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Gekke Zaoterdaag
Gekke Maondaag werd Gekke Zaoterdaag. Waar storm Ciara maandag 10 februari nog roet in het eten gooide, kon zaterdag 15 februari dan toch de optocht door de straten van
Grubbenvorst trekken. Hoewel ook nu het weer niet echt mee wilde werken, hield dat de inwoners van het dorp niet tegen om langs de kant van de weg de groepen, wagens en muziekgezelschappen te bekijken.

Grote G-debat

Lucassen

‘Ik snap geen reet
van politiek’

WEEJ HEBBE ALLES IN HOES VUR ENNE

GEZELLIGE CARNAVAL

In de raadszaal in Horst vond dinsdag 18 februari het allereerste G-debat
plaats voor mensen met een beperking. Samen met raadsleden gingen zij
in debat over onderwerpen als vrije tijd, vervoer en dagbesteding.
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combineren mogelijk

• PLUS Mandarijnen
met blad Schaal 800 gram
• PLUS Handappels
Elstar Zak 1,5 kilo
• Eat me Avocado
ready to eat Schaal 2 stuks

KIES & MIX
4.50 - 5.98

2 stuks

3.99

Zóndig 23 fibberwaarie vaan 10.00 – 14.00 oor
Maondág en deensdág vaan 8.00 - 18.00 oor

Lucassen | Patronaat 13c | Horst | 077 396 13 90 | plus.nl
1.29 - 1.79

1.55 - 1.75

Per pak

Per fles

“Normaal gesproken probeer ik
tijdens een raadsvergadering het
publiek wat in toom te houden als
ze zich te veel wil uiten, maar ik voel
nu wel de behoefte om te klappen
voor jullie allemaal omdat je vertelt hoe je je voelt.” De woorden van
burgemeester Ryan Palmen zorgen
voor een kletterend applaus van het
aanwezige publiek. Zij hebben net
gehoord hoe Hay Smits vertelt dat de
wereld soms voor hem te snel gaat
en dat hij om begrip vraagt van mensen.
Unox Knaks

Alle blikken à 400-550 gram,
combineren mogelijk
2 blikken**

Ook het verhaal van Michaela
Vernooij maakt indruk als zij aangeeft hoe zij in haar woonplaats wel
eens wordt gepest om haar handicap.
En zo zijn er deze avond wel vaker
momenten dat het even stil wordt in
de zaal. Maar er wordt ook gelachen.
Als dezelfde Michaela bijvoorbeeld
uitlegt waarom ze nooit gaat stemmen. “Ik vind politiek heel interessant
maar ik snap er geen reet van.”

Lees verder op pagina 04

‘Kiek’ de
carnaval
Ga jij ook naar de carnavalsoptocht in jouw dorp?
Vergeet dan vooral niet je
camera mee te nemen!
Stuur ons je leukste optocht/
carnavalsfoto toe en wie
weet zie je die dan terug in
de HALLO. Stuur je foto
voor dinsdag 25 februari
16.00 uur naar redactie@
hallohorstaandemaas.nl
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Radio Noadôrs: ‘Tegendraads en zeker niet netjes
binnen de lijntjes’
Radio Noadôrs is een nieuw radioprogramma op Omroep Horst aan de
Maas, dat vanaf maandagavond 2 maart wekelijks wordt uitgezonden.
Het initiatief voor het programma komt vanuit de vrienden Dirk
Jeurissen, Nick van Rens, Niek Litjens, Bas Peeters en Koen Versleijen.
“We hopen met ons programma de jongere luisteraar naar de omroep te
trekken.”
Het idee voor een eigen radioprogramma speelde al langer bij Dirk
en Nick. “We hadden wel vaker iets
gepresenteerd, bijvoorbeeld op de
kermis. Toen hebben we al wel eens
grappend geroepen hoe leuk het zou
zijn om zoiets voor de lokale omroep
te doen”, vertelt Nick. Afgelopen
zomer was het Koen die besloot om
er werk van te maken. Hij contacteerde Dirk, Nick, Niek en Bas en met
z’n vijven stuurden ze een e-mail naar
Omroep Horst aan de Maas, wat voorheen omroep Reindonk was. Er ging
een tijdje overheen, maar in december van 2019 had de groep voor het
eerst een gesprek met iemand van de
omroep. “Toen was iedereen eigenlijk
direct heel enthousiast.”

Muzikantine
De mannen kregen groen licht
voor het maken van een radioprogramma en er werd gestart met
nadenken over de invulling daarvan. Het belangrijkste doel? “Ervoor
zorgen dat er meer jongeren naar
Omroep Horst aan de Maas gaan luisteren”, zegt Bas. De inhoud van hun

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

Oplage 19.400 exemplaren
hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

programma moest dan ook passen
bij die doelgroep. Nick: “We willen
iedere week het weekend nabespreken. Zo kwamen we ook op het
idee voor de naam ‘Radio Noadôrs’.”
Concreet komt dat er op neer dat in
het programma, dat iedere maandagavond uitgezonden wordt, twee
evenementen worden nabesproken,
het liefst evenementen die normaal niet per se heel veel aandacht
krijgen. Ook wordt er dan alvast
één evenement van het volgende
weekend uitgelicht en wil Radio
Noadôrs een podium bieden aan
lokale muzikanten. “Daarvoor hebben we de samenwerking met de
Muzikantine gezocht”, zegt Nick. Dirk:
“Onder andere Andy & The Antichrist
en Outline hebben we bijvoorbeeld
al gestrikt voor in het programma.”
Tussen de items door wordt er muziek
gedraaid. Nick: “En dan zo veel mogelijk actuele muziek, maar ook wat
dialect en wat themanummers.”

Fun
Het samenstellen van de vaste structuur voor het programma was niet

Dien trotse
superoma
van Filou

makkelijk. “We hadden heel veel
ideeën en we hebben wel een beetje
moeten snijden”, vertelt Niek. Nick
voegt toe: “Vanuit de omroep raadden ze ons aan om te focussen op een
paar items en die dan heel goed te
doen.” Daar konden de mannen zich
wel in vinden. Bas: “Het moet meteen
goed zijn. Het wordt live uitgezonden
en we willen zelfs gaan livestreamen
via Facebook. Dan mag het niet te
rommelig zijn en moet het de luiste-

raar ook aansporen om de volgende
keer weer te luisteren.” Daarbij benadrukken de mannen ook dat Radio
Noadôrs niet te serieus mag worden.
“Natuurlijk nemen we wat we doen
wel serieus, maar het gaat vooral
om de fun”, zegt Niek. “We zijn een
beetje tegendraads en doen zeker
niet alles netjes binnen de lijntjes.”
Nick voegt toe: “De lokale focus is
heel belangrijk, maar het mag zeker
niet te statisch worden. We gaan zoe-

ken naar een goede balans tussen
serieus en flauwekul.”
Radio Noadôrs wordt op maandag
2 maart tussen 19.00 en 21.00 voor
het eerst uitgezonden. Vanaf dan is er
voortaan iedere week een uitzending.
Meer informatie over het radioprogramma is te vinden op de sociale
media Facebook en Instagram van
Radio Noadôrs.
Tekst: Aniek van den Brandt

Vier generaties

Met de geboorte van Filou
Leijtens op 20 december 2019
is de vierde generatie in de
familie compleet. Filou is de
dochter van Rianne
Vullinghs (30) uit Lent.
Oma Anita VullinghsVerstegen (55) is woonachtig
in Kronenberg en de trotse
superoma Dien VerstegenVan den Homberg (86)
woont in Sevenum.

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Problemen met
uw kunstgebit?

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

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

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

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

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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Carnavalsduo Huub en Chris stopt na 25 jaar

Geen (wal)vis meer voor
Huub en Chris
‘Man geej het walvis, man geej het wal-vis’, dit is één van de bekendste hits van het Horster carnavalsduo
Huub en Chris. Na 25 jaar zeggen de mannen vaarwel en stoppen ze als carnavalsartiest. Het duo blikt terug
op 25 jaar aan hoogtepunten, ongein, ‘kwats’ en humor.

Voor versterking van haar team is Jan Arts transporten BV op
zoek naar enthousiaste medewerk(st)ers voor het verzorgen
van dag- en/of avond/nachttransporten.

chauffeurs
m/v
fulltime/parttime

Wat wij van je verwachten

- Je zorgt voor een correcte afhaling en levering van de goederen.
- Je denkt mee met onze klanten en de planners, je zorgt voor een
accurate afhandeling van de administratie.
- Daarnaast heb je een ﬂexibele instelling en ben je niet vies van
aanpakken.
- Collegialiteit, betrouwbaarheid en betrokkenheid staan bij ons hoog in
het vaandel.Verder beschik je over alle rijbewijzen en code 95.

Wat wij je bieden

Een transportfunctie in een bedrijf met een informele werkomgeving
waarin kwaliteit en service belangrijke sleutelwoorden zijn.
Salarisvoorwaarden conform cao Transport en Logistiek Nederland.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met

Jan Arts Transporten BV

via telefoonnummer 0493-539436 of stuur direct je sollicitatie
naar info@arts-transporten.n
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.

“Want wat hebben we veel lol gehad”,
zegt zanger Huub Cox. “We hebben
vooral veel gelachen, maar nu is het
goed geweest.” Huub en Chris stoppen ermee, want volgens hen moeten
ze hun vrouwen ook te vriend houden.
“Zij gaan elk jaar met ons mee naar
bijna al onze optredens”, legt Huub
uit. “Het is dan voor hen ook niet leuk
dat ze de kroeg binnenkomen, als het
ware onze jassen vasthouden en na het
optreden weer met ons naar huis gaan.
We hebben 2x11 keer meegedaan aan
de Liedjesaovend van D’n Dreumel en
dat is een mooi moment om te stoppen. Nu kunnen we fijn echt samen
carnaval vieren.”

‘Knommel-cd’
Met tevredenheid kijken de heren terug
op hun ‘carnavalscarrière’. “We hebben heel wat ongein uitgespookt, veel
mooie momenten beleefd en mooie
feestjes gehad”, zegt Huub. “Elk optreden is mooi, maar zingen op een
podium voor een paar duizend man op
de Hôrster Carnavalsparade, dat zijn
wel toetjes hoor. Ik weet nog goed dat
we één jaar wilden optreden en de cd
vastliep. Een best pijnlijk moment als je
voor zoveel toeschouwers met je bek
vol tanden staat. Dan maak je gewoon
een grapje als: ‘Dî ván Winkelmolen
heat denk ik zòn knommel-cd ván de

Action gekocht’. Zo’n dingen konden wij
zeggen voor duizenden bezoekers in
Horst, we hadden een bepaalde status.”

Beroepsgeheim
Want écht goede eigen nummers
kunnen de heren niet opnoemen.
“Dat moet je van ons ook niet verwachten”, zegt Chris Winkelmolen. “Qua zang
zingen we echt niet superzuiver, laat
staan dat je een tweede stem op onze
nummers hoort. En als die er wel was,
dan moet je je afvragen of die wel van
ons afkomt”, zegt de vaste tekstschrijver lachend. “Een goed carnavalsnummer hoeft niet perfect zuiver te klinken,
de tekst is het allerbelangrijkste.” Zo is
Chris zo gul om wat tips weg te geven
voor de perfecte ‘vastelaovendskraker’.
“Een goed nummer moet je eigenlijk
binnen 5 minuten kennen. Het moet
simpel zijn, goed rijmen, er moet goed
Hôrster dialect in zitten en een beetje
humor.”

Visboer
Maar voor elke carnavalsartiest is het
anders. De één richt zich op zang, de
ander op tekst en iemand anders vindt
weer dat het 3 minuten feest moet zijn.
“Niet al onze nummers gaan ergens
over”, zegt Huub. “Zo is er niet echt een
verhaal van Bruüdje Walvis. Wel krijgen
we elk jaar een gratis broodje walvis bij

de viskraam in Horst. Het eerste jaar, in
2010, werd de visboer gek van klanten die een zogenaamd broodje walvis
wilden bestellen. Het jaar erop had de
visboer uiteraard een dergelijk broodje
met vis erop. De verkoop ging als een
tierelier. Voortaan, uit dank, mogen
wij altijd langskomen voor een gratis
broodjes walvis.”

Afscheidsconcert
En zo kunnen de twee vrienden urenlang verhalen vertellen wat ze hebben meegemaakt. “Zo was één van
onze mooiste avonden in OJC Niks, drie
jaar geleden”, vertelt Chris. “We hadden toen helemaal geen zin om in de
Niks op te treden, daar hadden we
nog nooit een optreden gehad. Maar
als een echte artiest leg je dat naast je
neer en ga je. Uiteindelijk was dit echt
een geweldig feest. De bezoekers hingen zelfs in de balken.” Daarom sluiten
Huub en Chris hun artiestenbestaan af
in OJC Niks: “Nog een laatste keer, op
carnavalszondag”, zeggen de twee.
Bij de vraag of het emotioneel gaat
worden antwoorden ze: “Ontzettend,
we zien er heel erg tegenop”, beiden
met een knipoog. “Leg de handdoeken
maar alvast klaar.”

Tekst en beeld: Niels van Rens

Drugsafval gevonden in schuur Grubbenvorst
Tijdens een integrale controle door politie-eenheid Horst/Peel en Maas is onlangs in een schuur bij een
woning aan de Californischeweg in Grubbenvorst een grote hoeveelheid drugsafval aangetroffen.
Deze vondst was het resultaat van een integrale controle vanuit de politie en gemeente Horst aan de Maas.
De controle was in het kader van de
aanpak van ondermijning. De vondst
doet vermoeden dat hier een drugslab is of is geweest. De aanwezige
bewoners zijn door de politie aangehouden en verhoord. Het drugsafval

is opgehaald door een gespecialiseerd bedrijf en vernietigd. In het
kader van het Damoclesbeleid heeft
de burgemeester de schuur voor een
jaar gesloten. Tijdens de integrale
actiedag was het plan meerdere

adressen te bezoeken. Vanwege de
omvang van het aangetroffen drugsafval, worden de overige adressen
op een andere dag alsnog gecontroleerd.

Welke unieke kanjer
komt bij ons wonen
Thomashuis Blerick
is een kleinschalige
woonvorm voor
mensen met een
verstandelijke
beperking. Wij bieden
24 uurszorg in een
warm, veilig en prettig
thuis.
Aandacht, respect,
geborgenheid en
acceptatie zijn
kernwoorden in ons
Thomashuis.

Blerick

Wij ondernemen veel activiteiten
en kijken daarbij wat onze
bewoners leuk vinden en waar
hun interesses liggen.
Alle bewoners zijn bij ons uniek
en stuk voor stuk kanjers.
Door de kleinschalige woonvorm
is er ruimte voor 9 bewoners.
Wij hebben nog plek vrij om
jou in ons warm en gezellig
Thomashuis te verwelkomen.
Meld je snel aan door het sturen
van een mail of door te bellen
en dan gaan we met elkaar het
gesprek aan. Kijk op onze website
voor leuke foto’s en meer info.
E blerick@thomashuis.nl
I www.thomashuis.nl/blerick
T 06 - 22 94 35 39 /
06 - 14 80 40 10
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‘Ik snap geen reet van politiek’
keer mensen met een beperking die
gecoacht worden door raadsleden.
De avond is opgedeeld in drie thema’s:
dagbesteding, vrije tijd en vervoer.
Zo vertelt Moniek Collin dat zij graag
een baan zou willen waar ze meer
carrière in kan maken en heeft Rens
Tielen de wens om andere talen te
leren. Het is duidelijk dat de deelnemers graag gehoord willen worden
en de kans grijpen om hun zorgen
bespreekbaar te maken. Jessi Vervoort
durft bijvoorbeeld niet met het openbaar vervoer te gaan omdat ze het
kaartjessysteem zo ingewikkeld vindt.
“En de buschauffeur neemt geen
moeite om het me uit te leggen.
‘Kijk maar in de app’, zegt hij dan.”

