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Horst aan de Maas

Melderslose ‘speeltuin’
Ze kenden elkaar een aantal maanden geleden nog niet, maar sinds 1 januari vormen ze, al zeggen ze het zelf, een prima duo. Roel Baas en Mark van Rensch zijn de nieuwe directeuren van Openluchtmuseum De Locht in Melderslo. “We willen de gasten de geschiedenis binnen De Locht laten herbeleven.” Lees verder op pagina 02

Herinrichting parkeerplaats Kerkeveld

Buurt niet blij met plannen

Vragen over ontwerp stationsomgeving Rode Kruisplein tijdelijk
blauwe zone
Omwonenden van de Stationsstraat in Hegelsom zijn niet blij met het ontwerp voor de herinrichting
van het stationsgebied. Zij vinden het geen goed voorstel dat de problemen ook niet oplost. Ook de raadsleden hebben nog vragen bij de plannen. Dat bleek tijdens de voorbereidende raadsvergadering van
dinsdag 7 januari.
Het College van B&W maakte voor
de kerst bekend dat er toch een
fiets- en voetgangerstunnel aan de
Stationsstraat in Hegelsom komt.
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. Tijdens de raadsvergadering

sprak de heer Linders in namens de
omwonenden. Zij zijn niet blij met
het voorstel. “Volgens ons is er niet
nagedacht over het plan en wordt
er nu een ad hoc besluit genomen”,
aldus Linders. “De tunnel ligt niet
op een logische plek, net als de
geplande rotonde. We hebben het
idee dat dit plan puur financieel
is gestuurd. Wacht op betere tijden zodat er een fatsoenlijk integraal gebiedsontwikkelingsplan
kan komen waarvoor wel budget
is. Hiermee worden alleen maar

pleisters geplakt.” Ook Essentie en
PvdA hebben hun bedenkingen bij
de tunnel. Kay Thjssen van Essentie:
“We moeten voorkomen dat mensen die bij het Citaverde College
moeten zijn de Stationsstraat gaan
oversteken.” “Voetgangers die
moeten oversteken nemen de kortste weg”, meende ook Jan Wijnen
van de PvdA. Volgens wethouder
Eric Beurskens is daar rekening mee
gehouden.
Lees verder op pagina 05

Wanneer parkeerplaats Kerkeveld in Horst op de schop wordt
genomen, wil gemeente Horst aan de Maas een aantal parkeerplekken
tijdelijk ingericht als blauwe zone. Dat meldde wethouder Bob
Vostermans desgevraagd dinsdag 7 januari tijdens de raadsvergadering.
De parkeerplaats Kerkeveld wordt
de komende maanden heringericht.
De kosten hiervoor bedragen ongeveer 1,5 miljoen euro. Daarvoor
worden diverse duurzaamheidsmaatregelen genomen, waaronder het planten van grotere bomen
en aanleggen van laadpalen voor
elektrische auto’s. De werkzaamheden duren ongeveer zes maanden.
Enige overlast is daardoor onvermijdelijk aldus Vostermans. Om de parkeerdruk op te vangen, wordt onder

andere het parkeerterrein Rode
Kruispein voor bepaalde duur aangemerkt als blauwe zone. “Ook gaan we
bekijken of we bestaande particuliere
parkeervoorzieningen aan de rand
van het centrum kunnen inzetten
voor tijdelijk parkeren voor bijvoorbeeld de ambtenaren. Daarnaast willen we ondernemers verzoeken hun
personeel te vragen verder weg uit
het centrum te parkeren.”
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Eigenaren ‘t Beugelke vrezen toekomst
na besluit gemeente
Een handhavingsbesluit van gemeente Horst aan de Maas heeft tot
gevolg dat Eduard en Esther Janssen waarschijnlijk over een half jaar
de deuren van hun partycentrum ’t Beugelke in Melderslo moeten
sluiten. Doordat de gemeente het bestemmingsplan niet wil aanpassen,
mag er na 21.00 uur geen alcohol meer worden geschonken.
Het stel nam 12,5 geleden de
bestaande beugelbaan aan de
Denenweg over en breidde het in
de jaren daarna uit tot een partycentrum met drie zalen. “Toen wij
de zaak overnamen, werd de baan
door de gemeente gedoogd”, steekt
Eduard Janssen van wal. “Wij wilden
uitbreiden en voor de juiste vergunningen zorgen.” Bij het aanvragen
van de vergunning werd aangegeven
dat de zaak tussen 11.00 en 01.30 uur
geopend zou zijn. De drank- en horecavergunning werden afgegeven, het
bestemmingsplan moest nog wel aangepast worden. “Op het perceel zat
de bestemming ‘agrarisch’, dat is toen
veranderd in dagrecreatie. Al heeft
het wel twee jaar geduurd voordat
dit rond was.” De bestemming dagrecreatie betekent dat er tot 21.00
uur alcohol geschonken mag worden.
“Wij hebben nadat het bestemmingsplan werd vastgesteld, inderdaad niet
meer naar de omschrijving gekeken”,
geeft Janssen toe. “Dat was ook niet
zo slim van ons.” In 2008 stuurde de
gemeente een brief dat een aantal
zaken die werden aangeboden, zoals
het verzorgen van grote feesten, niet
volgens de regels waren. “We hebben
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dit toen meteen aangepast, waarna
de gemeente zei: akkoord, ga zo maar
verder. Over de openingstijden werd
niets gezegd.”

Handhaving
En dat deden Eduard en Esther.
De inkomsten van het partycentrum
werden in de zaak gestopt, waardoor
ze verder kon uitbreiden. “Zelf werk
ik er nog twee morgens bij en Esther
vier dagen. Ik denk dat we zo’n 2 tot
2,5 ton in de verbouwing hebben
gestoken. We zijn gegroeid van 130
vierkante meter naar 490 vierkante
meter. Alles werd getoetst en de
gemeente heeft ons alle vergunningen verleend. We hoopten dit jaar
de verbouwing te kunnen afronden
en na 12 jaar eindelijk iets te gaan
verdienen.” In mei vorig jaar kreeg
het stel echter een brief van de afdeling handhaving. Het bleek dat er
feesten werden gegeven waarbij
tot ’s avonds alcohol werd geschonken en dat mocht niet. “Er werd zelfs
beweerd dat we maar tot 18.00 uur
alcohol mochten schenken, maar dat
bleek niet te kloppen. Maar het is wel
zo dat we na 21.00 uur geen alcohol
mogen geven.”

Wakker schudden
Een gesprek met de gemeente
volgde, waar hun werd verteld dat
de drank- en horecavergunning aangepast moest worden. “Dat was zo
gebeurd. Het bestemmingsplan was
echter een ander verhaal. De ambtenaar zei zelfs dat als onze zaak in het
centrum van Horst had gelegen, er
geen probleem was geweest.” Een tijd
later kregen Eduard en Esther een
brief waarin werd aangegeven dat de
gemeente het bestemmingsplan niet

zou aanpassen. Een harde klap voor
het ondernemerspaar. “Dit betekent
dat alle vrijdag- en zaterdagavonden
wegvallen. Dat kost ons meer dan
50 procent van de omzet. Ik denk dat
we te groot zijn geworden, dat had
de gemeente nooit verwacht”, zegt
Eduard. “We hadden gehoopt over een
paar jaar hier van te kunnen leven.
Maar we zijn nu met handen en voeten gebonden. We slapen er allebei
slecht van. Ik hoop dat dit artikel de
gemeente wakker schudt. We moeten

kijken of we er nog iets aan kunnen
doen, maar anders vrees ik dat we
over een half jaar de boel op slot moeten doen.” Een woordvoerder van de
gemeente bevestigd dat er een controle is uitgevoerd en dat daarbij werd
geconstateerd dat ’t Beugelke niet voldeed aan het bestemmingsplan. “Er is
vervolgens besloten ook geen medewerking te verlenen aan het aanpassen van het bestemmingsplan.”
Tekst en beeld: Marieke Vullings

Vervolg voorpagina

Melderslose ‘speeltuin’
Intussen kennen ze elkaar een tijdje.
“We hebben er echt veel zin in”,
vertelt Baas. “Het is geen doodnormale functie waar je verantwoordelijk voor bent.” Van Rensch vult aan:
“Het is een eervolle functie. De Locht
is eigenlijk het DNA van de gemeente
Horst aan de Maas. Binnen deze
muren ligt zoveel geschiedenis en
verhalen verborgen, daar mag je als
regio, maar ook als directeur eigenlijk
alleen maar trots op zijn.”

Sleutel
Veel van het directeurschap hebben
de heren binnen het openluchtmuseum nog niet geproefd. “We zijn
echt net in dienst”, vertelt Baas. “We
hebben beiden een universele sleutel
gekregen waarmee we overal binnen
kunnen. Ik had gisteren een uurtje
vrij en ben toen heel nieuwsgierig
door het museum gezworven en heb
achter elk deurtje gespiekt. Het verbaasde me iedere keer weer.” Want
Baas en Van Rensch krijgen nu hun

eigen ‘speeltuin’ tot hun beschikking.
Eentje waar ze met heel veel zin aan
zijn begonnen. “We hebben natuurlijk
heel veel ideeën”, zegt Van Rensch.
“We willen ons ook gaan richten op
de toekomst, met nóg meer beleving
binnen het museum.”

Imago
Want het woord ‘museum’ heeft toch
een beetje een oubollig imago en
volgens de heren past die totaal niet
bij De Locht. “Wij zijn een openluchtmuseum die de gast de geschiedenis
laat ervaren maar ook een doorkijkje
geeft naar de toekomst. Dat vinden
we beiden heel belangrijk. Dit doen
we al door middel met allerlei activiteiten, maar in de toekomst willen we daar nog meer de nadruk op
leggen. De Locht moet geen museum
zijn waar je één keer in de tien jaar
naartoe gaat, maar waar je juist een
aantal keer per jaar binnenloopt. We
willen blijven verrassen en vernieuwen.”

DNA van de regio

Glimlach

Beide heren belandden op de directeursstoel door te reageren op een
vacature. “We kenden elkaar niet
eens. Totdat het zeker was dat wij
het zouden worden”, legt Baas uit.
“Toen wilde ik Mark toch wel graag in
levende lijve ontmoeten en het klikt
heel goed tussen ons. En wat betreft
interesses en ervaring vullen we elkaar
goed aan. Zo kom ik zelf uit high techindustrie en heeft Mark weer veel
ervaring met recreatie, gastbeleving
en personeel.” De binding met de regio
hebben ze beiden ook. Van Rensch is
hier opgegroeid en Baas woont hier al
30 jaar. “De geschiedenis hier vind ik
enorm interessant”, zegt Van Rensch.
“Deze gemeente kent een hele rijke
historie. Vooral als je kijkt naar de tuinen landbouw. Bijna iedereen heeft
vroeger als vakantiewerker wel in de
kassen gewerkt, asperges gestoken of
aardbeien geplukt. Dat specifieke DNA
van de regio draag je vanzelfsprekend
met je mee.”

Een ander belangrijk draagvlak van
Openluchtmuseum De Locht zijn de
vrijwilligers. “We hebben hier niemand rondlopen die betaald krijgt,
zegt Van Rensch. “Dit museum leeft
op vrijwilligers en die vinden wij
extreem belangrijk. Ik zie De Locht
als een hippe, moderne organisatie, want als vrijwilliger heb je hier
ontzettend veel keuze om iets bij te
dragen of om te ontwikkelen. Horeca,
onderhoud, receptiewerk, geven van
rondleidingen, administratief werk of
werken als DTP’er, het kan hier allemaal.” Het belangrijkste voor beide
heren is samen doorgaan met glimlachen. “De vorige directeur, Henk
Kemperman, had als motto: ‘alles met
een glimlach.’ Deze warme glimlach
willen we vanuit onze medewerkers
vooral terug laten weerspiegelen op
onze gasten.”

Tekst en beeld: Niels van Rens

Meterikker rijdt in op motoragent
Een 21-jarige man uit Meterik is donderdag 2 januari aangehouden door de politie. Hij wordt ervan verdacht
op oudjaarsdag te zijn ingereden op een motoragent.
De man reed op dinsdag 31 december rond 17.30 uur met zijn personenauto op de Professor Gelissensingel in
Venlo bij een controle op de motor-

agent in. De motorrijder kwam daarbij ten val en belandde deels onder
de motor. De automobilist ging er
hierna meteen vandoor.

Naar aanleiding van het onderzoek
kwam de politie de verdachte op
het spoor. Toen agenten hem wilden
aanhouden, probeerde de man er

opnieuw vandoor te gaan. De verdachte kon worden achterhaald, maar
verzette zich vervolgens bij zijn aanhouding.
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Lintje voor Frans Vermeeren
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Adver torial

Frans Vermeeren uit Sevenum heeft zondag 5 januari een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij kreeg
het lintje uit handen van burgemeester Ryan Palmen na afloop van het nieuwjaarsconcert van Koninklijke
Harmonie Unie Sevenum.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

Frans Vermeeren is al 35 jaar betrokken bij Koninklijke Harmonie Unie
Sevenum. Hij was tien jaar voorzitter van de opleidingscommissie, van
1994 tot 2002 secretaris en aansluitend, met een korte onderbreking,

veertien jaar voorzitter. Ook was
hij lid van diverse werkgroepen en
commissies. Daarnaast was hij van
2010 tot 2016 vice-voorzitter van de
Ondernemingsraad van werkgever
Rabobank. En hij is inmiddels acht

jaar namens Rabobank kaderlid van
Vakbond de Unie.
Frans Vermeeren is voor dit alles
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Persoon met arm bekneld in machine
Een man is dinsdagmorgen 7 januari met zijn arm bekneld geraakt in een machine bij een bedrijf aan de
Horsterweg in Grubbenvorst. De man is nadat hij door de brandweer werd bevrijd naar het ziekenhuis overgebracht.
De brandweer werd rond 11.00 uur
gealarmeerd. Ter plekke bleek dat
de persoon met zijn arm bekneld zat
onder het uiteinde van een transportband. Hoe dit precies heeft kunnen

gebeuren is nog niet bekend. De brandweer heeft de persoon uit de benarde
situatie kunnen redden door de constructie op te tillen met heftmaterialen.
Hiervoor moest de brandweer eerst

enkele platen verwijderen van de constructie. Het slachtoffer werd daarna
door de ambulance naar het ziekenhuis
gebracht. Een opgeroepen traumahelikopter bleek niet nodig te zijn.

Nieuwjaarsontmoeting Horst aan de Maas
‘Aanpakken’, dat was de kern van de nieuwjaarsspeech van burgemeester Ryan Palmen tijdens de nieuwjaarsontmoeting van gemeente Horst aan de Maas. Deze vond plaats in de gemeentewerf in Horst op
maandag 6 januari. Palmen herhaalde zijn woorden die hij sprak tijdens zijn installatiespeech: “Als u de jas
aanneemt, zorg ik voor de kapstok.” Hiermee doelde hij onder andere op de agro-, agrotech- en foodbranches. Daar kan Horst aan de Maas volgens hem nog stappen in zetten, aanpakken dus. Ook haalde hij de
nieuwe setting van de nieuwjaarsontmoeting aan. Dit jaar geen nieuwjaarsreceptie in stijl van een echte
receptie, maar “ontmoeten”. “U bent hier bij ons te gast”, aldus Palmen.

