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‘Minder weggooien
en meer gezelligheid’
Lucassen

In de bibliotheek in Horst vond op zaterdag 25 januari de eerste editie van het Horster Repair Café plaats. Het evenement werd goed bezocht: zo’n honderd bezoekers kwamen naar
schatting langs met hun kapotte spullen. Er werd gerepareerd, maar ook veel gekletst en gelachen en precies dat is wat een Repair Café typeert. Lees verder op pagina 03

Dorpen willen gelijke behandeling

‘Gemeente discrimineert op
kermisniveau’
Er komt geen nieuw kermisbeleid voor Horst aan de Maas. Wel wordt de huidige invulling tegen het licht
gehouden en waar nodig aangepast. De kermisorganisaties van Meterik, Kronenberg en
Broekhuizenvorst sorteren hier alvast op voor en willen dat hun kermissen dezelfde gemeentelijke
ondersteuning krijgen als de andere dorpen.
Horst aan de Maas telt jaarlijkse
vijftien kermissen, waarvan Horst
twee per jaar, in het voor- en najaar.
In Evertsoord en Griendtsveen wordt
geen kermis gehouden. Op Meterik,
Kronenberg en Broekhuizenvorst
na, verzorgt gemeente Horst
aan de Maas voor elke kermis de
attracties. Daarnaast plaatsen in
de meeste kernen de horeca een
feesttent en zorgt de dorpsraad of

kermiscommissie voor randactiviteiten. In Kronenberg, Meterik en
Broekhuizenvorst wordt de kermis
echter, in tegenstelling tot in de
andere dorpen, door een aparte
organisatie neergezet.

Ondersteuning
In Meterik bijvoorbeeld namen acht
jongeren vijf jaar geleden het initiatief een kermis in hun eigen dorp te

organiseren. “Wij zijn toen naar de
gemeente gestapt om na te vragen
welke ondersteuning wij konden
krijgen, maar kregen te horen dat
we niet erkend werden als kermis”,
zegt Wouter Hermans, voorzitter
van Stichting Meterikse Kermis en
woordvoerder namens de drie.

Lees verder op pagina 05
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Bellen met de burgemeester januari

‘Vergaderen hoort er ook bij’
Vult hij zijn dagen met bezoekjes aan mensen die 100 jaar of ouder
worden of zit hij constant vergaderingen voor? Om voor eens en
altijd een duidelijk beeld te krijgen, bellen we aan het eind van elke
maand burgemeester Ryan Palmen om te vragen wat hij deze maand
heeft meegemaakt. “Januari was een drukke maand.”
Deze drukke maand begon traditiegetrouw met een frisse duik
in het water van de Kasteelse
Bossen. “Ik had nog nooit aan
een nieuwjaarsduik meegedaan”,
zegt Palmen. “Het was ontzettend
tof om te ervaren. Vooral om te
zien hoeveel mensen je met zo’n
evenement op de been brengt.
We stonden ons in een hokje om
te kleden en ik sprak een man van
boven de 70 jaar. Ik vroeg hem of
hij al vaak meedeed: ‘Natuurlijk,
ik doe elk jaar mee. Ik vind het
fantastisch.’ Dat vind ik dan weer
helemaal geweldig, mensen die
zulke tradities voortzetten.”

veel goeds toe, ik geloof dat dat wel
goed komt.”

Regiovisie
Een functie als burgemeester kent
natuurlijk ook veel vergadertijden.
Zo reed Palmen in januari met het
College van B&W richting Venlo om met
alle bestuurders van Noord-Limburg
overleg te plegen over de regiovisie.
“Dat hoort er ook bij. Twee dagen lang
hebben we met elkaar gediscussieerd
wat we willen bereiken met deze acht
gemeentes. Eén van de conclusies: we
willen geen Regio Venlo heten, maar
Regio Noord-Limburg. Zo’n beslissing is
ook belangrijk.”

Vertrek Bob
De maand januari was ook
een maand van collega Bob
Vostermans. Hij vertrok als wethouder van gemeente Horst
aan de Maas naar de gemeente
Beesel. Daar is hij nu burgemeester. “Altijd mooi als iemand zo’n
stap maakt. Die heb ik zelf natuurlijk ook ooit een keer gemaakt.
Ik weet wat er dan in zo’n iemand
omgaat. Een periode vol nieuwe
avonturen en energie. Ik wens Bob

Dat zijn mooie momenten
Geen filter

Oplage 19.400 exemplaren

Eén van de persoonlijke hoogtepunten van burgemeester Ryan Palmen
was dat hij werd geïnterviewd door
Gewoon Doen TV. “Zij werd benoemd
als ambassadeur van gemeente
Horst aan de Maas. Daarom hebben
de werknemers van het programma
mij geïnterviewd.” Gewoon Doen
TV is een groep mediamakers van
Omroep Horst aan de Maas met een
verstandelijke beperking. “Om te
zien met hoeveel plezier zij aan een
interview werken, dat is echt geweldig. Daar kan ik zo van genieten.”
Palmen is ook bij het uitkomen van
de prins van ’t Trefpunt geweest.
“Ook daar zie je meteen die glimlachjes. Die zijn oprecht en kennen geen
filter. Prachtig.”

hallohorstaandemaas.nl

Geit eten

Redactie en webredactie

Horst aan de Maas kent heel wat
tradities en zo is Palmen naar de
Geitenkermis in Broekhuizenvorst

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.

077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

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

geweest. “Daar serveerden ze geitenvlees dat ze in dat weekend met een
grote groep vrijwilligers hadden klaar
gemaakt. Ik had het nog nooit gehad,
maar ik vond het niet verkeerd moet ik

bekennen. Ook hier zie je dat met veel
vrijwilligers je een groot feest kunt
organiseren. Om dan tussen de mensen te zitten en gezellig over van alles
en nog wat te hebben, dat zijn mooie

momenten. Ook al zijn mijn gesprekspartners niet helemaal nuchter meer.
Dat heeft dan ook weer wat.”
Tekst en beeld: Niels van Rens

Wat doet een burgemeester?
“Geen dag is hetzelfde”, zegt burgemeester Ryan Palmen. “Heel cliché, maar dat is toch de beste manier
om mijn baan te beschrijven.” Wat doet een burgemeester? Hoe ziet zijn dag eruit? Burgemeester Ryan
Palmen legt het uit.
Het is geen gemakkelijke functie, burgemeester zijn. Je moet er
voor iedere burger zijn en iedereen
verwacht wat van je. “Het belangrijkste van burgemeester zijn is
dat je jezelf blijft”, zegt Palmen.
“Toch vraagt deze functie je soms
om anders te zijn. Dat is soms wel
lastig. Het maakt het een menselijk
beroep. Je komt op zoveel plekken,
en overal ben je er voor de mensen.
Dat maakt het ook een fantastisch
beroep.”

‘Die zit lekker vol’
“Wil je een voorbeeld van een willekeurige dag van mij?”, vraagt
Palmen. “Ik begin bij een basisschool,
om daar in gesprek te gaan over hun
werkwijze. Dan ga ik naar iemand
die klaagt over onze werkwijze. Zo’n
gesprekken zijn er ook. Daarna overleg ik met het college een aantal
beleidsstukken. Hoe brengen we deze
uit en wat zeggen we wel en wat
niet? Dan gaan we langs bij de organisatoren van Horst aan de Maas 800.

En dan volgen nog heel wat activiteiten die dag. Een volle planning dus,
maar wel leuk.”
Palmen laat zijn agenda zien, “die zit
lekker vol”, zegt hij. “Ik stond er laatst
bij stil: waarmee ik meest bezig mee
ben staat er niet in. E-mails beantwoorden, agendaplanning, telefoneren en zaken navragen. Het staat niet
in mijn agenda, maar toch ben je met
deze dingen veel bezig.”
Tekst: Niels van Rens

Wethouder Han Geurts kijkt opnieuw naar contract De Wingerd

‘De Wingerd heeft niet de functie
zoals die ooit bedoeld is’
Wethouder Han Geurts van gemeente Horst aan de Maas ziet De Wingerd als het centrale ontmoetingspunt
voor verenigingen en organisaties. De Wingerd zou het kloppende hart van de gemeenschap Sevenum moeten
zijn, dat is het nu onvoldoende volgens de wethouder. De gemeente houdt een speciale infoavond op woensdag
12 februari waar gebruikers mee kunnen denken over de toekomst van De Wingerd.
Uitbaters Theo en Dian van Gasteren
willen niet weg en daarom hielden
zij op dinsdag 21 januari een eigen
bijeenkomst in De Wingerd voor de
gebruikers van het cultureel centrum.
Conclusie die avond was dat de het
geringe aantal aanwezige verenigingen
tevreden was over de samenwerking
met familie Van Gasteren. Toch blijkt
een aantal gebruikers te klagen en ook
de gemeente vindt dat Van Gasteren
een aantal steken heeft laten vallen.

Eén van de ontevreden gebruikers zou
carnavalsvereniging Dun Ezelskop zijn,
maar zij wil geen commentaar geven.

Invullings ontmoetingsplek
Wethouder Han Geurts legt uit.
“De Wingerd heeft een brede maatschappelijke functie. Die komt nu
onvoldoende tot zijn recht. Na tien jaar
is het goed om opnieuw te kijken naar
de invulling van de Wingerd als ontmoetingsplek voor Sevenum. Dit was

ook de wens van de Sevenumse
gemeenschap.” Voor Van Gasteren
kwam het niet verlengen van de huur
totaal uit de lucht vallen, zei hij tijdens
de zelfgeorganiseerde bijeenkomst.
Wethouder Geurts zegt dat er meerdere gesprekken zijn geweest waarin
duidelijk was dat het centrum niet de
functie heeft zoals die ooit bedoeld is.
“Ook moesten we de huurder regelmatig attenderen op contractueel afgesproken onderhoud.”

Herijken
Daarom is het moment dat het contract afloopt een goed moment voor
de gemeente om de voortgang van
De Wingerd te herijken. “We gaan kijken welke stappen we kunnen zetten.
Verenigingen en organisaties zijn ook
in de toekomst welkom in De Wingerd,
daar verandert niets aan. De input die
we op 12 februari ophalen geeft richting aan de toekomst van De Wingerd,
de gebruikers hebben daar een hele
belangrijke stem in.”

Tekst: Niels van Rens
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‘Minder weggooien
en meer gezelligheid’
Het is druk in de bieb op deze zaterdagochtend. Zo’n vijftien vrijwilligers
zijn bezig met het repareren van allerlei spullen. Zij verstellen broeken of
vervangen stekkertjes, net wat nodig
is. Ze hebben het druk, want er staat
een rij van mensen te wachten tot
hun blenders, stofzuigers en kledingstukken gerepareerd kunnen worden.
In die rij heerst een gemoedelijke sfeer. Mensen maken een praatje
met elkaar onder het genot van een
kop koffie of thee. Piet Berden van
CLUB 63, de initiatiefnemer van het
Repair Café: “Het is geweldig hoeveel
mensen er zijn. We zijn er heel blij
mee.” Voorafgaand aan de eerste editie heeft CLUB 63 op de Horster markt
gestaan om reclame te maken voor
het initiatief. “Toen al kregen we heel
veel reacties, dus we wisten al dat er
veel behoefte aan is.”

Gezelligheid
Het idee voor een Repair Café ontstond
een tijdje geleden in het kader van
duurzaamheid. Dat is een thema waar
CLUB 63 veel mee bezig is. “Er wordt
veel te veel geconsumeerd en te veel
goede spullen worden weggegooid”,

vertelt Piet. “Daardoor ontstond bij ons
de wens om in Horst een Repair Café
te beginnen, waar we dingen proberen
te maken. Daarbij staat dat niet alleen
duurzaamheid centraal, maar ook
gezelligheid. We willen in het Repair
Café ook mensen bij elkaar brengen.
Ze komen hier met elkaar in gesprek.”

met elkaar delen.” Dat benadrukt ook
Piet: “America organiseert het Repair
Café iedere tweede zaterdag van de
maand. Wij zijn daarom naar de vierde
zaterdag gegaan. Zo zitten we elkaar
niet in de weg en kunnen wij in Horst
bijvoorbeeld mensen doorsturen naar
America als we ergens niet uitkomen.”

America

Sociale functie

Die combinatie van duurzaamheid en
sociale verbinding wordt gezien als de
verklaring voor het succes van het concept. Repair Cafés zijn er in Nederland
namelijk al ruim 2000. In Horst aan
de Maas is het café van CLUB 63 het
tweede: in America bestaat sinds
oktober 2018 al een goed draaiend
Repair Café. Joop Geurts en Stefan
Noordijk van de Americaanse variant zijn ook aanwezig bij de opening
van het Horster Repair Café, net als
de collega’s uit de gemeente Peel en
Maas. Als concurrentie zien de mannen uit America het Horster initiatief
niet. “Het is een prachtig concept,
dus hoe meer hoe beter”, zegt Stefan.
Joop voegt toe: “Onderlinge samenwerking is heel belangrijk. We kunnen
naar elkaar doorverwijzen en kennis

Wethouder Roy Bouten is lovend
over het initiatief. “Ik vind het mooi
dat vanuit Horst dit soort initiatieven
komen”, zegt hij. “Het is in het kader
van duurzaamheid goed dat mensen
hun apparaat met een simpele handeling kunnen blijven gebruiken en niet
weg hoeven te gooien. Ook voor mensen die het financieel moeilijk hebben is dit een goed uitweg: zij hoeven
niets nieuws te kopen als hun kapotte
spullen hier gerepareerd kunnen worden.” Ook over de sociale functie van
het Repair Café is Bouten enthousiast.
“Het allermooiste vind ik dat mensen
elkaar hier kunnen blijven ontmoeten.
Daarom zijn wij als gemeente heel blij
met dit soort initiatieven.”
Tekst en beeld: Aniek van den Brandt

Op de markt voor een blikvanger
Leerlingen van basisschool Onder de Linde uit Hegelsom stonden op dinsdag 28 februari op de markt in Horst.
Zij verkochten zelfgemaakte spullen om geld op te halen om een blikvanger te kopen voor in Hegelsom. Dit is een
onderdeel van een speciale actieweek waarin basisschoolleerlingen zich inzetten voor onder andere het milieu.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

“Koop dit”, roept één van de kinderen. “Koop dit schilderij voor slechts
vijf euro. Het is heel goedkoop.” Een
groepje kinderen spreekt een voorbijganger aan over het project. Het
zijn veel aspecten die de leerlingen
in een korte tijd leren: ondernemerschap, communicatie, financiële
opvoeding, noem het maar op. “En
we doen ook nog eens iets goeds
voor het milieu”, legt de aanwezige
lerares uit. “Van het geld willen we
uiteindelijk een blikvanger kopen
die ergens in Hegelsom komt te
staan. We kwam na een tijdje achter dat zo’n blikvanger wel erg duur
was. Het is onmogelijk om van de

opbrengsten een blikkenprullenbak
te kopen.”

Gemeentewerf
Daarom besloot een aantal leerlingen naar de dorpsraad van Hegelsom
te stappen. “Zij wezen ons naar het
gemeentewerf in Horst. Wellicht hebben zij er nog één over. We wachten momenteel nog op een reactie.
Mochten er daar geen meer liggen,
dan doneren we het opgebrachte
bedrag aan een goed doel. Welke
weten we nog niet.” De blikvanger moet aan de Stationsstraat in
Hegelsom of bij het Citaverde College
te komen staan.

Recyclen
De verkoopactie was niet de enige
activiteit van de leerlingen van basisschool Onder de Linde. Zo gaan ze
deze week nog zwerfafval opruimen
en verspreiden ze flyers om aandacht te vragen voor recyclen. Want
daar zijn de kinderen ook mee bezig.
“Op school hebben we verschillende
afvalcontainers om te scheiden en ook
thuis zijn we hiermee bezig”, zegt één
van de jonge verkopers. “Ik vind recyclen heel belangrijk.”

Tekst en beeld: Niels van Rens

TIMMERMAN (M/V)
Ben jij die ervaren timmerman (m/v), trots op je talent en
gedreven om je vakmanschap voor klanten in te zetten?
En op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Misschien pas je dan bij ons, want wij zoeken er een teamlid bij! Sijbers bouwen timmerbedrijf is gespecialiseerd in verbouwingen, groot en klein. Om dat
goed te kunnen, moet je creatief zijn om het nieuwe op het bestaande aan te
laten sluiten en te bedenken hoe dat het beste kan. En flexibel omdat het in de
praktijk soms toch anders uitpakt, dan je van tevoren denkt. Vaak werken we
bij mensen thuis. Overleg met de klant over de voortgang en mogelijke overlast
is daarom ook erg belangrijk.
We zijn vooruitstrevend en willen ons bedrijf steeds blijven ontwikkelen.
Dat geldt ook voor ieders persoonlijke ontwikkeling door opleiding of op een
andere manier. Meer informatie over waar we mee bezig zijn, kun je vinden
op www.sijbersbouwbedrijf.nl
Interesse? Mail dan je CV en zeker ook jouw motivatie en waarom je denkt
dat je bij ons past, naar info@sijbersbouwbedrijf.nl t.a.v. Marcel Sijbers.
Heb je nog vragen? Mail dan naar bovenstaand mailadres of bel
(077 - 467 29 64).

Bedenkers en makers
De Hees 70b
5976 NJ Kronenberg

T 077 - 467 29 64
W www.sijbersbouwbedrijf.nl
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UIT Horst aan de Maas

Bram Hoex Sevenum
Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen.
HALLO Horst aan de Maas spreekt in de serie Uit… Horst aan de Maas
met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben
gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen.
In deze aflevering: Bram Hoex (40), geboren in Sevenum, maar
inmiddels uit Sydney, Australië.

Bram Hoex heeft al heel wat van
de wereld gezien. Zo woonde hij
in Santa Barbara in de Verenigde
Staten, Singapore en nu sinds een
aantal jaar in Sydney in Australië.
Hij is echter opgegroeid aan de
Ulfterhoek in Sevenum, niet ver van
het spoor. Zijn vader was tekenaar/
engineer, zijn moeder bleef thuis
voor Bram en zijn één jaar jongere zus Astrid. “Na de basisschool
ging ik naar het Blariacumcollege in
Blerick waar ik het atheneum volgde.
Daarna ging ik naar de Technische
Universiteit in Eindhoven voor de
studie Applied Physics.” Hij noemt
Sevenum een mooi dorp om in op

zoek, de SolarWorld Junior Einstein
Award en de Leverhulme Technology
Transfer Award. “Ik had in 2001 al
China bezocht, een reis die veel
indruk op mij heeft gemaakt. In Azië
gaan de ontwikkelingen zo snel, daar
liggen de kansen. Daarnaast spreekt
die eeuwenoude cultuur me ook erg
aan. Ik ben nog verschillende keren
teruggegaan naar China en heb ook
Japan en Laos bezocht. Toen ik de
kans kreeg om in Singapore te gaan
werken, heb ik die meteen gegrepen.” Uiteindelijk woonde Bram 6,5
jaar in Singapore. “Het verschil met
Sevenum was erg groot”, beaamt
hij lachend. “Het is echt een wereldstad met veel hoogbouw. Het is
ook erg materialistisch. Shoppen en
uiteten, dat is wat de mensen daar
het liefste doen in hun vrije tijd. Je
hebt daar dan ook veel grote ‘shopping malls’. Een auto is in Singapore
een statussymbool. Niet iedereen
kan het zich veroorloven te rijden,
je moet er namelijk een vergunning
voor aanvragen die tussen 30.000
en 70.000 euro kost.” Na een aantal
jaren had hij het echter wel gezien
in Singapore. “Het kent bijvoorbeeld geen vier seizoenen, het is er
altijd tussen de 24 en 32 graden. Op
de koudste dag die ik er heb meegemaakt was het 22 graden. Toen
kreeg ik gewoon kippenvel”, lacht hij.

Multicultureel
Vijf jaar geleden vertrok hij met zijn
Australische echtgenote naar Sydney,
waar hij een aanstelling kreeg aan
de UNSW (University of New South
Wales) waar hij sinds begin dit jaar
hoogleraar is op het gebied van
duurzame energie. “Ik hou me vooral
bezig met het ontwikkelen van
nieuwe technologie die zonne-energie
meer efficient of goedkoper maken.
Ik werk veel samen met het bedrijfsleven, en dan vooral met bedrijven
uit China. Ik ben ook adjunct-hoofd
van onze school, verantwoordelijk voor ons onderzoek management en strategie. De mentaliteit in
Sydney is een mix tussen Europa en
de Verenigde Staten, echt multicultureel dus. Dat spreekt mij wel aan.”
Bram woont vlakbij Bronte Beach, dat
gezien wordt als één van de mooiste
stads-stranden van Sydney. “Ik woon
ook niet ver van de universiteit en kan
met de fiets naar het werk. Sydney is
een drukke stad , maar de natuur is
hier zo mooi. Mijn vrouw en ik hebben laatst zelfs nog een stukje natuur
ontdekt, niet ver van ons huis, dat we
nog niet kenden. Sydney is ook groot.
Mijn schoonouders wonen in dezelfde
stad, 85 kilometer rijden van ons af.”
Australië werd de laatste maanden
geteisterd door felle branden, met
als gevolg enkele tientallen doden en

duizenden mensen die zijn geëvacueerd. “In hartje Sydney hebben we
gelukkig niet direct last gehad van de
bosbranden, behalve dat de luchtkwaliteit op een gegeven moment nog
slechter was dan in Beijing.
Mijn schoonouders wonen niet ver
van de Blue Mountains (een gebergte,
red.). Daarvan is 70 procent door de
brand verwoest en voor hen kwam
het dus wel heel erg dichtbij. Het is
echt verschrikkelijk wat er is gebeurd.
Ik hoop dat dit onze overheid er toe
aan zet om een leidende rol te nemen
in klimaatverandering.”