Net zoals dat in ‘normale’ raadsvergaderingen gebeurt, worden er nu ook
toezeggingen gedaan door het College
van B&W. Er wordt onder andere gekeken of Horst, in navolging van Venray,
een prikkelarme kermis kan organiseren. Ook het idee van Moniek voor
een soort demodag voor verschillende
g-sporten kan rekenen op bijval van
het college. De voorzitter is aan het
einde van de vergadering tevreden.
“Ik hoop dat er volgend jaar weer een
debat is en ik ben benieuwd wat er in
de tussentijd met onze vragen wordt
gedaan”, zegt hij.

Tekst: Marieke Vullings

Tijdelijke parkeerplaats
bij Gasthoês
Mathijs van Nieuwkerk
Het Grote G-debat is een initiatief van
Jeroen Gommans, die deze avond het
debat ook mag voorzitten, compleet
met ‘ambtsketting’ en voorzittershamer. Hij wordt door Palmen zelfs
voorgedragen als opvolger van Mathijs

De gemeente Horst aan de Maas gaat een tijdelijk parkeerterrein
met ongeveer twintig parkeerplekken aanleggen achter het voormalige Koetshoês aan de Gasthuisstraat in Horst.
van Nieuwkerk voor De Wereld Draait
Door. Jeroen heeft een beperking en
loopt soms tegen problemen aan en
die wil hij graag bespreekbaar maken.
Hij kreeg enkele weken geleden de
kans om een halve dag mee te lopen
met burgemeester Palmen en droeg

daar zijn idee voor een debat voor.
Die omarmde het initiatief en op dinsdag 18 februari vond het debat plaats.

Prikkelarme kermis
De tribune is deze avond goed gevuld
en op de raadszetels zitten deze
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Dit parkeerterrein zorgt ervoor
dat er voldoende parkeerplekken zijn voor de zuidkant van het
centrum tijdens de aanleg van het
Gasthoêsplein. De parkeerplaats

wordt in de week na carnaval aangelegd. Als ’t Gasthoês en het gelijknamige plein klaar is, komen deze
parkeerplaatsen te vervallen en
worden ze vervangen door groen.
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S-CROSS

VITARA

ACTIEMODEL VANAF

€ 23.999,-

ACTIEMODEL VANAF

€ 24.799,-

Een compleet uitgeruste Suzuki SUV of Crossover koopt u tijdelijk voor een super prijs.
De voorraad is beperkt, dus kom vandaag nog langs. Op is op.

KOM SNEL LANGS BIJ AUTOBEDRIJF DEINUM B.V.
De Sondert 5 · 5928 RV Venlo · Tel 077-3820000 · www.deinumvenlo.nl
Gemiddeld brandstofverbruik volgens de Euro-6-norm EC 2017/1347AG: 5,3 – 6,3 l/100 km; 18,9 - 15,9 km/l; CO2-uitstoot: 121 - 143 g/km.
Deze actie is geldig tot en met 31 maart 2020 en alleen geldig op de voorraadmodellen. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Voor alle actievoorwaarden zie suzuki.nl.
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Dendron-leerlingen bouwen
‘echte’ miniatuursatelliet
Vijf vwo-leerlingen van het Dendron College in Horst hebben als profielwerkstuk een satelliet gebouwd die
binnenkort mogelijk een kilometer de lucht in wordt geschoten. De leerlingen doen mee aan een competitie
georganiseerd door ESERO, een Europees ruimtevaartonderwijsinstituut.

TRAINING

BLIJF IN BALANS
in Horst aan de Maas

Zorgen voor iemand kan veel voldoening geven, maar langdurig
zorgen kan (ongemerkt) steeds zwaarder worden. Het is niet
altijd gemakkelijk om balans te houden in het dagelijks leven
als je intensief voor een naaste zorgt. Deze training maakt
mantelzorgers bewust van patronen en helpt te ontdekken hoe de
balans kan worden behouden en/of hersteld. Er wordt informatie
en advies gegeven en mantelzorgers kunnen ervaringen en tips
uitwisselen. De training bestaat uit drie ochtenden van twee uur.

Voor wie: Mantelzorgers uit de gemeente

Voor deze competitie moesten de
leerlingen, samen met dertig andere
groepen, een satelliet maken ter grote
van een colablikje genaamd de CanSat.
De tien beste uitvoeringen worden
met een raket 1 kilometer de lucht
in geschoten. De leerlingen van het
Dendron College zijn in de race om in
de top 10 te komen.

Giftige gassen
“Je schiet een satelliet natuurlijk niet
zomaar de lucht in, hij moet ook een
bepaald doel hebben”, vertellen de
leerlingen. “Onze missie is het meten
en lokaliseren van bepaalde giftige
gassen, zoals CO, ammonia of deeltjes
zoals fijnstof. Wij willen concentraties
van deze stoffen in de lucht op ver-

schillende plekken en hoogtes meten,
om zo nauwkeurig te kunnen bepalen
waar de stoffen zich bevinden en eventuele maatregelen kunnen adviseren
tegen vervuiling.” Voordat een satelliet de lucht in wordt geschoten, moet
er over van alles nagedacht worden.
Hij kan dan wel 1 kilometer omhoog
gaan, maar hoe komt hij weer omlaag?
En hoe komt de gemeten data veilig
aan de grond? De leerlingen moesten
daar ook over nadenken en ontwierpen een parachute. Daarvoor moesten
ze deze tot op de millimeter nauwkeurig ontwerpen om ervoor te zorgen
dat de CanSat niet te langzaam, maar
ook niet te snel zou landen. Ook moest
het chassis stevig genoeg zijn om de
landing aan te kunnen. Daarvoor is

een 3D-ontwerp gemaakt en geprint
met de 3D-printer van de school.

Programmeren en testen
Het idee was er, het ontwerp ook.
Maar toen nog de satelliet programmeren. Ook dat was onderdeel van de
opdracht. De metingen moeten ook
naar de grond gestuurd worden via
zelfontworpen antennes. Na drie maanden plannen, bouwen en programmeren is de CanSat onlangs getest vanaf
100 meter hoogte. Die test is geslaagd
en de kleine satelliet wist
veilig de grond te halen. Op donderdag 20 maart is de grote lancering van
de tien winnende inzenders. Het project is te volgen op Instagram via
@dencanteam

Venray en Horst aan de Maas.
Wat: Training Blijf in balans.
Waar: Synthese, Bemmelstraat 2 te Horst.
Wanneer: Maandag 16 en 23 maart en 6 april 2020
van 10.00 - 12.00 uur.

Informatie en aanmelden

Er zijn geen kosten aan de training verbonden.
Aanmelden kan tot 2 weken voor start cursus.
Enkele weken voor de start van de training is een intakegesprek.
Trainers: Anja Damhuis en Saar Bloemers. Voor uitgebreidere
informatie kun je altijd contact met ons opnemen via 0478 51 73 00.

Je kunt je aanmelden via de website van Synthese,
www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving.

Te huur gevraagd:

Adver torial

GRASLAND
EN/OF

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

Het verhaal van Bette Heetkamp
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Bette Heetkamp. Bette kwam na afronding van haar opleiding via gemeente Venray in beeld bĳ het Werkgevers Servicepunt. Ze volgde een intern traject bĳ NLW Groep en deed hiermee ervaring en vaardigheden op
bĳ diverse bedrĳven. In samenwerking met gemeente Venray startte ze een traject bĳ Kruidvat.
Filiaalmanager Esther Rutten (rechts op de foto) zoomt zoveel mogelĳk in op Bette’s competenties en de
mogelĳkheden om deze optimaal in te zetten. Dat werkt zo goed dat Bette nog voor beëindiging van haar
dienstverband bĳ NLW Groep, doorstoomt naar een reguliere baan bĳ Kruidvat. Nieuwsgierig? Lees het
hele verhaal op www.nlw.nl / Tekst en beeld: NLW Groep

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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Dankbetuiging

Zeg me dat het niet zo is,
zeg me dat het niet waar is.
We doen net alsof ze gewoon verder leeft,
zelfs als het niet zo is.

Geboren

Bedankt voor alle kaarten, bezoekjes, bloemen
en persoonlijke woorden bij het overlijden van òzze pap

Coenders Mies

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
hartelijkheid, bezorgdheid en liefde is plotseling
van ons heengegaan mijn lieve vriendin, onze lieve
moeder, zus en tante

Wij vonden het fijn dat er zoveel mensen bij zijn afscheid waren.
Fam. Coenders

Marian Maas

Jens

13 februari 2020
Zoon van
Roel Tax &
Daniëlle Beurskens
Clapvaeren 4
5961 LM Horst

Zij overleed in de leeftijd van 58 jaar.

Doortje

Ben
Michelle en Erik
Paul
Hans en Truus
Leo en Beate
Peter en Christien
Bern en Yvonne
Neefjes en nichtjes

24-02-2019

24-02-2020

Al een jaar verstreken.
Nog steeds onwerkelijk.
We missen je iedere dag.
Jacques en Suzanne

Geboren

Sepp

17 februari 2020
Zoon van Maikel en Noortje
Thielen-Kleven
Broertje van Lotte
Julianastraat 21
5971 BP Grubbenvorst

Nijmegen, 16 februari 2020
U kunt persoonlijk afscheid nemen van Marian in het
Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst,
op vrijdag 21 februari tussen 18.00 en 18.45 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag
22 februari om 13.45 uur in de aula van crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium,
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

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

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

Gevraagd: hulp in huishouding voor
gezin in Horst op wo- of vrij-ochtend.
Interesse? Bel 06 13 46 95 66.

Pedicure bij u aan huis.
Geregistreerd bij provoet.
Wilma Jeurissen 06 28 63 13 98.

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

Atelier De Stal, ouder/kind schilderen
zondag 15 maart 10.30-12.30.
www.atelier-destal.nl

Schilder nodig?
Bel vrijblijvend Jan Bosman
077 475 09 80/06 11 35 09 70.
Verloren huissleutel met wit kapje
en gekleurde draadjes, van Horst naar
station. Tel. 06 10 27 88 09.

Dag en nacht bereikbaar

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

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

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

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

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Jens

17 februari 2020
Zoon van
Dennis en Fieke
Ambrosius-Hendriks
Veldlaan 23
5963 HG Hegelsom

Wil degene met witte auto die op
zondag 16-02-2020 op de parkeerplaats bij John’s Foodstore omstreeks
17.00-17.30 uur aan de deur
(bestuurderskant) van mijn auto
schade heeft veroorzaakt, zich binnen
2 dagen melden op tel. 06 25 18 45 27?
Hiervan zijn camerabeelden aanwezig.

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

College nogmaals in gesprek
over pumptrackbaan

Nog veel onduidelijkheid
over De Wingerd
Sevenumse verenigingen en organisaties spraken woensdag 12 februari in de raadszaal van het gemeentehuis in Horst over de toekomst van cultureel centrum De Wingerd in Sevenum. Dat het wringt tussen enkele
verenigingen en uitbater Theo van Gasteren was wel duidelijk, al bleef onduidelijk wat er nu precies speelt.
daar echter niet op ingaan. De avond
was volgens hem vooral bedoeld om
te inventariseren wat gebruikers verwachten van De Wingerd en welke
rol de gemeente daarin moet spelen.
Mosterd na de maaltijd, vonden sommigen. “Het heeft voor veel onrust
gezorgd in Sevenum”, merkte één van
de aanwezigen op.
In groepjes gingen de gebruikers vervolgens hun wensen en ideeën op
papier zetten. Daaruit bleek dat, hoewel er ook veel zaken goed gaan, het
volgens enkele verenigingen moeilijk is om afspraken te maken met de
exploitant. Een betere communicatie
en transparantie is de wens. Een lid
van carnavalsvereniging D’n Ezelskop
gaf aan dat de vereniging tegen pro-

Geboren

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

uit vaar t verzorging

Wrijving tussen verenigingen en uitbater

De bijeenkomst was door de gemeente
georganiseerd. Enkele weken geleden was er in De Wingerd al eenzelfde
bijeenkomst, toen op initiatief van de
uitbater zelf. Gemeente Horst aan de
Maas heeft het huurcontract met de
huidige exploitant van De Wingerd
met ingang van december van dit
jaar opgezegd. Volgens de gemeente
voldoet de manier waarop het centrum nu wordt geëxploiteerd niet aan
de doelstelling. Het opzeggen van het
contract zorgt voor verdeeldheid tussen
de gebruikers. Volgens de gemeente
heeft zij signalen over ontevredenheid
opgevangen. Tijdens de bijeenkomst op
woensdag 12 februari wilden aanwezigen graag weten waar die signalen uit
bestaan. Wethouder Han Geurts wilde

Alleenstaande man zoekt een lieve
vrouw 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.

blemen aanloopt. In een reactie laat
de vereniging desgevraagd weten:
“We vinden het goed dat er een avond
zoals woensdag is georganiseerd om
elkaars ervaringen te delen rondom het
gemeenschapshuis De Wingerd, te kijken wat we hier samen van vinden en
waar verbeteringen mogelijk dan wel
noodzakelijk zijn. Dit omdat de samenwerking op dit moment wat ons betreft
niet altijd even soepel verloopt, onder
andere als het gaat om het maken en
nakomen van afspraken. We missen
in algemene zin een constructieve en
actieve houding vanuit de exploitant.”
De vereniging laat weten verder niet
op de zaak in te willen gaan.
Tekst: Marieke Vullings

De gemeenteraad heeft op dinsdagavond 18 februari tijdens een
raadsvergadering het College van B&W opgeroepen nogmaals
in gesprek te gaan om een pumptrackbaan in Horst aan de Maas
te realiseren. Eerdere plannen van initiatiefnemers werden
verworpen omdat gemeente Venlo een betere bestemming zou zijn.
De VVD-fractie diende daarom om
een motie in. “Volgens de initiatiefnemers heeft het college gezegd
dat Horst aan de Maas geen fietsgemeente wil zijn, maar een paardengemeente”, zegt Peter Elbers (VVD).
“Dat vinden wij jammer. De pumptrackbaan hoeft er morgen niet
al te komen, maar ga opnieuw in
gesprek.” Elbers hoopt dat het college hierdoor op andere gedachten
wordt gebracht.

‘Venlo is betere plek’
De gemeente ziet geen toekomst in
de baan omdat er geen budget vrijgemaakt kan worden en wethouder
Han Geurts ziet gemeente Venlo
als een betere plek. “Ik heb mijn

collega-wethouder in Venlo gesproken en een pumptrackbaan als deze
is daar zeer welkom. Er zijn plannen om een groot sportcomplex te
bouwen en een pumptrackbaan zou
daar goed in passen.” Maar de raad
wil dat de wethouder toch nog in
gesprek gaat. “Het zou jammer zijn
een dergelijk initiatief zo makkelijk
door te schuiven naar een andere
gemeente”, zei Richard van der
Weegen (PvdA). “Ga in gesprek en
kijk wat eruit komt.” Alleen het CDA
ging niet akkoord met de motie.
Han Geurts verzekert dat hij nogmaals in gesprek gaat met de initiatiefgroep op verzoek van de raad.
Tekst: Niels van Rens
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Geplukt

Wiel Heinemans Lottum
“Je moet er zelf wat van maken.” Dat is de lijfspreuk van Wiel Heinemans (70). Je kunt wel bij de pakken neer gaan zitten, maar er zijn nog zoveel mooie dingen in het leven.
Deze week wordt de Lottumer geplukt.
was. Daarna werkte hij op verschillende plekken en kwam vervolgens
bij de gemeente terecht. Hij was er
onder andere stratenmaker en tractorchauffeur. “Ik deed er onder meer het
onderhoud van de binnenwegen. Drie
maanden na mijn 62e verjaardag ben
ik gestopt.”