Het verhaal van
Sandra Geurts
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen
verhaal. Neem het verhaal van Sandra Geurts. Sandra is al jaren een
gewaardeerd collega bĳ NLW Groep en werkt sinds kort als
Meewerkend voorvrouw bĳ Dentsply Sirona in Sevenum waar ze een
team bestaande uit acht medewerkers aanstuurt. Iedere werkdag
vertrekt het NLW team vanuit Panningen richting Sevenum waar ze
verpakkingswerkzaamheden van diverse tandheelkundige producten
verricht. Medewerkers die al jarenlang op één van de werklocaties
van NLW zitten, vinden de stap naar een externe werkplek vaak
moeilĳk. Het is een uitdaging om mensen met een arbeidsbeperking te
laten inzien dat ze meer kunnen dan ze zelf denken. Werken op locatie
kan vervolgens een opstap zĳn naar structureel werk. Nieuwsgierig?
Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep

HALLO op reis

Met Heideroosjes in
Amsterdam
Heideroosjes trad zaterdag 21 december op in Paradiso in Amsterdam.
Linda Leenen, Ruud Houben en Ron Janssen uit Sevenum namen
tijdens het optreden even de tijd om de HALLO door te bladeren.
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UIT Horst aan de Maas

Rik Maes Grubbenvorst
Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt
in de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben
gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Rik Maes (45), opgegroeid in Grubbenvorst, maar inmiddels bijna 25 jaar woonachtig op Aruba.

inhield, dat beviel goed en dus ben
ik daarna in diezelfde sector voor
mezelf begonnen met een bedrijfje:
Limbo Aruba.” Inmiddels heeft Rik
een goedlopend makelaarskantoor
(Clearly Realty), waarin hij zich vooral
bezighoudt met de verhuur en beheer
van vakantiehuizen op het eiland.
Via zijn werk heeft Rik zijn Canadese
vrouw Karen ontmoet, met wie hij
inmiddels samenwoont.

Dorp veranderd

Rik met zijn moeder op Aruba

Rik werd geboren in Grubbenvorst
en groeide op op de tuinbouwboerderij van zijn ouders. Hij had er een
fijne, onbezorgde jeugd en doorliep
zijn schooltijd tamelijk zorgeloos. Na
de basisschool volgde hij de LAS en
daarna de MAS met een extra jaar op
de IPCD-school in Horst. “Toen ik 19
was, was ik klaar met leren. Ik was
één van de laatste dienstplichtigen,
dus werd ik na mijn schooltijd opgeroepen voor dienstplicht.” Van vrienden had Rik gehoord dat de land- en
luchtmacht niet erg interessant
waren. “Ik heb aangegeven dat ik
daar dus niet mijn dienstplicht wilde
vervullen. Zo kwam ik bij de marine
in Den Helder terecht als logistiek
dienstverzorger.” Dat beviel hem

Gerda en
Ger Thielen
in Gran
Canaria
Gerda en Ger Thielen uit Horst
hebben net voor Kerstmis het
eiland Gran Canaria bezocht.
Ze hebben genoten van de zon
en zeggen te genieten van al het
mooie in de wereld. Op het
vliegveld had het stel nog even
de tijd om HALLO Horst aan de
Maas door te bladeren. Gran
Canaria is één van de
Canarische Eilanden die behoren tot Spanje.

goed, zo goed zelfs dat hij ermee
instemde om na de dienstplicht voor
een extra jaar bij te tekenen. Zijn verlengde dienstplicht vervulde hij
echter niet in Nederland: daarvoor
vertrok hij in juni 1995 naar Aruba.

Vastgoedbeheer
“Dat was een mooie tijd”, zegt Rik.
“Het beviel me zo goed op Aruba,
dat ik graag wat langer wilde blijven
na mijn dienstplicht. Het stressniveau ligt hier lager en die relaxedheid paste wel bij mij als Limburger.”
Hij was bovendien nog niet klaar
om terug te gaan naar Nederland
en daar te settelen. “Thuis wachtte
het huisje-boompje-beestjeleven op
me. Dat trok me niet zo.” Tot 2006

HALLO op reis

werkte hij, uitgezonderd van een
kort uitstapje naar een baan binnen
een hoveniersbedrijf, op Aruba in de
horeca. “Toen mijn lichaam begon te
protesteren wist ik dat ik iets anders
moest gaan doen, maar wist niet
wat.” Hij kwam terug naar Nederland.
“In eerste instantie wilde ik kijken of
ik kon blijven om daar een bestaan
op te bouwen, maar ik kwam in een
ambtelijke molen terecht waar ik
horendol van werd. Ik ben maar een
paar weken in Nederland gebleven,
toen ben ik maar weer snel terug
naar Aruba gegaan.” Toen hij weer
terug was op het eiland, bood een
bekende hem een baan aan in het
vastgoedbeheer. “Dat heb ik zes
maanden gedaan om te zien wat het

Op Aruba is het altijd zomer, maar
toch zijn het niet de herfst en de winter, maar de zomers die Rik het meest
mist van Nederland. “In de zomer zijn
er in Horst aan de Maas overal kermissen en activiteiten zoals het OLS,
waar je lekker naar toe kunt. Dat vond
ik altijd erg gezellig toen ik nog in
Grubbenvorst woonde.” Lachend
voegt hij toe: “De ijsjes van ‘Tedje’
(Clevers, red.) mis ik ook. Zo’n lekkere
ijssalon hebben we hier niet.” Hoewel
hij niet zeker weet of hij voor altijd op
Aruba blijft wonen – met name vanwege de hitte op het eiland – weet hij
wel dat hij niet meer voorgoed terug
naar Nederland komt. “Ik kom nog
ieder jaar terug naar Grubbenvorst
om familie en vrienden te bezoeken, maar ik heb mijn leven daar
nooit opgebouwd. Bovendien is het
dorp veranderd. Als ik er nu kom, dan
voelt dat meer als vakantie waar je
iedereen kent. Alleen bij mijn ouders
op de boerderij voel ik me nog echt
thuis.” Hij legt uit waar dat aan ligt:
“Het Grubbenvorst waar ik ben opgegroeid is in 25 jaar veel veranderd en
is dus mijn ‘Grubbenvorst’ niet meer.
Iedereen heeft het altijd maar druk
druk druk. Als ik in Nederland met
iemand af wil spreken, dan moet ik
dat al plannen als ik nog op Aruba
ben. Hier op Aruba is het leven langzamer en kun je gewoon binnenlopen als je iemand wilt zien, net als in
Nederland in de jaren 70 en 80 toen
ik opgroeide. Het is hier veel gemoedelijker en rustiger en dat past beter
bij mij.”

Tekst: Aniek van den Brandt

Binnenkijken bij...

Column

Kompas voor
de toekomst
Feestmaand december ligt achter
ons. Het thema van de kerstviering op het Dendron College was:
Dendron 25 jaar united! United,
verbonden, harmonieus. Dat
voelen we ons op zulke momenten
in ieder geval.
Misschien is dat de essentie van
onderwijs: verbinding maken.
Hoewel we natuurlijk aandacht hebben voor cijfers en rendementen,
is die sociale, vormende functie
van onderwijs ontzettend belangrijk. Leren omgaan met jezelf en
de ander. Docenten verbinden
leerlingen met kennis. De school
verbindt mensen met elkaar. Het is
een brandpunt waar jongeren, terwijl ze aan hun toekomst werken,
eigentijdse geschiedenis schrijven. Waar een generatie hooguit
zeven jaar omvat. Puberteit, die
intense periode, breng je immers
grotendeels door op school. Tijdens
de kerstviering keken we naar
een korte film van Witgoed & van
Bontewas. Leerlingen en medewerkers gaven antwoord op de vraag:
hoe ziet school er over tien jaar uit?
Technologische ontwikkelingen
staan voor leerlingen met stip op
één. Zij verwachten hierin zo’n
groei, dat de leraar zelfs overbodig
wordt. Voortaan geven robots les en
volg je instructies op een scherm.
Dat lijkt bijzonder efficiënt. Kennis is
immers voor iedereen beschikbaar.
Dus leraren en klassen? Hupsakee
weg ermee. Maar hoe leefbaar en
sociaalvormend is onderwijs dan
nog? Leraren peilen behoeftes, zien
hoe de vlag erbij hangt, waken over
voortgang, maar ook over welzijn
van leerlingen en hun plekje in de
groep. Doceren is mensenwerk met
hoofd, hart en handen. Hoe meer
technologie er komt, hoe harder we
dat hart nodig hebben. Nodig om
onvermoeibaar de weg naar kennis
te wijzen, te coachen en onvermijdelijke groepsdynamieken in goede
banen te leiden. Geen digitaal middel kan concurreren met een goed
verhaal, live verteld door die bevlogen docent. Geflankeerd door een
knipoog, gebaar of terloops knikje,
waardoor elke leerling weet: ik
doe ertoe. Toekomst is voor leerlingen een vaag, eindeloos begrip.
Pubers leven nu. Leraren, zij zijn
een kompas met ingebouwde compassie. Daar kun je als puber blind
op varen.
Dorien Stals, Dendron College
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Adver torial

Trees van Rensch bezorgt al ruim zeven jaar

Rondbrengen HALLO:
‘Goed voor lichaam en contacten’
Trees van Rensch (70) uit Horst is in Horst een bekend gezicht als bezorgster van
HALLO. Ruim zeven jaar trekt ze er al iedere week op uit om het huis-aan-huisblad
te bezorgen. “Het is goed voor je lichaam, voor de contacten en je maakt mensen blĳ
met een krant.”
‘Oma, wil je mij helpen?’ vroegen de
kleinkinderen van Trees jaren geleden
toen ze HALLO nog bezorgden. “Nadat zij
ermee stopten, vroeg ik aan hen of ze het
goed vonden of oma ermee door zou gaan.
Dat vonden ze gelukkig geen probleem”,
lacht Trees. Tot op de dag van vandaag
gaat ze iedere week met veel plezier de
deur uit. “Het geeft veel voldoening om
mensen iedere week blij te maken met
HALLO. Sommigen zitten er zelfs op te
wachten”, vertelt ze.

Gezondheid
Het onderhouden van haar eigen
gezondheid is voor Trees een belangrijk
argument om iedere week de route te
lopen. “Het is goed voor mijn lichaam,
want door die 2,5 uur die ik dan loop en
fiets, blijf ik fit. Lekker de frisse lucht in,
heerlijk!”, vertelt ze enthousiast. In al die
jaren dat Trees bezorgt, kent ze de wijk
op haar duimpje en heeft ze er leuke
contacten aan overgehouden. “Even een
praatje maken is gewoon harstikke leuk”,
zegt ze.

nu is dat verruimd naar uiterlijk zaterdagmorgen 12.00 uur. “Ik denk dat het voor
mensen die werken of naar school gaan
een goede zet is. Ze hebben dan meer tijd
om te bezorgen. Maar ik probeer HALLO
altijd zo snel mogelijk te bezorgen hoor”,
haast ze zich te zeggen.
Trees hoopt dat meer ouderen haar voorbeeld volgen. “Het is goed voor je lichaam,
voor de contacten en je maakt mensen blij
met een krant.” De samenwerking met
bezorgdienst Garcon bevalt haar goed.
“Ik heb leuk contact met eigenaren Hans
en Mike. Wanneer er iets geregeld moet
worden, dan wordt dat altijd snel opgepakt.”
Voor meer informatie over Garcon kijk
op www.garcon.nl of neem contact op
via info@garcon.nl

Bezorgtĳd
Bezorgdienst Garcon liet onlangs weten
dat de tijd waarin bezorgers HALLO mogen
rondbrengen verruimd is. Voorheen moest
HALLO op donderdag bezorgd worden,

Handelstraat 17 5961 PV Horst
garcon.nl

Vervolg voorpagina

Vragen over ontwerp stationsomgeving
“We gaan maatregelen nemen om
mensen te ontmoedigen daar over
te steken, zoals het plaatsen van
een hoger hekwerk. Daarnaast gaat
Citaverde de hoofdingang verplaatsen naar de achterzijde, waar de tunnel op aansluit.” D66+GroenLinks-lid

Thijs Lenssen vroeg daarnaast aandacht voor de sociale veiligheid van
zo’n tunnel. Wethouder Beurskens gaf
daarbij aan dat er verlichting komt in
de tunnel. “Maar sociale veiligheid
blijft een punt. Er komen echter geen
camera’s in de tunnel.”

De gemeenteraad neemt op dinsdag
21 januari een besluit over het ontwerp voor de stationsomgeving.

BEKRO Horst
Installatietechniek

Zoek de Spaanse zon op!
Mooi vakantiehuisje in La Marina a.d.
Costa Blanca www.casarutten.com

Tekst: Marieke Vullings

www.bekro.nl

Politie waarschuwt voor oplichters
De politie van Horst/Peel en Maas waarschuwt op Facebook voor oplichters die professioneel gereedschap
aanbieden.
De oplichters spreken mensen in de
regio aan op een parkeerplaats of
staan voor hun deur. “Er wordt je een
aanbieding gedaan die te mooi is
om waar te zijn”, schrijft de Politie.
“Je hoeft bijvoorbeeld enkel de btw

te betalen.” Na het betalen met een
mobiele pinautomaat wordt een
groter bedrag afgeschreven dan het
scherm toont. Ook blijkt achteraf het
gereedschap van slechte kwaliteit.
Verkopers hebben volgens de politie

een ‘vlotte babbel’, maar wie geen
interesse toont kan een kwaad en verbaal agressief antwoord verwachten.
Deze manier van oplichting is volgens
de politie lastig te bewijzen.

OndernemersCafé in Grubbenvorst
Ondernemers Collectief Grubbenvorst houdt op donderdag 23 januari samen met Sociëteit Caldenbroich het
OndernemersCafé Grubbenvorst. Deze bijeenkomst vindt vanaf 19.00 uur plaats bij Lunchroom Lekker
Gewoën in Grubbenvorst.
Onder de noemer ‘Ondernemer stelt
zich voor’, stellen enkele ondernemers
zich in een één minuut durende elevator pitch voor. Het OndernemersCafé
biedt de ondernemers de mogelijk-

heid om op informele wijze kennis
te maken met of zich te onderhouden met collega-ondernemers. Deze
avond is voor de leden en deelnemers
van beide organisaties alsmede voor

alle andere belangstellende ondernemers in Grubbenvorst en omgeving.
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag
17 januari aanstaande bij beide secretariaten van genoemde organisaties.

Tijdelijke vacature. Wij zoeken
iemand die ons wil helpen met het
oogsten van rabarber. Het werk is
binnen in een verwarmde tunnel in
Horst. Het gaat om de periode feb.
t/m half april van ma t/m vr. Heb je
interesse, tel. 06 55 58 00 90.

