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Horst aan de Maas

Opgravingen bij
kasteel Huys ter Horst
Archeoloog Xavier van Dijk vond enkele weken geleden bij kasteel Huys ter Horst in Horst een natuurstenen kogel van een zware, middeleeuwse katapult. Die kogel was het eerste
officiële bewijs voor oorlogsvoering ter plekke, en daarmee ook voor het belang van het kasteel, aldus de archeoloog. Op zaterdag 1 februari ging Van Dijk met zijn team op zoek naar
meer. Lees verder op pagina 05

Cultuurplan

Zorgen om autodrukte bij ‘t Gasthoês
De verbouwing van ’t Gasthoês in Horst is volop in bedrijf. Na carnaval wordt begonnen met het realiseren
van een groen, autovrij cultuurplein. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 5 februari sprak mevrouw
Jacobs namens de inwoners van de Sint Josephstraat het college en de raad toe. Zij is van mening dat omwonenden niet goed betrokken zijn bij de plannen.
Jacobs sprak het college en de raad
toe tijdens het burgerpodium. “Er zijn
gesprekken geweest met buurtbewoners over het aanleggen van het
cultuurplein wat het Gasthoêsplein
moet gaan heten”, leidde Jacobs haar
betoog in. “De conclusie van het
gesprek is dat de gemeente gaandeweg het realiseren van het cultuurplein kijkt en in beeld brengt hoe de
verkeersdoorstroom plaats gaat vinden en wat daarvoor nodig is.”
De inwoners van de Sint Josephstraat
zijn het daarmee niet eens. “Wij vin-

den het niet juist dat eerst het cultuurplein gerealiseerd wordt en pas
daarna in beeld wordt gebracht hoe
de verkeersafwikkeling gaat plaatsvinden. Wij merken nu reeds een toename van het verkeer in onze straat.
Terwijl de Gasthuisstraat nu niet afgesloten is, maar slechts de doorgang
beperkt is vanwege bouwwerkzaamheden.”

Veel invloed op verkeer
Wethouder Eric Beurskens, die over
het verkeer rondom ’t Gasthoês gaat,

pleitte niet voor de aanpak zoals
hierboven geschetst door mevrouw
Jacobs. “We kunnen nu nog niet de
gevolgen van het autovrije gebied
inzien. Dat moeten we echt gaandeweg bekijken.” Richard van der
Weegen (PvdA) was het daar niet
mee eens. “Ik denk dat het autovrij
maken van zo’n gewichtig gebied veel
invloed heeft op het verkeer rondom
’t Gasthoês. Ik vraag het college de
raad zo goed mogelijk te informeren
over de voortgang.” Beurskens reageerde daarop desgevraagd dat hij

niet in kan zien hoe groot de impact
is. “Het enige wat verandert is dat er
meer auto’s in andere straten gaan
rijden. Er rijden dan niet ineens meer
auto’s dan voorheen in het gebied.
Wij gaan zoveel mogelijk met de
bewoners van de betrokken straten in
gesprek.”

Opleverdatum
Een ander discussiepunt is de oplevering van ’t Gasthoês. De datum van
1 september zou niet haalbaar zijn.
De raadsleden vroegen zich tijdens
de raadsvergadering af wat hiervan
de gevolgen zijn en wat dan wel een
realistische datum is. “We kunnen
nog niet precies zeggen wanneer de
uiteindelijke opleverdatum is”, aldus

wethouder Han Geurts. “Dat kunnen
we pas zeggen aan het eind van dit
kwartaal.”

Niet eerlijk
Ook zijn er signalen dat de gebruikers van het oude Gasthoês ongelijke
bedragen betaalden voor de ruimte
die zij kregen tegenover andere
gebruikers binnen het pand. Ook de
servicekosten zouden niet helemaal
eerlijk verdeeld zijn. “Dat klopt”, zegt
Geurts. “Na dertig jaar beginnen we
nu aan een schone lei en trekken we
bij iedereen alles gelijk. De kosten
voor sommige gebruikers kunnen dan
wat duurder uitvallen.”
Tekst: Niels van Rens
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Rudy Tegels geïnstalleerd als wethouder

‘Met veel enthousiasme aan de slag voor Horst aan de Maas’
Het college heeft er weer een frisse en nieuwe bestuurder bij. Rudy
Tegels werd op dinsdag 4 februari officieel tot wethouder van gemeente
Horst aan de Maas benoemd. Om even met hem kennis te maken, legde
HALLO Horst aan de Maas hem een vijftal woorden voor en vroeg wat
deze voor hem betekenen als wethouder en als persoon.
Sevenum
“Ja, het dorp waar ik natuurlijk
ben opgegroeid. Ik ben een echte
Sevenummer. Hier is ook mijn politieke
carrière begonnen. In 2006 kwam ik in
de gemeenteraad van de toenmalige
gemeente Sevenum. Je leert zoveel
in die periode. Het verenigingsleven
heerst in Sevenum en elke vrijwilliger
heeft hart voor zijn of haar vereniging.
Dat heeft mij altijd geraakt. Niet alleen
in Sevenum, maar in heel Horst aan de
Maas. Na deze raadsperiode ben ik verhuisd naar de gemeenteraad van Horst
aan de Maas. Daar ben ik in 2010 fractievoorzitter van CDA geworden. Bij beiden heb ik altijd gezegd: ik ben altijd
bereikbaar, voor iedereen. Dat geldt nu
hetzelfde als wethouder. Ik wil er voor
de mensen zijn en wil ze helpen.”

Paard
“Naast het werk moet je ook tijd vrij
nemen om te ontspannen. De paardensport is altijd voor mij een hele
plezierige hobby. Het is gewoon een
prachtige sport om te zien. Zelf heb ik
nooit actief paardgereden. De laatste keer was met mijn familie tijdens
een vakantie in Texel. Toen hebben
we door de duinen gereden, prachtig. Als je naar Horst aan de Maas kijkt

Colofon
HALLO Horst aan de Maas

op gebied van paardensport, is deze
tak heel belangrijk voor de gemeente.
Ik heb wel eens gezegd dat Horst aan
de Maas de paardengemeente van
Limburg is en wie weet in de toekomst
die van Nederland. Hier wordt binnenkort bijvoorbeeld het WK mennen
georganiseerd bij Equestrian Centre de
Peelbergen in Kronenberg, een gigantisch evenement.”

Platteland
“Dat hebben we natuurlijk veel in
Horst aan de Maas. Het is een echte
plattelandsgemeente. Vroeger, toen
we hier voornamelijk van boerengrond
leefden, werd echt hard gewerkt en
zette iedereen zijn beste beentje voor.
Tegenwoordig zie je dat nog steeds
terug in de werkersmentaliteit van de
inwoners van Horst aan de Maas. Het
platteland zit in onze roots, we houden van aanpakken. Dat zie je ook bij
veel vrijwilligers in onze gemeente.
Die gaan er echt voor. Het is ook
belangrijk dat Horst aan de Maas voorloper blijft als plattelandsgemeente.
Samen met onze buurtgemeentes
Venray en Peel en Maas zorgen we
ervoor dat het noorden van Limburg op
de kaart wordt gezet. Laten we vooral
niet vergeten dat het ook gewoon een
prachtige gemeente is om te wonen,
werken en te leven. Je kunt hier kilometers prachtig wandelen.”

Oppositie
“In een gemeenteraad is een opposi-

tie heel belangrijk. Zij zorgt ervoor dat
de coalitie scherp blijft. Zonder goede
oppositie is er ook geen goede coalitie, daar ben ik heilig van overtuigd.
Een oppositie kan uiteindelijk voor
betere en concrete besluiten zorgen.
Ik vind het belangrijk dat binnen de
raad en het college iedereen elkaar met
respect behandelt. Ook buiten raadsvergaderingen en de politiek mogen
we best wel eens meer met elkaar
omgaan, we hebben samen de verantwoordelijkheid voor een prettige sfeer.”

‘Dan komt mijn
bourgondische ik
naar boven’

Privé
“Het is belangrijk om naast het werk
te ontspannen, zoals ik al zei. Ik ben
een echt familiemens. Elke zondag
ga ik met mijn familie eten bij pap en
mam. Stipt om 13.00 uur is de tafel

gedekt. Ik ben tevreden met mijn privéleven. Sociale contacten zijn heel
belangrijk, zo ben ik graag te vinden
aan de tap met wat vrienden. Ook als
ik thuiskom na een dag werken, dan
drink ik negen van de tien keer een
glaasje wijn om even de dag goed af
te sluiten. Dan komt mijn bourgondische ik naar boven.”

Tekst en beeld: Niels van Rens
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Wei behaalt Kristallen-status
De documentaire Wei van filmmaker Ruud Lenssen uit Horst heeft de Kristallen Film-status behaald. In ruim
een maand tijd hebben meer dan 10.000 bezoekers de documentaire in de bioscoop gezien. Lenssen nam de
award donderdag 30 januari samen met zijn moeder en hoofdpersonage Ria in ontvangst in Utrecht.
De Kristallen Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds.
In 2019 is de Kristallen Film-status door drie documentaires behaald. De film van Lenssen is dit jaar de tweede.

0602 \ nieuws

Appartementencomplex

Stationskwartier nieuwe naam
oud Rabobank-pand
De naam voor het toekomstige appartementencomplex van het voormalige kantoor van Rabobank HorstVenray wordt Stationskwartier. Op deze naam werd het meest gestemd uit een namenwedstrijd, georganiseerd door initiatiefgroep Futurum Hegelsom.
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‘Op weg naar het Lagerhuis’
Leerlingen van het Dendron College in Horst doen donderdag 6
februari aan de voorrondes van de debatcompetitie Op weg naar
het Lagerhuis. De voorrondes vinden plaats in Maastricht.
De scholierencompetitie is een
initiatief van BNNVARA, die deze
voor de 22e keer organiseert.
Zij gaan hiermee op zoek naar
het beste debat- en speechtalent
van Nederland. Middelbare scholen uit alle provincies strijden om
de titel van beste debatschool van
Nederland. De leerlingen debatteren onder andere over onderwerpen

als gratis gezonde lunches, zelfrijdende auto’s en drugsgebruik onder
jongeren. In totaal toen tien middelbare scholen aan de Limburgse
voorrondes mee.
Het doel van het programma is om
jongeren de mogelijkheid te bieden
hun debattechnieken te vergroten
en om ze te laten ervaren wat de
provinciale politiek inhoudt.

Heg in brand gestoken
Onbekenden hebben in de nacht van vrijdag 31 januari op zaterdag
1 februari een coniferenheg bij een woning in Horst in brand
gestoken. De politie is op zoek naar getuigen van dit voorval.

Eind december vroeg de initiatiefgroep aan de geïnteresseerden uit
de gemeente Horst aan de Maas om
creatieve namen in te zenden. Uit de
meer dan honderd ingezonden namen
selecteerde Futurum Hegelsom zes
mogelijke namen. Vervolgens konden jongeren door te stemmen hun
voorkeur kenbaar maken. Andere
namen waren Spoorzone H, Aan de
Staatsie, Spoor aan huis, Perron ’66 en
Spoorzicht.

Benaming andere ruimtes
Gerold Vereijken, woordvoerder

Futurum Hegelsom, reageert enthousiast: “We kregen ontzettend veel respons van de geïnteresseerde jongeren
in onze zoektocht naar een naam voor
het te realiseren appartementencomplex. Er zitten veel creatieve, leuke
namen bij en een aantal van deze
namen komt wellicht nog van pas in
benamingen van andere ruimtes en
plekken binnen het appartementencomplex. Wij zijn verheugd met het
feit dat we een naam hebben gevonden die zowel de toekomstige bewoners, de jeugd uit de gemeente Horst
aan de Maas, en onszelf aanspreekt.”

De transitie zit echter nog niet in kannen en kruiken. “We zijn de plannen
nog nader uit aan het werken en de
vereiste procedures aan het doorlopen”, aldus Gerold Vereijken.
Eind oktober 2019 werd bekendgemaakt dat er plannen zijn om het
voormalige kantoor van Rabobank
Horst-Venray aan de Spoorweg in
Hegelsom om te bouwen tot sociale
huurappartementen. Geïnteresseerden
kunnen nog steeds hun interesse
kenbaar maken via de website van
Futurum Hegelsom.

Op zaterdagmorgen 1 februari rond
02.40 uur werd de bewoner van een
woning op de hoek Julianastraat Pr. Marijkestraat in Horst omstreeks
wakker van lawaai en rook. Toen hij
buiten keek, bleek de 2,5 meter
hoge coniferenheg rond zijn tuin in
brand te staan. Het lukte de man om
net op tijd de auto’s, die op de oprit
stonden, in veiligheid te brengen.
Nadat de brand was geblust, bleek

ongeveer 40 meter heg aan de
vlammen ten prooi te zijn gevallen.
Door getuigen werd gezien dat er
kort na de ontdekking van de brand
drie jongemannen van de plek van
de brand wegrenden. De politie is op
zoek naar meer informatie over de
brandstichting. Neem contact op via
0900 88 44 onder vermelding van
dossiernummer 2020017329. Dit kan
ook anoniem via 0800 70 00.

HAGENS
Verpakkingen

Fresh Park Venlo
Venrayseweg 102G
Industrienummer 3852
5928 RH Venlo
Tel.: 077 820 02 23

Hagens Verpakkingen (onderdeel van LC Packaging) is een opzetstation voor golfkarton en massief karton en we zijn gevestigd op
het Fresh Park in Venlo. Wij zijn een jong bedrijf, maar hebben jaren
ervaring in de verpakkingsindustrie.
Momenteel hebben we de volgende vacature open staan:

Account Support
Associate

(24 uur per week, ma, do, vr)

Profiel:
De rol van Account Support Associate is van fundamenteel belang
voor het leveren van toegewijde service aan onze klanten.
Je ondersteunt de accountmanager(s) op zowel commercieel als
administratief gebied en zorgt voor een positieve klantervaring.
Met jouw proactieve en servicegerichte aanpak lever je een belangrijke bijdrage aan de loyaliteit van klanten op de lange termijn.
Functie-eisen:
· mbo/hbo werk- en denkniveau (logistiek);
· 1-2 jaar ervaring in een klant- en servicegerichte functie;
· kennis van SAP en/of Dynamics CRM is een pre;
· goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal,
zowel mondeling als schriftelijk;
· passie voor klantenservice.
Wat bieden wij:
Hagens Verpakkingen is een hard groeiend bedrijf met een Hollandse ondernemersmentaliteit. Onze kernwaarden ‘betrokken, betrouwbaar en loyaal’ gelden niet alleen voor onze klanten en productiepartners, maar zeker ook voor onze medewerkers: we gaan voor
een lange termijnrelatie. Afhankelijk van leeftijd en ervaring wordt
een competitief salaris geboden met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Benoeming Rudy Tegels
CDA’er Rudy Tegels uit Sevenum werd dinsdag 4 februari tijdens de gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd
als wethouder van de gemeente Horst aan de Maas. Hij volgt hiermee Bob Vostermans op die onlangs werd
benoemd tot burgemeester van de gemeente Beesel. / Beeld: Griffie gemeente Horst aan de Maas

Solliciteren:
Ben je nieuwsgierig geworden? Ga dan voor meer informatie
naar website www.hagensverpakkingen.nl of bekijk de uitgebreide
vacature op LinkedIn. Wanneer je interesse hebt, dan kun je jouw
CV en motivatie mailen naar hr@lcpackaging.com ter attentie
van HR Manager Corina ‘t Hoen. Zonder een motivatie wordt de
sollicitatie niet in behandeling genomen.

www.hagensverpakkingen.nl
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Oêt de alde soos

OJC Cartouche America
Wellicht heb je uren aan de bar gestaan in de verschillende sozen uit Horst aan de Maas. Maar heb je je ooit afgevraagd waar de namen van
sozen als OJC Canix en OJC Knor vandaan komen? HALLO Horst aan de Maas ging op onderzoek uit. Deze week: OJC Cartouche in America.

Iets van het dorp
“De soos verbindt”, zegt Ger. Hij ziet
dat als iets wat de soos door de
jaren heen heeft bereikt. “In de
beginjaren was er nogal wat weerstand tegen de jongeren van de
soos vanuit het dorp. Ze vonden ons
maar luie niksnutten. Maar door
heel America bij de soos te betrekken, door bijvoorbeeld open dagen
te organiseren, is Cartouche echt iets
van het dorp geworden. Nog steeds
is er een heel breed draagvlak voor
de soos.” Hij voegt toe: “De soos is
ook heel belangrijk voor de groei
van jongeren. Ze leggen hier een
basis voor de toekomst. Ik heb hier
alles geleerd, van organiseren tot
programmeren. We hebben ook veel
fouten gemaakt, maar daar leerden
we alleen maar van.”

Rockweekenden

OJC Cartouche werd officieel
geopend in 1977. De drie grootste
keten van America hadden de koppen bij elkaar gestoken en daaruit
werd het Open Jongerencentrum,
ofwel de soos, geboren.
Voorafgaand aan de feestelijke opening werd eind 1976 een wedstrijd
georganiseerd. Deelnemers mochten een naam voor de soos verzinnen. “Jan Bouten kwam toen met
‘Cartouche’”, vertelt Ger Janssen,

oud-voorzitter van OJC Cartouche
en medeoprichter. “Hij was net in
Frankrijk geweest en was die naam
daar tegengekomen. Cartouche was
een Franse verzetsstrijder en dat
sprak ons meteen aan. Als jongeren
verzetten wij ons toen ook tegen
alles en iedereen. We liepen net niet
netjes in het rijtje.”

Normaal en Di-Rect
De Americaanse soos is nu, meer

dan veertig jaar na de oprichting,
nog altijd bekend onder de naam
OJC Cartouche. “En het loopt goed”,
vertelt Dennis van der Coelen, de
huidige voorzitter van de soos.
“We hebben er de laatste tijd veel
vrijwilligers bijgekregen en ook qua
bezoekers klagen we niet. De jeugd
zoekt nog steeds een plaats waar ze
haar eigen ding kan doen en daar is
Cartouche geschikt voor. Hier kunnen jongeren zelf van alles organi-

GELD NODIG VOOR VASTELAOVEND?

seren en dat gebeurt ook. Zo zijn we
samen met café Boëms Jeu verantwoordelijk voor de kermis, waar
onder andere Normaal, Di-Rect en
Rowwen Hèze al hebben opgetreden
in het verleden. Jaarlijks proberen
we in de soos verder een concert
te organiseren met een wat grotere naam, zoals De Bökkers of Mooi
Wark. Onlangs was de Americaanse
Quiz ook hier in de soos. Dan is het
hele dorp hier, jong en oud.”