Perspectief
Als hij denk aan Sevenum, mist hij
vooral zijn familie en vrienden, zegt
Bram. “Ik praat eigenlijk ook bijna
nooit meer Nederlands. Met mijn
ouders spreek ik dialect.” Hij probeert elk jaar Nederland te bezoeken.
“Wat ik dan leuk vind, is om terug te
gaan naar de plekken van vroeger.
Wat ik merk is dat, wanneer je in het
buitenland woont, je tegen bepaalde
zaken die in Nederland en Europa
spelen anders aan kijkt. Je kijkt er met
meer perspectief naar zoals bijvoorbeeld bij de Griekenland staatschuldencrisis van een aantal jaren geleden.
Maar ik blijf altijd Nederlander.”
Tekst: Marieke Vullings

te groeien. “Heel gemoedelijk ook.
Ik was er onder andere lid van voetbalvereniging Sparta’18 en HSV de
Peelvissers.”

Prijzen
Tijdens zijn promotieonderzoek
op het gebied van zonne-energie aan de Technische Universiteit
Eindhoven verbleef hij drie maanden in Australië. Daar leerde hij
een Duitse onderzoeker kennen
die in 2008 een onderzoekslab in
Singapore opzette en mensen zocht
voor zijn team. Het was hetzelfde
jaar dat Hoex twee internationale
prijzen won voor zijn promotieonder-

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
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‘In de zomer is het nooit stil
in Kronenberg’
Een aantal inwoners van Kronenberg en Evertsoord maakt zich zorgen over de leefbaarheid in beide kernen.
Wat betekenen bijvoorbeeld de plannen van attractiepark Toverland en Equestrian Centre de Peelbergen voor
de omgeving? Op dinsdag 28 januari vond er daarom een bijeenkomst plaats in De Torrekoel in Kronenberg
waar inwoners met elkaar van gedachten konden wisselen.
Zo’n 25 inwoners zijn deze avond
aanwezig in het gemeenschapshuis.
Allemaal vragen ze zich hetzelfde af:
staat de leefbaarheid van Kronenberg
en Evertsoord onder druk? Het initiatief
van de avond komt van Frans Houwen
en Marleen Wijnen. Doel van de avond
is om te inventariseren waar mensen
zich zorgen over maken, geeft Houwen
aan. “We gaan niet op zoek naar oplossingen en het is ook geen discussieavond.”

Koeien
Een aantal zaken passeert tijdens de
bijeenkomst de revue. Zoals attractiepark Toverland. Fijn dat de bezoekers
kunnen genieten van het park, merkt
een aanwezige op, “maar waarom
moet ik daar dan ook van ‘genieten’?”
Hij doelt daarmee op de geluidsoverlast die hij en met hem veel andere
aanwezigen ervaren. Vooral het vuurwerk in de zomermaanden en tijdens
Halloween is voor veel mensen een
doorn in het oog. “Van die harde knallen in een natuurgebied. Waar slaat
dat op?”, vraagt een inwoonster zich
af. “Ik snap niet dat ze zo met hun
buren omspringen”, voegt een ander

toe. Een veehouder geeft aan dat zijn
koeien onrustig worden van de knallen en zelfs wel eens zijn uitgebroken.
“We durven ons vee niet meer ’s nacht
in de wei te laten”, zegt hij. Een medewerker van Toverland is ook aanwezig
en geeft aan dat er in 2019 in totaal
zeven klachten zijn binnengekomen.
“Het merendeel over geluid en één
over verkeer”, vertelt hij. Het lage aantal wekt verbazing op bij het publiek.
“Een grote groep klaagt misschien niet
omdat ze denkt dat ze er toch niets aan
kan doen”, merkt iemand op.

Kortste weg
Niet alleen Toverland zorgt voor
geluidsoverlast. Ook paardensportcentrum Equestrian Centre de Peelbergen
(ECdP) produceert zoveel decibellen waar niet iedereen blij mee is.
Tijdens evenementen zijn de luidsprekers soms al ’s morgensvroeg te horen.
“In de zomer is het eigenlijk nooit stil
in Kronenberg”, zegt een inwoner.
En dan is er nog het vele verkeer dat
op het ECdP afkomt. “De wagens met
paardentrailer rijden niet zo snel”, zegt
Houwen, “het zijn de auto’s die daarna
komen.” Door hun navigatiesysteem

wordt het merendeel van het verkeer
door Kronenberg geloodst. Is daar niets
aan te doen, vraag iemand zich af.
“Ze pakken toch de kortste weg”, is het
antwoord. Verbazing wekt ook de grote
hoeveelheid lantaarnpalen rondom
het centrum. Houwen: “Is dat nou echt
nodig?” Naast geluids- en verkeersoverlast, baart ook de komst van een zendmast van KPN aan de Reindonckweg de
inwoners zorgen. Er is al een vergunning aangevraagd voor de 40 meter
hoge mast, weet de man die zoals het
er naar uitziet straks de buurman wordt
van de zendmast. “Maar we moeten
wachten op de omgevingsdialoog voor
meer informatie.”

Thema’s
Aan het einde van de avond worden
alle opmerkingen in een aantal thema’s
samengevat, waarmee de inwoners in
werkgroepen aan de slag gaan. “We zitten daarmee niet in het vaarwater
van de dorpsraad”, zegt Frans Houwen
na een opmerking uit het publiek.
“Zij heeft aangegeven ons te faciliteren
maar neemt zelf geen standpunt in.”
Tekst: Marieke Vullings

Verlichting fietspad Horsterweg en
Venloseweg
Er wordt verlichting aangelegd langs het fietspad aan de Horsterweg en Venloseweg in Grubbenvorst.
Het College van B&W van Horst aan de Maas gebruikt hiervoor het geld dat in eerste instantie was gereserveerd voor een verbindingsweg in Greenport Californië.
Een aantal jaren geleden is bij de
ontwikkeling van Klaver 11 met
omwonenden afgesproken dat nadat
ongeveer 40 tot 60 procent van de
gronden in Klaver 11 verkocht zouden
zijn, een verbindingsweg zou worden
aangelegd. Uit verkeerskundig onderzoek blijkt echter dat een verbindingsweg nauwelijks effect heeft op het
verkeersaanbod rondom Californië en

niet leidt tot een afname van verkeer
op de Horsterweg. De weg zou wel tot
een verslechtering van de verkeerssituatie op andere wegen. Het college
heeft daarom besloten de verbindingsweg niet aan te leggen. In plaats
daarvan komt er verlichting langs de
Horsterweg en Venloseweg.
De verlichting wordt samen met de
verbreding van het betreffende fiets-

pad gerealiseerd, naar verwachting in
het derde kwartaal van 2020. Er blijft
nog ongeveer 700.000 euro over ten
behoeve van de leefomgeving van
de Horsterweg. In de werkgroep met
omwonenden wordt besproken waar
dit geld aan uit gegeven wordt om de
leefomgeving nog verder te verbeteren.

‘Gemeente discrimineert op kermisniveau’
Meterik wordt echt gedragen door de
inwoners. Ik durf wel te stellen dat het
draagvlak voor kermissen die in eigen
beheer worden georganiseerd, groter
is dan bij de andere.”

Overleg
Hij geeft aan dat veel dorpen kampen
met een teruglopende animo voor
de kermisattracties, maar waar de
feesttent wel goed worden bezocht.
“Wij als stichting weten wat er speelt
in een dorp en zorgen voor activiteiten
voor alle doelgroepen.”
In november vond er een gezamenlijk overleg plaats tussen alle dorpen.
De conclusie was dat zij over het algemeen tevreden zijn over de kermissen,

Onder de naam Kern op de Horizon gaat een aantal inwoners van
Melderslo onderzoeken wat met het kerkgebouw in het dorp moet
gebeuren. Door teruglopend bezoekersaantal is het voortbestaan
van de kerk in gevaar, aldus de werkgroep.
Harde cijfers over het teruglopend
aantal kerkgangers, heeft de werkgroep niet. “Maar”, zegt woordvoerder Marian Gubbels, “de kerk is
gebouwd voor zeshonderd bezoekers, in een gemiddeld weekend
zijn er nog enkele tientallen.”
De werkgroep wil in kaart brengen
of het kerkgebouw en haar omgeving een herbestemming kan krijgen, eventueel met behoud van de
huidige functie. “we sluiten niets
uit maar het uitgangspunt is wel
een plan voor het centrum waarin

plaats blijft voor het markante
gebouw. We willen bereiken, dat
mensen bij elkaar blijven komen
in de kern van ons dorp. Daarnaast
willen we de leefbaarheid in ons
dorp bevorderen.”
Om in beeld te krijgen wat de
wensen zijn van de inwoners van
Melderslo, is er een enquête uitgezet. Deze kan zowel digitaal als
bij de Dagwinkel worden ingevuld.
De vragenlijst kan tot 11 maart
worden ingeleverd.

Gezocht:

Medewerker
planten-/boomkwekerij m/v
voor 30 tot 40 uur per week
Afwisselend werk in kas en buitenteelt, ervaring geen noodzaak,
wel Nederlands sprekend.

Plantenkwekerij Jos Selten

Hazenkampweg 21, 5964 PE Meterik 06 - 53 45 52 45

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Horst rondom Jan v. Eechoudstraat € 9,00
Melderslo rondom Koppertweg € 11,00
Sevenum rondom Steeg € 10,00
Sevenum rondom Klassenweg € 12,00
Hegelsom rondom Langstraat € 10,00
Meterik buitengebied Schadijk € 10,00

Vervolg voorpagina

“Daarnaast werd er gezegd dat de
subsidiekraan voor de kermissen werd
dichtgedraaid en er geen ruimte is
voor nieuwe aanwas. In andere dorpen ‘ploft’ de gemeente de attracties zo neer, wij moeten er zelf voor
zorgen. De kosten hiervoor bedragen al snel enkele duizenden euro’s.”
De stichting bekostigt het evenement
onder andere door het aanschrijven
van sponsoren. Daarnaast hebben ze
drie jaar op rij een projectsubsidie
gehad. En ook in Broekhuizenvorst
en Kronenberg worden de kermissen grotendeels door de dorpen zelf
gefinancierd. Hermans: “We vinden
dat de gemeente eigenlijk discrimineert op kermisniveau. De kermis in

Onderzoek herbestemming
kerk Melderslo

zegt een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas. “Er is dan ook
besloten dat er geen nieuw beleid
komt. Wel gaan we kijken op welke
punten het huidige beleid aangepast
moet worden.”
In een brief gericht aan het College
van B&W vragen de drie dorpen om op
dezelfde manier behandeld te worden
als de andere kermissen. Hermans:
“Wij willen dezelfde ondersteuning, zowel op facilitair als financieel
gebied. We hopen dat we op dezelfde
manier behandeld worden als de
anderen waarbij we dit na behoefte
mogen invullen.”
Tekst: Marieke Vullings

bedragen per week

Zorgen om leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

VOOR ELK FEEST
AVON DEN
TIJ DENS KOUDE

r dan
verhuurt mékéra
en!
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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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Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart heeft voor ons geklopt
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Rust nu maar uit
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid
en liefde is van ons heengegaan ôzze Vaa, lieve Opa en
Overgrootvader

Sjaak Hoeijmakers
Hoete Sjaak

“Hoije wah en bedânkt”

Op zaterdag 25 januari 2020
overleed in de leeftijd van 88 jaar

Sien Smulders - Lammers
“Schans Sien”
weduwe van

Sjaak Smulders

echtgenoot van

Theo & Marian
Willem & Robin
Jelle & Tessa
Noa
Harriët

Hij overleed in de mooie leeftijd van bijna 94 jaar.
Henk en Anneke, Henny †
Twan en Jo
Jan en Mariet
Peter en Mia
Maria †
Paul en Diny
Pim en Kim

en Opa’s klein- en achterkleinkinderen
Familie Hoeijmakers
Familie Rutten

Correspondentieadres:
Donkstraat 4, 5964 AJ Meterik

De uitvaartdienst heeft reeds plaatsgevonden.

Venray, 22 januari 2020
Correspondentieadres:
van Wijlickshove 69, 5973 KG Lottum

Verdrietig, maar dankbaar voor zijn bijdrage als
vrijwilliger bij ons museum nemen wij afscheid van

We hebben afscheid genomen van ôzze Vaa en Opa
op maandag 27 januari in de parochiekerk van de H. Gertrudis
te Lottum.

Jan Coenders

Onze dank gaat uit naar alle hulpverleners die zo liefdevol
voor ôzze Vaa gezorgd hebben.
Ook willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling
en het medeleven bij het overlijden en de uitvaart van ôzze Vaa.

95 jaar

Proficiat van klein- &
achterkleinkinderen

“Schans Sjaak”

Triena Hoeijmakers - Rutten †

Grubbenvorst
Lottum
Venlo
Lottum
Lottum
Lottum
Ell

Opa Hay

In onze herinnering leeft hij voort als een betrokken vrijwilliger
die regelmatig filmpjes maakte van onze activiteiten.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie
veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.
Bestuur en alle vrijwilligers van
Museum de Locht te Melderslo

Geboren

Kay
26 januari 2020
Zoon van
Ruud en Fleur
Hermans-van Rengs
Donkstraat 5
5964 AJ Meterik

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.
Verloren van Jan van Eechoudstraat
naar centrum Horst: gouden zegelring
met zwarte steen. Mocht iemand hem
gevonden hebben, dan svp contact
opnemen: fjwijnhoven@gmail.com
Gezocht: koerierswerk.
Liefst vaste route en ‘s morgens vroeg.
I.b.v. eigen bestelbusje.
Tel. 06 81 70 58 84.
Voetreflexologie.
Preventief of klachtgericht: aktie.
Info: www.mayproosten.nl
Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.
Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com

Dankbetuiging

Wij danken u voor het meeleven, de lieve woorden, bloemen en
kaarten na het overlijden van mijn lieve man, ôzze pap en trotse opa

Jan Smits

Vier generaties

“Jan van de Krukkem”
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden,
maar zoveel betrokkenheid geeft ons steun en troost.
Nellie Smits-Kellenaers, kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

Bedankt voor uw overweldigende aanwezigheid
bij de uitvaart van mijn vrouw

Jess Verheggen - Hendericks
Ook voor alle steunbetuigingen die ik heb mogen ontvangen.
Dankzij uw donaties heb ik een bedrag van 538 euro over mogen
maken naar Alzheimer Nederland. Heel hartelijk dank daarvoor.
Chrit Verheggen
Lottum, januari 2020

Dankbetuiging

Hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven
na het overlijden van

Jan Rubie
Uw aanwezigheid, de vele kaarten en lieve woorden
hebben ons goed gedaan.
Familie Rubie

Bijzonder moment
‘Omi’ Jet Haenen-Dorssers (95) uit Maasbree is maar wat blij dat ze het nog mocht meemaken: de geboorte
van achterkleindochter Veer van Wegberg uit Broekhuizenvorst afgelopen november. Dat was reden voor
oma Marij Hendrix-Haenen (66) uit Maasbree en moeder Judith Hendrix (31) om het moment op de gevoelige plaat vast te leggen. “Ik ben supertrots als mama én dankbaar dat we dit bijzondere moment nog met
zijn vieren mogen ervaren”, aldus de kersverse moeder.
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Basisteam Horst-Peel en Maas heeft minst
aantal agenten per inwoner
De politie-eenheid Horst-Peel en Maas heeft de laagste bezetting van heel Limburg. Het aantal burgers per agent ligt hier anderhalf keer zo hoog dan gemiddeld en meer dan twee keer
zo hoog dan in stedelijke gebieden regio’s. Burgemeester Ryan Palmen van Horst aan de Maas vindt het aantal agenten te laag.

1
1

1175,43
1175,43

1
1

1 Agent per aantal inwoners
8000

1 Wijkagent per aantal inwoners

A2

A3

8000
7000
7000
6000

A4

6000
5000

A5

5000

4000

A6

4000

Roosterdruk
“Ook in de toekomst is de politie
er voor iedereen”, is te lezen in het
conceptbeleidsplan. Maar is er voor
iedereen wel voldoende politie?
Burgemeester Ryan Palmen van Horst
aan de Maas laat desgevraagd weten
dat hij het aantal agenten te weinig
vindt “om veel meer te kunnen doen
dan de basis-politiezorg.” Er is volgens
de burgemeester geen reden voor
paniek. “We hebben genoeg mensen om de roosterdruk behapbaar te
houden, maar het betekent wel dat
de zaken die we ook nog zouden willen doen daardoor zeker onder druk
komen staan.”

Kwetsbaar
De werkdruk is in alle teams van de
Politie Limburg hoog, weet hij. “Alleen
moeten we het in ons team ook nog
eens doen met relatief het minste
aantal agenten.” Hij vindt dat de regio

Horst-Peel en Maas niet over voldoende
agenten en wijkagenten beschikt. Het
garanderen van de basispolitiezorg,
waaronder het opvolgen van spoedmeldingen, is geborgd, “maar tegelijkertijd komt dit ook onder druk te
staan. Het vullen van de roosters met
minder mensen maakt kwetsbaar.”

Verdeling
Het beleidsplan als zodanig noemt
Palmen stevig genoeg voor de
komende jaren. “Er staan de goede prioriteiten in vanuit de eenheid Limburg
en het geeft blijk van voldoende urgentie voor het personele vraagstuk.”
Zo meldt het plan: “Leidend is onze
wens om een lokaal herkenbare politie te zijn. Dit impliceert dat er ruimte
moet zijn om lokaal keuzes te maken
over de inzet van politiecapaciteit.”
Burgemeester Palmen is voorzitter van
de commissie die een onderzoek verricht naar de werkdruk binnen de eenheid Limburg. “Voor de zomervakantie
gaan we met elkaar de discussie voeren over de verdeling van politiecapaciteit over de verschillende teams.”

Plattelandscriminaliteit
Bij de behandeling van het Integraal
VeiligheidsPlan in de gemeente Horst
aan de Maas is een raadsinformatiebrief besproken met daarin het conceptbeleidsplan. De gemeenteraad
heeft de daarin opgenomen lijn en
het in kaart brengen van de werkdruk
gesteund. Palmen erkent dat de verschuiving van de criminaliteit naar het
platteland een gevolg kan zijn van de

Venray is pissig
Waar de gemeenteraad van Horst aan
de Maas akkoord is met het beleidsplan van de politie Limburg, wil het
Venrayse college een zienswijze
indienen omdat ze het niet eens is
met de verdeling van de politie-inzet
in Limburg. De Commissie Werken en
Besturen in Venray vindt dat het college de zienswijze scherper mag formuleren. “Het mag duidelijk zijn dat
we pissig zijn”, stelt raadslid Harrie
van Oosterhout (VVD).
De commissieleden lieten weten zich
ernstige zorgen te maken over de
werklast van de politie en willen dat
dit nog eens extra benadrukt wordt in
de zienswijze. Het basisteam Venray-
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4394,23
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Team Westelijke Mijnstreek
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Team Echt-Susteren-Roerdalen-Maasgouw

Team Echt-Susteren-Roerdalen-Maasgouw

Team Roermond

Team Roermond

Team Weert-Nederweert-Leudal

Team Weert-Nederweert-Leudal

lage bezettingsgraad. Hij wijst daarbij
op het spreekwoord ‘de gelegenheid
maakt de dief’. Toch zijn er meerdere
oorzaken. “We zien bijvoorbeeld dat
woninginbraken, straatroven en overvallen in aantal afnemen. We zien
ook dat in steden nieuwe netwerken
van criminaliteit ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan motorbendes, aan het
Albanese drugsnetwerk in Geleen en
aan de uitwassen in Blerick.”
Behalve dit soort stedelijke verschijnselen neemt ook de criminaliteit op
het platteland toe. Palmen noemt hennepkwekerijen, drugslaboratoria en
drugsdumpingen. Dit doet zich vooral
op het platteland voor omdat daar
meer ruimte is, het gebied dunner
bevolkt is en de afstanden groter. “Ik
denk dus dat het niet alleen met minder politiecapaciteit te maken heeft.”
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Het basisteam Horst-Peel en Maas
beschikt volgens het conceptbeleidsplan van Politie Limburg 2020-2023
over 73,1 agenten, waarvan 16 wijkagenten. Zij moeten maar liefst 26
kernen bedienen: 16 in Horst aan de
Maas met 42.300 inwoners en 11 in
Peel en Maas met 43.300 inwoners.
Elke agent dient zich dus over bijna
1.200 inwoners te ontfermen tegen
770 gemiddeld in Limburg. De ‘wijk’
van een wijkagent telt maar liefst
7.500 inwoners, waar een gemiddelde
Limburgse wijkagent zich over 5.000
burgers moet ontfermen.
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Team Venray, Gennep-Bergen-Mook

1200

7471,65
7471,65

Gennep, dat met ruim 6500 inwoners
per agent eveneens een hoge werklast ervaart, kampt bovendien met de
hoogste vergrijzing van Limburg.

Beneden de maat
Volgens Monique Janssen, beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid
bij gemeente Venray, zegt de politieleiding in Venray dat ze moeite heeft
om de capaciteit overeind te houden
voor de basis politiezorg. “In de basis
knelt het al zodanig dat je aan projectmatige inzet niet toekomt.”

B1
B1 B3

C2

B2

C1

Burgemeester Luc Winants benadrukt
dat onderzocht moet worden hoeveel
capaciteit er in de verschillende regio’s
nodig is en te kijken naar het aantal
misdrijven en aangiftes. “Nu lijkt het
er op dat Zuid-Limburg overbedeeld is
en Noord-Limburg onderbedeeld. Maar
de totale capaciteit in Limburg is absoluut beneden de maat. Dat signaal is
de afgelopen jaren ook afgegeven in
Den Haag.”
Tekst: Marc van der Sterren
en Jeanine Hendriks

Ga met mij op pad
En slank natuurlijk af

bel 06 20 41 45 01
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Als…
Als ik de dingen niet meer weet
en jullie niet meer herken
alles meteen weer vergeet
zodat ik onherkenbaar ben
Herinner mij dan als in de stralende zon
vol levenskracht toen ik alles nog kon

Ik heb een steen verlegd
in een rivier op aarde
(Bram Vermeulen)

Zondag is overleden ôs mam, oma, schoonmam en zus

Mariet Janssen - Kemmelings
Bèr Janssen †
* Kronenberg, 16 mei 1936

† Horst, 26 januari 2020

Tilburg, Annette
Alice
Koen
Heythuysen, Marly en Evert
Esmee
Sevenum, Gé en Annemie
Emma
Familie Kemmelings
Familie Janssen
Correspondentieadres:
Sondertseveld 42, 5975 TP Sevenum
We nodigen jullie uit samen met ons afscheid van Mariet te nemen.
Het afscheid is vrijdag 31 januari om 12.45 uur in de aula van
crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Mariet is in het uitvaartcentrum Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst.
Donderdag 30 januari om 19.30 uur is er gelegenheid om persoonlijk
afscheid van haar te nemen.