Verwarming
■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27
Tennisarm? Bel gerust. Huisarts G.
Verheijen te Kronenberg: 06 14 84 85
65 of www.tennisarm-golfarm.nl
Seizoen opruiming breiwol. Breimode
en handwerken ‘t Schippertje
Schoolstraat 6 Horst tel. 077 398 19 75
volg ons op facebook en instagram.

Ontspannen en tegelijkertijd goed
leren schilderen/tekenen voor jong
en oud. Atelier Riny 06 22 83 21 69.
Gezocht: woning in Kronenberg
met (of ruimte voor) een ruime
garage. Ruil mogelijk tegen een
instapklare 2-onder-1kapwoning
Sevenum. Tel. 06 22 78 41 98.
Gezocht Zundapp brommer voetschakel.
Wie heeft er nog een? Opknapper
geen probleem. Bel 06 22 78 41 98.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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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.
Healing creme - huidverzorgende
creme, bij brand- en schaafwonden,
jeukstillend.
Info: www.praktijkgerhegger.nl Ook
verkrijgbaar bij natuurwinkels in Horst.
Fietsreparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9 Horst. Graag eerst
bellen 398 60 16/06 28 83 92 29.
Zomerhuis te huur Mallorca
100m v/h strand voor- en najaar
huisbertcati.com- facebook huisbertcati
Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com

Nimmer klagend, altijd stil dragend
moedig ging je door, steeds weer
tot op het laatste moment
het wilde niet meer.....
Vrij onverwacht overleed in de leeftijd van 80 jaar

Jan Verrijth
echtgenoot van

Nelly Verrijth - Joosten †
lieve pap en trotse opa van
Dianne en Alphons
Ilse
Elke en Dennis
Marco en Christel
Roos
Merel en Jerre
Ron en Agnieszka
Vivien en Krzysztof
Familie Verrijth
Familie Joosten
6 januari 2020
Zilverschoon 32, 5975 TE Sevenum

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier

“Hartelijk bedankt...Hartelijk”
Op zaterdag 28 december 2019 overleed, voorzien
van het H. Sacrament der Zieken, in de gezegende
leeftijd van 92 jaar

Thei Cuppen
echtgenoot van

Mia Cuppen - Litjens
lieve pap, schoonvader, opa en opi van
Marian en Marcel Pennings - Cuppen
Guus en Kelly, Sid
Hans †
Anne en Rob, Sarah, Tess, Roos
Toon Cuppen
Wilmy Cuppen
Eefje en Rens
Familie Cuppen
Familie Litjens
Gasthuisstraat 66, 5961 GB Horst

Pap is thuis.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
op vrijdag van 16.00 - 18.00 uur.
De afscheidsdienst, waarvoor wij u uitnodigen,
vindt plaats op zaterdag 11 januari om 10.30 uur
in de parochiekerk H.H. Fabianus en Sebastianus, Sevenum.
Later op de dag zullen wij als gezin pap naar het crematorium
begeleiden.
In plaats van bloemen kunt u een vrijwillige bijdrage achterlaten
voor de vrienden van Sevenheym en de Zonnebloem.
Collectebussen zijn hiervoor aanwezig bij het condoleanceregister.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers
en vrijwilligers van Sevenheym.

Uniek eigen Afscheidshuis

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

De uitvaart heeft plaatsgevonden
op donderdag 2 januari 2020.

De vele fijne herinneringen verzachten de smart.
Voorgoed uit ons midden maar voor altijd in ons hart.
Op Eerste Kerstdag woensdag 25 december 2019,
overleed, voorzien van het H. Sacrament der Zieken,
in de leeftijd van 83 jaar

Dien Weijs - Thijssen
echtgenote van

Grad Weijs

HAN-MARK
ARENDSE

Bezige handen, nu gevouwen en stil
Een leven vol ijver, zo was jouw wil
Nu heb je rust met lichaam en geest
Vaak zullen wij denken aan wat is geweest

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen
geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man,
ôzze pap en trotse opa

Jan Smits
“Jan van de Krukkem”
echtgenoot van

Nellie Smits-Kellenaers
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

Dag en nacht bereikbaar

Hij overleed op 77-jarige leeftijd.
Nellie
Suzan en René
Sanne
Martine en René
Sjuul, Niels
Ulfterhoek 1, 5975 RG Sevenum
De crematieplechtigheid vindt plaats op maandag 13 januari
om 12.15 uur in de aula van crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Jan is thuis.

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

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

Seizoenswerk voor zaterdags
bij Plantenkwekerij van Vegchel BV
te Horst. Reageren via
n@plantenkwekerijvanvegchel.nl

Zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse oma van
Horst Ger Weijs en Maud Hooft
Lynn en Adam, Jaimy
Horst Leo Weijs
Horst Peter Weijs
Grubbenvorst Truus en Janny van den Bercken - Weijs
Stef, Lisa, Giel
Dinsdag 31 december 2019 hebben wij afscheid genomen
van ôs mam tijdens een uitvaartdienst in de H. Lambertuskerk
en haar te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof
aan de Deken Creemersstraat in Horst.
Wij willen iedereen van harte bedanken voor de aanwezigheid,
steun en het medeleven tijdens het afscheid van ôs mam.
Correspondentieadres:
Gastendonkstraat 40a, 5961 JX Horst.



Geboren

Dex

21 december 2019
Zoon van Erik van Lipzig en
Karin van den Munckhof
Broertje van Siel
Zwarte Plakweg 43
5966 RJ America



Geboren

Lauren Elize
29 december 2019
Dochter van
Annemiek & Joost
van Noorloos
Venloseweg 58
5961 JD Horst

0901 \ nieuws
Het leven is een lange kronkelige weg,
de een vindt geluk, de ander pech.
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HALLO op reis

Jan Clabbers
echtgenoot van

Gonnie Clabbers - Jacobs
Hij overleed in de leeftijd van 66 jaar.
Venray, 26 december 2019
Correspondentieadres: Slooyerbroek 30, 5961 LV Horst
Wij danken u hartelijk voor uw steun en medeleven in welke vorm dan ook.
Gonnie
Monique en Paul, Koen, Eefje
Rob en Ester, Aniek, Ize
Op donderdag 2 januari namen wij afscheid van Jan in crematorium
Boschhuizen te Venray. In verband met de feestdagen hebben wij wellicht
niet iedereen tijdig in kennis kunnen stellen van het afscheid.

Henk en Marion in Suriname
Henk Schreurs en Marion Huijs uit Swolgen zijn voor de kerst naar Suriname geweest. Daar konden zij,
genietend van de geluiden van het oerwoud en het geronk van de bootbussen, de HALLO in een lui stoeltje
lezen op resort Anaul.

Vier generaties
Wij kunnen het nog niet geloven,
maar wij hebben afscheid moeten nemen van onze collega

Jan Clabbers
Ruim 37 jaar vrijwilliger in ons team. Niet op de voorgrond,
maar wel duidelijk aanwezig in wat hij deed en wie hij was,
altijd klaar om te helpen.
Gonnie, Monique, Rob, familie en vrienden heel veel sterkte.
Het Nederlandse Rode Kruis Locatie Horst aan de Maas

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij u allen hartelijk danken voor de
vele blijken van belangstelling en medeleven bij het
overlijden en de uitvaart van onze lieve mam en oma

Doortje van Rengs-Kleuskens
Uw aanwezigheid heeft ons gesterkt en getroost.
Een bijzonder woord van dank aan alle medewerkers
van Hof te Berkel.

Familie van Rengs

Sevenumse vier generaties
Sevenum is een vier generaties rijker. Sem Vullings werd op maandag 16 december geboren in Sevenum.
Daarmee maakte hij de vier generaties van de familie Vullings compleet. De trotse vader van Sem is Danny
Vullings (28). De opa, Ger Vullings (60), komt ook uit Sevenum, net als super-opa Thei Vullings van 88 jaar.

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 18 januari
om 19.00 uur in de parochiekerk St. Jan Evangelist te Meterik.

Vier generaties
Pedicure bij u aan huis.
Geregistreerd bij provoet.
Wilma Jeurissen 06 28 63 13 98.
Gratis 3 autorijlessen bij Rijschool
bij Ellen rijschoolbijellen.nl
rijschool.ellen@outlook.com

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

&

Twee maal vier generaties
Met haar geboorte zorgde Fien, net als haar grote zus Lott, wéér voor een vierde generatie in haar familie.
Overgrootmoeder Goen Vervoort-Muijsers uit Broekhuizenvorst laat weten het geweldig te vinden dat ze
dit, samen met haar man, nog mee mag maken. Fien is de dochter van Sanne Linders-Peters. Oma is Marij
Peters-Vervoort. Beiden zijn afkomstig uit Wanssum.
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15-vragen aan

Margo Geurts Horst
atieve manieren een stel vreemde
snuiters op zijn plaats mag zetten
en wegjagen, lijkt me dat helemaal
gaaf.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Toen ik 11 jaar was, werd ik door de
KNVB uitgenodigd om een selectietraining mee te doen. Dit vond ik
een superleuke ervaring. Op deze
training deed iedereen echt enorm
zijn best en toonde iedereen volle
inzet. In mijn eigen team waren we
toentertijd maar wat aan het klooien
tijdens de trainingen. Ik ben nooit
doorgestroomd in de selectie maar
ik heb er wel een grote passie voor
voetbal aan overgehouden.

Heb je een bijbaantje?
Ik heb geen betaald bijbaantje maar
doe wel veel vrijwilligerswerk.
Ik train de jongens onder de 9 bij
Wittenhorst en de waterpolojeugd bij
HZPC. Daarnaast geef ik op zaterdagochtend zwemles en ben ik scheidsrechter voor Sporting ST/SVEB.

Wat doe je het liefst op vrijdag- of
zaterdagavond?
Training geven bij het waterpoloën,
zelf waterpoloën of waterpolo kijken
als mijn club een wedstrijd speelt.
Soms drinken we met zijn allen na
het trainen nog wat drankjes aan
de bar.

Wie is je favoriete leraar?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Margo Geurts (links)
16 jaar
Horst
Dendron college

Wat deed je als kind het liefst?
Voetballen natuurlijk. Liefst ging ik
dan naar het trapveldje in de buurt.

Meestal kwam ik dan met groene
knieën thuis.

Welke reis zou je ooit nog eens
willen maken?
Het lijkt me ontzettend vet om een
reis door Afrika te maken en daar de
cultuur te leren kennen. Natuurlijk

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

wil ik daar dan graag op safari gaan
om dieren zoals olifanten en apen in
het wild zien.

Welke herinnering bezorgt jou
kippenvel?
Met mijn ouders, zusje en broertje ben ik in 2017 naar de finale
van het EK damesvoetbal geweest.
In het volle Grolsche Veste (Stadion
in Enschede) kwam het Nederlands
elftal eerst op 1-0 achterstand, maar
de dames wisten daarna toch van
Denemarken te winnen en zo werden ze alsnog Europees kampioen.

Mijn aardrijkskunde-docente.
Zij weet de balans tussen serieus lesgeven, gezellig kletsen en lol maken
perfect te behouden. Hierdoor
beheers je voor de proefwerkweek
de stof heel goed en heb je niet het
idee dat je er heel veel werk voor
moet verrichten.

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Ik zou heel goed willen zijn in voetballen. Het mooiste wat je kunt
meemaken lijkt mij het meelopen in
de line-up van het Nederlands Elftal
terwijl je het Wilhelmus uit volle
borst meezingt. Net zoals Dominique
Bloodworth nu doet.

Met welke artiest zou jij je leven
Geloof je in buitenaardse wezens? willen ruilen?
Nee, ik geloof niet in aliens. Het is
volgens mij nog niet bewezen dat
ze bestaan dus waarom zou ik erin
geloven. Vooral die grote geavanceerde aliens in films lijken mij nogal
vergezocht.

Wat is jouw stopwoordje?
Een stopwoordje, of stopwoordjes
moet ik zeggen, van mij zijn ‘lekker dan’. Vooral tijdens het trainen of
voetballen roep ik dit vaak.

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
Ik zou graag in één van de ‘Home
Alone’-films willen spelen. Ik vind
het heerlijk om op mezelf te zijn en
te doen en eten waar ik zin in heb.
Als ik dan ook nog op allerlei creVolg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Mijn leven zou ik met niemand
willen ruilen. Ik heb er zelfs geen
behoefte aan een dag met iemand te
ruilen. Ik ben gewoon graag mezelf.

Dag of nacht?
Ik kies voor dag. ’s Nachts wordt er
immers niet gesport.

Festival of discotheek?
Een festival vind ik leuker. Ik zie liever een artiest live optreden dan dat
ik naar een cd luister. Bovendien lijkt
mij de sfeer op een festival gemoedelijker.

Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Mijn laatste punt is een BSM-punt
voor badminton. Ik haalde een 8,2.

Hoi

Column

Gelukkig?
Nieuw jaar!
Het nieuwe jaar is begonnen.
En niet alleen een nieuw jaar
maar ook een heel nieuw decennium. Een decennium waar
zoveel kan gaan veranderen voor
iedereen.
Aan het eind van het volgende
decennium ben ik alweer 28 jaar.
Het klinkt zo ver weg maar is tegelijkertijd ook zo dichtbij. Ik denk
dat iedereen boven de leeftijd van
14 jaar 2010 nog goed kan herinneren. Of van die liedjes die iedereen
kent, die langzaam ouder worden
maar dat het opeens blijkt dat het uit
2013 komt. Tijd wacht op niemand.
En dat blijkt wel weer. Hoelang
staat Australië al in de fik? Een aantal maanden dat er al voorbij zijn
gegaan, en gelukkig dat er wordt
gedaan wat er kan gedaan worden
maar dat is helaas niet het enige
slechte wat er gebeurt in de wereld.
Het nieuwe jaar is pas net begonnen
en er dreigt al een derde wereldoorlog aan te komen. En laten we heel
eerlijk zijn, sinds Trump aan de macht
is is die kans al groter geworden.
Maar nu hij Soleimani heeft laten
executeren is de dreiging wel erg
groot. En wat zal er dan gebeuren?

Gaat eigenlijk
helemaal nergens over
Trump heeft bekendgemaakt een
enorm bedrag al in het leger gestoken te hebben. Wel twee triljoen
dollar. Gaat eigenlijk helemaal nergens over, wat je wel niet allemaal
met dat geld had kunnen doen in
plaats van oorlog voeren. Het is alsof
Amerika een jongetje van 7 jaar aan
de macht heeft gelaten dat graag
oorlogje wil voeren en mensen goed
kan manipuleren. En zo gaan wij
dan het nieuwe jaar en ons leven in.
Australië bijna uitgeroeid door het
vuur, Amerika die stoer doet en Iran
uitdaagt voor oorlogje en een petitie voor vuurwerkverbod. Ik weet
vrijwel zeker dat dat vuurwerkverbod niks gaat helpen. Een beetje
hetzelfde idee als de alcoholgrens
verlagen of het dogen van wiet.
Maar goed. Laten we hopen dat
het vuur wordt geblust in Australië
en dat de dreiging voor een derde
wereldoorlog bij een dreiging blijft.
Gelukkig nieuw jaar!
Jélena
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Geplukt

Angelo Tonoli Horst
Angelo Tonoli (85) werd geboren in Italië, maar reisde als violist de hele wereld over. Ruim vijftig jaar geleden kwam hij in Nederland terecht, eerst in Sevenum en nu sinds twee jaar
in Horst. Hoewel hij inmiddels gepensioneerd is en door zijn reuma geen viool meer kan spelen, blijft hij muzikant in hart en nieren. Deze week wordt hij geplukt.

