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Horst aan de Maas

Op de klok
Het jaarlijkse Open Noord Limburgse Snelschaakkampioenschappen (ONLS) vindt op zaterdag 18 januari plaats in het Parkhotel in Horst. Schaakvereniging Horst organiseert het
evenement. Fervent schaker Ad Siebers vertelt over de sport en waarom hij meedoet aan dit kampioenschap. Lees verder op pagina 02

Omwonenden Horsterweg bezorgd om komst arbeidsmigranten
Omwonenden van de Horsterweg in Grubbenvorst maken zich zorgen over de komst van mogelijk zeshonderd arbeidsmigranten in de omgeving. Ze zijn ontevreden over het gebrek aan informatie vanuit de
gemeente en voelen zich in de steek gelaten.
In november werd de vergunning
verleend voor de vestiging van 192
arbeidsmigranten aan de Horsterweg
57. Voorafgaand aan de vergunningverlening werden door gemeente
Horst aan de Maas en initiatiefnemer Hugru twee informatieavonden voor de buurt georganiseerd.
Informatieavonden die de buurtbewoners met een nare smaak in de
mond achterlieten, zeggen bewoner Jan Cox en Sjaak Rambags. Deze
laatste is door de buurt aangetrokken
als adviseur. “Ik was bij de tweede
informatieavond aanwezig”, geeft
Rambags aan, “en ik heb met verba-

zing geluisterd. De mensen werden
gewoon onomkeerbaar met de plannen geconfronteerd. Die zogenoemde
omgevingsdialoog is een lachertje.” Cox: “Op deze locatie wonen
al gemiddeld 25 arbeidsmigranten,
maar 25 is heel wat anders dan
192.” De plannen voor Horsterweg
57 waren voor de buurt en Rambags
aanleiding om te onderzoeken welke
initiatieven er nog meer in de omgeving zijn. Ze concentreerden zich
daarbij op de driehoek Horsterweg/
Sevenumseweg/Dijkerheideweg.
Er ligt nog een aanvraag voor de
vestiging van minimaal 150 arbeids-

migranten op de Horsterweg 45
en 92 aan de St. Jorisweg 70. Cox:
“In totaal kan dat nu al, voor zover
bekend, oplopen naar zeshonderd en
dat aantal kan een veelvoud worden
omdat op piekmomenten er tijdelijk meer mensen mogen worden
gehuisvest. Ik heb gehoord dat er
bij de gemeente al wordt gesproken
over een ‘Polen-allee’.” En dan zou er
nog een gebied aan de Venrayseweg
in Venlo verkocht zijn aan uitzendbureau OTTO, om ook daar een huisvestingslocatie te bouwen. Er is sprake
van een disbalans, zegt Rambags.
“We snappen dat er een urgentie is,

maar zorg dan dat ook de buurt goed
geïnformeerd is en dat haar belangen
worden meegenomen. En dat is nu
niet het geval.”

Woongenot
Ze hebben dan ook absoluut niets
tegen de initiatiefnemers, benadrukt
Cox. “We willen de bedrijven absoluut niet dwarsbomen. Hugru heeft
in Waalwijk eenzelfde locatie, daar
hebben we een rondleiding gehad
en het was allemaal in orde. Het verschil is wel dat op dat bedrijventerrein geen directe omwonenden zijn.
Waar we ons met name zorgen om
maken is de beheersbaarheid en
ook ons woongenot. En wat als ik
in de toekomst mijn huis wil verkopen?” De twee hebben verschillende

gesprekken gevoerd met wethouder Bob Vostermans, maar dat was
meer een kwestie van ‘pappen en
nathouden’ vindt Cox. “We hebben
verschillende keren onze zorgen uitgesproken, maar ik heb niet het idee
dat daar iets mee gedaan wordt.”
Rambags: “De wethouder zei in een
eerste gesprek zelfs dat de vergunning niet meer teruggedraaid kon
worden, omdat dat de gemeente
veel geld kost. We hebben in december collectief planschade ingediend,
maar kregen daarna te horen dat
elke bewoner dit individueel moet
doen voor 31 januari. We worden
zo weer met de rug tegen de muur
gezet.”
Lees verder op pagina 03
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Nieuwe pastoor Maasdorpen

‘Je kunt geen supermarkt van de kerk maken’
Ralf Schreiber is sinds 1 december pastoor van de parochiefederatie
Maasdorpen. Een heel nieuw gebied voor de geboren Duitser. “Het is een
leuke uitdaging waar ik zin in heb.”
Zonder aarzelen somt pastoor
Schreiber de zeven dorpen op die
behoren tot de parochiefederatie
Maasdorpen. Iets langer dan een
maand woont hij nu in de pastorie
in Meerlo en hij voelt zich er al thuis
zegt hij. “Ik vind het niet moeilijk
om me aan te passen en ik krijg veel
steun vanuit de parochies, dat waardeer ik zeer.” Niet alleen zijn naam,
maar ook zijn accent verraadt dat de
wieg van Schreiber niet in Nederland
stond. Hij werd 54 jaar geleden geboren in de Duitse stad Langenfeld, in
de deelstaat Noordrijn-Westfalen.
Hij volgde de opleiding tot planoloog
en kwam uiteindelijk op het gouvernement in Maastricht terecht. Daar
werkte hij tot 2009. Intussen was
hij gestart aan het grootseminarie
Rolduc in Kerkrade. “Ik wilde meer
kunnen doen voor mensen, meer
kunnen betekenen. Dat wilde ik doen
vanuit mijn geloof.” Hij startte in
2007 met een deeltijd opleiding aan
Rolduc om vervolgens in 2009 te
stoppen bij het gouvernement en
voltijds de opleiding te gaan volgen. “Ik ging wekelijks naar de kerk
en toen ik aan de opleiding begon
wilde ik dagelijks de mis bijwonen.
Omdat ik toen ook nog werkte, was
het soms wel puzzelen waar er op dat
moment een mis plaatsvond”, herin-

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

nert hij zich lachend. “Mijn omgeving
was wel verrast over deze stap, maar
reageerde ook positief. Men was
wel onder de indruk dat ik deze weg
koos.”

Kopje koffie
Schreiber werd in 2012 tot diaken
gewijd, een jaar later volgde zijn
priesterwijding in de kathedraal in
Roermond. Vervolgens ging hij aan
de slag als kapelaan in de parochiefederatie Maasbracht, in de gemeente
Maasgouw. Totdat hij vorig jaar een
telefoontje kreeg van de vicaris van
het bisdom Roermond. “Dan weet je
wel hoe laat het is. Hij nodigt je niet
zomaar uit voor een kopje koffie”,
grapt de pastoor. Hij geeft toe dat hij
Horst aan de Maas van te voren nog
niet eerder had bezocht. “Al kende ik
het gebied rondom Venlo natuurlijk
wel vanuit mijn werk op het gouvernement.” Het bisdom vroeg hem
pastoor te worden in de parochiefederatie Maasdorpen. “Ik beschouwde
het als een leuke uitdaging. Je laat
iets los en je begint iets nieuws.
Wat staat me dan te wachten? Ik vind
het leuk om daar achter te komen.
In de praktijk blijven de werkzaamheden natuurlijk hetzelfde. We werken
voor het heil van de parochianen, dat
is het hoofddoel voor alle priesters.”

Werkschaken

Bezorgklachten

Ad’s ‘schaakcarrière’ begon toen hij
gymnasium volgde in Venray. “Ik zat

077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Positief
Een ander probleem waar ook de kerk
tegenaan loopt, is de terugloop in
vrijwilligers. “Ik ben dankbaar voor de

vrijwilligers die we nu hebben en die
dit nog kunnen doen. Ik hoop dat de
jongeren het op een gegeven moment
over gaan nemen en ik probeer bijvoorbeeld ouders bij de voorbereidingen van de eerste communie te
betrekken bij de kerk. We doen ons
best om de belangstelling vergroten.
Ik ben positief terughoudend optimistisch.”

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Snelschaaktoernooi in het Parkhotel

077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Redactie en webredactie

ook de gedachte dat de kerk niet voor
hen kan betekenen. “Tja, als je geen
brood nodig hebt, dan ga je ook niet
naar de bakker. Dat geldt voor de kerk
hetzelfde. Het is lastig om er achter te
komen hoe we hen aan kunnen spreken. Maar ik blijf optimistisch en heb
zin in de uitdaging.”

Open Noord Limburgse Snelschaakkampioenschappen

Commercieel adviseurs

hallohorstaandemaas.nl

Om de mensen te bereiken, is wel een
uitdaging, erkent hij. “Mensen hebben
het zo druk, willen geen tijd maken
voor God. Ze hebben de kerk uit het
oog verloren. Nee, ik denk niet dat
de kerk een imagoprobleem heeft.
Mensen hebben minder tijd voor het
geloof. Ik wil graag hun belangstelling
proberen te bereiken, maar wat is daar
het recept voor? Ik kan er geen supermarkt van maken, zodat de mensen
toch komen.” Volgens hem bestaat er

Vervolg voorpagina

De regels zijn simpel: iedereen speelt
7 minuten per partij. Verder gelden
de gangbare schaakregels. “Alleen
gaat zo’n potje veel sneller dan een
normale”, legt Ad Siebers, lid van
Schaakvereniging Horst uit. “En dat is
soms best vermoeiend. Je moet telkens
goed nadenken voordat je een zet doet.
Want als je de verkeerde keuze maakt,
ben je al vaak verloren. Vooral voor
iemand met mijn leeftijd, ik leg het
toch snel af tegen een jonger iemand.”

Oplage 19.400 exemplaren

Recept

altijd met klasgenoten in de kantine
wat te spellen. Ik kreeg Latijn les van
een pater en hij wilde mijn groepje wel
schaken leren. Daarna schaakten wij
regelmatig, zo’n drie kwartier per dag.
Vanaf mijn achttiende stopte ik, maar
mijn hobby bloeide weer op toen ik
ging werken bij Océ.” Tussen de collega’s van Ad zaten veel schaakleden
van de schaakvereniging van Venlo.
“Die kregen op een gegeven moment
wel in de gaten dat ik ook van schaken
hield.” En zo pakte Ad zijn hobby weer
op. “Ik ging bij de schaakclub van Venlo
en later richtte ik Schaakvereniging
Horst op.”

Het Open Noord Limburgse
Snelschaakkampioenschappen ontstond binnen de club in Horst nadat de
nationale bond een lopend toernooi
in het toenmalige Café Hesen in Horst
omdoopte tot het ONLS. De editie in het
Parkhotel wordt dit jaar voor de tweede
keer op deze locatie georganiseerd.
Voorheen werd het gehouden in De
Leste Geulde in Horst. Noemenswaardig
volgens Ad was één deelnemers vorig
jaar. “De 15-jarige Siem van Dael uit
Tegelen. Hij won het toernooi en won
daarnaast brons op het Nederlands
kampioenschap in de leeftijdscategorie
16-20 jaar, terwijl hij 15 is.”

Concentratieverlies
Ad schat zijn kansen niet heel groot in
tijdens het ONLS. “Nee, mijn kansen
zijn zo goed als nihil om in de top mee
te doen”, zegt hij lachend. “Ik hoop dat
ik in de achtste geplaatste poule van de
twaalf kom, dan ben ik redelijk tevreden. Het belangrijkste is voor mij toch
de deelname. Na een aantal potjes
krijg ik last van concentratieverlies. Dat
is ook helemaal niet erg voor iemand
van boven de 80, toch?”

Tekst en beeld: Niels van Rens

garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

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

Appartementencomplex A-markt Hegelsom van de baan
De plannen om de A-markt in Hegelsom te verbouwen tot een appartementencomplex met tien woningen gaan niet door. De eigenaar van het pand
vraagt meer geld dan door de investeerder begroot.
Het plan was om het pand van de
A-markt tot tien sociale huurwoningen te verbouwen. Deze woningen
zouden speciaal voor jongeren uit
Hegelsom zijn met een lage huurprijs. Toch gaan de ideeën niet door.
Bouwbedrijf Van Bussel ‘t Hout vroeg
de eigenaar van het pand, familie Van de Rijdt, voor een optie van
vier maanden om de plannen verder uit te werken. “Hierop hebben
zij geantwoord dat men dan meer
geld voor het pand wil hebben”,

zegt Peter Wagemans, directeur van
het bouwbedrijf. “Helaas was het
daarom financieel niet meer interessant om met deze ontwikkeling door
te gaan.”

Zorgen
Op de vraag of Bouwbedrijf Van Bussel
‘t Hout nog in gesprek gaat met de
verkopende partij om toch tot een
compromis te komen, zegt het bouwbedrijf geen interesse te hebben.
“Nee, vanuit de verkopende partij is

duidelijk aangegeven dat zij bij haar
standpunt blijft.” Omwonenden uitten hun zorgen tijdens een dorpsvergadering op dinsdag 22 oktober toen
de plannen bekend werden gemaakt.
Bouwbedrijf Van Bussel ‘t Hout heeft
niet vroegtijdig gecommuniceerd met
omwonenden over de plannen, en
een aantal buurtbewoners vreesde
voor hun privacy als het appartementencomplex van de grond kwam.
Peter Wagemans laat weten dat de
beslissing om niet verder te gaan

met het realiseren van het complex
en de verhoging van de vraagprijs
los staat van de zorgen uit de buurt.
Het Dorpsplatform betreurt het niet
doorgaan van de voorgenomen plannen. De familie Van de Rijdt was niet
bereid om te reageren.

Tekst: Niels van Rens
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Dementievrijwilligers in Kronenberg

‘Iemand een paar uurtjes
helpen is een kleine moeite’
In Kronenberg zijn sinds kort enkele dementievrijwilligers actief. Dit zijn inwoners van het dorp die mantelzorgers de kans geven om de zorg af en toe uit handen te geven en tijd voor zichzelf te nemen.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een (fulltime)

WITGOED
SERVICEMONTEUR
Functie-eisen
• Je bent goed in het oplossen van
reparaties, aansluiten en plaatsen van
nieuwe apparatuur
• Zelfstandig werken en klanten
adviseren
• Je zorgt voor de juiste administratieve
afhandeling bij de klant
• MBO (mts) diploma elektrotechniek
• Relevante werkervaring als
servicemonteur is een pré
• Klantgerichte en servicegerichte
instelling
• In bezit zijn van rijbewijs B
• Goede communicatieve vaardigheden

Door de vergrijzing is het aantal mensen met dementie vanaf 1950 vervijfvoudigd. De verwachting is dat dit
aantal de komende 25 jaar verdubbelt tot meer dan een half miljoen
(bron: Alzheimer Nederland). De zorg
voor mensen met dementie komt
vaak neer op familie of kennissen.
Maar wie ontzorgt de mantelzorger?
Enter de dementievrijwilliger. Mensen
die mantelzorgers de mogelijkheid
bieden om af en toe iets voor zichzelf
te doen. Ook in Kronenberg neemt
het aantal mensen dat aan dementie
leidt de komende jaren alleen maar
toe. “Volgens cijfers is in 2050 van
alle inwoners in Horst aan de Maas
19,1 procent 75+-er”, zegt Piet Selen
van Stichting Welzijn Kronenberg
Evertsoord. “Naar schatting zullen dan
1.600 inwoners lijden aan dementie.” Stichting Welzijn Kronenberg
Evertsoord, waar onder andere ook
dagopvang de Kompeniej en de
Wensbus onder vallen, ving regelmatig signalen op van families met een
dementerende partner of ouder die

behoefte hebben aan extra ondersteuning. “Er zijn meerdere organisaties
die werken met dementievrijwilligers”,
weet Selen, “maar wat we duidelijk
merkten is dat de families soms liever
geen onbekenden in willen schakelen.
Als de vrijwilligers uit Kronenberg zelf
komen, en dus min of meer bekenden
zijn, is de stap minder groot.” De stichting besloot daarop een oproepje te
plaatsen voor het werven van dementievrijwilligers. “Daar reageerden vier
mensen op, drie vrouwen en één man.
Daar waren we heel blij mee”, aldus
Selen.

Doel
Eén van die vier is Nel Steeghs. “Ik zag
de oproep staan en dacht: wat is dat
een mooi initiatief. Zelf heb ik 40 jaar
in de zorg gewerkt, waarvan 25 jaar
als verzorgende met ouderen. Ik werk
nu als secretaresse op de afdeling
neurologie in het ziekenhuis. Ik ken
de verhalen en weet dat er soms
schrijnende gevallen zijn. Ik wilde me
daarvoor inzetten en besloot me aan

te melden. Het is voor mij zo’n kleine
moeite een paar uurtjes per maand
iemand anders te helpen.”
De stichting werkt samen met Hulp bij
Dementie. Volgens Selen is het handig dat Nel en ook de twee andere
vrouwen een zorgachtergrond hebben.
“Dat is voor ons echter geen vereiste.
Belangrijker is dat de vrijwilligers
bereid zijn enkelen uren bij iemand in
huis te zijn en dat er een klik is met
de familie. Daarbij moeten de vrijwilligers ook hun eigen grenzen aangeven, er wordt bijvoorbeeld niet van
ze verwacht dat ze de verzorging van
iemand op zich gaan nemen.” Volgens
hem zijn er al verschillende aanvragen gekomen en hij verwacht dat de
vraag alleen maar gaat toenemen.
“Misschien ook wel van andere mantelzorgers, die niet voor dementerenden zorgen. We willen echter rustig
met deze doelgroep beginnen en het
goed opzetten. Ons doel is er om voor
de mensen van Kronenberg te zijn.”
Tekst en beeld: Marieke Vullings

Is deze zeer afwisselende functie wat
voor jou en ben je bekend met dit vak?
Stuur dan je sollicitatiebrief met je cv
t.a.v. Patrick Wassenbergh:
info@wassenbergh-witgoed.nl

Wassenbergh Witgoed VOF • Vreedepeelweg 7 • 5986 NW Beringe
T 077-3902478 • www.wassenbergh-witgoed.nl

Comé bv verwerkt champignons tot half conserven
in grootverpakking voor de verwerkende industrie.
Comé bv behoort tot de Scelta Mushrooms groep.
Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Voorman
Productie/kwaliteit (m/v)

(fulltime)

Vervolg voorpagina

Omwonenden Horsterweg bezorgd om
komst arbeidsmigranten
“Het klopt dat collectief kan geen
planschade aangevraagd kan worden”, laat een woordvoerder van
de gemeente desgevraagd weten.

Wij bieden
• Een uitdagende, zelfstandige
functie met goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
• Salaris conform cao
• Regelmatig volgen van trainingen
om kennis en vaardigheden op peil te
houden
• Een servicebus

“Planschade kan alleen individueel
aangevraagd worden. De belanghebbenden zijn hierover geïnformeerd.”
Cox sprak tijdens de voorbereidende

De Werkgroep Arbeidsmigranten laat in een brief aan het College
van B&W weten teleurgesteld te zijn dat zij niet vóór vaststelling
van de notitie Richtlijnen Omgevingsgesprek, is geraadpleegd.
Dit zou wel zijn toegezegd. Ook is zij teleurgesteld dat de aanbevelingen die zij gedaan heeft niet zijn meegenomen in de notitie.
Zo staat de vergunningsverlening los van het omgevingsgesprek.
En de bepaling in het Paraplubestemmingsplan Huisvesting
Arbeidsmigranten dat driekwart van de te huisvesten arbeidsmigranten werkzaam moeten zijn in de gemeente Horst aan de Maas
heeft volgens de werkgroep geen enkel effect, want er is mogelijk
tot handhaving opgenomen. Volgens woordvoerder Paul Geurts
wordt alle energie gestoken in de aanvrager en moeten buurtbewoners het maar zelf uitzoeken. “De indruk wordt gewekt dat de
gemeente op één lijn zit met de initiatiefnemer.”

raadsvergadering van dinsdag 7 januari de gemeenteraad toe en gaf daarbij onder meer aan dat de buurt zich
in de steek gelaten voelt. “Het voelt
alsof wij als bewoners niet meetellen. Ik heb daarna niets meer gehoord
van de gemeente. Ik wacht eigenlijk
nog op een telefoontje van de wethouder.” De woordvoerder van de
gemeente geeft aan dat de plannen
voor Horsterweg 57 voldoen aan het
bestemmingsplan. Na aanleiding van
het verhaal dat Cox tijdens de raadsvergadering van dinsdag 7 januari
bracht, wordt er nog een bestuurlijk
overleg ingepland, zegt hij. Of er nog
contact opgenomen wordt met Cox en
Rambags weet hij niet.