Als Dennis en Ger terugkijken op
ruim veertig jaar OJC Cartouche,
kunnen ze eigenlijk alleen maar
hoogtepunten opnoemen.
“De rockweekenden, de kermissen, de jubilea”, somt Dennis op.
“En de vele bands die we hier hebben mogen verwelkomen.” Ger vertelt: “De Heideroosjes hebben hier
in America hun eerste optreden
gehad. Onder andere Golden Earring,
Herman Brood, Saxon en Krezip
stonden hier tijdens Rockweekend,
met als klapper Status Quo. Ik kijk
met heel veel plezier veertig jaar
terug in de tijd. Zelfs de negatieve
momenten zijn eigenlijk hoogtepunten, want een betere leerschool is
er niet.”

Tekst en beeld: Aniek van den Brandt

Crist Coppens

Wij zijn op zoek naar:

SCHOLIEREN
EN STUDENTEN
(VANAF 13 JAAR)

Voor weekend- en vakantiewerk in onze
kasrozenkwekerijen in Meterik/America
Zie onze website voor meer informatie
of bel: 077 464 20 97

Alleen dinsdag 11 februari

braadworst

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

www.coppens.keurslager.nl

Met een glimlach goed kauwen!

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21
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Actie voor zieke Sevenumse

Opgravingen bij
kasteel Huys ter Horst

Van Dijk werd een tijdje geleden
getipt door de voorzitter van stichting Kasteel Huys ter Horst. Er was wat
grond met daarin stenen verplaatst
naar een plek naast de Molenbeek.
“Die hopen grond zijn afkomstig van
het kasteel, met name de voorburcht,
maar een klein deel is afkomstig
van de hoofdburcht”, zegt Van Dijk.
De grond had al op meerdere plaatsen
gelegen, maar was nooit echt onderzocht. Van Dijk vermoedde dat er wel
eens iets interessants tussen kon liggen, dus hij besloot een kijkje te gaan
nemen. “Ik was wat aan het kijken
of er misschien gekke dingen tussen
lagen”, vertelt hij. “En op een gegeven moment sprong ik een gat in de
lucht: ik had een kogel van hardsteen
te pakken.”

deze kogel precies gaat is onduidelijk.
We weten uit historische bronnen wel
dat het kasteel in latere perioden is
belegerd, zoals tijdens de Tachtigjarige
Oorlog, maar daar heeft deze kogel
waarschijnlijk niets mee te maken.
Toen beschikte men al over kanonnen,
die ijzeren kogels afvuurden.” Volgens
Van Dijk bewijst de vondst van de
stenen kogel hoe belangrijk het kasteel was. Vanuit Ter Horst werd namelijk het gehele ambt Kessel bestuurd.
“Dat ambt was wat nu zo’n beetje heel
Noord-Limburg is. Een ontzettend groot
gebied dus.”

Kraan

De vondst van de kogel was voor
Van Dijk aanleiding genoeg samen
met een team op zoek te gaan naar
meer. Hij benaderde de gemeente,
die een kraan faciliteerde om de grond
Katapult
De kogel met een doorsnee van 37 cen- mee te doorzoeken. Met een riekbak
werd deze uitgezeefd. Een win-winsitimeter en een gewicht van 58 kilo
stamt volgens de archeoloog uit de
tuatie, vindt Van Dijk: “Voor ons is het
14e of 15e eeuw. Van Dijk: “Die kogel
met de hand niet te doen om al die
is met een zware katapult, een trebugrond te doorzoeken, dus we hebben
chet, op het kasteel afgeschoten tijdens die kraan echt nodig. En als we iets
vinden, betekent dat voor de gemeente
een veldslag om het kasteel.” Hij gaat
een nieuw stukje geschiedenis.”
verder: “Om welke veldslag het bij

Met de crowdfundingsactie Vur Sanne proberen vrienden van de
32-jarige Sanne van Enckevort uit Sevenum geld op te halen voor
een levensreddende operatie. Inmiddels staat de teller op ruim
60.000 euro.

Willem Vincent
Zo heeft Van Dijk met zijn team op
zaterdag 1 februari in een halve dag
zo’n 12 kuub aan grond doorzocht.
Meer kogels werden er niet gevonden.
“Daardoor weten we nu in elk geval
dat er geen tientallen kogels in die
hopen meer liggen.” Wel werd er wat
andere historie uit de grond gehaald.
“Enkele scherven van kannen uit de
15e en 16e eeuw en wat fragmenten van marmeren vloertegels, geïmporteerd uit Toscane. Vermoedelijk
kunnen we Willem Vincent van
Wittenhorst als opdrachtgever aanwijzen, wiens graf afgelopen jaar in de
St. Lambertuskerk is ontdekt”, vertelt Van Dijk. “Een laatste bijzondere
vondst is een fragment van een grote,
zware molensteen van tefriet, een
soort natuursteen die in de Eifel voorkomt, die werd gewonnen om maalstenen van te maken. Bij welk soort
molen die steen hoorde, daar ben ik
voorlopig nog niet uit.”

Tekst: Aniek van den Brandt
Beeld: Aniek van den Brandt
en Xavier van Dijk

Woning Grubbenvorst op slot na drugsvondst
Een woning aan de Burgemeester van Kempenstraat in Grubbenvorst is maandag 3 februari op last van
burgemeester Ryan Palmen voor drie maanden gesloten. Dit besluit is in het kader van het Damocles-beleid
genomen.
In de woning was door de politie een hoeveelheid hennep, handelsattributen (zoals gripzakjes) en
enkele illegale wapens aangetroffen.
De bewoners hebben noodgedwongen tijdelijk onderdak elders moeten
zoeken. Het Damocles-beleid geeft
de burgemeester de bevoegdheid
om woningen of (bedrijfs)-panden
waarin drugs aanwezig zijn tijdelijk te
sluiten. Palmen: “Uitvoering van het

Damocles-beleid is geen keuze maar
noodzaak. Noodzaak omdat we onze
inwoners willen beschermen tegen
de overlast en gevaren die met drugs
te maken hebben. Denk aan brandgevaar en overige gevaren die met de
productie van drugs gepaard gaan en
de overlast die buurtbewoners kunnen ondervinden van drugsgebruik
en/of drugshandel die in of vanuit een
pand plaatsvindt. Toepassing van het

Damocles beleid past volledig in de
integrale aanpak van georganiseerde
criminaliteit.”
Uitvoering van het beleid is en blijft
maatwerk legt Palmen uit. “In de echt
schrijnende gevallen kan daarvan worden afgeweken. Maar wie in Horst aan
de Maas meer dan een gebruikershoeveelheid drugs in bezit heeft, mag zich
niet verwonderen over de consequenties die dat gaat hebben.”

bedrag bij elkaar te brengen, is
de crowdfundingsactie Vur Sanne
opgezet. De aftrap van de actie
begon tijdens de zittingsavonden in
Sevenum. Niet alleen buiten Horst
aan de Maas wordt gedoneerd.
Zo heeft bijvoorbeeld een vriendengroep van Ajax een bijdrage
gedaan. Kijk voor meer informatie
op www.vursanne.nl

Sanne van Enckevort is al twee
jaar ernstig ziek. Een instabiliteit
in de nekwervels zorgt voor een
zeer gammele nek met slappe
banden. Hierdoor komen zenuwbanen, bloedvaten en de hersenstam in de verdrukking met het
uitvallen van vitale functies tot
gevolg. Daarnaast lijdt ze dagelijks pijn. De operatie die ze nodig
heeft kost 100.000 euro. Om dat

Rijzadels Sevenumse manege
gestolen
Bij een inbraak in een manege aan de Kleefsedijk in Sevenum zijn
in de nacht van maandag 3 op dinsdag 4 februari 25 rijzadels
gestolen. Dat meldt politie Horst/Peel en Maas op haar
Facebookpagina.
De daders hebben de boxen waarin
de zadels opgeborgen zaten opengebroken. De politie Horst/Peel

en Maas vraagt getuigen zich te
melden.

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

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

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Treur niet omdat mijn leven voorbij is
maar laten wij dankbaar zijn zoals het was.
De dood is van geen betekenis,
ik ben alleen verhuisd.
Ik blijf die ik was en jullie ook.
Wat wij voor elkaar betekenden zal niet veranderen.
Wees niet eenzaam of verdrietig
nu ik er niet meer ben.
Zo is het goed.

Huil niet omdat ik er niet meer ben,
maar glimlach omdat ik er was…
Op zondag 2 februari 2020 overleed in de leeftijd van 76 jaar

Mia Caasenbrood
levenspartner van

echtgenoot van

Morris

Jo Kleuskens - Poels

Familie Caasenbrood
Familie Schattevoet

vader, opa en opi van

Julianastraat 31, 5961 BN Horst
Ons mam is in de rouwkamer van de Baersdonck,
Kloosterstraat 76, Grubbenvorst.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
op vrijdag 7 februari van 19.00 - 20.00 uur.
De afscheidsdienst waar we u voor uitnodigen, vindt plaats
op zaterdag 8 februari om 10.30 uur in zaal De Leste Geulde,
Noordsingel 75, Horst.
Aansluitend zullen we mam bij pap te ruste leggen
op het R.K. kerkhof, Deken Creemersstraat 36, Horst.

Torenstraat 3, 5961 TG Horst

In plaats van bloemen kunt u een vrijwillige bijdrage
achterlaten voor Hospice Doevenbos, Horst.
Collectebussen zijn hiervoor aanwezig in de kerk.

Intens verdrietig laten wij u weten
dat toch nog onverwacht mijn lieve man,
onze lieve pap en opa is overleden

Karel van de Rijt
*Sint Oedenrode,
17 augustus 1945

† Oostrum,
2 februari 2020

echtgenoot van

Hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven
na het overlijden van onze lieve pap en opa

Fien van de Rijt-Janssen

Jan Verrijth

Petra en Rob
Jaimy
Rosalie en Pim
Michel en Suzanne
Sofie

Uw aanwezigheid, de vele kaarten en lieve woorden
hebben ons goed gedaan.
Sevenum, februari 2020
Kinderen en kleinkinderen Verrijth

Dorpsplein 7
5807 BC Oostrum
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Belastingservice Horst biedt hulp
bij aangifte voor alle particulieren.
BSH is laagdrempelig en geschikt
voor elke kleine beurs.
Hulp nodig, neem contact op met
info@belastingservicehorst.nl of tel.
06 12 44 60 49 of 398 47 88 website:
www.belastingservicehorst.nl

Cursus porselein Baarlo, 6 lessen.
Maak je eigen porseleinen bekers/
vazen/kommen van a tot z. Geen
basiskennis nodig. Info: atelierrb.nl

Dag en nacht bereikbaar

Atelier De Stal. Iets creaties
organiseren voor een groep?
Dat kan in en rondom het prachtige
atelier. www.atelier-destal.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com
Te koop handgerooide
voederbieten. Tel. 06 23 76 54 77.

Uw kind meer zelfvertrouwen &
weerbaarder? 4 maart starten we
weer met een training. Nog 3 plekken!
Kijk op zelfverzekerdkind.nl.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.

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

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Geboren

Ted

27 januari 2020
Grötse elders
Michiel Janssen en
Janneke Kateman
Leopold Haffmansstraat 10
5961 DX Horst

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Pedicure bij u aan huis.
Geregistreerd bij provoet.
Wilma Jeurissen 06 28 63 13 98.

Verloren gouden ring bezet met
3 bloedkoralen, 29 febr. in/om
Toverland Sevenum. Beloning voor
vinder. 06 33 93 99 63.
Kinderyoga bij yogacentrum l’Espoir
op woensdag 15.30-16.30
Creatiefhoekjetvlinderke@gmail.com
Te huur woonhuis in Evertsoord.
Minimaal voor 1 jaar. Bij serieuze
interesse 06 21 69 57 48.

Elke donderdag en vrijdag 19-20u
yoga in Sevenum (gratis proefles). Info
www.idageurtjens.nl 06 24 11 94 07.
Alleenstaande man zoek 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.
Koppel op zoek naar gemeubileerd
huis of appartement in regio Venray/
Horst Mandy98@live.nl 06 12 36 01 08.

HAN-MARK
ARENDSE

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos



Trapbekleding voor € 350,00 incl.
tapijt en leggen. Bel 06 16 37 45 14
gratis prijsopgave bij u thuis dmv
stalen. Woninginrichting vd Broek.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.

27 januari 2020
Zoon van Tim Cosson
en Anneke Thijssen
Broertje van Vince
Afhangweg 9
5961 EA Horst

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Dankbetuiging

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.

1 februari 2020
Zoon en broertje van
Stefan en Moniek Faust-Janssen
Timme
Steeg 3
5975 CD Sevenum

Geboren

lieve mam van
Hilde
Harry

Martin Kleuskens

De uitvaartdienst, waarvoor wij u uitnodigen,
vindt plaats op vrijdag 7 februari om 10.30 uur
in de Dekenale Sint Lambertuskerk, Horst.
Aansluitend zal Martin in stilte worden gecremeerd.

Deon

Piet Schattevoet †

Op vrijdag 31 januari 2020
overleed in de leeftijd van 88 jaar

Horst Marianne en Leo
Horst Francien en Wilbert
Erwin en Meike
Alex en Vivian
Horst Jeannette en Ed
Juul en Quincy
Steyn
North Richland Hills, USA Marjo en Jim
Sanne en Daryl,
Luke, Natalie, Levi
Kayla en Andy,
Nathan, Madeline

Geboren

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

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

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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‘Het gaat vaak over kanker, maar ook
gewoon over de vastenaovend’

ut is goëd zoeë

Heden is overleden ôzze pap, opa, super opa en opi

Het was op dinsdag 4 februari Wereld Kankerdag. Helaas waren er veel mensen die dinsdag stilstonden
bij hun dierbaren. Ook riep deze dag bij overlevenden herinneringen op. Margreet Hovens uit Tienray is al
jaren genezen van de ziekte, maar doet nog steeds aan yoga met mensen die te maken hebben (gehad) met
kanker.

Mies Coenders
echtgenoot van

Ton Coenders - Zanders † 1984
8 april 1927 Meerlo

† 3 februari 2020

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Tiny en Jan
Ben en Godelieve
Hans en Lizet
Anita en Leo
Klein- en achterkleinkinderen
Bergsboslaan 2, 5864 EA Meerlo
De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 8 februari om 10.30 uur
in de Joannes de Doper kerk, Hoofdstraat 17, Meerlo. Aansluitend
begeleiden we ôzze pap naar zijn laatste rustplaats bij mam.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de Huisartsen,
Buurtzorg Horst a/d Maas Noord en De Geijsterse Hoeve.
In plaats van bloemen liever een gift voor Alzheimer Nederland.
Collectebussen hiervoor staan achterin de kerk.

Dankbetuiging

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor
het warme medeleven dat wij hebben ondervonden na het overlijden
van ôs mooder, schoonmoeder, trotse oma en oma oma

Mien Schlooz - Achten
Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid,
de vele lieve woorden en kaarten ons erg goed hebben gedaan.
Hartelijk dank daarvoor.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Sevenum, februari 2020

Dankbetuiging

Bedankt voor alle lieve berichtjes, kaarten, telefoontjes en
bezoeken na het overlijden van mijn lieve man, ôzze pap en opa

Ger Hoeijmakers

Warm bad

“Gradje”

Dit heeft ons goed gedaan.
Annie
Lianne en William
Jolanda
Cain en Gwyn

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.

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

Ze viel in een zwart gat, de periode
nadat Margreet genezen was van
de ziekte kanker. In 2002 werd ze
genezen en had het na deze periode heel zwaar. “Ik voelde mij totaal
niet lekker en had last van extreme
vermoeidheid”, vertelt Margreet.
“Ik was niet fit en kon ook niet echt
mijn verhaal kwijt. Natuurlijk kon dat
wel bij mijn naasten, maar dat is toch
anders dan bij lotgenoten. Totdat ik
een advertentie in een Venlose krant
zag staan.”

BEKRO Horst
Installatietechniek

Vanaf dat moment veranderde
Margreets leven. “Het was een
advertentie van het Toon Hermans
Huis in Venlo. Het is een ontmoetingsplaats voor mensen die te
maken hebben of te maken hebben gehad met kanker. Het is een
soort van veilig huis waar je terecht
kunt met je gevoelens, gedachten
of andere zaken. Toen ik daar voor
het eerst kwam, het klinkt heel raar,
maar ik voelde mij meteen thuis. Het
was echt een warm bad. Ik voelde
mij begrepen door lotgenoten en kon
er nu over praten met mensen die
het ook meegemaakt hadden. Ik ben
nog steeds blij met deze stap.”

Iedereen begrijpt elkaar
Margreet begon met het volgen van
yogalessen binnen het Toon Hermans
Huis. “Het is geen moderne yoga
die vooral op YouTube te vinden is.
Iedereen doet mee op zijn of haar
eigen niveau. Het is een soort mix
van yoga, ademhalingsoefeningen en
mindfulness.” Margreet probeert elke
woensdag langs te komen. “Ik krijg
les van Thera Emonts, zij snapt precies hoe wij ons voelen. Wij stappen allemaal binnen met een rugzak
en Thera weet hoe daarmee om te
gaan. Na de oefeningen drinken
we nog een kopje koffie. Dan gaat
het vaak over kanker, maar het kan
ook zomaar gaan over de ‘vastenaovend’.” Alles is bespreekbaar binnen
de yogagroep. “Dat maakt het ook
een hele goede les, iedereen begrijpt
elkaar. We kunnen bij ieder ons verhaal kwijt want we zijn allemaal lotgenoten.”

de gemeente Horst aan de Maas.
Het is toch raar dat ik de enige ben?
Ik weet zeker dat er hier genoeg
mensen zijn die dit soort lessen ook
nodig hebben, al loop je gewoon een
keer binnen. Misschien is het letterlijk en figuurlijk een brug te ver
om richting Venlo te reizen. Is het
het Venloos dialect of iets anders?
Ik weet het niet.”

Zegje
Daarom pleit Margreet ervoor dat er
ook lessen komen in de gemeente
Horst aan de Maas. “Dat zou veel
mensen goed doen. Het is de beste
stap die ik ooit heb gezet. Om een
Toon Hermans Huis op te zetten
in onze gemeente, vergt wel veel
inspanning, tijd en geld. Ik hoop dat
door middel van mijn zegje er meer
mensen geïnteresseerd zijn in een
dergelijke ontmoetingsplek. Het is
gewoon heel belangrijk om er over te
praten, het doet je echt goed.”

Brug te ver
Plannen zijn er om in Horst aan de
Maas ook een Toon Hermans Huis te
starten. “Ik hoop dat er een komt”,
zegt Margreet. “Ik ben namelijk van
alle yogagroepen binnen het Toon
Hermans Huis in Venlo de enige uit

Tekst en beeld: Niels van Rens

Woning in voormalig café Melderslo
www.bekro.nl

Verwarming
CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■
■

■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

De eigenaar van het pand aan de Vlasvenstraat in Melderslo, waar tot 2015 café-zaal ’t Paradijs was
gevestigd, wil het gebouw in twee woningen splitsen.
Momenteel wordt het linkerdeel van
het pand door de eigenaar bewoond.
Hij wil ook het rechterdeel van het
pand, het voormalige horecabe-

drijf verbouwen tot een woning.
Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het College van B&W heeft
laten weten geen bezwaren te heb-

ben tegen de wijziging. De gemeenteraad van Horst aan de Maas beslist
er in de raadsvergadering van dinsdag
18 februari over.
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Frank en de Sterren in
finale LVK

Veer Broekhuizen uit de vaart
door hoge waterstand

Frank en de Sterren uit Horst staat vrijdag 7 februari op het
podium in Echt tijdens de finale van het Limburgs
Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK). De groep is de enige finalist
uit Horst aan de Maas.