Mooie dingen

De staatsiefoto die achter het
raam hangt, verraadt dat er in dit
huis aan de Veerweg een prins
woont. Die van dansclub 50+ uit
Nederweert-Eind wel te verstaan.
Enkele weken geleden werd Wiel
Heinemans samen met zijn vriendin
Toos uitgeroepen tot prinsenpaar
van de dansclub. “De vorige prinses was 93 jaar. Dan zijn wij nog
jonkies”, lacht Wiel. Dat hij al 70
jaar is, daar staat hij niet altijd zo bij
stil. “Je denkt dat je nog jong bent
en alles zelf moet kunnen, maar het
wordt langzaam toch wat minder.
Het vergeten en het ‘zeiveren’, dat
wordt steeds meer.” Het is duidelijk, Wiel houdt wel van een grapje.
Echter nooit ten koste van een
ander. “Je mag iemand best voor de
gek houden, maar je moet er daags
erna nog wel om kunnen lachen.”

‘Strekel’
Wiel groeide op als jongste in een
gezin van twaalf kinderen, acht jongens en vier meisjes. “Ik was de jongste en de mooiste. Mijn moeder zei
altijd: ‘geej ziet meej enne moeie.’
Als we met z’n veertienen rond de
tafel zaten en je was niet stil, dan
kreeg je met een lepel een tik op je
hoofd. ‘Je weet wel waarom’, werd
er dan gezegd. En dat was meestal
ook wel zo.” Hij was een ‘strekel’
vroeger, zegt hij. Altijd buiten spelen, af en toe kattenkwaad uithalen.
Naar school gaan was niet aan hem
besteed. “De ene dag zeiden ze 3+4
=7 en dag erna dat 5+2, 7 was.” Na
de lagere school ging hij naar de lts
in Horst. Elke dag met de fiets op en
neer. Als hij tenminste zover kwam.
“Meestal liet ik tegen de tijd dat we in
Melderslo waren, de lucht uit de fiet-

senband lopen. ‘Mijn band is kapot’,
zei ik dan. En dan liep ik weer naar
huis. Daar was genoeg te doen.” Op
zijn 14e ging hij van school om in
Venlo bij de HAVAM (Heeft alles voor
automobilisten) aan de slag te gaan.
“Ik was loopjongen. Moest onder
andere pakjes ophalen en wegbrengen
naar het postkantoor.” Daar werkte hij
in de winter, als er niet zoveel werk
op het gemengd bedrijf van zijn vader

In 1968 leerde Wiel Nel kennen, op de
kermis in Arcen. Ze trouwden in 1972
en kwamen in 1976 terecht aan de
Veerweg. “Dit huis is in 1936 gebouwd
door een politieagent. De grond kreeg
hij van de toenmalige pastoor, die er
naast woonde. In datzelfde jaar was
namelijk de pastoor van Geijsteren
vermoord en de Lottumse geestelijke
wilde graag als het nodig was, politiebescherming in de buurt hebben.
“Ik heb nog een gummiknuppel uit die
tijd, die hoort echt bij het huis.” Nel en
Wiel kregen samen een zoon en een
dochter. In 2007 overleed Nel onverwacht. “Ze werd niet goed na een dag
fietsen. Een paar dagen later is ze overleden, het bleek dat ze een hartinfarct
had gehad.” Een paar jaar later kreeg
Wiel een tweede klap te verwerken,
toen bleek dat zijn zoon kanker had.
“Hij kreeg in 2011 de diagnose, negen
maanden later was hij er niet meer.
Dan denk je ook waarom? Maar je pakt
je leven toch weer op, het wordt elke
morgen weer licht. Er zijn nog zoveel
mooie dingen, maar je moet het er wel
zelf uithalen, dat doen anderen niet
voor jou.”

Toos ontmoette. “Als je alleen bent zijn
vooral de zaterdagavonden en zondagen vervelende dagen. In Ysselsteyn
was op zaterdagavond dansen voor
alleenstaanden, daar ben ik toen naar
toe gegaan.” Hij leerde er de uit Ospel
afkomstige Toos kennen. Intussen dansen ze al verschillende jaren bij dansclub 50+ in Nederweert-Eind. “Dat is
elke vrijdagmiddag. Ik ben niet echt
een danser, ik vind het leuker om gezellig te praten.” Wiel en Toos wonen nog
in ieder in hun eigen huis. “We hebben het goed zo en het is belangrijk om
het goed te houden.” Samen werden
ze een paar weken geleden uitgeroepen tot prinsenpaar. “En wat zo leuk is:
de kleinzoon van Toos, Lars, is jeugdprins van Ospel.” Het is niet de eerste
keer dat Wiel de prinsenmuts draagt.
In 1991 was hij prins van GMV de Peg.
Ook vormde hij met Ed Knoops uit
Sevenum een jaar of vijf het buutteduo
Ik en Geej. “Ik speelde de oma en Ed
was het kleinkind. Dat was erg leuk om
te doen. We hebben veel plezier gehad
met z’n tweeën.”

Bamboe
Wiel is niet iemand die veel thuis zit
zegt hij. Hij is onder andere 22 jaar lid
geweest van de vrijwillige brandweer.
Achter zijn huis heeft hij een grote tuin
en schuur, waar hij vaak in te vinden is.
“Ik timmer graag en maak van bamboe
onder meer nestkastjes en bijenhotels.
Ik vind het ook fijn om andere mensen
te helpen of ergens met de fiets heen
te gaan om bij iemand te buurten.
Je moet het samen doen.”

Dansen
Wiel was zo’n 2,5 jaar alleen, toen hij

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Puzzel

Kwekerij Gubbels in Maasbree teelt en verpakt kwalitatief hoogwaardige paprika’s (29 ha)
en asperges (12 ha) vanuit Noord-Limburg voor de (inter)nationale markt.

Sudoku

Vanwege ontwikkeling en verdere professionalisering zijn wij op zoek naar een:

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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De werkzaamheden in hoofdlijnen zijn:
• gewasverzorging- en bescherming;
• gegevens verwerken en instellen in klimaatcomputer;
• teeltinstructies geven aan je collega’s.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Wij vragen:
• leergierigheid, motivatie, enthousiasme en
ambitie om volledig te willen gaan voor deze functie;
• mbo-diploma of een mbo+/hbo werk- en denkniveau;
• affiniteit met teelt van paprika’s en/of bereidheid om
zich hierin verder te willen ontwikkelen;
• een goede beheersing van de Nederlandse taal in
woord en geschrift en beheersing van de Engelse taal
in woord. Duits en Pools is mooi meegenomen.

Kom jij ons team versterken?
Wij zien ernaar uit om je de hand te schudden
in een kennismakingsgesprek.
Interesse?
Bij interesse kun je schriftelijk solliciteren bij
Simone Rademakers door je CV en motivatie te
mailen naar: simone@agricoach.nl.
Ook kun je bij haar meer inhoudelijke informatie
opvragen over de functie en werkzaamheden:
06 - 24 87 56 67 of voor de uitgebreide
vacatureomschrijving op www.agricoach.nl
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15-vragen aan

Rachel Philipsen Sevenum
extreem veel winkels waar ik kan
blijven shoppen.

Ben je meestal te laat, te vroeg of
precies op tijd?
Ik ben meestal wel iets te vroeg,
behalve als ik naar school moet dan
zijn we altijd net op tijd.

Wat zou je het liefst nog een keer
doen in je leven?
Ik zou heel graag of nog een keer
willen duiken in Italië of nog een
keer gaan paragliden op een hele
hoge berg in Griekenland.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen en van wie was dat
advies?
Het beste advies dat ik ooit heb
gekregen en wat me altijd is bij
gebleven is van mijn vader, dat is:
waar je ook bent je zal altijd alles
kunnen bereiken als je er maar hard
voor werkt. Ik vind dat een mooi
advies omdat het voor iedereen toepasselijk is.

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

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Rachel Philipsen
14 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat voor een reis zou je ooit nog
willen maken?
Het liefst zou ik over vijf of tien jaar,
samen met een leuke groep mensen,
drie maanden door Europa willen reizen. Om leuke dingen te gaan doen
zoals parachutespringen, snorkelen
en met dolfijnen zwemmen.

omdat ik het een keimakkelijke taal
vind. Ik vind talen in het algemeen
redelijk makkelijk en vooral Engels
kan ik goed spreken en verstaan.
Het stomste vak vind ik wiskunde,
ik snap daar echt niets van, daardoor
is het heel saai.

Wat doe je het liefst op vrijdagof zaterdagavond?
Het liefste ga ik ‘s avonds iets met
mijn vriendinnen doen zoals naar een
feestje, kletsen of een film kijken.

Wat is het leukste/stomste vak op
school?

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?

Mijn favoriete vak op school is Engels,

Victorious, dit heb ik echt altijd geke-

ken. Toen er laatst weer een seizoen
op Netflix kwam heb ik die meteen
weer gekeken.

Wat is je beste of slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is altijd iedereen willen helpen en mijn slechtste
eigenschap is dat ik snel in de stress
schiet wanneer ik een toets heb. Als
ik toetsweek heb dan kan ik die helemaal niet vol houden.

Wie kent jou het beste?
Mijn ouders en mijn beste vriendin
want die vertel ik echt alles.

Waar ben je verslaafd aan?

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

Ik ben echt verslaafd aan Netflix.
Ik kijk echt enorm veel series en
films. Vampire diaries, Titans, To All
the Boys: P.S. I Still Love You zijn alle
drie series die ik onlangs gekeken
heb. Ik vind het erg leuk om deze
series te kijken wanneer ik bijvoorbeeld huiswerk aan het maken ben.

Als je in een ander land en cultuur
geboren zou zijn welke is dat dan?
Ik zou dan graag in de Verenigde
Staten willen zijn geboren omdat dat
een heel mooi en groot land is, met

Dat was een 9 voor een werkstuk
van levensbeschouwing waarbij ik
allerlei voor- en tegenargumenten
moest verzinnen bij een onderwerp
dat ik samen met een vriendin moest
maken. Ik vind levensbeschouwing
een best makkelijk vak dus het was
niet heel moeilijk om een 9 te halen.

Dag of nacht?
Ik heb liever nacht dan kan ik ’s
avonds met vriendinnen afspreken
wat keileuk is en geen dag omdat ik
overdag gewoon naar school moet en
vroeg op moet staan.

Wat vind je belangrijk aan vriendschap?
Het belangrijkste aan vriendschap
vind ik dat je elkaar moet kunnen vertrouwen en dat je op elkaar kan rekenen. Bijvoorbeeld als je terug komt
van een feestje dat je nog even een
appje stuurt naar elkaar dat je thuis
bent. Dat je elkaar alles kan vertellen
zonder dat ze het door vertellen.

Als je kon kiezen om één bepaalde
leeftijd te hebben, welke zou dat
dan zijn?
Ik zou kiezen voor 18 jaar, want dan
heb je veel meer vrijheid, ik studeer
dan psychologie wat ik keileuk vind.
En je hebt dan nog niet alle verantwoordelijkheden.
Tekst: Teun van Zon

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308

Hoi

Column

Carnaval
Carnaval komt er weer aan.
Sommigen hebben het natuurlijk al wat gevierd met de
gekke maandag in Grubben
vorst en Lottum.
Maar nu komt het officiële carnaval eraan. Heel Limburg en NoordBrabant, en wat andere plekken
waar niemand ooit van heeft
gehoord, gaan vanaf vrijdag helemaal uit hun bol. Maar daar zijn
natuurlijk weken aan voorbereiding nodig. Het geld sparen voor
al het eten en drinken. Uitzoeken
waar je het viert en met wie je
het viert. Maar het allerbelangrijkste is dan toch wel de outfit. Wat
doe je aan? En god, mag ik zeggen
wat voor een gedoe dat is. Zeker
als je een vrouw bent. En dat niet
alleen door onze moeite met keuzes maken, maar ook door wat er
beschikbaar is. Vaak is het of te
bloot, krijg je ongewenste aandacht en is het nog eens ijskoud
en als het niet te bloot is is het
vaak wel te warm. Zeker als je in
een kroeg staat met al die mensen. Dus je moet iets vinden wat
je goed staat, je lichaam mooi
moet uit laten komen, wat niet te
warm is en al zeker niet te bloot.
En dan komt de vraag, ga je matchen met iemand? Ga je hetzelfde
als je vrienden? Hoeveel outfits
heb je nodig? Waar vier je carnaval? Zelfs dat maakt uit. Ik weet
niet of andere mensen het ook
zo zien. Maar ik heb het gevoel
dat hoe zuidelijker je gaat, hoe
minder je echt iets bent. Als je
verkleed bent natuurlijk. In het
Zuiden zie je vaak wel mensen die
alles uit de kast hebben gepakt,
maar eigenlijk niks zijn. Kom je
dan in wat noordelijker is vrijwel iedereen verkleed als iets.
Denk aan een dier of een personage uit een film of serie. En dit
is alleen al de outfitstress. Al het
andere moet ook nog geregeld
worden. Ik hoop dat als je dit
leest en carnaval gaat vieren dat
alles al geregeld is. Als dat op dit
moment nog niet is, wat mij persoonlijk wel kan overkomen, dan
wens ik je veel succes.
Alaaf!

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
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

Jélena
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Onderwijsvernieuwing

Samenwerking AgroLeeft
en Rabobank
AgroLeeft en Rabobank Horst Venray ondertekenden vrijdag
14 februari bij het Citaverde College in Hegelsom een samenwerkingsovereenkomst.
AgroLeeft is een samenwerking tussen het groene beroepsonderwijs en
het bedrijfsleven in de regio ZuidoostNederland. Sinds 2015 wordt er
intensief samengewerkt aan onderwijsvernieuwing en een gezamenlijke
werving en PR. Hiermee willen zij
bereiken dat er voldoende personeel
met relevante kennis voor deze sectoren beschikbaar blijft.
Rabobank Horst Venray heeft vorig
jaar het initiatief genomen voor het

project Agribrainz. Zij wil de verbinding verbeteren tussen onderwijs,
ondernemers en overheid (gemeente
Horst aan de Maas en provincie
Limburg). De samenwerking tussen
AgroLeeft en Agribrainz is een volgende stap.
Beide projecten zetten in op de thema’s innovatiekracht, technologie,
imago van de agrosector en een ‘leven
lang ontwikkelen’.

Trostomaatje verder
als De Hôrster tuin
Gerard Peeters, ook wel bekend als Graatje Trostomaatje, stopt na
23 jaar met groente- en fruitspeciaalzaak ’t Trostomaatje in Horst.
Op donderdag 27 en vrijdag 28 februari is de winkel voor het laatst
geopend en is er gelegenheid om afscheid te nemen. “Met een lach en
een traan neem ik afscheid van deze winkel. Ik wil iedereen bedanken
voor de mooie jaren en het vertrouwen”, aldus de 67-jarige Peeters.
Vanaf 1 maart neemt Annemarie Litjens, geen onbekende in deze
branche met haar jarenlange werkervaring bij ’t Trostomaatje, het
stokje over onder de naam De Hôrster tuin. Na een verbouwing opent
de nieuwe winkel donderdag 9 april haar deuren.

Edwin de Bruijn (directeur Rabobank Horst Venray) en Marcel Creemers
(projectleider AgroLeeft en directeur Citaverde Bedrijfsopleidingen)

Oh, zit dat zo!

Ongeval door eigen schuld;
toch recht op letselschade?
Als je letsel oploopt omdat je door de schuld van een ander wordt aangereden, wordt over het algemeen je schade vergoed.
Dat is logisch; het is de schuld van de ander en jĳ kon er niets aan doen.