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

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

Op zondag 26 januari 2020 overleed in de leeftijd van 64 jaar

Leo Sleegers

&

“ôzze Lei”
Pap en opa van, Roel & Karin
Teun
Juul & Jordy
Zoey, Dean
René & Guusje
Broer van, Nellie & Wiel
Hay & Riek
Frank & Ine

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

neven & nichten
Correspondentieadres:
Bob Noten Uitvaartbegeleiding,
t.n.v. Fam. Sleegers
Witveldweg 22B, 5971 NS Grubbenvorst
Leo is in de rouwkamer van de Baersdonck,
Kloosterstraat 76, Grubbenvorst.

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
op donderdag 30 januari van 19.00 - 20.00 uur.
De afscheidsdienst, waarvoor wij u uitnodigen,
vindt plaats op vrijdag 31 januari om 11.00 uur in zaal Boszicht,
Provincialeweg 2, Maasbree. Aansluitend zal Leo in besloten kring
naar het crematorium worden begeleid.
In plaats van bloemen wordt een bijdrage voor
“Dagbesteding Hoeve Braamhorst” zeer op prijs gesteld.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

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

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

150.000 euro voor
kasteel Horst
Het College van B&W van Horst aan de Maas stelt 150.000 euro
beschikbaar voor de consolidatie van kasteel Huys ter Horst.
Daarnaast komt er een onderzoek naar de functies die het kasteel
mogelijk kan krijgen.
In 2017 presenteerde stichting
Kasteel Huys ter Horst haar plannen
voor de kasteelruïne. Zo wil zij
onder andere een beweegbox,
een interactieve sportruimte
waarvan de muren en vloer
bestaan uit videoschermen,
realiseren. Voordat met de plannen
gestart kan worden, moeten
echter de restanten van de ruïne
behouden worden door middel

van consolidatie. Het college
wil hiervoor een bedrag van
150.000 euro beschikbaar stellen.
Daarnaast wil zij dat er een
haalbaarheidsonderzoek komt naar
de plannen.
De gemeenteraad neemt tijdens
de raadsvergadering op dinsdag
18 februari een besluit over het
voorstel.

Overval op supermarkt Horst
Supermarkt Albert Heijn in Horst is maandagavond 27 januari
overvallen. De daders waren gewapend en namen een onbekend
geldbedrag mee. Er raakte niemand bij de overval gewond.

Open dag hoogwaterloods
In de hoogwaterloods in Horst konden geïnteresseerden zaterdag 25 januari meer te weten komen over hoog
water in onze provincie en hoe Waterschap Limburg te werk gaat. De open dag vond plaats in het kader van het
feit dat het 25 jaar geleden is dat de Maas voor de tweede keer in korte tijd overstroomde. / Beeld: Sten Jetten

Volgens de politie kwamen rond
21.45 uur twee mannen van ongeveer 20 jaar gewapend de winkel
in en eisten geld. Het tweetal, dat
gewapend was met hamer en bijl,
wist te vluchten in de richting van
de parkeerplaats met een onbe-

kend geldbedrag. Het onderzoek
naar de overval loopt nog, laat de
politie desgevraagd weten. Zij is op
zoek naar getuigen of mensen met
meer informatie. Zij kunnen zich
melden via 0900 88 44 of anoniem
bij M. via 0800 70 00.
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Gezondste Regio 2025

Gezondheidsprikkel voor vijf projecten
In totaal vijf projecten hebben donderdag 23 januari een Gezondheidsprikkel ontvangen. Zij kregen elk 1.000
euro. De Gezondheidsprikkel is een initiatief van Gezondste Regio 2025.

Het gaat om de projecten Geluksroute
Horst aan de Maas, een route langs bijzondere plekken in alle zestien kerkdorpen waar mensen tot rust kunnen
komen; Gewoon Doen, voor de toneelgroep van acteurs met een verstande-

lijke beperking die ze hebben opgezet;
de Silent Disco van zorgcentra Hof te
Berkel en Het Molenveldhuis, opgezet door Stichting Sport aan de Maas;
Landschap Horst aan de Maas en K.A.K.
(Kek Actie-anders Kreatie-geluk), voor

het mogelijk maken van creatieve
workshops voor kinderen die vastlopen
op school. Gezondste Regio 2025 reikt
jaarlijks de Gezondheidsprikkel uit aan
partijen die gezonde evenementen en
initiatieven opzetten.
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Meer groen in America
Gemeente Horst aan de Maas gaat in samenwerking met dorpsraad America op meer plekken in het dorp groen aanleggen.
Zo wordt het Turfstèkersplein vernieuwd met planten en bomen
en ook aan de verkeerssluis wordt groen aangelegd.

De kastanjebomen op het
Turfstèkersplein hebben de kastjanjeziekte. De bomen bloeden, de
bast laat los en takken scheuren
af. Onveilig volgens de dorpsraad.
De bomen worden daarom door de
gemeente binnenkort weggehaald.
Hiervoor in plaats komen acht verschillende boomsoorten met ieder
verschillende bloeitijden. Dit zorgt
voor meer biodiversiteit en het is
goed en beter voor de bloemen en

de bijtjes. Ook het grasveld wordt
aangepakt op het plein.
Bij de verkeerssluis aan de Gerard
Smuldersstraat, op de hoek van de
Kerkbosweg, wordt in een verhoogde bak in de Zouavenstraat
meer groen gecreëerd. De rozen
die geplant zijn, verhuizen naar de
Kloostertuin. Op verzoek van de
dorpsraad wordt tussen de Eghaam
en het fietspad een voetpad gerealiseerd.

0000 \ nieuws
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Gommans pakt de dubbel 2020

Beste Echte Bakker én Beste Winkel
Wageningen - Gommans, De Echte Bakker met winkels in Sevenum en Horst haalt een unieke dubbelslag. Nog nooit eerder gingen de Gouden Schieter voor Beste Echte Bakker én die
voor Beste Winkel naar dezelfde bakker. Tĳdens de nieuwjaarsbĳeenkomst van het EchteBakkersgilde op maandag 20 januari kreeg Bas beide Gouden Schieters uitgereikt door
directeur van de Stichting Echte Bakkersgilde, Geert Caniels.

Bas Gommans zet hiermee een kroon op
een fantastisch jaar vol prijzen; eerste plaatsen
voor zowel zijn roomboter amandelstaaf
als de kerststol en een tweede plaats met
zijn paasbrood. De score voor de Gouden
Schieter; de trofee die symbool staat voor
bakkersvakmanschap, is een gewogen
gemiddelde van de onaangekondigde
kwaliteitskeuringen, de productcompetities en
winkelbeoordelingen. Een geweldige prestatie
van Gommans om op alle fronten zo goed
te presteren. Van der Steen uit Made werd
tweede Beste EchteBakker. De Bronzen Schieter

is voor Toet in Apeldoorn die tegelijkertijd
ook het brons in de Beste Winkelbeoordeling
behaald. De Zilveren Schieter voor de beste
Winkelbeoordeling ging naar Keurhorst uit
Apeldoorn.
Bas is superblij met de dubbele prijs. “De Beste
Echte Bakker had ik al wel een beetje op
gerekend. Ik ken mijn collega’s uit Made heel
goed en we vergelijken alle cijfers. Maar de
cijfers van de winkels worden niet gepubliceerd
en daarvan had ik geen idee. Echt top dat we
twee keer het goud halen en dat ik dat met het
hele team mocht vieren.”

De winnende winkel staat in Sevenum. In de
rapportage van de beoordeling staat: ‘waar
je je ook bevindt in de winkel, overal om
je heen zijn heerlijke producten. De Kracht
van het Ambacht zie je terug in alle
productpresentaties.

hele team van medewerkers. Het feestje werd
dus meteen uitbundig gevierd.

Huldiging
Bas en Sandra ontvingen de Gouden Schieters
uit handen van directeur van het Echte
Bakkersgilde Geert Caniels in het bijzijn van
veel collega EchteBakkers. Ook was de moeder
van Bas, Ine Gommans aanwezig en bijna het

Kerkstraat 14, Horst
Pastoor Vullinghsstraat 55, Sevenum
Sint Jansplein 8, Swalmen
www.versbrood.nl
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15-vragen aan

Fiona Degan Grubbenvorst
Optimist, pessimist of realist?
Realist, alles is zoals het is. Het heeft
geen zin om er iets mooiers of iets
slechters van te maken. Daarom zie
ik mijzelf dan ook echt als een realist
en niet als optimist of pessimist.

Als je een dier was, wat zou
je dan zijn?
Ik zou dan denk ik een poes zijn. Die
zijn best wel lenig en ze hebben een
best wel een goede balans en dat
heb ik ook. Daarom zou ik dan denk
ik een poes zijn.

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Ik kan er zo geen noemen, maar
soms vind ik het wel leuk om nog
tekenfilms te kijken.

Welke emoticon gebruik je het
meest?
De lach-smiley met die tranen, dat
komt omdat mijn vriendinnen vaak
grapjes maken, en dat is dan het
snelste antwoord.

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

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Fiona Degan
14 jaar
Grubbenvorst
Dendron College

Als je terug in de tijd zou gaan,
wat zou je jezelf voor advies
meegeven?

Ik zou graag beter in turnen willen
zijn, dat is mijn grote hobby. Ik train
dan ook drie keer anderhalf uur in
de week. En om dan heel goed te
kunnen zijn en zelfs als topsporter
gezien te worden lijkt me echt heel
erg vet.

Dat ik bij turnen niet zoveel moet
nadenken, maar dat ik het gewoon
meteen moet doen. Ik heb namelijk
heel vaak dat ik iets niet durf, doordat ik teveel nadenk. Dus het zou fijn
zijn als ik niet zoveel nadenk tijdens
het turnen.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?

Welk fictief figuur doet jou denken aan jezelf?

Camila Cabello. Ik vind dat ze er erg
goed uit ziet en ze kan naar mijn
mening ook heel erg mooi zingen.
Plus, ze verdient daar ook nog eens
veel geld mee. Dat wil ik ook wel.

Doornroosje. Ik hou namelijk best

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

wel veel van slapen en lig graag in
bed en Doornroosje, die kon heel
lang slapen. Dus ik denk dat het best
wel overeenkomt met mijzelf.

Ben je bijgelovig?
Nee, als ik bijvoorbeeld een slechte
wedstrijd turn, dan ligt dat aan mij
zelf en niet aan een zwarte kat die
voor ons overstak op de weg toen
we erheen reden.

Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Toen ik een vogelspin vast had. Ik
was in Ierland en daar mocht ik een
Tarantula vast houden. En ik ben
superbang voor spinnen. Dus dat is
wel echt het engste wat ik ooit heb
meegemaakt. Ik weet ook niet of ik
het nog een keer zou durven.

Wat ligt er onder jouw bed?

Ik hoop dat ze me zien als iemand
die aardig en vriendelijk is, want
de eerste indruk is heel belangrijk.
Als je er niet aardig en vriendelijk
uitziet, dat denken mensen dat je
ook niet aardig en vriendelijk bent.

Dag of nacht?
Dag, in de dag kan je allemaal leuke
dingen doen met je vriendinnen en
familie en in de nacht slaap je alleen
maar. Of je moet een feestje hebben
die tot in de nacht duurt.

Festival of discotheek?
Festival, het is heel fijn om in het
zonnetje te staan en muziek te luisteren samen met je vriendinnen terwijl je aan het dansen bent. En dat
heb je niet in een discotheek.

Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Een 7,5 voor aardrijkskunde. Ik vond
het ook al niet zo’n lastige toets dus
ik was heel blij met een 7,5.

Een matras, als er iemand blijft
slapen dan hoeft het matras niet
helemaal van de zolder af te halen,
maar dan schuiven we het matras
onder het bed uit. Dus het is eigenlijk
echt heel handig dat er een matras
onder mijn bed ligt.

Laat gratis het gebit
van jouw hond checken!

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Tekst: Jelena Bours

Hoi

Column

Graag gedaan
Het is maandagmorgen.
Het weekend is voorbij. Veel tijd
om bij te komen van afgelopen
zaterdag was er niet. Alles lijkt
grijs en vlak. Op school moet je
allerlei dingen leren, tenminste
dat is de bedoeling. Jij zit acht
uur lang hersenloos voor je uit
te staren.
Soms heb ik, misschien herkennen
jullie dat, last van een dipje. Je kan
nergens aan beginnen; huiswerk is
veel te veel werk en een blokje om
met de hond is ook te veel moeite.
Deze symptomen zijn niet anders
dan die van een luie bui. Het gekke
van een dipje is dat zelfs een aflevering van je favoriete serie haar
aantrekkingskracht helemaal heeft
verloren. Niet alleen voor saaie
klusjes maar ook voor leuke activiteiten loop je niet meer warm.
Een dipje hoeft niet lang te duren.
Het kan een paar dagen duren, of
misschien is het na één avond wel
weer verdwenen. Het is geen heuse
depressie. Je leven gaat niet altijd
leuk zijn. Je gaat van pieken naar
dalen. Je hebt downs en ups, en dat
is oké. Dat betekent echter niet dat
je deze dipjes niet kan verzachten.
Ik heb het niet over een magische
pil die je driemaal per dag met een
slok water achterover moet tikken.

Dankbaarder zijn
werkt echt
Ik heb het over, en dat klinkt misschien wat vreemd, dankbaarder
zijn. Ondanks dat dit soort ‘wondermiddelen’ vaak in van die vage
mindfulnessblaadjes worden verkondigd, denk ik toch dat een boel
mensen hier profijt van kunnen
hebben. Uit mijn eigen ervaringen
heb ik namelijk geconcludeerd dat
dankbaarder zijn echt werkt.
Ik ben om mij heen gaan kijken.
Op de fiets naar school op die
grauwe maandagochtend, waar
niets meezit, waar kan je dan dankbaar voor zijn? Nou je hebt een
fiets om op te fietsen, je gaat naar
school, wereldwijd gezien toch
nog best een goede school. Als je
thuis komt is er eten klaargemaakt.
Misschien moet je dat zelf doen,
maar eten is er wel. Er is zoveel om
dankbaar voor te zijn. Dingen zijn er
niet voor niets. Van dankjewel wordt
niemand slechter. Graag gedaan.
Teun

3001 \ winkel
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Ilse van Diepe herstelt van een knieblessure met hulp van
VieCuri Sportgeneeskunde

Michiel Wĳnhoven,
fysiotherapeut

‘Ik geef mezelf een 7,5 voor wat ik
nu weer kan, en het wordt nog beter’

‘Werken
aan herstel
en conditie,
liefst zonder
beperkingen’

Ilse van Diepe (16) voetbalt vanaf haar zesde. Ze speelt bĳ MVC, de Maasbreese Voetbalclub, nu in het elftal MO19 (meiden onder 19).
Tweeënhalfjaar geleden liep ze een ernstige knieblessure op en ging ze tevergeefs van therapeut naar therapeut. Ze wordt nu behandeld bĳ VieCuri Sportgeneeskunde, waar ze een speciaal trainingsprogramma volgt, gericht op voetbal. Op de club traint ze inmiddels
een uur per week en op zaterdag kan ze dertig minuten meespelen, terwĳl ze verder aan haar herstel werkt.
In december 2017 krijgt Ilse, dan 13, na een
potje voetbal op kunstgras in de hal enorm
last van haar knieën. De volgende dag waren
die heel opgezwollen en had ze veel pijn.

Zoektocht naar juiste behandeling
Ilse: ‘Ik kwam bij een fysiotherapeut terecht.

Daar kwam niet veel uit. Daarna volgde een
andere fysiotherapeut, zonder resultaat.
Omdat ik een dikke bult had bij mijn knie en
de pijn maar niet minder werd, dacht de huisarts aan een zogenaamde Osgood-Schlatter
knie, een botafwijking. Maar dat was het niet.
Daarna was ik een half jaar bij een arts in Weert

die ook meende dat het Osgood-Schlatter was.
Toen volgde een verwijzing naar een andere
kliniek. Daar zijn twee MRI-scans gemaakt.
Ze zagen vocht in beide knieën, geen botafwijking. De diagnose hier luidde ‘’Meisjesknieën’’.
Dat is dus vooral een groeiprobleem en gaat
vanzelf over. Voor mij allemaal best onbevredigend, want de klachten hielden aan.’
We zijn dan zeker al een jaar verder. Ilse kon
ondertussen steeds minder. Fietsen ging niet
meer, traplopen was lastig, ze had braces voor
haar knieën, liep met krukken, had steunzolen en moest zich naar school laten brengen.
Ilse volgt de Havo op het Blariacum college in
Blerick. Ilse: ‘Omdat deze school een sportklas
heeft, heb ik daar destijds bewust voor gekozen.
Ik zit nu op vier Havo, maar heb maar één jaar
van die sportklas kunnen genieten. Gymnastiek
kon ik ook twee jaar lang niet volgen. Heel erg
jammer allemaal.’ De ommekeer kwam toen
haar huisarts haar in mei 2019 doorverwees
naar Marleen de Koning, sportarts bij VieCuri.
Ilse: ‘Zij had een andere benadering. Tot dan
toe was er vooral naar mijn knieën gekeken.
Marleen zei meteen: “We gaan je spieren sterker maken, zorgen dat ze beter de lasten van de
knieën kunnen dragen.” Samen met fysiotherapeut Michiel Wijnhoven van VieCuri werk ik
daar nu keihard aan. Eerst éénmaal per week,
nu tweemaal. Ik krijg allerlei oefeningen, vooral
op voetbal, balans en houding gericht. En dat
werkt. Ik kan steeds meer. Ook gym op school en
trainen bij de club, wel met een personal trainer,
maar dat is tijdelijk. Aan wedstrijden doe ik nu
een half uur mee, als spits nota bene, dat is minder heftig dan als verdediger. Uiteindelijk wil ik
weer hele wedstrijden spelen en dan terug naar
mijn oude positie: centraal achterin. Dat voelt
toch het beste.’

Marleen de Koning, sportarts VieCuri

‘Knieën zijn vaak de klos’
Wat een sportarts precies doet is bĳ veel mensen onbekend. De meeste sportartsen werken in ziekenhuizen en houden zich bezig met
klachten die op beweging zĳn gericht. Ze richten zich zowel op topsporters, amateurs als op mensen die willen gaan sporten.
Marleen: ‘Als sportarts ben ik eigenlijk
met drie dingen bezig: bij sporters die
een ernstige blessure hebben opgelopen,
kijken we vooral naar de oorzaken van de
klachten. Die zitten vaak niet in het gewricht
dat geblesseerd is, maar in de manier van
bewegen, houding, balans. Van daaruit
maken we een revalidatieplan dat in nauwe
samenspraak met fysiotherapeuten wordt
uitgevoerd. Daarnaast krijgen patiënten
die zijn geopereerd training op maat,
gericht op herstel. We werken daarin veel
met conditietesten. Ten derde doen we op
verzoek ook sportmedische onderzoeken
voor mensen die een bepaalde sport
gaan beoefenen en willen testen of zij

daarvoor geschikt zijn, een soort van APKkeuring/advies. Voor sommige sporten is
zo’n advies verplicht, bijvoorbeeld bij duiken,
zweefvliegen of motorsport. Heel afwisselend
werk dus.’
Marleen heeft ook Ilse van Diepe onder
behandeling. Over haar klachten zegt ze:
‘Er waren al scans die uitwezen dat er niets
kapot was. Na een intakegesprek en uitgebreid
onderzoek bleek dat er bij Ilse sprake was van
een overbelasting van de kniepezen aan de
binnenzijde. Dit komt door een slechte stabiliteit
van de bil- en rugspieren. Als je dat weet, kun
je verder. En zo hebben we voor haar een heel
specifiek behandelplan gemaakt, dat goed
aanslaat.’

Neem contact op met uw huisarts als u last heeft van een blessure.
Hij/zij kan u doorverwijzen naar een sportarts bij VieCuri. Een sportmedische keuring
(zie uw zorgverzekering) kunt u rechtstreeks bij VieCuri plannen,
zie www.viecuri.nl/sportgeneeskunde.

Samen met zĳn collega’s verzorgt
Michiel Wĳnhoven voor VieCuri de
fysiotherapie op de locaties Venray en
Venlo. Als klinisch fysiotherapeut werkt
Michiel op enkele ziekenhuisafdelingen
voor patiënten die hun conditie willen
verbeteren. Daarnaast is hĳ werkzaam
voor de fysiotherapiepraktĳk van
VieCuri, Vitaal in Beweging. Mensen
met bewegingsklachten voeren hier
revalidatie- en trainingsprogramma’s
uit die in samenwerking met de
sportarts van VieCuri zĳn opgesteld.

Michiel: ‘Vanuit de klinische fysiotherapie richt ik me vooral op Cardiologie- en
Orthopediepatiënten. Elke collega heeft zo
enkele afdelingen onder zijn hoede. We geven
informatie en advies over hoe mensen nog
tijdens hun verblijf in het ziekenhuis stapje
voor stapje aan hun herstel kunnen werken. De meeste tijd ben ik actief voor Vitaal
in Beweging. Ik behandel er patiënten die
met een duidelijke hulpvraag naar de sportarts komen. De meeste van hen willen weer
graag gaan sporten, maar worden belemmerd in hun bewegingspatroon. De sportarts
kijkt vooral naar de oorzaken; die liggen vaak
in een verkeerde houding en balans. Zo was
het ook bij Ilse van Diepe. Haar belasting lag
te eenzijdig op de knieën en die zijn bij haar
blessuregevoelig. Met oefeningen zijn we
eerst gaan werken aan verbetering van haar
rompstabiliteit, met name bil- en rugspieren.
Daarna volgde krachtopbouw en conditie- en
looptraining. Nu richten we ons op voetbal
gerelateerde oefeningen: versterking van kuiten bovenbeenspieren en verbetering van de
sprint- en sprongkracht. Ilse gaat echt goed
vooruit en dat maakt dit werk zo mooi.’