Angelo groeide op in een muzikaal
gezin. Zijn vader was muzikant en
al op jonge leeftijd begonnen hij
en zijn broer ook met het bespelen van instrumenten. Ze traden op
in kerken en op bruiloften en het
was een gegeven dat Angelo naar
het conservatorium ging. Daarvoor
ging hij naar Milaan, waar hij zijn
diploma met goede resultaten
behaalde. Internationale optredens
met een groep muzikanten volgden. “Maar op school had ik ook
een meisje ontmoet, een studiegenoot”, vertelt hij. “Met haar ben ik
in 1959 getrouwd.”

Reizende muzikanten

kwamen ze uiteindelijk, na zo’n
tien jaar reizende muzikanten te
zijn geweest, in Nederland terecht.
“We waren even terug in Italië voor
vakantie. Daar hoorde een theateragent uit Amsterdam ons spelen en
hij nodigde ons uit naar Nederland te
komen.” Voor drie maanden waren ze
daarna in Nederland, maar het beviel
niet zo goed. “Het was heel koud en
het regende veel, dat waren we niet
gewend.” Na die drie maanden ging
het stel naar Egypte, maar vanuit
Nederland kwam de vraag of ze niet
terug wilden komen. “Toen kregen we
een contract voor één jaar. En daarna
nog een, en nog een.”

Hotelkamers

Angelo’s vrouw speelde piano
en na hun huwelijk ging het stel
samen muziek maken. Daarmee

“We waren moe van al het reizen en
werken”, vertelt Angelo. “En we woon-

Puzzel

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
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Oldtimers
Twee jaar geleden stond Angelo op
het punt om voorgoed terug te gaan
naar Italië. “Het leek me fijn om mijn
laatste jaren daar door te brengen”,
vertelt hij. Het huis in Sevenum was
al verkocht en hij woonde al in Italië,
maar besloot toch terug te komen.
“Mijn dochter en kleindochter wonen
in Nederland, in Kronenberg en in
Wanssum. Ze zagen het niet zitten
dat ik alleen in Italië ging wonen.”
Angelo kocht een huis in Horst en
daar woont hij nu nog, met veel
plezier. Zijn dochter en kleindochter ziet hij veel. Ook in zijn buurt in
Horst zit hij op zijn plaats. “Ik heb
het in Nederland altijd heel goed
gehad. Nu ik in Horst woon, ga ik
twee of drie keer per week bij de
Norbertuswijk koffie drinken.

Ik heb er veel goede bekenden”,
vertelt hij. Verder is hij nog druk met
zijn andere grote hobby: oldtimers.
Vooral in de zomer vindt hij het
heerlijk om in zijn oude Mercedes te
gaan toeren. “Mijn vrouw vond het
rotzooi”, lacht hij. “Maar ik vind het
hartstikke mooi.”
In de toekomst hoopt Angelo gezond
te kunnen blijven en deze lijn door
te kunnen zetten in Horst. Hij wil blijven componeren en muziek maken,
want dat is toch wat hij het liefst
doet. “Ik ben 85, maar ik voel me
nog heel goed. Ik ben heel tevreden.
Ik hoop dat dat zo blijft en dat ik nog
lang mag leven.”

VACATURE

Sudoku

3

den nooit in een huis. We woonden in
hotelkamers en hostels.” Ze kochten in
Sevenum een huis en daar woonden
ze 49 jaar. Ze kregen er een dochter
en inmiddels is er ook een kleindochter. “Ik werkte in Venray en Boxmeer
als vioolleraar. Mijn vrouw gaf pianoles in Krefeld.” Angelo’s vrouw is een
aantal jaar geleden overleden. Zelf is
hij inmiddels gepensioneerd, maar
de muziek heeft hij niet losgelaten.
“Door de reuma in mijn vingers kan ik
geen viool meer spelen. Nu speel ik
piano”, vertelt hij. Lachend vervolgt hij:
“Maar ik ben geen pianist. Het is heel
anders.” Toch blijft de muziek zijn lust
en zijn leven. “Ik componeer ook nog
altijd, iedere dag. Dat heb ik altijd al
veel gedaan en dat blijf ik doen. Mijn
beroep is altijd mijn hobby geweest, ik
heb er nog steeds veel plezier in.”

Ben je op zoek naar een afwisselende en uitdagende functie binnen een sterk
groeiend en internationaal opererend bedrijf met leuke, enthousiaste en
professionele collega’s, een prettige werksfeer, ruimte voor eigen initiatief en
mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen?
Plantenkwekerij De Kemp is op zoek naar nieuwe collega’s:

Logistiek medewerker
Accountmanager
Teeltmanager
Voor uitgebreide functiebeschrijvingen, kijk op onze website:
http://www.dekemp.nl/nl/het-bedrijf/vacatures.
Jouw CV met motivatie kun je sturen naar Esther Litjens-Keijsers:
e.keijsers@dekemp.nl.

Plantenkwekerij De Kemp
Kempweg 15, 5964 ND Meterik, Nederland | Tel. +31 77 3982430

Tekst: Aniek van den Brandt
Beeld: Jos Derks
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Omgevingsgesprek, niks participatie
Eric Brouwers, CDA, schrijft in HALLO van donderdag 26 september 2019 nogal lyrisch over de nieuwe
omgevingswet, bestemd voor ontwikkeling en beheer van de leefomgeving. Particulier initiatief krijgt
ruimte, participatie en actieve betrokkenheid middels de omgevingsdialoog wordt gestimuleerd, controle
wordt vertrouwen en krijgt de leefomgeving kwaliteit.
De gemeente noemt in het document ‘Richtlijnen Omgevingsgesprek
Horst aan de Maas, versie 3 van
december 2019’ het omgevingsgesprek. Dit is ‘kortweg een gesprek
tussen de aanvrager en de omgeving over het plan waarvoor de
vergunning wordt gevraagd’ een
concretisering van de participatiegedachte.
Hoewel het omgevingsgesprek wettelijk niet verplicht is en het niet

voeren van het omgevingsgesprek
derhalve geen weigeringsgrond
vormt om een vergunningsaanvraag
niet in behandeling te nemen zegt
de gemeente wel partijen te stimuleren een omgevingsgesprek te
voeren.
Dat doet ze door het omgevingsgesprek te hanteren als een indieningsvereiste. Dat betekent: zonder
omgevingsgesprek kan de burger
geen vergunningsaanvraag indie-

nen. Dat is ‘dwangparticipatie’, niet
passend in de cultuur van de inwoners.
We weten inmiddels: participatie
heeft vooral een hoog symbolisch
gehalte, gebruikt om onszelf en
anderen er van te overtuigen dat we
‘correct’ handelen en bezig zijn.
Het omgevingsgesprek is mede
bedoeld om draagvlak te creëren
voor het in te dienen plan. Maar als
puntje bij paaltje komt, blijkt toch

het omgevingsgesprek een wassen
neus, alleen zwaarwegend en niet
bepalend want: ‘Uiteindelijk toetst
de gemeente of er nog andere
belangen zijn die zwaarder wegen
dan het draagvlak in het kader van
het algemeen belang’. De aanvrager
blijft immer in onzekerheid en kan
alleen hopen. Vanwaar dan toch al
die moeite en opdrachten aan initiatiefnemers? Waar blijft dat uitgesproken vertrouwen door het CDA?
Omgevingsgesprek organiseren,
voeren, verslag maken en handtekeningen verzamelen is voor de
individuele initiatiefnemer een
onmogelijke klus. Voor een stan-

daard omgevingsgesprek kan al
de hulp ingeroepen worden van
Synthese. Bij wie moet de aanvrager
zijn bij een complexe vergunningsaanvraag? Dit gat wordt gevuld door
hopelijk kundige en betrouwbare
adviseurs. Verdienmodel ook voor
gewezen bestuurders die weten hoe
de hazen binnen partij, politiek en
gemeente lopen zullen zich aanbieden en gevraagd worden. Cowboys
en uitbaters van het omgevingsgesprek.

Henk Steenbekkers
Gussekuulke, Melderslo

Ingezonden brief

Tien stappenplan voor levendig centrum van Centrummanagement
Met interesse lees ik de ingezonden brieven, waarin de mening van plaatsgenoten wordt weergegeven.
Vaak inspireren deze meningen mij, maar helaas irriteren deze mij ook heel af en toe.
Zo ook de ingezonden brief van de
heer Andries Brantsma waarin hij het
tien stappenplan voor een levendig
centrum van het centrummanagement bekritiseert. Kritiek hebben is
goed, maar niet als dit gebeurt op
basis van veronderstellingen en zelfs
onwaarheden.
In Horst hebben we sinds jaar en dag
een mooi, levendig centrum, met
zeer weinig leegstand. Zo weinig

leegstand dat zelfs L1 onze wethouder ‘het geheim’ van Horst wilde
laten uitspreken. Dit geheim is onder
andere dat de door de heer Brantsma
bekritiseerde personen, samen met
nog veel meer personen actief bezig
zijn om Horst levendig te houden.
Om dit te bekostigen is er onder
andere een reclamebelasting ingevoerd (betaald door de ondernemers)
en storten winkeliers/ondernemers/

woningbouwers in Horst-centrum
geld in een parkeerfonds. Ook is er
door deze personen/instanties al
jarenlang baatbelasting betaald om
het centrum op te knappen.
Het is dus erg suggestief van de heer
Brantsma om te stellen dat dit alles
betaald wordt met, zoals meerdere
malen aangegeven, gemeenschapsgeld. Ik vind het dan ook erg jammer dat er zo’n negatief beeld wordt

geschetst. De in de brief genoemde
heren en alle bewoners/uitbaters
in Horst-centrum verdienen zeker
meer lof. Welk centrum in de buurt
is zo levendig en waar zijn er zoveel
initiatieven? Als ik bijvoorbeeld in
buurgemeente Venray in het centrum
rondloop zie ik toch een heel ander
beeld. Om zo levendig en bruisend te
blijven in de toekomst is veel energie
nodig en inderdaad parkeerplaatsen,
want de consument is nu eenmaal
verwend. Nu dat er, door diverse
ontwikkelingen, minder dreigen te

worden, is een gezonde blik hierop
zeker gewenst.
Mijn oproep is dan ook om in plaats
van met modder te gooien, eens
trots te zijn op wat we in Horstcentrum bereiken door onder andere
de inzet van vele personen en financiële offers van de uitbaters in de
centrumring. Een gezonde lokale economie levert de gemeenschap geld
op in plaats van kosten.
Geert Keijsers,
Parallelweg Horst

Ingezonden brief

Zalig
Zalig zij die geloven, zij zullen het rijk Gods binnengaan. Zo staat het in mijn geheugen. En al die anderen
dan, dacht ik dan als kind?
Zalig Nieuwjaar wenst de burgemeester van Horst aan de Maas op de

nieuwjaarsreceptie van de gemeente
aan al de ingewijdenen aldaar.

En weer dacht ik: En al die anderen
dan voor wie de gang naar de nieuw-

jaarsreceptie van de gemeente Horst
aan de Maas geen sinecure is?
Nog steeds stof tot nadenken.
Francine Thielen-Tonnaer,
Gebr. van Doornelaan Horst

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.

Sweet Lions cherrytomaten is een productiebedrijf van 130.000 m2
dat gespecialiseerd is in het telen, sorteren en klantgericht
verpakken van verschillende soorten cherrytomaten. Het bedrijf is
gevestigd in Grubbenvorst in het glastuinbouwgebied Californië.

Voor in onze kas zoeken wij een gemotiveerde:

Teeltmedewerker
SCHOLIEREN
GEZOCHT
(fulltime)

Voor in onze verpakkingshal zoeken wij een gemotiveerde:

Wij zoeken scholieren vanaf 13 jaar, die ons
Operator
Machinebediener
komen helpen bij
het oogsten van onze cherrytomaten.

(fulltime)
Op zaterdag
en in de vakanties.

Interesse?
voor meer informatie: info@sweetlions.nl of
Kijk voorTel.de077-3662828
uitgebreide
vacatures
op09.00
www.sweetlions.nl
op werkdagen
tussen
en 17.00 uur.

AARTSERFWEG
6 - GRUBBENVORST
- WWW.SWEETLIONS.NL
Aartserfweg
6 • 5971
NR Grubbenvorst
• tel: 077 - 366 28 28
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl
bevalt mij wel
Wie de burgemeester en wethouders een gelukkig nieuwjaar wilde wensen, kon maandag 6 januari terecht in de gemeentewerf in Horst.
Daar vond een nieuwjaarsontmoeting plaats.
Met de nadruk op ontmoeting. Want het was
geen traditionele nieuwjaarsreceptie waar het
College van B&W op een rijtje stond om iedereen
een handje te geven, met een terugblik op het
afgelopen jaar én een vooruitblik op het nieuwe
jaar. Het doel was een interactieve avond waar

mensen elkaar konden ontmoeten. Er was muziek
van Nienke, een korte toespraak van de burgemeester en een woordje van Jan Duijf namens Horst aan
de Maas 800 en na een klein uur kon iedereen aan
de spreekwoordelijke bitterballen. Lekker informeel.
Er zijn ook mensen die dit misschien te informeel
vinden. Moet zo’n bijeenkomst met het college niet

wat meer cachet hebben? ’t Gasthoês was dan wel
niet beschikbaar, maar om zo’n nieuwjaarsbijeenkomst nou in een gemeentewerf te houden? Het zijn
daarbij toch altijd dezelfde gezichten die je op zo’n
avond tegenkomt.
Nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl bevalt mij wel.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 51

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.
daarmee de dupe van de fietstunnel? Ja, vindt 29
procent. Want dat de noodzaak van een goede verbinding er is, is wel duidelijk blijkt uit deze reactie van Simone Hendrix-Zanders: “Ik zou al heel blij
zijn met een busverbinding tussen Grubbenvorst en
Horst. Zodat bij noodzaak de jeugd bij het Dendron
kan komen zonder via Venlo of Venray te moeten
reizen. Het zou heel fijn zijn als iemand zich hiervoor
zou kunnen inzetten.”
De grote meerderheid vindt dat de twee zaken los
van elkaar gezien moeten worden. John Jenniskens:
“Als (nog altijd) fervent voorstander van Station
Grubbenvorst-Greenport-Venlo staat me de vraag-

SA
LE

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. “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.” Wordt het station in Grubbenvorst

stelling tegen. Zijn zaken die los van elkaar staan.
Nut en noodzaak van station GGV zal in nabije toekomst alleen nog maar meer worden bewezen door
alle ontwikkelingen op Greenport en omgeving.
Politieke werkelijkheid vandaag de dag is echter
dat realisatie Station GGV voorlopig niet zal worden
gerealiseerd. Het is daarom goed om de daarvoor
gereserveerde gelden nu aan veiligheid elders te
besteden. Mocht Station GGV weer actueel worden, waar ik 100 procent van overtuigd ben, zal er
ook dan geld moeten (en) worden gevonden om te
investeren in goede OV-ontsluiting en bereikbaarheid.”