Als je zelf een ongeval veroorzaakt,
is de eerste gedachte die bij velen
opkomt: “Dat is mijn eigen schuld,
dus ik kan niets verhalen op een
ander of op een verzekering.” Dit ligt
echter een stuk genuanceerder!

Rijd je bijvoorbeeld door eigen toedoen tegen een boom, met letsel
tot gevolg, dan zijn er weldegelijk
mogelijkheden om je schade vergoed te krijgen. Je moet dan wel
een zogenaamde SVI-verzekering
in je pakket hebben. Dat is een
SchadeVerzekering Inzittenden.
Dit zit niet automatisch in je verzekeringspakket en moet je apart afsluiten. Voor de kosten hoef je het niet
te laten, want deze verzekering kost
hooguit een paar tientjes per jaar,
maar dekt wel je schade als je een
ongeluk hebt gehad. Die schade kan
vaak oplopen tot duizenden euro’s,
zeker als je tijdelijk of blijvend je
werk niet meer kunt doen.
Het is dus de investering zeker
waard om zo’n verzekering af te sluiten; heb het hier eens over met je
assurantietussenpersoon en vraag,

of jij eigenlijk zo’n SVI-verzekering
hebt voor je auto. Let erop dat een
SVI-verzekering niet hetzelfde is
als een Ongevallenverzekering
(ook wel OIV genoemd, Ongevallen
Inzittenden Verzekering). Deze
OIV dekt niet de feitelijke schade,
maar slechts een vast (en vaak zeer
beperkt) bedrag bij blijvend letsel.
Afhankelijk van de polisvoorwaarden
dekt de SVI meestal wel de volledige
feitelijk geleden schade en ook de
toekomstschade.
Heb je zo’n SVI-verzekering niet, dan
blijf je helaas met je eigen letselschade zitten als je zelf een ongeval
veroorzaakt. Jammer genoeg zien
wij bij ons op kantoor vaak de praktijkvoorbeelden, dus we spreken uit
ervaring, en ik kan je zeggen dat dit
erg zuur is voor de mensen die dat
overkomt!

Heb je letselschade opgelopen en
twijfel je over de verhaalbaarheid
daarvan, neem dan kosteloos en vrijblijvend contact met ons op
Door: Stijn (C.P.) Vos,
Van der Putt Advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 71 | www.putt.nl
vos@putt.nl
Inloopspreekuur
maandag van 12.00 – 14.00 uur
en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

Binnenkijken bij...

Column

Piket
Maandagavond 03.14 uur in
de nacht: de telefoon gaat,
ik schrik wakker…
Ik heb piketdienst!
Dit betekent dat je als directielid bij
toerbeurt zeven dagen in de week
bereikbaar bent voor vragen en
noodgevallen. Niet het meest favoriete onderdeel van mijn fantastische baan.
Ik neem de telefoon op en loop
fluisterend naar beneden om niemand in huis wakker te maken.
Ik hoor dat een gedetineerde
vrouw medische klachten vertoont
die kunnen duiden op een hartaanval. De ambulance is gebeld.
Tot nu toe niets raars zou je denken. Ware het niet dat dan pas het
werk begint omdat je niet zomaar
naar het ziekenhuis kunt/mag
als je in detentie verblijft. In Ter
Peel is op doordeweekse dagen
van 08.00 tot 17.00 uur een medische dienst in huis. Dit betekent
dat op die genoemde tijden altijd
een verpleegkundige in dienst is
en op enkele dagdelen een arts,
psycholoog, psychiater, tandarts
en fysiotherapeut. Zij beoordelen
op dat moment de medische situatie van een gedetineerde vrouw.
Aangezien het midden in de nacht
is, stel ik eerst een hele reeks aan
vragen aan de inrichtingsverantwoordelijke die verantwoordelijk
is voor de coördinatie tijdens de
avond- en nachtdienst. Een lijst aan
procedures wordt doorlopen terwijl de ambulance met blauw licht
en loeiende sirene onderweg is.
Er heerst ondanks de zorgen om de
vrouw rust bij de medewerkers van
Ter Peel. Geen paniek!
Er wordt balans gezocht tussen de
juiste medische zorg voor de vrouw
en tegelijkertijd mag er geen enkel
onnodig risico worden genomen.
Iedere kans op ontvluchting moet
worden uitgesloten. Dit betekent snel reageren en handelen
zowel medisch als qua beveiliging.
De ambulancebroeders komen
het terrein op en de vrouw wordt
zorgvuldig en uitgebreid onderzocht. Ze hoeft gelukkig niet mee
naar het ziekenhuis. Het personeel voor de ziekenhuisbewaking
kan worden afgebeld. 04.17 uur in
de nacht, ik loop de trap op naar
boven en bedenk dat ik nog zes
nachten voor de boeg heb.
Welterusten, hopelijk blijft het
rustig!
Carla Wijnhoven
Penitentiaire Inrichting Ter Peel
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Mak ow nou is los...
Dit weekend is het weer zover. Velen onder ons vergeten de zorgen
voor een paar dagen en storten zich in het vastelaovesgedruis.
Dat doen we in de eigen kern, of misschien ook wel ergens anders. Of ook
allebei. Even uit de band springen,
even ook weer familie of vrienden
ontmoeten die we langere tijd niet
hebben gezien en nu speciaal komen
voor deze dagen. Een mooi feest,
met daardoor soms ook een ietwat
melancholisch randje.
En zeker ook een mooie traditie.

D66+GroenLinks

Zoals we er gelukkig nog veel andere
kennen. Regelmatig staan onze culturele normen en waarden helaas ter
discussie. Dan kan het gaan om de
naam van producten of activiteiten
die we nu niet meer passend vinden, of om het afschaffen van tradities omdat die veel anderen in onze
samenleving zouden kunnen kwetsen. Dat is een slechte zaak in onze

gaan met ons leven.
Graag wens ik u hele mooie dagen
toe. Vier het leven met alle respect dat daarbij hoort. En drink er
een glaasje bij. Mak ow nou is los…
Gewoën. Doon.

verkiezingsprogramma opgenomen
dat wij de voorschoolse opvang zien
als basisvoorziening en ernaar streven deze voorziening uit te breiden
naar vier dagdelen per week. In het
coalitieakkoord is opgenomen dat we
de voorschoolse educatie versterken,
zowel kwalitatief als kwantitatief, ten
behoeve van de taalontwikkeling en
integratie van kinderen van nieuwkomers, arbeidsmigranten en inwoners
met een laag inkomen. Wij zijn dan
ook blij dat het peuteronderwijs flink

wordt uitgebreid. De eigen bijdrage
voor ouders van een kind met een ontwikkelingsachterstand wordt verlaagd.
Tevens vindt er een urenuitbreiding
plaats naar 16 uur per week, met als
doel voor alle kinderen optimale en
gelijke kansen. “Goed peuteronderwijs
betaalt zich namelijk dubbel en dwars
uit want het kan problemen op latere
leeftijd voorkomen”, aldus wethouder
Thijs Kuipers van D66+GroenLinks.

gevoel bij de situatie te krijgen. We
kunnen wel denken dat duurt nog
jaren voordat het zover is, maar de
jaren vliegen voorbij. Op 7 maart is
er een open dag bij een in aanbouw
zijnde windturbine in Heibloem. Deze
windturbine gaat naar verwachting in
mei van dit jaar in bedrijf. Dit is weer
een moment om informatie op te
halen, vragen te stellen en er gevoel
bij te krijgen wat het allemaal inhoud
als er bijvoorbeeld een windturbine
bij jou in de buurt zou komen.

Belangrijk blijft minder energie
gebruiken, want wat we niet verbruiken hoeven we ook niet duurzaam
op te wekken.

Peter Elbers

Meer kansen voor jonge kinderen
Horst aan de Maas kent een PeuterPlusProgramma voor kinderen van 2
en 3 jaar. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling krijgen hierdoor extra aandacht in de vorm van voorschoolse
educatie.
In het PeuterPlusProgramma wordt
de ontwikkeling van kinderen spelenderwijze bevorderd. Peuters leren
samen spelen en rekening houden met
elkaar. Ze leren verder de taal beter
begrijpen en spreken. In een vroeg
stadium kunnen mogelijke achterstanden in de ontwikkeling van het kind

CDA Horst aan de Maas

gesignaleerd worden. Ook kan dan,
indien noodzakelijk, andere professionele hulp worden ingeschakeld.
Hierdoor lopen ze een groot deel van
de achterstand in voordat ze starten
op de basisschool. Ook wij vinden uitgebreide voorschoolse educatie erg
belangrijk. Daarom hebben wij in ons

Mascha Tijssen, Burgerraadslid

Energietransitie

De energietransitie zal een regelmatig terugkerend onderwerp zijn
binnen onze gemeente. Op dit moment wordt hard gewerkt om de
concept RES (Regionale Energiestrategie) op tijd klaar te hebben.
Het gaat hierin vooral over wat we
als gemeente denken te kunnen realiseren. Hoe we dit denken te kunnen
bereiken en waar welke toepassing zou kunnen landen binnen onze
gemeentegrenzen. Zoals de technieken nu zijn zal dit ook onvermijdelijk
een ingrijpende verandering in ons
landschap te weeg brengen.

Essentie

liberale samenleving waar eenieder
mag uitkomen voor zijn of haar eigen
gedachten of gevoelens.
Feit is ook dat onze culturele normen
en waarden gewoon bij ons horen en
onze eigenheid bevestigen. Tradities
hebben een rijke historie en passen
bij ons, bij de regio of bij ons land.
Daartoe hoort ook de vastelaovend.
We stappen even uit ons reguliere
rollenpatroon en verkleden ons
daarom ook. Belangrijk om daarna
weer in alle gepastheid verder te

Het is dan ook van groot belang dat
iedereen goed geïnformeerd is. Ga je
op internet zoeken dan gaat de informatie alle kanten op, van heel positief tot behoorlijk negatief. Probeer
dan maar eens een goede mening
te vormen. Het beste is toch zelf het
gesprek aan gaan, informatie ophalen en vragen stellen. Om zo zelf een

Frenk Peeters, Raadslid

De gemeente als werkgever: een gelijke stagevergoeding
Afgelopen dinsdag heb ik namens Essentie een motie ingediend om bij
onze gemeente een gelijke stagevergoeding te hanteren. Op dit
moment krijgt een mbo’er 150 euro en een hbo/wo’er 200 euro per
maand, op basis van een 36-urige werkweek.
In Horst aan de Maas zijn 1.322 mbostudenten, 1.031 hbo-studenten en
292 universitaire studenten. Mbo’ers
hebben maatschappelijk vaak een
underdogpositie en er bestaan vooroordelen over het mbo. Dit terwijl
we deze ‘gouden handjes’ hard nodig
hebben in de regio.

Als Essentie waarderen we de gouden handjes. Een gelijke stagevergoeding is daarom ons uitgangspunt.
Allereerst omdat de stagevergoeding een onkostenvergoeding is en
deze voor iedereen gelijk zou moeten zijn. Ten tweede omdat we een
goede werkgever zijn, voor iedereen

Het betreft ongeveer 8 uur per week, verdeeld over 2 dagdelen.
Dagen en tijden in overleg, met een optie voor de avonduren.
Reageren kan via: https://jumbowerkt.nl/bijbaan

van de stagevergoeding, heb ik ook
opgeroepen om jaarlijks een stagiair
in het zonnetje te zetten. Stagiaires
zijn immers de toekomst van de
arbeidsmarkt.
Meer weten? Kijk op de Facebookpagina van Essentie.

Kay Thijssen, Raadslid

Met een glimlach goed kauwen!

Voor het schoon houden van onze sociale ruimtes
en kantoren zijn wij op zoek naar een enthousiaste

schoonmaakhulp m/v

zijn. Ten derde bieden we de lokale
economie ruimte om te ontwikkelen en het helpt daarbij om mbo’ers
een hart onder de riem te steken.
Als vierde zien we dat de maatschappelijke waarde van een stage voor
elk onderwijsniveau gelijk is. Als laatste zien we ook dat op landelijk- en
provinciaal niveau de stagevergoeding inmiddels gelijk is getrokken.
Wij kunnen een voorbeeld zijn voor
andere gemeenten en bedrijven in
de regio. Buiten het gelijktrekken

Te koop gevraagd

LOODS

MollKunstgebit.nl

± 100-150 m2,
omgeving Horst

Tel. 06 - 52 65 02 09

Bel voor een afspraak 077 35 153 21
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Met carnaval gelden andere regels,
ook voor wethouders
De burgemeester die meeloopt in de carnavalsoptocht, de agent die in de feestzaal een biertje drinkt of de burgemeester die tijdens de
Klosoverdracht een conference geeft. Kan dit wel?
Ook mensen die in het dagelijks leven een voorbeeldfunctie hebben, vieren carnaval en dat
is hun goed recht. Waarom zouden zij ook niet
eens de boel de boel mogen laten gaan? Tijdens
deze drie dagen gelden nu eenmaal andere regels. Je drinkt gezellig een biertje met je docent
aardrijkskunde terwijl de wethouder verkleed als

clown in de polonaise meeloopt. Het is allemaal wat
informeler en wat maakt het dan uit als de burgemeester enigszins aangeschoten een dansje maakt?
Aan de andere kant: wie een publieke functie vervult
moet daar altijd aan denken, ook tijdens carnaval.
Zeker in deze tijd waar iedereen een smartphone
heeft en er zomaar gênante foto’s op Facebook of

Twitter geplaatst kunnen worden. Als je als wethouder een glaasje op hebt en een onverwachte wending leidt tot een crisis, is deze persoon dan nog wel
in staat om zijn of haar functie uit te voeren?
Met carnaval gelden andere regels,
ook voor wethouders. Wat vindt u?

Bespreking poll week 07

Zonder alcohol geen carnaval
Een lekker glas koud bier of een rode wijn: alcohol en carnaval zijn bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Met een glaasje op gaat het ‘sjoenkelen’ net
iets beter en het is ook gewoon gezellig. Het is
een gouden combinatie. Dat vindt ook een nipte
meerderheid op onze poll van vorige week.
Carnaval vieren op een glas jus d’orange is een
beetje saai vinden zij Met een glaasje op houd je
dat hossen en dansen tenminste ook vier dagen

vol. En die kater, die is voor later.
De overige 48 procent kan echter goed uit zijn dak
gaan zonder alcohol. En er zijn mensen die met deze
dagen juist geen maat weten te houden of misschien wel de groepsdruk voelen om het ene glas
bier na het andere achterover te slaan. Daarbij, als je
constant beneveld bent dan maak je het feest toch

helemaal niet bewust mee? Om nog maar te spreken van de gevolgen voor de gezondheid. In 2018
kwamen in de provincie Limburg al 38 minderjarigen met een alcoholvergiftiging op de spoedeisende
hulp in het ziekenhuis terecht. Nee, laat dat glas bier
maar staan en bestel een Spa Rood, vinden zij.

OPRUIMINGSFINALE!
DAMES- EN HERENCOLLECTIE
EN SCHOENMODE!
Afgeprijsd tot de laagste prijs!
NU OOK NOG EENS

TING!
EXTRA STAPELKOR
Graag tot ziens bij:

VACATURE: ALGEMEEN MEDEWERKER EVERTSOORD

Je voert schoonmaakwerkzaamheden
en andere huishoudelijke taken uit.
Daarnaast bereid je eenvoudige
maaltijden en zorg je ervoor dat gasten
deze op tijd en correct ontvangen. Je
controleert (technische) voorzieningen
en verzorgt waar nodig eenvoudige
technische handelingen.