Het veerpont Broekhuizen-Arcen
is op woensdag 5 februari buiten
werking gesteld door het verantwoordelijke veerbedrijf. In verband met de hoge waterstand van
de Maas is de pont uit vaart.
Het water steeg de afgelopen dagen
flink door veel regenval in Limburg.
Op Facebook meldt Carla Koppens:
“Mooder Maas buiten haar oevers
getreden. Ons veerpont Broekhuizen
- Arcen heeft zojuist de overtochten
gestopt.” Hoe lang de pont niet vaart,
is niet bekend. Door vele regenval in
Frankrijk en België is de waterstand in
de Maas gestegen.
Beeld: archieffoto januari 2010

HALLO op reis

Frank en de Sterren bestaat uit
Frank van der Sterren, Koen
Versleijen, Jon Hesen, Ron Vervoort,
Mark Vervoort en Willem van den
Munckhof. Het is voor hen de eerste de keer dat ze in de finale van
het LVK staan. Ze treden op met het
liedje ‘Laot ’t los’, dat geschreven
is door Willem van den Munckhof
en Bart van der Sterren. “De halve
finaleplaats was al een grote ver-

rassing, laat staan deze finaleplek”, laat Frank van der Sterren
desgevraagd weten. “We verwachten een fantastische avond,
die we met volle energie samen
gaan beleven.”In 2017 stonden ze
al eens in de halve finale van het
LVK met het liedje ‘Binnesteboête’.
De finale van het 44e LVK vindt
vanaf 20.00 uur plaats en wordt uitgezonden door L1.

HALLO op reis

Eric, Rick en Tim in Florida
Eric van Gasteren uit Sevenum bezocht samen met zijn zoons Rick en Tim Florida. Eric en Rick poseerden
samen met de HALLO bij het zuidelijkste puntje van Key West, de boei die aangeeft hoever Cuba nog is.

HALLO op reis

Piet en Marjo in Dubai
Piet en Marjo Jacobs uit Swolgen gingen op vakantie naar Dubai.
Daar bezochten ze onder andere de Dubai Frame, een gebouw dat
bestaat uit twee hoge torens met daartussen een 93 meter lange
brug. Ze poseerden samen met de HALLO voor deze trekpleister.

Familie Hendrix op treinreis
door Noorwegen
Van half december 2019 tot begin januari 2020 maakten Nell en Ger Hendrix uit Sevenum ,samen met
dochter Lonneke, schoonzoon Denny en kleinkinderen Niels, Simon en Jens een rondreis door Noorwegen.
De foto is genomen in Laerdal waar ze de bergspoorbaan van Flam naar Myrdal namen, 20 kilometer lang,
één van de steilste treinreizen ter wereld door meer dan twintig tunnels. Bij het binnengaan van de trein
had de familie even de tijd om op de foto te gaan met de HALLO.
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Adver torial

Al 30 jaar

Spelend leren bij Kindercentrum Huize Zeldenrust
12 februari 2020 is het 30 jaar geleden dat Jeanine Heĳmans startte met haar gastouderopvang, gevestigd aan de Venrayseweg 19 in Horst. De vraag naar opvang werd gaandeweg de jaren steeds groter, waardoor Jeanine in 2007 het besluit nam om van haar gastouderopvang een officieel kindercentrum te maken met gediplomeerde en betrokken
pedagogisch medewerkers.

Jeanine Heijmans

Ze koos voor de naam ‘Huize Zeldenrust’,
immers stond op het perceel van de
langgevelboerderij een champignoncel met
deze naam erop. De naam is passend bij de
organisatie, want met veel kinderen om je
heen heb je meestal zelden rust. De actieve
en onderzoekende houding van kinderen is
altijd een stimulans geweest voor Jeanine
om kinderopvang aan te bieden. Ook tijdens
de crisisjaren in de kinderopvangsector
kwamen er bij Huize Zeldenrust nog veel
kinderen spelen en ontwikkelen, waardoor
de organisatie weinig problemen heeft gehad
in deze moeilijke jaren. Aansluiten bij de
opvangwensen van ouders, ofwel opvang op
maat, is daarbij al die jaren een belangrijke
pijler geweest.
De visie van de opvang is de afgelopen
30 jaar nauwelijks veranderd. Persoonlijke
aandacht staat hoog in het vaandel bij de

Linda Hoezen

organisatie. Elk kind krijgt de ruimte om
zichzelf te zijn en zich op z’n eigen tempo te
ontwikkelen. Daarbij is niet de kalenderleeftijd
bepalend, maar de ontwikkeling van het kind.
Doorstroom naar de volgende groep binnen
het kindercentrum gebeurt daardoor alleen
als het kind er qua ontwikkeling aan toe is.
Daarnaast sluiten de pedagogisch medewerkers
zoveel mogelijk aan bij de opvoeding en het
dagritme vanuit de thuissituatie van ieder kind.
Een goede samenwerking met ouders is hierbij
dus zeer belangrijk.
Anders dan bij vele andere organisaties wordt
bij Huize Zeldenrust veel aandacht besteed
aan de natuur. Uit onderzoeken blijkt dat
opgedane ervaringen in de kindertijd leiden tot
waardering en kennis van de natuur op latere
leeftijd. Vandaar dat Huize Zeldenrust diverse
moestuinen onderhoudt met de kinderen, er

veel verschillende soorten fruitbomen op het
perceel staan en er ook diverse dieren wonen,
zoals geiten, kippen en konijnen. Daarbij wordt
er bij Huize Zeldenrust minimaal gewerkt
middels de digitale wereld. De kinderen
spelen mét elkaar, zonder dat er gebruik wordt
gemaakt van tablets en andere schermen.
De slogan ‘Spelend leren’ is daardoor helemaal
van toepassing op deze organisatie. Op een
spelende manier ontdekken de kinderen
de wereld om zich heen en leren ze sociale
vaardigheden, normen en waarden die nodig
zijn om in de omgeving goed te kunnen
functioneren.
Sinds juli 2019 wordt het kindercentrum in de
praktijk niet meer alleen geleid door Jeanine
Heijmans. De uitvoering wordt sindsdien
overgenomen door Linda Hoezen. Zij vervult
de functie als bedrijfsleidster.

Open dag
Op 16 mei 2020 zal er een feestelijke open
dag zijn, waarop geïnteresseerden een kijkje
kunnen komen nemen bij kindercentrum Huize
Zeldenrust, Gebroeders van Doornelaan tussen
huisnummer 28 en 30. Iedereen is van harte
welkom om gezamenlijk het 30-jarig bestaan
te vieren!

Kindercentrum Huize Zeldenrust
Venrayseweg 19, 5961 AC Horst
www.HuizeZeldenrust.nl
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TeTeHuur
Huur Te Huur

Heb jij ervaring als transportplanner of ervaring
in een soortgelijke functie?
Ben jij ondernemend, oplossingsgericht en een teamplayer?
Spreek je vloeiend Nederlands, Engels en Duits?

+

Dan ben jij de

TRANSPORTPLANNER
M/V die wij zoeken!

Wij zoeken een Transportplanner die ons team in Venlo komt
versterken. Wij zijn een dynamisch bedrijf met transporten
hoofdzakelijk AGF in o.a. Nederland, Duitsland (Ruhr) en België.
Je taken en verantwoordelijkheden:
• Aansturen en begeleiden van chauffeurs c.q. charters.
• Indien
nodig
capaciteit zoeken op de markt.
Vrijstaande
Vrijstaande woning ingerichtVrijstaande
als pension/logiesgebouw
woning
woning
ingerichtmet
als pension/logiesgebouw
ingericht
met
• Inplannen van ladingen, rekening houdend met beschikbare
royale
royale parkeergelegenheid:
parkeergelegenheid:
royale parkeergelegenheid:
rij- en rusttijden.

Wij vragen:
• • gebruikersvergunning
gebruikersvergunning
aanwezig• gebruikersvergunning
aanwezig • Voldoet aan de gestelde aanwezig
• Voldoet aan de gestelde
Vrijstaande
woning
ingericht
als
pension/logiesgebouw
met
• Minimaal mbo denk- en werkniveau.
voor
voor
de huisvesting van
de
19
voor
huisvesting
de huisvesting van 19
19
veiligheidseisen
veiligheidseisenvan
• Zelfstandig kunnen werken.
royalepersonen
parkeergelegenheid:
personen
personen
• recent gerenoveerd
• recent gerenoveerd • Stressbestendigheid en klantgericht.

• 7 kamers
7 kamers
met individuele
met
metaan
individuele
individuele
••
gebruikersvergunning
aanwezig• 7Huurcondities
•kamers
Voldoet
deopgestelde
• Geen 9-tot-5-mentaliteit.
aanvraagHuurcondities op aanvraag
sanitaire
sanitaire
voorzieningen
sanitaire
voorzieningen
voorzieningen
voor de huisvesting van 19
veiligheidseisen
Wij bieden je een leuke baan binnen een klein team met
prima arbeidsvoorwaarden en een salaris conform CAO.
personen
• recent gerenoveerd
Heb je interesse, stuur je sollicitatiebrief met CV naar
Interesse?
Interesse?
Interesse?
peter@ag-transporten.com
• 7 kamers
met
individuele
(0478)
56
(0478)
56 88 46
(0478) 5688
88
46 ﬁlm46
scan
scan
ﬁlm
Huurcondities op aanvraag
sanitaire
voorzieningen
info@peelrand.com
info@peelrand.com
info@peelrand.com
Keulse Barière 3, 5915 PG Venlo • www.ag-transporten.de
• Sociaal en communicatief vaardig.

Interesse?

a
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Geplukt

Yvonne Besouw Grubbenvorst
Ze werd geboren in Grubbenvorst en dat is nog altijd haar thuisbasis, waar ze samen met haar gezin woont. Onlangs stopte ze met haar baan in
het leger, om te beginnen met een nieuwe uitdaging op de ambulance. Daar heeft ze nog geen seconde spijt van gehad. Deze week wordt Yvonne
Besouw (38) geplukt.

om te stoppen bij het leger. Ik heb
er achttien jaar met heel veel plezier gewerkt, maar nu ben ik in een
nieuwe fase van mijn leven gekomen,
waarin ik niet meer maanden weg van
huis wil zijn. Nu staat mijn gezin op
nummer één.”

Investeren in gezin
Yvonne ging nadenken over een
nieuwe baan en kwam al snel bij de
ambulance uit. Daarvoor volgt ze nu
de opleiding. “Ik heb er nog geen
seconde spijt van gehad”, lacht ze.
“Het werken op de ambulance past
heel goed bij me. Dat avontuurlijke zit
er nog steeds in, je weet nooit wat je
te wachten staat. Verder vind ik het
rijden leuk, maar ook het contact met
mensen. En je kunt echt iets betekenen, dat vind ik ook mooi. Ook is
het goed te combineren met mijn
gezinsleven.” Dat is heel belangrijk
voor Yvonne. “Dajo is in november
thuisgekomen van uitzending naar
Afghanistan. Het is dan heel belangrijk dat we, nu hij thuis is, investeren
in het gezin en veel leuke dingen gaan
doen met z’n vieren”, vindt ze.

Rondje rennen

Yvonne werd geboren als oudste
in een gezin met drie dochters.
Ze groeide op het tuindersbedrijf van haar ouders op, waar ze
een fijne jeugd had. “Ik werkte
al vroeg mee op het bedrijf en
was altijd veel buiten”, vertelt ze. “Een meisje-meisje ben
ik nooit geweest. Ik reed vroeger graag op de tractor en was
juist een stoer meisje.” Vanuit
de Mariaschool in Grubbenvorst
stroomde Yvonne door naar het
Blariacum College, waar ze haar
mavodiploma haalde. Daarna
volgde ze in Venlo een opleiding in
Activiteitenbegeleiding.

Open boek
“Toen ik de opleiding af had, wist
ik eigenlijk al dat ik er op dat
moment niets mee wilde”, zegt

Yvonne. “Ik wilde iets avontuurlijks.”
Op weg naar school fietste ze altijd
langs de kazerne. “Dat leek me wel
wat.” Yvonne solliciteerde bij Defensie
en tot haar verbazing kwam ze door
de strenge lichamelijke en psychologische keuring. “Toen werd ik aangesteld bij de Landmacht, waar ik begon
als YPR-chauffeur. Dat houdt in dat ik
de bestuurster was van een geneeskundig pantser-rupsvoertuig, dat
onderdeel was van een gevechtseenheid.” Drie keer werd ze uitgezonden
naar Afghanistan, in 2004, 2006 en
in 2007. “Tijdens alle drie de uitzendingen heb ik raketaanvallen meegemaakt, maar de laatste uitzending was
het heftigst. Toen was er veel vijandcontact. Toch heb ik me er wel veilig
gevoeld. Ter voorbereiding op zo’n uitzending wordt er natuurlijk veel geoefend, dus er is echt veel vertrouwen in

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Nieuwe fase
In de periodes tussen de uitzendingen in, volgde Yvonne veel opleidingen. “Ik wilde graag doorgroeien.
Ik was korporaal, maar ik besloot de
Onderofficiersopleiding te gaan volgen.” Dat deed ze in Weert, waar ze
de opleiding haalde en werd benoemd

tot sergeant. Aansluitend aan deze
opleiding startte Yvonne in Hilversum
met de opleiding tot Algemeen Militair
Verpleegkundige. “Daar leerde ik Dajo
kennen, mijn vriend, die ook in het
leger zit.” Nog tijdens de opleiding
werd Yvonne twee keer zwanger en
beviel ze van zoon Yaron (7) en dochter Tess (5). Toen ze klaar was met de
opleidingen, werd ze gestationeerd
in Oirschot als sergeant-verpleegkundige. “Als moeder heb je uitzendbescherming tot je jongste kind 5 jaar
is”, vertelt Yvonne. “Toen dat steeds
dichterbij kwam, heb ik besloten

Tekst en beeld: Aniek van den Brandt

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.

Puzzel

9

elkaar.” Toch verloor Yvonne tijdens de
uitzending in 2007-2008 twee directe
collega’s. “Dat hakt erin. Gelukkig ben
ik een open boek en kan ik goed over
zo’n dingen praten. Daardoor heb ik er
geen last van gehouden.”

Voor hobby’s heeft Yvonne tot nu toe
weinig tijd gehad. “Vroeger heb ik
altijd veel paardgereden. Dat hoop ik
nog weer eens op te pakken”, zegt ze.
Lachend voegt ze toe: “Ook ga ik af en
toe hardlopen, maar dat mag eigenlijk
wel wat vaker. Ik voel me altijd goed
na een rondje rennen, maar ik heb
eigenlijk van tevoren nooit zin om te
gaan.” Verder spreekt Yvonne graag
met haar vriendinnen uit de buurt en
uit het leger af. “Ondanks dat ik daar
nu niet altijd tijd voor heb, blijft dat
toch heel gezellig.”
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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
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Samenwerking

Profielwerkstuk Dendron College
tussen bedrijf en leerling
Het Dendron College in Horst is de samenwerking aangegaan met lokale bedrijven tijdens het maken van de profielwerkstukken van de leerlingen.
Docenten Jim Arts en Tom Obers zorgden voor het idee en legden contacten.
king met bedrijven in de regio aan te
gaan.

Gooiendag

Toen docent Jim Arts twee jaar geleden de organisatie voor de profielwerkstukken in handen kreeg, ging
hij samen met collega Tom Obers
bekijken hoe er op dit vlak iets ‘bij’

kon komen. Arts: “We wilden onze
‘oude schoenen’ zeker niet weggooien. Veel leerlingen vinden het
geweldig om zelf een onderwerp te
mogen kiezen.

Maar we merkten ook dat sommige
leerlingen hier moeite mee hebben
en misschien liever andere mogelijkheden zouden willen hebben.” Al snel
ontstond het idee om een samenwer-

Bij veertien bedrijven gingen groepjes leerlingen aan de slag, meestal
in tweetallen. Zo kwamen leerlingen Maud Brouwers en Kim van Osch
(vwo-6) bij ouderendagbesteding
Gooiendag terecht.
Maud en Kim: “We wisten in eerste
instantie niet wat we konden verwachten. Ons onderwerp was: de zorg
voor mensen met dementie in de
toekomst. We hebben hier veel van
geleerd en vonden het allemaal super
interessant. Gooiendag heeft ons ook
goed geholpen, we zijn blij met de
samenwerking.”

Tweede editie Ondernemen
met Politiek
De tweede editie van Ondernemen met Politiek vond plaats op donderdag 30 januari in Graaf ter Horst in Horst. Meer dan 85 ondernemers
gingen het gesprek aan met gemeente Horst aan de Maas, provincie
Limburg en een collega-ondernemer. De organisatie was in handen van
CDA Horst aan de Maas.
Ondernemer Ralph Coenen, managing
director van Vitacress Real, vertelde
de aanwezigen meer over zijn product. Gedeputeerde Mackus gaf meer
informatie over de problematiek waar
veel ondernemers ook in Horst aan de
Maas mee te maken hebben. Hij legde
uit hoe de provincie aankijkt tegen

zaken zoals PFAS en PAS. De laatste
spreker van de avond was burgemeester Ryan Palmen. Hij legde uit dat de
dialoog tussen ondernemers en ambtenaren van groot belang is. De avond
werd afgesloten met een interactieve
paneldiscussie tussen de sprekers en
de aanwezigen.

Oh, zit dat zo!

De woningmarkt in 2020
Het jaar 2020 is alweer volop aan de gang, de markt blĳft vooralsnog onverminderd goed, maar na de jaarwisseling is er wel een aantal
wetswĳzigingen die voor de woningmarkt van belang zĳn. Ik probeer u in het kort bĳ te praten.
De grens voor de Nationale
Hypotheek Garantie stijgt naar
310.000 euro voor woningen
zonder energiebesparende
voorzieningen en 328.600
euro voor woningen met
energiebesparende voorzieningen.
De nieuwe grens geldt voor zowel
mensen die een nieuwe woning
kopen als voor oversluiters.

Allereerst gaat het kabinet de
komende jaren 2 miljard investeren
om de woningmarkt vlot te trekken.
Dit is gedaan om de doelstelling
van 75.000 extra woningen per jaar
te kunnen realiseren. Met name
starters en midden-inkomens
zouden hiervan moeten gaan
profiteren.

De hypotheekrenteaftrek daalt
sneller. De aftrek daalt van 49
procent naar 46 procent in 2020.
In het verleden daalde dit met
0,5 procent per jaar, maar vanaf
2020 met 3 procent per jaar.
Daarmee wordt het gewenste tarief
van 37,05 procent al in 2023 bereikt.
Bij het aanvragen van een
hypotheek telt het inkomen van
de minst verdienende partner
vanaf 2020 voor 80 procent mee,
terwijl dit in 2019 nog 70 procent
was.