Teksten: Frank Heijster
Beelden: Hans van der Beele

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Sloop huurwoningen Grubbenvorst
Acht huurwoningen aan de Doolingsbemden in Grubbenvorst worden gesloopt. Volgens eigenaar Wonen Limburg zijn de woningen verouderd en
kunnen ze niet meer worden aangepast. De bewoners krijgen een vervangende woning.
De huizen zijn gebouwd in 1975.
De woningen vertonen volgens
Wonen Limburg al een aantal jaren
scheuren in muren en plafonds.
Zowel gemeente Horst aan de Maas
als woningcorporatie komt tot de con-

clusie dat de scheurvorming niet definitief te stoppen is. Dit is dan ook de
reden dat Wonen Limburg de huizen
wil gaan slopen.
De huurders werden onlangs tijdens
een bijeenkomst geïnformeerd. Het is

de bedoeling dat uiterlijk 1 januari
2021 alle bewoners verhuisd zijn naar
een andere woning. Zij krijgen voorrang op andere woningzoekenden.
Dat is wettelijk bepaald voor bewoners
die vanwege sloop hun huis uit moe-

ten. Wanneer bewoners dat willen,
kunnen zij terugkeren naar een nieuwbouwwoning aan de Doolingsbemden.
Daar worden acht tot tien duurzame
woningen gebouwd.

Binnenkijken bij...

Column

Chips

6 FEB
7 FEB
17:30 - 20:30 uur
Locatie: Spoorweg 8 Horst

CITAVERDE.NL/OPENDAG
Er zijn ook open
dagen op onze locaties
in Heerlen, Roermond
en Nederweert.
Voor aanmelden en
meer informatie over onze
scholen en opleidingen,
kijk op onze website!

CITAVERDE.NL/HORST

Oh, zit dat zo!

Een mooi groen gazon!
Als je over enkele maanden een mooi groen gazon wilt, dan is het nu de tijd om de eerste stap te zetten: Kalk strooien! Als je niets doet zullen
mos en onkruid de overhand nemen en komen er kale plekken in het gazon. In plaats van mooi groen is het gazon meer geel van kleur.
goed wordt opgenomen. Het is
dus altijd van belang om eerst
kalk te strooien en daarna pas
een gazonmeststof.
Ideaal voor je gazongrond is
een pH-waarde die tussen de
6 en 6,5 ligt. Mocht je niet zeker
weten of je gazon kalk nodig
heeft dan kun je de grond bij
Welkoop gratis laten testen. Je
ontvangt dan een advies op maat
voor jouw gazon, deze meting is
ook mogelijk voor een groenteen siertuin.

Kalk strooien maakt de grond
minder zuur. Hierdoor is het gras
beter in staat om meststoffen op
te nemen, waardoor het beter
groeit en mos minder kans krijgt.
Kalk is geen meststof maar zorgt
ervoor dat voeding uit meststoffen

De beste tijd om kalk over je
gazon te strooien is aan het
begin van het jaar (februari of
maart) en aan het einde van
het jaar (oktober of november).
Het gras wordt het mooiste groen
als je 2 keer per jaar kalk strooit.
In het voorjaar gebruik je bij
voorkeur kalk die sneller werkt
en oplost.

Tegenwoordig bestaan er
verschillende soorten kalk,
waarbij je meststoffen kort na
het bekalken kunt strooien.
Bij het gebruik van speciale
natuurlijke of organische
meststoffen is het zelfs mogelijk
om dezelfde dag kalk en meststof
te strooien, handig als je later in
het seizoen nog wilt bekalken.
Kalk strooien doe je met de hand
of met een strooiwagen en dat
herhaal je jaarlijks.

welkoop.nl, dan krijg je een
melding als je gazon onderhoud
nodig heeft.

Door: Leon Elbers,
Welkoop Sevenum

Gedurende het seizoen wordt kalk
opgenomen in de grond en raakt
op. Als vuistregel kun je hanteren
dat je bij normaal onderhoud
ongeveer 1 kg per 10 m2 moet
strooien.
Kom voor meer informatie
en gratis persoonlijk advies
naar de winkel. Je kunt ook de
gazonwekker instellen op

Wij hebben thuis een hond,
een Ierse terriër. Meestal is hij
lief-stout en meestal luistert hij
naar zijn naam. Hij liet mij
zonder dat er uitgebreid wetenschappelijk onderzoek aan ten
grondslag ligt de invloed van
hormonen zien op gedrag en
leerprestaties van pubers.
Flynn kwam als puppy bij ons.
Een goede opvoeding is een
investering voor het leven. Dus zo
kwamen we terecht bij een hondeschool. Wij volgden er cursus na
cursus en hij had ondertussen drie
diploma’s op zak. Met hoge beoordelingen bovendien. Goed gedaan,
daredevil! Jij mag starten met de
sportacademie!
Flynn startte in een nieuwe klas.
Daar maakte hij kennis met de
vrouwtjes. En dat hebben we
geweten! Al op weg naar het lesterrein was hij niet meer te houden. Op zijn achterste poten huilde
hij als een weerwolf naar de maan.
Eenmaal op het veld: snuffelen
maar! Zijn neus strak naar beneden. Voorheen alert en alles volgend, nu totaal niet aanspreekbaar.
“ Flynn... Flynn…, FLYNN!”. Ik werd
volkomen genegeerd. Zijn lijf een
en al onrust, gespannen als een
veer, diep snuffelend. Oefeningen?
Nee hoor, ertussen uit! Op volle
kracht, diagonaal over het veld.
Presteren? Niks ervan! Leren werd
frustreren, voor ons allebei. En zo
kreeg Flynn van de dierenarts een
chip die zijn hormoonhuishouding
regelde. Tijdelijk, om hem door die
lastige puberfase heen te helpen.
Ook op Dendron gieren de hormonen geregeld door het gebouw.
Dan observeer ik glimlachend onze
leerlingen. Flynn liet me immers
zien hoe moeilijk leren en focussen is, als die hormonen door je lijf
jagen en je willoos onhandelbaar
maken. Ondanks al die turbulentie in hun kop willen pubers best
leiding aanvaarden, maar geen
teugels voelen. Ze gaan graag naar
school, maar meer voor ontmoetingen met vrienden dan voor
wijze lessen van leraren. Dat we al
die hindernissen ten spijt er toch
steeds weer in slagen om leerlingen zoveel te leren, dat ze bijna
allemaal in één keer hun diploma
halen. Het is een wonder!
Daar moeten we eens wat vaker bij
stilstaan.

Welkoop Sevenum,
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
077 467 22 22 www.welkoop.nl
Dorien Stals, Dendron College
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Geplukt

Timmie Groetelaers Swolgen

Hij is nationaal en internationaal bekend als DJ Timmie Tirol, de kleinste dj van Europa. Zijn dwerggroei staat hem niet in de weg, integendeel
zelfs. Als optimist en levensgenieter kan zijn ‘handicap’ hem niet deren. Deze week wordt Tim ‘Timmie’ Groetelaers (38) uit Swolgen geplukt.
Timmie groeide samen met een
oudere broer op in Swolgen. Al bij
zijn geboorte werd de diagnose
achondroplasie gesteld: dwerggroei. “Ik heb er nooit last van
gehad in mijn jeugd”, vertelt hij.
“Ik ben nooit gepest en heb nooit
problemen gehad. Dat komt denk
ik ook omdat ik in een dorp ben
opgegroeid.” Op zijn jeugd kijkt
Timmie dan ook met een tevreden
gevoel terug. “Ik heb een geweldige jeugd gehad hier in Swolgen.
Net als ieder ander kind was ik

veel buiten aan het spelen met vriendjes.”

Callcenter
Na de basisschool leek het schoolpad even dood te lopen voor Timmie.
“Ze wilden me nergens, omdat ik
zo klein was”, legt hij uit. “Eigenlijk
gewoon discriminatie natuurlijk, als
ik er nu op terugkijk.” Uiteindelijk
kon hij toch terecht op het vbo in
Blerick. Op zijn 16e was hij daar
klaar. “Toen ben ik naar Werkenrode
gegaan in Groesbeek. Dat is een

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Oplossing vorige week:
1

6
5

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

2

school voor mensen met een lichamelijke handicap.” Hoewel hij blij was
dat hij daar door kon leren, voelde
hij zich er niet thuis. “Ik voelde me
niet gehandicapt”, zegt hij. “Iedereen
zat daar intern, maar dat wilde ik
ook echt niet. Ik had al mijn vrienden in Swolgen. Mijn moeder heeft
me achttien maanden iedere dag
naar Groesbeek gebracht en daar
opgehaald.” Vanuit Werkenrode kon
Timmie instromen in het werkveld.
Hij zat op verschillende plekken en
werkt momenteel in het callcenter bij
Munckhof in Horst. Financieel gezien
heeft hij dat werk eigenlijk niet nodig.
“Mijn dj-carrière draait zo goed dat het
niet per se hoeft. Maar ik ga ook niet
thuis zitten, ik zou helemaal gek worden”, lacht hij.

Familiemens
Zijn dj-carrière begon in 2004. Samen
met De Johnny’s maakte hij een single, die tamelijk hoog binnen kwam.
Toch duurde het nog lang voor Timmie
onder de naam DJ Timmie Tirol echt
aan de weg ging timmeren. “In 2013
kreeg ik een management en toen
is het echt gaan lopen”, vertelt hij.
“Nu heb ik zo’n negentig optredens per
jaar.” Als DJ Timmie Tirol draait Timmie
feest- en après-skimuziek in binnen- en
buitenland. “Als mensen voor je staan
te dansen en springen op de muziek
die jij maakt, dat is waar ik het voor
doe”, vertelt hij. “Die sfeer is heel bijzonder.”
Ondanks dat Timmie door heel
Nederland én het buitenland reist om

op feesten te draaien, blijft Swolgen
zijn thuis. “Ik ben een echt familiemens”, vertelt hij. “En ook mijn vrienden heb ik nog steeds hier. Nog altijd
dezelfde groep als vroeger. Ieder jaar
gaan we me VC Nie mer te redden op
vriendenweekend. Met de mannen
van de groep hebben we een jaarlijks
mannenweekend en tijdens de kermis
hier zijn we altijd present.”

Tims Dwergenbar
Onlangs heeft Timmie meegewerkt aan een televisieprogramma.
“‘Met één been in de finale’, een

soort Benidorm Bastards”, zegt hij.
“Ik mocht mensen voor de gek houden
met mijn lengte.” Ook die zelfspot is
iets wat Timmie typeert. Lachend vertelt hij: “In Salou in Spanje heb ik jaren
geleden drie zomers mijn eigen bar
gehad, als onderdeel van De Koets
Salou: Tims Dwergenbar. De mensen
vonden het fantastisch.” Zo probeert
Timmie onder het motto ‘elke dag
genieten’ het positieve uit het leven te
halen. “Ik heb soms last van mijn rug
en kan ook niet ver lopen. Maar daar
wil ik niet op focussen. Ik geniet liever
van de mooie dingen.”
Tekst en beeld:
Aniek van den Brandt
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VVD Horst aan de Maas

Denken. Vinden. Doen.

Wanneer je de krant openslaat of naar de journaals kijkt,
ontkom je er niet aan. Maatschappelijke discussies en politieke
onderwerpen/gevoeligheden. Ze zijn te allen tijde het gesprek van
de dag. Het klimaatvraagstuk is daar bij uitstek een voorbeeld van.
Dat geldt eveneens voor de stikstofcrisis met daaromheen de
protesten van de boeren.
Dat alles zijn onderwerpen die je
niet uit de weg moet gaan, maar
daadkrachtig moet aanpakken.
Iedereen, van welke politieke kleur
dan ook, moet ze aanhoren en
begrijpen.

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

In ons verkiezingsprogramma pleitten wij als VVD Horst aan de Maas
al voor de komst van het station
Grubbenvorst. Dit vergroot onder
andere de leefbaarheid en zorgt
voor een goede verbinding met

door een parallelle samenleving
ontstaat. D66+GroenLinks wil, samen
met de rest van de gemeenteraad,
dat hier een eind aan komt en dat er
wordt ingezet op de juiste bedrijven.
In de raadsvergadering van dinsdag
21 januari heeft de gemeenteraad
van Horst aan de Maas zijn verant-

SP Horst aan de Maas

woordelijkheid genomen en middels
een motie het college opgedragen
om zich vooral in te zetten op bedrijven uit de agrofood en maakindustrie te werven. Mochten er logistieke
bedrijven willen landen in Greenport,
dan moeten deze bedrijven vooral
gebruik maken van middelbaar en

Er is ook een tekort aan huurwoningen, zowel in de sociale- als in
de markthuur (boven 720 euro per
maand). In Horst is ook ‘de drie
wijken problematiek’ aan de orde
geweest. Dit gaat over de leefbaarheid in de wijken In de Riet,
Mussenbuurt en Norbertuswijk. Van
oudsher zijn daar grote concentraties huurwoningen. De laatste jaren

CDA Horst aan de Maas

Luc Cuijpers

hoger personeel. Lager opgeleid personeel is voor dit soort bedrijven in
de regio blijkbaar niet meer te krijgen. Grote logistieke bedrijven kunnen naar de regio Mönchengladbach
zoals Amazon en Zalando recentelijk
hebben gedaan. Daar is ruimte en
daar is een werkloosheid van circa
10 procent met voldoende werknemers.
Mochten in Greenport toch bedrijven
landen die arbeidsmigranten nodig

hebben, dan dienen deze bedrijven
zelf te zorgen voor huisvesting en
vooral ook integratie. De motie bevat
dus tal van elementen die wij als
D66+GroenLinks erg belangrijk vinden. Het college is nu aan zet om dat
wat de raad wil ook daadwerkelijk
uit te gaan voeren. Dit wordt zeker
vervolgd en gevolgd, de koers van
D66+GroenLinks is helder.

gaan maken voor duurdere koopwoningen. De SP vindt dat er eerst meer
sociale huurwoningen gebouwd
moeten worden en als de voorraad is
aangevuld komen de andere soorten
woningen aan de beurt.
Werkgroepen gaan per dorp een
plan maken over wonen en eventueel zorg. Wethouder Bouten heeft
beloofd zo snel mogelijk tot actie
over te gaan.
In een rijke gemeente als Horst aan
de Maas heeft iedere burger recht op

een passend dak boven zijn hoofd.
Dat dit door de stijgende huizenprijzen en de strengere regels voor sociale huurwoningen voor veel mensen
niet meer zo vanzelfsprekend is,
wist de SP al heel lang. Onze herhaalde voorstellen voor meer sociale woningbouw werden categorisch
door de andere fracties afgewezen,
maar we vinden dat ze er nu niet
meer onderuit kunnen.

Thijs Lenssen, raadslid

Wonen in Horst aan de Maas

In verschillende dorpen zijn gesprekken geweest met de gemeente over de wensen met betrekking tot
(blijven) wonen in het eigen dorp.
Per dorp zijn er verschillende behoeften. Zoals jeugd die niet kan kopen
omdat er geen woningen beschikbaar zijn en/of die te duur zijn. Of
senioren die niet weg kunnen uit hun
te grote, of ongeschikte huis omdat
er geen seniorenhuisvesting beschikbaar is. Beide groepen willen wel
graag in eigen dorp blijven, of weer
komen, wonen.

de daad- en wilskracht om iets te
bereiken waar iedereen trots op kan
zijn en mee gediend is. Zet jou dit
aan het denken en wil jij graag jouw
gedachtegang en redenaties laten
horen? Kom dan vrijdag 31 januari langs bij onze open inloopborrel om 20.00 uur in Café Debije te
Hegelsom. Gewoon. Doen.

Gaat het met Greenport nu de goede kant op?

Al jarenlang zijn de inwoners van onze gemeente en D66+GroenLinks erg ontevreden over een deel van de
ontwikkelingen op Greenport. Dit gebied was nodig om bedrijven aan te trekken uit de agro-food, maakindustrie en de logistiek, om daarmee te zorgen voor extra werkgelegenheid voor deze regio.
De praktijk is dat er tot nu toe vrijwel alleen logistieke bedrijven zijn
geland, de zogenaamde ‘blokkendozen’, terwijl de werkgelegenheid voor
het grootste deel wordt ingevuld met
arbeidsmigranten met alle gevolgen
voor de huisvesting. Aan integratie
wordt helemaal niets gedaan, waar-

Grubbenvorst en Greenport Venlo.
Kernenergie als potentiële overstap naar schone energie is ook een
goede overweging om over na te
denken. Iedereen vindt en denkt
daar natuurlijk ook het zijne van.
Het is dan ook van groot belang
om die denkperikelen om te zetten in genuanceerde discussies,
gedachtewisselingen en open te
staan voor nieuwe en innovatieve
ideeën. Door continue met elkaar
in gesprek te blijven, vergroot je

verandert de samenstelling van de
bevolking in deze wijken waardoor
er minder samenhang ervaren wordt
door de bewoners. Het komt ook
steeds vaker voor dat arbeidsmigranten huurwoningen toegewezen
krijgen.
De gemeente en Wonen Limburg willen ‘herstructureren’, maar dat houdt
vaker in dat huurwoningen plaats

Sonja van Giersbergen, raadslid

Station Grubbenvorst-Greenport-Venlo (GGV)

Vorige week is in de raad een motie aangenomen waarin het college
wordt opgeroepen met de stakeholders actief te lobbyen en de financiële mogelijkheden te verkennen voor realisatie van Station
Grubbenvorst-Greenport-Venlo waarbij het college verzocht is met
een voorstel naar de raad te komen voor het vormen van een financiële reserve van maximaal 500.000 euro.
Sinds de stekker uit dit project is
getrokken is het belang van dit station eigenlijk alleen maar toegenomen. Daar waar eerst de directie van
Greenport zich niet uitsprak over wel
of geen station, predikt men vandaag

de dag (terecht) op diverse platforms
dat dit station een grote bijdrage
zou leveren aan de ontsluiting van
Greenport en het een gemiste kans is.
Ook vanuit Freshpark komen positieve
geluiden over nut en noodzaak van

station GGV. Het succes van Greenport,
de Brightlands Campus en alle nieuwe
en toekomstige ontwikkelingen bevestigen deze nut en noodzaak. De ontsluiting van Grubbenvorst (Lottum/
Broekhuizen/Broekhuizenvorst) komt in
gevaar met de toename van studenten,
werknemers en arbeidsmigranten die
zich in dit gebied mobiel verplaatsen.
Zie ook de oproep van ondernemers
om de A67 te verbreden. De komst van
een station zou ook andere meer logische en meer gevraagde busverbindin-

gen mogelijk moeten kunnen maken.
Als je een duurzame mobiliteitsvisie op
dit hele gebied zou maken zou je als
vanzelf een station intekenen. Kortom,
gemeente, regio, provincie, ondernemers en andere stakeholders: sla de
handen ineen en ga op zoek naar middelen om Station GGV zo snel mogelijk
te realiseren. Dat getuigt pas van toekomstvisie. Voor ons als CDA is dit alles
zeker nog geen gepasseerd station.
John Jenniskens

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.

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Atelier De Stal. Iets creaties
organiseren voor een groep?
Dat kan in en rondom het prachtige
atelier. www.atelier-destal.nl

Tennisarm? Bel gerust. Huisarts G.
Verheijen te Kronenberg: 06 14 84 85
65 of www.tennisarm-golfarm.nl
Schilder biedt zich aan voor al uw
schilder-, tex- en behangwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 29 33 66 85.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.

Alleenstaande man zoekt een
partner om samen leuke dingen te
ondernemen zoals tuinieren, dansen,
uit eten, wandelen, terrasje pikken.
Leeftijd tussen 60 tot 70 jaar.
Interesse? Schrijf naar Hallo Horst aan
de Maas, br.o.nr. 101 Handelstraat 17,
5961 PV Horst.
Wie wil ons helpen met regulier
tuinonderhoud? Onkruid wieden etc.
1x per week 4 uur. Bel 06 20 09 25 24.
Te koop mooie Opel Meriva.
Info 06 51 65 95 73.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Meer blauw op straat
geeft mij een veiliger gevoel
Het beleidsplan 2020-2023 van politie Limburg werd onlangs bekendgemaakt. Onder andere het Venrayse college stemde niet in met het beleidsplan, omdat het college het niet eens is met de verdeling van de politie-inzet in Limburg. Politie Venray-Gennep heeft vijftien wijkagenten en
zegt moeite te hebben om de capaciteit overeind te houden. Daarnaast is de vergrijzing van het basisteam het hoogste van alle teams in
Limburg. Ook Horst aan de Maas heeft te weinig politieagenten.
Voorstanders van de stelling kunnen vinden dat
de politie zichtbaar moet zijn op straat en in de
dorpen en de wijken en dat de politie moet kunnen ingrijpen als mensen de regels overtreden
en overlast veroorzaken. Met name omdat ze in
Horst aan de Maas goed en veilig willen wonen.

Maar aan de andere kant is er vanuit het Rijk geen
zicht op uitbreiding en zicht op herverdeling. Mensen kunnen dus stellen dat de politieteams het
moeten doen met de agenten die ze hebben. Er zijn
nog geen grote problemen ontstaan door het personeelstekort. Het college stelt voor de resultaten

van het werklastenonderzoek binnen de Limburgse
basisteams af te wachten. Wellicht wordt er dan geconcludeerd dat andere regio’s het extra personeel
harder nodig hebben dan politie Horst-Peel en Maas.
Meer blauw op straat geeft mij een veiliger gevoel.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 04

Concurrentie zelfstandigen en werknemers is uit de hand gelopen
In Nederland zijn zo’n één miljoen zzp’ers. De meerderheid hiervan heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Een verzekering is voor veel zelfstandigen niet
betaalbaar. PvdA-leider Lodewijk Asscher wil zelfstandigen voor werkgevers net zo duur maken als
werknemers die in vaste dienst zijn. Wanneer één
van de zelfstandigen namelijk iets overkomt, hebben ze geen brood op de plank meer. Maar lang
niet iedereen vindt dat de concurrentie oneerlijk

is. Zo ziet ondernemersorganisatie VNO-NCW niets
in het plan. Zij stellen dat zzp’ers helemaal niet zo
ontevreden zijn als wordt gezegd. Daarnaast zou
deze regeling slecht zijn voor de economie, het wordt
namelijk duurder om zelfstandigen voor een bedrijf
te laten werken, waardoor zij minder mensen kunnen
inhuren.Ook Kees van den Berg vindt het geen goed

idee. Hij reageert op Facebook: “Wat wil deze ‘smoothtalker’ van de P.V.D.A eigenlijk? Die politieke partij
die zelf de positie van de arbeiders mede verkwanseld heeft aan de vorige Rutte- kabinetten! Nu weer
links lullen, om straks weer rechts hun eigen zakken
te kunnen vullen. Gelukkig ben ik zelf nu pensionado
en hoef ik niet meer te werken.”