Tekst: Marieke Vullings

Het doel van de functie
Het aansturen van de productie op de werkvloer, het verhelpen van kleine storingen en het klaarmaken van orders voor verzending. Het onderhouden van
Product-registratie/handboek HACCP-IFS. Klant contacten en audits.
Het proﬁel
Je beschikt over mbo-/hbo-opleiding en denkniveau. Na een inwerkperiode zul
je zelfstandig kunnen werken en beslissingen kunnen nemen. Je beheerst Duits
en Engels in woord en geschrift. Je bent ﬂexibel in werktijden (geen 9-5 mentaliteit). De werkzaamheden kunnen in de toekomst plaatsvinden in 2 ploegendienst. Je beschikt over aﬃniteit en/of ervaring met champignons is een pre.

Heftruckchauﬀeur (m/v)
(fulltime)

Het doel van de functie
Het laden en lossen van vrachtwagens met champignons. Het bevoorraden
van de productielijn middels het digitale robot invoerstation.
Het proﬁel

Je hebt reeds enkele jaren ervaring als heftruck chauﬀeur, en je bent in het
bezit van het benodigde heftruck certiﬁcaat. Ervaring in de het verwerken
van champignons is een pré. Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in 2 ploegendienst van maandag t/m vrijdag.
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een korte motivatiebrief of e-mail met je cv aan Comé bv
Transportstraat 8, 5961 PW Horst, t.a.v. Marc Spreuwenberg of mail
naar administratie@comebv.nl Je kunt ook telefonisch contact opnemen
via 06 - 55 93 17 17 (Marc).
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25 jaar vogelwerkgroep ’t Hökske

‘Je bent volledig gespitst op wat je ziet en hoort’
Vogelwerkgroep ’t Hökske bestaat in 2020 25 jaar. Dat laat de werkgroep niet onopgemerkt voorbij gaan. Het
hele jaar door worden verschillende extra activiteiten georganiseerd, te beginnen met de openingsavond op
maandag 20 januari.

tot het Lauwersmeer.” Een ander
mooi resultaat is nog het ophangen
van nestkastjes bij onder andere de
Golfhorst in America. John: “Door daar
vogels aan te trekken willen we vraatschade aan de grasvelden voorkomen.
Vogels eten namelijk de wormpjes die
die vraatschade veroorzaken. Zo bieden we als werkgroep gericht hulp.
Dat hopen we nog meer te kunnen
doen in de toekomst.” Verder behoren de tellingen in de regio volgens
de mannen tot de hoogtepunten.
Hans-Peter: “Die zitten vol verrassingen. Zo heb ik daar in de Mariapeel in
2017 een draaihals gezien, die is echt
heel zeldzaam.” Ook John kan genieten van tellingen. “Het geeft echt rust.
Je bent volledig gespitst op wat je ziet
en hoort. Voor de rest sluit je je af.”

Ik was als kind al
geïnteresseerd in vogels

Einde oefening

Begin 1995 kwamen vijf mannen op
het idee om een vogelwerkgroep
op te starten gericht in de omgeving Sevenum en Horst. Hans-Peter
Uebelgünn, Henk Maessen, Robbert
Vernooy, Ralf Bovée en Paul Wijnen
waren alle vijf al actief in de regio
op het gebied van vogels en wilden hun krachten bundelen. Zo zaten
ze op 2 mei 1995 bij elkaar voor
de eerste vergadering van vogelwerkgroep ’t Hökske. Hans-Peter,
inmiddels voorzitter van de jubileumcommissie, vertelt: “Omdat Ralf
en Paul al veel met nestkasten van
kerk- en bosuilen deden, werd dat
ons eerste project. Daarna volgde al
snel een project met tellingen van

weidevogels, zoals de kievit, grutto
en scholekster.”

Iedereen is welkom
Later ging de werkgroep ook cursussen organiseren. “Dat trok leden”, zegt
Hans-Peter. “Maar ook via via kregen
we veel nieuwe leden.” Inmiddels
staat de teller op zo’n veertig leden,
waaronder ook John Raedts, die algemeen voorzitter is. “Ik was als kind al
geïnteresseerd in vogels. Die interesse
bleef toen ik ouder werd en van daaruit heb ik me uiteindelijk aangesloten
bij ’t Hökske. Inmiddels ben ik alweer
tien jaar lid”, vertelt hij. “Behalve het
vogelen vind ik ook het sociale aspect
van de werkgroep heel belangrijk.”

Zowel Hans-Peter als John benadrukt
de fijne sfeer binnen de werkgroep.
“Onderling klikt het heel goed tussen
de leden. Iedereen is welkom, of je nu
veel van vogels af weet of niet”, aldus
Hans-Peter. John: “Iedereen staat altijd
voor elkaar klaar. Als je een keer niet
beschikbaar bent, is het heel makkelijk
om vervanging te regelen.”

Zeldzame draaihals
De afgelopen jaren zitten volgens
John en Hans-Peter dan ook vol
hoogtepunten. “Het jaarlijkse vogelweekend bijvoorbeeld”, zegt HansPeter. “We zijn al in heel Nederland
geweest, van Zeeland tot de
Waddeneilanden en van de Biesbosch

Toch zijn er ook minder leuke dingen
aan het vogelen. “Zo is het aantal
weidevogels in de laatste jaren flink
afgenomen”, zegt Hans-Peter. “En de
verwachting is dat het binnenkort echt
einde oefening is. Dat is niet leuk”
John beaamt: “Dat is inderdaad zonde.

Maar gelukkig is er ook een verschuiving, wat dus betekent dat er andere
vogels voor terugkomen. Zo zien we
hier nu veel meer putters en roodborsttapuiten dan vroeger.”

Lezing rode wouw
Het reguliere programma voor 2020
is met alle projecten al druk voor
‘t Hökske. Toch zijn er in het kader van
het 25-jarig bestaan wat extra activiteiten aan de agenda toegevoegd.
Op maandag 20 januari wordt het jaar
officieel afgetrapt met de openingsavond. “Daarvoor hebben we Stef van
Rijn uitgenodigd die een lezing komt
geven over de rode wouw. Dat vinden
wij een van de mooiste roofvogels”,
zegt John. Vervolgens is het even rustig, maar op zaterdag 9 mei organiseert ’t Hökske een activiteit voor de
jeugd. Die kunnen nestkastjes komen
maken. Een week later, op 17 mei,
is er een fietstocht uitgezet door de
omgeving Horst-Sevenum. “Onderweg
zijn er in de Heesbeemd, Elsbeemd en
’t Ham pauzeplaatsen, waar de deelnemers informatie kunnen krijgen
over vogels.” Op zondag 11 oktober
wordt een ‘Big day’ georganiseerd.
Hans-Peter: “Deelnemers proberen
dan in één dag tijd zo veel mogelijk
soorten vogels te zien.”

Tekst en beeld: Aniek van den Brandt

Siem in actie voor Australië
De 7-jarige Siem Cornelissen is samen met zijn zusje Meis (5) in
Broekhuizen langs de deuren gegaan om lege flessen op te halen
voor Australië.

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

Al maanden woeden er in Australië
grote branden, waarbij al enkele
tientallen mensen en naar schatting een miljard dieren zijn omgekomen. Duizenden mensen zijn
geëvacueerd en er is al zo’n
10 miljoen hectare afgebrand.
Dagelijks zijn er berichten over de
brand op het nieuws. Ook Siem
Cornelissen hoorde via school en
het Jeugdjournaal over de toestand
in Australië. Hij besloot daarop

in actie te komen. Samen met
zijn zusje Meis en buurman
Gustavo ging hij in zijn woonplaats Broekhuizen langs de deuren om lege flessen in te zamelen.
Vervolgens hebben ze die in
Horst ingeleverd en daarmee een
bedrag van 60,37 euro opgehaald.
Mochten er nog mensen zijn die
flessen willen doneren, dan kunnen ze die inleveren op Sef van
Megenlaan 24 in Broekhuizen.
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Geen handtekening Horst aan de Maas

Crist Coppens

‘Niet ondertekenen Schone
Lucht Akkoord is gemiste kans’
Minister Van Veldhoven zette maandag samen met 36 gemeenten en 9 provincies haar handtekening onder
het Schone Lucht Akkoord (SLA). Van alle Limburgse gemeenten heeft alleen Nederweert dit akkoord, dat als
doel heeft de gezondheidsschade door luchtvervuiling terug te dringen, ondertekend. Dat Horst aan de Maas
niet meedoet, is een gemiste kans zeggen onder andere SP en D66+GroenLinks. VVD heeft inmiddels vragen
gesteld aan het College van B&W.
Jaarlijks overlijden 11.000 mensen
vroegtijdig door ongezonde lucht.
Met het SLA wil het kabinet bereiken dat de gezondheidsschade
door luchtvervuiling in 2030 met
50 procent is afgenomen. Daarvoor
wordt 50 miljoen euro uitgetrokken.
Alleen Nederweert heeft maandag het
akkoord ondertekend. Horst aan de
Maas niet.

Ware aard
“Door niet te tekenen laat Horst aan
de Maas zijn ware aard zien”, zegt
André Vollenberg van vereniging
Behoud de Parel stellig. “De politiek
wil zich vooral wel voor de zakelijke
belangen, zoals agrarisch, logistiek en
handel, profileren. De Gezondste Regio
lijkt ook voornamelijk voor de bühne.
Nederweert, met onze oud-wethouder
Birgit op de Laak, wil blijkbaar stappen maken. Nederweert heeft ook
veel fijnstof vanuit de pluimveehouderij. Dat is in Horst niet veel minder. Behoud de Parel meet al jaren
fijnstof in onze regio en daaruit blijkt
dat de lucht in Horst niet best is.
De luchtkwaliteit in het centrum van
Grubbenvorst is beter dan het centrum
van Horst.” Behoud de Parel heeft op
diverse plekken in de regio meetnet-

werken staan. Vollenberg: “Als Horst
zich werkelijk zou willen profileren als
Gezondste Regio zullen de inwoners
toch minimaal gezonde lucht moeten
kunnen Inademen. Je kunt wel heel
veel gezonde producten in de markt
zetten als ondernemende gemeente,
maar die is er toch ook voor de burgers.”

Motie
“Dit is echt een gemiste kans, ook
voor de gemeente”, zegt Bart Cox
van de SP. “Dit was juist de manier
om de Gezondste Regio van een
concrete invulling te voorzien.”
Ook de PvdA is verbaasd dat de
handtekening van Horst aan de
Maas ontbreekt onder het akkoord.
“Wij komen dinsdag 21 januari tijdens de raadsvergadering dan ook
met een motie”, aldus Jan Wijnen.
Dat doet ook D66+GroenLinks laat Jim
Weijs weten. “We hebben in Horst
aan de Maas de mond vol van de
Gezondste Regio en ambities die we
daarbij willen bereiken, maar als dit
soort zaken gebeuren geeft het college nog niet thuis. We komen dinsdag dan ook met een motie waarin
wij oproepen het akkoord alsnog te
ondertekenen.”

Alleen dinsdag 21 januari

braadworst

hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Onderstrepen
De VVD heeft inmiddels vragen gesteld
aan het College van B&W.
“Het is uiteraard een goede zaak
indien we de luchtkwaliteit ook in onze
gemeente kunnen verbeteren en in
die zin hadden we binnen de gemeenteraad een discussie kunnen voeren
over of dit akkoord zou kunnen passen
in het programma van de Gezondste
Regio”, aldus Peter Elbers. Ook Essentie
wil het college om antwoorden vragen. Bram Hendrix: “Wat voor Essentie
belangrijk is, is dat we ook daadwerkelijk werken aan schone lucht. Dat doen
we al, en daarmee gaan we ook door.
Het zou goed zijn om dat te onderstrepen met ondertekening.” Het CDA
neemt vooralsnog een afwachtende
houding aan laat Loes Wijnhoven
weten. “We omarmen schone lucht
zeker, maar gezien alle ontwikkelingen
op dit vlak, die we met belangstelling
volgen, wachten we nader onderzoek
af voordat we hier verder een standpunt over in nemen.”
“Wij volgen de ontwikkelingen en
hebben onze eigen Gezondste Regiotraject”, laat een woordvoerder van de
gemeente desgevraagd weten.
Tekst: Marieke Vullings

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

www.coppens.keurslager.nl

Ga met mij op pad
En slank natuurlijk af

bel 06 20 41 45 01

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
5
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 2 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

Keuleman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

De Hôrster Popkwis is terug
Na jaren geen Popkwis was er dit jaar toch weer een editie van de Hôrster Popkwis. Binnen minder dan een
half uur was de muziekquiz uitverkocht. Het was de zevende editie en telde twintig teams. Ditmaal steunde
de Hôrster Popkwis voor het eerst een goed doel: Stichting Hartekind. Deze stichting heeft als doel om de
overlevingskansen van kinderen met een hartafwijking te vergroten. De opbrengst en donaties gingen
naar de stichting. Na de quiz was er een afterparty, verzorgd door de Vinylzuchtige Types. Ook Mart van
den Munckhof was van de partij met zijn column. / Beeld: Sten Jetten

VOOR ELK FEEST
AVON DEN
TIJ DENS KOUDE

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

r dan
verhuurt mékéra
en!
m
t
k
r
a
m
n
e
e
ll
a
T 06 25 05 18 94

G A SP IR A M ID ES

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Gedenk Mia,
ieder op z’n eigen manier.
Want al die herinneringen
zijn ontstaan omdat ze zo was.

Mia Jacobs - Nabben
Horst, 3 juli 1951

Horst, 8 januari 2020

echtgenote van

Ger Jacobs
mam en oma van
Frank en Eva
Lars, Sara
Guus en Suzanne
Lieke, Daan

Convent 19
5961 RE Horst
Wij hebben maandag 13 januari afscheid genomen
van Mia in crematorium Boschhuizen te Venray.

Met veel verdriet maar met groot respect en bewondering
voor haar dappere maar ongelijke strijd tegen haar
ongeneeslijke ziekte moeten wij dan toch op een nog
te jonge leeftijd van 68 jaar afscheid nemen
van onze zus en tante

Mia Jacobs – Nabben
Enige dagen geleden hadden wij al van oos Mia
afscheid genomen maar zij bleef knokken
tot het echt niet meer ging.
Wij wensen Ger, Frank en Eva, Guus en Susan
en oma’s lievelingen Lieke, Daan, Lars en Sara
heel veel kracht en sterkte toe om dit voor jullie en ons
allemaal zo grote verlies samen te verwerken.
Broers en zussen, neven en nichten
Familie Nabben

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor de vele blijken van belangstelling en medeleven bij het
overlijden en de uitvaart van onze lieve moeder en oma

Je ebt langzaam weg, oude ik vervaagt
Weg van mij, weg van ons
De herinnering blijft
Wij houden je vast, maar laten je los
Laten gaan, maar voor altijd in ons hart

Jet van Deijnen-Verbong

Wanssum, Nicole en René van Holstein-van Deijnen
Anouk
Ilse en Kevin
Lottum, Sonja en Pascal Hoeijmakers-van Deijnen
Venray, 13 januari 2020

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Correspondentieadres:
Cremershof 19,
5861 AN Wanssum
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid van Mam te nemen
op zaterdag 18 januari om 10.15 uur in de aula
van Crematorium Boschhuizen aan de Spurkterdijk 40,
5807 EE te Oostrum-Venray.
Ôs Mam is op haar kamer, Kamer 18, Het Tryneshuis,
D’n Herk 98A, 5803 DN te Venray, waar u donderdag 16 januari
tussen 18.00 en 19.30 uur persoonlijk afscheid
van haar kunt nemen.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar dr. Deckers
en het Team van Het Tryneshuis voor de liefdevolle zorgen.

Bloemen zijn mooi, maar voor even.
Daarom zouden wij u om een gift willen vragen aan Het Tryneshuis.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

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

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

&
Nu ook in Horst aan de Maas

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

24 uur bereikbaar

Leven is een kunst
08-08-1954

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.

Sterven is een kunst
10-01-2020

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.

Jos Buddiger
Hij gaf het leven mooie woorden.
Samen in verbondenheid. Even, voor eeuwig.
In liefde hebben wij zijn hand losgelaten.

Dankbetuiging

Manuel Soares
Tim van de Bovenkamp en Mila
Henk Reijnders

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

Ôs Mam en Oma Ceas overleed in de leeftijd van 76 jaar

Oude Oostrumseweg 39
5802 CB Venray

Zij mocht maar 29 jaar worden.
Zij is gecremeerd in besloten kring.

Met liefde en passie

Hay van Deijnen †

Familie Buijssen

Rianne Soares-Reijnders

Yvonne Vos

echtgenote van

Nel Buijssen – Verrijth

Bedankt voor de vele steunbetuigingen en het medeleven
bij het overlijden van

uit vaar t verzorging

Wij zijn erg bedroefd dat wij afscheid hebben moeten nemen
van onze collega

Jos Buddiger
Ruim 33 jaar heeft Jos bij ons gewerkt.
Wij verliezen in hem een waardevolle, fijne collega en
persoon. We zullen hem erg gaan missen.
Wij wensen Mia, Joryl & Maarten, Malou & Joost en familie
heel veel sterkte met dit grote verlies.
Accountantskantoor Verstraelen
Ger, Riek, Ralf, Suzan, Jacqueline, Marlies, Carin, Karin, Jeroen,
Twan, Paul, Sharon en Corien

Ontspannen en tegelijkertijd goed
leren schilderen/tekenen voor jong
en oud. Atelier Riny 06 22 83 21 69.
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
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
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.
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
Tijdelijk te huur. Ruim vrijstaand
woonhuis, buitengebied Lottum.
Ruime woonkamer, keuken, bijkeuken,
badkamer, 4 sl.k. Info 077 366 14 04.
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Geplukt

Thei Rutten Lottum
Je kent hem wellicht van de Koninklijke Harmonie Lottum of van allerlei stukadoorswerk in Horst aan de
Maas. Toch weten veel mensen in en buiten Lottum niet dat Thei Rutten (91) een echte oorlogsheld is.
Deze week wordt hij geplukt.

Kermisliefde
Zo ontstond ook de relatie met zijn
vrouw Nel. Die ontmoette hij tijdens
de kermis in 1951 in Grubbenvorst.
“Nel kende mij van een project in
Grubbenvorst waar ik aan werkte.
Toen we elkaar troffen tijdens de
kermis, klikte het meteen. Soms kibbelen we wat tegen elkaar, maar dat
hoort er natuurlijk bij. We kunnen het
eigenlijk altijd wel goed met elkaar
vinden.” Voor de periode dat Thei Nel
leerde kennen, maakte hij de Tweede
Wereldoorlog mee. Geen makkelijke
periode voor hem, maar gelukkig viel
het in Lottum redelijk mee.

Ik heb daar een
uur gezeten en was
ontzettend bang

Oorlog
Thei kan het zich nog goed herinneren toen het oorlog werd. “Het was
8 mei 1940 en we hadden samen met
de slager een dik varken geslacht.
Ik kookte ‘karboet’ (balkenbrij, red.)
in een pan. Moeder zei dat ik goed
moest roeren, want anders zou het
aanbranden. Thuis zeiden ze: ‘De reuk
is zo sterk, als die over de Maas gaat,
zijn de Duitsers morgen hier.’ En dat
klopte, want de dag erna, toen we
naar de Heilige Mis wilden gaan, stonden de Duitsers aan de grens. Dat was
wel heel toevallig.”

Ausweis

Tot voor kort woonde Thei nog
aan de Broekhuizerweg in Lottum,
maar sinds een paar maanden is hij
verhuisd naar een appartementencomplex aan de Smetenhof. “Geen
moment spijt van gehad. Samen
met mijn vrouw Nel heb ik het hier
helemaal naar mijn zin. Voorheen

hadden we een groot huis met een
tuin, nu is het allemaal wat minder
werk. Dat scheelt ook weer met poetsen”, zegt Thei lachend.

Eigen bedrijf
Al op jonge leeftijd was duidelijk dat
Thei heel creatief was. “Na de basis-

Puzzel

Sudoku

school volgde ik de vijfjarige tekenschool. Hier deed ik uiteindelijk een
jaar minder over. Ik was altijd heel ijverig en dat zagen de docenten ook terug
in mijn werk.” Waar Thei vooral goed
in was, was het maken van technische
tekeningen, gespecificeerd binnen de
woningbouw. Uiteindelijk kwam Thei
niet in deze branche terecht, maar wel
in dezelfde richting. Hij begon namelijk zijn eigen bedrijf in stukadoorwerk,
metselwerk, tegelzetting en andere
klusjes. Zo kwam hij op verschillende
plekken in de regio terecht en ontmoette hij heel veel mensen.