DAMESCOLLECTIE
HERENCOLLECTIE
2e stuk halve prijs*
of 20% kassakorting*

Professionele
asbestverwijdering

SCHOENEN EN LAARSJES
sterk afgeprijsd

Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

*Tenzij anders aangegeven

2e stuk € 1,- of 25% kassakorting*

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
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Helden van de velden
Op oudejaarsmiddag loop ik mijn gebruikelijke Joepiepedje rondje met mijn hond. Ik passeer een bankje
waar ik op de grond de resten van afgestoken vuurwerk zie liggen. Een moment later word ik opgeschrikt
door een harde knal.
Mijn hond verstijft terwijl mijn trommelvliezen in de tinnitusstand schieten. Het blijkt geen vuurwerk te zijn.
Op luttele meters van mij vandaan
zie ik dat een vijftal jagers een dicht
struikgewas omsingeld hebben.
Er loopt een jagershond bij. Ik heb
niet het idee dat ik opgemerkt word.
Ik hoor iemand enthousiast roepen ‘daar zit ‘ie’ en ‘daar komt ‘ie’.
Een vrij kansloze situatie voor het
ongetwijfeld doodsbange beestje.

Ik spreek ze aan dat er de laatste
jaren nog maar sporadisch wild te
zien is op deze plek en vraag ze het
dier te sparen. Het antwoord luidt
dat juist loslopende honden de oorzaak zijn van schaarste aan de wildstand ter plekke. Zich waarschijnlijk
niet beseffende dat zijn hond vele
malen gevaarlijker is voor het wild
dan de standaard uitlaathond.
De bloedzucht van een hond zit hem
immers niet in het beestje maar in

het baasje. Hij bepaalt uiteindelijk
hoe de hond wordt getraind en wat
wordt toegestaan. Bovendien is het
Joepiepedje afgezet middels een hek
waardoor het voor de uitlaathond
vrijwel onmogelijk is aan de andere
kant te geraken. Verder impliceert
het antwoord van de jager dat dit
weinig met wildstandbeheer maar
meer met plezierjacht te maken
heeft. En dat op oudejaarsdag wanneer dieren het al zwaar hebben.

Een vriendelijk verzoek aan jagers
voor begrip voor mens, dier en
natuur. Dat mensen niet ongevraagd
in een gevaarlijke, traumatische,
ongewenste situatie belanden wanneer ze zich op een openbaar pad
begeven. Dat dieren sowieso rond
Oud en Nieuw met rust gelaten worden. Laten we vooral genieten van
alles wat bloeit, groeit en struint.
Gelukkig nieuwjaar een ieder en een
toost op het leven.

Guido Verbruggen,
De Donckstraat, Sevenum

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.

Brandt los!

Column

Vuurwerk
nieuws
Vuurwerk. Zelf heb ik er nooit
echt iets mee gehad. Toen ik op
de leeftijd kwam dat ik misschien zelf wat af wilde gaan
steken, lieten ze me op school
een vuurwerkvoorlichtingsfilm
zien. De beelden van kinderen
met twee- en drievingerige
handen en oogbeschadigingen
maakten zo veel indruk op me,
dat ik een paar jaar amper naar
buiten durfde met oud en nieuw.
De laatste jaren kan ik wel weer
genieten van hoe mooi vuurwerk
kan zijn. Dit jaar waren we in
Oostenrijk tijdens de jaarwisseling,
waar het vuurwerk spectaculair
was en er maar liefst drie kwartier
fanatiek werd geknald na 00.00
uur. Het was een prachtig gezicht.
Toen we terugliepen naar ons
appartement en ik het vuurwerkafval op straat zag liggen, begon de
keerzijde echter al wat aan me te
knagen. Die uitgebrande vuurpijlen op straat waren namelijk weer
totaal geen gezicht en vervuilden
de prachtige natuur van Oostenrijk.
Toen we weer veilig binnen zaten,
zag ik het bericht over het drama
in de Arnhemse flat, waar brand
uitbrak door vuurwerk, met een
dodelijke afloop. Een vrouw moet
door zonder haar man en kind.
Een meisje heeft opeens geen papa
en broertje meer. Beiden zijn getekend voor het leven, letterlijk en
figuurlijk. En in dit geval zijn ook de
daders slachtoffers: twee kinderen,
die de gevolgen van hun daden
niet overzagen en dit ook absoluut nóóit hebben gewild. Een vreselijke situatie met alleen maar
verliezers. In de dagen erna werd
ik geconfronteerd met nog meer
negatieve, vuurwerkgerelateerde
krantenkoppen en pushmeldingen.
‘Zeker 15 miljoen schade tijdens
oud en nieuw’ en ‘Jaarwisseling
eist meer vuurwerkslachtoffers dan
vorig jaar’, las ik overal. Ik dacht
na over de vraag of de pracht van
die vuurpijlen op het eerste gezicht
al die ellende achteraf wel waard
was. We waren al een paar dagen
in het nieuwe jaar toen mijn mobiel
oplichtte met het NOS-bericht
‘Meerderheid Tweede Kamer wil
riskant vuurwerk verbieden’. Ik zal
nu wel wat mensen voor het hoofd
stoten, maar ik vond het - eindelijk
- goed vuurwerknieuws. Dat werd
tijd na al die narigheid.
Aniek
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CDA Horst aan de Maas

2020, een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen

Allereerst nog voor een ieder de beste wensen en alle goeds gewenst.
We zitten alweer in de tweede week van het nieuwe jaar en zijn weer
gewend aan de drukte van de dag. De start van een nieuw jaar geeft
mensen vaak ook weer nieuwe energie, zo ook in de politiek.
Afgelopen dinsdag hadden we onze
eerste vergadering van dit jaar. Het
omgevingsgesprek was één van
de te bespreken onderwerpen en
is één van de instrumenten die in
de Omgevingswet genoemd wordt
als hulpmiddel bij participatie. Het
doel van een omgevingsgesprek is

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

om op moment dat er een initiatief
is, vooraf meer draagvlak te creëren bij de omgeving alvorens een
aanvraag in behandeling te nemen.
Op dit moment zien we dat een plan
eerst ingediend en beoordeeld wordt
waarna de omgeving geïnformeerd
wordt en inspraak mogelijk is. Door

vooraf mensen meer te betrekken bij
initiatieven en plannen uit te leggen
is de verwachting dat de vergunningverlening uiteindelijk soepeler
verloopt. Overigens is het niet zo, dat
het niet voeren van een omgevingsgesprek door de initiatiefnemer, voor
de gemeente een weigeringsgrond
is om de aanvraag in behandeling te
nemen. Wat we met elkaar moeten
voorkomen is dat initiatieven onmogelijk gemaakt worden door het
omgevingsgesprek. Waar we naar

Gelukkig is er de laatste decennia al veel veranderd. Ik denk aan
mijn oma’s die niet mochten werken. De moeder van mijn vader was
laborante. Ze werd ontslagen toen ze
trouwde want ‘dat was nou eenmaal
zo’. Later zou ze vertellen dat ze in
het lab de mooiste tijd van haar leven
had. In 1956 werden de regels die
haar beperkte pas herzien.

Wat betreft D66 en GroenLinks mogen
we ook in 2020 in de politiek vaker
van dit soort wijzigingen doorbrengen. Radicaal, maar redelijk. Regels
die bestaan vanwege gewoonten
onder de loep nemen. Omdat de
samenleving aan verandering onderhevig is. Omdat we nieuwe inzichten
krijgen. En ten slotte: omdat traditie
geen argument is.

stemmers relatief jong zijn. Hoe gaan
we hier om met arbeidsmigratie?
Waarom steunen we als overheid van
oudsher de huizenbezitter terwijl er
steeds meer jongeren en ouderen zijn
die vragen om huur? Waarom gaan
we gevaarlijk vuurwerk niet verbieden als het zo schadelijk is? Ook onze
vervuilde bodem, lucht en water vragen om rigoureuze maatregelen.
D66 en GroenLinks pleiten op

Europees, landelijk en lokaal niveau
voor maatregelen: meer huur; kringlooplandbouw, windmolens en zonnepanelen, innovatie in onderwijs.
En we ontwikkelen nieuwe tradities,
denk aan de duurzaamheidsprijs die
we in 2019 hebben ingevoerd.
Laten we in 2020 leren van de fouten
van het verleden en durven te veranderen in het belang van toekomstige
generaties.
Eveline Baas

Jaar 801

Allereerst wil ik u, mede namens mede-raadslid Peter Elbers en het
gehele team van VVD Horst aan de Maas, een gezond, gezellig en
inspirerend 2020 toewensen. Nu we het nieuwe jaar zijn begonnen is
het goed nog even stil te staan bij 2019.
Afgelopen jaar stonden veel activiteiten in het teken van 800 Jaar Horst
aan de Maas. Daarvoor werden in
alle zestien kernen bijeenkomsten
georganiseerd. Zelf heb ik hier ontzettend van genoten, maar hoor dit
ook van veel andere mensen.
Zo begon iedere voorbereidende

SP Horst aan de Maas

Loes Wijnhoven

2020: tijd om gewoonten te veranderen

Yes, het nieuwe jaar is begonnen. Tijd voor vernieuwing. En dat is in de We durven issues te benoemen, dat
verklaart misschien waarom onze
politiek nodig.

VVD Horst aan de Maas

moeten streven is dat vooral de kansen gezien worden om middels het
omgevingsgesprek mooie initiatieven met elkaar nog beter te maken.
Zo blijven we waar we als CDA voor
staan: een ondernemend Horst aan
de Maas.

gemeenteraadsvergadering in het
kader van 800 Jaar Horst aan de Maas
met een ander inspirerend verhaal of
voordracht, zelfs tot een sportactiviteit aan toe. Maar ook grote evenementen als Tommy in ut plat, Passion
of Horst in het donker, waren van
echte klasse. Iedere maand was er

weer zoveel te beleven en in iedere
kern.
Het mooie aan het herdenkingsjaar was dat het door velen gedragen werd en iedereen wel ergens
zijn passie in kwijt kon. Vanuit een
perspectief van kunst, film, muziek,
theater, gedicht, natuur, voeding,
beweging of bevrijding. Teveel op
allemaal op te noemen. Veel thema’s
zijn de revue gepasseerd en nagenoeg iedereen deed mee. Er was letterlijk voor ieder wat wils.

Graag wil ik iedereen bedanken
die hier op welke manier dan ook
aan heeft meegewerkt. Gelukkig
is komende zaterdag de terugblik
en kunnen we nog even nagenieten. Ik hoop dat ook in 2020 in onze
gemeenschap deze spirit bewaard
blijft en we nog van mooie samenwerkingsprojecten in de toekomst
mogen genieten. Gewoon. Doen.

Yvonne Douve

SP wenst iedereen een gezond en strijdbaar 2020

Dit jaar was de SP Horst aan de Maas, zoals altijd op de eerste zaterdag van het jaar, weer aanwezig in het centrum van Horst, om alle
passanten een gezond en strijdbaar nieuwjaar toe te wensen.
Het is inmiddels een jarenlange traditie. De nieuwjaarswens werd geaccentueerd door te trakteren op een
snoeptomaatje. 2020 wordt weer een
spannend jaar. Kunnen we een eind
maken aan het uithollen van de solidariteit en de verschillen verkleinen
tussen rijk en arm, gezond en ziek?
Wat de SP betreft is de boodschap:

Laten we niet toestaan dat we onderling verdeeld worden. De strijd van
de boer voor een fatsoenlijk bestaan
is dezelfde als die van de verzorgers
voor een eerlijk loon. Daarom: sla de
handen ineen, want samen staan we
sterk.
Bart Cox, 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.

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

3 van de 4 slaagt!

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

Grote
vlooienmarkt
Tegelen

Zondag 12 januari
C.C. Haandert, Haandertstraat 6
van 10.00 tot 15.30 uur
+/- 120 kramen
077 474 38 20
hayniemans@home.nl

niemans-markten.nl

Leren mediteren? Cursus bij Guus
Verheijen, huisarts. info@het-frame.nl.
Niet vergoed door verzekering.
Zondag 19 januari Winter Yin Yoga
met Stilte wandeling en lunch op
Kaldenbroeck Lottum, van 10.00-13.00
uur inlicht./aanmelden 06 46 32 00
39 jeanne.verdellen@hotmail.com
Grote vlooienmarkt Tegelen in de
Haandert, Haandertstraat 6.
Zon. 12 jan. 10.00 tot 15.30
voor deelname tel. 077 474 38 20.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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Inzamelterrein oud ijzer en
papier Grubbenvorst aangepast

Afscheid…
Na zo’n zes jaar wethouderschap in Horst aan de Maas ga ik mijn
reis vervolgen als burgemeester van Beesel.

Het aantal oud papier- en ijzerinzamelingen wordt met ingang van 1 januari 2020
teruggebracht van 8 naar 4 keer per maand (alléén nog in de even weken).
Om te voorkomen dat er auto’s stil komen te staan op de Californischeweg is de aanrijroute

Op woensdag 15 januari wil ik graag stilstaan bij
dit afscheid. Vanaf 16.00 uur (tot 18.30 uur)
ben je van harte welkom in de raadzaal
van het gemeentehuis van Horst aan de
Maas.
Met vriendelijke groet,

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

Winters vuurtje stoken met
minder rook- en geuroverlast
Nu het winter is, gaan overal de open haarden en houtkachels weer aan. Buitenkachels en
vuurkorven worden in de tuin of onder de veranda aangestoken. Wanneer je je houtkachel of
open haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen.

Bob Vostermans

In de rij staan is voor niemand leuk.
Ik nodig u dan ook uit om bij binnenkomst
meteen te gaan voor een drankje en een hapje.

Je kunt de hoeveelheid schadelijke stoffen

Wist je dat:

verminderen met de manier waarop je hout

Ongeveer 1 op de 3 Nederlanders (32%) last

stookt. Stook bijvoorbeeld niet bij windstil

heeft van houtstook? Dit gaat vooral over geu-

of mistig weer en gebruik alleen droog hout

roverlast, irritaties van ogen en luchtwegen en

(vochtgehalte 12-15%).

het dicht moeten laten van ramen en ventilatie-

Wil je weten wanneer je jouw open haard, hout-

roosters.

kachel of vuurkorf beter uit kunt laten? Neem

Het verboden is om afval of geverfd of geïm-

dan een kijkje op rivm.nl/stookalert of check de

pregneerd hout te verbranden? Bij verbranding

app via www.stookwijzer.nu.

ervan komen onder andere zware metalen vrij.