GYMNASIUM
ATHENEUM
HAVO
VMBO

Maak kennis met het

Dendron College!

huis 2020
Donderdag

6 februari

van 16.30
tot 20.30 uur

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

www.dendron.nl
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Column

Cyberattack
Dat we in onze huidige, digitale
samenleving behoorlijk kwetsbaar zijn, ondervond ik in de
afgelopen weken wel. Als student aan de Universiteit van
Maastricht kreeg en krijg ik
namelijk alles mee van de
cyberattack op mijn school, die
alles behalve zonder gevolgen
bleef.
De roosters waren niet zichtbaar,
we konden niet bij ons online
lesmateriaal en we konden via
e-mail niet communiceren met
onze docenten of medestudenten.
Ook werkten de printers niet en
hebben we weken moeten wachten op onze cijfers. Kortom: zo
ongeveer heel de uni lag een tijdje
plat. En dat maakte het student-zijn
even heel moeilijk. Zonder roosters
wisten we namelijk niet waar en
wanneer we les hadden, zonder
ons online lesmateriaal konden we
ons niet voorbereiden op onze lessen en zonder e-mail konden we
daarover ook geen vragen stellen.
Zonder printers waren er studenten
die hun werk niet konden printen
en zonder cijfers wisten we niet
of we ons moesten voorbereiden
op eventuele hertentamens. En
ondanks dat de school inmiddels
losgeld betaald heeft aan de hackers (bye bye, collegegeld), zitten
we nog steeds in de nasleep van
de cyberattack.
Door de cyberattack op de
Universiteit van Maastricht werden
wij studenten ook met de neus op
de feiten gedrukt. Onze afhankelijkheid van digitale systemen en
apparaten werd me pijnlijk duidelijk. Ik kan me niet eens meer voorstellen hoe het is om te studeren
zonder zoiets als een ‘Elektronische
Leeromgeving’ of een ‘Student
Portal’, waarop ik inzage heb in
mijn resultaten, kan e-mailen met
docenten en medestudenten en
waar ik leerstof kan vinden. Toch is
dat ook ooit de realiteit geweest.
Resultaten kreeg je op papier, communiceren met docenten en studenten deed je in de les en leerstof
vond je in je boeken. En tijdens
die hack bedacht ik me dat die tijd
waarin het woord ‘cyberattack’ nog
niet eens bestond en je nog volledig offline studeerde, helemaal zo
slecht nog niet was.

Aanvang 19.30 uur | Entree gratis
Vooraf aanmelden via maja@reisbureauviceversa.nl
Reisbureau Vice Versa | Henseniusplein 3 | Venray | 0478-515155 | maja@reisbureauviceversa.nl | www.reisbureauviceversa.nl
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

4 februari en 18 februari

Raadsvergadering

Naar het gemeentehuis?

Op dinsdag 18 februari is de volgende besluitvormende vergadering van de gemeenteraad.

Maak eerst een afspraak!

Tijdens de voorbereidende vergadering op 4 februari kunt u gebruik maken van het

Als het nodig is om iets persoonlijk in het gemeentehuis aan te vragen dan moet u eerst een

burgerpodium om in te spreken over de geagendeerde besluitpunten.

afspraak maken. Bijvoorbeeld voor de aanvraag van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs.

Benoeming nieuwe wethouder

Hoe maakt u een afspraak?

welkom aan onze balie, maar op onze web-

Voorafgaande aan de voorbereidende raads-

Op onze website horstaandemaas.nl/

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

vergadering van 4 februari wordt Rudy Tegels

afspraak kunt u makkelijk een afspraak

te regelen op onze website. Bijvoorbeeld een

tijdens een korte extra raadsvergadering

maken. Als u dat toch lastig vindt, kunt u

vergunningaanvraag, afvalinfo opzoeken of

benoemd als nieuwe wethouder. De reguliere

ons bellen of even binnenlopen. We helpen

melden dat er een verkeersbord kapot is.

voorbereidende vergadering begint daarom om

u graag aan een afspraak. U bent van harte

Kijk eens op www.horstaandemaas.nl

20.30 uur.
Besluitvormende vergadering
op 18 februari komen o.a. de volgende

burgerpodium. Onderwerpen voor het burger-

# Horst aan de Maas gaat groen!

agendapunten aan de orde: consolidatie

podium mogen ook gaan over zaken die niet

Wij werken al jaren aan verduurzaming. Voor het eerst is er nu een beleidsstuk opgesteld

kasteelruïne en duurzaamheidsprogramma.

op de agenda staan. Wilt u gebruik maken van

dat niet alleen acties bevat, maar ook lange termijn doelen en een strategie. Het

Kijk voor een volledige agenda op

het burgerpodium? Neem dan uiterlijk 24 uur

duurzaamheidsbeleid kijkt ver vooruit naar 2030 en 2050. In het uitvoeringsprogramma staat

horstaandemaas.nl/raad.

vóór de voorbereidende vergadering contact

wat we op korte termijn gaan doen. Ons motto is #WijGaanGroen! Op 20 januari 2020 heeft

op met de grifﬁer, de heer R. Poels,

het gemeentebestuur het beleid goedgekeurd. In februari beslist de gemeenteraad.

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering

Voorbereidende vergadering

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

Tijdens de voorbereidende vergadering van

email: grifﬁer@horstaandemaas.nl

4 februari kunt u gebruik maken van het burgerpodium om in te spreken over de geagen-

Meer informatie

deerde besluitpunten.

Meer informatie leest u op de website

Verder komen aan de orde: spreekrecht (bur-

horstaandemaas.nl/raad. De openbare verga-

ger)raadsleden en de informatieve behande-

dering is in de raadzaal van het gemeentehuis

ling raadsvoorstellen en ingekomen brieven.

en begint om 20.00 uur.

Aan de voorbereidende vergadering kunnen
ook burgerraadsleden deelnemen.

Na de benoeming van wethouder Tegels op
4 februari start de voorbereidende vergadering

Burgerpodium

om 20.30 uur. U kunt de vergadering ook live

Inwoners kunnen gebruik maken van het

volgen via www.horstaandemaas.nl/raad.

Meld u aan bij de Berichtenbox:

Ontvang de gemeentelijke
belastingaanslagen digitaal

De gemeenteraad heeft al in 2018 besloten

Onze uitgangspunten

Nederland wordt steeds digitaler. Horst aan de Maas ook. Al 44% van de gemeentelijke

om deze collegeperiode 1 miljoen euro extra

Vanuit de volgende uitgangspunten gaan wij

belastingaanslagen wordt via de Berichtenbox verzonden. Nog niet aangemeld bij de

te investeren in duurzaamheidsmaatregelen.

onze duurzaamheidsdoelen realiseren:

Berichtenbox van MijnOverheid? Als u zich vóór 3 februari aanmeldt, ontvangt u de

Met de vaststelling van dit duurzaamheids-

• Wij nemen onze verantwoordelijkheid en

eerstvolgende gemeentelijke belastingaanslag eind februari digitaal.

programma komen deze middelen beschik-

schuiven de rekening niet door.

baar. Coördinerend wethouder Thijs Kuipers:

- Wij doen het samen.

Maak zelf de keuze

Berichtenbox app

“Dit duurzaamheidsprogramma geeft richting

- Wij bewaken de sociale rechtvaardigheid.

U kunt zelf kiezen hoe u uw belastingaan-

Voortaan is er ook een app beschikbaar

aan onze toekomst. En wat nog veel belangrij-

- We streven naar de meeste duurzaamheid

slag ontvangt. Dat kan per brief, maar ook

voor de Berichtenbox. Met deze app is

ker is: het gaat de toekomst van onze kinderen

digitaal. Op MijnOverheid.nl kunt u regelen of

het nog gemakkelijker om post van de over-

en hun kinderen bepalen.”

- Wij geven het goede voorbeeld en

u een digitale belastingaanslag wilt ontvan-

heid op een mobiele telefoon of tablet te

gen. Als u met uw DigiD bent ingelogd op

lezen.

Focus op vier doelen

- Wij zoeken actief naar meekoppel-kansen

communiceren daar over.
In dit duurzaamheidsprogramma is gekozen

MijnOverheid.nl bepaalt u met een vinkje of

per euro.

waarmee we meer doelen tegelijk kunnen

u uw belastingaanslag digitaal of per post

Meld u aan

voor een focus op 4 lange-termijn-doelen:

ontvangt. Voor ‘post van Gemeente Horst

Nog niet aangemeld bij de Berichtenbox?

• Klimaatneutraliteit: dat betekent onder ande-

aan de Maas’ kunt u een vinkje plaatsen of

Meld u vóór 3 februari aan via:

re dat we volledig overschakelen van fossiele

gegevens en hanteren bij onzekerheid het

weglaten.

www.mijnoverheid.nl.

brandstoffen naar duurzame energiebronnen

voorzorgsbeginsel.

realiseren.
- Wij werken op basis van objectieve

zoals zonne- en windenergie.
• Klimaatbestendigheid: dat betekent dat onze

Wethouder Kuipers: “Samen met inwoners en

samenleving geen schade ondervindt van de

bedrijven willen wij als gemeente verder invul-

steeds hevigere regenbuien, grotere perio-

ling geven aan onze duurzaamheidsdoelen.

des van droogte en hogere temperaturen.
• Circulariteit: we zetten in op 100% recycling
en streven naar moderne kringlooplandbouw.
• Biodiversiteit: we stoppen de vermindering

Wij doen dat met het verbindend credo
#WijGaanGroen!: ‘Wij’, omdat we het samen
moeten doen. ‘Gaan’ omdat het een actief pro-

van het aantal plant- en diersoorten en

ces is en ‘groen’ omdat die kleur symbool staat

zorgen ervoor dat de natuur in Horst aan de

voor het leven zelf.”

Maas kan herstellen en versterken.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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Praat en denk mee over
de visie van de gemeente
Horst aan de Maas

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Wij willen samen met u richting geven aan onze toekomst. Daarom maken we een visie

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

voor 2025. Samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen, stichtingen en

America

Veld-Oostenrijk 28

Schadijkerweg 1

ook de bezoekers. Van u willen we horen wat u belangrijk vindt voor de toekomst van

Nieuwe Peeldijk 36

Ontwerp-bp "Parapluplan

St. Jansstraat 2a

Horst aan de Maas.

Wouterstraat 30

Sevenum

parkeren"

Laagheideweg 11

Venrayseweg 126A

Horsterweg 19

Wilt u ook meedenken over dit onderwerp en ons uw mening laten weten?

Peelheideweg 25

Handelsstraat 6

Venloseweg 33

Grijp dan deze kans en vul de vragenlijst uiterlijk 2 februari in. Het is eenvoudig, duurt slechts

Broekhuizen

Steenstraat 11

Frankrijkweg 11

enkele minuten en is volledig anoniem.

Sectie D perceelnummer 1183

St. Lambertusplein,

Bedrijventerrein Klaver 3

HoogWaterGeul Ooijen

Horst aan de Maas

nabij nr. 16

www.horstaandemaas.nl/visiehadm

Grubbenvorst

Witveldweg 92

Alvast bedankt voor uw tijd en succes met het invullen van de vragenlijst.

Kloosterstraat 41a en 43

Wilhelminaplein 8

Leliestraat 8

Tienrayseweg 10c

Hegelsom

Meerlo

Kogelstraat, nabij nr. 1

Veestraat 8

Horst

Melderslo

Americaanseweg

Eikelenbosserdijk 21

ongenummerd
Gebr. van Doornelaan 63

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

U heeft een initiatief

2b, Horst
Kennisgeving Onteigening
Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum
Horst aan de Maas
m.u.v. Swolgen

Nachtegaallaan 4
Meterik

Gezamenlijke collecte 2020

077 - 477 97 77

gemeente@horstaandemaas.nl

Kom ons team versterken!

Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden !

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

bureau
leefomgeving

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

TRACTORCHAUFFEUR

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

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

en dit past niet in het gemeentelijke beleid ?

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

voor de tip die onze

ZWARTE KATER ALI

Wij bieden:

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

thuis brengt

Laatst gezien 21 jan 21.00 uur Meteriks Veld, Meterik.
Ali is een grote forse kater, een hangend buikje en een
karakteristiek krachtig, zeurderig gemiauw. Heeft iemand Ali gezien?
Of is er ergens een zwarte kat die opeens aan komt lopen of
aandacht zoekt? Laat ons dit weten of bel de dierenambulance.
Ali wordt enorm gemist! Layla 06 - 24 13 23 77

PvdA Horst aan de Maas

Vertrokken naar onbekende

m/v

Jij:
•
•
•
•

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

Reageer dan nu!

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

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

Schone lucht

Nederlandse lucht behoort tot de vuilste ter wereld. Nergens in
Europa zijn er zoveel kinderen met astma door slechte luchtkwaliteit.
Pak er een kaart bij en constateer dat Zuid-Nederland, samen met
België een grote rode vlek is. Bestudeer je die kaart dan zie je in
Frankrijk een vergelijkbare situatie, alleen bij Parijs.
In de regio Venlo is die situatie
niet beter. We profileren ons als
de Gezondste Regio. Hoe kunnen we ooit de gezondste regio
worden als onze luchtkwaliteit
slecht is? Waarom doen we niet
mee? De kracht van het akkoord

is de samenwerking tussen drie
overheidslagen. Doel is 50 procent gezondheidswinst te boeken.
Meedenken en meedoen is waar
het om gaat. Naar mate we ons
verder hebben verdiept wordt het
steeds onbegrijpelijker dat we dit

als gemeente Horst aan de Maas,
als regio, niet mee hebben ondertekend. Het is een aanfluiting dat
slechts 36 gemeenten in Nederland
hebben ondertekend. Hoe kan dat
eigenlijk? In januari 2018 verscheen
het advies: Gezondheidswinst
door Schonere Lucht van de
Gezondheidsraad. De aanleiding
voor het akkoord. Het is dus niet iets
van de laatste maanden. Overal kinken oproepen om alsnog aan te sluiten. En terecht. Door het indienen

van een motie (welke door de hele
raad werd ondersteund) is het college opgeroepen dit akkoord bij het
volgende tekenmoment alsnog te
ondertekenen en nu al te handelen
in de geest van dit akkoord. Wie wil
er tenslotte geen gezonde lucht
inademen? Wij willen immers toch
de gezondste regio worden.

Jan Wijnen

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.
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INFORMATIE VAN EN OVER

DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

Dinsdag 18 februari

Het grote G-debat

Zinnige Zaken en drugsaanpak
Tijdens het project Zinnige Zaken in oktober deelden jongeren hun zorgen over de

Of het een unicum is in Nederland, dat weten we niet, maar op dinsdag 18 februari vindt in

vanzelfsprekendheid waarmee ze in aanraking komen met drugs. Burgemeester Ryan Palmen

de raadzaal van de gemeente Horst aan de Maas een debat plaats tussen inwoners met een

en wethouder Roy Bouten waren in december te gast bij het Dendron College voor overleg

lichte verstandelijke beperking en raadsleden. Het debat is een initiatief van Jeroen Gom-

met betrokken leerlingen. Wordt vervolgd!

mans die ook samen met burgemeester Ryan Palmen gespreksleider is.

Nieuwe vergaderstructuur
en het burgerpodium
In januari startte de gemeenteraad met een nieuwe vergaderstructuur. Dit betekent o.a. dat
Jeroen

Deelnemers

de voorbereidende en besluitvormende vergaderingen niet meer op één avond plaatsvinden.

Jeroen Gommans heeft een lichte verstande-

Daarnaast heeft Jeroen ook ongeveer 10 ver-

Om de vier weken is er een besluitvormende raadsvergadering. De voorbereidende vergade-

lijke beperking en hij is erg geïnteresseerd in

standelijk beperkte deelnemers geworven die

ring (met burgerpodium) vindt dan steeds twee weken eerder plaats.

de gemeentepolitiek van Horst aan de Maas.

deelnemen aan het debat. Van de kant van de

Tijdens een gesprek met de burgemeester en

gemeenteraad hebben zich acht raadsleden

Tijdens de eerste voorbereidende raadsver-

ari herhaaldelijk verwezen naar standpunten uit

wethouder Roy Bouten in december is het idee

aangemeld die graag in debat willen gaan met

gadering op 7 januari werd het burgerpodium

het burgerpodium twee weken eerder. Op deze

voor het ‘Grote G-debat’ ontstaan.

deze inwoners. De gespreksleiding is in han-

druk bezocht. Voordeel van deze opzet is dat

manier kunnen de insprekers veel meer invloed

den van burgemeester Ryan Palmen samen

hetgeen in het burgerpodium verteld wordt,

uitoefenen op de besluitvorming.

met Jeroen Gommans.

meegenomen wordt in het fractieoverleg van

Wat ook opviel tijdens de eerste “voorberei-

de raadsleden voorafgaande aan de besluitvor-

dende raadsvergadering nieuwe stijl” is dat

Stellingen
Jeroen heeft inmiddels een aantal stellingen
verzamelt die hij graag aan de orde wil stellen

Dinsdag 18 februari

mende vergadering. Zo werd tijdens het debat

raadsleden vaker gebruik maken van de moge-

tijdens het debat.

Het Grote G-debat vindt plaats op dinsdag

in de besluitvormende vergadering op 21 janu-

lijkheid om vragen te stellen aan de insprekers.

18 februari van 19 tot 20 uur in de raadzaal van
Voor de gemeenteraad van Horst aan de Maas

het gemeentehuis in Horst. Iedereen is van

is het debat een mooie gelegenheid om te

harte welkom om het debat vanaf de publieke

ervaren welke opvattingen en vragen er leven

tribune te volgen. Maar het debat wordt ook live

onder de inwoners met een verstandelijke

uitgezonden via de website van de gemeente

beperking.

Horst aan de Maas.

Raadsvergadering 4 februari

Benoeming Rudy Tegels
Doordat Bob Vorstermans aan de slag gaat als burgemeester van Beesel, is er een nieuwe
wethouder nodig. Voor deze functie wordt Rudy Tegels uit Sevenum voorgedragen. Voorafgaande aan de voorbereidende raadsvergadering van 4 februari wordt de heer Tegels tijdens
een korte extra raadsvergadering benoemd als nieuwe wethouder. Deze extra vergadering

Maar liefst vier inwoners maakten op 7 januari gebruik van het burgerpodium: J. Cox (huisvesting

begint om 20.00 uur. De reguliere voorbereidende vergadering begint om 20.30 uur.

arbeidsmigranten Horsterweg), P. Geurts (richtlijnen omgevingsgesprek), A. Brantsma
(duurzaamheid en energietransmissie) en D. Linders (aanpassing omgeving station Horst-Sevenum).

Openingshandeling
Nog een verandering rond de raadsvergaderingen vanaf januari die waarschijnlijk enkel
de zeer oplettende raadsvolger opgevallen is.
De vergadering wordt voortaan enkel met een hamerslag geopend. Voor die tijd stond de start
van de raadsvergadering steeds in het teken van HadM800. Daarvoor werd de vergadering
steeds geopend met een zogenaamde overweging: “Aan het begin van deze vergadering waarin wij samenkomen om de belangen van de gemeente Horst aan de Maas en haar inwoners te
dienen, spreken wij de hoop uit, dat onze arbeid vrucht zal dragen. Mogen wij kracht en inspiratie putten uit onze geloofs- en levensovertuiging en respect hebben voor elkaars mening.”
Vorig jaar is een motie aangenomen waarin deze overweging werd afgeschaft.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM

3001 \ sport

Zware kluif voor VC Trivia
VC Trivia speelde zaterdag 25 januari een thuiswedstrijd tegen het derde damesteam van de volleybalvereniging uit Haps. Opnieuw een zware kluif deze dag in de Dendron Sporthal, maar die uiteindelijk toch weer
onder het toeziend oog van het publiek werd gewonnen met 3-2.
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Hegelsom maakt geen kans
tegen koploper
Het eerste team van VV Hegelsom heeft zondag 26 januari de
punten laten liggen tegen koploper SV United. In het gevecht om de
koppositie verdiende de roodwitten geen enkel moment de drie
punten. Na een 2-0 verlies op de combinatie uit Meerlo-Wanssum
loopt het verschil met de nummer 1 op naar vijf punten.
De eerste paar minuten van de
wedstrijd toonde Hegelsom nog
kracht, wil en inzet. Echter, al
na 10 minuten zakte dit helemaal weg. Het bleek een kantelpunt; het resterende deel van
de wedstrijd was de overhand
aan SV United. Dit resulteerde in
de 29e minuut in de 1-0: United
sneed door de verdediging en
werd geen strobreed in de weg
gelegd. Na de rust veranderde het
spelbeeld niet. Hoewel Hegelsom
enkele kansen kreeg, konden
deze niet tot goals gepromoveerd
worden. Het gros van de kansen was echter voor SV United.

Het duurde tot minuut 90+2 voordat de genadeslag werd uitgedeeld. Een corner aan de zijde van
Hegelsom wordt door de blauwwitten binnengekopt, 2-0.
Dat het vandaag niet goed
genoeg was, dat is duidelijk.
Waar dat aan ligt niet. 29 maart is
er kans op revanche: Dan bezoeken de mannen van SV United
sportpark Wienus. Tot die tijd zal
alles gewonnen moeten worden,
om zicht te houden op de top.

