjes
uit de jaren ‘70 van carnavalsvereniging D’n Dreumel. Ze schreef de oude
partituren om naar arrangementen
voor haar eigen gezelschap. Gasten
kunnen meezingen met klassiekers als

‘Zonnen Aovend as Vanaovend’, ‘Aal
mit Aal’ en ‘Daen Dao’. Zangeressen
Anja Hoeijmakers, Marion Peeters
en Petri Vullings treden op en Ger
Gubbels draagt stukjes uit de carnavalskrant de Klos uit de jaren ’70 voor.
Verder is er een buut van buutreedner

Huibertje (Huub Smits). De entreekaarten bestaan uit borrelplankje. Daarop
worden tijdens het Boorekielebàl
echte jaren ‘70 borrelhapjes geserveerd.

Martens Installaties B.V. in Beringe is gespecialiseerd
in CV installaties, loodgieterswerk, warmtepompen
en elektro installaties.

Loodgieters

m/v

CV monteurs

m/v

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

Bedrijfsleider

m/v

m/v

Leerlingmonteurs

Voor meer informatie over deze functies kunt bellen met
de volgende contactpersonen: Frits Joosten (06 515 808 99)
of Louis Pennings (06 532 427 58) of een mail sturen via
e-mailadres: info@martenssanitair.nl

www.martenssanitair.nl

Landelijke bioscooprelease Wei
De documentaire Wei is nu ook landelijk in de bioscoop te zien. In de documentaire, die zaterdag 22 december in première ging, volgt filmmaker Ruud Lenssen uit Broekhuizenvorst zijn ouders gedurende de laatste
twee jaar dat zijn vader, die aan dementie lijdt, nog thuis kon wonen. Hij wil daarmee de worsteling
rondom dementie en mantelzorg bespreekbaar maken. Kijk voor meer informatie op www.weidefilm.nl

0301 \ service
Religie

Medische zorg

America
zondag

Apotheek
Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

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

Hegelsom
Heilige mis

09.30

woensdag
donderdag
vrijdag

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

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum

Heilige mis

09.00

Meerlo
zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
donderdag
Rozenkrans
17.30
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Tienray
zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

Huisartsenpost
(alleen na telefonische afspraak)

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zondag

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

Venlo

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

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

Apotheek Maasdorpen
11.00

Grubbenvorst

zondag

Apotheek Horst

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

Priesternoodnummer

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

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

06 15 15 30 10

Een verzameling bestaand uit meer dan 6.500 uitvoeringen van het kerstlied Stille Nacht, Heilige Nacht
wordt verkocht. Omdat eigenaar Reinier Thiessen opgenomen is in een verzorgingshuis, doet zijn familie de
collectie van de hand.
De Meerlonaar verzamelden onder
meer lp’s, cd’s en opnames op cassettebandjes van het lied. Verder zijn
er kleine expositiepanelen waarop
de geschiedenis van het kerstlied is
verwoord. Thiessen verdiepte zich in

de geschiedenis van het lied, organiseerde geregeld exposities en gaf
veel lezingen over Stille Nacht, Heilige
Nacht. De familie zoekt serieuze
gegadigden (musea, muziekliefhebbers, archieven) voor deze verzame-

ling (of een deel daarvan) zodat deze
voor het nageslacht bewaard blijft.
Voor meer informatie kan contact
worden opgenomen via
renepoels1948@gmail.com

Dendron College Tours met Renée van Wegberg
In het kader van het 25-jarig jubileum van het Dendron College in Horst, organiseert de school Dendron
College Tours. Deze reeks interviews trapt af op donderdag 9 januari met musicalster Renée van Wegberg.
Dendron College Tours is gebaseerd
op het tv-programma College Tours.
Maandelijks worden in het Dendron
College oud-leerlingen geïnterviewd die
nationale of zelfs internationale bekendheid hebben verworven. Op donderdag

9 januari om 14.30 uur is de kick-off met
Renée van Wegberg. 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
Dominique Hazeleger (finalist Expeditie
Robinson) aan bod.

Winterwandeling in Meerlo
In Meerlo wordt op zondag 5 januari voor de achttiende keer een winterwandeling georganiseerd. De organisatie is in handen van SamenLoop voor Hoop Horst aan de Maas en de opbrengsten van de wandeling komen
dit jaar ten goede aan KWF Kankerbestrijding.
De start is bij de sporthal bij zaal ’t
Brugeind in Meerlo. Hier is ook het
eindpunt. Inschrijving is mogelijk tus-

sen 10.00 uur tot 13.00 uur. Net als
ieder jaar heeft de organisatie weer
gekozen voor enkele pauzeplaatsen op

de route. Daar kunnen de wandelaars
glühwein, koffie en warme chocolademelk drinken.

Gebiedsteams

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

3 t/m 5 januari
Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
0478 58 34 78

6 t/m 9 januari
Tandartsenpraktijk Dentilia
Helfrichstraat 14a, Venray
0478 581 458

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

Verzameling kerstliederen in de verkoop

(alleen na telefonische afspraak)

Danure Verloskundigen
10.00
14.30
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Geen spoed, wel politie?

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

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

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

0900 88 44

Scheepens Verreikers • Rouwkuilenweg 27 Ysselsteyn • Tel: 06 45 49 02 96
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Agenda t/m 09 januari 2020

vr
03
01

Kantkloscafé

Aprés Scháts Party

Prinsenbal

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

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Ideale Schônzoëne
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging de Klotbultjes
Locatie: De Zaal Griendtsveen

Reflectortocht

Optreden Rens Reckless Rockband

Tijd: 18.00 uur
Locatie: Aan de Drift America

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Blok 10 Horst

Nieuwjaarsconcert
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging St. Hubertus
Locatie: Café Debije Hegelsom

za
04
01

zo
05
01

Demonstratie oude ambachten
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum de Locht Melderslo

Nieuwjaarsconcert Jar of Dirt

Winterwandeling

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Pretcafé de Beurs Horst

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: SamenLoop voor Hoop Horst aan de Maas
Locatie: start sporthal ’t Brugeind Meerlo

Nieuwjaarsconcert

Nieuwjaarsconcert

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging Concordia en
Zangvereniging Meriko Vocaal
Locatie: MFC de Meulewiek Meterik

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: Dendron College Horst

Prinsenbal

Nieuwjaarsconcert

Tijd: 19.49 uur
Organisatie: Gekke Maondig Verieniging D’n Peg
Locatie: De Smetenhof Lottum

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Harmonie Unie
Locatie: De Wingerd Sevenum

ma Alzheimercafé
19.00 uur
06 Tijd:
Locatie: Mikado Horst
01
College Tours:
do Dendron
Renée van Wegberg
09 Tijd: 14.30 uur
01 Locatie: Dendron College Horst

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

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget
een extra groot werkblad

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
februari 2020 laat plaatsen

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

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