Op enig moment sluit ik graag even bij u aan.

Naar het gemeentehuis?

Kerstboom opruimen?
U mag uw kerstboom naast de bladkorf leggen. Dit geldt uiteraard niet voor een kunststof

Maak eerst een afspraak!
Als het nodig is om iets persoonlijk in het gemeentehuis aan te vragen dan moet u eerst een
afspraak maken. Bijvoorbeeld voor de aanvraag van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs.

kerstboom, deze kan naar een tweedehandswinkel of bij het restafval.
Hoe maakt u een afspraak?

welkom aan onze balie, maar op onze web-

Ook de plastic pot, versieringen en verlichting

Wilt u ook het zand van de kluit schudden?

Op onze website horstaandemaas.nl/

site kunt u altijd terecht. Veel dingen zijn 24/7

horen niet bij of in de bladkorf.

Zand kan namelijk niet, zoals ander tuinafval,

afspraak kunt u makkelijk een afspraak

te regelen op onze website. Bijvoorbeeld een

gecomposteerd worden.

maken. Als u dat toch lastig vindt, kunt u

vergunningaanvraag, afvalinfo opzoeken of

De plastic pot mag bij het PMD, versiering

U kunt de kerstboom ook op zaterdag tussen

ons bellen of even binnenlopen. We helpen

melden dat er een verkeersbord kapot is.

mag bij het restafval en kapotte verlichting

12.00 en 16.00 uur gratis inleveren bij Open-

u graag aan een afspraak. U bent van harte

Kijk eens op www.horstaandemaas.nl

bij een Ewaste inleverpunt (www.wecycle.nl).

bare Werken, Americaanseweg 43 in Horst.

Bekendmakingen

Het laatste 60-jarige
huwelijkspaar van 2019

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

is het echtpaar Hendrix-

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

van de Rijdt uit Lottum.

America

Lottum

Deckersgoedtweg 8

Burgemeester Palmen

Hofweg 61

Horsterdijk 112

Vertrokken naar

ging persoonlijk bij

Broekhuizen

Horsterdijk 1 (Smetenhof)

onbekende bestemming

hen op bezoek om de

Loswal

Meterik

Horst aan de Maas

jubilarissen te felicite-

Horsterweg 23b

St. Jansstraat 2a

Meterik, Kempweg 6a

ren. Daarbij ontving het

Broekhuizenvorst

Crommentuijnstraat 34

Tienray, Swolgenseweg 44

echtpaar namens de

Swolgenseweg 2

Sevenum

gemeente een boeket

Horst

Klassenweg 55

bloemen en het

Centrum (jeugdoptocht)

Venloseweg 33

gebruikelijke cadeau.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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Dit is het tweede deel van het HALLO-jaaroverzicht van 2019. In de editie van vrijdag 3 januari blikte HALLO terug op de maanden januari tot en met juni.

Juli

Eén van de grote evenementen van Horst aan de Maas 800 was de DAF-tour die door de gemeente trok.
In America werd bij het geboortehuis van Hub van Doorne een kunstwerk, dat was gemaakt door Sjer
Jacobs uit Tegelen, onthuld.
De gebroeders Hub en Wim van
Doorne hebben in de geschiedenis van Horst aan de Maas veel
gedaan. Zo wist onder andere Wim
DAF tot een groot merk uit te laten

groeien. Op de Loevestraat in Horst
werd door een groepje inwoners een
zebrapad gekleurd. Met een anoniem bericht op social media werden
inwoners uitgenodigd mee te doen

aan de actie. Eerder werd door de
gemeenteraad beloofd dat er een
gekleurd pad zou komen. Door een
oproep van Horst-sweet-Horst-auteur
Wim Moorman op zijn blog trok een

tiental mensen naar de Loevestraat
om het zebrapad in te kleuren.
Een grauwe maand was juli zeker
niet. Naast het zebrapad kleurde
Sevenum alle kleuren van de regenboog tijdens het Oud Limburgs
Schuttersfeest (OLS). Zij wonnen in
2018 D’n Um en mochten in augustus
het festijn organiseren. Honderden

vrijwilligers uit Sevenum, maar ook
uit omliggende dorpen, hielpen mee
het feest te laten slagen. Uiteindelijk
wist schutterij St. Willibrordus uit
Meijel de prijs binnen te slepen.
Ook was het zweten in juli, net zoals
het jaar daarvoor. De hoge temperaturen tikten weer aan en akkers
stonden droog.

Evenementen als de Mariafeesten,
motorzegeningen en veel edities
van de Rozenfeesten in Lottum.”
Aan het laatste kwam in 2019 een
eind. Daarom hield de organisatie
een uitverkoop om de overgebleven spullen te veilen. Groot nieuws
klonk vanuit het College van B&W:
de meeste geschikte locatie voor
het nieuwe Horster zwembad en
de sporthal, is naast het Dendron

College. Het paste onder meer
goed in de visie van Afslag10.

Augustus

Horst was in rep en roer, het kunstwerk op het Lambertusplein, ’t Hundje, zou vervangen worden.
Een groep Horstenaren was het niet eens en startte een petitie: Hundje Mot Blieve.
In april werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor een
nieuw hondje. Het beeld en de
sokkel waren beschadigd en daarnaast paste het zittende hondje
dat plast niet bij het versje waar
het op was gebaseerd. De groep
sloot een compromis en uiteindelijk

moet het beeld op het toekomstige
Gasthoêsplein komen. Een ander
hondje was ook onderwerp van
gesprek in augustus. Regen gutste
uit de hemel: Horst aan de Maas
had enkele dagen last van hondenweer. Zo kwamen enkele straten
in Sevenum blank te staan. Pastoor

Ruud Verheggen maakte bekend
dat hij na twintig jaar vertrekt naar
de parochies Eijsden, Mariadorp en
Oost-Maarland. Dat deed hem dan
ook even pijn. “Je bent hier immers
twintig jaar pastoor geweest”,
zei Verheggen. “Ik heb veel
mooie dingen mogen meemaken.

0901 \ jaaroverzicht
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September

Het was even schrikken begin september voor de mensen die langs de Molenbeek wandelden. Er dreven
honderden dode vissen in de beek. Wat bleek: een stilgevallen rioolgemaal.
Hierdoor is rioleringswater terechtgekomen in de Molenbeek. Rutger
Wolfswinkel uit Horst trof de vissen
aan tijdens een kanotocht over de
beek. “Tijdens onze tocht kwamen
we honderden dode vissen tegen.
Ik was wel geschrokken.”
In een wei aan de Witveldweg in

Grubbenvorst vond op zaterdag
28 september de eerste editie van
Voldaan plaats, een festival georganiseerd vanuit Keet Grubbenvorst.
Hiermee sloot de groep officieel haar
deuren als keet. Feest van korte duur
was het bij de Zeepkistenrace tijdens
de kermis in Kronenberg. Deze werd

stopgezet door een aantal bijnaongelukken. “Hoe jammer het ook
is, de veiligheid staat altijd voorop”,
aldus Paul Janssen van de kermisorganisatie Kronenberg. Paniek was
het ook even bij zwembad De Berkel
in Horst. Na een kortsluiting ontstond een brand. Aanwezige mensen

werden in de nabijgelegen Mèrthal
opgevangen. Er raakte verder niemand gewond. Een week later ging
het zwembad weer open voor
publiek.
In natuurgebied De Heere Peel in
America vond in september de Kids
Climate Conference plaats. Kinderen
uit Nederland reisden af naar het
peeldorp voor deze klimaattop.
Het Dendron College kwam minder

in het nieuws. In een Whatsappgroep
van leerlingen in het onderbouw
werd materiaal gevonden van kinderporno. “Het ging om afbeeldingen
waarin een kind en een volwassene
te zien zijn”, aldus teamleider Leon
van Rengs.

tot de eindversie van de kalender.
Zelf zegt hij: “Eigenlijk is het niet
echt iets voor mij, maar ik dacht:
is toch wel mooi om zoiets een
keer mee te maken.” Op politiek
gebied gebeurde er ook heel wat.
Zo werd er een plan gelanceerd
om het Rabobank-gebouw aan de
Spoorstraat in Hegelsom in de toekomst om te bouwen tot een sociaal
huurwoningencomplex. Ook werd

bekend dat de afvalstoffenheffing
voor de inwoners van Horst aan de
Maas omhoog ging: een stijging van
60 euro. Inwoners van Horst startten
hun eigen woonproject genaamd
Ózzen Hôf.

Oktober

En toen ging het licht uit, een 800 jaar oude deken bedekte het centrum van Horst. Midden oktober vond
Donker Horst plaats, één van de grootste activiteiten binnen Horst aan de Maas 800.
800 jaar geleden was het ’s avonds
ook donker op straat. Met dit evenement bracht de organisatie inwoners
terug naar vroegere tijden. In een
route met een audiovisueel schouwspel konden bezoekers zien hoe de
mensen vroeger in Horst leefden.
Oktober stond ook in het teken van

drugs. Tijdens een bijeenkomst van
Zinnige Zaken, debat voor Dendronleerlingen, bleek dat op het Dendron
College in Horst drugs werd gebruikt
door meerdere leerlingen. Volgens
hen is drugs gemakkelijk te verkrijgen. Burgemeester Ryan Palmen
reageerde geschrokken op het

drugsprobleem en beloofde met de
leerlingen te gaan praten.
Jelle van de Lisdonk uit Melderslo
werd één van de boeren die in de
landelijke Boerenkalender siert
met een sexy foto. Twee klasgenoten daagden hem uit om zich
in te schrijven en hij schopte het

Beeld boerenkalender:
Agrifotograaf Monique Hefti-Sutman
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November

Wethouder Bob Vostermans maakte bekend dat hij ging verhuizen naar gemeente Beesel. Hij werd daar
als nieuwe burgemeester voorgesteld.
Hiermee volgt hij Petra DassenHousen op. Later werd bekend dat
Rudy Tegels Vostermans opvolgt in
Horst aan de Maas en is de groep
wethouders compleet. Waar ook
een nieuw team werd geïnstalleerd was bij carnavalsvereniging De
Klotbultjes uit Griendtsveen. Daar

werd voor het eerst een raad van
11 bekendgemaakt. Zo is eerder al
een boerenbruidspaar voor het eerst
uitgeroepen en een ‘grote’ prins.
Horst aan de Maas werd in november
bezet door doedelzakken, want deze
maand stond in het teken van 75 jaar
bevrijding. Door verschillende dorpen

ging een stoet met doedelzakken om
te vieren dat deze gemeente 75 jaar
lang bevrijd is van Duitsland tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Groot politiek nieuws was er ook: een nieuw
onderzoek volgt voor een nieuwe
locatie van een sportpark tussen
America en Meterik. Tientallen sup-

porters van AVV America lieten hun
ongenoegen horen en zien tijdens
een raadsvergadering over de voorkeurslocatie in Meterik. Conclusie:
wethouder Han Geurts gaat onderzoek doen naar een nieuwe locatie.
Ook ontvingen Aden Beerens, Bo
Hendrix en Mees Hoex een jeugdlintje uit handen van de burgemeester. Volgens gemeente Horst
aan de Maas hebben zij deze ver-

diend omdat ze op hun eigen unieke
manier zich hebben ingezet voor de
gemeente en hun naasten.
Harmonie-Orkest Noord-Limburg
maakte bekend dat zij ging stoppen.
Vanwege een afname van het aantal
leden kon de groep niet meer voortbestaan.

De Nachtmis in de kerk in
Evertsoord, op kerstavond, was de
laatste mis. De vier leden van de
werkgroep H. missen Evertsoord
hebben besloten te stoppen met
hun werkzaamheden. Reden: het
teruglopend animo voor de missen.
In december sloot Horst aan de
Maas 2019 af en nam daarmee ook
afscheid van Horst aan de Maas
800. Het hele jaar vonden aller-

lei activiteiten plaats die te maken
hadden met de geschiedenis van
deze gemeente.

December

De maand van Sinterklaas, pakjes en gedichten. In verschillende huishoudens een rede voor stress en
rennen naar de winkels, maar in Horst was het een moment van liefde.
Want daar ging op eens één
van de pieten van de Sint op de
knieën voor meester Rick Graus
van basisschool De Doolgaard in
Horst. Hij trouwde op het schoolplein met de piet en speciaal voor
deze reden bracht prins Lars I van
D’n Dreumel een bezoekje aan de

plechtigheid om de twee in het
onecht te verbinden. Naast pastoor
Ruud Verheggen, maakte kapelaan
Karol Mielnik bekend dat hij deze
gemeente verlaat. Hij vertrekt voor
priesterlijke ondersteuning naar het
noorden. Jeroen Gommans, pleitte
in december voor een speciaal

debat voor mensen met een lichamelijke of psychische beperking.
Samen met wethouder Roy Bouten
en burgemeester Ryan Palmen
gaat hij in 2020 een dergelijk debat
organiseren. “Het belangrijkste is
dat je mensen goed laat uitpraten”,
aldus Jeroen.

0901 \ verenigingen

Nieuwe prins Griendtsveen
Lorin van Asseldonk is zondag 5 januari uitgeroepen tot prins Lorin d’n urste van De Klotbultjes in Griendtsveen.
Samen met prinses Malon en adjudant Sam heerst hij dit carnavalsseizoen over het Klotbultjesrijk.

Wilt u
uw voornemens
voor 2020
écht waarmaken?
Onze 19 goedgeschoolde en ervaren collega’s
willen u daarbij graag van dienst zijn.
We zijn gedreven om het onderste voor u uit
de kan te halen. Naast de standaard jaarcijfers
geven wij u een unieke inkijk in uw totale
vermogen en in al uw privé-ontvangsten en
-uitgaven. Met deze overzichten zijn wij als
geen ander in staat zaken te sturen, adviezen
te maximaliseren en uw belastingdruk te
minimaliseren.
Lorin van Asseldonk (29) is geboren en
getogen in Griendtsveen. In het dagelijks leven werkt hij op de afdeling
verkoop bij Knapen trailers in Deurne,
daarnaast heeft hij een eigen bedrijf
in evenemententechniek. In zijn vrije

tijd is hij actief in het verenigingsleven
bij stichting jeugdwerk Griendtsveen
en stichting Bokkenollen. Zijn prinses
Malon (22) komt uit Someren en is
werkzaam als hospitality medewerkster op Fontys hogescholen in

Eindhoven. Ook zij is actief bij stichting
jeugdwerk Griendtsveen. Zij regeren
met de spreuk: ‘Dit jaar zit ik niet aan
de knoppen, daarom zijn we niet te
stoppen’.

Roel en Gerry Cox nieuwe
boerenbruidspaar Meerlo
Het nieuwe boerenbruidspaar van carnavalsvereniging De Vöskes uit Meerlo is Roel en Gerry Cox. Zij werden op
zaterdag 4 januari uitgeroepen in ’t Brugeind in Meerlo. Buurtschap ’t Vossenhof organiseerde het uitkomen.