Woningeigenaren met geen of
een geringe eigen woningschuld,
die nu nog een extra aftrekpost
hebben als het eigenwoningforfait
hoger is dan de aftrekbare kosten
komen er minder goed van af.
De zogenaamde Hillen-aftrek daalt
met 31/3 procent en vanaf 2048
vervalt deze aftrek zelfs helemaal.
Daar staat tegenover dat het eigen
woningforfait daalt, van 0,65
procent in 2019 naar 0,6 procent in
2020 (voor woningen tot maximaal
1.060.000 euro).

Heeft u vragen over de
woningmarkt, uw eigen woning of
een andere vastgoed gerelateerde
vraag? We staan voor u klaar!

Door: Dennis Holthuijsen,
Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg

De salderingsregeling voor
zonnepanelen wordt tot 1 januari
2023 ongewijzigd voortgezet.
Investeren in zonnepanelen
blijft dus voor iedereen
aantrekkelijk.
Ten slotte de huurtoeslaggrens
die is in 2020 verhoogd naar
737,14 euro.

www.intermakelaars.com

Binnenkijken bij...

Column

Blijf genieten
van de kleinste
dingen
‘Slecht nieuws blijft langer
hangen dan goed nieuws’,
hoorde ik laatst bij een overleg.
Ga maar eens na. Word je een
keer beledigd, blijft dit in je
gedachten rondzweven. Krijg je
een compliment, voelen we ons
ongemakkelijk en gaan we
gelijk door met de dagelijkse
routine. We moeten soms wat
meer stilstaan en genieten bij
de kleine dingen.
En dat probeer ik als medewerker
van Synthese, maar ook als persoon. Het kan zomaar voorbij zijn.
Zo kan ik morgen zomaar tegen een
boom rijden, bij wijzen van spreken.
Door dit gegeven probeer ik alles
uit het leven te halen wat erin zit.
Een festival, straks de Vastelaovend,
vrienden en familie bezoeken, maar
ook plezier hebben in én energie
krijgen van mijn werk. En die krijg
ik van de inwoners van gemeente
Horst aan de Maas.
Als ik zie wat er allemaal georganiseerd wordt in deze gemeente
dan raakt mij dit. Mensen die zich
vrijwillig inzetten voor anderen,
ondanks dat ze zelf soms moeite
hebben het hoofd boven water te
houden. Initiatieven voor en door
inwoners zijn er in overvloed én
het groeit nog steeds. Van ouderen
zo lang mogelijk in het dorp laten
wonen of jongeren bij het dorp
betrekken tot oog hebben voor
elkaar met een Naoberzorgpunt of
Huis van de Wijk. En dit allemaal
in een steeds drukker wordende
maatschappij, waar de kloof tussen
arm en rijk groeit en de samenleving meer divers wordt qua nationaliteit. En soms botst het of zijn er
zorgen over de ‘leefbaarheid’. Maar
daar laten de inwoners het niet bij
zitten. Ze staan op om samen met
andere inwoners én professionals
het gesprek aan te gaan.
‘Hoe kunnen we gezamenlijk
investeren in integratie en spreiding in de wijk/het dorp?’. Niet bij
de pakken neerzitten en mokken,
maar samen de schouders eronder
zetten. Kijken naar wat wel kan,
dan kom je verder. Dit houd ik me
altijd voor en ik ben niet de enige.
En blijven genieten van de succesjes die behaald worden. Al zijn het
de kleinste dingen.
Mieke Cruijsberg,
opbouwwerk Synthese

12

politiek \ 0602

Essentie Horst aan de Maas

Station Horst-Sevenum: veiliger en mooie

Al in 2018 heeft de gemeenteraad besloten om de verkeerssituatie
rondom station Horst-Sevenum aan te pakken en om de omgeving te
verfraaien. Toch moest de gemeenteraad vorige week nogmaals een
besluit nemen. En wederom waren alle partijen unaniem akkoord met
het voorstel.
Natuurlijk was het beter geweest
als de werkzaamheden al waren
uitgevoerd, maar dat was technisch en financieel niet mogelijk.
De geplande tunnel voor fietsers en
voetgangers kon niet op de oorspronkelijk plaats, vanwege een

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

daar liggende pijpleiding. Bovendien
was de financiering niet meer sluitend, vooral door een lagere bijdrage uit ‘Den Haag’.
Afgelopen tijd is het financiële
tekort netjes opgelost. We hebben hiervoor onder andere het

euschade en overlast op. Dat moeten
we, denken wij, niet willen. Onder
andere omdat we als gemeente een
zorgplicht hebben voor onze natuur
en voor onze inwoners. We willen
zuinig zijn op onze natuur en mensen
natuurlijk niet in een ongezonde leefomgeving laten wonen. Of opzadelen
met bijna niet te verkopen woningen,

CDA Horst aan de Maas

waarvoor ze ook hard gewerkt hebben. Gelukkig bestaan er momenteel regelingen waarmee een aantal
zaken kunnen en hopelijk ook zullen,
worden opgelost. Vanwege eenzelfde
zorgplicht voor de agrariër, hopelijk
op vele vlakken, goede regelingen.
Reëel en binnen de perken natuurlijk en enkel wanneer er geen eer-

Agrarische bedrijven worden in rap
tempo opgekocht om minder CO2 uit
te stoten, waardoor we meer moeten
importeren. In andere landen krijg je
subsidie als je een gasketel in je huis
plaatst terwijl wij er hier vanaf willen. In de CO2-berekeningen wordt
vliegverkeer en scheepvaart niet
meegenomen. Begrijpt u het nog?

Door stikstof in onze natuurgebieden krijgen we minder biodiversiteit.
In plaats van heide krijgen we meer
bomen en struiken. Minder insecten,
maar meer zoogdieren. Natura 2000gebieden aan de andere kant van de
grens worden afgegraven voor bruinkool. Begrijpt u het nog?
PFAS in onze grond. Gevaarlijke stof-

dere compensatie of regelingen van
toepassing zijn geweest. Temeer daar
niet altijd voor alle sectoren regelingen bestaan.
Wij zijn vervolgens van mening, dat
we naar een kringlooplandbouw zullen moeten. Circulair, met minder
vee, hoogwaardigere producten en
minder overlast. Om te voorkomen
dat producten dan (veel) duurder
worden, zouden we moeten inzetten op een hogere prijs voor de boer
(die dan minder hoeft te produce-

ren) en minder hoge winstmarges
voor de tussenhandel. Tevens zouden beschikbare subsidies juist voor
deze ontwikkelingen moeten worden
ingezet. En niet meer voor grootschaligheid.
Al met al belangrijk om nu een zo
goed mogelijk beleid te ontwikkelen
en zo te komen tot win-win-situaties,
waarbij het goed boeren, maar ook
goed wonen is.
Thea Lemmen

fen die schadelijk zijn voor mens
en dier. De (lokale) overheid en
grondbedrijven geven miljoenen
uit aan het verplaatsen van grond.
Vergunningen voor bouw en verbouw
blijven veel te lang liggen, dit kost
handen vol geld. Na verplaatsing van
de grond zijn deze schadelijke stoffen nog steeds aanwezig. Begrijpt u
het nog?
Dat we iets moeten doen aan al deze
klimaatproblemen is een ding wat
zeker is. Als we niks doen worden we

in de toekomst misschien wel ‘Horst
aan de Zee’! We kunnen dit niet
alleen, maar samen kunnen we een
mooie bijdrage leveren. Ik denk dat
onze gemeente kan bijdragen aan
het oplossen van al deze problemen,
maar wel met gezond verstand. Dan
begrijpen wij het allemaal.

met goedkope, vaak buitenlandse,
arbeidskrachten, kunnen gemeenteraden moties in blijven dienen maar
zal er weinig veranderen. Het roer
moet daarvoor echt om. De verschillende gemeentes moeten weer de
regie nemen. Wat voor bedrijven
willen we op Greenport? Stuur hier
actief op en durf bedrijven te weigeren die niet binnen de visie passen.
En die langetermijnvisie moet niet
gericht zijn op snel grond verkopen
en geld verdienen. Er moet een ver-

scheidenheid aan werkgelegenheid
komen waar arbeidspotentieel voor
is in de regio. Meer agrofood- en
maakindustrie van lokale bedrijven
kan van Greenport een succes maken
voor iedereen.

Patrick Bierens, burgerraadslid

Wie is de baas op Greenport?

De gemeente Horst aan de Maas is voor ongeveer 8 procent eigenaar van Greenport Venlo. Het idee achter
dit bedrijventerrein was dat er verschillende soorten bedrijven zich zouden vestigen die voor een verscheidenheid aan werkgelegenheid zouden gaan zorgen.
In de praktijk zien we vooral dat er
zich grootschalige logistieke bedrijven gevestigd hebben die veelal
gebruikmaken van arbeidsmigranten uit Oost-Europa. In 2016 heeft de
gemeenteraad al een motie ingediend om meer verschillende soorten
bedrijven naar Greenport Venlo te
halen maar dit proces verloopt nog

Bram Hendrix, fractievoorzitter

CO2, stikstof en PFAS in onze gemeente

We hebben een klimaatakkoord om CO2 te verminderen. We gaan van
130 naar 100 op onze snelwegen, maar onze oosterburen ‘scheuren’
gewoon door.

SP Horst aan de Maas

Wij gaan er vanuit dat we nu wel
snel tot uitvoering kunnen overgaan.
Aan de slag met de laatste details
en dan uitvoeren, voor een veiligere
en fraaiere stationsomgeving.

Toekomst veehouderij

Op 12 februari vindt de discussieavond Toekomst van de Veehouderij in HadM in Villa Flora plaats.
Wij, als D66+Groenlinks zijn daar goed vertegenwoordigd omdat dit voor ons, onder andere vanwege de
grote impact op onze lucht- en bodemkwaliteit, een belangrijk onderwerp is.
Een lastige tak van sport vanwege de
vele, soms tegenstrijdige belangen.
Inmiddels wordt gelukkig gezien dat
niet alles kan. Wij kunnen en hoeven
als piepklein Nederland, de wereld
niet te voeden. Het enorm veel produceren voor export (we zijn na de
VS ‘s werelds grootste landbouwexporteur), levert op plekken veel mili-

geld gebruikt dat gereserveerd
stond voor het mogelijke station
Grubbenvorst-Greenport. Dat station
zal realistisch gezien de komende
jaren niet worden gerealiseerd, dus
is het verstandig om dat geld nu in
te zetten voor een veiligere situatie
bij Horst-Sevenum, plus verfraaiing
en uitbreiding van de parkeerplaatsen. Dat wil dus niet zeggen dat
we station Greenport Grubbenvorst
opgeven, maar wel dat we verantwoord omgaan met onze centen.

erg moeizaam. In de raadsvergadering van 21 januari werd gesproken
over een stuk grond dat, volgens de
wethouder, weer uitermate geschikt
was voor grootschalige logistiek.
Daarop is door verschillende politieke
partijen weer een motie ingediend
om nog scherper uitvoering te geven
aan de motie van 2016. De SP heeft

hier niet mee ingestemd. We moeten
ons eerst eens afvragen wie er nu
de baas is op Greenport. Alle eerdere
plannen van gemeentes om op dit
proces te sturen komen langzaam of
helemaal niet van de grond. Zolang
het bedrijfsleven de baas is en er
snel geld verdiend moet worden door
grootschalige logistieke bedrijven

Bart Cox, raadslid

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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Particpatie

Met participatie worden meerdere dingen bedoeld. Het gaat over het
goed betrekken van burgers en bedrijven bij het maken van plannen
voor zonne- en windparken, aanleg industrieterreinen, veranderingen in de woonomgeving, enzovoort.
Dat betekent onder andere dat mensen goed geïnformeerd worden,
dat zij ideeën en suggesties kunnen
aandragen en kunnen laten weten
wat ze van de plannen vinden. Je zou
dan ook kunnen en mogen verwachten dat met die ideeën en suggesties
iets gebeurt. De omwonenden van

VVD Horst aan de Maas
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het Klaver 4 gebied weten inmiddels beter. Herhaaldelijk hebben ze
ideeën en suggesties aangeleverd
om de gevolgen van de uitbreidende
bedrijven in hun richting te verzachten. Dit zou met name kunnen door
de beplanting van de strook tussen
de woningen en bedrijven anders

in te vullen. Vele ideeën zijn inmiddels over tafel gegaan, echter zonder
resultaat. DCGV blijft vasthouden aan
hun eigen plannen. Hoezo betrekken
van de omgeving? Meepraten ja, maar
we voeren het uit zoals we zelf willen. Participatie zoals het niet moet.
Omgeving ontevreden, voelt zich niet
serieus genomen. Naast de groeninpassing is ook de bereikbaarheid van
de bedrijven voor fietsers een herhaaldelijk terugkerend thema. Alles
lijkt gericht op autovervoer. Fietsers

moeten grote omwegen maken.
Gevolg: illegaal de Greenportlane over
fietsen of olifantenpaadjes creëren.
Openbaar vervoer is er zelfs helemaal
niet. Nu de uitbreiding plaats vindt
op grond van de gemeente komt een
kans om dit goed aan te pakken. Een
omgevingsgesprek maar dan ook met
de directie van DCGV. Participatie gaat
over het goed betrekken van burgers
en bedrijven bij hun omgeving.

Er is dus nog slechts één (hoofd)
weg en deze is te bereiken via afslag
Zaarderheiken. Een afslag waar het
verkeersvolume dag na dag fors toeneemt als gevolg van de vestiging
van grote bedrijven op Greenport
Venlo. Daarnaast hebben zich inmiddels nieuwe bedrijven gevestigd aan
de Horsterweg, waardoor het verkeersvolume ook daar al fors is toegenomen. Tenslotte is er sprake van
mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten bij de West Plant Group

aan de Venrayseweg. De oorspronkelijk geplande verbindingsweg
mag dan wellicht niet de oplossing
zijn, maar dat er iets moet gebeuren staat als een paal boven water.
Het beroepsmatige verkeer en het
lokale bestemmingsverkeer mogen
geen hinder van elkaar ondervinden.
Tijd voor een goed plan voor iedereen. Daar lever ik graag mijn bijdrage
aan. Gewoon. Doen.

Jan Wijnen

Grubbenvorst (on)bereikbaar

Afgelopen week lazen we in de media dat de verbindingsweg in het
gebied Californië geschrapt gaat worden. Een werkgroep, met daarin
onder andere omwonenden, heeft met de gemeente hierover gesproken. Dus lijkt er op het eerste gezicht niets aan de hand en zal het ook
wel goed komen. Als ik er echter iets langer over denk, vraag ik mij
hardop af of dat inderdaad zo is.
Iedere Grubbenvorstenaar herinnert
zich de knip nog wel. Een gedrocht dat
iedereen graag weg wilde hebben.
Wat daarop volgde was een verkeerstructuurplan dat ervoor heeft gezorgd
dat er één afrit van de A73 werd afge-

sloten en dat de Venloseweg daarmee
verkeersluw werd.
Het gevolg daarvan is echter dat alle
verkeer van en naar Grubbenvorst
over de Venrayseweg, Horsterweg en
Californischeweg naar het dorp moet.

Eric Thissen

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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VAN RABOBANK HORST VENRAY

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

Starter van het Jaar 2019
Op donderdag 5 maart 2020 wordt de ‘Starter van het
Jaar 2019’ gekozen.
Gemeente Horst aan de Maas, Gemeente Venray, Rabobank
Particulieren | 077 389 84 00 Horst Venray en het Venrays Ondernemers Platform willen
Bedrijven | 077 389 85 00
startende ondernemers een helpende hand bieden. Dit wordt
www.rabobank.nl/horstvenray gedaan door elk kwartaal een ‘Starter van het Kwartaal’ te
kiezen. Uit deze winnaars wordt vervolgens de ‘Starter van het
Jaar’ verkozen. Tijdens de verkiezing geven de vier ‘Starters
van het Kwartaal’ (De Wevert Fit & Fun, Gladys Events, Restaria
Horst en RSC Cadans) een presentatie over hun onderneming
en vervolgens wordt de winnaar gekozen door het aanwezige
publiek.

Aangepaste
Aangepaste openingstijden carnaval
openingstijden
Spreekkamer vernoemd
carnaval
naar C.V. de Piëlhaan
Met carnaval hebben wij gewijzigde openingstijden:

op maandag 24 februari zijn onze kantoren gesloten
Vorig
jaar februari zijn onze spreekkamers vernoemd
Met● carnaval
hebben
wij gewijzigde
op dinsdag
25 februari
is kantoor Horst gesloten en
Venray
naar de carnavalsverenigingen uit Horst, Venray, Well
openingstijden:
geopend 24
vanfebruari
9.00 totzijn
17.00
uur
en Wellerlooi.
• op maandag
onze
C.V. de Piëlhaan was toen nog nog niet toegetreden tot de
kantoren gesloten
vorstenraad. Dit is inmiddels wel het geval en daarom is er vo• op dinsdag 25 februari is kantoor Horst
rige week ook een spreekkamer naar De Piëlhaan vernoemd.
gesloten en Venray geopend van 9.00
Gesloten,
maar wel bereikbaar:
Carnaval is een stukje volkscultuur dat typerend is voor
tot
17.00 uur
ons werkgebied. Veel inwoners zijn actief betrokken bij het
● telefonisch zijn wij bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur via (077)
carnavalsfeest en de activiteiten hieromheen. Om onze lokale
Gesloten, maar wel bereikbaar:
389 84 00
of van
(077)8.00
389tot
85 00 (bedrijven)
betrokkenheid te onderstrepen zijn de spreekkamers naar de
• telefonisch
zijn(particulieren)
wij bereikbaar
carnavalsverenigingen
vernoemd.
21.00
uur via (077)
(particulieren)
● uiteraard
kun je389
via 84
de 00
Rabo
Bankieren App of online
op de
of (077) 389 85 00 (bedrijven)
website veel zelf regelen
• uiteraard kun je via de Rabo Bankieren App
of online op de website veel zelf regelen
●

Openingstijden Carnaval
Rabobank Horst Venray

Wij wensen je een fijne carnaval!

Wekelijks Inloopspreekuur Hypotheek & Vermogen
Je bent van harte welkom voor een gesprek: iedere donderdag van 16.00 - 18.30 uur
wensen
je een fijne
carnaval!
• Wij
kantoor
Kerkeveld
21 Horst
• kantoor Schouwburgplein 13 Venray
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Alle scholen vrij op 11 november
Alle Limburgse scholen moeten vrij krijgen op de 11e van de 11e. Stichting LVK Kessel 2018 is met dit doel de online petitie Vrij Voor Vastelaovend
gestart.
De initiatiefnemers vinden het onacceptabel dat
de Limburgse jeugd de aftrap van het ‘vastelaovesseizoen’ in Limburg op 11 november moet
missen, omdat de dag meestal op een doordeweekse (school)dag valt. “De Limburgse jeugd
moet onze tradities in stand houden, maar
mist vrijwel altijd dit Limburgs cultuurfestijn.
Elke Limburger, ongeacht de leeftijd, moet hier

aan kunnen deelnemen”, stellen de heren.
Om culturele feesten en tradities te behouden voor
de toekomst, moeten soms drastische maatregelen
genomen worden. Daarom is het een goed initiatief
om van de 11e van de 11e een provinciale feestdag
te maken. Als dit helpt om de jeugd enthousiast te
houden of te maken voor het ‘vastelaovesfeest’, dan
is dit dé manier.