Veel jongeren van Thei’s leeftijd werden opgeroepen om elders mee te
vechten of te helpen, maar Thei bleef
in Lottum. “Ik kon wel aardig koken,
dus mocht ik meehelpen met het
maken van het eten van de Duitsers.
Na een tijdje wilde ik een ausweis
aanvragen. Met dit identiteitsbewijs kreeg je meer bevoegdheden
waar je mag komen en wat je mag
doen.” Het ging niet gemakkelijk,
maar uiteindelijk kreeg Thei de ausweis. Die had hij met voorbedachte
reden aangevraagd, want hij had een
plan.

“Mijn vader smeekte me of ik die
eruit wilde halen. Ik ben daarom stiekem naar de kerk gefietst en had via
via de sleutel in bezit. Ik begon met
zoveel mogelijk lichte beelden te verzamelen, de zware waren te lastig.
Ook schilderijen heb ik uit de kerk
gehaald. Deze zijn allemaal opgeslagen bij iemand in Lottum.” Uiteindelijk
vertelde Thei’s vader dat er nog twee
engelenbeelden misten. “Dus ik weer
met de fiets naar de kerk. Ik kon ze
nergens vinden. Die moesten dan wel
boven bij de gewelven in de toren
liggen.” Thei besloot met gevaar
voor eigen leven naar boven te gaan.
Want overal op de trap lag springstof
om de toren op te blazen. “Dat was
wel erg spannend. Uiteindelijk
vond ik één engel in een nisje en
heb deze naar beneden gebracht.
De tweede engel kon ik amper vinden. Uiteindelijk vond ik het beeld
ergens onder in een gewelf. Ik ben
in het gewelf, boven in de kerk, naar
beneden gegaan en probeerde het
weg te krijgen. Dat ging lastig: één
vleugel was afgebroken. Daarnaast
kon ik amper weer terug naar de trap,
het was ontzettend steil. Ik heb daar
een uur gezeten en was ontzettend
bang. Gelukkig is het mij gelukt.”
Momenteel staan de twee engelen in
de Sint-Gertrudiskerk in Lottum.

Harmonie
Zo heeft Thei nog tien andere soortgelijke oorlogsverhalen. Zo wist hij
onder meer met iemand geplaatste
explosieven in de molen in Lottum
onschadelijk te maken en wist Thei
een verwoeste doopfond in honderden stukken te restaureren. Voor een
tijd terug zat Thei bij de Koninklijke
Harmonie Lottum. “Ik kreeg van mijn
vader een hoorn, hij zat ook bij de
harmonie en zo ben ik bij de harmonie geraakt. Nadat ik voor jaren
terug last kreeg van mijn speekselklieren, was het onmogelijk om verder te spelen. Daarom nam ik plaats
in het bestuur, wat ik nog jaren heb
gedaan.” Momenteel geniet Thei zo
veel mogelijk van het leven met zijn
vrouw Nel. “Zoals ik al zei, hier heb
ik het echt naar mijn zin. Ik hoop hier
nog vele jaren van te genieten.”

Gevaar voor eigen leven
De Duitsers waren van plan om de
Sint-Gertrudiskerk neer te halen.
“En daar stonden ontzettend veel
prachtige beelden in”, vertelt Thei.

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Jos Derks

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Bernard Gerardus Hesen
(Ben)

Meterik (Horst) 12 november 1926

-

Berlicum 9 januari 2020

Na een lang en actief leven is Ben overleden te midden
van zijn geliefden, in zorgcentrum Berlerode te Berlicum.
Wij koesteren de herinneringen aan Ben, de man waar ik 67 jaar
lief en leed mee heb gedeeld, onze zorgzame (schoon)vader,
opa en overgrootvader.
Wij zullen hem gaan missen.

Ut laeve haet un begin en un end,
woaván men ván te vurre ni wet wannier dát begint.
Ôs mam stong nag volop in ut laeve,
helaas hebbe weej ôs mam toch
veul te vroeg oêt hand motte gaeve.
Op donderdag 9 januari 2020 overleed in de leeftijd van 75 jaar

Leen van Bergen - Manders
echtgenote van

Hay van Bergen
lieve mam en trotse oma van

De uitvaart heeft op 16 januari plaatsgevonden.

Berry en Juul
Ingrid en Lei
Bram
Koen
Esther en Hay
Kim en Bas
Maud en Sam
Pien

Ellie Hesen-Schoemakers
Kitty & Piet, Tomas, Jasper & Chiara
Marina & Paul, Koen & Eefje Lou, Benjamin, Hanneke, Teuntje
Josefien & Arnold, Rob, Roos, Jiska
Correspondentieadres: Kloosterhof 6-K, 5258 HH Berlicum.

Familie Manders
Familie van Bergen

Wat haje wej ‘t goed samen
‘t Is goed zoë

Tonnie Peters-Koppes
Well, 20 juni 1939

Horst, 10 januari 2020

Molenstraat 20, 5961 EP Horst
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden
op woensdag 15 januari 2020.
Voor uw steun en medeleven, in welke vorm dan ook,
danken wij u hartelijk.

echtgenote van

Jan Peters †
Eric
Theo †
Irenestraat 6, 5864 AD Meerlo
De crematie heeft plaatsgevonden
op donderdag 16 januari
in het crematorium te Blerick.

Dankbetuiging

Overleden na een noodlottig ongeval op 13 december 2019

Mia van der Beele - Verheijen
Wij hebben met het hele gezin kunnen ervaren hoe hartverwarmend
en overweldigend al jullie gebaren van medeleven zijn geweest.
Alle liefdevolle steun, begrip, hartverwarmende berichten en
bloemen die we de afgelopen periode hebben mogen ontvangen.
Verbaasd waren we over de grote opkomst en warmte tijdens
de dienst van Marietje, ôs mam en oma.
We zijn ontzettend dankbaar voor allen die dit afscheid zo dierbaar,
oprecht en mooi maakten.
Het is voor ons een hele grote steun in deze moeilijke tijd.
Heel erg bedankt namens Ruud en het gezin van der Beele.

Dankbetuiging

Een handdruk
Een brief of kaartje
Een woord of gebaar
Graag willen wij iedereen bedanken voor alle steun die we hebben
mogen ontvangen na het overlijden van “os mam” en oma

Annie Stappers-Verhaegh
Een speciale dank voor de donaties aan Stichting Roel.
Tonnie Stappers
Kinderen en kleinkinderen
Grubbenvorst, januari 2020

Leer schilderen met olieverf.
Wekelijkse cursussen, start op 7 feb!
Kijk op www.kunstvanderiet.com.

Te huur in Lottum gedeelte van loods
voor opslagruimte of caravans 80 m²
tel. 06 15 10 18 93.

Frank
Bedankt voor jouw jarenlange inzet
voor ons dorp!
We wensen familie en vrienden
heel veel sterkte toe.

Gefeliciteerd

Doortje van den
Bercken-Verheijen
met je 85ste verjaardag

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.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Gezocht: hulp in de huishouding
voor 3-4 uur per week. De dag is
bespreekbaar. Ervaring gewenst.
Heb je interesse bel: 077 398 31 14.
Tennisarm? Bel gerust. Huisarts G.
Verheijen te Kronenberg: 06 14 84 85
65 of www.tennisarm-golfarm.nl
Leren mediteren? Cursus bij Guus
Verheijen, huisarts. info@het-frame.nl.
Niet vergoed door verzekering.
Te huur opslagruimte 308,2 m2
incl. werkplaats in Lottum. Diverse
mogelijkheden en bereikbaar voor
vrachtverkeer. Info tel. 06 53 22 92 10.
Drum- of gitaarlessen in Lottum.
Ma-, di- of woensdagmiddag. 06 16 41
76 42 of roelvanhelden@hotmail.com
Cursus porselein Baarlo 6 lessen.
Maak je eigen porseleinen bekers/
vazen/kommen van a tot z. Geen
basiskennis nodig. Info: atelierrb.nl
Aangeboden wegens verhuizen:
twee schapen, rustige ooien, Schoonebekerheideschaap 06 12 18 63 26.

Dorpsraad America

Wegens drukte afgelopen jaren

Hôrster Carnavals Parade
krijgt twee podia
De Hôrster Carnavals Parade, op zaterdag 22 februari, breidt uit naar het Lambertusplein. Dat maakte de
organisatie woensdag 15 januari bekend. De reden is de grote drukte van de afgelopen jaren.
De organisatie, bestaande
uit Liesbeth’s Grand Café, Het
Proeflokaal van Horst en De Lange
Horst hebben in overleg met
gemeente Horst aan de Maas deze
beslissing genomen. “We merkten dat het de afgelopen twee
jaar steeds eerder en steeds drukker werd op het Wilhelminaplein.
Hierdoor zien we dat vooral het
oudere publiek het te druk vindt
worden en daardoor weg blijft.
We zijn de Hôrster Carnavals Parade
begonnen als feest voor jong en oud,
dat willen we ook graag zo houden”,
aldus de organisatie.

Alcoholvrije zone
De twee pleinen zorgen ook voor
nieuwe logistieke uitdagingen. “We
hebben de bestaande plattegrond
helemaal om moeten gooien en zijn
weer vanaf nul begonnen met het
intekenen van alle podia en barren.” De grootste verandering voor
de komende editie is dat het podium
op het Wilhelminaplein weer voor

het gemeentehuis komt te staan.
Het podium op het Lambertusplein
komt aan de zijde van Modecentrum
Frans Theelen te staan. Hierdoor
wordt de Steenstraat gebruikt als
hoofdingang en verbinding tussen
beide pleinen.

Wel moeten we deze
straat als alcoholvrije
zone inrichten

Alleen het Wilhelminaplein en
Lambertusplein worden afgezet met hekken, daardoor blijft de
Steenstraat vrij toegankelijk voor het
winkelende publiek. “Wel moeten
we deze straat als alcoholvrije zone
inrichten. Wat betekent dat er alleen
op de pleinen drank genuttigd mag
worden.” Het Rode Kruisplein wordt
omgetoverd tot een grote fietsenstalling.

Niet van plein naar plein
Ook de programmering is op de
schop gegaan voor komend jaar.
“We hebben ervoor gezorgd dat de
line-up voor beide pleinen vrijwel
gelijkwaardig is, zodat de bezoeker niet steeds van plein naar plein
hoeven te lopen om alles te zien.”
Dit betekent dat er veel artiesten
op zowel het Wilhelminaplein als
Lambertusplein optreden. De lineup bestaat dit jaar onder andere uit
Bjorn & Mieke, Heite Soep, Guido
Frissen (Schintaler), ZDF Superstars,
Christel & Quinn, Ben Verdellen,
Beppie Kraft, Henk & Ton (Janse
Bagge Band), Ken & Robbie, Pruuf
Mar, Aaltied Noeit te Laat, Goedzat
en Fiorenza. Ook zijn daarnaast ook
de lokale artiesten uit Horst aan
de Maas vertegenwoordigd op de
Hôrster Carnavals Parade.
De Hôrster Carnavals Parade is
vrij toegankelijk en vindt plaatst
op carnavalszaterdag 22 februari 2020. Het evenement start om
13.11 uur.

1601 \ winkel & bedrijf
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Digitale Opsporing BV behaalt
ISO 27001 certificaat voor
informatiebeveiliging
Opgelet, t/m 21 februari zijn

Actie:
ma’s
pa’s & O

O

gratis!

opa’s en oma’s die doordeweeks
minimaal één kleinkind
vergezellen gratis!

Paul de Vlieger, directeur van Digitale Opsporing uit Horst, ontving op vrijdagmiddag 10 januari uit handen van Ger Jan van
Bruchem van certificeringsinstantie Kiwa het officiële ISO
27001-certificaat. Dit is een internationaal erkend ISO-norm,
gericht op de beveiliging van informatie en data.

Binnenkijken bij...

Column
De krimp
krampsymfonie
In mijn mailbox kreeg ik een
uitnodiging voor een reünie van
mijn eindexamenklas van het
Boschveld College, inmiddels 40
jaar geleden. Waar blijft de tijd.

Meer informatie over deze actie: www.toverland.com/opa-oma

Starter in de regio

Innergroei
Bedrijf:
Eigenaar:
Adres:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Sector:
Start:

Innergroei
Linda Leijsten
Meteriks veld 33a
Meterik
06-13682294
linda@innergroei.nl
www.innergroei.nl
Alternatieve en holistische gezondheidsdienst
01-01-2020

Activiteiten:
Holistisch stamt af van het woord
Holos dat ‘heel’ betekent. Bij holistische therapie wordt er naar de
mens gekeken in zijn geheel.
Hierbij komen het mentale, emotionele, lichamelijke en spirituele
aspect aan bod.
Door de juiste vragen te stellen begeleidt Linda Leijsten van
Innergroei mensen met hun
hulpvraag. Als Holistisch therapeut
maakt zij gebruik van behandelvormen met gesprekstechnieken
die zelfreflectie en waardevolle
inzichten geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ademwerk, regressie
of EMDR. De therapievorm wordt bij
iedereen persoonlijk afgestemd.

Doelgroep:
Jezelf niet kunnen of durven
zijn en bepaalde verwachtingen van anderen zullen ons hoe
dan ook belemmeren in het hebben van een vreugdevol leven.
Helemaal niet zo vreemd dat we
met momenten uit balans raken.
Hulp van buitenaf kan dan uitkomst
bieden.

Holistische therapie kan je bewustwording geven en je zelfhelend
vermogen activeren bij angsten,
fobieën, trauma’s, depressie, levensvragen en zingeving. Samen wordt
er gekeken naar de oorzaak van de
klacht om vanuit bewustwording en
inzichten tot een vernieuwde versie
van jou te komen.

Onderscheidend vermogen:
Bij holistische therapie staat
centraal dat elk mens uniek is.
Daarnaast hangen het psychische
en lichamelijke nauw samen
en beïnvloeden elkaar, ze zijn
onmiskenbaar met elkaar verbonden. Juist door de mens als één
geheel te zien kan de oorzaak
aangepakt worden.
Het vraagt moed om vooruitgang
te kiezen door groei. Dit is ook wat
Linda persoonlijk ervaren heeft en
ziet bij haar cliënten. De euforie die
je kunt ervaren nadat je datgene
bent aangegaan waar je al die tijd
zo tegenop gekeken hebt, maakt je
een krachtig en trots mens. Je voelt
jezelf groeien, van binnenuit en precies dat gevoel wil zij met je delen.

Digitale Opsporing BV is een door
het Ministerie van Justitie en
Veiligheid erkend particulier digitaal forensisch recherchebureau en
cyber security specialist. Paul de
Vlieger: “Een particulier recherchebureau verwerkt veel persoonlijke
gegevens en sinds de invoering
van de AVG heeft de bescherming van persoonsgegevens een
nog hogere prioriteit gekregen.
Klanten, medewerkers en leveranciers willen zeker weten dat hun
gegevens veilig zijn. Met een ISO
27001 certificering tonen wij aan
dat we ons informatiemanagement
en onze rechercheonderzoeken op
een gedegen manier aanpakken en
daarmee een betrouwbare partner
zijn.”

CyberManager
Een jaar geleden is Digitale
Opsporing, onder aanvoering van
directie en CISO, gestart met de
voorbereidingen voor het ISO 27001
traject. “Met behulp van softwareoplossing CyberManager hebben we
stap voor stap alle zaken rondom
informatiebeveiliging inzichtelijk en
integraal benaderbaar gekregen”,
aldus De Vlieger. Op 11 december
2019 is Digitale Opsporing, na een
uitvoerige audit, als een van de weinige particuliere onderzoeksbureaus
in Nederland officieel gecertificeerd.
Het ISO 27001 certificaat is drie jaar
geldig. Tussentijds worden er echter
ieder jaar audits uitgevoerd om te
checken of nog aan alle eisen wordt
voldaan.

Opleidingscentrum in handen
van Hegilo Vastgoed
Hegilo Vastgoed heeft de opleidingslocatie, het voormalige Petc+terrein, aan de Stationsstraat in Hegelsom overgenomen. Het vastgoedbedrijf is de lokale investeringsmaatschappij van Bouwgroep
Zuiderbosch en Rooth-Vastgoed.
Op de locatie zijn momenteel nog
enkele bedrijven en instellingen
gevestigd. Hegilo Vastgoed gaat de
komende maanden een plan bedenken voor het 5 hectare grote terrein. Daar worden onder andere de
dorpsraad, gemeente Horst aan de
Maas en omwonenden bij betrokken.
“Het zou mooi zijn als er op deze

locatie in de toekomst naast wonen
en werken ook weer een element
van educatie en horeca kan worden
voorzien zodat we een mooie verbinding met de historie van de locatie
kunnen borgen en een belangrijke
bijdrage aan de leefbaarheid van
Hegelsom kunnen gaan leveren”,
laat het bedrijf weten.

Ik bedenk me dat onderwijs de rode
draad door mijn leven is. Het heeft
me veel gebracht. Niet alleen de
voldoening van toegevoegde waarde
te zijn voor jongeren, maar ook
voor mijn eigen ontwikkeling. Er is
namelijk maar één instrument dat je
hebt in het onderwijs, dat ben jezelf.
Je ontwikkelt persoonlijke vaardigheden, moet anticiperen op anderen.
Het maakt niet uit welke muziekstijl er gespeeld wordt. Je leert snel
schakelen met je onderwijscollega’s om samen prachtige composities te maken. Die ervaring komt

niet alleen van pas in het onderwijs, maar ook ik mijn omgeving.
Je werk is onderdeel van de maatschappij. Minder jongeren, vergrijzing, milieu; op dit moment zit
de regio volgens mij in de krimpkramp. De volgende uitdagingen
voor de komende jaren zijn nieuwe
composities arrangeren om van de
krimpkramp weer een melodie te
maken die bij ons past. De kunst is
om samen uit de kramp te blijven
en met alle instrumenten die we
hebben, een nieuwe symfonie te
maken: de krimpkrampsymfonie.
Nieuwe technologieën, crossovers
met muziekstijlen en muzikanten
maakt het voor iedereen mogelijk om bij te dragen aan nieuwe
composities. In onze gemeente
zijn genoeg creatievelingen vanuit verschillende disciplines die
samen een nieuwe symfonie kunnen arrangeren. Wij beginnen op
het Citaverde alvast om met de
Muzikantine projecten op te zetten met muziek als middel voor
persoonlijke ontwikkeling voor
jongeren. Met Otwee en partnerscholen gaan we aan de slag met
ondernemerschap en dragen we bij
aan Gezondste Regio 2025. Samen
beginnen we alvast aan de eerste
coupletten van de krimpkrampsymfonie. In het begin zullen we
nog wat valse noten spelen en
aan elkaar moeten wennen. Ik zie
er wel naar uit om de komende
jaren mee te mogen spelen in
deze krimpkrampsymfonie voor de
ontwikkeling van jongeren, mijn
omgeving en mijzelf.
Marlies Scheres, adjunct directeur
Citaverde College Hegelsom
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CDA Horst aan de Maas

Elkaar weten te vinden

Als iemand mij vraagt wat ik doe met mijn vrije tijd en ik antwoord
dat ik politiek leuk vind, word ik vaak verbaasd aangekeken.
Politiek is toch vooral saai en veel vergaderen? Daar ben ik toch veel
te jong voor?
Mijn antwoord is dan vrij eenvoudig:
ja soms wel, maar politiek is breder
dan je misschien in eerste aanleg
denkt. Politiek gaat namelijk niet
alleen over wat de overheid doet.
Politiek gaat volgens mij over wat
wij, met zijn allen, met elkaar willen doen, oftewel: de samenleving.

Essentie Horst aan de Maas

Veel ingewikkelder dan met anderen hetzelfde vinden en proberen
dat voor elkaar te krijgen is het niet.
Vergaderen is hiervoor een middel,
niet het doel.
Om elkaar tijdens een vergadering
te kunnen vinden op de inhoud, is
het belangrijk elkaar ook te vinden

buiten de politieke arena. Sinds kort
ben ik bij CDJA Limburg verantwoordelijk voor de ledenbinding.
Daarbij ga ik me met name ervoor
inzetten dat jongeren elkaar weten
te vinden. Zodra je weet bij welke
politieke partij je het meeste thuis
bent, is een politieke jongerenorganisatie een mooie aanvulling. Bij die
van het CDA gaat het om elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Je komt
tijdens verschillende serieuze en
gezellige activiteiten in gesprek met

andere jongeren en politici van het
CDA en van andere partijen, uit de
regio, maar ook uit heel Nederland.
Daardoor weet je elkaar makkelijker
te vinden op de momenten dat je
iets voor elkaar wilt krijgen.