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

2 verblijven in Evertsoord
Basic maar modern
In totaal 260 bedden
Voor school | sport | muziek

www.groepsgebouw.nl/werkweek

www.groepsgebouw.nl/vacatures

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Ingezonden brief

Toekomst van de veehouderij in HadM: wat goed, wat slecht
Na een mislukte aanloop eind vorig jaar, werd 12 februari opnieuw een sessie georganiseerd. Doel was
gegevens op te halen om een visie voor de veehouderij in Horst aan de Maas te kunnen vormen.
Alle goede zaken van die avond op
een rij: de avond was georganiseerd,
ging door en sloot tijdig. Na al dit
positieve enkele verbeterpunten.
Als eerste duidelijkheid waar het die
avond over zou gaan. De wethouder was duidelijk. Het zou gaan over
de intensieve veehouderij. Vragen
gingen later over de veehouderij in
het algemeen. Na een publieksvraag
hierover legde een ambtenaar uit dat
het presidium (tussenbestuurslaag
van de raad) had besloten dat het
zou gaan over veehouderij in het
algemeen. In de uitnodiging werd

gesteld dat de gemeente een visie
opstelt voor zowel de grondgebonden als de intensieve veehouderij.
Verwarring alom en de stellingen
die voor werden gelegd hadden
diezelfde onduidelijkheid. Met het
grootste gemak waren de stellingen
op meerdere manieren uit te leggen
of zelfs dubbelzinnig. Dan hebben
antwoorden geen waarde. Bij sommige stellingen werd nog een bijzin, kleine lettertjes, toegevoegd
die ertoe leidde dat de hoofdstelling finaal onderuit werd gehaald.
Uitkomsten dus waar het college

naar willekeur uit kan kiezen en
altijd gelijk heeft. Nauwelijks ruimte
om gegevens aan te dragen voor een
toekomst bestendige veehouderij.
In de vragen was geen onderscheid
tussen intensieve en echte grondgebonden boeren veehouderij. Er werden geen stellingen voorgelegd over
ammoniak en andere emissies, niet
over stankoverlast, niet over klimaat,
niet over zware overtredingen van
vergunningen door vooral grote IV
bedrijven. Er werd niet gesproken
over illegaal verwerken van grote
hoeveelheden mest door onbetrouw-

bare bedrijven en naar oplossingen
werd niet gevraagd. Misschien was
dat ook wel niet de bedoeling. Dat
bleek wel uit een van de laatste stellingen, namelijk: vind u dat HadM
goed op weg is met de visie. Hoezo?
Nou, doordat ze deze avond hebben
georganiseerd. Ja, het goede was
dat er iets was georganiseerd. Maar
dat was het dan ook. Er werd niets
uit de gemeenschap opgehaald en
pogingen daartoe werden in de kiem
gesmoord. Doel om gegevens op te
halen geheel mislukt. Potje zondewerk.
Geert Ambrosius,
Achter de Smaalbrug Horst

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

Brandt los!

Column

Geen virussen
Een klasgenootje van mij komt
uit Wuhan. Die naam komt je
misschien bekend voor. Het is
namelijk de naam van de
Chinese stad waar het coronavirus voor het eerst opdook,
nog voor het zich verspreidde
door de rest van China en later
ook over de rest van de wereld.
Met kerst nog was mijn klasgenootje thuis, in Wuhan. Daar waren
toen net de eerste coronagevallen ontdekt. Na de kerst vloog ze
terug naar Nederland, kerngezond,
niks aan de hand. Gezond is ze nog
steeds, maar ook gekwetst. Laatst
stuurde ze me een appje, waarin
ze me vroeg of ik een Nederlandse
petitie wilde tekenen, genaamd
‘We zijn geen virussen’. Want zo
voelt ze zich de laatste tijd soms
hier, vertelde ze. Er worden voortdurend flauwe grapjes gemaakt
over haar bevolkingsgroep sinds
de uitbraak van het coronavirus.
De druppel was voor haar het
misplaatste carnavalsnummer
‘Voorkomen is beter dan Chinezen’,
waarvan zij gelukkig alleen een
globale vertaling had gezien.
Gelukkig, ja, want de tekst slaat
wat mij betreft volledig de plank
mis, door één bevolkingsgroep
aan te wijzen als zondebok voor
de verspreiding van het coronavirus. Als mijn klasgenootje alles had
begrepen, was dat nóg pijnlijker
geweest.
Ik tekende de petitie, want ik vond
het vervelend dat ze zich gekwetst
voelde in ‘mijn’ land, door mensen met dezelfde afkomst als ik.
Ik vroeg haar ook of ze ook coronadiscriminatie had ervaren in haar
directe omgeving. Ze was laatst
‘nagehoest’ door een groepje tieners dat dacht lollig te zijn, vertelde ze me, maar gelukkig had ze
er verder nog geen last van gehad.
In tegendeel zelfs, de meeste
Nederlanders in haar omgeving
vroegen haar meteen of haar
familie in orde was als ze hoorden
dat ze uit Wuhan komt. Dat vond
ze hartverwarmend en ze vond
Nederlanders dus ook niet opeens
stom.
Gelukkig heeft zij het vermogen
om onze bevolkingsgroep niet meteen de eigenschap ‘discriminerend’
toe te kennen. En precies zo mag
het labeltje ‘Corona’ niet op iedere
willekeurige Chinees worden
geplakt. Want zij zijn geen virussen. Zij zijn mensen.
Aniek
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Gemeentehuis en gemeentewerf

Carnavalsmaandag en
-dinsdag gesloten
Op carnavalsmaandag en -dinsdag, 24 en 25 februari, zijn het gemeentehuis en de gemeente-

28 februari

Aanslag gemeentelijke
belastingen 2020
Inwoners en bedrijven van Horst aan de Maas ontvangen op 28 februari de aanslag ge-

werf gesloten.

meentelijke belastingen. Deze aanslag heeft betrekking op de onroerende zaakbelasting
Voor een geboorte- of overlijdensaangifte kunt

vrijdag 21 februari:

(OZB), rioolhefﬁng, afvalstoffenhefﬁng en de WOZ-beschikking. Uitgebreide informatie

u ons op die dagen van 10.00 – 11.00 uur wel

• gemeentehuis open tot 17.00 uur

hierover vindt u op www.horstandemaas.nl

bellen op 06 - 53 35 59 73.

• gemeentewerf open tot 16.00 uur

Op de voorafgaande dagen gelden normale
openingstijden:

zaterdag 22 februari:

WOZ-waarde

Berichtenbox

• gemeentewerf open van 12.00 - 16.00 uur

De gemeente stelt jaarlijks de waarde van

Als u zich vóór 3 februari aangemeld heeft

alle onroerende zaken in de gemeente vast,

voor de Berichtenbox, ontvangt u hier de

de zogenaamde WOZ-waarde. De WOZ-

aanslag gemeentelijke belastingen 2020.

waarde die vermeld staat op de aanslag

U kunt zich eenvoudig aanmelden voor de

2020 is gebaseerd op de waardepeildatum

Berichtenbox. Er is ook een speciale app

1 januari 2019.

voor de Berichtenbox. Op die manier kunt u

voor inleveren grof tuinafval.

Wijziging afvalinzameling
vanwege Carnaval
Op carnavalsmaandag 24 februari en -dinsdag 25 februari wordt er geen afval opgehaald.

de Berichtenbox gemakkelijker via teleTaxatieverslagen op MijnOverheid

foon en tablet raadplegen. Meer informatie

Het taxatieverslag van uw pand kunt u

hierover leest u op www.horstaandemaas.nl/

inzien op MijnOverheid.nl. Onder Wonen

berichtenbox.

Carnavalsmaandag:

Carnavalsdinsdag:

vindt u vanaf 28 februari informatie over de

• Inwoners die normaal gesproken hun afval

• Inwoners die normaal gesproken hun afval

taxatieverslagen 2020 en 2019. U ziet hier

Meer informatie

op 24 februari zouden aanbieden, kunnen

op 25 februari zouden aanbieden, kunnen

ook de kenmerken van uw eigen woning

Op www.horstaandemaas.nl vindt u meer

PMD en restafval op zaterdag 22 februari

PMD en restafval op zaterdag 29 februari

die de WOZ-waarde bepalen. Om deze

informatie over de gemeentelijke belastingen

(vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.

(vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.

informatie te raadplegen, logt u in met uw

en de wet WOZ. Wilt u persoonlijk contact?

DigiD-code.

Van maandag tot en met vrijdag zijn we tus-

• Inwoners die normaal gesproken hun 60 liter

• Inwoners die normaal gesproken hun 60 liter

container met keukenafval op 24 februari

container met keukenafval op 25 februari

zouden aanbieden, kunnen de container op

zouden aanbieden, kunnen de container op

Bedrijven hebben geen DigiD. Op de web-

op het nummer (077) 477 97 77. We helpen

zaterdag 22 februari (vóór 07.00 uur) aan de

zaterdag 29 februari (vóór 07.00 uur) aan de

site van de gemeente wordt toegelicht hoe

u ook graag verder aan het loket in het

straat zetten.

straat zetten.

bedrijven kunnen inloggen voor het inzien

gemeentehuis. U bent welkom van maandag

van een taxatieverslag.

tot en met vrijdag tussen 8.00 - 16.30 uur.

• Voor keukenafval in 10 of 23 liter emmertjes

• Voor keukenafval in 10 of 23 liter emmertjes

is er geen inhaaldag. U kunt dit op de eerst-

is er geen inhaaldag. U kunt dit op de eerst-

volgende reguliere ophaaldag aan de straat

volgende reguliere ophaaldag aan de straat

zetten.

zetten.

U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op uw eigen digitale afvalkalender via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Naar het gemeentehuis?
Maak eerst een afspraak!
op horstaandemaas.nl/afspraak. Of bel ons op (077) 477 9777

Paspoort, ID-kaart of rijbewijs aanvragen? Dit soort zaken regelt u -met een afspraak- persoonlijk aan de balie.

Uitnodiging
sleuteloverdracht
carnavalszondag

sen 8.00 en 16.30 uur telefonisch bereikbaar

Zaterdag 22 februari en zaterdag 29 februari

Tuinafval gemeentewerf
Het icoontje voor tuinafval is - vanwege het

De gemeentewerf is op 22 februari en op

ontbreken van ruimte - weggevallen op de

29 februari, net als andere zaterdagen,

papieren kalender:

geopend voor het brengen van (grof) tuinaf-

• In Horst-noord op 22 februari

val tussen 12.00 en 16.00 uur.

• In Lottum op 29 februari

Turftreiers, Tuuteköp, Vlasköp, Meulewiekers,
Klotbultjes, Blauwpoët, Kreye, Pegge,
Plaggehouwers, Ezelsköp, Kroeënekrane &
Pieëlhaze, Vöskes, Bök en Geiten.
Mit gepast vertoën aanvaarde Eure Hoëghede
doamei de hiërschappeej oaver eur
Prinsdomme. En illuster gezelschap
vân magistroate, oaverhede, karnevaleske

Vasteloaveszoondâg um 10.45 oor

hoëgwaardigheidsbekliëders, boorebroedspare,

in de Mèrthal in Horst, Gasthoesstraot 30.

ald prinse, muzikante en vastelaovendvierders
zulle door eur presentie beej dees belang-

Um Eure Hoëghede te iëre, waere op

wekkende gebeurtenis oêting gaeve aan eur

vasteloavendszoondâg 23 ﬁbberwari um

geveules vân respekt vur en verbondenheid mit

10.45 oor in en oapenbare plechtigheid de

‘t prinselik beweend.

Prinse Karneval in de Mèrthal in Horst
ontvange. D’n burgemeister zal doa mit

‘t College vân burgemeister en wethalders,

goodvinge vân ‘t gemaentebesteur zien gezag
oaver de Hiërlikheid Hôrs wies Aswoensdâg

De sikkretaris, Hans van der Noordt

oaverdrage aan de Prinse der Dreumels,

D’n burgemeister, Ryan Palmen

Cluster kommunikasie vân de gemaent

Fiëstelike ontvangst

Fiëstelike vân
ontvangst
de Prinse
door ‘t Gemaentebesteur
vân de Prinse
door ‘t Gemaentebesteur

Cluster kommunikasie vân de gemaent

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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Ervaar het in het Huis van Morgen

Langer gemakkelijk
thuis wonen
Zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde huis blijven wonen; dat wil bijna iedereen. Met een
paar eenvoudige aanpassingen is dat al mogelijk. Een ingrijpende verbouwing is niet altijd

Bekendmakingen

nodig. Wilt u weten hoe? Kom dan naar het Huis van Morgen in Panningen. Hier kunt u zelf
zien en ervaren wat er bouwkundig en technologisch mogelijk is om langer en veiliger te
kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving.

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

Ook inwoners van de gemeente Horst aan de

werking van de gemeenten Peel en Maas,

Maas zijn van harte welkom in het Huis van

Horst aan de Maas, De Zorggroep, Vorkmeer,

America

Markt (kermisterrein)

Swolgen

Morgen. “De afgelopen vijf jaar bezochten ruim

Wonen Limburg, EIZT en Proteion Thuis en de

Midden Peelweg nabij nr 4

Meerlo

Mgr. Aertsstraat

300 inwoners van Horst aan de Maas het Huis.

Rabobank.

Past Jeukenstraat, Kerkplein

Heesweg 12a

Broekhuizen

Margrietstraat,

(kermisterrein)

Dat geeft aan dat ook onze inwoners nieuws-

Tienray

gierig zijn naar de mogelijkheden om zo lang

Zelf een kijkje nemen?

Veerweg (kermisterrein)

Burgveldweg en de

Mackayweg 4

mogelijk zelfstandig te blijven wonen,” aldus

Het Huis van Morgen is geopend op donder-

Griendtsveen

Cocq van Haeftenstraat

Pastoor Dinckelsstraat

wethouder Roy Bouten. Daarom draagt de

dagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt dan

St. Barbarastraat 4

(kermisterrein)

gemeente ook de komende drie jaar ﬁnancieel

zonder afspraak terecht. Hou er rekening mee

bij aan deze demonstratiewoning.

dat een volledige rondleiding ruim anderhalf

(kermisterrein)

Grubbenvorst

Melderslo

Horst aan de Maas

Past. Vullinghsplein

Blaktweg 20

Vertrokken naar

(kermisterrein)
Hegelsom

uur kan duren.

Nieuwenhofweg 8

onbekend bestemming:

Het Huis

Rector Mulderstraat

Tongerloseweg 11,

In Het Huis van Morgen kunnen bezoekers

Groepen tot max 8 personen.

Hegelsom

zien Het huis is gebouwd in de jaren 60, en

Groepen van maximaal acht personen

volledig aangepast met informatie- en commu-

kunnen ook een rondleiding op afspraak

Past Debijestraat

Lochtstraat

Horst

Meterik

Gastendonkstraat 50

Kannegietweg 11

gemeentelijke belastingen

nicatietechnologieën, hulpmiddelen (domotica)

aanvragen. Voor grotere groepen kunnen in

Smitsstraat ong.

Sevenum

2020 en Incassoreglement

en fysieke woningaanpassingen. Ontwikkelin-

overleg meerdere dagdelen worden afgespro-

Gebr. Van Doornelaan 74

Venloseweg 17

2020 vastgesteld.

gen gaan razendsnel, daarom wordt het huis

ken. Dit is mogelijk op de website

Kerkstraat 7c

Hazenhorstweg 5

Kronenberg

Grubbenvorsterweg 28

PeuterPlusProgramma en

Travers 5 en Schorfvenweg 3

Erik de Rodeweg 7

Voor- en Vroegschoolse

Lottum

Klasssenweg 55

Educatie vastgesteld

Hombergerweg 84

Grubbenvorsterweg 28

Leidraad invordering

steeds aangepast. Het project is een samen-

Beleidsregels

Lewww.huisvanmorgen.nu.
kker w
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weg
er we
Werk
Lekkeinkk
AllegsVer
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www.horstaandemaas.nl.