Tekst: voetbalvereniging
VV Hegelsom

Sporting ST deelt punten
De eerste set werd meteen duidelijk dat er alles uit de kast gehaald
moest worden om Havoc D3 onder de
duim te houden. Dit zorgde ervoor dat
Havoc de thuisploeg redelijk makkelijk bij kon blijven. Aan het eind van
de set zette VC Trivia haar eindsprint in
en wist hiermee de set naar zich toe
te trekken. Deze werd uiteindelijk met
25-21 gewonnen.

Tandje bij
De tweede set zou er nog een tandje
bij moeten om een overtuigend spel
neer te zetten, maar dit kreeg VC Trivia
deze dag niet voor elkaar. Hierdoor kon
Havoc de dames eenvoudig bij blijven

en door persoonlijke fouten aan het
eind van de set, deze zelfs winnen met
23-25. In de derde set moest er verbetering komen in eigen spel van VC Trivia
om de wedstrijd naar haar hand te kunnen zetten, echter was dit makkelijker
gezegd dan gedaan. Er werd gestart
met servicedruk, waarmee er redelijk
eenvoudig een voorsprong kon worden opgebouwd. Havoc bood deze set
nauwelijks tegenstand en VC Trivia wist
hier gebruik van te maken. De derde
set werd met een overtuigende stand
van 25-13 gewonnen.
In de vierde set kwam Havoc terug en
VC Trivia had moeite om op te staan.
De ploeg bleef Havoc bij, echter was

er onvoldoende overtuiging om hier
ook over heen te gaan. De vierde set
werd door Havoc gewonnen met 22-25.
Dan een beslissende vijfde set, waarin
meteen het doel van VC Trivia duidelijk werd. Er kon vanaf het begin druk
worden uitgeoefend en Havoc had hier
moeite mee. De opgebouwde voorsprong werd vanaf het begin vastgehouden en uiteindelijk werd de set met
een ace afgesloten en een stand van
15-12. De drie punten erbij maken nog
geen verschil op de ranglijst, wellicht
kan hier deze week in de derby tegen
Hovoc wel verandering in komen.
Tekst: volleybalclub Trivia

De voetbalmannen van Sporting ST speelden op zondag 26 januari
een wedstrijd thuis tegen Kwiek Venlo. Een spannende wedstrijd
met veel goals. De punten werden verdeeld, de einduitslag: 3-3.
Al na 7 minuten lag de bal in het
net. Door slordig balverlies kon
Kwiek er razendsnel uitkomen, de
daarop volgende voorzet was perfect op maat. Hakim Aknaf kon de
bal vanaf een paar meter makkelijk binnen tikken. Het veranderde
niets aan het strijdplan. Sporting ST
had een licht veldoverwicht, maar
tot echte grote kansen leidde dit
niet. In de 19e minuut werd de 0-2
wederom op een presenteerblaadje
aangereikt. Een mislukte breedtepass op de middenlijn kwam
precies in de voeten van Jeffrey
Bömers. De defensie van Sporting
ST stond hierdoor compleet verkeerd en Kwiek kon makkelijk de
0-2 binnen schieten. Vlak daarna
kon Sven Beurskens met een beetje
geluk de aansluitingstreffer op zijn
naam schrijven. Het spel bleef van
beide kanten slordig. In de 35e
minuut was het wederom raak,
Kwiek kon makkelijk het hele veld
oversteken zonder dat er maar één
strobreed in de weg werd gelegd.
1-3 de ruststand.

Toch kwam Sporting ST zonder
veel overtuiging uit de kleedkamer. Het lichte veldoverwicht
van Sporting ST was er niet meer.
Toch was het Sven Beurskens die
in de 61e minuut zijn tweede treffer van de middag binnenschoot.
Twee minuten daarna was Sergio
Concalves Teles (de nieuwe aanwinst van Sporting ST) die uit een
standaardsituatie de 3-3 binnenkopte. Gesteund door de overige
selectie spelers en trouwe supporters aan de kantine zijde ging
Sporting ST opzoek naar de winnende treffer. Hierna was het een
zeer open wedstrijd met verschillende grote kansen aan beide zijden, maar al deze kansen bleven
onbenut. 3-3, een eindstand waar
beide ploegen weinig mee opschieten. Volgende week maken ze zich
in Neer op om revanche te nemen
op de zwarthemden. De eerste
wedstrijd van het seizoen werd
namelijk gewonnen door Sporting
ST, maar het zal volgende week
een zware kluif worden om hetzelfde kunstje weer te flikken.

Rug rechten
Tweede helft was het zaak voor
Sporting ST om de rug te rechten.

Tekst: voetbalvereniging
Sporting ST

Crist Coppens

Nieuwe jacks voor VV Hegelsom
De leiders en trainers van voetbalvereniging VV Hegelsom zijn onlangs in het nieuw gestoken.
Daarmee ging volgens de club een lang gekoesterde wens in vervulling, omdat de oude jacks aan vervanging toe waren. Ook het feit, dat er niet echt sprake meer was van eenheid van tenue, doordat door de jaren
heen het bestand was aangevuld met exemplaren van uiteenlopende kleur, snit en type, droeg hieraan bij.
De nieuwe outfits zijn gesponsord door A.C.B. Transportbanden & Onderdelen.

Alleen dinsdag 4 februari

half-om-half gehakt
hele kilo halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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VC Set Up wint van
Somas Activia
Voor het eerste team van VC Set Up uit Meerlo stond zaterdag
25 januari de uitwedstrijd tegen de nummer zes Somas Activia
uit St. Anthonis op het programma. Met deze wedstrijd wilde
VC Set Up een einde maken aan de serie matig gespeelde wedstrijden. Dat lukte met 1-3.
De eerste set begon een beetje
rommelig. Door de sterke service
van Somas Activia stond VC Set Up
op achterstand met 15-6 en 18-11.
Maar door vechtlust en een goede
servicereeks kwam VC Set Up terug
en op voorsprong met 23-24, bleef
dat volhouden en won de eerste set
alsnog met 24-26.
De ploeg startte de tweede set goed
en behield continu een voorsprong
van 3-7, 6-10 en 11-17. Door een
goed block en goede services werden de touwtjes in handen gehouden en volop punten gescoord.
Met 14-20 op het scorebord werd
met een sterke serve de setwinst
binnengehaald met 15-25.
De derde set ging gelijk op naar
7-5 en 10-8. Somas Activia nam
een voorsprong van 13-8 waarop
de coaches een time out aanvroe-

Twee maal goud voor
handboogschutter uit Horst
De 14-jarige Quinty Roeffen uit Horst heeft twee maal goud gewonnen tijdens de Nederlands
Kampioenschappen indoor handboogschieten in de Maaspoort in Den Bosch. Deze vonden plaats op zaterdag
25 en zondag 26 januari

gen. En die had succes want VC Set
Up kwam terug tot 16-14 en 23-22.
Maar de ploeg verloor ondanks het
harde werken toch nog met 25-23.
De vierde set begon erg sterk.
Met een goede servicereeks liep
de stand uit naar een voorsprong
van 1-9. VC Set Up hield vol en de
voorsprong werd verder vergroot
naar 5-15 en 11-19. Door een sterke
service kwam Somas Activia een
beetje terug met 15-20 maar niet
veel verder. VC Set Up pakte de setwinst met 16-25. De vechtlust van
deze wedstrijd neemt VC Set Up mee
naar de volgende thuiswedstrijd
zaterdag 1 februari tegen Hajraa
DS2 uit Eindhoven, de nummer 4 op
de ranglijst met maar twee punten
voorsprong.
Tekst: volleybalvereniging Set Up

Horster Mannenkoor
swingt!
Wij zoeken heren,
die samen met ons op 18 april
tijdens het jubileumconcert
van het Horster Mannenkoor
enkele nummers willen zingen.
Meer informatie
vind je op
www.horstermannenkoor.nl

www.horstermannenkoor.nl

Te huur gevraagd:

GRASLAND
EN/OF

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

Quinty Roeffen, die lid is van
Handboogsportvereniging de Schutroe
in Horst, ging op zaterdag 25 januari bij de cadetten (12-17 jaar) al met
de winst naar huis. Op zondag zondag 26 januari deed ze mee met de
kampioenschappen voor senioren.
In de finale moest ze het opnemen

tegen Laura van der Winkel uit Best.
Quinty verraste iedereen door haar
tegenstandster, die deel uitmaakt van
de nationale selectie en op Papendal
traint, te verslaan.
Na vier van de vijf reguliere sets was
de stand met 4-4 in evenwicht. Het
Horster talent nam in de beslissende

set tegen de favoriete Van der Winkel
het initiatief en sleepte de titel in de
wacht.
Quinty geeft toe dat ze in de finale
tegen Van der Winkel gespannen was,
maar ze had geen speciale strategie: “Gewoon mijn verstand op nul en
schieten.“

Dames Wittenhorst goed uit
de winterstop
Het eerste damesteam van RKsv Wittenhorst uit Horst is zondag 26 januari goed uit de winterstop gekomen.
Zij won met 1-4 van periodekampioen ZSV VR1 uit Zeilberg.
De eerste 10 minuten waren duidelijk voor de thuisploeg. ZSV startte
sterk aan de wedstrijd en was al direct
gevaarlijk voor het doel. Wittenhorst
wist stand te houden en kwam daarna
beter is het spel.
Na ruim 20 minuten werd Wittenhorst
pas voor de eerste keer echt gevaarlijk
en dit resulteerde direct in een doelpunt. Carin Vissers schoot de bal richting doel en werd door de Zeilbergse
verdediging van richting veranderd.
De keepster kon hier niet meer bij en
daarmee kwam Wittenhorst op een 0-1
voorsprong.
Daarna volgden er meer kansjes voor

beide teams. Keepster Svea Hutjens
wist knap het doel schoon te houden tot vlak voor rust. Toch kon niet
voorkomen worden dat ZSV voor rust
nog langs zij kwam. Lisa Verbaarschot
tekende voor de gelijkmaker.
Ondanks het tegendoelpunt vlak voor
rust, kwamen de oranje-zwarten sterk
uit het kleedlokaal. In de 50e minuut
kreeg Wittenhorst een vrije trap. Rachel
Waisapy zette de bal voor en Maud
Vermazeren zette de Horstenaren weer
op voorsprong.
ZSV bleef op zoek naar de gelijkmaker
en het bleef dan ook lang spannend in
Zeilberg. Met nog een paar minuten te

spelen was het Vissers met een schot
op doel. De bal raakte de paal en kwam
voor de voeten van Ymke Wagemans.
Wagemans controleerde de bal en
schoot subliem de bal in de kruising.
Wittenhorst liep in de blessuretijd nog
verder uit. Vissers zette de eindstand op
het scorebord: 1-4.
Deze inhaalwedstrijd is een goed begin
van de tweede seizoenshelft. Het vaandelteam uit Horst is nu gedeeld koploper in de 2e klasse G. Volgende week
reist het team af naar FC Tilburg.
Tekst: voetbalvereniging
RKsv Wittenhorst

Wittenhorst kan niet overtuigen tegen ZSV
De mannen van voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst speelden op zondag 26 januari uit tegen ZSV in
Zeilberg. Wittenhorst kwam tekort en verloor met 3-1.
In de 5e minuut werd de geheel vrijstaande Luc Matheij aangespeeld die
de bal beheerst in de linkeronderhoek binnenschoot, 1-0. Wittenhorst
had direct terug kunnen komen toen
een scrimmage in drie instanties niet
werd benut. Ook een mogelijkheid van
Marco Daniëls kreeg geen goed vervolg.
Dit was tevens het einde van een hoopvolle periode.
In de 20e minuut kreeg ZSV een

penalty. Joep Beurskens ging onbeheerst te werk. Davy Althuizen verzilverde deze pingel, alhoewel
Jaap Omvlee de bal bijna onderschepte,
aarzelend verdween de bal achter de
doellijn. De ruststand werd dan ook 2-0.
Na de thee probeerde Wittenhorst
wat teug te doen, alleen een actie van
Willem Heijnen kreeg geen beloning.
ZSV was veel effectiever, een vrije trap
van Rick Wiersema betekende eigen-

lijk het slot op de wedstrijd. Echter in
de slotfase kreeg Wittenhorst toch zijn
doelpunt. Joep Beurskens scoorde de
3-1. De wedstrijd had toch nog een
spannend verloop kunnen hebben toen
Wittenhorst een penalty kreeg toegewezen. Marco Daniels miste echter.
Ook dit was Wittenhorst niet gegund.

Tekst: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
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Meterik wint moeizaam in derby

Goud, zilver en brons

De voetbalteams van Meterik en America speelden op zondag 26 januari op sportpark De Vonckel in Meterik.
De thuisploeg trok aan het langste eind, 2-0.

Medailles en pr’s tijdens
clubkampioenschappen HZPC

America had het Meterik deze middag
misschien nog lastig kunnen maken,
maar zij leken niet te beseften dat er
tegen een zwak opererend Meterik
kansen lagen om de drie punten mee
naar huis te nemen en daardoor wat
verder afstand te nemen van een
directe degradatieplaats. Na een half
uur was ze voor het eerst echt gevaarlijk maar een prima inzet ging voorlangs. Meterik werd pas op slag van
rust gevaarlijk met een schot van

aanvoerder Teun Jakobs dat rakelings
langs ging.

Paar kansjes
Na de thee was het meteen raak
voor de groen-witten. Bij de eerste de beste flitsende aanval kon de
Americaanse keeper een inzet nog
keren, maar Tom Verbong kopte uit
de terugspringende bal beheersd de
1-0 binnen. De toeschouwers hoopten
vanaf dat moment op meer activi-

teit binnen de lijnen. America maakte
het Meterik niet moeilijk en dwong
niets af. Meterik volhardde in zwak
spel maar besliste 10 minuten voor
tijd de wedstrijd. Dré Peeters schoot
resoluut de 2-0 binnen. Vervolgens
kreeg America nog wel een paar kansjes maar de Meterikse keeper Luuk
Haenen keepte attent en hield zijn
doel schoon.
Tekst: voetbalvereniging RKSV Meterik

Korfbalsters Melderslo weten tij
nog niet te keren
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 26 januari tegen De Horst 1 uit Groesbeek. De wedstrijd werd gespeeld in sporthal Heuvelland in Groesbeek. SV Melderslo, dat al een paar weken in een dipje zit,
wist het tij nog niet te keren en verloor opnieuw met 13-9.
Net als de afgelopen weken had
SV Melderslo het vanaf het begin lastig.
Scoren wilde weer niet lukken, ondanks
dat er wel kansen waren. De Horst was
efficiënter en kon zo een voorsprong
nemen. Vlak voor rust had de thuisploeg
die zelfs uitgebreid naar 7-3, maar SV
Melderslo wist de schade voor het rust-

signaal nog te beperken tot 7-5. Na rust
bleef het echter lastig voor SV Melderslo.
Het team leek nog even een comeback te maken door terug te komen tot
10-9, maar De Horst piekte op het juiste
moment. Met enkele afstandsschoten
liep de ploeg uit Groesbeek weer verder
uit. Bij SV Melderslo liepen de frustraties

intussen steeds hoger op, wat het spel
niet ten goede kwam. Uiteindelijk klonk
bij een stand van 13-9 het eindsignaal.

Tekst: korfbalvereniging
SV Melderslo

Het tweede deel van de clubkampioenschappen van HZPC vond plaats
op zondag 26 januari. Voor de junioren, jeugd en seniorenzwemmers
was dit de gelegenheid om limieten en persoonlijke records te zwemmen. Bij de minioren stonden er medailles op het spel.
Bij de meisjes minioren werden de medailles verdeeld door
Lola Verheijen (twee keer goud,
een keer zilver), Julia van Well
(twee keer zilver), Fleur Veens
(twee keer brons, een keer goud),
Ziva Kanters (een keer brons),
Hanen Ahmed (drie keer goud) en
Maud van Ochten (drie keer zilver).
Bij de jongens verdeelden Sten
Verstegen (drie keer goud), Jasper
Akkermans-Janssen (drie keer zilver), Colin Jacobs (drie keer goud),
Sem van de Water (drie keer zilver), Sem van den Boogard (drie
keer brons) en Mazen Ahmed (
brons) de medailles. Anna van den
Munckhof en Koosje Versteeg wonnen bij de minioren helaas geen
medailles, maar zwommen wel
persoonlijke records.
Niet alleen bij de minioren werd er
goed gezwommen, ook bij de junioren, jeugd en senioren werden

persoonlijke records verbroken.
Met name op de 200 meter vrijeslag werd er goed gezwommen
en verbeterden Meike van de Ree,
Sophie Albers, Danee Verstegen,
Marlijn Zwart, Jente Sikes, Bente
van de Ree, Lisa Christiaens, Vera
Smits, Mila Sikes, Oriana Schaap,
Jorn Sprunken, Jesse Jacosbs,
Stephan Sjeptoera, Raphael
Dolmans en Paul Kaczmarek hun
pr. De zware 200 vlinderslag was
geen populaire afstand. Koen
Koster, Cas Verstegen, Manon
Koster, Floor Weijmand en Jente
Sikes durfden deze afstand aan en
verdienen daarom een bijzondere
vermelding.
Het derde deel van de clubkampioenschappen van HZPC wordt
gezwommen op zondag 16 februari. Na deze wedstrijd wordt het
eindklassement bekendgemaakt.

0000 \ nieuws
Adver torial

Sam Hendriks (14) voorziet Veltum al twee jaar van HALLO

‘Super dat ik zelf bepaal wanneer ik bezorg’
De 14-jarige Sam Hendriks uit Venray is met veel plezier bezorger van HALLO. Een leuk bĳbaantje, vertelt hĳ. Hĳ waardeert vooral de vrĳheid die hĳ heeft. “Ik kan de kranten
bezorgen wanneer ik wil, die vrĳheid is super fijn.”
Iedere week loopt Sam zijn rondje in de
wijk Veltum in Venray. Een uurtje of twee
is hij er mee bezig. “Ik vind het heerlijk.
Lekker rustig in de frisse lucht een rondje
lopen met top-40 muziek in de oren. En
ik krijg er nog goed voor betaald ook,
waardoor ik veel leuke dingen kan doen”,
aldus de Raayland-scholier. Ruim één
jaar geleden was hij op zoek naar een
bijbaantje. “Ik zag dat HALLO ook in Venray
werd rondgebracht en dat ze op zoek
waren naar bezorgers. Daarop heb ik me
aangemeld en daar heb ik tot op de dag
van vandaag zeker geen spijt van.”
Leeftijdsgenoten van Sam hebben baantjes
waar ze verplicht aanwezig moeten
zijn op bepaalde tijden. Dat is voor Sam
anders. Bij bezorgdienst Garcon mag
HALLO namelijk bezorgd worden tussen
donderdag en zaterdagochtend 12.00 uur.
Voorheen moest het nieuwsblad altijd op
donderdag bezorgd worden, maar omdat
hij vaak laat thuis was uit school knelde
dat wel eens. De flexibiliteit die hem nu
wordt geboden, vindt hij prettig. “Het is
super fijn om zelf te bepalen wanneer
ik de krant bezorg. Soms verdeel ik de
kranten ook, dan bezorg ik op donderdag
en vrijdag de helft. Zo kan ik ook gewoon
lekker mijn eigen dingen blijven doen.
Dat is voor leeftijdsgenoten van mij die
andere baantjes, zoals vakkenvullen of in
de horeca, vaak anders.”
Sam vertelt dat het ook goed is voor zijn
conditie. Soms bezorgt hij de kranten zelfs
rennend. “Ja, als ik thuis nog snel iets moet

afmaken voor school bijvoorbeeld dan
wil dat wel eens voorkomen.”
Maar als hij moet kiezen, dan geeft hij
toch de voorkeur aan een rustig rondje
wandelen. “Zeker na een lange dag
op school waarin je vooral binnen zit.”
Maar hoe zit dat in de winter? Ziet hij daar
tegenop? “Nee, helemaal niet. Dat valt wel
mee. Ik doe gewoon een dikke muts op
en handschoenen aan. Dan is het goed te
doen!”
Sam vertelt dat hij gebruikt maakt van
een app die Garcon beschikbaar stelt aan
de medewerkers. Een overzichtje waar
alle gegevens in staan. “Super handig.
Zo weet ik heel snel of er klachten zijn en
kan ik dingen opzoeken die ik niet weet.”
Voorlopig is het voor de jonge vwo-leerling
een perfect bijbaantje: Veel vrijheid,
lekker bezig zijn in de buitenlucht en een
leuke cent verdienen. “Ja, zeker. Ik blijf
dit nog wel even doen!”

Handelstraat 17 5961 PV Horst
info@garcon.nl
garcon.nl
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11-vragen aan prins Lorin I van CS De Klotbultjes Griendtsveen

‘Ik had de benoeming totaal niet verwacht’
Hoe ging jij vroeger verkleed tijdens
carnaval?
Met carnaval ging ik meestal verkleed als
piloot, piraat of in een lederhosen.

Waar kun jij tijdens carnaval echt niet
zonder?
Mijn vrienden om me heen, goede liveoptredens en een lekker biertje.

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Als ik terug kijk is het uitkomen natuurlijk één
van de hoogtepunten. Je hebt het al die tijd
geheim moeten houden en dan is het fijn als
je eindelijk als prins kan gaan feesten.
De komende tijd kijk ik uit naar het
Prinsentreffen in Roermond en
natuurlijk de Sleuteloverdracht
in Horst.

Dit jaar sta
ik niet achter de
knoppen, daarom
zijn we niet te
stoppen, Alaaf!

Wie ben je?

livemuziekevenementen.

Mijn naam is Lorin van Asseldonk en ik ben
29 jaar oud. Ik woon samen met Malon
Halma in het mooie Griendtsveen. Een
prachtig dorp met een hechte gemeenschap
en een leuk verenigingsleven. Zelf ben ik
onder andere actief bij Stichting Jeugdwerk
Griendtsveen en Stichting Bokkenollen
Griendtsveen.