Hielke Hertsig, burgerraadslid

Een nieuw decennium met bewuste keuzes

De gourmetstellen en de kerstversiering zijn weer opgeborgen.
De familie-uitjes zijn geweest en de goede voornemens zijn gepland.
De nieuwjaarsontmoeting van de gemeente heeft alweer plaatsgevonden. Tijd om orde op zaken te stellen en er een mooi jaar van te maken.
Een jaar waarin we (refererend aan de nieuwjaarstoespraak van
burgemeester Palmen) zullen gaan aanpakken.
2020 is een nieuw decennium.
Tien jaar waarin we Horst aan de
Maas nog mooier gaan maken.
Tien jaar waarin we de beste woongemeente, de kindvriendelijkste
gemeente en de gezondste regio

willen zijn. Maar ook tien jaar waarin
we het toerisme naar hoger niveau
willen brengen, waarin we wellicht
een nieuw zwembad zien komen en
hopen dat ‘t Gasthoês uit zijn voegen
barst.

Nieuws
VAN RABOBANK HORST VENRAY

Particulieren 077 389 84 00 | Bedrijven 077 389 85 00 | www.rabobank.nl/horstvenray

We hebben een berg van ambities.
Het is goed om daar doorheen te kijken en onszelf af te vragen: wat kenmerkt ons en waar willen we over
tien jaar staan? Het is aannemelijk
dat niet alles gerealiseerd kan worden. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden en zaken zullen langer op
de rol staan, als blijkt dat er onvoldoende budget is. Nut en noodzaak
zijn dan de uitgangspunten waar we
rekening mee houden. Ook als dat
leidt tot impopulaire beslissingen

voor de dag van morgen.
In tien jaar tijd kan er veel veranderen. Er zijn driemaal verkiezingen en
de verhoudingen kunnen er anders
uitzien. Maar als het aan Essentie ligt
gaan we deze tien jaar ‘aanpakken’.
Visie uitstralen, de jassen aan de
spreekwoordelijke kapstok hangen
en Horst aan de Maas op die manier
nog mooier maken.

Kay Thijssen, Raadslid

Sponsorcontract
Odapark en Rabobank
Op vrijdag 20 december hebben de voorzitter van het Odapark, Patrick van der Broeck en Angelique Jansen, directeur
Particulieren | 077 389 84 00 Rabobank Horst Venray, de handtekening gezet onder een
Bedrijven | 077 389 85 00
driejarig sponsorcontract. Rabobank Horst Venray wordt hierwww.rabobank.nl/horstvenray mee de hoofdsponsor van het Odapark. Rabobank en Odapark
gaan actief gebruik maken van elkaars netwerken. Hiermee is
het kunstlab vanaf nu ‘omgedoopt’ tot het Rabo Kunstlab.

Winnaar Venrayse Ondernemersprijzen gefeliciteerd!
In de Schouwburg werd op donderdagavond 9 januari Lamberdina’s Hoeve uitgeroepen tot winnaar van de Rabobank
Publieksprijs én de Loek Nelissenprijs. Wij feliciteren Eric Thielen en wensen hem veel succes voor de toekomst!

Rabo Schoolschaatsen

Met de hele klas naar de ijsbaan
Van maandag 16 december t/m vrijdag 20 december 2019
maakten honderden basisschoolleerlingen kennis met de
schaatssport op de ijsbanen in Horst en Venray, want schaatsen is leuk, leerzaam en gezond!

Wekelijks Inloopspreekuur Hypotheek & Vermogen
Je bent van harte welkom voor een gesprek: iedere donderdag van 16.00 - 18.30 uur
• kantoor Kerkeveld 21 Horst
• kantoor Schouwburgplein 13 Venray
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SP Horst aan de Maas

Oppassen voor tunnelvisie

Tijdens de raadsvergadering van 21 januari wordt de omgeving van
station Horst-Sevenum besproken en wordt er eindelijk besloten
welke aanpassingen er uitgevoerd gaan worden.
Dit is ontzettend belangrijk omdat
vooral de verkeersveiligheid bij de
spoorwegovergang echt aangepast
moet worden. Hoe langer dit besluit
uitgesteld wordt, hoe meer risico fietsers en voetgangers lopen bij de huidige onveilige verkeerssituatie. De SP
is altijd voorstander van de fietstunnel
geweest en vond het dan ook niet uit

VVD Horst aan de Maas

te leggen dat deze in eerdere plannen
niet terugkwam, met als voornaamste
reden kostenbesparing. Dit is bezuinigen op de veiligheid van verkeersdeelnemers en mag niet gebeuren.
Ondertussen is de fietstunnel weer
onderdeel van het plan en wordt
zowel de omgeving van het station
(onder andere extra parkeerplaatsen)

Het gebied Greenport Venlo ontwikkelt snel en om alle ambities waar
te kunnen maken is ook een goede
bereikbaarheid met het openbaar vervoer noodzakelijk. Datzelfde geldt voor
de kern Grubbenvorst, waar al eerder

is uitgesproken dat de inwoners een
treinstation noodzakelijk vinden.
Uiteraard groeien de euro’s ook bij de
gemeente Horst aan de Maas niet aan
een boom. Voor projecten moet dus
geld worden gevonden. De voorge-

Bart Cox, raadslid

stelde aanpassing van de stationsomgeving Horst-Sevenum is overigens,
zo bleek de vorige week in de informatieve behandeling van het voorstel
in de gemeenteraad, niet met alle
buurtbewoners besproken. En volgens
de verantwoordelijke wethouder is het
ook nog maar een oplossing voor de
middellange termijn.
Wat wordt onze inzet de komende
raadsvergadering? We gaan B&W
oproepen het gereserveerde geld voor
het geplande station Grubbenvorst/

Greenport Venlo daarvoor ook te
houden. En vragen met alle belanghebbenden in de buurt te gaan
overleggen over de aanpassing van
de omgeving van het station HorstSevenum. In de tussentijd het plan
voor deze aanpassing nog even vooruitschuiven. En dan uiteindelijk ook
wél rekening houdend met de mening
van de buurtbewoners. En met de portemonnee. Gewoon. Doen.

draagvlak? Het nieuwe omgevingsgesprek zal intensief gebruikt moeten worden. Zonneparken geclusterd,
goed ingepast in het landschap,
of plukjes verdeeld over de hele
gemeente. Verdeeld omdat individuele bedrijven saneren en een nieuwe
verdienste zien in kleine zonnevelden. Maar alleen met zonnevelden zijn we er niet. Gezien de grote
opgaven die op ons afkomen is het
ook denkbaar dat we in de regio ook
windmolens bij moeten plaatsen.

Als gemeente maken we ook deel
uit van de regio dus kijk om u heen,
waar zouden deze windmolens een
mooi plekje kunnen krijgen, enne….
de zee maakt geen deel uit van onze
regio, valt dus af… Kansen of bedreigingen, de toekomst zal het uitwijzen. Echter denken in bedreigingen
biedt niet voor alles een oplossing.
Kom met ons meedenken in kansen.

Peter Elbers

Zonneparken

De komende jaren gaat ons landschap ingrijpend veranderen.
Agrarische bedrijven doen een beroep op saneringsregelingen en
denken na over nieuwe verdienmodellen.
Om de sanering te realiseren zijn
financiële middelen nodig. De eerste
aanvragen zijn al binnen om een stal
of schuur te slopen en daarvoor zonnepanelen te plaatsen. Als gemeente
staan we ook voor een uitdaging om
op een andere manier energie op te
wekken. Samen met de regio werken we aan een Regionale Energie

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Transitie. Energieopwekking stopt
immers niet aan de gemeentegrens.
Zie de plannen van een bedrijf om
vier windmolens te plaatsen op de
grens van Peel en Maas en Park de
Peelbergen. Transformeer je een
agrarisch gebied in een industrieel
landschap of probeer je het landelijk
karakter te behouden? Hoe behoud je

Jan Wijnen

Woonvisie treft starters en ouderen

Afgelopen donderdag heb ik de bijeenkomst regionale woonvisie voor Noord-Limburg in Venlo bijgewoond. Hier werd ons duidelijk gemaakt wat de woonbehoefte zou worden de komende decennia tot 2050.
De verschillende onderzoeken laten
zien dat er behoefte is aan woningen voor de vergrijzende bevolking.
Levensloopbestendig, 0-drempelig,
appartementen, en kleiner gaan
wonen vanuit de huidige ‘grote’
woning.
De onderzoeken slaan de plank mis.
Wat volgens mij volledig uit beeld
verdwenen is, of in ieder geval niet

en de vele bedrijven tussen de
Spoorstraat en de Berghemweg en de
mogelijke verbouwing van het voormalige Rabobank-kantoor. Dus waarom
niet zoveel mogelijk in één keer aanpakken zodat er niet elk jaar opnieuw
een schop in de grond hoeft? Hoewel
de SP vooral de fietstunnel een
urgente zaak vindt, zijn wij het met dit
voorstel van de omwonenden eens om
overlast en kosten te besparen.

Station Grubbenvorst/Greenport moet op de kaart blijven

Volgende week spreekt de gemeenteraad over de aanpassing van de
omgeving van het treinstation Horst-Sevenum. Dit gaat 7,4 miljoen
euro kosten. Om aan geld te komen wil het college van B&W hiervoor
ook het potje van 475.000 euro dat gereserveerd was voor het treinstation Grubbenvorst/Greenport Venlo gaan gebruiken. En dat vindt
de VVD Horst aan de Maas niet acceptabel.

PVDA Horst aan de Maas

als de verkeerssituatie aangepakt.
Het integraal oppakken van deze twee
onderdelen is verstandig omdat dit
de impact verkleint voor de gebruikers van het station, het verkeer en
de omwonenden. Juist de omwonenden hielden tijdens de voorbereidende
vergadering van 7 januari een pleidooi
voor meer integraliteit. Er is zoveel
bedrijvigheid in de omgeving en er
staan nog verschillende veranderingen
op de rol. Neem de aanwezigheid van
het Citaverde College, het Loopcentrum

naar voren kwam in deze onderzoeken, was de behoefte aan woningen voor alleenstaande startende
jongeren. Kijk maar naar het particuliere initiatief om van een kantoorgebouw in Hegelsom, naast
het station, een wooncomplex te
maken voor éénpersoons huishoudens. Voor de in het plan bedachte
50 appartementen hebben zich

meer dan 400 jongeren tussen de
18 en 40 uit Horst aan de Maas zich
aangemeld. Hoe kan het dat wij
zo’n grote groep niet opgemerkt
hebben. Bij de bijeenkomst regionale woonvisie waren trouwens
geen jongeren, voornamelijk mannen van bijna pensioengerechtigde
leeftijd.
Oproep aan jongeren: wanneer

jullie willen meepraten over jullie woontoekomst in Horst aan de
Maas of anders Noord-Limburg, laat
van je horen en praat mee.
In Horst aan de Maas doen we niet
alleen onderzoek naar de vergrijzende bevolking, die behoefte
heeft aan kleinere of levensloopbestendige appartementen of woningen, maar ook naar de behoefte
van startende jongeren. In maart
komen de resultaten.
Voorbeeld: er zijn verscheidene

voormalige winkelpanden, grote
woningen en andere panden in
Horst aan de Maas die leeg staan of
komen leeg te staan en niet makkelijk verkoopbaar zijn. Hier kan de
gemeente een rol spelen om naast
nieuwbouw ook mee te helpen dit
soort panden om te bouwen naar
duurzame en (bijna) energie neutrale appartementen voor jong én
oud.
Bert Vrieling, steunfractie

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?

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

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

Cabaret
meer info www.kukeleku.com

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
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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.

Ingezonden brief

Over richtlijnen die geen richtlijnen zijn
Evenals Eric Brouwers in september 2019, schreef zijn collega-CDA-lid, Loes Wijnhoven in de HALLO van afgelopen week ook rooskleurig over het omgevingsgesprek.
Daarom de ‘richtlijnen omgevingsgesprek Horst aan de Maas, definitief,
versie 3 – december 2019’ grondig
doorgelezen en de opnamen van de
raadsvergadering over dit onderwerp
beluisterd.
Interessant is dan te weten: bijvoorbeeld hoe slim de inwoners van Horst
aan de Maas volgens het college zijn.
De SP: “Waarom is de term omgevingsdialoog uit de omgevingswet
veranderd in omgevingsgesprek?”
Antwoord: omdat de rijksoverheid
aandringt op eenvoudig voor ieder-

een begrijpelijk taalgebruik. Daarom
is dialoog vervangen door gesprek.
Dialoog is te hoog gegrepen.
Waarom versie 3, zijn er meer?
Wethouder: “Dit is geen definitief
verhaal, misschien komen nog wel
versies 4, 5 of 6. Het is een steeds
veranderend proces…het is geen
proefdraaien…het is geen experiment. We gaan aan de slag om te
komen tot een goed omgevingsgesprek. Het omgevingsgesprek moet
een vloeiend proces zijn dat je niet
van te voren moet dichttimmeren.”

De richtlijnen zijn geen richtlijnen,
maar ijkpunten. Immers elke individuele aanvrager is anders, elke
vergunningsaanvraag is anders en
varieert van eenvoudig tot complex en supercomplex, van dakkapel
tot huisvesting van arbeidsmigranten, elk gesprek moet zich daaraan aanpassen, ook in tijdsverloop.
De impactanalyse is er om te beoordelen welke de invloed kan zijn op
de omgeving. Die wordt uitgevoerd
door een ambtenaar. Die bepaalt
welke soort omgevingsgesprek

gehanteerd moet worden. Uit het
verplichte verslag blijkt of het een
gesprek is geweest.
Er worden pilots gestart. De arbeidsmigranten zijn geliefd voor pilots,
ook nu weer. Pilots zijn hobby-achtige beleidsontwikkelingsinstrumenten geworden van Horst aan
de Maas. Of er ooit een vastomlijnd
kader van richtlijnen voor het omgevingsgesprek komt, is een vraag van
de verre toekomst, versie 4, 5 of 6.
In ieder geval niet iets om nu al mee
te pronken.

De vraag welk prijskaartje er aan
komt te hangen, want ook de laagdrempelige aanvraag kost tijd en geld,
wordt zorgvuldig omzeild. Het antwoord luidt: beide partijen moeten
er aan bijdragen. Toetssteen is het
in de raad overeengekomen beleid.
Maar dat ontbreekt nog al eens.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke Melderslo

Ingezonden brief

Overheidscontrole en ondernemer: geen knip voor de neus waard
Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

LESPROGRAMMA
VOORJAAR 2020
VANAF 20 JANUARI

DANSEN BIJ FROXX

Maandag 20 januari
16:00 HipHop Mini’s (gr. 3/4)
16:45 HipHop Choreo Kids
17:30 HipHop Demo Team
Dinsdag 21 januari
16:00 Musical Kids & Teens
Woensdag 22 januari
15:45 HipHop X-mini’s (gr. 1/2)
16:30 HipHop Mini’s (gr. 3/4)
17:15 HipHop Mini Master (gr. 5/6)
Donderdag 23 januari
16:45 HipHop Demo Team
17:30 HipHop Choreo Teens
19:45 HipHop Adults
Vrijdag 24 januari
09:00 Peuterdans (2½ -4 jaar,45 min.)
Zaterdag 25 januari
09:00 Peuterdans (2½ -4 jaar,45 min.)
10:00 Peuterdans (2½ -4 jaar,45 min.)

Een grote mestverwerker in de buurt van America heeft vergunningen voor grote veestallen, bijbehorende wassers, een mestdroger en
nieuwe mest silo’s. Er mag 58.000 ton mest per jaar van derden worden verwerkt en gedroogd. Omwonenden klagen, jarenlang stank.
Nauwelijks reactie van provincie
en gemeente. Aandacht voor de
burger? Nada, niks. Ambtenaren
benoemen het bedrijf als innovatief en promoten het als zodanig.
Gemeente en provincie hebben
veelvuldig contact met de ondernemer. Omwonenden vragen om
handhaving.
Controle bewijst: stallen zijn niet
gebouwd, de luchtwassers ook niet.
Meer dan drie jaar gaat de drooglucht met fijnstof, zwavelwaterstof,
ammoniak en stank ongewassen
de lucht in. Ingeademd door omwonenden. Verder een oud mestbassin
met gescheurd zeil en grote hoe-

direct stopzetten van het bedrijf.
Twee: direct stoppen met behandeling van en medewerking aan alle
lopende vergunning aanvragen.
Drie: gezien de beperkte waarde
van vergunde installaties alles slopen. Vier: illegaal verdiende gelden
invorderen en gebruiken voor saneren. De gemeente moet dit mede
afdwingen, anders staan provincie
en gemeentebestuur voor schut en
is ons college ook geen knip voor de
neus waard.

Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

De mythe van de dienstfiets
Het zal u niet zijn ontgaan dat de nieuwe bijtellingsregeling voor de fiets van de zaak er is. Deze is door de overheid en de fietsenbranche
met gejuich ontmoet. Is dat wel terecht? Naar mijn mening is er niets nieuws onder de zon en kan het zelfs goed mogelijk zijn dat u meer
belasting gaat betalen.
een kerstpakket. Ook als uw baas
eigenaar blijft maar u mag er privé
gebruik van maken, dan wordt u
bevoordeeld. Denk bijvoorbeeld aan
de auto van de zaak.
Om discussies over de hoogte van
de belasting bij dit soort zaken te
voorkomen zijn er allerlei regels en
vrijstellingen, waardoor u meestal
niets ziet van deze belasting. Alleen
voor de fiets van de zaak, of beter
gezegd, de dienstfiets, was er nog
geen regeling en in de praktijk werd
er meestal ook geen belasting afgedragen.

7+21 jan, 4+18 febr, 3+17 mrt,
7+21 april, 5+19 mei, 2+16 juni.

ABBA TRIBUTE!

Zaterdag 28 maart 2020 bij
FROXX: ABBA TRIBUTE! Tickets
zijn vanaf 20 januari te koop via
www.ticketcrew.nl.

KOËR ON TOËR

www.froxx.nl

heden tenminste niet nog hoger
waren.
Ondanks bestuursdwang lijkt het
erop dat dit nog maanden door
kan gaan, zowel de milieu- als de
economische delicten. De provincie moet toezicht houden maar de
gemeente had ook genoeg signalen
(klachten) en contacten om dit te
zien. Gezondste regio?
Onzin, vooral kletspraat met subsidie over andere zaken dan gezondheid van de burger. Zonder acties
van assertieve burgers die misstanden melden ontbreekt handhaving.
Wat moet gebeuren bij dit soort
zware overtredingen? Ten eerste

Oh, zit dat zo!

55+ DANSMIDDAG

Vrijdag 27 maart 2020 bij
FROXX. www.koerontoer.nl

veelheden restmest rot al maanden. Vergunning van dit mestbassin
is verlopen en dus illegaal. Verder:
nieuwe mesttank? Te groot dus illegaal. Meer? Een andere wasser is
zonder vergunning geplaatst en niet
goed functionerend. En verder, het
drooggebouw dat afgezogen moet
worden is niet geheel ommuurd,
dus afzuigen kan niet. En vooral, de
afgelopen drie jaren (hoeveelheid
van voor die jaren is onbekend) is
gemiddeld bijna 180.000 ton mest
per jaar meer verwerkt dan vergund. Economische delicten met
een totaal opbrengst van circa 12
tot 14 miljoen euro, als de hoeveel-

Loon is al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten. Of in gewoon
Nederlands: alles wat u van uw
baas krijgt is belast. Uiteraard geldt
dat voor een beloning in geld, zoals
salaris of bonus. Maar ook werkkleding, een telefoon of computer die
u van uw baas krijgt, of bijvoorbeeld

Bij de dienstfiets gaat het over een
fiets die eigendom is en blijft van uw
baas, maar waar u ook privé gebruik
van kunt maken. U heeft hierdoor
dus een voordeel (u hoeft zelf geen
fiets te kopen) en dat moet worden
belast. De waarde van dit voordeel

is natuurlijk lastig vast te stellen.
Dat hangt er vanaf hoeveel u de fiets
voor privédoeleinden gebruikt.
Om het de inspecteur gemakkelijker
te maken is er nu voor de dienstfiets
een bijtellingsregeling bedacht, vergelijkbaar met de auto van de zaak.
Dat privégebruik wordt vastgesteld
op 7 procent van de consumentenadviesprijs van de fiets. Dit bedrag
wordt bij uw inkomen geteld en
daarover betaalt u belasting. Of u
de fiets nu veel of weinig gebruikt,
maakt daarbij niet uit.
Maakt u geen gebruik van de fiets
voor privédoeleinden (u rijdt er
alleen mee naar uw werkplek), dan
is er geen bevoordeling en is er geen
belasting verschuldigd. Bij de auto
van de zaak kennen we hiervoor
een aparte tegenbewijsregeling:
de (gesloten) kilometeradministratie.

Bij de fiets is die er (nog) niet en zult
u op andere wijze aannemelijk moeten maken dat u de fiets niet privé
gebruikt.