Aan de andere kant kun je zeggen: wéér een dag
vrij? De druk in het onderwijs is al hoog, dus waarom dan nog een dag wegsnoepen van de scholen?
En daarbij: wie zegt dat jongeren die dag gebruiken
om de aftrap van het seizoen bij te wonen? We verwennen de scholieren daar te veel mee.
Alle scholen vrij op 11 november. Wat vindt u?

Bespreking poll week 05

Meer blauw op straat geeft mij een veiliger gevoel
Een meerderheid van de stemmers op deze poll ziet graag meer blauw op straat. Dat geeft hen een veiliger gevoel zeggen zij.
Aanleiding voor de stelling was het beleidsplan 2020-2023 van politie Limburg dat onlangs
werd bekendgemaakt. De gebiedsteams moeten het met steeds minder agenten doen.
Politie Venray-Gennep heeft vijftien wijkagenten
en zegt moeite te hebben om de capaciteit over-

eind 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 vinden dat de politie zichtbaar
moet zijn op straat en in de dorpen en de wijken
en dat de politie moet kunnen ingrijpen als men-

sen de regels overtreden en overlast veroorzaken.
Met name omdat ze in Horst aan de Maas goed en
veilig willen wonen.
Aan de andere kant geeft meer blauw sommigen
juist een minder veilig gevoel. En zicht op uitbreiding is er niet. We zullen het er mee moeten doen.

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

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

Ingezonden brief

Gemeenteraad, machteloos orgaan
Interessant HALLO afgelopen. Gezondste Regio 2025 heeft aan een vijftal projecten een Gezondheidsprikkel toegekend.
Die gezondheidsprikkel wordt uitgereikt aan “partijen die gezonde
evenementen en initiatieven opzetten”. Zij krijgen elk een bedrag van
1.000 euro, kruimels die van de
goed gevulde tafel ( 20 miljoen) van
de Gezondste Regio vallen. NoordLimburg Gezondste Regio van Europa
in 2025 is de stip aan de horizon, het
wenkende perspectief, het messiaans
bindende element. Wat is dat gezondste regio? Niemand die het vertelt. Bij
het stippen zetten gaat niet om wat
je zegt, maar hoe je het zegt. Dat is
marketing. Toekennen van gezondheidsprikkels is ook marketing.
De woorden gezondste regio waren

de laatste drie weken overigens veelvuldig in de publiciteit. De gemeente
Horst aan de Maas heeft het Schone
Lucht Akkoord niet ondertekend.
Volgens enkele partijen een gemiste
kans in het kader van de Gezondste
Regio. De VVD verwijt het college
terecht de gemeenteraad in het al
dan niet ondertekenen niet gekend
te hebben. Essentie en CDA zijn wel
voor een schonere lucht, doch willen
de ontwikkelingen en onderzoeken
afwachten.
Kwalijker is de uitlating van woordvoerder van de gemeente: “Wij volgen de ontwikkelingen en hebben
onze eigen Gezondste Regiotraject.”

Het college vaart een eigen voor de
raad onbekende koers?
De politieke partijen denken de druk
op het college te kunnen opvoeren
door het aannemen van een uiteindelijk door de gehele gemeenteraad
gedeelde motie.
Wat is de betekenis van die motie?
Volgens Jan Wijnen (PvdA) is de
motie een duidelijke boodschap dat
“we staan voor de Gezondste Regio
en voor gezonde lucht”.
De duidelijke boodschap komt niet
over. Wethouder Bouten reageert:
het college heeft nog geen besluit
genomen over het al dan niet ondertekenen van het akkoord. “We willen

eerst onderzoeken wat van de deelnemende gemeenten precies verwacht wordt.” Voor College van B en
W is Gezondste Regio kennelijk louter
kretologie. Het college heeft daarin
gelijk.
Wat rest de gemeenteraad tegenover een kennelijk onwillig college?
Enkel oproepen, bijna smeken dat het
college ondertekent. Jan Wijnen en
Henk Kemperman schrijven “oproepen” en “hopen”, let wel coalitiepartners. Machteloosheid van de raad ten
voeten uit.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke Melderslo

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Nielsflits

Column
Slapeloze raadsvergadering 4
Ja sorry, ik had oprecht gehoopt
dat ‘ie niet zou komen. Toch een
vierde column en weer een
diepe teleurstelling in de raad
en het college. Wat lullen we
weer lang door over details.
Geen wonder dat de inwoner
zich bar weinig interesseert in
lokale politiek.
De raadsvergadering van dinsdag
4 februari was een tragisch dieptepunt na een goedlopend en vlotgaand eind van 2019. Alweer een
raadsvergadering die de nachtelijke
uurtjes voorbij gaat. Enkele malen
werd het gezegd door verschillende
raadsleden: ‘We gaan teveel op
details in’. Maar toch leiden discussies
weer tot ellenlange besprekingen
met ellenlange vragen en ellenlange
antwoorden. Na anderhalf uur gediscussieerd te hebben over één onderwerp verschenen zoals vanouds de
telefoons uit de broekzaken van de
raadsleden en het publiek. Na zo’n
tijd heb je geen aandacht meer en is
het niet meer te volgen. Wat moeten
de bezoekers op de tribune niet denken? Vast: ik snap er geen reet van,
en terecht. In 85 ‘kleinere’ gemeenten onder de 100.000 inwoners blijkt
dat het lastig is om kandidaten te
vinden voor in de gemeenteraad.
Hoe zou dat toch komen? Als je vergaderingen van meer dan vier (!)
uur houdt, die dan vaak te lastig zijn
om te volgen, tja dan houdt het op.
Eigenlijk jammer dat deze column er
moest komen. Het ging net zo goed
en raadsleden hielden zich redelijk
in op gebied van details. Of ligt het
aan de nieuwe vergaderstructuur?
Voorheen hadden we in één avond
een voorbereidende raadsvergadering én een besluitvormende. Die is
nu opgedeeld in twee vergaderingen. Situatie is nu dat er dubbel
zolang wordt gedaan over betogen.
Raadsleden denken nu wellicht meer
spreektijd te hebben nu de vergadering opgedeeld is. Waar het nu precies aan ligt? Geen flauw idee, daar
heb ik niet voor gestudeerd. Dat er
wat moet veranderen, dat is duidelijk.
Want na een tijdje dropen de burgers
op de publieke tribune af naar huis.
De dag erna hebben zij, ik en alle
aanwezige raadsleden, wethouders
en ambtenaren ook nog een baan.
Die moeten ook vroeg op. En ik?
Ik werd de dag erna drie kwartier na
mijn wekker wakker. Verslapen.
Vergader ze,
Niels
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Westsingel in Horst

Impuls biodiversiteit
In het najaar van 2019 is de beplanting aan de Westsingel in Horst gerenoveerd. De grote
solitair struiken zijn hierbij behouden. Er is gekozen voor een heraanplant van sterke,
langlevende, vaste planten in combinatie met siergrassen. De gedachte achter deze aanplant
is dat er heel veel insecten aangetrokken worden.

Naar het gemeentehuis?

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

Veel kan via de website

Op onze website www.horstaandemaas.nl/

U bent van harte welkom aan onze balie,

afspraak kunt u makkelijk een afspraak

maar op onze website kunt u altijd terecht.

maken.

Veel dingen zijn 24/7 te regelen op onze

Als u dat toch lastig vindt, kunt u ons bellen

website. Bijvoorbeeld een vergunningaan-

of even binnenlopen. We helpen u graag aan

vraag, afvalinfo opzoeken of melden dat er

een afspraak.

een verkeersbord kapot is.
Kijk eens op www.horstaandemaas.nl!

Het gaat hier niet alleen om het aantrekken van

bracht. Een dergelijke laag beschermt het open

bv de (honing)bij en vlinders. Te denken valt

maaiveld, waardoor er minder onkruiden te

ook aan andersoortige bijen en insecten, die

verwachten zijn. Daarbij vermengt dit materiaal

een belangrijke toegevoegde waarde hebben.

zich met de aanwezige grond in het plantvak.

Op deze manier wordt er een positieve impuls

Op deze manier wordt het water beter vast

aan de biodiversiteit in dit gebied gegeven.

gehouden, waarmee de beplanting een groot

IN JOUW

BUURT

voordeel heeft. Heel mooi om te zien dat
Groenafval tegen verdroging

groenafval terug gebracht wordt in het plant-

De afgelopen week is er een laagje afgemaaid

soen en er op deze manier verdroging tegen

olifantengras in deze groenstrook aange-

gegaan wordt.

Kronenberg februari-december 2020

Werkzaamheden waterleiding
Op 17 februari 2020 start WML met werkzaamheden aan de waterleiding in Kronenberg.
De werkzaamheden bestaan uit twee verschil-

van leidingen en herstellen van de bestrating

lende delen: aanleggen van een nieuwe hoofd-

en/of aanplanting.

leiding en het (gedeeltelijk) vernieuwen van de

Kijk voor meer informatie op www.wml.nl/

huisaansluitingen. In beide gevallen bestaan de

nieuwewaterleiding of bel met WML afdeling

werkzaamheden vooral uit graven, vervangen

Klantenservice (043) 309 09 09.

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

St. Jorisweg 70

Simonsstraat 13

Midden Peelweg

Horst

Sevenum

Kerkbosweg

De Drink 28

Luttelseweg 20

Hofweg 61

Hertog van Gelresingel 14a

Kleefsedijk 23

Broekhuizen

Gasthuisstraat 56

Romerweg 20

Hilkensbergweg 5

Jan van Eechoudstraat 14

van Reiffenburgstraat ong.

Grubbenvorst

Hertog Arnoldlaan 10

Horst aan de Maas

Irenestraat 20

Meterikseweg 4

Vertrokken naar onbekende

Rudy Tegels is dinsdagavond benoemd als nieuwe wethouder van de gemeente Horst aan de Maas.

De Soom 2a

Kerkstraat, nabij nr. 4b

bestemming Maricollenweg

Hij volgt Bob Vostermans op die burgemeester van Beesel is geworden.

Hegelsom

Van Douverenstraat 6

37, Grubbenvorst

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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Derby

VC Trivia D1 wint derby tegen Hovoc D2
De dames van volleybalclub Trivia speelden zaterdag 1 februari de derby tegen het tweede damesteam van de
Horster volleybalvereniging. Deze derby kent een jarenlange geschiedenis, die de laatste keren gewonnen is
door Hovoc. VC Trivia was gebrand op een revanche. Voor het trouwe publiek van VC Trivia werd uiteindelijk
de wedstrijd met een 1-3 overwinning afgesloten.
De eerste set werd er meteen vol
overgave aan de wedstrijd gestart.
Met servicedruk werd Hovoc onder
druk gezet en werd aan eigen zijde
een verzorgd volleybalspel neergezet.
Hovoc had geen reactie thuis en de
eerste set werd met 18-25 gewonnen.
In de tweede set ging VC Trivia op
gelijke voet voort. Er was servicedruk
en aanvallend wist zij het spel van
de thuisploeg te ontregelen. Meteen
werd een ruime voorsprong opgebouwd die tot het eind van de set
vast werd gehouden. Een alleszeggende setstand van 14-25 was hiervan het gevolg. De derde set werd er
wat meer tegenstand geboden door
Hovoc en VC Trivia kreeg steeds meer

moeite om direct te scoren met haar
aanval. Hierdoor ontstond er een
kleine achterstand, maar toch bleven
de neuzen dezelfde kant op staan.
Dit was nodig en als een team werd
er gevochten aan het eind van de set.
Met deze overtuiging en wilskracht
om eindelijk weer een wedstrijd van
Hovoc te kunnen winnen, werd de
beslissende set met 20-25 door
VC Trivia gewonnen. In de vierde set
verdween deze overtuiging gedurende de set steeds meer op de
achtergrond. Hierdoor ontstond er
zowel in de verdediging als aan het
net moeite met het blijven uitoefenen van druk op de tegenstander.
Dit resulteerde opnieuw in een ach-

terstand, die in tegenstelling tot de
vorige set, nu steeds verder uitliep
in het voordeel van Hovoc. VC Trivia
probeerde nog bij te komen om ook
een bonuspuntje te verdienen, echter
zat dat er deze dag helaas niet meer
in. Met 25-22 werd deze set verloren,
maar konden er toch vier punten bij
worden geschreven. Dit zorgt voor
een huidige vijfde plek in de ranglijst,
die hopelijk deze week tegen Civitas
gewaarborgd kan blijven.

Twee maal goud en
één zilver voor Hosema
De laatste plaatsingswedstrijden voor de halve finale meerkamp
van het Limburgs kampioenschap turnen werden in het weekend
van zaterdag 1 en zondag 2 februari gehouden. Ook konden de
sporters zich plaatsen voor de toestelfinales op het Limburgs
kampioenschap. Turnvereniging Hosema behaalde twee gouden
en één zilveren medaille.

Tekst: volleybalvereniging VC Trivia

Wittenhorst klopt koploper Chevremont
Een memorabele dag op sportpark Ter Horst in Horst. Koploper Chevremont werd op zondag 2 februari
met name in de eerste helft totaal overvleugeld door het eerste team van RKsv Wittenhorst.
Eindstand 6-2.
De openingstreffer kwam al na
20 seconden. De aftrap werd
Chevremont reeds fataal. Razendsnel
werd in de spits Daan Verlijsdonk aangespeeld. Hij rondde fraai af, 1-0.
Wittenhorst stoomde door. Het succes kon niet uitblijven. De snelheid is
een geducht wapen. Op links stoomde
linksback Jeffrey Rijkers door. Hij was
niet te houden en met zijn techniek
lag nummer twee in het net, 2-0.
Ook dit hadden laatkomers niet meegekregen. Wel dat in de 9e minuut de
doorgebroken Tom Spreeuwenberg
werd neergehaald. Boosdoener Casper
Robijns zag het aankomen en kon vertrekken.
Dit was nog niet alles. De bezoekers
kwamen terug door een doelpunt

van Eloy Cox. Amper een minuut later
was een actie van Joep Beurskens die
Tom Spreeuwenberg in stelling bracht
en dit betekende de 3-1. Wittenhorst
had de smaak de pakken. Een corner
in de 22e minuut leidde de 4-1 in.
In tweede instantie kon Bart Zanders
binnenschieten, 4-1. Direct hierna
was een fout achterin schuldig dat
Eloy Eerlingen de 4-2 kon laten aantekenen. Deze gekke wedstrijd had
nog een hoogtepunt en wel voor
Wittenhorst. Bijna in dezelfde minuut
sloeg Wittenhorst weer toe. Marco
Daniels ging op avontuur en stelde
Tom Spreeuwenberg in staat om weer
flink afstand te nemen, 5-2.
Na de pauze behield Wittenhorst
deze tussenstand. Chevremont kreeg

WORKSHOP

LOV E YO U R S K I N

geen mogelijkheden om dichterbij te
komen. De grootste kans kreeg Joost
van Rensch. Hij werd mooi weggestuurd richting doelman. De bal vond
zijn einde nadat de binnenkant van
de paal werd getoucheerd. Het slotakkoord was toch voor Wittenhorst.
De actie van Joep Beurskens bracht
de bal bij de meekomende Tom
Spreeuwenberg die de bal in het doel
schoot. 6-2. Weer een bewijs dat in
deze klasse van alles mogelijk is.

Tekst: Piet Nabben,
voetbalvereniging RKsv Wittenhorst

Op de vier damesonderdelen van
het turnen, vloer, brug, balk en
sprong, lieten de dames zien waarvoor ze hard hadden getraind de
afgelopen maanden. Een spannende en belangrijke wedstrijd
aangezien ze vanuit hier kunnen doorstromen naar de halve
finale LK en de LK-toestelfinales.
Hosema nam dit weekend twee

gouden medailles (Jenna Versleijen
en Jill Drissen) en één zilveren
medaille (Amber Steeghs) mee
naar huis. Daarnaast plaatsten van
de 27 Hosema-dames 23 dames
zich voor de halve finale.

Tekst: turnvereniging Hosema

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Kom ons team versterken!

S C H R IJ F J E N U I N

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

TRACTORCHAUFFEUR

Vrijdag 14 februari van 13:30 tot 15:30 uur
Voor meer info ga naar: www.salon3.nl
Aanmelden kan via: de3vrouwen@ziggo.nl

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

Wij bieden:

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

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
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Winst voor mannen en vrouwen van Hovoc

Wittenhorst wint flink

Het eerste mannenteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst trok zaterdag 1 februari naar Herten om
het op te nemen tegen VC HERO. De mannen moesten hun gelederen aansterken met andere teams, omdat
eigen spelers in de lappenmand lagen.

De voetbalvrouwen van RKsv Wittenhorst hebben met grote
cijfers gewonnen van FC Tilburg VR1. Op zondag 2 februari speelden zij deze uitwedstrijd in Tilburg. Wittenhorst won met 1-5.

Onbevangen en zonder gestelde doelen werd de wedstrijd aangevlogen.
Dit bij elkaar gaf de Horster mannen
vleugels en won de eerste set gemakkelijk met 18-25. De tweede set was
HERO hersteld en vocht terug met alles
wat het had. Een kleine voorsprong
werd behouden en met 25-21. Nu
beide teams elkaar hadden afgetast
begon de echte strijd. Geen van beide
teams gaf ook maar een duimbreed
toe. Aanvallen werden knap verdedigd
en alles werd gedaan om elkaar uit
het spel te krijgen. Oud-vedette Geert
Bouten deed dienst als ‘pinch hitter’
en wist meermalen te voorkomen dat
HERO er met de winst vandoor ging.