Station Horst-Sevenum

g
Ver we

De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:

Monumentale bomen
vormen gevaar

• Veld Oostenrijk Horst (17 februari - 30 maart).
• Gedeelte Gasthuisstraat (2 maart - 27
juli). Karnavalist
Beste

en/of Wintersporter,

Beste Karnavalist en/of Wintersporter,
Veel plezier als u eropuit trekt, maar laat uw huis veilig achter. De hevigste
Beste
Karnavalist
en/of
Wintersporter,
kater loopt
u op als
blijkt dat uw huis
overhoop
is gehaald. Laat het lijken
alsof iemand thuis is en vraag de buren om op te letten. Meld verdachte
Veel plezier als u eropuit trekt, maar laat uw huis veilig achter. De hevigste
zaken op
telefoonnummer 0900 - 8844. www.waakvoorinbraak.nl.

Twee monumentale beuken bij het Station in Horst-Sevenum worden per direct gerooid.
Geconstateerd is door groenspecialisten dat

ten koste van de veiligheid van mens en dier

ze moeten worden gekapt in verband met de

en schade aan materieel bij een volgende

veiligheid. De beuken zijn slecht en minder

storm.

vitaal en bezit zwaar dood hout. De laatste
twee stormen Ciara en Dennis hebben ze

De twee beuken staan bij de parkeerplaatsen

overleefd, maar we gaan niet het risico lopen

bij de ingang van het station.

VeelWintersporter,
plezier als u eropuit trekt, maar laat uw huis veilig achter. De hevigste
Beste Karnavalist en/of
kater loopt u op als blijkt dat uw huis overhoop is gehaald. Laat het lijken
alsof iemand thuis is en vraag de buren om op te letten. Meld verdachte

voorbaat
dank.
kater loopt uBijop
als
dat uw 0900
huis- 8844.
overhoop
is gehaald. Laat het lijken
zakenblijkt
op
telefoonnummer
www.waakvoorinbraak.nl.
Veel plezier als u eropuit trekt, maar laat uw huis veilig achter. De hevigste
alsof iemand thuis isvoorbaat
en vraag
de buren om op te letten. Meld verdachte
dank.
kater loopt u op als blijkt dat uw huis overhoop is gehaald. LaatBijhet
lijken
zaken
telefoonnummer
alsof iemand thuis is en vraag de buren om
op te op
letten.
Meld verdachte 0900 - 8844. www.waakvoorinbraak.nl.
SAMEN
TEGEN INBREKERSWERK
plezier als u0900
eropuit
trekt,
maar laat
uw STERK
huis veilig
achter. De hevigste
zaken opVeel
telefoonnummer
- 8844.
www.waakvoorinbraak.nl.
SAMEN STERK TEGEN INBREKERSWERK
kater loopt u op als blijkt dat
huis overhoop
Bij uw
voorbaat
dank. is gehaald. Laat het lijken
Bij voorbaat
alsofdank.
iemand thuis is en vraag de buren om op te letten. Meld verdachte
zaken op telefoonnummer 0900 - 8844. www.waakvoorinbraak.nl.

Beste Karnavalist en/of Wintersporter,

voorbaat
dank.
SAMEN Bij
STERK
TEGEN INBREKERSWERK
SAMEN

STERK TEGEN INBREKERSWERK

www.waakvoorinbraak.nl

SAMEN STERK TEGEN INBREKERSWERK
Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

SP Horst aan de Maas

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

De discussie had kunnen gaan over
het huidige systeem van voedselproductie en wat er aan veranderd
moet worden. In dat systeem, waarin
multinationals, supermarktketens
en banken de dienst uitmaken op
de internationale markt, moet je als

www.waak

077 - 477 97 77

Jammer

Er zou op woensdag 12 februari een debat plaatsvinden over de toekomst van de veehouderij in Horst aan
de Maas. Het werd uiteindelijk een uitwisseling van meningen in de vorm van ‘losse flodders’. Elk beginnetje van een echt debat werd vakkundig om zeep geholpen door de presentator van de avond. Dieper ingaan
op de problemen gerelateerd aan de (intensieve) veehouderij was onmogelijk. Jammer dus, want het gaat
over een belangrijke zaak.
(vee)boer je opbrengsten voortdurend kunstmatig verhogen. Met meer
vee of meer vleesopbrengst, kunstmest, krachtvoer, granen, soja en
maïs. Elementen die je van buiten
inbrengt, met uiteindelijk een overschot aan mest (plus fosfaat- en

ammoniakproblemen). Een manier
van produceren die een aanslag
betekent op de gezondheid van mensen, natuur, landschap, bodem, lucht
en water, dieren, klimaat en de boer
zelf. De landbouw is verworden tot
een commerciële en technologische

www.w

www.waakvoorinbr

aangelegenheid waarbij de boeren
onder druk staan om steeds goedkoper te produceren, met specialisatie,
intensivering en schaalvergroting als
gevolg. Reden om een fundamentele
discussie te voeren over de noodzaak
te komen tot ‘systeem-innovatie’.
Wat zou die innovatie moeten inhouden? De SP vindt dat er minder dieren
moeten komen met meer leefruimte
en meer boeren die in balans met de
omgeving en de natuur produceren.
Hierdoor stopt de leegloop op het

platteland, knapt het landschap op,
verdwijnt het stikstofprobleem en
worden er minder kosten gemaakt
voor onderhoud van de natuur. En er
moet geen sprake meer zijn van
overproductie die de prijs voor de
boeren drukt. En tot slot: laat niet de
wereldmarkt de productiewijze domineren, maar het belang van ‘boerenlandbouw’ in evenwicht met haar
omgeving.
Paul Geurts

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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Winnaars tijdens tennis
Horst aan de Maas-toernooi
De Wintercompetitie tennis Horst aan de Maas en omstreken werd
op vrijdag 14 februari afgesloten in Sevenum. Een aantal kampioenen werden deze avond gehuldigd.
Er werd op vier banen gestreden
met als inzet het kampioenschap
van poule C. Uiteindelijk wist het
team uit Lottum het kampioenschap
te verzilveren in deze poule. Andere
kampioenen zijn geworden in poule
A: HTC 3, zij behaalden nipt 1 punt
meer als TCG 1 en in poule B wist
het combinatieteam van Lottum/
Leunen in een allesbeslissende laat-

ste wedstrijd de felbegeerde eerste plaats te veroveren. Op vrijdag
28 februari is nog een afsluitende
avond gepland met onderlinge funwedstrijden en een kleine prijsuitreiking, deze wordt gehouden op
het park van HTC Horst.
Tekst: organisatie Tennis
Horst aan de Maas e.o.

Oxalis teleurgesteld na gelijkspel
Voor de korfballers van Oxalis stond op zondag 16 februari een spannende wedstrijd op het programma.
De tegenstander was Klick’15 uit Wilbertoord, dat op de ranglijst net onder Oxalis staat. De dames van Oxalis
waren erop gebrand om te winnen. Het resulteerde in een 10-10 gelijkspel.
Oxalis opende direct de score in de
eerste aanval. Ook de 2-0 werd snel
gemaakt. Klick’15 had hier direct antwoord op en scoorde de 2-1 waarna
ook de aansluitingstreffer gevonden
werd. Oxalis had moeite met het vinden van de korf, waardoor Klick’15 uit
wist te lopen tot een 2-5 voorsprong.
Maar Oxalis bleef doorgaan en kansen zoeken. De dames zorgden er vlak
voor rust voor dat de stand terugge-

bracht werd naar 4-5.
In de rust werd aangegeven dat
Oxalis verdedigend feller moest zijn.
Aanvallend moest meer worden uitgegaan van het schot. Na rust ging de
wedstrijd gelijk op. Oxalis kreeg meer
kansen, echter de doelpunten vielen
niet. Dit zorgde 12 minuten voor het
einde voor een stand van 9-9. Met nog
drie minuten op de klok werd toch de
10-9 binnengeschoten door Oxalis.

De dames bleven rustig aanvallen om
zo de wedstrijd naar hun hand te zetten. Helaas wist Klick’15 10 seconden
voor tijd een gelukschot te scoren.
Dit resulteerde in een teleurstellend
gelijkspel van 10-10. Op zondag 8
maart speelt Oxalis 1 tegen Celeritas/
Avanti 1 om 15.50 uur in Schijndel.

Tekst: korfbalvereniging Oxalis

Zwaarbevochten punt voor SV Melderlso
De korfbalsters van SV Melderslo speelden op zondag 16 februari tegen ODC 1 uit Ommel/Heusden. De wedstrijd werd gespeeld in sporthal De Berkel in Horst. Na een spannende wedstrijd moesten de ploegen de punten uiteindelijk delen. De eindstand was 17-17.

Bloesemremedies
Schüssler celzouten
Essentiële oliën
Edelstenen
Sieraden
Boeken
Webwinkel en bestellingen:
www.bloesemremedies.com
info@bloesemremedies.com
Tel. 077-2300011

St. Jansstraat 5
5964 AA Horst-Meterik
Tel. 077-2300015
www.de3vrouwen.nl
Openingstijden:
di t/m vrij: 10.00-17.00
za: 10.00-16.00
www.de3vrouwen.nl

bloesemremedies
primavera.nl

BEZORGERS
GEZOCHT!

Al vanaf het begin was het spannend en ging het gelijk tegen elkaar
op. Beide ploegen maakten doelpunten, maar er werden geen grote gaten
getrokken. Bij rust was het ODC dat
een kleine voorsprong had gepakt
(8-10). Na rust wist SV Melderslo gelijk
te komen op 13-13. Daarna was het
steeds ODC dat als eerste scoorde,
waarna SV Melderslo de stand weer
gelijk trok. Zo bleef het erg spannend.

Voor het publiek was het bovendien
een mooie wedstrijd om naar te kijken. Er werden leuke acties gemaakt
en het ging er fel aan toe. In de laatste minuut van de wedstrijd, bij een
stand van 16-16, kreeg ODC een strafworp mee. Deze werd benut en de
wedstrijd leek met 16-17 gespeeld.
Met nog 50 seconden op de klok ging
de bal weer de Melderslose aanval in.
Daar was het erop of eronder, er moest

nu gescoord worden. Dat lukte via een
afstandsschot, waardoor SV Melderslo
alsnog met één zwaarbevochten punt
naar huis mocht. De opluchting was
groot, maar gezien het wedstrijdbeeld
was de gelijke stand niet onterecht.
SV Melderslo blijft door dit gelijkspel op
de vijfde plaats staan in de Hoofdklasse.
Tekst: korfbalvereniging
SV Melderslo

Wittenhorst doet Venray geen pijn
De derby tussen RKsv Wittenhorst uit Horst en SV Venray ging zondag 16 februari totaal verloren door de
hevige wind. Goed voetbal was niet mogelijk. Er was dan maar één mogelijkheid om enigszins succes te hebben en dat was dan met veel inzet proberen het doel te bereiken. En hierin slaagde Venray volledig met 0-3.
Het team slaagde er bovendien in om veel beter met de elementen om te gaan.
Vanaf de aftrap mochten de spelers van Venray doen en laten wat ze
wilden, de spelers van Wittenhorst
gaven niet thuis. Het vertoonde spel
van enkele weken geleden tegen de
koplopers was ver te zoeken. De wisselvalligheid voerde de boventoon.
De voorsprong die Venray in de 15e
minuut op het scorebord bracht was
een voorbeeld hoe de Horstenaren
te werk gingen. Niek Versteegen
mocht de frommelgoal maken, 0-1.

Wittenhorst kreeg geen gelegenheid
om de zaken om te zetten. Het kon
geen halt toeroepen om de opmars
van Venray te stuiten. Niet onverdiend dat in de 26e minuut wederom
Versteegen heel makkelijk de marge
kon verdubbelen, 0-2.
De oranjehemden konden de wonden gaan likken. Tot aan de rust
gebeurde er daadwerkelijk niks meer.
Na de pauze leek de ploeg van Ton
Kosterman beter in de wedstrijd

te komen. Maar het was te weinig
om Venray pijn te doen. De bezoekers bleven heel makkelijk overeind.
De wedstrijd was gespeeld. De derde
treffer van Venray gescoord door Stan
Kersten was het enige hoogtepunt.
Wittenhorst kreeg wat het verdiende
en mag het geschonden blazoen gaan
oppoetsen.
Tekst: Piet Nabben,
voetbalvereniging RKsv Wittenhorst

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Sevenum rondom Steeg € 10,00
Sevenum rondom Klassenweg € 12,00
Hegelsom rondom Langstraat € 10,00
bedragen per week

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

Kampioenschap voor Pupke 1
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Het eerste team van badmintonvereniging BC ’t Pupke Sevenum is kampioen geworden in de bondscompetitie in de 8e divisie in afdeling 17. Tijdens de clubkampioenschappen op zondag 1 maart rond 12.00 uur
in De Kruisweide wordt Pupke 1 met een kleine receptie gehuldigd.
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Medailles voor HZPC tijdens
clubkampioenschappen
Het derde en laatste deel van de clubkampioenschappen van HZPC stond op zondag 16 februari op de kalender. Voor de junioren, jeugd en seniorenzwemmers was dit de gelegenheid om limieten en persoonlijke records
te zwemmen. Bij de minioren stonden medailles op het spel.
Bij de meisjes minioren werden de
medailles verdeeld door Maud van
Ochten (twee keer goud, zilver),
Hanen Ahmed (drie keer zilver), Isis
Sikes (twee keer goud), Lola Verheijen
(twee keer zilver), Fleur Veens (twee
keer brons), Ziva Kanters (brons),
en Maud van Ochten (drie keer zilver). Bij de jongens verdeelden Sten
Verstegen (drie keer goud), Sem van
de Water (drie keer goud), Mazen
Ahmed (twee keer brons) en Jasper
Akkermans-Janssen (twee keer zilver).
Anna van den Munckhof, Julia van
Well, Ziva Kanters, Koosje Versteeg en
Colin Jacobs wonnen bij de minioren
geen medailles, maar zwommen wel
persoonlijke records. Niet alleen bij de
minioren werd er goed gezwommen,

ook bij de junioren, jeugd en senioren
werden persoonlijke records verbroken. Er stonden drie lange afstanden
op het programma: de 200 meter
rugslag, 200 meter wisselslag en
400 meter vrijeslag. Met name op de
200 meters werd er goed gezwommen
en verbeterden Luna de Vries, Bente
van de Ree, Meike van de Ree, Isa
Curvers, Jente Sikes, Naomi Brouwers,
Vera Smits, Mila Sikes, Cas Verstegen,
Stephan Sjeptoera, Jesse Jacobs en
Guido Jacobs hun persoonlijke records.
Andere pr’s kwamen op naam van
Anne Roefs (50 vlinderslag), Tijn van
Kuijk (50 vlinderslag), Lynn Vallen (400
vrijeslag), Noa Bartelds (100 schoolslag en 50 vrijeslag), Nina Hagens
(100 schoolslag en 50 vrijeslag), Jorn

Sprunken (100 schoolslag) en Oriana
Schaap (50 vrijeslag). Ook niet-wedstrijdzwemmers Anna Otten en Laura
Otten kwamen aan de start tijdens
deze clubkampioenschappen en
zwommen mooie races. Net zoals elk
jaar werd de laatste clubkampioenschappen afgesloten met een gezellige mega-familie-estafette. In totaal
gingen zo’n 75 zwemmers, papa’s,
mama’s, broertjes en zusjes het water
in voor deze ludieke estafette. Aan het
eind van het seizoen worden de eindklassementen bekend gemaakt en
weten we wie zich bij de junioren,
jeugd en senioren clubkampioen van
dit seizoen mogen noemen.
Tekst: zwemvereniging HZPC

Gelijkspel Sporting ST en SV Lottum
De bal bleef zondag 16 februari stil liggen, oftewel, er kon gevoetbald worden. Er ging een flink briesje over
het veld toen er om 14.30 uur werd afgetrapt tussen de nummer 2 S.V. Lottum en de nummer 11 Sporting ST
uit Swolgen en Tienray. Ondanks deze klassering vloog Sporting ST uit de startblokken. Het werd 2-2.
Amper 5 minuten onderweg wist
Braziliaans topatleet Sergio Goncalves
Teles het net te vinden. Na een
knappe voorzet van Pim Smits wist de
Braziliaan de bal achter de doelman
te koppen. Sporting ST bleef dreigend deze eerste minuten, in de 11e
minuut resulteerde dit in een doelpunt
van Jannes Engels. Na een geblokkeerd schot van Sven Beurksens viel
de bal voor de voeten van de aanvaller die deze rustig de hoek in schoof.
Gedurende de eerste helft bleef

Sporting compact verdedigen.
Ondanks het feit dat de defensie goed
stond, viel de bal in de 34e minuut
onhandig voor de voeten van spits
Johan Vullings. Deze schoot deze strak
in de rechter onderhoek. Ruststand
1-2.
Vlak na rust viel de bal na een vrijetrap voor de voeten van Danny
Bongers die deze eenvoudig achter
keeper Jules Perry wist te schieten,
2-2. Langzaam veranderden het spelbeeld en begon Lottum meer in de

wedstrijd te komen. Echter bleef de
defensie van Sporting standhouden
en kon de aanval nog een aantal keer
weg counteren. Helaas resulteerde dit
niet meer in een doelpunt, eindstand
2-2.
Komend weekend geen wedstrijd voor
Sporting ST in verband met carnaval.
Daarna wacht op 1 maart een thuiswedstrijd tegen de nummer 1 SPV.