Door: Mathieu Hooijmaijers RB
Belastingadviseur

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

1601 \ opinie
Poll

13

eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Ik doneer ook aan Australië
De 7-jarige Siem uit Broekhuizen heeft samen met zijn zusje Meis van 5 geld ingezameld voor Australië.
In dat land woeden al enkele maanden felle
branden, met als gevolg enkele tientallen doden
en duizenden mensen die zijn geëvacueerd.
Siem en Meis hebben in hun dorp daarom lege
flessen ingezameld. Wereldwijd zijn er al meer
acties op touw gezet om geld in te zamelen.
Zo bracht de comédienne Celeste Barber in haar
eentje al bijna 20 miljoen Australische dollars

binnen. Volgens de NOS was er vorige week al ruim
400 miljoen aan schadeclaims ingediend. Je kunt
dus wel stellen dat alle beetjes helpen om het land
er weer bovenop te krijgen.
Volgens een rapport van de Verenigde Staties leden
er in 2018 820 miljoen mensen honger. Ook daar
is hulp en dus geld nodig. Het lijkt er echter op
dat deze ‘stille rampen’ worden vergeten. Of is

het zo dat we alleen maar aandacht hebben voor
‘Westerse’ rampen? Daarbij, als er in Sydney miljoenen door de overheid kunnen worden uitgegeven
voor een vuurwerkshow, waarom zou je dan nog
een tientje doneren?

Ik doneer ook aan Australië. Wat vindt u?

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 College van B&W stond niet op een rijtje om handjes te schudden.
Lekker informeel dus. Er zijn ook mensen die dit
misschien te informeel vinden. Ans Jenniskens reageerde op de stelling: “Vond het niet zo als andere
jaren. Dat je niet begroet werd vond ik minder en
heb het doornemen van afgelopen jaar ook gemist.
Ik vond dat altijd wel wat hebben.”
Jan Timmermans zegt de informele setting prima te
vinden. “Burgemeesters en wethouders blijken zeer

‘benaderbaar’”, aldus Timmermans. Hij doelt hiermee op dat het college ook benaderbaar is buiten de
nieuwjaarsontmoeting. 80 procent was het eens met
de stelling. De meeste stemmers vinden dus dat deze
informele stijl de nieuwjaarsontmoeting, voorheen
nieuwjaarsreceptie, ten goede doet. 20 procent is het
niet eens met de stelling en zegt graag de oude of
een aangepaste versie terug te willen.

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

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

de beste jan linders
supermarkt
staat in tienray!
Jan Linders Tienray is uitgeroepen tot Beste Jan Linders Supermarkt!
Dit vieren we zaterdag 18 januari van 10.00 tot 14.00 uur aan de
Boerenovenweg met diverse heerlijke proeverijen. Daarnaast is er
een ballonnenclown en maken klanten kans op mooie prijzen.
Graag tot dan!
Jan Linders Tienray
Boerenovenweg 3
(0478) 69 05 63
janlinders.nl/tienray

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
Zondag

8.00 - 21.00 uur
10.00 - 17.00 uur

Het voordeel van het zuiden.

Column

Tieten, kont,
tieten, kont

Bespreking poll week 02

Nee, deze editie was speciaal in een informele
sfeer. 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. De stelling vorige week
luidde: ‘Nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl bevalt
mij wel’.

Nielsflits

We zeggen dat dit tijden zijn
waarin taboes worden doorbroken. Men praat eindelijk
over seks, seksualiteit, de
dood, burn-outs en schulden.
Maar toen ik onlangs een
discussie in het tv-programma
Op1 zag, kreeg ik toch heimwee naar jaren terug.
We zijn op gebied van taboes
bespreken met kinderen en
kleuters in ieder geval flink achteruit gegaan. Onze geliefde
Aart Staartjes is er niet meer.
De man die taboes bespreekbaar
maakte voor kinderen. Want in
mijn kinderjaren en daarvoor
kwamen in kinderprogramma’s
de woorden kut, lul en neuken
nog voor. Ik durf te wedden dat
als een kind van 4 jaar thuis een
keer op tv het woord ‘neuken’
hoort, het meteen de handen op
de oortjes krijgt.
Wat is daar toch mis mee? Het
is potverdomme puur natuur.
Programma’s die deze onderwerpen bespreekbaar maakten
bestaan niet meer. Programma’s
als Rembo & Rembo, J.J. de Bom,
Purno de Purno en Theo en Thea.
Foetsie, want zoals Aart het al
jaren geleden zei: “We zijn aan
het verpreutsen.” Laten we voortaan weer vrijmoedig taalgebruik
aan kinderen toelaten. Laat de
dood van Meneer Aart een
nieuwe periode van openbaring
zijn en laten we die preutsheid
wegdoen.
Er is niets om voor te schamen.
Zoals ze in het kinderprogramma
J.J. de Bom al zeiden: “Tieten,
kont, tieten, kont, geen blad
voor de mond.” En zo is het toch?
Door juist deze onderwerpen
bespreekbaar te maken, hoeven
we ons ook niet meer te schamen. Bij ons thuis praten we
daar heel open over. Niks aan
de hand. Hier en daar misschien
een rood gezichtje, maar dat
heeft ook weer wat. Ik vind het
oprecht jammer dat programma’s
als Rembo & Rembo en Theo en
Thea niet meer worden gemaakt.
We proberen tegenwoordig best
open tegen elkaar te praten,
maak dat dan ook bespreekbaar
bij kleuters en kinderen. Laten we
zo met z’n allen die taboes verminderen.
Kut ze,
Niels
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering

Commissie bezwaren
en klachten

Op dinsdag 21 januari vergadert de gemeenteraad. Hierbij gaat het om een besluitvormende

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 21 januari

vergadering.

2020 bij elkaar voor een hoorzitting.

Agenda

Hoorzitting om 18.30 uur

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst

Op de agenda van de vergadering staat o.a.

Bezwaar tegen de tijdelijke sluiting van een

(ingang via hoofdingang).

bestemmingsplan Klaver 3 (Greenport), herin-

perceel aan de Kranestraat op grond van

richting parkeerterrein Kerkeveld, aanpassing

artikel 13b, eerste lid, Opiumwet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

omgeving station Horst-Sevenum, en Integraal

De commissie brengt advies uit over te nemen

met de secretaris van de commissie, mevr.

Veiligheidsplan.

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

A. Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

Besluitvormende vergadering op 21 januari

Meer informatie
Meer informatie leest u op de website

tehuis en begint om 20.00 uur.

www.horstaandemaas.nl/raad. De openbare

U kunt de vergadering ook live volgen via

vergadering is in de raadzaal van het gemeen-

www.horstaandemaas.nl/raad.

Nog geen kalendergids
voor 2020 in huis?
U heeft het misschien al gemerkt! Op diverse afhaalpunten is de voorraad kalendergidsen
voor 2020 op. We verwachten omstreeks 17 februari weer nieuwe kalendergidsen in huis
te hebben.

Donderdag 23 januari 2020

Informatieavond nieuwbouwplan
‘Korenhuys fase II’ Sevenum

Levertijd

Al geruime tijd bestaat het voornemen om het plangebied ‘Korenhuys fase II’ gelegen tussen

Heeft u nog geen kalendergids opgehaald, maar wilt u wel een exemplaar? Dan kunt u over

de Staarterstraat en de Beatrixstraat verder uit te breiden. Voor Korenhuys fase II is een plan

3 weken een exemplaar ophalen in het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst. Het duurt

ontwikkeld bestaande uit zeventien woningen, een zorggebouw en enkele vrij uitgeefbare

even omdat we een nieuwe voorraad besteld hebben en die worden bijgedrukt. Wij verwachten

kavels. Wij willen u graag uitnodigen voor de informatieavond op 23 januari 2020, om u te

omstreeks 17 februari weer kalendergidsen in huis te hebben.

informeren over de vorderingen en de plannen in het gebied.

Afhaalpunten
De afhaalpunten worden niet meer aangevuld. Daar geldt: op = op. Dus straks zijn ze alleen
nog verkrijgbaar bij de receptie van de gemeente tijdens openingstijden.

Datum: donderdag 23 januari 2020
Tijd:

19:00 uur

Locatie: Horecacentrum de Sevewaeg
(Markt 3, 5975 AM Sevenum).

Woensdag 12 februari Campusgebouw Villa Flora, Venlo

Toekomst van de veehouderij
in Horst aan de Maas
Datum: woensdag 12 februari
Locatie: Campusgebouw Villa Flora, Venlo
19:30

Inloop

20:00 Opening en interactieve
paneldiscussie
21.30

Afsluiting en gelegenheid tot
napraten

We zullen het een en ander bij u ophalen en
in gesprek gaan met een panel. Het panel

• De verkoop van de vrije sector kavels verloopt via het Startpunt Wonen. Voor meer
informatie kijk op www.startpuntwonen.nl
of bel (077) 260 00 00.
• De verkoop van de projectmatige koopwoningen (namens Bouwmij Janssen) zal

Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk

Hauzer & Partners verzorgen. Voor meer

is, zal gestart worden met de verkoop van de

informatie kijk op www.hauzerenpartners.

woningen en kavels:

com of bel (077) 321 91 00.

100.000ste bezoeker de Berkel

bestaat uit:
Anne Buit – Stichting Keukentafel
Johan van Diepen – LLTB
Marcel Kuijpers – Nieuw Gemengd Bedrijf
Peter Jacobs – GGD
Paul Geurts – Behoud de Parel

Praat mee

Aanmelden

Het landelijk gebied zit midden in een ver-

Iedereen is daarom welkom om op 12 februari

anderproces. De zogenoemde ‘license to

2020 in gesprek te gaan over de veehouderij in

produce’ van veehouders staat ter discussie.

Horst aan de Maas. Wilt u meepraten of bent

Kringlooplandbouw, terugdringen van emis-

u graag aanwezig als toehoorder, meldt u zich

sies, steeds hogere kwaliteit en meer diversiteit

dan vóór 5 februari aan via toekomstveehoude-

in producten zijn thema’s waar de sector zich

rij@horstaandemaas.nl.

mee bezig houdt om toekomstbestendig te
blijven en maatschappelijk weer gewaardeerd

Praktisch

te worden.

Aangezien dit een interactieve avond wordt,

Om goed aan te sluiten bij deze veranderingen

willen wij u vriendelijk vragen een smartphone

stelt de gemeente Horst aan de Maas een

of tablet mee te nemen

visie op voor zowel de grondgebonden als de

Loes Direks, in gezelschap van 4 leuke meiden, werd op 30 december 2019 als 100.000ste bezoeker
verwelkomt in Zwembad de Berkel. Zij ontving van Eric Arts, Teamhoofd Vastgoed en Grondexploi-

intensieve veehouderij. Dat kunnen we niet al-

Adresgegevens Floriadeterrein:

taties van de gemeente Horst aan de Maas, een mooie bos bloemen en 10 vrijkaartjes om te komen

leen en doen we dan ook graag samen met u.

Campusgebouw Villa Flora

vrij-zwemmen in het nieuwe jaar. Zwembad de Berkel mag terugkijken op een zeer succesvol jaar.

Deze avond wordt daarom interactief.

Sint Jansweg 20 in Venlo

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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Heeft u hem al gedownload?

De Berichtenbox app
Post van de gemeente Horst aan de Maas

met alleen een pincode. U activeert de app

direct lezen op uw mobiel of tablet? Dat kan

éénmalig met uw DigiD.

met de Berichtenbox app van MijnOverheid.
Zodra er nieuwe post is, ontvangt u een
melding. Inloggen doet u makkelijk en snel

Bekendmakingen
Onlangs bezocht
burgemeester Palmen

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

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

het echtpaar Hendrix-

America

Horst

Meterik

van de Rijdt in Lottum

Veenweg 5

Venrayseweg 130

Roothweg 14

in verband met hun

Nieuwe Peeldijk 19

Vondersestraat 3, 3a, 5, 5a,

St. Jansstraat 2a

huwelijksjubileum.

Broekhuizenvorst

Helaas stond in het

Schoolstraat 5

Schoolstraat 84

Sevenum

onderschrift dat het

Swolgenseweg 19

Kranestraat ong.

Zadelmakerstraat 19

paar 60 jaar getrouwd

Evertsoord

Witveldweg 106

Berghemweg 12

was. Maar ere wie ere

Patersstraat 4

Lottum

Deckersgoedtweg 8

toekomt: het paar vierde

Grubbenvorst

Hombergerweg 84

Kleefsedijk 29

hun 65-jarig huwelijks-

De Plaggenhouwer 6

Melderslo

Swolgen

jubileum.

Burg. Termeerstraat 20

Beembweg 6

Krienestraat 3

Postbus 6005, 5960 AA Horst

7, 7a, 9, 9a

gemeente@horstaandemaas.nl

T5 & T6 AUTO COMMAND & DYNAMIC COMMAND

DE RECORDBREKER ZUINIGHEID
KOMT NAAR JE TOE

(carnavalsoptocht)

077 - 477 97 77

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

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

UITNODIGING
UITNODIGING

New Holland maakt een tour door zuid Nederland bij
onderstaande
dealers.
New Holland maakt
een tour door zuid Nederland bij
onderstaande
dealers.
De
beproefde T5-tractoren
zijn ontworpen met de garantie
dat beproefde
ze een heleT5-tractoren
reeks landbouwtoepassingen
De
zijn ontworpen metop
deproductieve
garantie
wijze
- van werkzaamheden
op het veld
of het erf,
dat
zeuitvoeren
een hele reeks
landbouwtoepassingen
op productieve
laden
en lossen,- van
tot transport
aan hoge
wijze uitvoeren
werkzaamheden
opsnelheden.
het veld ofDeze
het erf,
multifunctionele
is nog verder
verbeterd
en is Deze
nu
laden en lossen, serie
tot transport
aan hoge
snelheden.
uitgerust
met
New
Hollands
bewezen
continu
variabele
multifunctionele serie is nog verder verbeterd en is nu Auto
Command
-transmissie.
Naast
de rijervaring
de T5AC,
uitgerust met
New Hollands
bewezen
continuvan
variabele
Auto
kunt
u ook -de
T6 met zijnNaast
efficiënte
Dynamic van
Command
én
Command
transmissie.
de rijervaring
de T5AC,
Auto
kunt uCommand
ook de T6proberen.
met zijn efficiënte Dynamic Command én
Auto Command proberen.
We hopen je graag bij ons te ontmoeten!
We hopen je graag bij ons te ontmoeten!

TE KOOP

Vrijstaand huis in Swolgen
Molenzijweg 1, 5866 BS.
Energielabel A; 6 slaapkamers; met duurzame
materialen gebouwd. Zeer veel opties.
Vraagprijs: € 389.000,Tel. 0478 - 20 26 69 of 06 - 19 33 85 67

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl
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Bedankt allemaal, we hebben een
geweldig Green Leaf jaar gehad!
Horst aan de Maas was in 2019 winnaar van de European Green Leaf Award. Dit is een internationale
duurzaamheidsprijs voor gemeenten. Wij hebben de Award gewonnen mede dankzij de grote rol die
inwoners krijgen en nemen bij initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Dit bleek wel tijdens
ons Green Leaf jaar. Hieronder foto’s van alle initiatieven die in 2019 gedeeld hebben in het Green Leaf
prijzengeld:
‘Met Green Leaf maken
wij een
‘Plekskes van Geluk’-route
door
Horst aan de Maas! Pleksk
es van
Geluk zijn plekken waar
mensen
graag komen om tot rus
t te
komen, te genieten van
het uitzicht of om een geluksm
akende
activiteit uit te voeren. Wa
t is uw
plekske van geluk?’
(Elly Cox – ‘Plekskes van
Geluk’route Horst aan de Maas)

n

rk Het Vlasve
n we het beleefpa
re
ise
al
re
af
Le
n
‘Met Gree
in Melderslo.’
)
rpsbelang Melderslo
(Marjo van Lin – Do

‘Het succes van Samen Duurzaam Norbertuswijk
werd mede mogelijk gemaakt door Green Leaf.’
(Piet Berden – Samen Duurzaam Norbertuswijk)

Greune Mèrt

nplant en
‘Met Green Leaf creëren we met boomaa
enberg.’
Kron
voor
hoogstamweitjes een Greune Jas
)
num
(Ron Janssen – Stg. Groengroep Seve

‘Met Green Leaf geven wij kinderen natuureducatie in
Horst aan de Maas.’
(Cora Oostendorp – IVN de Maasdorpen)

ling

lvoorstel
af maken wij de tonee
‘Met hulp van Green Le
stic soep.’
’Ingepakt’ over de pla
Gewoon Doen Zorg)
–
n
(Sandy Uytterhoeve

‘Met hulp van Gree
n Leaf werken wij aa
n onze eigen Green
Kronenberg energien
Deal:
eutraal in 2030.’
(Piet Selen – EnergieK
ronenberg)

nce

te Confere
Kids Clima

‘Met Green Leaf maakten we de belevingstuin
Thielens Wei in Lottum.’
(Herman van de Pasch – Thielens Wei)

Ook in 2020 werken we verder aan een duurzamer
Horst aan de Maas. Meld u aan voor onze nieuwsbrief Duurzaamheid en houdt onze social media in
de gaten om op de hoogte te blijven van alle
ontwikkelingen! #WijGaanGroen

1601 \ jongeren
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15-vragen aan

Lara Cuppen America
Hoi

Column

Regent het?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Vroeger was alles beter toch?
In de goede oude tijd was alles
goedkoper en bovendien zaten
al die jonge snotapen niet
telkens achter hun telefoontjes. Mijn generatie is de eerste
generatie die geen tijd heeft
meegemaakt zonder smartphones of moderne media en
dat heeft zeker wat veranderd.
Lara Cuppen
13 jaar
America
Het Dendron College

Wie is je grote voorbeeld?
Sanne Wevers, omdat zij erg goed is
in turnen en eerste is geworden op
de olympische spelen op de balk.
Maar mijn oma is ook mijn grote
voorbeeld, omdat zij erg goed kan
bakken. Ik vind het leuk om samen
met haar te bakken en daar dan ook
dingen van te leren.

Wat is het meest emotionele
moment in je leven?
Toen mijn opa overleed. Ik had het
hier erg moeilijk mee en ik miste hem
in die periode heel erg. We deden
ook vaak leuke dingen samen.

Wat is je beste en wat is je slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is denk ik dat
ik niet zo snel over mensen oordeel en dat ik niet zomaar iets over
iemand zou zeggen, wat ik zelf ook
niet leuk zou vinden. Mijn slecht-

ste eigenschap is denk ik toch wel
mijn grappen die ik maak, want mijn
familie en vrienden zeggen dat ik
‘droge’ humor heb.

Wat is je favoriete sociale
medium?
Instagram, ik vind het leuk om foto’s
van anderen te bekijken en verhalen te lezen. Ook vind ik het leuk om
soms zelf een foto op Instagram te
zetten.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het vooral belangrijk dat
je elkaar kunt vertrouwen en alles
tegen elkaar kunt zeggen. Want ik
vind dat je geen grote geheimen
moet achterhouden voor je vriendinnen. Maar ik vind het ook heel
belangrijk dat het gezellig is en dat je
lol met elkaar kunt hebben.

leuk en een ander moment is een
ander spel weer mijn favoriet.

Hond of kat?
Ik zou het allebei leuk vinden om
te hebben, maar als ik echt moet
kiezen zou ik voor een kat gaan.
Een hond moet je namelijk elke dag
uitlaten en bij een kat hoeft dat niet.
In het begin lijkt het zo erg nog niet
om je hond te moeten uitlaten, maar
ik denk dat als ik dat elke dag moet
doen dat het niet meer zou leuk is.

Wat zou je nooit meer overdoen?
Het moment dat ik samen aan het
steppen was met mijn zus en van
mijn step af viel. Ik kreeg toen twee
hechtingen in mijn wang. Dit wil ik
nooit meer meemaken, want het
deed veel pijn en ik vond het erg eng
om hechtingen te krijgen.

Wat is je favoriete game?

Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi willen zijn?

Op dit moment heb ik geen favoriete
game, maar als ik games speel wisselt dit meestal ook erg af. Het ene
moment vind ik een bepaald spel

Slim zijn is wel erg handig, maar om
een keer heel knap te zijn lijkt me
ook wel leuk. Maar ik ben verder erg
tevreden over mijzelf.

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

op de balk met turnen en mijn pols
zwaargekneusd was en de volgende
les dat ik weer kon turnen de radslag
weer ging proberen. Op dat moment
durfde ik het echt niet meer en was
ik telkens weer terug aan het denken
aan wat de keer ervoor was gebeurd,
want ik was bang dat ik weer zou
vallen.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Ik zou niet weten wat mensen over mij
zouden verbazen, want ik denk niet
dat iemand iets helemaal niet van mij
zou verwachten. Ik denk ook dat de
meeste mensen mij goed kennen.