Na een spannende ontknoping en
een mooie pot volleybal werd het net
27-29 voor de Hovoc. In de vierde set
was de spanningsboog op en moest
het de set afgeven aan HERO met
25-19. De vijfde set was het alles of
niets en werd het onderste uit de kan
geschonken. Met al een mooie pot
gespeeld werd deze set met 12-25
en de wedstrijd met 2-3 door Hovoc
gewonnen. De dames ontvingen in
de Dendron-hal het eerste team van
Hajraa uit Eindhoven. Een team dat
bovenin staat, maar waar in de eerste
helft van de competitie van gewonnen
werd. In de eerste set kwam Hajraa
door een sterke service op een voor-

sprong. De Hovocse dames zetten de
inhaalrace in, maar het was Hajraa
die puntjes op de i wist te zetten en
met de winst (17-25) ervandoor ging.
Hajraa wist zich helemaal in het spel
te zetten en kon in de tweede set
Hovoc overklassen (11-25). In de derde
set wist Hovoc haar spel terug te vinden en kon een vuist maken tegen de
Hajraase vrouwenmacht. Met 20-25
werd er dan wel verloren, maar de
verbetering was te zien. Dit betaalde
zich uit in de vierde set waar met een
nipte voorsprong werd gewonnen
25-22.
Tekst: volleybalvereniging Hovoc

Afdeling korfbal

SV Melderslo verliest, maar lijkt op
weg terug
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 2 februari tegen De Peelkorf 1 uit Ysselsteyn. De wedstrijd vond plaats in sporthal De Berkel in Horst. De vorige confrontatie tussen de twee ploegen werd nipt
gewonnen door SV Melderslo. Dit keer trok De Peelkorf aan het langste eind. De eindstand werd 13-16.
Vanaf het begin was het spannend
en ging het gelijk tegen elkaar op.
Hoewel SV Melderslo de laatste wedstrijden wat moeite had met scoren,
lukte het nu om De Peelkorf bij te
blijven. Grote gaten werden er niet
getrokken en hoewel De Peelkorf even
voor rust met 6-8 voor stond, wist
SV Melderslo die stand nog voor het
rustsignaal gelijk te trekken. Na rust

bleef het spannend. De Peelkorf kwam
telkens voor, maar SV Melderslo wist
dan al snel weer op gelijke hoogte
te komen. Toch lukte het de uitploeg
om in de slotfase de wedstrijd naar
zich toe te trekken. Het gat werd vergroot naar drie doelpunten, en hoewel SV Melderslo bleef proberen, lukte
het niet meer om de achterstand in te
halen. De wedstrijd werd verloren met

13-16. Toch kijkt de ploeg niet ontevreden terug op deze wedstrijd. Er werd
bij vlagen mooi spel gespeeld, iets
wat de afgelopen weken ver te zoeken was. Zo lijkt de ploeg ondanks het
verlies toch op de goede weg terug
te zijn.

Tekst: korfbalvereniging SV Melderslo

Oxalis beslist wedstrijd in laatste
5 minuten
Voor kofbalclub Oxalis stond zondag 2 februari de return tegen Altior 1 in Heeswijk-Dinther op het programma. Een ploeg waar de dames van Oxalis het de vorige keer lastig tegen hadden. Dus ze waren erg gemotiveerd om de punten mee naar huis te nemen. Het werd een gelijk opgaande strijd die Oxalis in de laatste 5
minuten in haar voordeel besliste.
In de eerste helft duurde het aan
beide kanten lang voordat de korf
gevonden werd. Maar toen Altior in de
7e minuut het eerste doelpunt van de
wedstrijd scoorde, had Oxalis hier snel
een antwoord op. De eerste helft ging
daarna gelijk op. En met een stand van
6-6 gingen beide ploegen de rust in.
Trainer/coach Ando Steeghs gaf aan
dat Oxalis een goede eerste helft had
gespeeld. Het was belangrijk om meer

variatie in het aanvalsspel te brengen en het verdedigend goed door te
zetten. De tweede helft bleef spannend en gelijk opgaan. Oxalis kon
steeds met één doelpunt een kleine
voorsprong pakken, maar toch wist
Altior het telkens weer tot een gelijke
stand te brengen. Vijf minuten voor
het einde van de wedstrijd hadden de
dames uit Horst aan de Maas eindelijk
een voorsprong van twee doelpun-

ten te pakken 10-12. Maar het bleef
tot het laatst spannend, doordat Altior
nog terug kwam tot 11-12. De laatste
zenuwslopende minuten wist Oxalis
heel goed uit te spelen, waardoor de
belangrijke overwinning binnen was.
Zondag 9 februari speelt Oxalis 1
tegen ODIO 1 om 13.30 uur in de
Kruisweide in Sevenum.

Wittenhorst begint sterk aan de
wedstrijd. In de 3e minuut werd
een overtreding gemaakt door
FC Tilburg om de aanval te stuiten.
De bal kwam op ongeveer twintig meter van het doel te liggen.
Rachel Waisapy schoot de bal hard
via de onderkant lat in het doel, 0-1.
De openingstreffer zorgde ervoor dat
Wittenhorst kon gaan voetballen.
In de 20e minuut dacht Wittenhorst
de 0-2 te scoren. Carin Vissers schoot
de bal binnen, maar de scheidsrechter zag dit niet en werd er dus
doorgespeeld. De grensrechter gaf
aan dat de bal inderdaad over de
lijn was en de scheidsrechter kende
alsnog het doelpunt toe. Wittenhorst
kwam hiermee op 2-0.
Een kwartier later was het wederom
raak voor Wittenhorst. Na een mooie
actie kwam Michelle de Wit voor het
doel. De Wit ging niet voor eigen
succes, maar speelde de bal af op
Ymke Wagemans die mee opkwam.
Wagemans schoot de bal onhoudbaar binnen en zette de stand op
0-3. Voor rust liepen de Horster
dames nog verder uit. Na een
overtreding op de Wit in het straf-

schopgebied ging de bal op de stip.
Aanvoerder Manon van Erp schoot
de bal perfect binnen en zette de
ruststand op 0-4.

Enkele kans
Na rust was het spel onrustiger
dan in de eerste helft. FC Tilburg
kreeg een enkele kans, maar
keepster Celine Roeffen liet niets
door. Na een kwartier spelen in de
tweede helft was het wederom
Vissers die wist te scoren. Vanuit een
moeilijke hoek werd de bal binnengeschoten, 0-5. Met nog ongeveer
10 minuten op de klok, wist Tilburg
toch keepster Roeffen te passeren.
Een fout in de verdediging werd
door Nora Moggre benutm, 1-5.
Wittenhorst liep door deze overwinning niet in op medekoploper
Nuenen VR2. Nuenen won thuis met
2-1 van Schaesberg. In de strijd om
de tweede periode gaat Wittenhorst
wel over Nuenen heen. Door het
betere doelsaldo staat Horst nu
boven Nuenen.
Tekst: voetbalvereniging
RKsv Wittenhorst

VC Set Up wint van Hajraa
Volleybalvereniging VC Set Up speelde op zaterdag 1 februari een
thuiswedstrijd tegen Hajraa DS 2 uit Eindhoven. Hajraa stond op de
vierde plek en verloor met 4-0 van Set Up.
De eerste set begon VC Set Up
goed met een voorsprong van 8-5
en 14-11, maar Hajraa kwam door
goed spel terug tot 18-18 en vervolgens zelfs op voorsprong met
22-24. Daardoor werd de eindstrijd
van de eerste set spannend. Door
een goede servicebeurt wist VC Set
Up toch nog de setwinst te pakken via 23-24 met 26-24. VC Set Up
startte de tweede set niet goed. Met
5-9 kwam het team terug tot 9-10.
Hajraa gaf echter niet op en bouwde
haar voorsprong weer uit naar 9-15
en 15-20. Maar ook VC Set Up gaf
niet op en kwam terug tot 21-24.
Het lukte Hajraa maar niet om het
laatste punt te pakken door goed
spel van VC Set Up die met een servicebeurt zelfs terugkwam tot 24-24.
Via 24-25 en 25-25 wist VC Set Up
het hoofd koel te houden en won de
set met 27-25. De derde set startte

VC Set Up goed met een voorsprong
van 13-4 en 15-7 door druk op de
service te leggen en goed spel te
leveren. Via 15-10 kwam Hajraa toch
nog dichterbij tot 16-14 door zelf ook
de servicedruk hoog te leggen maar
VC Set Up herpakte zich en won
de derde set met 25-20. De start
van de vierde set ging gelijk op.
Daarna bouwde VC Set Up een voorsprong op van 18-8 en 22-11 door
een sterke service druk, blokkering
en voor alle ballen te willen gaan.
De set werd ruim gewonnen met
25-13. Door alle sets te winnen van
Hajraa pakt VC Set Up vijf belangrijke
punten en stijgt daardoor in de ranglijst naar de vierde plaats. Volgende
week speelt VC Set Up tegen TFC DS
1 uit Odiliapeel, de nummer 11 op
de ranglijst.
Tekst: volleybalvereniging VC Set Up

Tekst: korfbalvereniging Oxalis

Halve finale volleybaldirect open in Horst
De halve finale van de volleybaldirect open (NOJK) wordt gespeeld op zaterdag 15 februari, onder andere in
Horst. Hier doen ook teams van volleybalvereniging Hovoc uit Horst aan mee.
De meisjes A, meisjes B en meisjes C van Hovoc hebben in de eerste ronde gestreden om een plek in
de halve finale. Dit is de meisjes B
en C gelukt. De jongens A hebben
de eerste ronde niet hoeven spelen
en mogen direct door naar de halve
finale. De jongens A mogen hiervoor
naar Barneveld. De meisjes C spelen
hun wedstrijden in Amersfoort.

De meisjes B mogen hun wedstrijden spelen in de Dendron sporthal in Horst. De meisjes B nemen
het op tegen Hornerhof (Horn),
HLB van Daal (Den Dungen) Orion
(Doetichem) en Dynamo (Apeldoorn).
In totaal nemen tien meisjes B
teams deel aan deze halve finale in
twee poules. De nummer 1 en 2 van
beide poules spelen in een onder-

linge wedstrijd om een finale plaats.
De winnaars van deze wedstrijd
mogen op 11 april in Tilburg naar de
landelijke finale.
Op zaterdag 15 februari beginnen
de eerste wedstrijden om 09.45 uur
in de Dendron sporthal in Horst.
Het team van Hovoc mag ook meteen om 09.45 uur de eerste wedstrijd spelen.

Keuleman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten
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11-vragen aan prins Jop I van CV D’n Tuutekop Hegelsom

‘Het is mooi om te zien hoe Hegelsom ieder
jaar opnieuw de zaal weer op z’n kop zet’
gekozen door de prinsencommissie. Op het
moment dat ik werd gevraagd waren wij samen
op reis in de Filipijnen. De prinsencommissie
belde mij door te videobellen. Dit kwam voor
ons als een grote verrassing. We waren beide
erg enthousiast. Tijdens carnaval word ik bijgestaan door mijn prinses Kim en mijn twee
adjudanten, Berton van Rens en Arjan Stappers.
Beide adjudanten zijn goede vrienden van mij.

Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Voor mijn werk ben ik vaak in de weekenden naar
het buitenland. Enkele weken geleden had ik al
bij vrienden en familie laten vallen dat ik begin
januari naar het buitenland moest voor het werk.
Bij familie en vrienden was dit heel normaal,
waardoor zij absoluut geen vermoeden hadden dat ik eventueel prins zou kunnen worden.
Daarnaast ben ik nog een ‘jonge’ prins, waardoor
veel mensen niet aan deze leeftijdscategorie
hadden gedacht.

Met deze
carnaval gèn
tuute án de lien of
,
gereedschap in de hànd
wej viere volle bak
vastenaovend in ós
eige Tuuteland
Wie ben je?
Mijn naam is Jop Wilbers, 27 jaar oud en ik
woon samen met mijn vriendin Kim Peeters
in Hegelsom. Wij vinden het geweldig dat
we dit jaar het prinselijk paar mogen zijn van
carnavalsvereniging D’n Tuutekop. Ons huis
en de straat zijn prachtig versierd door onze
buurtgenoten.

Waar werk je?
Vanaf mijn 17e tot mijn 26e ben ik in dienst
geweest van het ministerie van Defensie,

waar ik werkte bij
de afdeling technische dienst. In 2014 ben
ik gestart met de deeltijdopleiding HBO werktuigbouwkunde die ik in mijn avonduren volgde.
Nadat ik deze opleiding heb afgerond ben ik
in oktober 2018 gestart bij Marel Stork Poultry
Processing als Field Service Ingenieur.

Wat betekent carnaval voor je?
Ieder jaar kijk ik weer uit naar carnaval.
De sfeer en de gezelligheid met vrienden vind ik super. In 2017 zaten we
met alle vrienden in de boerenfamilie.
Het was een geweldige ervaring om
carnaval net wat anders te ervaren. Het is
mooi om te zien hoe Hegelsom ieder jaar
opnieuw de zaal weer op z’n kop zet.

Hoe ging jij vroeger verkleed
tijdens carnaval?
Vroeger ging ik verkleed als cowboy of soldaat.
Een paar jaar geleden hebben we met wat vrienden een Teletubbie-pak gekocht. Ik ging toen als
Lala naar de Hôrster Carnavalsparade.

Hoe voelde het om tot prins te
worden gekozen?

Waar kun jij tijdens carnaval
echt niet zonder?

Het was een enorme eer dat ik als prins werd

De uittrekkende groep. Met z’n allen zorgen we

ervoor dat we er keer op keer weer een fantastisch feest van maken. Een gedeelte van
mijn vriendengroep zit in de raad van elf. Het is
daarom extra ‘sjiek’ om prins te mogen zijn en
dit met hen te mogen vieren.

Welke carnavalsactiviteit is voor jou
het hoogtepunt?
Alle activiteiten zijn voor mij hoogtepunten.
Ik probeer van iedere activiteit te genieten en
er een knalfeest van te maken. Mijn uitkomen
tot prins was super, het was voor iedereen een
grote verassing. Zondag 26 januari was onze
receptie, een geweldige dag om nooit te vergeten. De volgende dag werd er bij ons eieren gegeten. Dit jaar organiseert Hegelsom de
Sleuteloverdracht. Buiten dat gaan alle activiteiten kei ruig worden, maar ik kijk wel uit naar
deze activiteit.

Welk carnavalsnummer hoort
echt bij vasteloavend?
Ik heb niet specifiek één carnavalsnummer.
De liedjes waar we lekker op kunnen hossen
en springen zijn voor mij goede carnavalsnummers.

Wat staat er daags na Aswoensdag
op je programma?
Na Aswoensdag heb ik nog één dagje vrij.
Donderdag zal een rustige dag worden, ik denk
vooral uitslapen en nagenieten. Vanaf vrijdag begin ik weer met werken. Het zal wel
even wennen zijn om het feesten los te laten.
We gaan er daarom nu extra van genieten.

Wie zou jouw meest geschikte
opvolger zijn in 2021?
Dat laat ik aan de dorpsgenoten over. Ieder jaar
worden dezelfde namen genoemd. De prinsencommissie weet ieder jaar weer de dorpsgenoten op het verkeerde been te zetten, waardoor
het uitkomen altijd tot het laatst weer een verrassing blijft.

Zomerprinses Roos I
Roos Gielen gaat dit jaar de veertiende zomercarnaval in Horst
voor. Op zondag 16 februari is de oefenreceptie van Roos I met
haar adjudanten Mieke Thielen en Ellen Jenniskens. Deze vindt
vanaf 16.00 uur plaats in café De Beurs in Horst.

Jeugdprins Luc I van ut Ezelsköpke
Luc Nabben is de nieuwe jeugdprins van ut Ezelsköpke in Sevenum. Luc I wordt bijgestaan door zijn adjudanten Teun Rijs en Mees Hermkens de kar. Op zondag 16 februari is het mogelijk om dit trio te feliciteren
tijdens de receptie in De Wingerd in Sevenum.

Naast de receptie treden deze middag diverse lokale artiesten op en
is er een minconcert van Thei en
Marij. De beschermheer van het
Zomercarnaval, Bob Vostermans,
heeft zijn functie neergelegd
omdat hij burgemeester is gewor-

den in de gemeente Beesel.
Tijdens de oefenreceptie wordt de
nieuwe beschermheer, wethouder Eric Beurskens, geïnstalleerd.
De zomercarnaval wordt gehouden
op zaterdag 29 augustus.
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Carnavalsavond
voor
schooljeugd
Prins Jop I en Prinses Kim,
Adjudanten Arjan en Berton:
Weej wense jullie
enne biestige schonne
vasteloavend!

Weej wensen jullie een geweldige carnaval, alaaf!
Krijn & Antje, boorebroëdspaar vaan Hegelsum

op I en
Preens J Kim,
s
Preense
enne

ie
nsen jull
weej we lijke carnaval!
ate
onverge

www.innovista.nu

Prins Jop I, enne schonne vastenoavend!
Stationsstraat 147 • 5963 AA Horst-Hegelsom
info@bakker-groen.nl • www.bakker-groen.nl

Prins Jop en prinses Kim:
geniet d’r vaan en loat
gans Hegelsum mej geniete!

Peter: 06 - 25 055 745
Twan: 06 - 53 227 906
Kim
Wij feliciteren prins Jop I, prinsesan

en adjudanten Berton en Arj

info@hoeymakers-kellenaers.nl

Speculaasactie brengt 15.000 euro op
De speculaasactie van Stichting
Nativitas en het Citaverde College
in Hegelsom werd donderdag
30 januari afgesloten met de
bekendmaking van de opbrengst.
De leerlingen van de school hebben
ruim 7.000 pakken speculaas
verkocht.
De drie topverkopers, Loes van
Helden, Sophie Donkers en Ilse
Baetsen, werden extra in het zonnetje gezet. Zij waren goed voor 15
procent van de totale verkoop. Samen
met de opbrengst van de actie van de
Stichting Harapan uit Best kwam het
totaal uit op 15.000 euro. De cheque
werd in ontvangst genomen door
Theo en Lies Dinnissen van Stichting
Nativitas. De opbrengst van de actie
gaat naar het project van mama België
op het Indonesische eiland Flores. Het
geld wordt specifiek besteed aan de
zorgkosten voor kinderen met een
beperking, zoals aan operaties, medische verzorging en protheses.

In OJC Niks in Horst wordt vrijdag
14 februari een carnavalsavond
voor alle basisschoolkinderen uit
Horst georganiseerd. Het is voor
de negende keer dat deze avond
wordt gehouden.
Het thema is dit jaar ‘Dao zit meziek
i’. De kinderen mogen verkleed in dit
thema of in hun eigen carnavalskleding naar het feest komen. Er is een
dj en er zijn optredens van de jeugdliedjeszangers en verschillende dansgardegroepen. Jeugdprins Jorn reikt
prijzen uit aan de mooist verklede
kinderen. Van 18.00 tot 19.45 uur is
het feest voor de kinderen van groep
1 tot en met 5. Van 20.00 tot 22.00
uur is er carnaval voor de kinderen
van groep 6 tot en met 8. De toegang
is gratis.