Tekst: voetbalvereniging Sporting ST

Te deep în ut
gleske gekéke?
Weej wènse ów enne
schônne vastelaovend!

te deep in
uit gleske
kiëke...

All you need is love bij HZPC
De synchroonzwemsters van HZPC uit Horst gaven zaterdag 15 en zondag 16 februari een show met als
titel ‘All you need is love’ in zwembad De Berkel. De zwemsters lieten in vijf solo’s, drie duetten en zes groepsuitvoeringen zien waar zij de laatste maanden hard voor getraind hebben. Tussendoor werd het publiek
vermaakt met échte ‘All you need is love’- muziek en beelden van de synchroonzwemsters. Zij vertelden
aan het publiek waarvan hun harten sneller gaan kloppen. De show werd beide dagen afgesloten met een
gezamenlijke dans waarbij alle zwemsters met lichtjes in het water een groot hart vormden.

Kerkstraat 17 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl
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Ambachtendag
in De Locht
In Openluchtmuseum de Locht in
Melderslo vindt op zondag 1 maart
een ambachtendag plaats. Deze
dag worden meer dan twintig
ambachten gedemonstreerd.

11-vragen aan prins Bernard I van CV De Meulewiekers Meterik

‘Het lijkt wel of je vriendengroep
vijftig keer zo groot is geworden’
Gelukkig kon ik gelijk na de ontmoeting nog even
naar het voetballen toe om het prinsschap te ontkennen, maar sommigen wisten al genoeg.

Tijdens deze dag zijn er demonstraties
van onder andere de mandenmaker,
koperslager, touwslager, klokkenmaker, boekbinder en letterdrukker. Kinderen mogen eigen broodjes
bakken in het bakhuisje of papier
scheppen. Vanaf 11.00 uur zijn alle
deelnemers aan het werk. Muziek
wordt deze dag verzorgd door het
zangduo Ari-Ja. Kijk voor meer informatie op www.museumdelocht.nl

Wat betekent carnaval voor je?
Verbroedering. Er is geen ander feest waar de
mensen samen komen en het zo gezellig samen
hebben. Met iedereen die in de zaal is kun je even
gezellig een praatje maken. Jong of oud, het maakt
niet uit, iedereen heeft het toch gezellig met elkaar.
Het lijkt wel of je vriendengroep vijftig keer zo
groot is geworden. En zelfs als je in een ander dorp
carnaval gaat vieren, hoor je daar er ook nog steeds
bij. Iedereen wordt gewoon een stukje vriendelijker.

Rock am Maas
in Mèrthal

Hoe ging jij vroeger verkleed tijdens carnaval?
Mijn eerste carnavalspak was een clownspak.
Ik was toen nog zo jong dat ik er niet meer veel van
af weet. Dit pak hebben mijn broertjes ook allemaal
aangehad. Maar het vaakst ben ik soldaat geweest.
Ik kan mij nog herinneren dat we de dag voor carnaval verkleed naar school mochten. Omdat ik een
soldatenpak aan had, lag ik alleen maar tussen de
struiken om mij te camoufleren.

In de Mèrthal in Horst vindt op
zaterdag 18 april de eerste editie
van Rock am Maas plaats. Op het
programma staan onder andere
tributebands LikeU2 en Made in
Japan.
De Mèrthal wordt deze avond omgetoverd in een rockarena. “Natuurlijk,
het genre is rock”, zegt medeorganisatie Jan Paulissen. “Maar binnen deze
bandbreedte zijn er natuurlijke meerdere smaken. Met een line-up van zes
acts hopen we een breed publiek aan
te spreken. In een festivalsfeer met
twee podia en een foodarea kan het
publiek tijdens Rock am Maas zes uur
lang luisteren en kijken naar wat de
afgelopen decennia aan rock heeft
voorgebracht, voorgeschoteld door
professionele bands die allemaal op
de een of andere manier hun roots
in Horst aan de Maas hebben.” Er zijn
optredens van LikeU2 (U2 tribute),
Made in Japan (Deep Purple tribute),
Terra Nova, Ashtray Leaves, Limit en
Bad Friday. Kijk voor meer informatie
op www.rockammaas.nl

BEKRO Horst
Installatietechniek

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
n Aanleg rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

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

Waar kun jij tijdens carnaval echt niet zonder?
Mijn vrienden. Carnaval is natuurlijk een keileuk
feest, maar het wordt nog veel leuker als je je
vrienden om je heen hebt. Als je dan op de dinsdagavond naar je vrienden kijkt, en je kijkt ze in de
ogen, en je knikt een keer met je hoofd, dan weet
je weer dat het er bijna op zit, maar dan besef je
hoe gezellig het de afgelopen dagen geweest was.
En dat je het zonder hen nooit wil vieren.

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?

Wie ben je?
Mijn naam is Bernard Jenniskens van Jacques
van Gieres Toën van de Schaak, maar iedereen
noemt mij Berry of Barry. Ik ben 22 jaar jong.
Ik ben betrokken bij een paar verenigingen
in Meterik, leider van de Sloopkogels bij Jong
Nederland Meterik, speler van RKSV Meterik 4,
lid van de Zondag ChillDag en secretaris van OJC
Knor. Ik woon nog thuis op de Schaak bij mijn
vader Jacques, samen met mijn drie jongere
broertjes Sjeng, Jantijn en Wicher. Mijn moeder
Carin woont midden in het dorp, waar ik ook
regelmatig te vinden ben. Mijn ouders zijn niet
echte carnavalsvierders, maar met mijn uitkomen stond de hele familie te springen op het
podium. Ik denk dus dat ze het wel leuk vinden
dat ik prins ben.

Waar werk je?
Ik werk momenteel als vakantie/weekendwerker bij Hotraco B.V. in Horst. Toen ik de maandag
na het uitkomen op het werk kwam, was het
het eerste punt wat besproken werd. Ik kreeg er
veel leuke reacties op. Doordeweeks ga ik naar
Fontys in Venlo waar ik de studie Mechatronica
volg. Ik ben nu bezig met mijn vierde jaar, en
sta op het punt om af te studeren. De dag nadat
ik uitkwam, kwam ik mijn communicatiedocent
Truus Aerts tegen. Zij had het docententeam al
bericht dat ze een prins in hun midden hadden.
Hier kwamen ook veel positieve reacties op.

Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Spannend! In Meterik wordt de prins gekozen

uit een vriendengroep die een jaar jonger is dan de
afgelopen prins. Vorig jaar was Tom (die een schooljaar ouder dan mij is) prins. Dus dit jaar was onze
vriendengroep aan de beurt, en dan hoop je natuurlijk tussen de 11de van de 11de en carnaval een
telefoontje te krijgen. Eind november kreeg ik van
mijn vader de vraag of ik prins wilde worden. Hij
heeft dat de ochtend erna aan mij gevraagd. Hier
reageerde ik meteen met een ‘TUURLIJK’ op en liep
lachend weg om mij klaar te maken om naar school
te gaan. Ik wordt deze carnaval bijgestaan door
mijn twee adjudanten Sjuul Baeten en Bart Houben.
Tijdens de eerste prinsenvergadering moest ik
vijf namen doorgeven van degene die ik tot mijn
adjudant wilde maken. De prinsencommissie heeft
deze twee uitgekozen. Deze mannen ken ik al sinds
de basisschool. We zijn altijd vrienden geweest en
kunnen het erg goed met elkaar vinden. De gekste
dingen die ik mee heb gemaakt kwamen door deze
twee gekken, dus dat moet met carnaval helemaal
goedkomen. Ook kan ik natuurlijk niet de raad van
elf vergeten. Deze groep bestaat ook uit een aantal
vrienden van mij. De raad zorgt altijd voor een hoop
amusement gedurende de hele carnavalsperiode.

Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Het was heel moeilijk, maar ik heb mijn best
gedaan om niks te vertellen. Je krijgt zo vaak de
vraag of je prins bent en elke keer moet je het weer
ontkennen. In de week voordat ik uitkwam gingen
we voetballen met ZCD. Hier had ik mij al een paar
weken daarvoor opgegeven. Maar door een planfoutje ging ik die dag ook mijn adjudanten ontmoeten. Ik moest me dus afmelden voor het voetballen.

Mijn uitkomen vond ik helemaal geweldig. Maar ik
kijk het meest uit naar de Zittingsavond. De hele
zaal is altijd weer gevuld om te genieten van
geweldige optredens. Ik heb gehoord dat Ramon
Coenen dit jaar weer een buut heeft gemaakt.
Hier kijk ik nog wel het meest naar uit, om te kijken was deze kel nu weer te vertellen heeft.

Welk carnavalsnummer hoort echt bij vasteloavend?
‘Blieve’ van Spik & Span. Deze artiesten hebben afgelopen jaar bij ons in de zaal opgetreden. Ze hebben er toen een geweldig feest van
gemaakt. De passie en energie die ze in hun optreden stoppen is echt geweldig. Dat was dan ook wel
te zien in de zaal die helemaal op de kop stond.
Ook de tekst van ‘Blieve’ spreekt mij wel aan.
Ik heb ook altijd moeite met naar huis gaan en ben
vaak ook als laatste nog ergens te vinden.

Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?
Uitslapen. Bijkomen van carnaval en terugdenken
aan alle leuke momenten. Misschien ‘s avonds nog
even de kroeg in, maar hoofdzakelijk uitrusten.

Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in
2021?
Dat kan maar één iemand zijn en dat is Teun
Jakobs. Teun zit bij mij in de vriendengroep, dus
was ook een kandidaat om dit jaar prins te worden. Er wordt altijd in het dorp gespeculeerd wie er
prins wordt, en Teun en ik werden dit jaar gezien
als de hoofdkandidaten. Het kan dus niet anders
dan dat Teun volgend jaar prins wordt. Dus Teun,
alvast proficiat.
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Ingepakt nieuwe voorstelling
Theater Kleinkunst
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Theater Kleinkunst speelt op zaterdag 1 maart, vrijdag 3 en zondag 5 april jaar nieuwe voorstelling
‘Ingepakt’. De voorstellingen vinden plaats in de hal van voormalig houthandel T. Mol in Horst.

Prins
Bernard I
proficiat!
Taco Agro B.V.
Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik

nieuwbouw
verbouw
onderhoud
renovatie
Proficiat prins Bernard I en adjudanten Bart en Sjuul!
Weej wense jullie enne kei goije carnaval!

Americaanseweg 33 Horst
077 398 21 69
www.daphorst.nl

met Prins
Bernard I
enne Biêstig
Gooie
Vastenaovend!

Het thema van de voorstelling is de
plastic soep. “Het idee voor de voorstelling over de plastic soep komt van
de acteurs zelf”, vertelt Kitty Korebrits,
regisseur van Theater Kleinkunst.
“Ook onze acteurs zien wat er op dit
moment in de wereld gebeurt, de
overdaad aan plastic en hoe wij daar
als consument mee omgaan.” Theater
Kleinkunst schrijft elk jaar een nieuwe
voorstelling. Samen met de acteurs
wordt er gebrainstormd over het
onderwerp en door middel van improvisatiespel ontstaat er een nieuwe

voorstelling. Er wordt geen gebruik
gemaakt van tekstboeken.
De bijzondere locatie past volgens
Bart van Bree, technisch eindverantwoordelijk voor de productie, precies
bij de uitstraling van de voorstelling.
De voormalig werkplaats is speciaal voor de voorstelling van binnen
omgetoverd tot een professionele
theaterlocatie. Van Bree: “De afgelopen tijd hebben we in de lege hal zelf
een decor van recyclebaar materiaal
gebouwd, ook dit doen we samen met
de acteurs.”

Gezondheidsprikkel
Theater Kleinkunst is een theaterwerkplaats die werkt met acteurs met
en zonder een verstandelijke beperking. Theater Kleinkunst is één van
de kunstateliers van Gewoon Doen en
speelde in het verleden al meerdere
grote producties waaronder Helden
1.0, ’n Maatje Meer, Waskracht en
Bosopjepad.
Onlangs ontving het theater nog de
Gezondheidsprikkel van Gezondste
Regio 2025. Kijk voor meer informatie
op www.theaterkleinkunst.nl

Jan Strijbos publiceert boek De Diepling
Dwarsweg 8 Meterik
T 077-398 2399
info@meterikelektro.nl

Jan Strijbos, voorzitter van Stichting Heemkundig Genootschap Castenray, heeft een boek geschreven over
ontgrondingsgebied De Diepling. Het gebied ligt op de grens van Castenray en Tienray.

ard I
Wij feliciteren Prins Bern
en zijn adjudanten!
www.meterikelektro.nl

Met Prins Bernard hove wee dit joar in de
Meulewiek neet te miepe, want doar springt he
met zien adjudante Bart en Sjuul in het diepe.
Wij feliciteren prins Bernard I en adjudanten Bart en Sjuul

Afhangweg 51 5961 EA Horst • T (077) 398 12 16

www.loonbedrijfjenniskens.nl

Het boek telt negentien hoofdstukken,
verdeeld over 464 pagina’s. Het boek
gaat onder andere over de geschiedenis van De Diepling. Drs. Hans de
Jong heeft ook meegewerkt aan het
boek. Hij struinde samen met Strijbos
verschillende keren over het terrein

van De Diepling. Andere hoofdstukken
gaan over het vergunningstraject, de
uitbreidingen en de illegale recreatie
met de gebeurtenis van de verdrinking van de Pool Ryszard Stretkowicz
in augustus 1995. Er is nog een aantal
boeken beschikbaar.

Voor meer informatie over het boek,
kijk dan op de website van Stichting
Heemkundig Genootschap Castenray
of neem contact op met Jan Strijbos.
Het boek wordt binnen de gemeentes
Horst aan de Maas en Venray gratis
thuisbezorgd.
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11-vragen aan prins Mischa I van D’n Ezelskop Sevenum

‘Veel flauwekullen,
ouwehoeren, gek doen,
feesten en biertjes drinken’
Restaurant Vitellius
Kerkstraat 11,
5975 BH Sevenum
T: 077 467 43 46
r e s t a u r a n t

www.vitellius.nl

Prins Mischa I, adjudanten Jos en Steff,

maak dur un geweldig fist van, met veul lol en plezeer!