Wie kent jou het beste?
Ik denk toch wel mijn ouders, want
ze weten hoe ik mij op sommige
momenten kan voelen, wat ik echt
niet leuk vind. Maar Lucy kent mij ook
erg goed. Zij is een goede vriendin van
mij en we kennen elkaar al sinds de
basisschool.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?

Waardoor moest je de laatste keer Het boek LEK dat ik moest lezen voor
een boektoets op school. Dit vond ik
huilen?
Op het moment dat ik te horen kreeg
dat een goede vriend van mijn vader
ervoor had gekozen om niet meer te
willen leven, omdat hij een operatie
moest ondergaan die hij niet wilde.
Dit deed me erg veel, dus was ik op
dit moment ook erg verdrietig.

wel een leuk boek, omdat ik wel van
wat spanning houd.

Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Dat ik niet zo onzeker over mezelf
moet zijn, en dat wat er ook gebeurt
er altijd wel een oplossing is.

In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Nadat ik was gevallen met de radslag

Meten = weten
De juiste start voor een geslaagde teelt.
Neem tijdig uw grondmonsters.
- Bemesting- en aaltjes monsters
met en zonder G.P.S.
- Opmeten percelen

- Gedetailleerde bodemkaarten
- Voor de juiste P.H. en Kali
– vaste gift en variabele strooien

Gedegen advies voor een optimaal resultaat.
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Lorbaan 23a, America, 077 - 464 1999, www.timmermansagriservice.nl

Naast dat onze concentratieboog
veranderd is in iets wat meer op
een concentratiepunt lijkt zijn de
meest gehoorde klachten dat we
asociaal gedrag vertonen en dat
we vaak niet meer voor onszelf
nadenken, aangezien alles toch
makkelijk op het internet te vinden is. Ik weet niet zo goed wat
ik van het (te) veelvuldig gebruik
van mijn telefoon moet vinden.
Soms baal ik ervan, dat ik constant aan zo’n scherm zit vastgeplakt. Meestal heb ik er echter
geen last van. Soms levert het
ook nog grappige situaties op.
Mijn opa heeft echt een hekel
aan mobiele telefoons. “Doe
dat ding eens weg”, roept hij op
een verjaardag van de andere
kant van de kamer. Hij is echt
een voorstander van het in de
echte wereld met elkaar praten.
Zoals men dat in de oertijd deed.
Met hem is dat wel lastig, aangezien ik zijn dikke Friese accent
nauwelijks versta, waardoor een
conversatie vaak vastloopt in een
“Sorry wat?” en na een paar zinnen al is afgelopen.
Een tijdje terug stond ik met
twee vrienden na onze laatste
les buiten een lokaal te wachten. We moesten met zijn drieën
nog een eindje fietsen dus het
leek ons een goed plan of te
kijken of het regende. Net wanneer een van ons de weer-app
opent komt een oud docent van
mij naar ons toe en vraagt wat
we aan het doen zijn. Nog voordat we konden antwoorden zag
ik een grote grijns op zijn gezicht
verschijnen. “Kijken jullie nou
echt of het regent?”, uit hij verbaasd. Vervolgens wijst hij op het
gigantische ronde raam waar we
natuurlijk pal naast stonden.
Nu vraag ik me af. Zijn wij nou
heel dom? Nee, natuurlijk niet.
Maar net niet slim genoeg om
voor onszelf na te denken.
Misschien moeten we iets meer
naar buiten gaan. Dat zal ons
goed doen.
Teun
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Winst en verlies voor Hovoc

Volleybal

Dames 1 van volleybalvereniging Hovoc Horst speelde op zaterdag 11 januari tegen PeelPush DS3 in Meijel en
Heren 1 thuis tegen Hornerhof/HHC uit Horn. Dames 1 verloor met 1-3 en de heren wisten te winnen met 4-0.

VC Set Up verliest kansloos
van Flamingo’s

De dames speelden niet de beste
wedstrijd. De eerste twee sets wisten de dames bij te blijven, maar in
de slotfase van de sets waren het
slordigheidjes dat ze het net niet uit
konden spelen. Beide sets werden met
25-22 afgegeven. De derde set lukte
het geen één keer om Peelpush onder
druk te zetten. Deze stabiele tegenstander wist langzaam maar zeker de
afstand te vergroten en won deze met
25-19. De vierde set was Hovoc voornamelijk tegen zichzelf aan het vechten, wat uiteindelijk ervoor zorgde dat
de ‘flow’ wat werd herwonnen. In de
finale van de set werden enkele sterke
bloks neergezet en een achterstand
werd een voorsprong. Deze werd met

hard werken verzilverd in een 25-27
winst.

Powerplay
Het spel van de heren had een wisselvallig verloop wat met uitzondering
van de vierde set weinig spannend
was om naar te kijken. De wedstrijd
was nog maar even aan de gang of in
de eerste set werd al een 11-1 voorsprong gepakt. Vrijuit spelen gaf Horn
geen kans, 25-15. De tweede set was
het Horn die zich herpakte en slimmer
ging spelen. Laksigheid van Horster
kant gaf Horn kansen. Zij was dan ook
als eerste bij setpoint, maar wisten die
niet te pakken. Hovoc herpakte zich en
sleepte nipt met 26-24 de tweede set

binnen. De derde set was het powerplay van Hovoc’s kant die Horn het
nakijken gaf. Met enkele grote serviceseries werd met 25-10 gewonnen.
De laatste set was het Horn die niet
opgaf en in de flow kwam. Vroeg in de
set stond het team al met zes punten voor. Hovoc moest punt voor punt
terug knokken, maar Horn vocht verwoed voor elk punt. Horn kreeg twee
keer kans op setwinst, maar magnifieke set-ups van Tom Weijs en een
sterk blokkerende en aanvallende Bart
Neervoort trok in de slotfase de winst
naar Hovoc toe. Met 28-26 werd het
een 4-0 winst voor Hovoc.
Tekst: volleybalvereniging Hovoc

Na een periode van enkele weken zonder competitiewedstrijden
startte het eerste team van volleybalvereniging VC Set Up op
zaterdag 11 januari de tweede seizoenshelft met een uitwedstrijd
in Gennep tegen Flamingo’s DS2. Set Up verloor met 4-0.
De eerste set begon VC Set Up slordig en ze stond daardoor al snel
op achterstand, 10-8. Het juiste
ritme werd duidelijk gemist. Door
een sterke blokkering vergrootte
Flamingo’s haar voorsprong verder
naar 13-8. Door een goede servicedruk van Flamingo’s en matige
pass van VC Set Up werd die voorsprong verder vergroot naar 19-13
en verloor VC Set Up de eerste set
met 25-18.

Beneden niveau

Paul Heldens nieuwe hoofdtrainer RKSV Meterik
De Meterikker Paul Heldens (33) wordt komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van RKSV Meterik. Heldens
heeft jaren in het eerste elftal van Meterik gespeeld en is daarna vier jaar jeugdtrainer van Meterik JO19-1 en
Meterik/America JO19-1 geweest.
Met sport is Heldens dagelijks bezig.
Hij is namelijk werkzaam als sportconsulent bij Sportbedrijf gemeente
Nijmegen. Komend seizoen gaat hij,
samen met Tom Classens als assis-

tent aan de slag met de jonge selectie
van RKSV Meterik. Een aantal spelers
heeft Heldens destijds als jeugdtrainer begeleidt. Tijdens zijn periode bij
RKSV Meterik heeft Heldens de trai-

nerscursus UEFA C gevolgd. Hij is nu
het tweede jaar trainer van Sparta’18
JO17-1 (hoofdklasse).

De tweede set leek een herhaling
van de eerste set. Wederom kon
VC Set Up het blok van Flamingo’s
niet omzeilen. Via 6-3 en 11-6 werd
de achterstand alleen maar groter
en via 21-12 werd de tweede set
met 25-19 verloren. Ook de derde
set werd niet goed gestart waardoor VC Set Up alweer op achterstand stond. Via 6-4 en 13-8 kon
VC Set Up het spel van Flamingo’s

maar niet ontregelen. Via 16-8
werd de derde set verloren met
25-15. Ook de derde set speelde
VC Set Up beneden haar niveau.

Spannend
De vierde set werd beter gestart
met een voorsprong voor VC Set
Up van 5-8. Via 12-12 herpakte
Flamingo’s zich echter met 17-14
maar VC Set Up gaf zich niet zomaar
gewonnen. Een spannende slotfase volgde waarbij Flamingo’s met
24-23 op setpoint stond waarna
over en weer setpoints volgenden totdat Flamingo’s uiteindelijk
toch nog de setwinst behaalde met
35-33.

Tekst: volleybalvereniging
VC Set Up

Wij willen al onze vrijwilligers, bezoekers
en sponsoren hartelijk bedanken
voor een mooi schaatsseizoen!
Wij leveren de techniek achter
een goed resultaat
• Computers
• Netwerken
• Telecommunicatie
• Beveiliging

077-3970485

Aaka Advies
ABB Growers B.V.
ABC Hekwerk Zuid-Oost
ACB Solutions
Accountantskantoor Verstraelen
Actuelle haarmode
Alligt
Antonius Vessels Heads B.V.
Archin
Arco Solutions
Autobedrijf Thielen
Autorijschool Hoba Horst
Autoschadebedrijf Re-cars
Bakkerij Gerards Steeghs
Blinq Hair & Nails Studio
Blok10
Bosbad de Meander
Boscafe Het Maasdal
Bouwbedrijf Maas
CDA Horst aan de Maas
Centrum Management Horst aan de Maas
Christiaens & Wijers v.o.f.
Christiaens Group
CITAVERDE college
Cornelissen Techniek B.V.
Crazy About
Custers Beveiligngstechniek
Dagje Horst aan de Maas
de Middelpas
Dedert Ice Sticks
Dendron College
Digitale opsporing
Dinnissen
Dorpsraad Horst
Dosers BV
Drankenhandel / slijterij Weijs BV
Duijfbouw
Elektro Van Berlo bv
Etos Evers-Grothauzen
Evenementencentrum De Merthal

Familie Visscher
Firma Richard van der Goot
Forwart
Foto Geurts - Telefoonmaken.nl
FRANCIS
G.Versleijen High Tech Logistics
Gemeente Horst aan de Maas
Gerdiconsult BV
Gezondste Regio 2025
GGD Investments
Goemans Palletproductie
Gommans de Echte Bakker
Gooiendaag
Hallo Horst aan de Maas
Handwerkspeciaalzaak ‘t Schippertje
HangOn B.V.
Han-Mark Arendse Uitvaartzorg
HDL Klimmaterialen
Helder Advies & Interim Management
hens deSign
Herraets Horst
Het Familierechthuis advocatuur & mediation
Het Proeflokaal van Horst
Hip Home & Fashion
Hoeijmakers / Betonstation Horst
Horster Tennis Club (HTC) Horst
Hostellerie Horst
Hotel Herberg de Lindehoeve
Hotraco Group B.V.
Hubo Sevenum
Huis & Hypotheek
Huver Advocaten
Ideale Schônzoëne
InnoVista Accountants & Adviespartners
Inter Chalet
InterMakelaars B.V.
Jac Janssen Reparatie en Revisie Techniek
Jansen-Noy
Jenniskens Tuinbouwloonbedrijf
& Cultuurtechniek

www.cornelissen-techniek.nl

Jeps- Kinder- & Jeugdpstchotherapie
Jeurissen Zonwering BV
Jong Nederland Horst
Juwelier Litjens
Kaas en notenwinkel Kaasgaaf
Kasteel Huys ter Horst
Keurslager Coppens
Kinderopvang ‘t Nest
Kleuskens Schoonmaakbedrijf B.V.
Klots loge
Koninklijke Harmonie van Horst
Kruytzer Optiek en Optometrie
L!nQ Event Group BV
Lekker(K)eten
Lemmen & Keijsers Accountancy
Lenssen aandacht x resultaat
Liesbeth’s Grand Café
Locker Company
Lucie Geurts Ritueelbegeleiding
Lumar Verhuurbedrijf
Maas en Peel Makelaardij en Taxaties
MAN Men’s Wear
Marktcommissie Horst aan de Maas
Mertens B.V.
Metalstuff
Metalwire BV
Mondzorg Westsingel
MooiHaar
Munckhof Groep
Neptunus Group
Parkhotel Horst - Hampshire Classic
Passi, voor ijs en chocolade
Plantencentrum van den Beuken
Plantenkwekerij van Veghel
PLUS Horst
Poels Auto Bedrijf
Praede kappers
ProVoet
Rabobank Horst Venray
Regius Atria

Reijnders Fokvarkens
Renschdael Groep
Reulsberger Muzikanten
Salon du Trezo
Schoenmakerij de Leest
Severens Beveiliging BV
Slagerij Henk Aarts
Slagerij Joosten
SP Horst aan de Maas
Spring Kinderopvang
Strael PMT
Summa Adviesgroep / AGH
‘t Trostomaatje Horst
Techno Service Nederland B.V.
Theo van Eeuwijk
Theunissen dakbedekkingen
Tielen Campers
Top Shop Jeans
Toponderzoek
Totaaltegel Hegelsom
TRC Advocaten B.V.
TVI Computers
Tweewielerspecialist Theo Lommen
V.V.E. Horst Centrum
Van Issum Media
Van Lipzig Tuinderijen
Van Tilburg Energie Design
Van Wylick Richt- en Lastechniek
Verstappen Verpakkingen B.V.
Vissers Energy Group
Vof Henraath
Vullings
Weijs & Hooft Opleidingen
Welcom bij Kivits-Horst
Werkplek Uitzendorganisatie
Wijkcomite ‘in de Riet’
Witveld Bloembinders
X-it Ongediertebestrijding
Zonnestudio Horst
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VC Trivia D1 behaalt overtuigende zege
Het eerste damesteam van volleybalvereniging VC Trivia speelde op zaterdag 11 januari tegen de huidige
koploper Bedovo D1. Trivia won overtuigend met 4-0.
In de eerste set ging het meteen
vanaf het begin gelijk op. De teams
waren duidelijk aan elkaar gewaagd,
wat zorgde voor een enthousiast
en fanatiek volleybalspel voor het
publiek. Ook richting het eind van
de set lukte het VC Trivia om haar
verzorgde spel vast te blijven houden. De pass werd goed verzorgd,
waardoor de spelverdeler iedereen
aan het net kon bedienen. Door de
aanvallers werd er druk uitgeoefend
op de tegenstander en uiteindelijk
werd daarmee het verschil gemaakt
aan het eind van de set. Deze werd
dan ook met 25-20 gewonnen door
VC Trivia.

Enthousiasme en lef
In de tweede set werd de foutenlast aan de kant van Bedovo lager en
wisten zij ook steeds meer druk uit
te oefenen. Hierdoor ontstond een
puntenverschil in het voordeel van
de gasten richting het einde van de
set. VC Trivia hield het hoofd koel en
werd hard gewerkt om dit puntenverschil weg te werken. Middels enthousiasme en lef kregen de dames dit
voor elkaar, waardoor een erg spannend seteinde volgde. Verschillende
setpoints werden er aan weerszijden
weggewerkt en na ontzettend hard
werken was er dan eindelijk die twee
punten verschil in het voordeel van VC

Trivia, 31-29. Hiermee was de knoop
doorgehakt.

Weinig tegenstand
VC Trivia had de leiding in de wedstrijd en bleef dit ook houden tot het
einde. In de laatste twee sets werd
meteen vanaf het begin een goede
start gemaakt, waardoor de druk wat
afnam bij de thuisploeg en Bedovo
weinig tegenstand meer bood. De
wedstrijd kon zo met een goed gevoel
worden uitgespeeld en uiteindelijk werden de laatste twee sets met
25-18 en 25-15 dan ook gewonnen.

De derde ronde van de Nationale Zwemcompetitie werd op zondag 12 januari gezwommen in Kerkrade.
Deelnemende clubs waren Zwemclub Eijsden, Zwemsport Parkstad en Hellas-Glana en HZPC uit Horst. HZPC
behaalde enkele prijzen.

Zware nummers
Hoewel deze wedstrijd echt om
teamprestatie draaide, werden
er door zwemmers individueel
ook goede prestaties neergezet.

Voor veel leeftijdsgroepen stonden
er een aantal zware nummers op het
programma. De junioren Benthe van
Ree, Mila Sikes, Isis van Kuijk, Jorn
Sprunken, Stephan Sjeptoera en Jesse
Jacobs zwommen één of meerdere
persoonlijke records op de 100 meter
rugslag en 200 meter schoolslag.
Ditzelfde gold voor Danee Verstegen,
Naomi Brouwers, Jente Sikes, Tijn
van Kuijk en Cas Verstegen op de 400
wisselslag en 100 vrijeslag.

Felix van Haren

Lid van verdienste HCH
Felix van Haren is tijdens de algemene ledenvergadering van
Hockeyclub Horst (HCH), vrijdag 10 januari, benoemd tot lid van
verdienste. Van Haren is sinds 1991 lid van de club.
Felix van Haren startte als speler
van destijds Heren B. Naast het spelen in Heren B heeft hij zich op veel
verschillende manieren ingezet voor
de club. Hij was onder meer verantwoordelijk voor het clubmagazine
de Hockey Talky, die in 2012 voor
het laatst verscheen. Verder was hij
betrokken bij de digitale ontwikkelingen van de club en voerde hij het
wedstrijdsecretariaat uit.
“Felix heeft zich op een bijzondere
wijze verdienstelijk gemaakt voor

de hockey sport in Horst en de vereniging”, aldus het bestuur. “Leden
en oud-leden zijn hem daar dankbaar voor. Het lijkt als vanzelfsprekend dat er wedstrijden zijn en er
een veld beschikbaar is. Deze vanzelfsprekendheid is echter niet
spontaan maar vergt planning en
organisatie.”

Tekst: volleybalvereniging VC Trivia

HZPC stijgt posities in de Hoofdklasse
HZPC komt dit seizoen uit in de
Hoofdklasse, de hoogste competitie van het Nederlandse zwemmen.
Tijdens de eerste ronde eindigde
HZPC op de achttiende plaats en na
de tweede ronde op de zestiende
plaats. Tijdens deze derde ronde
had HZPC wederom een inhaalslag
gemaakt en kwam de club terug op
een voorlopige veertiende plek.

voor de boeg, met onder andere
de 200 wisselslag, 200 vlinderslag,
200 rugslag en 200 schoolslag. Pr’s
werden gezwommen door Sophie
Albers (200 vlinderslag), Anna van
Kuijk (200 vlinderslag), Meike van
de Ree (200 schoolslag, 50 vlinderslag) en Lynn Vallen (200 schoolslag). De vierde en laatste ronde
van de Nationale zwemcompetitie
staat gepland op zondag 15 maart in
Sittard.

Fithockey voor senioren
bij HCH
Bij Hockeyclub Horst kunnen mannen en vrouwen vanaf 55 jaar
vanaf woensdag 1 maart elke woensdag terecht om samen te
trainen. De hockeyclub richt zich met deze nieuwe trainingsgroep
op senioren die zin hebben om samen te bewegen.
Tijdens de trainingen staan gezelligheid en laagdrempelig bewegen
onder begeleiding van een deskundige trainer voorop. Ook de hockeystick komt tijdens de trainingen aan
bod, naast de andere oefeningen
en spelvormen.

De trainingen worden gehouden op
woensdagen van 10.00 tot 11.00
uur. Meer informatie en opgave
voor de trainingen is mogelijk bij
Jos Gijsen via jmtgijsen@home.nl of
bij Ab op den Laak via abengerdaopdelaak@planet.nl

Jeugd en senioren
Ook de jeugd en senioren zwemmers hadden een zwaar programma

koop nu een
halve seizoen
kaart!

Tekst: zwemvereniging HZPC

SV Melderslo laat punten liggen
De korfbalsters van SV Melderslo speelden op zondag 12 januari hun eerste wedstrijd van 2020. De wedstrijd
werd gespeeld tegen DAKOS 1 uit Someren, in sporthal de Postel in Someren. SV Melderslo liet onnodig punten
liggen en verloor nipt met 13-12.
SV Melderslo begon slap aan de wedstrijd en het was dan ook DAKOS dat
vanaf de eerste minuut het initiatief
nam. De thuisploeg kwam op 3-0 voor
en pas toen werd SV Melderslo wakker. Het kostte SV Melderslo, dat niet
zuiver was op de afronding en moeite
had met het felle spel van DAKOS,
de hele eerste helft om DAKOS bij te
komen. Bij rust stond er een stand van
8-7 op het scorebord en was de achter-

stand dus grotendeels weggewerkt.