Sociale
vaardigheids
training voor
kinderen
Synthese organiseert onder de
noemer Tim en Flapoor een sociale
vaardigheidstraining voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar. De training wordt op zes dinsdagen
gegeven bij de vestiging in Horst.
Kinderen vinden het soms lastig om te
vragen of ze met anderen mogen spelen of worden snel boos in de omgang
met andere kinderen. Kinderen van
6 tot en met 8 jaar leven nog volop in
de wereld van de fantasie. De training
sluit hierbij aan door gebruik te maken
van fantasiefiguren in rollenspellen.
Samen met andere kinderen leert het
kind hoe het op een goede manier
kan omgaan met zichzelf en anderen. Er wordt geoefend door middel
van spelletjes, toneelstukjes en met
behulp van knutselwerkjes. De training bestaat uit zes bijeenkomsten
van 1,5 uur en een ouderavond. Er zijn
geen kosten aan de training verbonden. Aanmelden kan tot 25 februari
via www.synthese.nl

Veertiende
WinterZon
Festival
De veertiende editie van het
Winterzon Festival vindt plaats op
zondag 8 maart. Dit muziekfestival
voor mensen met een beperking
wordt tweejaarlijks gehouden.
Op het programma, dat om 10.30 uur
begint, staan optredens van artiesten als: Crist Coppens, Timmie Tirol,
Sjloetingstied, Big Benny en Xander
de Bouisonjé. Daarnaast verschijnen
ook ZDF Superstars, de dansgarde uit
Sevenum en DJ Guido op het podium.
Het festival vindt plaats in de hal van
FloraZON in Venlo.

20

verenigingen \ 0602

Gianni en Marike nieuw
jeugdpaar De Geiten
De nieuwe jeugdprins van carnavalsvereniging De Geiten is Gianni
Verstraelen. Zijn jeugdprinses is Marike Bongers. Zij kwamen uit
op zaterdag 1 februari tijdens het PrinsenBreak.

Gianni I is de jongste zoon van oudprins Richard Verstraelen en oudoppertruuj Lidia Verstraelen.
Marike I is de oudste dochter van
Olaf en Loes Bongers. Gianni en
Marike worden bijgestaan door
hofdames Danée Pelzer en Loes
van Helden, jeugdnarren Enrico
Hendriks en Tom Hovens en jeugdvorst Rens Vergeldt en de jeugd-

raad. De twee houden receptie op
carnavalszondag 23 februari van
16.00 tot 17.00 uur in de Geitestal
aan de Bernadettelaan in Tienray.
De spreuk van de twee is: ‘Proem
gas, mit genoeg zuutigheid, weej
zien dur klaor vur, dus vuruut mit
de Geit!’

Jubileum

12,5 jaar Eetpunt De Torrekoel
Het eetpunt in BMV De Torrekoel in Kronenberg bestaat dinsdag 11 februari 12,5 jaar. Het was het eerste
eetpunt in de huidige gemeente Horst aan de Maas.

Woensdagmiddag 5 september
2007 komen bijna 30 oudere inwoners uit Kronenberg voor de eerste
keer bij elkaar in de Torrekoel om
gezamenlijk van een warme maaltijd te genieten. Een beetje onwennig maar ook nieuwsgierig want
niemand weet goed wat hij kan verwachten.

Primeur
Beeld: Fotohuis Venray

Op initiatief van het bestuur van
het gemeenschapshuis De Torrekoel

heeft Kronenberg de primeur van
het eerste eetpunt in de huidige
gemeente. “Inmiddels 12,5 jaar
verder komt nog elke maand een
groep van rond de 25 deelnemers
bij elkaar om samen te eten en te
genieten van een driegangenmenu.
Sommige deelnemers, evenals
enkele vrijwilligers hebben in al die
jaren slechts bij hoge uitzondering
een bijeenkomst gemist”, aldus de
organisatie. “Deelnemers komen
voor de gezelligheid, lekker bij te

kletsen maar vooral natuurlijk voor
het lekkere eten.”

Gezelligheid
Er is niets mis mee om jezelf af en
toe een keertje te verwennen, zeggen de deelnemers. Door en Toos
van der Hulst, twee vrijwilligers al
vanaf het eerste uur, voegen toe:
”Nieuwe deelnemers zijn overigens
altijd welkom, schuiven we gewoon
een tafel er bij. Hoe meer zielen hoe
meer vreugd.”

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

3 van de 4 slaagt!

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

‘ozze’ Wouter en Ellen gefeliciteerd

enne schônne
vastenaovend
#kempencreeert
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11-vragen aan prins Dick I van CV De Vlaskop Melderslo

‘Carnaval moet je vooral beleven
en samen plezier maken’

Opschakeluh!

Proficiat Preens Dick I!
Ook Nefit laat prins Dick deze dagen niet in de kou staan!

Weej wense preens Dick dun iërste, prinses Petra,
adjudanten Gerard en Geert, jeugdpreens Niels dun iërste,
jeugdprinses Lisa dun twedde en adjudanten Tom en Mira

unne fantastische carnaval!

Meldersloseweg 121a, Melderslo • Tel. 077 - 397 11 00 • www.praktijktonvandepas.nl

Wie ben je?
Dick Alards van de Steegstraat ‘oêt de Melderse’.
Ik ben getrouwd met Petra van de Eikelenbosch uit
Melderslo.

Waar werk je?

René van Helden

dezelfde pakjes aan tijdens het grote verkleedbal in
zaal ’t Wiel. We hadden elk jaar een ander thema.
Daarna werd het de kleding van carnavalsvereniging
De Vlaskop waar ik vele jaren bestuurslid en
voorzitter ben geweest. Mijn prinses Petra heeft
verschillende, kleurrijke kostuums voor mij en
haarzelf gemaakt.

Ik ben werkzaam bij Kettler Benelux in Deurne als
service en sales promotion van de afdeling sport
& fitness. Mijn collega’s spreken me nu regelmatig
aan als hoogheid. Voor sommigen is het wel
wennen, want zij vieren op een iets andere
manier carnaval als bij ons in het dorp. Zij gaan op
vakantie of zijn tijdens de carnavalsdagen gewoon
aan het werk.

Mijn prinses, goede schoenen om lang te kunnen
hossen en springen, gezelligheid want carnaval
vieren doe je samen. Carnavalsmuziek om mee te
zingen totdat we schor zijn, lekker eten voor iedereen
om alle verbrande calorieën aan te vullen.

Hoe voelde het om tot prins
te worden gekozen?

Welke carnavalsactiviteit is voor jou
het hoogtepunt?

Dit hadden wij totaal niet verwacht, de verrassing
was daardoor erg groot. Maar we hadden niet
lang nodig op hier volmondig ‘ja’ op te zeggen.
Adjudanten Gerard Verheijen en Geert van de Pas
en hofdame Pieternel Vullings gaan samen met
ons dit avontuur beleven.

Vanaf het prinsenbal zijn we intens aan het genieten.
En iedere activiteit heeft zijn eigen charme. Er staan
nog vele mooie dingen op het programma, daarom
kun je deze vraag beter na Aswoensdag stellen.
Misschien hebben we dan een antwoord.

Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Vrij eenvoudig, omdat niemand verwachtte dat we
prins en prinses zouden worden. Daarom kregen
we geen moeilijke vragen van familie en vanuit
de Melderslose bewoners. Bij onze vriendengroep
De Duckies, waren er weinig discussies over de
mogelijke nieuwe heerser van het Vlaskoppenriek.
Mede doordat ook beide vrienden/adjudanten hun
eigen groot geheim hadden te bewaren.

Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval moet je vooral beleven en samen plezier
maken.

Hoe ging jij vroeger verkleed
tijdens carnaval?
Met onze vriendengroep De Duckies hadden we

06 - 13 51 03 78
rene.vanhelden@oamkb.nl
Heuvelweg 9, 5962 AE Melderslo
www.oamkb.nl/renevanhelden

Prins
Dick I,

Waar kun jij tijdens carnaval echt niet zonder?

Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vasteloavend?
Voor mij zijn dat nummers die een goede, gezellige
sfeer creëren, waardoor mensen in beweging komen
en daarmee de tent op de kop komt te staan. Maar
ook een gevoelig, rustig nummer hoort erbij. Elk jaar
worden er weer veel, mooie nummers uitgebracht.

www.eurotree.nl

gefeliciteerd
met ow
oetverkiezin
g!

Weej wense jullie enne hiéle
schonne vastenaovend!
Beemdweg 11, 5962 AT Horst Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

Wat staat er daags na Aswoensdag
op je programma?
Een vrije dag. Hopelijk moe en voldaan, bijkomen
van al het moois wat we samen met Melderslo
en alle carnavalvierders hebben mogen beleven.
‘Terugschakeluh’ naar de dagelijkse gang van zaken.

Wie zou jouw meest geschikte
opvolger zijn in 2021?
Ik kan maar één ding zeggen, als ze je vragen, twijfel
niet en doen.

Wij feliciteren prins Dick I
Blaktweg 20, 5962 NH Melderslo • Tel.: 077 398 33 90

www.loonbedrijfheldens.nl
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11-vragen aan prins Geert II van CV De Turftreiërs America

‘Totdat ik na de laatste ronde niet meer
terugkwam’

Wie ben je?
Ik ben Geert Mulders en woon in America,
getrouwd met Christine. We hebben drie
kinderen: Ferri (24), Inge (21) en Astrid
(17). Zij waren erg verrast. Ferri hebben we
ingelicht, want hij stond ingepland om te
werken en moest dus iets regelen. Astrid
en Inge waren in de feestzaal en stonden
perplex, maar waren erg blij en enthousiast. Het was lastig om het geheim te houden omdat zij ook veel met carnaval bezig
zijn. Ook de buurt reageerde op een leuke
manier. Ze hebben ons huis prachtig versierd.
Ruim twintig jaar ben ik lid van AVV America.
De voetbalsport is van jongs af aan mijn lust
en mijn leven. Ik heb veertien jaar in eerste
elftallen gespeeld. Daarnaast trainer/coach
geweest bij jeugd en senioren. De laatste tien jaar speel ik bij de veteranen van
AVV America. Dit is een leuke groep mensen waarbij plezier en sporten hand in hand
gaan. Ook fluit ik regelmatig wedstrijden
van de senioren. Daarnaast ben ik fan van
VVV Venlo en Ajax. Van VVV Venlo heb ik een
seizoenkaart. Mijn overige vrije tijd besteed
ik graag aan mijn gezin.

Waar werk je?
Ik ben werkzaam bij gemeente Peel en
Maas. Daarvoor heb ik gewerkt bij het UWV
en gemeente Horst aan de Maas. Bij mijn
werkgever is dit leuke nieuws goed ontvangen. Het is op de maandag direct op de
interne intranetsite geplaatst en collega’s
reageren daar op een mooie manier op.

Hoe voelde het om tot prins
te worden gekozen?
18 september 2019 kreeg ik een bericht, er
waren problemen bij de veteranen die voor
de wedstrijd van komende zaterdag besproken moesten worden. Toen ik binnenkwam
zat daar de voorzitter, vorst en ceremonie-

meester van de Turftreiërs. Meteen ging er een
flits door me heen dat dit gesprek een heel
andere wending zou kunnen krijgen. En inderdaad werden we op die avond gevraagd om
het prinselijk paar te worden van de Turftreiërs
van 2020. ‘Ut zaal toch neet woar zien?’, was
mijn eerste reactie. Ik had dit totaal niet zien
aankomen en was toch wel behoorlijk onder
de indruk, maar had direct een positief gevoel.
Toen Christine thuiskwam heb ik haar gevraagd
of ze mijn prinses wil worden. Zij geloofde
het in eerste instantie niet. Omdat er eigenlijk
alleen maar redenen waren om ‘ja’ te zeggen
hebben we binnen 24 uur de voorzitter gebeld
en ‘ja’ gezegd. En we hebben er maar direct
een op gedronken. De volgende stap was om
een lijst te maken voor de gewenste adjudanten. Het was fijn om te horen toen het bericht
kwam dat er twee adjudanten waren. In november was de eerste meeting en kwamen we er
achter dat Dennis Schurink en Ger Peeters mijn
adjudanten gingen worden. We zijn allebei erg
tevreden en samen met Bianca en Miranda hebben we een leuke groep van zes mensen bij
elkaar. Erg speciaal om met deze groep mensen
deze carnavalsperiode te beleven.

Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Direct nadat we ‘ja’ hadden gezegd begon het
stilzwijgen en smoesjes bedenken. Inge en
Astrid wonen thuis en hebben behoorlijke voelsprieten op dit gebied. Daarnaast zijn beide ook
carnavalsvierders en hebben we regelmatig
gesprekken gehad over dit onderwerp. Lastig
maar, het is gelukt om het tot op het allerlaatste moment stil te houden. Ook bij onze familieleden en vrienden komt dit onderwerp wel
vaker voorbij maar dit was eigenlijk niet echt
anders dan anders. Omdat we altijd in de zaal
staan met het uitkomen en al met mensen hadden afgesproken, moest hier ook een draai aan

gegeven worden. Daarom was
ik al om 19.15 uur in de zaal om
mee te helpen achter de bar.
Af en toe heb ik een bestelling naar
de kelder gebracht en zo viel het niet
zo op. Totdat ik na de laatste ronde niet
meer terugkwam en uitkwam als prins.

Laef met unne lach,
Geniet en Pluk dun
daag!

Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval vier ik al van jongs af aan en is dit het
leukste feest in ons dorp. Carnaval betekent
voor mij plezier maken samen met de andere
mensen die er zijn, humor en beleving van wat
er op dat moment afspeelt. We hebben samen
ook mindere perioden meegemaakt, maar zijn
altijd carnaval blijven vieren. Mooi was het dat
destijds de prins, prinses en nar op ziekenbezoek kwamen, samen hebben we nog de polonaise gelopen door onze woning. Eigenlijk is
de inhoud van onze spreuk hier mede op gebaseerd.

Hoe ging jij vroeger verkleed tijdens carnaval?
Ik vind het leuk om verkleed te gaan. Mijn persoonlijke leukste ervaring qua verkleden was
dat ik als Johnnie van Flodder ben gegaan.
Op mijn werk was ik de best verklede carnavalist en in de optocht won ik een prijs. Ik bekijk
het een beetje van jaar tot jaar. In Portugal
had ik in het voorjaar al iets gekocht als een
soort Mexicaan maar dat moet nu een jaartje
wachten. Ook is het leuk om met een groep
kennissen mee te doen in de optocht van de
Turftreiërs. We zijn regelmatig in de prijzen
gevallen. Vorig jaar hebben we de eerste prijs
gewonnen en we proberen altijd iets wat speelt
in het dorp uit te beelden.

Waar kun jij tijdens carnaval echt niet
zonder?
Alle mede carnavalisten waar we dit feest mee
vieren, want alleen is het niet echt gezellig.

Welke carnavalsactiviteit is voor
jou het
hoogtepunt?

Tot op heden is het uitkomen een groot hoogtepunt, maar de dag erna hebben
we ook erg gezellig nagepraat bij ons thuis
onder het genot van een lunch en een drankje.
Het weekend daarna was ook erg gezellig op
de receptie in ’t Veulen en jubileum 3x11 jaar
Boorebrullef. Bij de Boorebrullef zijn we in 1993
boerenbruidspaar geweest. Dat was ook zeker
een hoogtepunt. Maar er staan nog veel leuke
activiteiten op het programma. We beleven het
van dag tot dag.

Welk carnavalsnummer hoort echt
bij vasteloavend?
Lastige vraag want er zijn best veel mooie
carnavalsnummers. In America zijn ook leuke
liedjes gemaakt door Rowwen Hèze, Mart en
Marion Vervoort en ook tijdens het Americaanse
Liedjes Festival. Bijvoorbeeld ‘Woa ziede geej
d’r enne va’, van Hert en Germien. ‘Weg van
Carnaval’, van Willem en Karlijn. Uit Venlo vindt
ik ‘Sjiengeleboem’, ‘Josefien’ en ‘Zudjes aan’ van
Wiel Vestjens wel mooi.

Wat staat er daags na Aswoensdag
op je programma?
Daar ben ik eigenlijk nog niet mee bezig, maar
ik denk dat we even bij moeten tanken en
terugkijken en nagenieten van een bijzondere
tijd.

Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn
in 2021?
Dat kunnen verschillende mensen zijn. De keuze
laat ik aan het bestuur van de Turftreiërs over,
dat is hen wel toevertrouwd. Maar ik zou willen
adviseren, als ze je vragen zeg dan zeker ‘ja’.
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Weej wense ow enne
kei schonne carnaval!
Nieuwe Peeldijk 7 | 5966 NA America | tel. 06 - 242 216 47 of 06 - 221 328 70 | info@ericatuinen.nl

Gefeliciteerd Prins Geert II, Prinses Christine
en Adjudanten Ger en Dennis.
Maak er samen een fantastische carnaval van!
Wij wensen
de Prins
met zijn
gevolg
een fijne
Carnaval!

Tielen - Camps

America

www.tcinterieurbouw.nl

Ralf en Suzan
boerenbruidspaar De Geiten
Het nieuwe boerenbruidspaar van carnavalsvereniging De Geiten in Tienray is Ralf Verstraelen en Suzan
Verstraelen-Rongen. Zij kwamen op zaterdag 25 januari uit. De getuigen van Ralf en Suzan zijn Frank
Verstraelen en Marco Keursten. Het boerenbruidspaar van De Geiten houdt op dinsdag 25 februari haar onechte
trouwerij. Om 14.30 uur worden zij dan ‘verbonden’ in De Geitenstaal aan de Bernadettelaan in Tienray.

kasten/wanden • interieur • keukens • div. timmerwerk

Wij wensen Prins Geert II en zijn adjudanten
een geweldige carnaval toe!

Wij feliciteren
prins Geert I
Zwarteplakweg 38a, 5966 RK America
Tel.: 077 464 91 80

Wouter en Ellen
boerenbruidspaar Meterik
Het nieuwe Boerenbruiloftgezelschap van De Meulewiekers in Meterik werd zondag 2 februari gepresenteerd. Het bruidspaar bestaat uit Wouter Hermans en Ellen van den Munckhof. De ouders van de bruid
worden gespeeld door Yvonne Hesen-Verhaegh en Arjan Kelder. Ouders van de bruidegom zijn Esther
Wijnen en Pieter Joosten. Pastoor is Jac. Jenniskens, oma van de bruid Petra Sitaniapessy-Hermans en
oma van de bruidegom Els van den Beuken-Hermans. De bruiloft vindt plaats op carnavalsdinsdag
25 februari, om 14.11 uur in MFC de Meulewiek in Meterik.

Politie en Grubbenvorstenaar dichter bij elkaar
Ontspanningsvereniging SVZ’57 Grubbenvorst wil door middel van het benaderen van de lokale verenigingen
in Grubbenvorst verbinding tot stand brengen tussen de burger en politie.

Wij wensen prins Geert II, prinses Christine en adjudanten
Ger en Dennis een geweldige carnaval toe... Alaaaaaf!!!