Waar werk je?
Ik werk op de salesafdeling bij Knapen
Trailers in Deurne. Ik werk hier nu 2,5 jaar
met veel plezier. Het internationale contact
en commerciële uitdaging vind ik interessant. Daarnaast ben ik veel bezig met procesoptimalisatie en de ontwikkeling van
eigen systemen. Naast mijn werk bij Knapen
Trailers heb ik een eigen bedrijf in evenemententechniek. Je kunt hierbij denken aan
de levering van audiovisuele apparatuur,
technici, podia, et cetera. Mijn passie ligt bij

Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Ik had de benoeming totaal niet verwacht, de
commissie kwam langs om ons 5x11 jubileumfeest te bespreken. Tijdens dit gesprek kwamen ze met de vraag: ‘hoe zou je het vinden
om dan als prins op het podium te staan’. Mijn
eerste reactie was: hoe krijg ik dit gecombineerd met mijn werk en anderzijds is het een
eer is om gevraagd te worden. Ik heb er even
over nagedacht maar zag het als een unieke
kans en uitdaging om de tweede grote prins
van De Klotbultjes te worden. Tijdens dit jaar
word ik bijgestaan door prinses Malon. Zij is
mijn vriendin en ze was direct enthousiast om
als prinses langs mij te staan. Een prins kan
natuurlijk ook niet zonder een adjudant. Mijn
adjudant Sam is een goede vriend van mij,
staat altijd voor me klaar en met hem is het
een ‘Party ohne Ende’.

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

Welk carnavalsnummer
hoort echt bij vasteloavend?

Dat is natuurlijk een nummer
van Carnavalsband.nl bijvoorbeeld. Ik ben vaker met deze
band op pad geweest en dan was
het altijd feest. Het zijn goede muzikanten en het was altijd super gezellig.
Daarom hebben we dit nummer ook gebruikt
toen we uitkwamen als prins en prinses.

Veel mensen hadden het niet verwacht omdat
ik altijd bezig was achter de schermen en met
de techniek. Ze zagen dit dan ook als iets wat
je niet kan combineren met het prins zijn. Een
bespreking kon daarom ook gemakkelijk onder
het mom van een technische bespreking.
Daarnaast heb ik ook enkele tactische opmerkingen gemaakt waardoor de vermoedens een
andere richting in gingen.

Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?

Wat betekent carnaval voor je?

Voor de meest geschikte opvolger heb ik geen
voorkeur. Ik hoop dat ik volgend jaar net zo
verrast word als de mensen dit jaar met het
uitkomen van de prins. Daarnaast dat het een
prins is die ons mooie dorpje op de kaart blijft
zetten en dat hij er net zoveel plezier aan gaat
beleven als dat wij hebben gedaan.

Ik heb carnaval eigenlijk altijd gecombineerd
met mijn werk. Dit jaar zal de eerste keer dat
het feestgedeelte de overhand heeft. Je bent
er wel altijd bij maar dan wel in verschillende
rollen. Voor mij is carnaval een feest waarin
de leuke muziek gecombineerd wordt met een
groots feest waarin iedereen kan zijn wat hij of
zij wil zijn.

Ik denk dat we deze dagen nodig hebben om
bij te komen van het volle programma en de
gezellige feesten. We zullen dan terugkijken op
een superleuke tijd en het jammer vinden dat
het zo snel voorbij is gegaan.

Wie zou jouw meest geschikte opvolger
zijn in 2021?

Prins en Prinses

Prins Lorin,
gefeliciteerd!

Lorin I en
Malon

Namens je collega’s
van Knapen

Jeugdprins en Prinses

Dirk II en
Shannon

St. Barbarastraat 35 Griendtsveen
Tel. 0493 - 529 251

www.herbergdemorgenstond.nl

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

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

(06)123 689 65

www.poelselektrotechniek.nl

Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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11-vragen aan prins Serge I van CV De Vöskes Meerlo

‘We hebben heel wat leugentjes moeten verspreiden’
Vier de
vastenaovend mit
os veurop, dan make
we same schik, daor
spitse weej os op!

Lang leve lekker feestje!

Prins Serge I en Prinses Klaartje!
Gefeliciteerd en geniet van
deze mooie carnaval!
Je collega’s van
Bakkerij Broekmans
Wie ben je?
Serge Coenders, 47 jaar, in relatie met prinses
Klaartje Coenders, 4x11jaar, we hebben twee
jonge kinderen Jilt en Silje. Silje was verrukt
toen ze hoorde dat wij prins en prinses waren,
dat maakte haar namelijk een echt prinsesje.
Naast mijn werkzame bestaan ben ik penningmeester van de dorpsraad in Meerlo en ben ik
medeorganisator van een aantal evenementen
waaronder de Mieëlderse popquiz. Ik ben in het
verleden vrijwilliger geweest bij OJC Merlin.

Waar werk je?
Ik ben sinds 1998 werkzaam bij bakkerij
Broekmans in Panningen en daar ben ik leidinggevende van de bakkerij. Hopelijk lukt het, vooral
nu ik prins van de Vöskes ben, om ons succes
van drie jaar geleden te evenaren. Toen behaalden we de eerste prijs bij de Nonnevottentest in
Dagblad de Limburger. Nonnevotten zijn het vastelaovestussendoortje bij uitstek. Versieren hoeft
in ieder geval niet meer, daags na het uitkomen
was mijn werkplek door mijn collega’s versierd
met rood-geel-groene vlaggetjes en posters met
onze afbeelding. Heel leuk. Klaartje werkt 25 jaar
in verschillende hoedanigheden bij Huizenaar
Kappers. De laatste jaren als kwaliteitscoach voor
de verschillende salons.

Hoe voelde het om tot prins te worden g
 ekozen?
Ik had totaal niet verwacht dat men mij zou vragen om prins van de Vöskes te worden. Onze eerste
reactie was dan ook nogal terughoudend. Maar na
enige tijd prakkiseren hebben we toch volmondig
‘ja’ gezegd. De keuze voor Klaartje als mijn prinses
lag vervolgens voor de hand.

Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Dat was in het begin niet zo moeilijk, maar de
laatste weken hebben we heel wat leugentjes
moeten verspreiden om onze aanstaande aanstelling geheim te houden. Onze ouders waren wel op
de hoogte daar we waarschijnlijk wat meer oppas
nodig gaan hebben dit vastenaovendsseizoen.

Wat betekent carnaval voor je?
Schik maken om niks met familie, vrienden en
kennissen en een mooie gelegenheid om men-

sen die je niet regelmatig ziet weer eens te spreken. Daarbij doen we de laatste jaren als buurt,
niet onverdienstelijk, mee aan de optocht en op die
manier hebben we elkaar als jonge nieuwe buurt
beter leren kennen. Kortom, het sociale aspect van
de vastenaovend spreekt mij aan.

Hoe ging jij vroeger verkleed tijdens carnaval?
Vroeger ging ik in door ‘os mam’ gemaakte cowboy/
indiaan/piratenpekskes. Later gingen we veelal als
vriendengroep in een gekocht pakje verkleed de carnaval door. De laatste jaren is het pak dat tijdens de
optocht gedragen wordt of de themakleding voor de
Hiërezitting de uitdossing tijdens de carnaval.

Uw adres voor zonnepanelen
www.elektrokusters.nl
Hoofdstraat 39, 5864 BC Meerlo T 0478 69 14 73 E info@elektrokusters.nl

Waar kun jij tijdens carnaval echt niet zonder?
Mijn steun en toeverlaat, in ons normale leven al, maar
met deze dagen in het bijzonder, mijn prinses en de
kinderen.

Welke carnavalsactiviteit is voor
jou het hoogtepunt?

RESTAURANT, ZALEN EN CAFÉ

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83

Ik kijk dit jaar uit naar de sleuteloverdracht.
Door onder andere voorbereidingen voor de optocht
en de Hieërezitting ben ik, zolang als Meerlo bij de
gemeente Horst aan de Maas hoort, ieder jaar verhinderd geweest deze te bezoeken maar ik hoor daar de
mooiste verhalen over.

Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vasteloavend?
‘Enne kwoje gulde’ en ‘Mieëldre an de Bèèk’.
Twee Meerlose vastenaovendsnummers die door mijn
opa geschreven zijn. ‘Mieldere an de beek’ wordt nog
jaarlijks tijdens de Hiërezitting door alle aanwezige
mannen uit volle borst gezongen, hoewel af en toe
behoorlijk vals meegezongen. Mooi moment.

Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Ik denk dat we dan maar eens een dag rustig aan
gaan doen en terug gaan kijken op de afgelopen
dagen en de opgedane indrukken ga verwerken.

Wie zou jouw meest geschikte opvolger
zijn in 2021?
Met mij heeft Meerlo dit jaar een wat oudere jonge
prins, dus een jonge prins die midden in het verenigingsleven staat lijkt mij een goede kandidaat.

Wij
feliciteren
prins Serge I
en prinses
Klaartje

KOGU

Interieurmaatwerk
Stayerhofweg 25d
5861 EJ Wanssum
Tel: 06 - 30 39 03 00
info@kogu.nl

www.kogu.nl

Prins Serge I
en prinses Klaartje
van harte gefeliciteerd!

De Cocq van Haeftenstraat 42
5864 BB Meerlo
Tel: +31 (0)478- 69 29 76
info@peelen-anthuriums.nl
www.peelen-anthuriums.nl

Gefeliciteerd prins Serge I
en prinses Klaartje!
Open: ma 08.00 - 12.00 uur • di t/m vr 08.00 - 12.00 uur / 13.00 -16.00 uur • za 09.00 - 12.00 uur
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11-vragen aan prins Lars I van CV De Krey Broekhuizen

‘Het is uiteindelijk allemaal goed gekomen’

Nae minse, dit jaor
is ‘t genne mop, want
weej zette dit jaor de
Kreyenèst volledig
ôppe kop

Wie ben je?
Ik ben prins Lars den Urste van
carnavalsvereniging de Krey uit Broekhuizen.
In Broekhuizen ook wel bekend als Lars Vousten
aka Koelak. Actief lid van carnavalsvereniging
de Krey en tevens voetballer, zover het nog
voetballen te noemen is, bij SVEB 3. Ik ben verder
30 jaar oud, vrijgezel en als seizoenkaarthouder
fanatiek Ajacied.

Waar werk je?
Ik ben werkzaam bij Amplexor in Eindhoven.
Daar werk ik inmiddels al ruim zes jaar als
applicatiebeheerder van Enterprise Content
Management systemen voor klanten uit
verschillende sectoren. Op mijn werk heb ik
positieve reacties gekregen, maar zal ik verder
tijdens carnaval weinig te vinden zijn.

Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Een hele eer natuurlijk. Het is ieder jaar weer leuk
om bij de kanshebbers te behoren, maar als je dan
daadwerkelijk gevraagd wordt is het toch altijd
een verrassing. Mijn adjudant is Tim Brouwers.
Ik weet zeker dat wij er tot in de late uurtjes een
mooi feest van gaan maken.

Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Met de gebruikelijke ‘ik moet overwerken’
en ‘ik heb vanavond een vergadering’ ben ik
heel gemakkelijk weg gekomen. De weken
voorafgaand aan het prinsenbal werd het toch wel
een stuk lastiger, aangezien iedereen er bij bijna
iedere gelegenheid over begint. Het is uiteindelijk
echter allemaal goed gekomen.

Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is een gehele periode samen met iedereen
er een mooi feest van maken. Hierbij wordt veel
gelachen, niets is te gek en als laatste zeker niet

onbelangrijk, gezellig samen een pilske drinken.

Hoe ging jij vroeger verkleed tijdens carnaval?
Toen ik klein was ben ik verkleed gegaan als Zorro,
cowboy en als piraat. Later heb ik nog een boevenpak
gehad en ben ik ook nog wel eens als Mexicaan
verkleed gegaan.

Waar kun jij tijdens carnaval echt niet zonder?
Allereerst uiteraard niet zonder alle carnavalsvierders
uit Broekhuizen en omstreken, mijn adjudant Tim en
de raad van 11, narren, Miss Krey en het bestuur van
CV de Krey. We gaan er met z’n allen een mooie en
gezellige carnaval van maken.

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?

Van Leendert Transport
Van Leendert Milieuservice

Wij feliciteren prins Lars I
Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst 077-320 9700
info@vanleendertbv.nl www.vanleendertbv.nl

Ik kijk uit naar het gehele carnaval, maar in
Broekhuizen is carnavalsdinsdag het hoogtepunt
als de wereldberoemde Tour de Brokeze op het
programma staat. Komt dat dus allemaal zien op
carnavalsdinsdag in Broekhuizen.

Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vasteloavend?
Ik heb geen specifiek favoriete carnavalsnummer.
De voorkeur gaat wel uit naar de Limburgse nummers
waar we een mooi feestje op kunnen maken.

Cox Industriedeuren Wenst "Prins Lars d’n urste" en Adjudant Tim
van Carnavalsvereniging De Krey in Broekhuizen un geweldig
Carnavals seizoen!

Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Op Aswoensdag gaan we allereerst alles opruimen
en ’s avonds nog tot in de late uurtjes naar de kroeg
Hieringschelle. Op donderdag moet Ajax voor de
Europa League weer thuis aan de bak tegen Getafe,
dus ik denk dat we er dan nog een extra vrije dag
achteraan plakken.

Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in
2021?
Haha, dat moet je me na carnaval nog eens een keer
vragen.

Wij feliciteren
Prins Lars I en
adjudant Tim
Genenberg 12,
5872 AL Broekhuizen
Tel.: 077 - 398 57 57

www.maasenpeel.nl
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Bernard I prins van de
Meulewiekers
Bernard Jenniskens is zaterdag 25 januari uitgeroepen tot de 56e
prins van de Meulewiekers uit Meterik. Prins Bernard I wordt in
zijn regeerperiode bijgestaan door de adjudanten Bart Houben en
Sjuul Baeten.

Nieuw jeugdpaar America
Bjorn II (van Lipzig) en Mirthe I (Peeters) zijn de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses van carnavalsvereniging De Turftreiërs uit America. Hun adjudanten zijn Stef Haegens en Jonna Derix. De receptie van het
gezelschap vindt plaats op zaterdag 8 februari 20.11 uur in de Bondszaal in America.

Frank Laenen nieuwe voorzitter
Jumping Zaerum
Benard I (22) speelt in het
vierde elftal van RKSV Meterik
en daarnaast is hij leider bij Jong
Nederland Meterik. Ook is hij actief
bij OJC Knorr als secretaris. Hij studeert momenteel af aan de oplei-

ding mechatronica in Venlo.
Prins Bernard I houdt samen met
zijn adjudanten Bart en Sjuul op
zondag 16 februari om 13.11 uur
receptie in MFC De Meulewiek in
Meterik.

Nieuwe prins Tienray
Bart van Lijssel gaat dit seizoen de inwoners van Tienray voor als
prins Bart III. Hij werd zaterdag 25 januari gepresenteerd. Bart is
26 jaar en in het dagelijks leven varkensboer. Hij gaat deze carnaval
voorop onder het motto ‘Uutje Duutje Verkessnuutje’. Prins Bart
houdt zijn receptie op zaterdag 15 februari van 19.30 tot 21.30 uur in
de Geitenstal aan in Tienray. / Beeld: Fotohuis Venray

Frank Laenen is benoemd tot nieuwe voorzitter van Jumping Zaerum. Hij neemt hiermee de voorzitters
hamer over van Rudy Tegels. Jumping Zaerum is in korte tijd uitgegroeid tot een dorpsfeest waar de ruitersport centraal staat. De organisatie is blij en trots dat Frank Laenen nu toetreedt tot de organisatie van het
evenement.
De uit Oirschot afkomstige Frank
Laenen is goed bekend met de hippische sport. Hij is vanaf de start
verantwoordelijk geweest voor
exploitatie van Equestrian Centre De
Peelbergen in Kronenberg, hiermee
is hij een aantal maanden geleden
gestopt. Daarnaast weet Frank door
zijn horeca-ervaring ook wat het is om
evenementen te organiseren. Frank
woont met zijn gezin in Sevenum en
hij is erg enthousiast om aan deze
nieuwe functie te beginnen. Jumping
Zaerum vindt dit jaar plaats op zaterdag 15 augustus. Die dag wordt het
Raadhuisplein in Sevenum omgebouwd tot een echte wedstrijdpiste.
Iedereen kan dan van dichtbij kennis komen maken met de ruitersport.
Sport en shows wisselen elkaar in de
piste af en daarnaast worden op de
straten rondom het plein diverse activiteiten georganiseerd. Samen met
de Sevenumse horeca-ondernemers
wordt er ook dit jaar gezorgd voor een
feest na afloop van de wedstrijd.

WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1995

1650

FORTALEZA 10 X 20 CM

BARCELONA 15 X 60 CM

€ / PER M

€ / PER M2

2

DETEGELTENT.NL
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Speuren naar dierensporen
IVN De Maasdorpen organiseert een lezing en een excursie over het thema dierensporen. De lezing is op
woensdag 5 februari in ‘t Zoemhukse in Horst. Op zondag 9 februari is de excursie in het Schuitwater in
Broekhuizen.
Zowel de lezing als excursie wordt verzorgd door Bert Morelissen. Beide zijn
gratis toegankelijk.
Behalve dat sporen de aanwezigheid
van het dier verraden, geven ze ook
vaak informatie over de manier waarop
het dier het terrein gebruikt, zijn voedsel vergaart, zijn nest bouwt of over

welke bijzondere gewoontes het erop
nahoudt. Dieren laten veel aanwijzingen
achter die men kan leren ‘lezen’. Bert
Morelissen is al jaren actief met het volgen van diverse marters in hun directe
omgeving. Daarbij komt hij ook andere
dieren tegen.
In de lezing op woensdag 5 februari ver-

telt en toont hij welk soort sporen zoogdieren vaak achterlaten en hoe deze in
grote lijnen zijn te herkennen. Tijdens de
excursie van zondag 9 februari wordt in
het veld gezocht naar sporen.
Er kunnen maximaal dertig personen
meedoen. Kijk voor meer informatie
en opgeven op www.ivn.nl

Boerenbruidsparen in Melderslo
Het nieuwe boerenbruidspaar van carnavalsvereniging De Vlaskop uit Melderslo is Aniek van den Brandt
en Bram Keiren. Zij werden bekendgemaakt op zaterdag 18 januari. Ook het jeugdboerenbruidspaar Maud
Driessen en Rens Litjens werd uitgeroepen. De trouwerij vindt plaats op carnavalsdinsdag in
MFC De Zwingel in Melderslo. Dan is er ook de gelegenheid om de paren een handje te geven.

Receptie jeugdprins
Hegelsom
De receptie van jeugdprins Niek III van jeugdcarnaval Hegelsom
wordt op zondag 2 februari gehouden. Deze vindt plaats in Zaal
Debije in Hegelsom. Dan kan iedereen de Niek van der Sterren en
zijn gevolg een handje komen geven.

Ook adjudanten Teun Vullings
en Cain Verdellen staan in de rij
voor een handje, net als prinses
Lieke Bodelier. De receptie begint
om 14.11 uur. Aansluitend aan
de receptie treedt Heite Soep op.
Jeugdprins Niek (III) van der Sterren
kwam op zondag 19 januari uit

in de Tuutetempel. Zijn spreuk is
‘Weej geave gás noa veur en goëje
álles op d’n aanval, dut má lekker
meij, dán máke we samen enne
schônne carnaval!’.

Foto: Stef Dekker

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

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

MONTEUR

m/v

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

Ben/heb jij:

Wij bieden:

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

•
•
•
•

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

•
•
•
•

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

Reageer dan nu!

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

Prins Bas van ‘t Trefpunt
In disco ‘t Trefpunt in Horst werd vrijdag 17 januari de nieuwe prins
uitgeroepen: Bas. Hij wordt bijgestaan door adjudant Mike. Na het
feliciteren door de familie, bezoekers en de burgemeester van Horst
aan de Maas, ging het feest los. Daarbij waren optredens van van
Huub en Chris en dj’s Richard en Louis.
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Jos en Celina nieuwe
boerenbruidspaar Ezelskop
Jos Raedts en Celina Smits zijn het nieuwe boerenbruidspaar van
Sevenum. Op vrijdag 17 januari werden zij gepresenteerd in Café
Breurs in Sevenum. Het boerenbruidspaar kwam uit Jongeren
Gilde Sevenum vanwege het 75 jaar bestaan van de vereniging.

Het nieuwe boerenbruidspaar
van carnavalsvereniging Dun
Ezelskop wordt op carnavalszondag, 23 februari, in het onecht
verbonden. Deze gebeurtenis vindt
plaats in De Wingerd in Sevenum

Dagvoorziening De Zwingel krijgt
Orde van Verdienste
Dagvoorziening De Zwingel heeft de Orde van Verdienste ontvangen van carnavalsvereniging De Vlaskop uit
Melderslo. Deze werd onlangs uitgereikt aan de dagvoorziening.
Bij Dagvoorziening De Zwingel staan
28 vrijwilligers klaar om circa 35 gasten per week te ontvangen. De gasten
die niet zelfstandig kunnen komen,
worden door de vrijwilligers opge-

haald. Ze worden vervolgens betrokken bij het handwerken, sjoelen,
wandelen, kaarten, biljarten, kienen
en muziek maken. Naast deze activiteiten wordt ook voor de gasten een

maaltijd voorbereid. Om deze verdiensten te bedanken krijgt de dagvoorziening de Orde van Verdienste uit
handen van de carnavalsvereniging.

vanaf 15.11 uur. Aaneensluitend
is er de gelegenheid om het stel
een handje te geven. De avond
wordt gevuld met muziek van
Sjloetingstied, diverse Sevenumse
artiesten en DJ John Groetelaars.

Mischa I van Dun Ezelskop
Mischa Raedts is de nieuwe prins van carnavalsvereniging Dun
Ezelskop uit Sevenum. Joep Everts riep op zaterdag 25 januari zijn
eerste heerser van ut Aezelsriek uit. De adjudanten van Mischa I
zijn Jos Raedts en Steff Kersten.

Boerenbruidspaar Kroeënekraan
en Pieëlhaas
Het nieuwe boerenbruidspaar van carnavalsvereniging De Kroeënekraan en Pieëlhaas is Freek van
Dooren en Imke van den Munckhof. Zij kwamen uit op zondag 19 januari. Freek en Imke stappen op
carnavalszondag in het onecht in het huwelijksbootje. Dit gebeurt om 15.11 uur voor de kerk van
Kronenberg. Hierna volgt een optocht en is er de gelegenheid om het stel een handje te geven.