Onscherp
Na rust lukte het SV Melderslo meerdere keren om op gelijke hoogte
te komen, maar het was steeds
DAKOS dat de voorsprong weer nam.
De Melderslose korfbalsters bleven
onscherp in de afronding en ook de
overtuiging ontbrak. Het niveau van
de afgelopen wedstrijden werd niet

gehaald door het team, vooral in aanvallend opzicht. DAKOS bleef juist erg
efficiënt in de afronding, ondanks de
goede verdediging van SV Melderslo.
Het eindsignaal klonk bij een stand
van 13-12. SV Melderslo moest zonder punten naar huis en zakt door dit
verlies terug van de tweede naar de
derde plaats.
Tekst: korfbalvereniging SV Melderslo

Oxalis komt net tekort tegen koploper
Korfbalvereniging Oxalis speelde op zondag 12 januari haar eerste wedstrijd van 2020 tegen koploper ONA/
Astrantia in Overasselt. Het werd een spannende wedstrijd waar Oxalis maar net tekort kwam, 15-13.
Meteen vanaf het begin van de wedstrijd ging de score gelijk op. ONA/
Astrantia wist steeds op één puntje
voorsprong te komen, maar de dames
van Oxalis wisten goed bij te blijven.
In de 15e minuut pakten de dames
de voorsprong en was de score 4-6.
Gedurende de eerste helft bleven beide
ploegen goed aan elkaar gewaagd.
Toch wist ONA/Astrantia voor rust de
voorsprong nog te pakken en was de
stand bij het fluitsignaal 10-8.
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Spannende laatste minuten
Trainer en coach Jan Wielink gaf in de
rust aan dat het belangrijk was dat
Oxalis de focus vast hield tijdens de
tweede helft en dat de wedstrijd nog
zeker niet verloren was. In het begin
van de tweede helft was het lastig
voor de dames van Oxalis om aanvallend de kansen af te maken waardoor
ONA/Astrantia verder uit wist te lopen.
Oxalis gaf echter niet op en bleef tot het
einde doorgaan en zoeken naar goede

kansen. Zo wisten ze het laatste kwartier nog dichtbij te komen en werden
het nog spannende laatste minuten.
Het lukte Oxalis net niet om het gat te
dichten en werd de einduitslag 15-13.
Een goede wedstrijd waar de ploegen
dichtbij elkaar zaten, maar waar Oxalis
net iets tekort kwam tegen de koploper.

Tekst: korfbalvereniging Oxalis

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

vs

Scholieren gezocht
voor de oogst
van cherrytomaten
Westburg is op zoek naar scholieren die het leuk vinden
om zaterdag ochtend en in de vakanties iets bij te verdienen
op één van onze drie locaties!
Wat hebben wij jou te bieden?
• Je eerste werkervaring!
• Een beloningssysteem waardoor hard werken wordt beloond!
• De mogelijkheid om samen met je vrienden te werken
maar ook om een heleboel nieuwe vrienden te maken!
Ben jij:
• Na het lezen van deze advertentie enthousiast geworden?
• Ouder dan 13 jaar en groter dan 1.50m lang?
• Enthousiast, gemotiveerd en houd je van aanpakken?

Bezoek onze website www.westburgbv.nl
of bel naar 06 - 81 80 35 68!

Bereikbaar: ma t/m do van 8:00 – 16:30 / za van 8:00 – 13:00
Nieuw Erf 4,
5971 PL Grubbenvorst
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Op zoek naar een

leuke baan?
Lees dan verder wat wij je kunnen bieden.

Voor het komende kampeerseizoen, dat eind maart weer gaat beginnen,
zoeken wij gemotiveerde collega’s. We kunnen op verschillende
afdelingen nieuwe talenten plaatsen. Of je het beste op je plek zit aan
de receptie, bij het zwembad, de huishoudelijke dienst of in de horeca
in de bediening, keuken of bij de afwas, er is voor ieder wat wils.
Wat wij van je vragen is enthousiasme en de bereidheid om te werken
als andere mensen vrij zijn, zoals weekenden en schoolvakanties.
Daar tegenover staat onder andere een gezellige werksfeer, mensen
rondom je heen die plezier hebben, het hele seizoen gratis gebruik
maken van het zwembad.
Op onze website www.deheldensebossen.nl/het-park/vacatures
staat meer informatie over de openstaande vacatures. Wil je graag
telefonisch wat meer informatie, dan kun je bellen naar 077 - 307 29 66.

Ben jij diegene die we zoeken? Reageer dan nu!

Reageren op de vacatures kan tot en met donderdag 6 februari a.s.
Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar:
lindapeeters@deheldensebossen.nl of per post naar
De Heldense Bossen B.V. , t.a.v. Linda Peeters, De Heldense Bossen 6,
5988 NH Helden.
Zet er a.u.b. duidelijk bij voor welke vacature je solliciteert.
Sollicitaties voor de horeca worden doorgestuurd naar ’t Praothoes.

Jeugdprinses Rinske van de
Vossenkeutels
Meerlo heeft dit jaar geen jeugdprins en jeugdprinses, maar een jeugdprinses met twee adjudanten. Op het
jeugdprinsenbal op zaterdag 11 januari werd Rinske Wijnhoven gepresenteerd als jeugdprinses van de
Vossenkeutels uit Meerlo. Jeugdprinses Rinske wordt tijdens haar regeerperiode bijgestaan door haar
adjudanten Yael Jakobs en Meike van de Ven. Onder het motto ‘Mit deez drie vrollie veurop, zette weej ut
Vossehol op ziene kop!’ houden jeugdprinses Rinske en haar adjudanten Yael en Meike receptie op zondagmiddag 2 februari in Café Oud Meerlo van 15.11 tot 16.30 uur. / Beeld: Fotohuis Venray

Tinnemans Groep is al sinds de oprichting in 1973 een
toonaangevend groothandelsbedrijf op het gebied van
auto-onderdelen, auto-electra, accessoires,
gereedschappen, garage-equipment en industriële
producten, kortom een totaalleverancier voor de
automotive branche. Onze klantenkring omvat voornamelijk
garagebedrijven. Wij zijn gevestigd in Noord-Brabant
& Limburg. Je kunt ons vinden in Weert, Horst, Asten,
Helmond, Nuenen en Veghel. Wij zijn een familiebedrijf
met korte en informele lijnen.
Ter uitbreiding van onze organisatie zijn wij op zoek naar een
enthousiaste & gemotiveerde collega voor onze locatie Horst.

fulltime

ASSISTENT
BEDRIJFSLEIDER (m/v)
Werkzaamheden o.a.:
• balie en telefonische verkoop, hierbij heb je een adviserende
en informatieve rol richting onze klanten;
• orderverwerking via geautomatiseerd systeem;
• correcte afhandeling van verkopen en afspraken;
• samen met bedrijfsleider het team aansturen & coachen;
• ondersteuning bedrijfsleider & verkoop buitendienst.
Wij verwachten van jou:
• commerciële en klantgerichte instelling;
• communicatief vaardig;
• zelfstandige en positieve werkhouding;
• stressbestendig;
• technische vakkennis is een must;
• havo-mbo denk-/werkniveau.
Wij bieden:
Afwisselende en uitdagende fulltime baan met toekomstperspectief in de automotive branche, binnen een enthousiast
& dynamisch team.
Interesse?
Stuur je sollicitatie met cv naar:
Tinnemans Groep t.a.v. afd. Personeelszaken
Edisonlaan 41, 6003 DB WEERT
vacature@tinnemans.nl

Prinsentrio Turftreiërs America
In het Turftreiërsriek werd op zaterdag 11 januari het nieuwe prinselijk gezelschap bekendgemaakt.
Prins Geert II (Mulders) gaat samen met prinses Christine en zijn adjudanten Dennis Schurink en Ger
Peeters voorop tijdens carnaval. Dit doen zij onder het motto: ‘Laef met enne lâch, geniet en pluk dun daâg’.
De receptie van dit trio is op zaterdag 1 februari. Tijdens het uitkomen is ook bekendgemaakt dat Stichting
het Beukenhof dit jaar de Orde van Verdienste ontvangt.

Cursus tuinvogelherkenning
IVN De Maasdorpen organiseert op donderdag 23 januari een workshop tuinvogelherkenning. De activiteit is
in het Zoemhukske in Horst en begint om 20.00 uur.
Op vrijdag 24 tot en met zondag 26 januari vindt vanuit de
Vogelbescherming de jaarlijkse tuinvogeltelling plaats. Het is de bedoeling dat in dat weekeinde één keer een
half uur lang de aanwezige vogels in
de tuin geteld worden. De waarnemingen worden door de Vogelbescherming

verwerkt tot een landelijke lijst met de
meest voorkomende tuinvogels.
De workshop is bedoeld om mensen te
helpen die niet alle vogels in hun tuin
herkennen, maar wel graag mee willen
doen met de tuinvogeltelling. De avond
start met een korte inleiding over een
vogelvriendelijke tuin. Daarna wordt er

praktisch geoefend in het benoemen
van diverse tuinvogelsoorten en wordt
er een overzicht gegeven van de in de
tuin te verwachten vogels.
Aanmelden kan via www.ivn.nl of bij
Henny Grouls via hjegrouls@kpnmail.nl
of 077 398 22 971

1601 \ verenigingen
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Hegelsom

Uitkomen jeugdprins en
jeugdboerenbruidspaar
Het nieuwe jeugdboerenbruidspaar en de nieuwe jeugdprins van
jeugdcarnaval Hegelsom wordt op zondag 19 januari bekendgemaakt. In zaal Debije in Hegelsom treedt na het uitkomen van de
jeugdprins zangeres Fiorenza op.
Deze carnavalsactiviteit begint
om 15.00 uur. Allereerst zorgen
de Bambino’s voor een optreden
waarna het huidige jeugdboerenpaar aftreedt. Jeugdboer Bodhi
Raedts en jeugdboerin Lynn nemen
dan afscheid en maken plaats voor
een kersvers paar. Rond 16.15 uur
treedt één van de jeugdwinnaars
van het liedjesmatinee op. Meteen
daarna komt dan het jeugdboerenbruidspaar uit. Zij kondigt dan ook
het nieuwe boerengezelschap aan.
TK: Fiorenza

Dan is het tijd voor jeugdprins Joep
I om zijn scepter af te staan. Ook
adjudanten Cain en Jon en prinses Amber nemen afscheid. Joep
sluit zich daarna aan bij de Oud
Jeugdprinsen en Oud Jeugdvorsten.
Rond de klok van 17.45 uur
begint het toneelstukje van de
raad van 11 en de dansmarietjes.
Aansluitend komt de nieuwe jeugdprins van Jeugdcarnaval Hegelsom
uit. Om dat te vieren staat zangeres Fiorenza op de bühne om het
feestje een vervolg te geven.

Vogelmarkt in Meerlo
Vogelvereniging de Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o. organiseert op zondag 26 januari haar maandelijkse vogelmarkt in zaal
’t Brugeind in Meerlo. Deze markt duurt van 09.30 tot 12.00 uur.
Op deze markt kan men vogels
kopen en verkopen en is er meer
informatie te vinden over het houden van vogels. Daarnaast kunnen
vogelbezitters ook de nagels van
hun eigen vogel laten knippen.

Vogels mogen alleen aangeboden worden in daarvoor bestemde
kooien (maximaal twee vogels per
kooi). Duiven en kwartels zijn niet
toegestaan zonder inentingsbewijs.

Nieuwe jeugdprinses Grubbenvorst
Janne Serroo is zondag 12 januari uitgeroepen tot jeugdprinses van carnavalsvereniging de
Plaggenhouwers uit Grubbenvorst. Janne I wordt bijgestaan door adjudanten Luuk Dings en Gwen
Luijpers. Het jeugdtrio 2020 houdt receptie op zaterdag 25 januari bij Café ’t Stammineke in Grubbenvorst.

Jop I prins van Hegelsom
Jop Wilbers is zaterdag 11 januari uitgeroepen tot prins Jop I van
carnavalsvereniging D’n Tuutekop in Hegelsom. Hij wordt bijgestaan door prinses Kim en adjudanten Arjan Stappers en Berton
van Rens.

Over ARCO

ARCO is een internationale speler op het gebied
van procesoptimalisatie. We ontwikkelen,
bouwen en installeren machines en installaties
om productieprocessen te verbeteren. Ons doel
is om installaties betrouwbaarder, efficiënter
en effectiever te maken. We zijn in staat om
hoogwaardige, klantspecifieke totaaloplossingen te
realiseren.
ARCO is actief in verschillende branches
Agri & Food, Supply Chain & Internal Logistics en
Industry, Recycling & Bulk. We bieden de kleinere

standaardoplossingen, maar verzorgen ook grote
turnkey projecten die geheel op maat gemaakt
worden naar behoefte van de klant. Het bedrijf is
onderdeel van de ACB Group. De ACB Group telt
120 medewerkers.

ARCO groeit!

Door groeiende vraag naar automatiseringsoplossingen en de toegenomen schaalgrote
van projecten groeit ARCO exponentieel.
Om de productiecapaciteit uit te breiden nam
ARCO twee jaar geleden een nieuw pand met
extra productieruimte in gebruik.

Mechanical Engineer

m/v

Als Mechanical Engineer bij ARCO ben je bezig met het engineeren van op maat gemaakte en innovatieve
oplossingen. Jouw werk is afwisselend omdat je voor verschillende branches, verschillende producten
maakt. Met jouw senioriteit ben je het natuurlijke aanspreekpunt voor collega’s en houd je je ook bezig met
innovatieve oplossingen. In deze functie werk je nauw samen met de projectleiders, werkvoorbereiding en
Software & Electro engineering afdeling. Samen komen jullie tot een totaaloplossing, die je enkele weken
later zelf in het echt kunt bekijken in onze werkplaats.
ARCO biedt mogelijkheden voor scholing en cursussen waarmee jij jezelf optimaal kunt ontwikkelen.
We kijken naar een goede balans tussen werk en privé met 38 vrije dagen, gebaseerd op een 40-urige
werkweek. Je hebt bij ons flexibele werkuren waarbij je kunt starten tussen 07.00 en 9.00 uur en je hebt
een gezellig, gedreven en vakkundig team om je heen.
Jop Wilbers (27) is een echte carnavalsvierder. Hij woont samen met
Kim Peeters (27) en is fieldservice
engineer bij Marel in Boxmeer.
In zijn vrije tijd fietst hij graag bij
wielerclub de Slappe Band van
Hegelsom, verder restaureert hij
auto’s en reist hij veel. Prinses Kim
werkt bij de buurtzorg als wijk-

verpleegkundige. In haar vrije tijd
speelt zij bij volleybalclub Trivia.
Zij gaan deze carnaval voor met
de spreuk: “Met deze carnaval gèn
tuute án de lien of gereedschap in
de hand, weej viere volle bak vastenaovend in ôs eige Tuuteland.”
Beeld: Stef Dekker

Meer informatie over deze en andere vacatures staat op: www.arco-solutions.nl/nl/vacatures

ARCO Solutions BV
Venrayseweg 141, Horst
T +31 (0) 88-006 5300
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Direct solliciteren?

Stuur dan een sollicitatiebrief met cv ter attentie van
Mariska Wilmink naar e-mailadres hrm@arco-solutions.nl
Voor meer informatie over deze vacatures
bezoek onze website www.arco-solutions.nl
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Geitenmaaltijd

Geitenkermis in Broekhuizenvorst
De jaarlijkse Gietenkermis wordt gehouden op zaterdag 18 tot en met woensdag 22 januari in verschillende
cafés in Broekhuizenvorst. Er treedt onder andere een coverband op en traditiegetrouw wordt de
Geitenkermis afgesloten met een geitenmaal.
De traditie begint op zaterdag met
een optreden van coverband The Lost
Project. De dag erna, na de hoogmis,
verzamelt de ‘geitenclub’ zich in de
plaatselijke cafés. Traditioneel worden dan de kaarten voor het geitenmaal verkocht. De opbrengst hiervan
en giften worden overgedragen aan
de kassier van de geitenclub, ookwel buuldrager genoemd. Met dit
geld gaat de geitenclub ’s maandags
op pad om in de omgeving geiten te
kopen. Het kopen gaat gepaard met
een bepaald ritueel. Om de koopovereenkomst op gepaste wijze te beklin-

ken worden na het handjeklap nog
enkele glaasjes jenever genuttigd en
zet de buuldrager de koop kracht bij
door de boer de overeengekomen
koopsom uit te betalen.

Sint Tunnis
Dinsdagmorgen worden de geiten
geslacht en ’s middags wordt bij de
brouwerij een vaatje bier geledigd.
’s Avonds wordt de geitenlever door
de commissieleden en de brouwerijgangers opgegeten. Woensdagmorgen
wordt de geit in kleine stukjes gesneden. In de middag beginnen enkele

vrouwen met het braden van de geit.
’s Avonds wordt de gelukspop Sint
Tunnis met bier overgoten en door het
dorp gedragen, uiteindelijk wordt de
pop aangestoken. Dit offer is een symbool van het einde van de winter en
de geitenkermis. Ten teken van rouw
dragen de deelnemers een speelkaart
in het knoopsgat. Zodra de pop stof
en as is, ontmoeten de dorpelingen
elkaar voor de maaltijd.

Vanwege gezonde groei en ambitie zijn wij voor onze verpakkingsafdeling op zoek naar:

DÉ OPERATIONEEL PRODUCTIEPLANNER
(LOCATIE GRUBBENVORST)

Als operationeel productieplanner stuur je dagelijkse orders in goede banen
en handel je de logistieke administratie af. Gezien de complexiteit van de
functie kun je gemakkelijk verbanden leggen, en weet je focus te behouden
op de prioriteiten. Als teamplayer ben je een belangrijke schakel op het totale
logistieke proces.
Taken:
•
Planning verpakkingsloods;
•
Sturing productieorders menglijnen;
•
Bewaking van verpakkingsvoorraden;
•
In afstemming met eindklant bepalen van voorraad niveaus;
•
Sparringpartner op procesoptimalisatie m.b.t. verbetering systeem en
machine;
•
Creëren van een optimale indeling opslagruimte;
•
Afhandeling logistieke administratie.

Antje en Krijn vormen
boerenbruidspaar Hegelsom
Angelique Verstappen-van den Beuken en Chris Verstappen vormen dit jaar het boerenbruidspaar van carnavalsvereniging
D’n Tuutekop in Hegelsom. Als Antje en Krijn worden zij op carnavalsmaandag 24 februari in de onecht verbonden worden.

De boerenbruiloft wordt georganiseerd door buurtvereniging
Heijnenkuulke, die 25 jaar bestaat.
Het thema van de boerenbruiloft is ‘Bij ons in de Jordaan’.
Het motto van het boerenbruidspaar is ‘Gen buëm, stroonke of
takke, weej goan d’r enne pakke!’
De Amsterdamse bruiloft start dit

jaar met een spelactiviteit waarbij men Jordaantjes kan verzamelen. Dit zijn munten met daarop de
boerenbruidsparen van de afgelopen jaren. Na het officiële gedeelte
van de Amsterdamse bruiloft in zaal
Debije is er vervolgens een receptie.
Beeld: Stef Dekker

Cursus landschapsambassadeur
Stichting Landschap Horst aan de Maas start dit voorjaar met een
nieuwe cursus landschapsambassadeur. Cursisten leren hoe ze
bezoekers aan de regio kunnen informeren over wat er allemaal te
doen is.