Op dit moment is er volgens de vereniging niet tot nagenoeg geen contact. De politie is vaak afhankelijk van
de informatie van burgers. Zij zijn de
ogen en oren van de politie. In febru-

ari zal SVZ’57 in samenwerking met
de politie Horst/Peel en Maas flyers
aan lokale verenigingen, stichtingen
en andere geïnteresseerden uitdelen.
Hierop staat schematisch weergege-

ven hoe een overlastmelding eenvoudig tot stand kan komen. Het doel is
om de leefbaarheid en veiligheid in de
kern Grubbenvorst te bevorderen en
veilig te stellen.
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15-vragen aan

Fleur Kessels Sevenum
Hoi

Column

Het
coronavirus
In mijn eerste column van dit
jaar had ik het over de erge
dingen die er al zijn. De dreiging
van de Derde Wereldoorlog, die
volgens mij alweer wat is
afgenomen. En de branden in
Australië. Gelukkig is dat ook
alweer afgelopen.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Fleur Kessels
14 jaar
Sevenum
Citaverde College

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou heel graag mijn motorrijbewijs
willen halen. Daarna wil ik natuurlijk
een eigen motor kopen. Ook lijkt het
mij heel leuk om een keer te gaan
toeren met familie of een paar vriendinnen. Ik zou graag naar een vreemd
land gaan, daar een paar nachten verblijven en weer doorreizen.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen en van wie was dat
advies?
Het beste advies heb ik van mijn

moeder gekregen. Ze zei dat ik
gewoon mezelf moest blijven met
alles wat ik doe.

Wat is jou stopwoordje?
Ik heb meerdere stop woordjes:
‘oprecht’ en ‘op zich’ zijn woorden
die ik vaak gebruik. Daarnaast stop
ik vaak, wanneer ik aan het vertellen
ben, mijn verhalen met ‘ja goed verhaal’. Sommige mensen worden hier
echt gek van.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Ik ben vaak precies op tijd of te laat.
Wanneer ik een keer te vroeg ben, is
dat best wel bijzonder.

Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan snoep, ik kan
het namelijk zonder moeite de hele
dag door eten. Vooral wanneer ik
vroeg uit ben van school kan ik er
echt niet van afblijven.

Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?

Wat is je beste en wat is je slechtste eigenschap?

Het leukste vak op school vind ik wiskunde. Het is niet heel moeilijk en de
lessen zijn erg chill. Het stomste vak
op school vind ik economie omdat het
moeilijk is en mij niet zo interesseert.

Mijn beste eigenschap is dat ik zorgzaam kan zijn en altijd voor mensen
klaar sta. Mijn slechtste eigenschap
is dat ik echt heel veel kan praten.
Mensen vinden het meestal wel
gezellig maar af en toe ergeren ze
zich er enorm aan.

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

Wat zijn je favoriete sociale
media?
Mijn favoriete sociale medium is
Snapchat. Hierop kan ik al mijn vrienden en vriendinnen mee bereiken.

In welke situatie was je het meest
zenuwachtig?
Vier jaar geleden mocht ik meedoen
aan de Limburgse kampioenschappen turnen. De finale vond ik zo
spannend dat mijn oefeningen niet
meer goed gingen. Hierdoor werd
ik laatste. Dit vond ik een geweldig
resultaat aangezien ik twee andere
jaren ook geprobeerd heb mee te
doen, maar kwam toen niet eens
door de voorrondes. Best wel een
prestatie, al zeg ik het zelf.

Wat is het laatste boek dat jij heel
erg leuk vond?
Het laatste boek dat ik heb gelezen is ‘Pijn’ van Mel Wallis de Vries.
Het was een heel spannend boek
en elke keer wanneer ik een hoofdVolg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

stuk af had, wilde ik meteen weer
aan een nieuw hoofdstuk beginnen.
Ik heb nu al drie boeken gelezen van
Mel Wallis de Vries.

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Als ik ooit topsporter zou willen zijn
zou ik heel graag professioneel volleybalster willen zijn. Ik doe namelijk
aan volley. Ik vind aanvallend spelen
erg leuk. Wat het vooral leuk maakt
zijn de wedstrijden met mijn ongelooflijk leuk en gezellig team. Ik ben
ontzettend benieuwd hoe het er aan
toe gaat in de nationale ploeg.

Wat ligt er onder je bed?
Onder mijn bed liggen boeken van
mijn eerste en tweede schooljaar
van de middelbare school. Er ligt ook
veel stof.

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Het leukste kinderprogramma vind ik
Victorious. Ik vind dit programma erg
leuk omdat het erg grappig is. Het is
echt mijn humor. Laatst kwam dit
programma op Netflix en heb ik de
hele serie weer opnieuw gekeken.

Dag of nacht?
Ik heb liever nacht, want overdag zit
ik vaak op school en opstaan vind ik
al helemaal niets. In de avond/nacht
spreek ik graag met mijn vrienden
en vriendinnen af. Een feestje is ook
heel leuk.

Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?

Maar alsof dat nog niet genoeg
gedoe was voor 2020 komt er
nu ook nog het coronavirus bij.
Het verspreidt zich ongelooflijk snel, en het eerste geval in
België is ook al bekend. Het duurt
niet lang meer voordat het ook in
Nederland komt. Zelf ben ik er niet
zo bang voor. De zorg in Nederland
is erg goed en er is ook al onderzoek bezig naar een vaccin en een
remedie. Tegen de tijd dat ik het
blijk te hebben zal er vast wel al
een remedie zijn gevonden. Hoop
ik dan. En als dat niet het geval is,
tja.. Dan zul je over een tijd geen
columns meer zien verschijnen
van mij. Maar toch gek, nu het
in meer landen is gespot lijkt het
alsof China nu pas maatregelen
gaat tonen. Ik hoorde laatst zelfs
dat China het eigenlijk verborgen
wilde houden. De vismarkt zou
onder renovatie gaan en de dokters mochten er niet over praten.
Ook heeft de politie in China nu
drones ingezet om mensen achterna te gaan en te waarschuwen
dat ze binnen moeten blijven en
anders een mondkapje moeten
dragen. Dat is toch te gek voor
woorden? Er zijn door de jaren
heen een stuk meer virussen
geweest die dodelijk zijn gebleken
waar ze alles aan deden om het
te voorkomen in de toekomst en
het zo snel mogelijk wilde oplossen. Daarom krijgen wij nu ook
allemaal vaccins voor ziektes die
allang niet meer bestaan. En naar
mijn weten is China zeker niet arm
en hadden ze er eerder iets aan
kunnen doen. Nu is het alleen nog
maar afwachten tot het virus in
Nederland wordt ontdekt en hoe
lang erover gedaan wordt om een
remedie te vinden voor iedereen.
We zullen wel zien, misschien blijft
Nederland onaangetast.

Het laatste cijfer dat ik heb gekregen
is een 8,7 voor Engels. Dit was een
hele prestatie voor mij omdat mijn
Engels niet al te best is.
Tekst: Teun van Zon
Jélena

0602 \ cultuur

Horst aan de Maas 800

Workshop

Japans borduren in
De Kantfabriek
Geïnteresseerden kunnen zondag 16 februari in Museum de
Kantfabriek in Horst kennismaken met Japans borduren. De workshop, die begint om 10.00 uur, wordt gegeven door Jessica de Boer.
In deze workshop werken deelnemers met getwiste zijden draden
en metaaldraden op een zijden
stof. Er wordt een bloemetje geborduurd van de kersenbloesem en
verwerkt tot een broche. Er is een
materiaalpakketje voor de deel-
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Vertoning oogstfilm
in De Locht
In Openluchtmuseum De Locht in Melderslo wordt op woensdag 12 februari de korte film ‘Ons brood komt van
het land’ vertoond. De avond begint om 20.00 uur.

nemers samengesteld. Er wordt
verder tijdens de workshop gebruik
gemaakt van een raam waarop de
stof al opgespannen is.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdekantfabriek.nl

Folk en blues

Optreden Hedgehog in De Stal
In Atelier De Stal in Sevenum speelt op zondag 9 februari de
band Hedgehog op. Deze groep speelt popliedjes met roots in de
folk en blues.
Door het vrijwel ontbreken van
percussie-instrumenten is het een
mix van melodieën met meerstemmige zang en ruimte voor
gitaar, banjo en bas. Het zijn allemaal eigen composities waarbij de

nadruk wordt gelegd op diversiteit.
Het genre is pop, folk, blues en
luisterliedjes, gebracht in akoestische setting. Geïnteresseerden
mogen Hedgehog gratis zien spelen. Het optreden is om 15.00 uur.

Fotograaf Ton Sieben

Carnavalsportretten van
Horstenaren in de bieb
In de bibliotheek in Horst zijn op vrijdag 7 februari tot en met
maandag 2 maart verschillende carnavalsportretten te zien van
fotograaf Ton Sieben.

In het kader van Horst aan de Maas
800 is de cyclus van het verbouwen
van graan door de eeuwen heen op
het Meterikse Veld bij de Meterikse
molen in beeld gebracht tijdens drie
evenementen. Tijdens het ploegen en

zaaien in maart, tijdens het binnenhalen van de oogst in augustus en bij het
dorsen in oktober, als graan verandert
in meel, werden verschillende technieken door de tijd heen tegelijkertijd
uitgevoerd.

Filmer Wim Wijnhoven heeft een
beeldverslag gemaakt van de mechanisatie van de landbouw die deze
avond wordt vertoond.

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?

Service- en onderhoudsmonteur (fulltime)
Regio Peel & Maas | P037130

Voor een opdrachtgever op het gebied van klimaat- en luchtwastechniek voor
zowel de veehouderij als de industrie, zijn wij op zoek naar een enthousiaste
service- en onderhoudsmonteur.

Teeltmedewerker vollegrond (fulltime)
Regio Leudal |Vac. Nr. P036283

Je bent werkzaam in de vollegrondsafdeling van dit zaadveredelingsbedrijf.
Jij hebt ervaring richting de tuinbouw, kunt accuraat werken en bent leergierig.

Heftruckchauffeur met certificaat (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P036729

Als heftruckchauffeur ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de afdelingen
verpakking en verlading. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit het orderpicken
en laden en lossen van vrachtwagens.

Teeltmedewerker biologische glastuinbouw (fulltime)
Regio Venlo | P037252

Heb jij affiniteit met de biologische (glas)tuinbouw? Wij zijn op zoek naar een
enthousiaste kandidaat die graag gewaswerkzaamheden uitvoert en die het
daarnaast ook leuk vindt om met de biologie bezig te zijn.

Sieben fotografeert al meer dan
vijftig jaar. Eerst analoog in zwartwit en later in kleur. Carnaval
behoort tot één van zijn favorieten.
Hij probeert vooral bonte kleuren
en de vrolijkheid van de mensen

vast te leggen. De expositie bestaat
uit foto’s die hij heeft genomen
tijdens de laatste drie Hôrster
Carnavalsparades. De portretten
zijn te zien tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

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 13 februari 2020

vr
07
02

Kantkloscafé

Zittingsmiddag

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

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Demonstraties smeden en stroop
maken

Tienderse Revue

Mini Peggen-playbackshow

Dameszitting

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Geiten
Locatie: Parochiehuis Tienray

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Stichting JOL
Locatie: OJC Canix Lottum

Tijd: 12.11 uur
Locatie: De Sevewaeg Sevenum

Jeugdprinsentreffen

Tienderse Revue

Prinsenreceptie

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Vöskes
Locatie: ’t Brugeind Meerlo

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Geiten
Locatie: Parochiehuis Tienray

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Klotbultjes
Locatie: De Zaal Griendtsveen

Carnavalsavond jeugd Meterik

Receptie jeugdprins

Optreden Hedgehog

Tijd: 19.00-22.00 uur
Locatie: Ôs Kruuspunt Meterik

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval Turftreiërs
Locatie: Bondszaal America

Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: Atelier De Stal Sevenum

Carnavalsavond Alles in Iën

Wa-Wa bal

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun Horst

Tijd: 20.11 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum De Locht Melderslo

Maondaag
ma Gekke
Tijd: 08.00 uur
10 Organisatie: Gekke Maondaags Vereiniging
02 De Plaggenhouwers
Locatie: centrum Grubbenvorst

za
08
02

Repair Café America

Receptie prins

Vertoning oogstfilm

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

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging D’n Dreumel
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum De Locht Melderslo

Modelautoruilbeurs

Jouw agendapunt hier?

zo
09
02

Kennismaken voetbal
Tijd: 10.15-12.15 uur
Organisatie: RKsv Wittenhorst
Locatie: De Riet Horst

Tijd: 10.00-15.00 uur
Organisatie: Modelautoruilbeurs Sevenum
Locatie: Recreatiepark De Schatberg Sevenum

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

Als project engineer ben jij ijzersterk
in het vertalen van de klantwens naar
een uitgewerkt plan. Je communiceert
gemakkelijk en bent een kei in het

aandacht
maatwerk
innovatie
Van Lipzig Tuinderijen is een hecht familiebedrijf dat zich
gedurende drie generaties gespecialiseerd heeft in de teelt van
kwalitatief hoogwaardige komkommers. Medewerkers voelen
zich bij ons thuis en klanten zijn partners. Als onafhankelijke
komkommerteler zijn wij in staat om maatwerk te leveren in
ons product, de verpakking en de levering. We denken met onze
partners mee en zetten graag een stap extra. Vertrouwen en
aandacht zijn sleutelwoorden in alle relaties die wij aangaan.

Wij zijn op zoek naar

(Assistent) Voorman sorteren
en verpakken
Als (assistent) voorman sorteren en verpakken stuur je tot maximaal
20 personen aan. Je coacht de medewerkers om tot een maximaal
resultaat te komen en je bent medeverantwoordelijk voor het
instellen en controleren van de sorteer- en verpakkingsmachines.
Jij bent
• Jij hebt leidinggevende
capaciteiten
• Jij bent communicatief sterk
• Je durft verantwoordelijkheid te nemen
• Jij bent ﬂexibel en
nauwkeurig

Wij bieden
• Salaris dat aansluit bij
je leeftijd en ervaring
• Informele en open werksfeer
• Ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden

Kom jij ons team versterken?
Stuur je sollicitatie naar karin@vanlipzigtuinderijen.nl of
neem contact op met Frank van Lipzig 06-479 588 48.
Van Lipzig tuinderijen | Nieuw erf 3 | 5961 MZ Horst

coördineren en begeleiden van projecten.
Door de multidisciplinaire teams en
de internationale projecten word je
gemotiveerd het beste uit jezelf te halen.

Je werk:

Vacature

Project
Engineer

• Het ontwerpen van het projectplan
• Aanspreekpunt voor de projectmanager
• Aansturen van de engineers
• Toetsen van het ontwerp op uitvoerbaarheid en
beschikbaar budget
• Je signaleert en lost technische/ontwerp
problemen op

Jij hebt:

• Een afgeronde HBO opleiding (werktuig) bouwkunde
• Actuele ervaring met 3D tekenpakketten, bij voorkeur

Kom jij bij ons werken?

• Ervaring met het aansturen van engineering teams

Voor meer informatie of het sturen van een sollicitatie

• Een professionele en klantgerichte houding

Inventor/Revit

bel of mail naar Rob Nellen, +31 630 253 929
hrm@kassenbouw.com

Wij bieden:
• Een markt die toekomstgericht is (foodsector)
• Duurzame en innovatieve ontwikkelingen in de
tuinbouw sector
• Wereldwijde totaalprojecten in de kassenbouw
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Een bedrijfsfitnessregeling

horticultural growing solutions
kassenbouw.com

0602 \ service
Religie

Medische zorg

America
zondag

Apotheek
Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag

Geen Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Apotheek Horst
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

Griendtsveen

Apotheek Maasdorpen

zondag

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

Geen Heilige mis

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

Hegelsom
zondag

Geen Heilige mis

woensdag
donderdag
vrijdag

zaterdag
Geen Heilige mis
		

Lottum

Heilige mis

09.00

Meerlo
zondag
Heilige mis
10.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
donderdag
Rozenkrans
17.30
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
09.00
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Tienray
zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

Het Rundje um ut Hundje, het hardloopevenement dat ieder jaar plaatsvindt in het centrum van Horst,
wordt dit jaar vernieuwd. Onder andere wordt er een Familieloop georganiseerd.
De Familieloop is voor de sportieve
gezinnen die over verschillende
afstanden meedoen. Hiermee wil de
organisatie van het hardloopevenement gezinnen stimuleren om met
z’n allen mee te doen aan het Rundje.
De start van de 5 en 10 kilometer
wordt omgedraaid. Zo wordt er eerst

gestart met de 10 kilometer. De 2,5
kilometer wordt opengesteld voor alle
leeftijden. Ook heeft het bestuur een
beleidsplan opgesteld, gebaseerd op
een groei van het aantal deelnemers.
Nu zijn er ongeveer 1.400 deelnemers
en het bestuur wil naar 2.000 deelnemers in 2024. Daarbij presenteert het

een nieuw motto: Proate is zilver, door
is Goud. Hiermee doelt de organisatie
naar de mentaliteit in de gemeente
Horst aan de Maas. Het Rundje um ut
Hundje wordt gehouden op zaterdag
9 mei in het centrum van Horst.

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

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

Gebiedsteams

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

Modelautoruilbeurs in Sevenum
In Sevenum vindt zondag 9 februari een modelautoruilbeurs plaats. De beurs wordt gehouden in recreatiepark De Schatberg en duurt van 10.00 tot 15.00 uur. Op de ruilbeurs zijn onder meer vrachtwagens, personenauto’s en landbouwvoertuigen te vinden maar ook grondverzetmodellen en vliegtuigen. Toegang tot de
beurs is gratis. Kijk voor meer informatie op www.modelauto-ruilbeurs-sevenum.nl

Tandarts
Spoedgevallendienst

7 t/m 9 februari
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
0478 58 72 73

10 t/m 13 februari
Spiertz
Haammakerstraat 8, Horst
077 398 58 81

Verloskundige zorg

Helicon MBO Helmond

Scheepsboulevard 1, 5705 KZ Helmond

Open dag
Zondag 16 februari
11.00 - 14.00 uur

Danure Verloskundigen
10.00
14.30

Priesternoodnummer

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

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

06 55 40 80 23

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

Rundje um ut Hundje krijgt
nieuwe categorie

(alleen na telefonische afspraak)

Geen Heilige mis
Heilige mis
10.30
Heilige mis
18.30
Heilige mis
09.00
Aanbidding 09.25
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30

Kronenberg

zondag

Speciaal voor families

Venlo

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
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Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Dier
Outdoor en recreatie
Food professional
Voeding en welzijn
Allround coördinator
instructeur buitensport

opendagen.helicon.nl

Kom
je ook?
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Jij maakt ‘m super

SHOWROOM
UITVERKOOP!

25%

49%

49%

35%

32%

31%

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

-38%
Livorno
295 x 200 cm

INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

Grayson
185 x 335 cm

-25%

Bellmer
245 x 245 cm

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

Beethoven
275 x 295 cm

310 x 305 cm

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

Valentina

INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

187 x 285 cm

VERKOCHT

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

-37%

€9.499,-

Franchetti

Witveldweg 100

,
7
9
2
.
3
€

€3.097,-

-32%

€9.149,-

ROERMOND

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

€6.499,-

T
H
C
O
VERK
HORST

,
7
9
4
.
3
€

-49%

€7.999,-

,
7
9
9
.
5
€

€4.499,-

€5.399,-

€4.199,-

€2.597,-

-31%

€6.299,-

€6.497,INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

Nardini
300 + 190 cm

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

ELKE ZONDAG
49%
37% 25% GEOPEND! 35%
31%
38%