ZATERDAG 9 MEI

RUNDJE
UM UT HUNDJE
Ga de uitdaging aan en doe mee! Voor iedereen is er een passende
afstand, individueel of als familieteam. Schrijf je in en begin met trainen
voor dit gezellige hardloopevenement in het centrum van Horst.

Inschrijven en meer info op www.rundjeumuthundje.nl

Mischa woont samen met zijn
vriendin Kim in Sevenum waar ook
zijn eigen bedrijf, Mts Raedts/Rubie
akkerbouw en gewasverzorging,
is gevestigd. Adjudant Jos Raedts
is geboren in Evertsoord en woont
al jaren samen met Esther van
Enckevort in Sevenum. Jos is werk-

zaam bij zijn eigen bedrijf. Steff
Kersten en Mischa zijn vrienden
sinds de luiers. Steff is in zijn vrije
tijd ijzerbewerker en een graag
geziene gast bij de Sevenumse
kroegen. Samen gaan zij voorop
met de spreuk: Volle petat los, met
Mischa, Steff en Jos!
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Dendron leerlingen doen mee
Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

aan Limburgs Jeugd Parlement
Het Limburgs Jeugd Parlement (LJP) vindt ieder jaar plaats op kasteel De Berckt in Baarlo. Dit jaar, op woensdag
15, donderdag 16 en vrijdag 17 januari, reisde een aantal leerlingen van het Dendron College af naar het LJP.

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

OPRUIMINGSFINALE!
DAMES + HEREN
WINTERCOLLECTIE

Afgeprijsd tot de laagste prijs!

SCHOENEN EN LAARSJES
Nu zeer voordelig!

Graag tot ziens bij:

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Het Limburgs Jeugd Parlement is een
rollenspel waarin jongeren proberen oplossingen te vinden voor actuele (Europese) politieke problemen.
Drie dagen lang debatteren jongeren, die verschillende Europese landen ‘vertegenwoordigen’ met elkaar
en zoeken naar een (wets)voorstel om een vraagstuk op te lossen.
Deze simulatie heeft tot doel om jongeren inzicht te bieden in de problemen die in en rond de Europese Unie
spelen, maar ook een aantal aspecten
in de persoonlijke ontwikkelingen van
de deelnemers is van belang.

Verhitte discussies

Alaerds Allegro B.V. is een modern glastuinbouwbedrijf gelegen in Hegelsom. Op een oppervlakte van
73.600 m2 telen we 3 teelten komkommers per jaar op
traditionele wijze.
Wij zijn op zoek naar

SCHOLIEREN /
STUDENTEN
om te werken op de zaterdagen en in de reguliere
schoolvakanties.

Je houdt je voornamelijk bezig met het oogsten en sorteren
van komkommers.
Ook is het mogelijk om bij ons een leer-/werktraject te
volgen.
Wij vragen jeugdigen die geïnteresseerd zijn in werken
in het groen met een minimale leeftijd van 16 jaar.
Verder ben je beschikbaar op de zaterdagen en in de
reguliere schoolvakanties.

De deelnemende scholen
(Valuascollege, Blariacumcollege,
Groenewald, Dendron College,
St. Ursula en Het College) vaardi-

gen allemaal zeven deelnemers af.
De leerlingen van één school vormen
samen een delegatie: de vertegenwoordiging van een bepaald land van
de Europese Unie. Uit deze delegaties
werden zes commissies gevormd, die
zich ieder met een ander vraagstuk
bezighield. Onder leiding van een leerling die eerder heeft deelgenomen aan
het LJP (commissievoorzitter) ging een
commissie aan de slag om een plan
van aanpak voor de oplossing van het
probleem te formuleren: het (wets)
voorstel. Dat ging niet eenvoudig, want
net als in het echte Europarlement zijn
er zoveel verschillende meningen als
dat er personen zijn en bovendien verdedigden de deelnemers ook nog eens
de belangen van hun land. Dit zorgde
voor leuke en soms ook verhitte discussies tussen de leerlingen.

Wisselbeker
Op de laatste dag werden de voorstellen van de verschillende commissies voorgelegd aan alle overige
deelnemers in een plenaire vergadering. Tijdens de plenaire vergadering
werd het voorstel eerst door een lid
van de commissie ingeleid en beargumenteerd, waarna het hevig werd
bediscussieerd. Ten slotte werd het
voorstel middels een stemming aangenomen of verworpen. De winnende
school werd gekozen door de begeleidende docenten en uiteindelijk is
Het Groenenwald er met de winst van
doorgegaan, en mocht zij de wisselbeker mee naar huis nemen.

Tekst: Pernette Splinter en Renske
Rötjes, Dendron College Horst

Heitje voor karweitje in Meterik
De kinderen van groep 7/8 van basisschool Onder de Wieken in Meterik zijn de afgelopen periode bezig
geweest met het thema Kom in actie. Het thema hebben ze afgesloten met een zelf bedachte actie, waarbij ze
geld hebben ingezameld voor vluchtelingen in Nederland.
Dit doel hebben ze als klas samen uitgekozen. Op dinsdagmiddag 14 januari
hebben de kinderen met heitje

voor karweitje, in een gedeelte van
Meterik, geld opgehaald. Ze hebben
verschillende klusjes gedaan voor de

inwoners in Meterik. De actie heeft
195,10 euro opgeleverd, mede dankzij
de inwoners van Meterik.

Tilburg Energie Design steunt
Horster doelen
Tilburg Energie Design overhandigde een aantal goede doelen en stichtingen een waardecheque.
Stichting Verborgen Wensen, Bleumkes van Geluk en De Doolgaard ontvingen een bedrag.
Stichting Verborgen Wensen heeft
een cheque ontvangen van Tilburg
Energie Design van 500 euro. Ook
Bleumkes van Geluk mocht een dona-

tie van 500 euro in ontvangst nemen.
De flessenactie van groep 7 van de
Doolgaarschool in Horst ten behoeve
van de bosbranden in Australië ont-

ving 250 euro, een verdubbeling van
het door hen opgehaalde bedrag.

Wij bieden een prettige werksfeer binnen een leuk team.
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Glastuinbouw.

Opfriscursus verkeersregels

Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Chantal Alaerds-Simons, tel. 06 - 54 76 48 38 of
mail naar: info@alaerdsallegro.nl

Veilig Verkeer afdeling Horst aan de Maas geeft op de woensdagen 18 en 25 maart een opfriscursus. Deze vindt
plaats in MFC de Zwingel in Melderslo.

Alaerds Allegro B.V.
Reysenbeckstraat 28, 5963 AZ Hegelsom

Wie wil weten of hij al verkeersregels
nog kent kan meedoen aan de cursus. De VVN opfriscursus bestaat uit
twee bijeenkomsten van elk ongeveer

twee uur en wordt gegeven door een
gecertificeerde instructeur. Ook plaatselijke verkeerssituaties kunnen hierbij
besproken worden. Opgeven kan tot

1 maart via freddyenmarielle@home.
nl of 06 21 50 29 56. Bij het cursusgeld
is een boekje over de verkeersregels
inbegrepen.
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Workshop hoeden maken
Onder leiding van Jeanne van den Elsen vindt in Museum de
Kantfabriek in Horst een cursus hoeden maken plaats. De cursus
wordt gegeven op de donderdagen 13 en 27 februari en 12 maart.
Er wordt eerst ingegaan op de verschillende materialen. Daarna gaan
de cursisten zelf aan de slag met

29

Opening expositie IROK Galerie
IROK Galerie in Horst organiseert in het thema ‘In het teken van pure schoonheid’ een expositie op zondag
2 februari. Deze expositie duurt tot en met zondag 29 maart.

het maken van een hoed. Kijk voor
meer informatie en aanmelden op
www.museumdekantfabriek.nl

Vocal Conexxion houdt
muzikale tour
Vocalgroep Vocal Connexion uit Sevenum gaat op regioreis genaam
Koër on Toër. De muzikale groep gaat op tournee langs dorpen en
steden in de regio. De show heet From heroes to Legends.

Stichting Cultuurbehoud Florence voor
een grote duo expositie in Florence
met als Curator Antonio Natali, museumdirecteur van het beroemde Uffizi
kunstmuseum. Imre van Buuren is
grafisch ontwerper en kunstenaar.
Zij maakt herinneringsboeken en condoleanceboeken. Bij elk boek hoort
een doos met een voorstelling erop,
een stilleven van kleine voorwerpen

Carola Schapals zal onder meer haar
werk vertonen. Zij is gespecialiseerd in
olieverf op doek. “Voor Carola is schilderen constant balanceren. De realisatie van haar intuïtie en voorstelling
binnen een vooropgesteld thema.
Haar doel is om een bepaalde sfeer te
creëren”, aldus IROK. Nieuw bij Galerie
IROK zijn Elia Mauceri en Imre van
Buuren. Elia werd uitgenodigd door de
Om de nummers, die in de show
worden gezongen, te kiezen, zijn
de leden van Vocal Connexion
gevraagd om zijn of haar muzikale
helden en legendes te benoemen.
De artiesten die de revue passeren zijn Bruce Springsteen, Adele,
Tina Turner en Queen. Dirigent
Marcel Engelen maakt alle arran-

gementen op maat. De show wordt
er een met glitter en glamour.
From heroes to Legends wordt
gehouden op vrijdag 13 maart
(Torrekoel, Kronenberg), vrijdag
27 maart (Froxx, Horst), zaterdag
9 mei (De Baank, Leunen), zaterdag
23 mei (’t Zaelke, Tegelen) en zaterdag 13 juni (Torrekoel, Kronenberg).

Leo Smedts opperschildknaap
Leo Smedts uit Horst werd onlangs, tijdens de jaarvergadering
voor alle vrijwilligers van kasteel Huys ter Horst, geridderd tot
Opperschildknaap van Willem Vincent van Wittenhorst.

die zijn geïnspireerd op de natuur,
oude Italiaanse en Franse boeken,
couture en symboliek.
De expositie loopt tot en met zondag
29 maart. De galerie is open van dinsdag tot en met zondag, behalve in de
carnavalsweek. De opening op zondag 2 februari begint om 11.00 uur en
duurt tot 16.00 uur.

Op zoek naar
leuk werk?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Teeltspecialist biologische glastuinbouw (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P037253

Heb jij een passie voor (biologische) teelt? Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van de planten en de klimaatregeling in de kas. Je zorgt
voor een optimale groei van de planten met een maximaal rendement.

Loodsmedewerker – maart t/m juli (fulltime)
Regio Peel & Maas | Vac. Nr. P036289

Voor een plantenkwekerij zijn wij op zoek naar een loodsmedewerker. Hierbij ben je
met behulp van een heftruck verantwoordelijk voor het zorgvuldig klaarmaken van de
producten voor transport.

Junior dakdekker (fulltime)

Regio Peel & Maas | Vac. Nr. P037086
Werk je graag buiten en heb je geen last van hoogtevrees? Wegens drukte is onze
opdrachtgever op zoek naar versterking! Iets voor jou?

Verzorger vleeskoeien/stieren (fulltime)
De jaarvergadering wordt georganiseerd om de steeds groter wordende groep van vrijwilligers op
de hoogte te brengen van elkaars
activiteiten. Om een vrijwilliger
extra in het zonnetje te zetten is
de eretitel van Opperschildknaap
in het leven geroepen. Leo Smedts
heeft deze titel volgens de stichting verdiend door zijn enorme
inzet als bestuurslid van Stichting
Kasteel Huys ter Horst. De laatste

jaren deed hij dit in de functie van
secretaris. Daarnaast is Leo kartrekker geweest in de werkgroep rondleiders. “Leo is zelf een enthousiast
rondleider die de verschillende
groepen bezoekers op een boeiende manier over het kasteel
kan vertellen”, aldus de stichting.
Zijn bestuursfunctie heeft Leo neergelegd per 2 januari, maar hij blijft
als rondleider betrokken als vrijwilliger bij Kasteel Huys ter Horst.

Regio Peel & Maas / Leudal | Vac. Nr. P037130

Voor een vleesveehouderij zijn wij op zoek naar een verzorger voor zo’n 800 vleeskoeien. Je bent dagelijks bezig met het controleren van de dieren, de verzorging,
het instrooien van de stallen en het voeren van de koeien en stieren.

Interesse? Contact Sabrina en Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | 077 - 39 808 83
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Agenda t/m 6 februari 2020

vr
31
01

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

zo
02
02

Zittingsavond

Zittingsavond

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: Zwarte Plakweg, America

Tijd: 16.30 uur
Organisatie: cv Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd Sevenum

Opening expositie In het teken
van pure schoonheid

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: cv Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd Sevenum

za
01
02

Excursie Mariapeel

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Galerie IROK Horst

Heesland-Het frame
ma Info-avond
Tijd: 18.30 uur
03 Locatie: De Hees 63, Kronenberg
02

Jeugdprinsenproclamatie

Hobbymarkt

Alzheimercafé

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: cv De Geiten
Locatie: Parochiehuis Tienray

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Peelmuseum America

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Mikado Horst

Scharrelbal

Horster Carnavalsmatinee

Tijd: 19.00 uur
Locatie: sportpark Wienus Hegelsom

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Zittingsavond

Verlovingsbal

55+ Dansmiddag

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: cv Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd Sevenum

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: cv De Meulewiekers
Locatie: zaal De Meulewiek Meterik

Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: FROXX Horst

Pronkzitting

Jeugdpreensereceptie

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: cv D’n Dreumel
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval Hegelsom
Locatie: zaal Debije Hegelsom

Canix All Stars

Jeugdprinsenreceptie

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Tijd: 15.10 uur
Organisatie: cv De Vöskes
Locatie: Café Oud Meerlo Meerlo

di
04
02

Walk&Talk
Tijd: 09.30 uur
Locatie: bibliotheek Horst

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

Minisymposium betaling creatieve sector
Kunst- en cultuurplatform Zeen organiseert samen met Cultura Venray en Odapark Venray op woensdag
5 februari een minisymposium in OJC Niks in Horst. Onder de noemer ‘(Un)fair practice’ wordt gediscussieerd
over betaling in de kunsten.
Tijdens het symposium komen
onderwerpen als de kosten van
kunstuitingen, bezuinigingen en concurrentie aan bod. Beeldend kunstenaar Natascha Waeyen opent

de avond met een korte presentatie van haar project ‘Voor een visitekaartje op de eerste rij’. Hiermee
vraagt ze op een creatieve manier
aandacht voor onderbetaling van

cultuurmakers. Daarna spreekt Erik
van Maarschalkerwaard, bestuurslid van de vakgroep Beeldend van de
Kunstenbond, over structurele onderwaardering in de culturele en crea-

BLARIACUMCOLLEGE
OPEN HUIS! 12 FEBRUARI 2020
16.00 – 20.00 uur

tieve sector. Na deze inleidingen volgt
een paneldiscussie over (onder)betaling in de creatieve sector. De discussie
staat onder leiding van Ans Gielen-van
Bommel.
Het panel bestaat uit Tony Knoop
(docent iArts Maastricht), Leon Litjens
(voormalig wethouder gemeente
Horst aan de Maas), Roel Sanders (pro-

jectleider educatie Odapark Venray),
Merel Theloesen (beleidsadviseur
cultuur Provincie Limburg) en Joery
Wilbers (directeur ECI Cultuurfabriek
Roermond). Ook het publiek kan deelnemen aan de discussie. De zaal gaat
om 19.30 uur open, het minisymposium begint om 20.00 uur. Kijk voor
meer informatie op venraytickets.nl

Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?

Gezocht enthousiaste
Voor ‘De Wendelwei Horst’

vrijwilliger m/v

Ben jij de vrijwilliger die samen
met anderen op toerbeurt een
week de dieren verzorgt
van
de dierenweide
aanvoor de
Wij zijn op zoek naar een
enthousiaste
vrijwilliger
verzorging van onze
dieren
in
de
dierenwei.
Deken Creemersstraat Horst?
De dierenwei is een dierenverblijf dat ligt aan de Deken
Creemersstraat 56
in Horst
en wordt
al 20 jaar onderhouden
Voor
‘Radio
Reindonk’
door vrijwilligers
en
is
verbonden
aan
Dichterbij.
Een drietal mensen met een
verstandelijke
Het is een centraal punt in de wijk en wordt veelvuldig bezocht
beperking ondersteunt wekelijks de
door buurtkinderen en buurtbewoners.

programmamakers van Radio Reindonk.

Je zorgt,
in overleg
de anderedie
vrijwilligers,
in de ochtend
Ben
jij de met
vrijwilliger
op woensdag
of
voordonderdag
de dieren, gemiddeld
2
uur
per
dag.
hun contactpersoon is en toezicht
Ieder zorgt
omtijdens
de beurthun
een week
vooren
de lunchpauze
dieren.
houdt
koffie?

DYNAMISCH - PERSOONLIJK - KLEINSCHALIG

www.blariacum.nl - Drie decembersingel 40 Blerick

Heb je affiniteit met dieren en vind je het leuk om dieren
te verzorgen en de dierenwei te onderhouden dan zijn wij
Meer
weten?
op zoek
naar
jou! Of tips? Bel of mail:
Annemie Lucassen / Ingrid Flinsenberg
06-12969383
06-52760759
HebT:
je interesse,
bel of/stuur
een berichtje.
Ingrid
E:Flinsenberg
Annemie.lucassen@dichterbij.nl /
tel nr.
- 52 76 07 59 i.flinsenberg@dichterbij.nl
E:06
i.flinsenberg@dichterbij.nl
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Religie

Medische zorg

America
zondag

Apotheek
Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag

Geen Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

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

Hegelsom
Heilige mis

09.30

woensdag
donderdag
vrijdag

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

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum

Heilige mis

09.00

Meerlo
zondag
Heilige mis
10.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Geen Heilige mis
donderdag
Rozenkrans
17.30
		

Meterik

zaterdag
Geen Heilige mis
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
09.00
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Geen Heilige mis
Heilige mis
09.30
Rozenkrans 18.00
Heilige mis
18.30
Rozenkrans 18.00
Heilige mis
18.30
Rozenkrans 18.00
Heilige mis
18.30
Rozenkrans 18.00
Heilige mis
18.30

Tienray
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

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

Huisartsenpost
(alleen na telefonische afspraak)

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zondag

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

Venlo

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Apotheek Horst

Apotheek Maasdorpen
11.00

Grubbenvorst

zondag

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

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

10.00
14.30

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

Steak 19 heeft de Hôrster Kwis 2020 gewonnen. De vijfde De Hôrster Kwis Wisseltrofee werd op zaterdag
25 januari uitgereikt in Liesbeth’s Grand Café in Horst. Team Staek 19 won de quiz een keer eerder in 2016
en verslaat hiermee team 71% dat de afgelopen twee jaar won. 71% werd tweede en team Zekdoampels
derde. 115 team en 2.400 deelnemers deden mee aan de jaarlijkse quiz. De volgende editie wordt gehouden
op maandag 28 december.

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

Tandarts
Spoedgevallendienst

31 januari t/m 2 februari
Tiptoptand, Mgr. Joostenstraat
27-29, Grubbenvorst
077 327 00 97

3 t/m 6 februari
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
0478 58 66 05

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

open
avond

maandag 3
februari 18 - 21 uur

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

06 55 40 80 23

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum

Steak 19 winnaar Hôrster Kwis

Gebiedsteams

Danure Verloskundigen

Priesternoodnummer

06 15 15 30 10
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Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

www.roc-teraa.nl
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Tummers
In het Beste Werkgeversonderzoek beoordeelden bijna 450.000 medewerkers hun werkgever. De best scorende organisaties zijn het afgelopen jaar
beloond met het 'Beste Werkgevers Keurmerk', Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap. EP:Tummers is door haar
medewerkers beloond met het Beste Werkgevers keurmerk 2019-2020.
Met de maximale score van drie sterren scoren we ver boven het branchegemiddelde in de Retail! Het keurmerk wordt afgegeven door Effectory en
is niet te koop; organisaties kunnen het alleen verdienen met een goede
beoordeling van hun eigen medewerkers. Dit maakt dat het keurmerk voor
sollicitanten hét bewijs is dat ze bij EP:Tummers bij een goede werkgever
terecht komen.

UITGELICHTE VACATURE

Bezorger/Installateur

UITGELICHTE VACATURE

Ervaren Verkoper

HERTEN (FULLTIME)

ROERMOND / WEERT / PANNINGEN / TEGELEN / ECHT / HEYTHUYSEN / HORST (FULLTIME)

We zijn op zoek naar een enthousiaste bezorger/installateur. Als bezorger
zit je dagelijks op de weg en kom je veel bij klanten thuis. Je geeft producten af, installeert TV’s en ook bouw je regelmatig een inbouwapparaat
in. In deze functie ben je zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je bus
en de route die gereden wordt. Samen met een bijrijder ga je op pad om
alle bestelde producten bij klanten te leveren.

We zijn op zoek naar enthousiaste verkopers. Commercieel inzicht en ervaring op de winkelvloer is daarbij vereist. Het is niet noodzakelijk om ervaring
te hebben met consumentelectronica. Middels ons interne opleidingstraject
brengen we je alles bij over dit productassortiment. Ben je dus toe aan een
nieuwe stap in je carrière? Reageer dan snel!

Interesse? Bezoek www.werkenbijeptummers.nl!

Interesse? Bezoek www.werkenbijeptummers.nl!

Kijk voor alle vacatures op:

WWW.WERKENBIJEPTUMMERS.NL

Inbouw &
Renovatie
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0
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x
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12 46
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mm
450 x 560 x 550

599,-

899,-

499,-

RVS

COUVERTS

Inductiekookplaat HK604200IB
• Inductie-technologie verwarmt de pan in een handomdraai
• Eenvoudig schoon te maken • 4 kookzones

Inbouw vaatwasser SMV45AX00N
• Volledig geïntegreerd • Extra Droog-optie
• SilencePlus • In hoogte verstelbare bovenkorf

699,-

43
Liter

Inbouw oven met magnetron KMS761000M
• Isofront Plus koele ovendeur • Easy-to-clean emaille
• LCD display met touch bediening
• 90 automatische programma’s

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