Tevens verzorgen wij uw loonadministratie,
begeleiden we startende ondernemers
en geven adviezen op administratief,
ﬁnancieel, loontechnisch, arbeidsrechtelijk,
belastingtechnisch en bedrijfseconomisch
gebied, alsmede op het gebied van Nederlands
recht, erfrecht, testamentair recht en
schenkrecht.
Interesse in onze diensten?
Loop dan gewoon een keer bij ons
binnen voor een vrijblijvend en kosteloos
kennismakingsgesprek.

Leunseweg 53, Venray | T 0478 550474
www.reintjesadvies.nl

De namen die de twee dragen tijdens carnaval zijn Roel Cox van Ger en
Rieky uit de Julianastraaat en Gerry
van Gerrit en Annie van het Broek uit
het Pieëlhazeriek. De getuigen zijn

Ron van Hay en Greet van de Hei en
Nicole van Sjaak en Ria Deenen uit de
Christinastraat. Het boerenbruidspaar
laat zich in het onecht verbinden op
carnavalsdinsdag 25 februari op 14.49

uur op het pleintje bij het voormalige
gemeentehuis in Meerlo. De bruiloft is
in zaal ’t Brugeind.
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Lars I nieuwe heerser
over Kreyerijk

Dirk van Helmond nieuwe
jeugdprins Klotbultjes

Lars Vousten is op zondag 5 januari uitgeroepen als prins Lars d’n Urste. Hij is de 63e prins van carnavalsvereniging De Krey uit Broekhuizen. Tijdens zijn regeerperiode wordt hij bijgestaan door adjudant Tim Brouwers.

Dirk van Helmond is op zondag 5 januari bekendgemaakt als
jeugdprins Dirk d’n Twidde van carnavalsvereniging
De Klotbultjes uit Griendtsveen. Samen met prinses Shannon
Willems zal hij heersen over het Klotbultjesrijk.

Dirk is 13 jaar oud en in het dagelijks leven zit hij in de tweede
klas op het Willibrord Gymnasium
in Deurne. Zijn hobby’s zijn voetballen, snowboarden en gamen.
Shannon is 12 jaar oud en zit in
de eerste klas van het Peelland
Lars Vousten is 30 jaar en in het
dagelijks leven werkzaam bij
AMPLEXOR in Eindhoven. Daar is hij
beheerder van Enterprise Content
Managementsystemen. In zijn vrije
tijd voetbalt Lars nog regelmatig bij
voetbalvereniging SVEB en is hij een

fanatieke voetbalsupporter van Ajax.
Adjudant Tim is 23 jaar en studeert aan
de HAS in Venlo en is daarnaast werkzaam bij PlantAZ in Swolgen. Het motto
van prins Lars I voor komende carnaval in Broekhuizen is: ‘Nea minse, dit
jaor is ’t genne mop, want weej zette

College in Deurne. Haar hobby’s
zijn dansen, lachen en leuke dingen
doen met vriendinnen. Zij heersen
dit jaar over het Klotbultjesrijk met
de spreuk: Al is ons dorpje nog zo
klein, wij zijn trots een Klotbultje
te zijn!

dit seizoen de Kreyenèst volledig ôppe
kop.’ Prins Lars I en adjudant Tim houden op zondag 26 januari een receptie van 14.11 uur in ’t Kreyenest bij
De Brouweer in Broekhuizen.
Beeld: Pieternel Clabbers

vacature
Vullings B.V. te Horst is toeleverancier van
mechanisch bewerkte producten van metaal,
non-ferro en kunststof.
Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert
en installeert machines voor diverse toepassingen.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek
naar een:

WERKVOORBEREIDER
Heb jij een passie voor techniek en ben je op zoek naar een
uitdagende baan met doorgroeimogelijkheden? Of zit je in
het laatste jaar HTS werktuigbouwkunde en wil je opgeleid
worden tot deze uitdagende functie, dan nodigen we jou van
harte uit om contact met ons op te nemen.
Wat ga je doen als werkvoorbereider?
• Uitwerken van de complete orders
• Begeleiden van projecten
• Inkoop benodigde materialen
• Uitbestedingen en onderhandelen met leveranciers
• Afstemmen van de planning met de productieleider
• Contact hebben met klanten over de orders
• Samenstellen van stuklijsten

m/v

Wat vragen we van jou als werkvoorbereider?
• HBO-niveau
• Goed bestand tegen wisselende belasting
• Zelfstandig en nauwgezet
• Flexibel, enthousiast en positief ingesteld
• Goede contactuele eigenschappen
Wat bieden we jou als werkvoorbereider
• Een afwisselende en inspirerende baan binnen
een innovatief bedrijf (zie ook www.vullings-horst.nl)
• Marktconform salaris
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
• Flexibele werktijden

Spreekt bovenstaande jou aan, neem dan contact op met de heer J. Evers, tel. 077 - 398 22 35
of stuur je sollicitatie naar: H.vullings@vullings-horst.nl

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4 5961 PV Horst T 077 - 398 22 35 E info@vullings-horst.nl www.vullings-horst.nl

Jeugdprinsenpaar
Lottum
Prins Bor I en Prinses Floor I zijn zaterdag 4 januari uitgeroepen tot
jeugdprinsenpaar van het Lottums Peggenrijk. Het jeugdprinsenpaar
Bor I en Floor I, ceremoniemeester Tom en de raad houden receptie op
rijdag 24 Januari om 19.11 uur in OJC Canix in Lottum.
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Wij zijn per direct op zoek naar een

allround
productiemedewerker
voor 32 - 40 uur per week op onze hoofdlocatie in Horst.
Als productiemedewerker doe je alle werkzaamheden
die ervoor zorgen dat er goede podotherapeutische steunzolen
worden gemaakt.
De belangrijkste taken bestaan hierbij uit;
• Het vervaardigen van zolen m.b.v. een 3D-freesmachine;
• Het bewerken van de steunzolen m.b.v. slijpmachines;
• Afwerken van de zolen met diverse toplagen;
• Verzendklaar maken van de zolen;
• Magazijn werkzaamheden;
• Alle voorkomende werkzaamheden.
Wat vragen wij:
· Handig
· Secuur
· Inzet
· Technisch inzicht

Roy I van de Peg in Lottum
Roy Wagemans is zaterdag 4 januari uitgeroepen tot prins Roy I van GMV de Peg in Lottum. Roy wordt deze
carnaval bijgestaan door adjudanten Joost van Deelen en Niek Wagemans. Prins Roy is in het dagelijks
leven werkzaam bij Kurstjens in Grubbenvorst. Samen met zijn adjudanten en vrouw Marieke gaat hij als
62ste prins in de Lottumse carnaval voorop. Het prinselijk trio houdt receptie op zaterdag 25 januari vanaf
20.11 uur in MFC de Smetenhof in Lottum.

Serge I nieuwe
carnavalsheerser in Meerlo
Prins Serge I is op zaterdag 4 januari uitgeroepen tot prins van het Vöskesriek in Meerlo. Serge Coenders
zwaait het komende carnavalsjaar de scepter samen met zijn prinses Klaartje.

Wie zijn wij en wat bieden wij:
Podotherapie Hermanns is een jong en enthousiast familiebedrijf. In 15 jaar is het uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf
met meer dan 100 vestigingen verspreid over Zuid- en Midden
Nederland. Ons team bestaat uit circa 70 enthousiaste medewerkers. Bij ons kom je te werken in een jong en gemotiveerd
team. Wij zijn een energieke, professionele maar ook informele
organisatie. Het beloningspakket is marktconform met o.a. een
goede pensioenregeling.
Enthousiast?
Stuur je CV & motivatie naar j.thielen@depodo.nl

Crist Coppens
Alleen dinsdag 14 januari

half-om-half gehakt
hele kilo halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Griendtsveen € 7,50
Sevenum rondom Steeg € 10,00
Sevenum rondom Klassenweg € 12,50
Hegelsom rondom Langstraat € 10,00
bedragen per week
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.
Serge Coenders is de 73e prins van
carnavalsvereniging De Vöskes. Serge
is 47 jaar en is geboren en opgegroeid in Meerlo. Hij is de zoon van
Jan en Henny Coenders. In het dagelijks leven is hij leidinggevend bakker van beroep. Zijn hobby’s zijn

muziek luisteren en lezen. Klaartje,
44 jaar, is dochter van oud-prins Frans
II en José van den Broeck. Klaartje is
coach vaktechniek voor de salons van
Huizenaar Kappers. De spreuk van
hen luidt: Vier de vastenaovend mit
os veurop, dan make we same schik,

daor spitse weej ôs op!. Zij houden op
zaterdag 25 januari receptie in sporten feestzalencentrum ’t Brugeind in
Meerlo van 20.11 tot 22.11 uur.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
Beeld: Fotohuis Venray
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Vogelvereniging

Ons Genoegen succesvol
op NK in Zwolle
Twee leden van vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst namen
van donderdag 2 tot en met zondag 5 januari deel aan de
Nederlandse kampioenschappen van de Nederlandse Bond voor
Vogelliefhebbers. Beiden vielen in de prijzen.
P. Renders behaalde met zijn
London Fancy goud en zilver.
J. Vullings behaalde twee keer
brons met Zwartkopgroenling en
stel Turquoisineparkiet. Op deze
tentoonstelling in Zwolle waren

ruim achthonderd vogels uit heel
Nederland te bewonderen.

Tekst: vogelvereniging
Ons Genoegen

Aftreden prins Lars I
Lars I treedt op zondag 12 januari af als prins van carnavalsvereniging D’n Dreumel in Horst. Ook zijn prinses Cindy en adjudanten René en Dennis Verhaegh leveren dan hun muts in.
In zaal De Lange in Horst wordt
deze plechtigheid gehouden.
Hierna zal prins Lars I worden opgenomen binnen de Ald Preense. Het
programma voorziet verder optredens van de junioren showgroep

en de gardegroep, de winnaars
van de jeugdliedjesmiddag en de
winnaars van de liedjesavond. De
Zekdoampels treden ook op tijdens
deze dag.

Hovoc Meisjes B door in
volgende ronde NOJK
De voorrondes voor de Nederlandse Openclub Jeugd Kampioenschappen van de NeVoBo gingen zaterdag 4 januari
van start. Volleybalvereniging Hovoc had een meisjes B team samengesteld om de eer te verdedigen in Gennep.
Van de tien teams zouden alleen de
beste vier doorgaan naar de volgende
ronde, dus de lat lag vanaf het begin
hoog. Zeker met de wetenschap dat
in andere teams ook speelsters stonden die eredivisie niveau spelen geeft
aan wat je kan verwachten.

Startblokken
De eerste wedstrijd was tegen het
team van Pegasus uit Nijmegen.
Hovoc kwam goed uit de startblokken
en wist deze eerste wedstrijd met
gemak te winnen: 25-16 en 25-18.
Daarna werd er tegen Longa 59 uit
Lichtenvoorde gespeeld. Dit team was
duidelijk een maatje te groot, maar
dat temperde de strijdlust niet bij de
Hovocse meisjes. Er werd voor elke
bal gestreden en Longa kreeg het niet
voor niets. Met opgeheven hoofden

werd de wedstrijd uit handen gegeven: 17-25 en 19-25.
Ook tegen Flamingo’s, reeds ongeslagen, konden geen potten worden
gebroken. De gedoodverfde winnaar
had enkele sterke spelers in haar
team zitten die, mits juist in stelling gebracht, de tegenstander geen
schijn van kans gaven. Flamingo’s
was overduidelijk een maatje te
groot: 12-25 en 16-25.

Langste eind
Voor nog een kans moest wel
Halley uit Wehl gepasseerd worden. Het werd een wedstrijd waar
elk punt maximaal gevierd werd en
waar beide teams alle kansen kregen.
Het was het doorzettingsvermogen
van Hovoc dat ze aan het langste eind
deed trekken. Met 25-23 en 25-22

werd de kruisfinale een feit en kon er
nog gestreden worden voor doorgang
naar de volgende ronde. Winst in de
wedstrijd tegen Trivos uit Wijchen
(dat tweede werd in de andere
poule) moest uitmaken wie doorging.
De eerste set kwam Hovoc ruim voor
te staan, maar wist met 22-18 voorsprong de winst niet te verzilveren.
De tweede set kwam Trivos op alle
fronten tekort en verloor met 25-16.
De laatste set was een zinderende
afsluiting. Van 4-8 achterstand klom
Hovoc op naar een 11-8 voorsprong.
Deze voorsprong werd niet meer
afgegeven en Hovoc won met 15-13.
Zaterdag 15 februari is de volgende
ronde.

Tekst: volleybalvereniging Hovoc

Dansgarde Sevenum valt in de prijzen
Negen groepen van de Dansgarde Sevenum namen deel aan het Gardefestival in Velden. Het evenement vond
op zondag 5 januari plaats. Zes van de negen groepen zijn in de prijzen gevallen.

koop nu een
halve seizoen
kaart!

Dansgroepen Devotion, Bliss,
X-perience, Imagine en RSC behaalden allemaal een tweede plek en de
nieuwe dansgroep Move een derde
plek. Het Gardefestival is een jaar-

lijks terugkerend danstoernooi en
op zondag 5 januari vond de elfde
editie plaats. Er waren ruim duizend
aanwezigen en 56 dansen verzorgd
door zestien verschillende verenigin-

gen, waaronder de dansgarde van
Sevenum, Horst, Lottum en Hegelsom.

Tekst: Dansgarde Sevenum

Jubileum vogelwerkgroep ‘t Hökske
43% KORTING T.O.V. LOSSE TICKETS
TOEGANG TOT #VVVPSV & #VVVFOR
VASTE PLEK IN HET STADION

vs

Problemen met
uw kunstgebit?

Vogelwerkgroep ’t Hökske viert in 2020 haar 25-jarig jubileum. Het jubileumjaar opent de vereniging met een
bijeenkomst over de geschiedenis van ’t Hökske op maandag 20 januari in de Sevewaeg in Sevenum.
Tijdens deze avond wordt ingegaan
op de geschiedenis van de vogelwerkgroep aan de hand van een presentatie in beeld en geluid. Verder wordt
het fotoboek ‘25 jaar musse kieke’

gepresenteerd. De geschiedenis van
de club is het onderwerp in het boek.
Daarna verzorgt Stef van Rijn een presentatie over de Rode Wouw. Andere
activiteiten die speciaal worden

georganiseerd zijn op zaterdag 9 mei
nestkast timmeren voor kinderen en
op zondag 17 mei een fietstocht langs
een aantal natuurgebieden.

reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
r
o
H
Ta Hamminga in samenwerking met
in

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

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Nieuwe voorzitter dorpsraad Meerlo
Henk Ulder heeft dinsdag 7 januari afscheid genomen als voorzitter van de dorpsraad in Meerlo. Hij wordt
opgevolgd door Anke Voesten, voorheen secretaris van de dorpsraad. Ulder was sinds 2006 voorzitter.
Hij blijft vooralsnog aangesloten als regulier dorpsraadslid.
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Bekendmaking prins en jeugdprins
D’n Dreumel

Rob van den Beuken
krijgt Alde Knoeper

In de Mèrthal in Horst wordt zaterdag 18 januari de 58e prins van carnavalsvereniging D’n Dreumel bekendgemaakt. Een dag later is de proclamatie van de jeugdprins.