Competenties en vaardigheden:
•
Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau
•
Je hebt aantoonbare affiniteit met productieplanning;
•
Ervaring met Navision / ERP programma’s is mooi meegenomen.
Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Dan hebben wij als werkgever veel
te bieden. Zo hechten wij waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en
stimuleren wij eigen inbreng en vrijheid om de functie verder vorm te geven.
Een goede sfeer en samenwerking staan bij ons hoog in het vaandel, met als
resultaat dat mensen met plezier presteren!
Je motivatie en C.V. kun je sturen naar; aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hugo Buitelaar:
06 - 147 97 000.
Meer informatie over onze organisatie vind je op;
www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com
Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste
leveranciers en producenten van substraten. Met
eigen merken en als private label producent zijn wij
expert als het gaat om het produceren en leveren
van substraten voor alles wat groeit en bloeit, zowel
voor consumenten als voor professionele kwekers en
telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar ervaring en
leveren onze producten aan meer dan 80 landen. We
werken met meer dan 500 mensen in Nederland, Finland,
Zweden, Duitsland, Estland en Spanje aan het optimaal
beleveren van onze klanten.

bvb-substrates.com / kekkila-bvb.com

De cursus richt zich in eerste instantie op onder andere ondernemers
en werknemers van recreatiebedrijven, horeca, verblijfsaccommodaties en op vrijwilligers die actief
zijn in musea of als gids. Maar ook
anderen die geïnteresseerd zijn in
de lokale geschiedenis en landschapsontwikkeling kunnen deelnemen aan de cursus.
In vier avondbijeenkomsten en
een dagexcursie worden deelnemers geïnformeerd over het lokale
cultuurhistorische erfgoed, landschapsontwikkeling en natuurgebieden, ontwikkeling van de

landbouw, de typisch lokale streekgewassen en streekproducten
en de toeristische hoogtepunten.
Met het doorlopen van de cursus
krijgen zij de titel landschapsambassadeur van Horst aan de Maas
en het landschapsambassadeurmuurschildje. De cursus bestaat uit
vier bijeenkomsten van 19.30 tot
22.00 uur op 2, 9, 16 en 23 maart.
Op 4 april staat een dagexcursie
gepland. Er is plaats voor maximaal 22 cursisten en aanmelding
gebeurt op volgorde van binnenkomst. Meer informatie via
info@landschaphorstaandemaas.nl

1601 \ verenigingen

23

Timo Verhaagh nieuwe prins
Plaggenhouwers
De nieuwe prins van Gekke Maondaagsvereiniging De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst is Timo Verhaagh. Hij werd bekendgemaakt op zaterdag 11 januari als prins Timo I.

De adjudanten van Timo zijn
Stijn Ruys en Jacco van Deursen.
Prins Timo I studeert International
Marketing en is werkzaam in de
Grubbenvorster horeca.

Het trio houdt op zondag 26 januari
receptie bij Beej Toën om 13.11 uur.
Felicitatie sturen kan ook naar
prinstimo@plaggenhouwers.nl

Patrick en Kiki boerenbruidspaar Horst
Het boerenbruiloftsgezelschap van Horst werd zaterdag 11 januari bekendgemaakt. Het boerenbruidspaar bestaat uit Patrick Cuppen en Kiki van den Bercken. De boerenbruiloft wordt dit jaar georganiseerd
door Jong Nederland Horst en vindt op dinsdag 25 februari plaats in de Mèrthal in Horst.

24
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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.

Kinderprins- en prinses in Grubbenvorst
Het nieuwe Kinderkwartet van Grubbenvorst bestaat uit kinderprins Joris Bongartz en kinderprinses
Juul Obers. Hun adjudanten zijn Yara Smits en Mille van Rengs. De vier zijn allen leerlingen van basisschool De Kameleon. Zij houden receptie op zondag 23 februari bij Café ’t Stammineke.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Taco Agro BV is een bedrijf dat
zich bezighoudt met de teelt
van akkerbouw- en tuinbouwgewassen, contractteelten
voor de groente verwerkende
industrie, opslag van agrarische
producten en loonwerk.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega
die ons team komt versterken in de functie van:

Allround Medewerker/
Tractorchauffeur (m/v)
Het werk bestaat uit diverse voorkomende werkzaamheden
van grondbewerking, zaaien, gewasverzorging tot oogsten in de
akkerbouw en teelt van vollegrondgroenten. Het is een afwisselende
en uitdagende functie, binnen een gemotiveerd team.
Taco Agro BV is een bedrijf dat zich bezighoudt met de teelt van akkerbouw- en

tuinbouwgewassen, contrac>eelten voor de groente verwerkende industrie,
Ben
jij:
opslag van agrarische producten en loonwerk.
• zelfstandig, maar ook graag met collega’s werkzaam in een team;
Wij zijn op zoek naar een
die ons team komt versterken in de func8e van:
• flenthousiaste
exibelcollega
inzetbaar;
• in het bezit van rijbewijs B en T?

Het w

Heb jij:
• al relevante werkervaring opgedaan;
• de juiste motivatie en inzet?

Dan ben jij wellicht degene die wij zoeken.
ZZP’ers ook mogelijk. Ben jij toe aan een (nieuwe) uitdaging,
aarzel dan niet en bel/mail naar:

33e boerenbruidspaar America
Het 33e boerengezelschap van de Turftreiërs in America werd op zaterdag 11 januari tijdens het prinsenbal gepresenteerd. Het jubilerende gezelschap wordt dit jaar aangevoerd door bruidspaar Dirk Lemmen en
Milou Klomp. Op zondag 23 februari worden Milou en Dirk om 15.30 uur in de onecht verbonden op de kiosk
in America, gevolgd door de receptie in de Bondszaal.

Winterwandeling door het Schuitwater
IVN De Maasdorpen organiseert op zondag 19 januari een winterwandeling in en door het Schuitwater. De tocht
start om 10.00 uur bij de parkeerplaats van Theehuis De Roode Vennen in Broekhuizen.
Gids René Colbers vertelt tijdens de
wandeling over de geschiedenis en het
ontstaan van het ‘Broekhuizer Broek’,
ofwel het Schuitwater. Ook wordt dui-

delijk hoe de mensen vroeger werkten. Verder staat de rondleiding ook in
het teken van winterverschijnselen in
het Schuitwater, zoals boomknoppen

en zo meer. Neem voor meer informatie contact op met René Colbers via
077 4632139 of kijk op www.ivn.nl

Winterconcert Con Brio
Gemengde zangvereniging Con Brio uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst organiseert op zondag 2 februari
haar Winterconcert.
Taco Agro BV Donkstraat 6a | 5964 AJ Meterik
Tel: 077 - 397 66 66 | info@tacobedrijven.nl
www.tacobedrijven.nl

Con Brio houdt dit optreden samen
met zangvereniging Vriendenkring
uit Steijl en saxkwartet Oêt de

Kroênemberrig uit Kronenberg.
Het evenement vindt plaats in zaal
De Brouwer aan de Veerweg in

Broekhuizen. Het programma begint
om 14.00 uur en de activiteit is voor
iedereen gratis toegankelijk.
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Hobbymarkt in America
In het Peelmuseum in America vindt op zondag 2 februari een
hobbymarkt plaats. Deze duurt van 11.00 tot 16.00 uur.
Ruim dertig hobbyisten demonstreren er dan hun hobby en tonen hun
werkstukken. Er zijn meerdere hobby’s te bekijken. Zo zijn er handgemaakte kaarsen, poppen van

klei, producten van houd, sieraden
en snoeptaarten. De hobbymarkt
wordt georganiseerd door Chantal
Philipsen van Sterk in Handwerk en
is gratis te bezoeken.

Zittingsmiddag D’n Tuutekop
In Zaal DeBije in Hegelsom vindt op zaterdag 8 februari de jaarlijkse Zittingsmiddag plaats. De organisatie van de Zittingsmiddag
is in handen van carnavalsvereniging D’n Tuutekop.
De middag is vooral voor iedereen
uit het dorp en omstreken boven
de 55 jaar. De gasten krijgen tijdens de middag koffie en vlaai en
er is een divers programma opgesteld. Er zijn verschillende gardedansen en onder andere de Happy

Hotdogs en DaVeltOp treden op.
Verder zijn er buuts van Gideon en
Hans Keeris. De prins en zijn gevolg
zijn ook aanwezig tijdens de middag. De middag start om 13.00 uur
en duurt tot ongeveer 17.00 uur.

Verzameling kerstliederen
overgenomen door museum
De verzameling van Meerlonaar Reinier Thiessen, bestaande uit
meer dan 6.500 uitvoeringen van het kerstlied Stille Nacht, Heilige
Nacht, is overgenomen door het museum voor Nostalgie en
Techniek in Langenboom.
Enkele weken geleden maakte de
familie bekend de verzameling
van de hand te doen. Thiessen was
opgenomen in een verzorgingshuis,
waar hij maandag 13 januari is overleden. Het museum in Langenboom
toonde interesse. ”Vader en ik hebben de verzameling van Reinier in
Meerlo bekeken. Het is een unieke
collectie die past in ons veelzijdig

museum”, legt Frans van Schayik,
zoon van oprichter Wim van Schayik
uit. ”Het krijgt een bijzondere plek
bij ons zodat de mensen kunnen
ervaren wat Reinier Thiesen heeft
verzameld, informatie krijgen over
de geschiedenis van het lied maar
ook waar ze diverse verschillende
uitvoeringen van Stille Nacht Heilige
Nacht kunnen beluisteren.”

Voor onze locatie ’t Zwingelke in Melderslo ontstaat
op korte termijn een vacature voor de functie van:

Huishoudelijk
medewerker

(5 uur)

Dit ga je doen
Als huishoudelijk medewerker ben je verantwoordelijk voor de schoonmaak van de locatie ’t Zwingelke (alleen de ruimtes van ’t Nest) Je weet van
aanpakken en houdt van schoonmaken. Je kan zelfstandig werken en pakt
op eigen initiatief werkzaamheden op. Je draait je hand niet om voor taken
zoals: stoffen, vloeren dweilen, sanitair schoonmaken etc.

Wat kunnen wij jou bieden
Het betreft een vacature voor 5 uur per week. De werkzaamheden worden
uitgevoerd na 18.00 uur en in het weekend.
De werkdagen en de verdeling van de uren wordt in overleg bepaald.

Geïnteresseerd?
Ben jij de collega die wij zoeken?
Stuur dan uiterlijk 1 februari je cv naar info@kinderopvanghetnest.nl
o.v.v. “sollicitatie huishoudelijk medewerker”.

Vragen?
Mail naar loes.vandersterren@kinderopvanghetnest.nl of bel 06-47199950.
Voor meer informatie over deze vacature kijk op:

www.kinderopvanghetnest.nl

Filmmaker L enssen in de prijzen
Filmmaker Ruud Lenssen heeft zondag 12 januari tijdens het Limburg Film Festival in Venlo twee prijzen
gewonnen. ‘De Mythe van het Meer’ won de prijs voor de beste korte documentaire en ‘Wei’ werd verkozen
tot beste lange documentaire. In Wei volgt Lenssen zijn ouders gedurende de laatste twee jaar dat zijn
vader, die aan dementie lijdt, nog thuis kon wonen. Hij wil daarmee de worsteling rondom dementie en
mantelzorg bespreekbaar maken. In De Mythe van het Meer wordt een duiker gevolgd naar zijn zoektocht
naar een Britse bommenwerper in het Oostvoornse Meer.
/ Beeld: Ania Liesting

Tweede editie Lottumse Dorpsquiz
De Lottumse Dorpsquiz komt met een tweede editie. Dit keer is ervoor gekozen om de quiz op te splitsen in een
quizavond op zaterdag 14 maart op een zelfgekozen locatie en een uitslagenavond op zaterdag 21 maart in
OJC Canix.
“Het quizboekje is inmiddels bijna
klaar, we moeten alleen nog even de
puntjes op de i zetten. Vervolgens is
het natuurlijk van belang om te weten

op hoeveel teams we kunnen tellen”, aldus de organisatie. Verder zal
er niet veel veranderen aan de dorpsquiz. De quizavond is van 18.00 tot

23.00 uur en de uitslagenavond
begint om 20.00 uur. Opgeven kan
door een mail te sturen naar
lottumsedorpsquiz@outlook.com
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Agenda t/m 22 januari 2020

vr
17
01

Netwerkbijeenkomst Prokkelweek

Silent Disco

Jubileum-fiëst Boorebrullef

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: Prokkelweek
Locatie: Gemeentehuis Horst aan de Maas Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Gaellus Tienray

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Turftreiers
Locatie: Bondszaal America

Quiltcafé

Prinsenbal

Uitkomen Boorebroelûf 2020

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

Tijd: 21.30 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging D’n Dreumel
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 16.11 uur
Organisatie: Booreboelûf 2020
Locatie: De Torrekoel Kronenberg

Oetkaome Borebroeluf

Ouch

Optreden Made in Japan

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging Dun Ezelskop
Locatie: Breurs Sevenum

Tijd: 23.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun Horst

Winterwandeling door Schuitwater

Voorstelling Polderman

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: start bij Theehuis De Roode Vennen
Broekhuizen

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: De Wingerd Sevenum

Optreden Klaplong + Black Kar
Tijd: 22.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

za
18
01

zo
19
01

wo
22
01
do
22
01

Verlovingsbal Mega Boerenbruiloft

Hieërezitting

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: voetbalvereniging SV Melderslo
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Tijd: 13.00 uur
Locatie: Wilhelmina Swolgen

Geitenkermis (t/m 22 januari)

Optreden Munttrio

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café’s Broekhuizenvorst

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum De Locht Melderslo

Galabal

Jeugdprinsenbal

Cursus tuinvogelherkenning

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

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

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ’t Zoemhukske Horst

Jubileumfeest 1x11 jaor

Jeugdprinsenbal

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Prinses van ’t Aezelsriêk
Locatie: Croes Moeke Sevenum

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval Hegelsom
Locatie: Zaal Debije Hegelsom
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Kienen
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: KBO Kronenberg en Evertsoord
Locatie: Torrekoel Kronenberg

Gezondheidsprikkel 2020
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Gezondste Regio 2025
Locatie: Graaf ter Horst Horst

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl
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LOSLATENDE FOLIE OP
UW
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WIJ LOSSEN
HET OP!
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HET OP!
WIJ LOSSEN HET OP!

✓ Snel
✓ Snel
✓ Snel
✓ Betaalbaar
✓ Betaalbaar
✓ Betaalbaar
✓ Effectief
✓ Effectief
Effectief
✓✓
✓ Effectief
Effectief
✓ Effectief
✓ Duurzaam
✓ Duurzaam
Duurzaam
✓✓
✓ Duurzaam
Duurzaam
✓ Duurzaam
advies
✓ Vrijblijvend
advies
✓ Vrijblijvend
✓ Vrijblijvend advies
info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl

info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
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Medische zorg

America
zondag

Apotheek
Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

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

Hegelsom
Heilige mis

09.30

woensdag
donderdag
vrijdag

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

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum

Heilige mis

09.00

Meerlo
zondag
Heilige mis
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

Huisartsenpost
(alleen na telefonische afspraak)

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zondag

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

Venlo

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

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

Apotheek Maasdorpen
11.00

Grubbenvorst

zondag

Apotheek Horst

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

Priesternoodnummer

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

ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via 077 477 97 77
horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst

17 t/m 19 januari
Tandartsenpraktijk The
Gasthuisstraat 12, Horst
077 398 28 71

20 t/m 23 januari
Prime Dent
Raadhuisstraat 12, Venray
0478 58 22 81

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

06 55 40 80 23

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
06 15 15 30 10

Katinka Polderman is op zondag 19 januari te zien bij Kukeleku met de voorstelling ‘Polderman’. Vanwege de
verbouwing van ‘t Gasthoes vindt de voorstelling plaats in De Wingerd in Sevenum. Polderman start om 20.15 uur.
Katinka Polderman is al ruim vijftien
jaar actief in het cabaret. Dit is de
zesde voorstelling van de Zeeuwse

cabaretière, waarin ze onder andere
ten strijde trekt tegen vertrutting en
kuddegeest. Meer informatie over de

voorstelling en over de kaartverkoop is
te vinden op www.kukeleku.com

Muziek in De Locht
Openluchtmuseum De Locht in Melderslo organiseert in de wintermaanden op elke derde zondag van de
maand een concert in de kapel op het museumterrein. Op zondag 19 januari treedt het Munttrio er op.
Het Munttrio bestaat uit Mariska Rijk
(viool), Katrien Heerkens (fluit) en
Marcel Kuepers (piano). Het concert
duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Elders

in het museum treden de Paloma’s op.
Verder is de stroopmakerij in bedrijf
en is er speciaal voor kinderen een
demonstratie van de veilingklok. Het

museum is geopend van 10.00 tot
17.00 uur. Kijk voor meer informatie
over de optredens en de andere activiteiten op www.delocht.nl

Nationale Voorleesdagen in de
bibliotheek
De Nationale Voorleesdagen vinden plaats van woensdag 22 januari tot en met zaterdag 1 februari. Ook in de
bibiliotheek in Horst is er deze dagen extra aandacht voor voorlezen.
Het doel van de jaarlijkse campagne is
het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.
Voorlezen heeft een positief effect op
woordenschat, spelling en tekstbe-

grip. Daarom wordt ook in Horst een
activiteit georganiseerd in het kader
van de Nationale Voorleesdagen. Op
woensdag 29 januari zijn alle peuters
en kleuters van 2 tot en met 4 jaar

welkom in de bibliotheek in Horst.
Vanaf 15.00 uur is er een interactieve
voorleesactiviteit waarbij het boek
‘Moppereend’, Prentenboek van het
Jaar 2020, centraal staat.

Gebiedsteams

Danure Verloskundigen
10.00
14.30

Katinka Polderman in De Wingerd

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

Gemeente Horst aan de Maas

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44
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FINANCIEEL ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER met ervaring m/v
Limbraco ontwikkelt, bouwt en installeert wereldwijd (turn-key) projecten voor de
paddenstoelensector. Door processen in pluk- en snijbedrijven te automatiseren, optimaliseren en
robotiseren brengen wij de kostprijs van onze klanten drastisch omlaag. Limbraco loopt wereldwijd
voor op dit gebied. Voorbeelden hiervan zijn onze nieuwe innovatieve teelt- en oogstsystemen en
het afgelopen jaar lanceerden we hiernaast ook nog eens onze nieuwe Packing Robot. Wij zijn er
trots op dat we niet alleen deze systemen, maar al onze machines innovatief mogen noemen.
Wat ga je doen?
Als financieel administratief medewerker
heb jij een veelzijdige baan met verschillende
verantwoordelijkheden.
Je takenpakket bestaat onder andere uit:
• De financiële administratie.
• Aanleveren van de mutaties t.b.v.
loonadministratie.
• Het up-to-date houden van het
relatiebeheersysteem.
• Het uit handen nemen van werkzaamheden
bij je collega’s.
• Het behandelen en verwerken van inkomend
telefoon- en mailverkeer.
Zorg jij er mede voor dat het bij ons intern op
rolletjes loopt?
Wat bieden wij?
• Een hecht team van 30 collega’s zonder
stropdassen.
• Vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid en
afwisseling.

• Zelfstandig en werken in teamverband.
• Geen baan, maar een loopbaan bij een
innovatief, veelzijdig en wereldwijd opererend
familiebedrijf.
• Een vaste aanstelling.
Wat vragen wij van jou?
• Je hebt een financiële administratieve
opleiding afgerond (minimaal MBO).
• Je hebt aantoonbare werkervaring.
• Je bent handig met Excel en MS office.
• Je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden en bent flexibel.
• Kennis van de Nederlandse, Duitse en Engelse
taal (mondeling en schriftelijk).
• Ervaring met het softwarepakket Exact is een
pre.
• Je handelt proactief en bent in staat mee te
bewegen met (organisatie) veranderingen.
• Je bent creatief in denken en doen en werkt
actief mee aan de ontwikkeling van de
financiële administratie.
• Mogelijkheid tot een fulltime functie.

Hebben we je interesse kunnen wekken?
Stuur dan een mail naar Jim Derkx via j.derkx@limbraco.nl of bel ons gewoon op: 077 398 33 59.
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Tummers

r
e
t
n
i
W

32%

!
E
L
A
S

26%

-27%

-39%

g
n
i
t
r
o
k
a
!
r
t
n
x
e
t
E
n
a
t
s
e
r
e
l
l
a
p
o
48%

50%
26%

49%

549,-

649,-

399,1400
T/PM

399,-

8

RVS
NO FROST

KG

Wasmachine WW80K5400WW/EN

Koel-vriescombinatie WDNF 82D IX H

• AddWash • Eco Bubble technologie • 8 kg • 1400 tpm • A+++

• Supreme NoFrost • 234 liter koelen, 97 liter vriezen • A++

81 32
cm’’

10 43
8 ’’
cm

649,-

499,-

-33%

-23%

299,-

199,LED TV 32LM550BPLB
• 32 inch (81 cm) • LED TV • Quad Core Processor • Dynamic Color Enhancer

4K

ULTRA HD

SMART

4K TV KD43XG7096BAEP
• 43 inch (108 cm) • 4K Ultra HD • TRILUMINOS display • Motionflow XR 400 Hz

95,-

-25%

69,-

-30%
79,-

79,-

59,Blu-ray speler BDP-S1700
• Geniet van al uw films in Full HD-kwaliteit
• USB Plug and Play • Dolby TrueHD

Printer XP-5105
• All-in-one printer • Mobiel afdrukken
• Dubbelzijdig afdrukken • LCD-scherm

-27%

55,Senseo HD6561/50
• SENSEO-koffieboosttechnologie
• Crema Plus-technologie

WD!

VERNIEU

Tummers
www.eptummers.nl

Roermond

Weert

Panningen

Tegelen

Echt

Heythuysen

Horst

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

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

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

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

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

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

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