Rob van den Beuken krijgt woensdag 5 februari d’n Alde Knoeper,
de onderscheiding van de Ald Preense van carnavalsvereniging
d’n Dreumel, uitgereikt. De uitreiking vindt plaats vanaf 20.11 uur
in zaal De Lange in Horst.

Op zaterdag 18 januari zijn er voorafgaand aan de bekendmaking optredens
van onder andere de Dreumelband, de
junioren- en seniorenshowgroep en de
liedjeszangers- en zangeressen. Ook zijn
Twië x Twië, Natasja Poels, Bjorn &

Mieke en Beppie Kraft aanwezig.
De nieuwe prins wordt rond 21.30 uur
uitgeroepen. De presentatie van deze
avond is in handen van Vôrs Nagges.
Op zondag 19 januari start om 14.11 uur
het programma rondom de proclama-

tie van de jeugdprins. Daarnaast wordt
de nieuwe jeugdvorst aan het publiek
gepresenteerd en maakt de spelersgroep van de jeugdboerenbruiloft, die
dit jaar in handen is van Jong Nederland
Horst, haar opwachting.

Hôrster Popkwis in OJC Niks
De zevende Hôrster Popkwis wordt op zaterdag 11 januari gehouden. Na zes jaar afwezigheid viert de
Hôrster Popkwis een comeback in OJC Niks in Horst. Dit jaar steunt de Kwis voor het eerst een goed doel:
Stichting Hartekind.
Stichting Hartekind heeft als doel
om de overlevingskansen van kinderen met een hartafwijking te vergroten. De opbrengst en donaties gaan
naar de stichting. Tijdens de Kwis

doen twintig teams mee. Binnen
acht uur was de Hôrster Kwis uitverkocht. Bezoekers kunnen wel
gewoon komen kijken. Na de quiz
is er een afterparty, verzorgd door

de Vinylzuchtige Types. Ook Mart
van den Munckhof is van de partij met zijn column. OJC Niks is om
19.30 open waarna om 20.00 uur de
quiz start.

Ton Engels bij SundayFolk &more
Op het podium van SundayFolk &more, in De Wingerd in Sevenum, vindt zondag 12 januari een optreden
plaats van Ton Engels en Eric Coenen. Dit concert begint om 16.00 uur.
Ton Engels is songwriter, gitarist, zanger en docent aan de Rock Academie
in Tilburg. Hij speelt in de band
Blowbeat, maakte daarnaast een

reeks albums , waarvan de teksten
geschreven zijn in het dialect van zijn
geboortedorp Helden en de laatste
tijd speelt hij veel samen met bas-

sist Eric Coenen op de diverse podia
in Nederland. Met Eric Coenen komt
Engels nu ook naar het podium van
SundayFolk &more.

Workshop met aquarelpotloden
Jolan Dufourné geeft op zaterdag 25 januari een workshop ‘leporello maken met aquarel kleurpotloden’ in
Museum de Kantfabriek in Horst.
In deze workshop wordt gebruik
gemaakt van Derwent Inktense aquarelpotloden. Dit zijn geen gewone
aquarelpotloden. De diepe en intense

pigmenten zijn wateroplosbaar, maar
gedragen zich als een inkt. Als de inkt
droog is laat het zich niet meer mengen met water. Dit maakt de potloden

geschikt voor gebruik op textiel zoals
zijde en katoen.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.museumdekantfabriek.nl

De Ald Preense kennen jaarlijkse
d’n Alde Knoeper toe aan degene
(man of vrouw), die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de carnaval in het algemeen en voor d’n
Dreumel in ’t bijzonder.
Rob van den Beuken is grafisch
vormgever van beroep en in die
hoedanigheid ook betrokken bij
de carnaval in Horst. Hij is al vanaf
1982 actief bij de Klos, het carnavalsblad van carnavalsvereniging
d’n Dreumel. Naast de Klos is Rob,
als lid van Hockeyclub HCH in Horst,
ook actief geweest voor de vier
Boerebruiloften die door de club
werden georganiseerd. Hij was
steeds de ontwerper van het logo
van de bruiloft. In 1992 was hij

samen met zijn vrouw Helmie
getuige bij de Boerebruiloft van
de hockeyclub. Daarnaast is hij al
29 jaar verantwoordelijk voor de
hoes van de Horster carnavalscd.
Rob was medeorganisator van het
jaarlijkse Toetenbal dat gedurende
15 jaar in Horst werd georganiseerd
door onder andere Joekskapel
Kleffe Zök, waarvan hij in 1983
medeoprichter was. Buiten zijn carnavalsactiviteiten heeft Rob ook de
gedichtenbundels van de bekende
Horster dichter Jan van Teng vorm
gegeven. Sraar van den Beuken,
vader van Rob, kreeg in 2001 eveneens de Alde Knoeper voor zijn
activiteiten voor de carnaval.

1 ARTIKEL
% ARTIKELEN
% ARTIKELEN
DAMESKLEDING
& SCHOENEN

Winterwandeling doneert 2.200 euro
aan KWF Kankerbestrijding
De winterwandeling werd op zondag 5 januari in Meerlo gehouden. Een drietal aan wandelingen waren er
uitgezet door het buitengebied van Meerlo. In totaal haalde de organisatie 2.200 euro op en zij doneert dit
bedrag volledig aan KWF Kankerbestrijding. Er deden ruim achthonderd deelnemers mee aan deze achttiende winterwandeling. Halverwege was er een pauzeplaats waar de mensen konden genieten van de
nieuw aangelegde natuur rondom de Diepeling en de Molenbeek.

Vanaf vrijdag 10 januari

%
%
%
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Agenda t/m 16 januari 2020
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Dendron College Tours: Renée van
Wegberg

Verloëvingsbal

Final WOSP

Tijd: 14.30 uur
Locatie: Dendron College Horst

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Jong Nederland Horst
Locatie: Blokhut Jong Nederland Horst

Tijd: 12.00-18.00 uur
Organisatie: WOP Horst-Holandia
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Brei- en haakcafé

Prinsen- en verlovingsbal

Aftreden prins Lars I

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

Tijd: 19.15 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging
De Turftreiers America
Locatie: Bondszaal America

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging D’n Dreumel Horst
Locatie: Zaal De Lange Horst

Optreden Pigtail

Hôrster Popkwis

Kienger Prinsenbal

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Gekke Maondaags Vereiniging De
Plaggenhouwers Grubbenvorst
Locatie: Beej Toën Grubbenvorst

Feel The Love met een vleugje
Hollands

Prinsenbal

Optreden Ton Engels

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: Gekke Maondaags Vereiniging De
Plaggenhouwers Grubbenvorst
Locatie: Beej Toën Grubbenvorst

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: SundayFolk &more
Locatie: De Wingerd Sevenum

Repair Café America

Oliebollenquiz

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: ’t LaefHoês America

Tijd: 21.30 uur
Locatie: Blok 10 Horst

Prinsenbal en uitkomen
boerenbruidspaar
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging
D’n Tuutekop Hegelsom
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

zo
12
01

Smederij en stroopmakerij actief
Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum De Locht Melderslo

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

EEN
LETSELSCHADEADVOCAAT
ZWAKKERE
VERKEERSDEELNEMERS
OF
EEN RECHTSBIJSTANDSJURIST?
EN VERKEERSONGEVALLEN
Allereerst
wij ugebeuren
het allerbeste
voor
2020.
In de donkerewensen
wintermaanden
er in Nederland
meer
ongelukken
in debiedt
zomer. weer
Vooral voetgangers
en fietsersHeeft
Een
nieuwdanjaar
nieuwe kansen.
vaker de pineut.
Uit onderzoek
ANWB blijkt dat
dezeuw
uzijn
weleens
nagedacht
overvandedevoortgang
van
zwakkere
verkeersdeelnemers
dan
respectievelijk
drie
en
twee
letselschadezaak? Is het misschien tijd voor
keer zoveel kans hebben om aangereden te worden.
verandering?
Auto’s hebben
veel veiligheidsvoorzieningen
Mocht
u integenwoordige
2020 onverhoopt
gewond raken bij
om
de
bestuurder
te
beschermen
tegen
de
impact
van een
een verkeers- of bedrijfsongeval
of het
slachtofeventuele
aanrijding.
Je
kan
daarbij
denken
aan
airbags,
fer worden van een medische fout, dan mag u
kreukelzones en zelfs aan anti-whiplash hoofdsteunen. Zwakkere
zelf
kiezen wie uw belangen gaat behartigen,
verkeersdeelnemers hebben echter geen airbag of kreukelzone
zelfs
wanneer u een rechtsbijstandverzekering
en maar weinig fietsers dragen een helm. Hierdoor is hun (letsel)
heeft.
Het staat u dus altijd vrij om uw letselschade na een aanrijding vaak veel groter dan de schade van de
schadezaak in behandeling te geven aan, of over
automobilist.
te stappen naar, een gespecialiseerde letselschadeadvocaat, ook als u al een andere belangenFietsers en voetgangers worden daarom in de Nederland extra
behartiger
heeft. Belangrijk om te weten is dat,
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WIJ HELPEN U GRAAG VERDER

GRATIS SPREEKUUR

0478-556677 | info@putt.nl | www.putt.nl
Patersstraat 17, 5801 AT Venray

Maandag: 12.00 tot 14.00 uur
Donderdag: 17.00 tot 18:00 uur

0901 \ service
Religie

Medische zorg

America
zondag

Apotheek
Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag

Geen Heilige mis

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
10.30
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
09.00
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

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

Huisartsenpost
Professor Gelissensingel 20 Venlo
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00-08.00 uur

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

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

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

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

Om geld in te zamelen organiseerden
de leerlingen voor vertrek een Indiaas
diner. Daar was ook wethouder Thijs
Kuipers van gemeente Horst aan de
Maas bij aanwezig die namens de
gemeente een cheque van 1.000 euro
gaf. Samen met de premie van Wilde
Ganzen, de donatie van de gemeente

en de opbrengst van het diner konden de leerlingen een cheque van
2.660 euro aan Pappa Steven overhandigen. Met dit bedrag kunnen de
zonnepanelen en de warmwaterboiler aangeschaft worden.
Kijk voor meer informatie op
www.helpendehandenindia.nl

Expositie met innovatieve mode in Kantfabriek
In Museum de Kantfabriek in Horst zijn vanaf zondag 19 januari twee exposities te zien: MOP-UP 3 en
‘Innovatieve mode en slim textiel’.
In de derde MOP-UP expositie is afstudeerwerk te zien van ArtEZ Arnhem,
MAFAD Maastricht, AMFI Amsterdam,
Willem de Kooning Academie
Rotterdam en van SintLucas Boxtel.
De deelnemers zijn Lisa Bisschop,
Max Niereisel, Jolieke Kessels, Julina
Vanille Bezold, Robin Cuppens, Kaylee
Nieuwenhuizen, Ferry Schiffelers,

Renee Augustinus, Laura Knüwer,
Charlotte Kuilboer en Chloë Severien.
In de expositie ‘Innovatieve mode
en slim textiel’ worden nieuwe textielvormen en productietechnieken
onderzocht. Er is werk te zien van
Annet Couwenberg, Daniëlle Ooms,
Eva van der Born, Jori van der Kolk,
Rachelle Kraal, Fabienne van der

Weide, Jessica Joosse, Gail Kenning,
Daisy van Loenhout, Bruna Goveia,
Melissa Bonvie en Margreet de Kok.
Deze expositie is onderdeel van het
samenwerkingsproject ‘Neuland-Terra
Incognita’ van Musea uit de Euregio
Rijn-Maas. Kijk voor meer informatie
op www.museumdekantfabriek.nl

10 t/m 12 januari
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

13 t/m 16 januari
Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

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

De zonnepanelen en boiler zijn
bestemd voor Kutty Pappaas, een
afdeling in het Venray House op
de locatie Shantivanam in het dorp
Thiruverkadu. Hier wonen verstoten
kwetsbare kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking
en kinderen met Hiv-besmetting.

Spoedgevallendienst

Danure Verloskundigen
10.00
14.30

Priesternoodnummer

06 15 15 30 10

Vier leerlingen van het Dendron College in Horst brachten onlangs een bezoek aan het Helpende Handenproject in India. Voorafgaand aan de reis hadden zij geld ingezameld voor de aanschaf van enkele zonnepanelen en een warmwaterboiler.

(alleen na telefonische afspraak)

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zondag

Leerlingen zamelen geld in
voor Helpende Handen

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

Project in India

Apotheek Maasdorpen
11.00

Grubbenvorst

zondag

Apotheek Horst
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Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Reünie Berkele Heem
1958-2020
Zaterdag 23 mei 2020 - 15.00 tot 20.00 uur
Terrein PETC - Pastoor Debeijstraat 64 - Hegelsom - Kosten 25 euro

JIJ KOMT TOCH OOK?!
Aanmelden kan via: aldebhs@gmail.com (vóór 15 februari 2020)
Meer informatie: www.facebook.com/reunieberkeleheem
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Jij maakt ‘m super

SHOWROOM 50%
UITVERKOOP!

42%

38%

50%
49%

44%

OP = OP! WEG=PECH! OP = OP! WEG=PECH!
-35%

-38%
295 x 200 cm

€2.597,-

Grayson

INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

185 x 335 cm

€4.199,-

295 x 200 cm

€2.597,UR
INCL. APPARATU NTIE!
RA
MET 5 JAAR GA

Bellmer

€9.149,-

180 + 250 x 95 cm

UR
INCL. APPARATU NTIE!
RA
MET 5 JAAR GA

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

Valentina
187 x 285 cm

-32%
€9.499,-

,
7
9
9
.
5
€
R
PARATUU
INCL. AP R GARANTIE!
A
MET 5 JA

€6.497,-

Franchetti

INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

310 x 305 cm

-48%

-45%
Sorrento Plus

R
PARATUU
INCL. AP R GARANTIE!
A
MET 5 JA

€3.097,-

€7.999,-

245 x 245 cm

€4.997,-

,
7
9
4
.
3
€
-25%

-38%
Beethoven

€4.499,-

€5.399,-

€4.199,-

Livorno

-31%

-37%
€6.299,-

€6.499,-

Beethoven
275 x 295 cm

50%

38%

,
7
9
2
.
3
€
R
PARATUU
INCL. AP R GARANTIE!
A
JA
MET 5

Nardini

€3.997,UR
INCL. APPARATU NTIE!
RA
MET 5 JAAR GA

300 + 190 cm

ELKE ZONDAG
GEOPEND!

44%

50%