Weej wense
prins Mischa I,
zien adjudante
Jos en Steff
unne schoëne
carnaval!

Ik ben Mischa Raedts (28) en mijn roep en bijnaam is
Mies of Raedts. Ik sta bekend als de aardappelboer van
Sevenum. Bij de carnavalsvereniging kennen ze me ook
al, ik ben namelijk al eerder jeugdprins, jeugdvorst en
bestuurslid bij de Sevenumse jeugdcarnaval geweest.
Ik woon samen met mijn lieve vriendin Kim Smeets (24)
in het ouderlijk huis. Er zijn nog geen kinderen in het
spel. Kim was meteen enthousiast, de keus was snel
gemaakt. We moesten alleen de vakantie die geboekt
stond, verzetten. De buurt was erg trots en kwam de dag
na het uitkomen al het één en ander versieren, later in de
week werd de hele straat met kerstbomen volgezet.

Waar werk je?
Ik ben eigen ondernemer in de agrarische sector. Wij hebben thuis samen met mijn ouders een akkerbouw- en
gewasverzorgingsbedrijf met hoofdteelt aardappelen.
Dit doen wij samen met twee vaste medewerkers en een
aantal oproepkrachten. De werkgever vindt het geweldig
dat wij deze mooie tijd mee mogen maken.

Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Dit kwam als een grote verrassing omdat ik nog vrij jong
ben, maar het is zeker een grote eer dat mij dit gegund
is. Mijn eerste reactie was: ‘wow, dit gaan we zeker doen
maar geef mij 5 minuten om dit even te laten bezinken’.
Mijn adjudanten heb ik zelf gekozen. Steff is mijn allereerste kameraad, met hem ben ik opgegroeid en ik gun
hem deze ervaring. Jos ken ik van de agrarische sector
we begrijpen elkaar hierin en is hierdoor een goede maat
van mij geworden.

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

gek doen, feesten en een biertje
drinken tot in de laten
uurtjes (of vroege uurtjes).
Carnaval is voor mij een heel
mooi feest waar het allemaal even niet uit maakt.

Hoe ging jij vroeger verkleed tijdens carnaval?
Laatste jaren was het kippenpak mijn favoriet en zeker
met een likje schmink.

www.eetwinkelbebo.nl
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Volle petat los
met Mischa,
Steff en Jos
Wie ben je?

Markt 25, 5975 AM Sevenum
Telefoon: 077 467 3823

www.saletwoonidee.nl

Horsterweg 38 • 5975 NB Sevenum
DINNISSEN WENST
OW UNNE SCHOEËNE
CARNAVAL

Waar kun jij tijdens carnaval echt niet zonder?
Een koud biertje, een lach, een traan, zorgeloosheid,
gezelligheid en op tijd een eitje en goede muziek.

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?

DINNISSEN BV
Horsterweg 66, 5975 NB, Sevenum
www.dinnissen.nl

Carnaval moet nog beginnen maar het uitkomen was een
hele mooie ervaring. Heel Sevenum hoor je vol energie afwachten tot jij daar staat en dat is onbeschrijfelijk.
Het huisfeest wordt ook zeker niet vergeten, dat is de
maandag na het uitkomen (een feest bij de prins thuis).
Wat gaaf was dat zeg, wat hebben we genoten.

Welk carnavalsnummer hoort echt bij vasteloavend?
Ik ben niet altijd up to date op gebied van carnavalsnummers maar ik vind de nummers van Bjorn en Mieke wel
erg mooi. En ik vind muziek met een beetje gas erop wel
lekker. Het maakt mij lekker zorgeloos en het geeft een
energiek gevoel.

Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?

Ik kon het redelijk geheimhouden, ik was geopereerd aan
mijn enkel en moest een tijd op krukken lopen. Voor het
uitkomen ging ik toevallig twee weken op vakantie dus
was het voor mij erg rustig.

Ik ga na carnaval een paar dagen bijkomen en dan ga
ik weer volle patat los met het werk, het weer wordt
dan langzaam weer beter en dat vind ik heerlijk. Ik denk
wel dat ik na carnaval in een klein gat val, omdat je zo
geleefd wordt in deze mooie tijd.

Wat betekent carnaval voor je?

Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in 2021?

Samen met iedereen veel flauwekullen, ouwehoeren,

Onze keurslager Ferry Jansen.

voor al uw voorkomende stukadoorswerkzaamheden

Wij feliciteren prins Mischa I
en adjudanten Jos en Steff!
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‘Duchtig gekloët’

D’n Hannes voor Thijs Houwen
Horstenaar Thijs Houwen heeft vrijdag 14 februari D’n Hannes ontvangen tijdens de Klosoverdracht in de
Mèrthal in Horst.

Félicitations Prins Mischa I,
en adjudanten Jos en Steff!
“Bon Carnaval”!
De Hees 32, Sevenum • 077 4673961 • www.gasterielievehemel.nl

Prins Mischa I &
adjudanten Jos en Steff

enne fijne vastelaovend
Lenssen, van alle markten thuis
www.lenssenadvies.nl

De Klos-commissie reikt elk jaar
D’n Hannes uit aan degene die “boête
zien schuld duchtig gekloët is”.
Volgens ‘meisterklosjaar’ Ger Gubbels
was dat deze keer Thijs Houwen.
Houwen is toneelmeester bij ’t

Gasthoês in Horst. Hij had zich voorgenomen de opening van het Gasthoês
nog mee te maken en dan met pensioen te gaan. De verbouwing van
het Gasthoês duurt echter langer dan
gepland. De oorspronkelijke opening

op 1 september is bijgesteld, waardoor ook Houwen zijn plannen heeft
moeten bijstellen. Reden voor de Kloscommissie om aan Thijs D’n Hannes
toe te kennen. Het beeld is ook dit jaar
weer ontworpen door Al Jacobs.

Jeugdboerenbruiloft en Optochtbal in Hegelsom
Het huwelijk van jeugdboerenbruidspaar Kees en Lis van jeugdcarnaval Hegelsom wordt op zondag 23 februari volbracht. Zij trouwen dan in het onecht. Op carnavalsdinsdag 25 februari wordt door jeugdcarnaval
Hegelsom de optocht georganiseerd waarna Nevvenén optreedt.

Weej wense
Mischa, Jos en Steff
unne schoêne
carnaval!

de gehele familie. Het evenement
begint om 16.00 uur.

Nevvenén
Op dinsdag 25 februari is de optocht
in Hegelsom. Na deze tocht vol
praalwagens en loslopende gekken is er een feest in Zaal Debije.
Eerst worden alle prijzen uitgereikt

voor de optochtdeelnemers door
jeugdprins Niek van der Sterren
en aansluitend is er een optreden
van Nevvenén. Deze carnavalsgroep is bekend van nummers als
‘Snipperdaag’, ‘’t Gras van de Büre’
en ‘Klats Már Los’. De optocht begint
om 14.10 uur en het Optochtbal om
16.00 uur.

Zondagmorgen met passie

Weej felicitere Prins Mischa I
en zien adjudante Steff en Jos
en wense oow ‘nen hieële
schoeëne vastenaovend!

Winkel Horst: Kloosterstraat 12
Winkel Sevenum: Peperstraat 54

Kees Broos en Lis Jacobs kwamen tijdens het jeugdprinsenbal uit op zondag 19 januari. Die dag kwam ook
jeugdprins Niek III uit. De jeugdboerenbruiloft is dit jaar in stijl van My
Big Fat Heagelsumse Gypsy Wedding.
Op zondag 23 februari treedt het
boerenpaar in het huwelijksbootje
na een toneelstuk, gespeeld door

In de kerk van Kronenberg vindt onder de noemer Zondagmorgen met passie, zondag 8 maart een trio-interview plaats met Birgit op de Laak, Marlies Scheres en Vivian Peeters.

T 077 467 82 17
www.lommentweewielers.nl

In een college tour-achtige setting
interviewen Marleen Wijnen en Wietje
Selen deze vrouwen op het gebied van
bestuur, onderwijs en sport, waardoor
het publiek een inkijkje krijgt in hun

werk en leven. De morgen duurt van
10.30 tot 12.00 uur. Ook het publiek
kan vragen stellen aan de gasten.
De muzikale omlijsting is in handen
van de ‘megjes’ van Monte Corona.

Na afloop is er gelegenheid om na te
praten in Café Ummenthun. Kijk voor
meer informatie op zondagmorgenmetpassie.eventbrite.nl

Voorlezen in raadszaal

Voorleeskampioenen Horst aan de Maas
Wij wensen
Prins Mischa I en Adjudanten Jos en Steff
EEN TE GEKKE CARNAVAL!
www.schatberg.nl | www.fecsevenum.nl

De voorleeskampioenen van Horst aan de Maas zijn Fenne van Ham uit Griendtsveen en Jet Everts uit
Sevenum. In totaal mochten zestien basisschoolkinderen donderdag 6 februari in de raadszaal van het
gemeentehuis voorlezen aan het publiek en de jury.
Fenne en Jet lazen volgens de jury
het beste voor van alle finalisten in deze ronde van de Nationale
Voorleeskampioenschappen. Fenne

van basisschool De Driehoek las voor
uit Sjakie en de chocoladefabriek van
Roald Dahl. Jet zit op De Horizon en
had gekozen voor het boek Groep

zeven slaat terug van Jacques Vriens.
Fenne en Jet gaan Horst aan de Maas
vertegenwoordigen in de regionale
ronde in Nieuw-Bergen op 19 februari.

20

cultuur \ 2002

Agenda t/m 27 februari 2020
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Carnavalsavond Sporting ST

za
22
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De Hôrster Carnavalsparade

Vastenaovend oêt de alde doës

Tijd: 13.11-20.30 uur
Organisatie: De Lange, Liesbeth’s Grand Café en
Proeflokaal van Horst
Locatie: Wilhelmina- en Lambertusplein, Horst

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Muziekcafé Anja ván de Smid en Bistro
Beej Ôs
Locatie: Muziekcafé Anja ván de Smid Horst

Carnabal

Kindermiddag

Optocht Broekhuizenvorst

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: SV Melderslo
Locatie: Kantine SV Melderslo

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Blauwpoët
Locatie: centrum Broekhuizenvorst

Carnavalsoptocht basisscholen
Sevenum

Proclamatiebezegeling

Optocht Kronenberg

Tijd: 15.11 uur
Locatie: De Sevewaeg Sevenum

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Kroeënekraan
en Pieëlhaas
Locatie: centrum Kronenberg

Quiltcafé

Carnavalszaterdagsfeest

Optocht Meerlo

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

Tijd: 19.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Vöskes
Locatie: centrum Meerlo

Generalebal

Jaore ’70 Bàl

Chipsbal

Tijd: 15.11 uur
Locatie: De Sevewaeg Sevenum

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: Joekskapel Kleffe Zök
Locatie: Zaal Cox Horst

Tijd: 15.11 uur
Locatie: De Gaper Sevenum

Jeugdcarnavalsbal America

Carnavalsbal

Tijd: 19.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Boerenbruiloft Kronenberg en
Evertsoord

Schoeële Karnaval Grubbenvorst

Nog Efkes Louw Loene, in ’t Tunneke

Afscheidsconcert Huub en Chris

Tijd: 19.45 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Café ’t Tunneke Melderslo

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Schuimparty

Optreden De Hoegies

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Verenigingen Horst
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: sportclub Sporting ST
Locatie: MFA Kerkebos Swolgen

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Basisschool De Dobbelsteen,
De Horizon en De Krullevaar
Locatie: centrum Sevenum

zo
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Uitkomen soosprins

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Kroënekraan
en Pieëlhaas
Locatie: Gemeenschapshuis De Torrekoel Kronenberg

ma Kuukesbal
10.00 uur
24 Tijd:
Organisatie: Jeugdcarnaval Hegelsom
02 Locatie: Sportkantine sportpark Wienus Hegelsom

Sleuteloverdracht Horst aan de Maas

Carnavalsmaandagsfeest

Tijd: 10.11 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging D’n Tuutekop
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 13.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Phoenixbal

Optocht Horst

Optocht Meterik

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 13.49 uur
Organisatie: Carnavalsverenging D’n Dreumel
Locatie: centrum Horst

Tijd: 13.49-20.30 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Meulewiekers
Locatie: centrum Meterik

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin Meerlo

Schuimparty voor jeugd in Mèrthal
In de Mèrthal in Horst vindt vrijdag 21 februari een schuimparty plaats. Deze is bedoeld voor jeugd in de
leeftijd van 12 tot en met 17 jaar.
De schuimparty wordt georganiseerd
door een groot aantal verenigingen uit Horst. De avond is bedoeld

voor de alle jeugd uit Horst en
omliggende dorpen van de middelbare scholen. Er zijn optredens van

diverse dansgroepen en er is een dj.
De schuimparty begint om 20.00 uur
en duurt tot middernacht.

55+ belevingsreis door Bosnië
Leo van de Laak uit Lottum organiseert op dinsdag 29 september een belevingsreis naar Bosnië en Herzegovina
voor mensen met een leeftijd van 55 jaar of ouder. Deze reis organiseert hij voor Stichting Out of Area.
Het is een volledig verzorgde combinatiereis. Een gedeelte van de reiskosten
gaat het gezelschap ter plaatse besteden en steken in een bejaardentehuis.
Op de website www.outofarea.nl is

de reis per dag omschreven en kan
men zich tot 15 april digitaal inschrijven. Vrijwilligersorganisatie Stichting
Out of Area verbetert de leefomstandigheden in achtergebleven gebieden

door onder andere scholen en bejaardentehuizen op te knappen in Bosnië,
Macedonië en Georgië.

Door Marina Toeters

Lezing innovatieve mode
In Museum de Kantfabriek in Horst vindt woensdag 4 maart een
lezing plaats van Marina Toeters. De lezing vindt plaats in het
kader van de tentoonstelling Slim Textiel en Innovatieve Mode en
begint om 14.00 uur.
Marina Toeters geeft een inleiding over de ontwikkelingen binnen haar vakgebied op de TU en
Kunstacademies in Nederland.
Bijvoorbeeld over de productie van
appelleer en toepassing van sensoren in textiel.
Na de lezing geeft Marina in de
expositie verdere uitleg van de
getoonde werken. Er zijn ook stu-

denten aanwezig. Marina is coach
in Wearable Senses aan de faculteit Industrial Design TU Eindhoven
en docent mode ecologie en technologie aan de Hogeschool voor
de Kunsten Utrecht.
Kijk voor meer informatie op
www.by-wire.net Aanmelden via
info@museumdekantfabriek.nl
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Optocht America

Optocht Tienray

Optocht Griendtsveen

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Turftreiërs
Locatie: centrum America

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Geiten
Locatie: centrum Tienray

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

Boerenbruiloft Hegelsom

Uitkomen Walhalla prins

Optocht Hegelsom

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Tijd: 15.30 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging D’n Tuutekop
Locatie: centrum Hegelsom

Vastenaovend oêt de alde doës

Verkeskopbal

Boerenbruiloft Horst

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Muziekcafé Anja ván de Smid en
Bistro Beej Ôs
Locatie: Muziekcafé Anja ván de Smid Horst

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

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: Jong Nederland Horst
Locatie: Mèrthal Horst

Op ’t Kistje

Boerenbruiloft Melderslo

Tijd: 11.11-13.30 uur
Locatie: Café ’t Centrum Horst

Tijd: 16.10 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Jeugdoptocht Horst

Tour de Brokeze

Suitz!

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval Horst
Locatie: centrum Horst

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Krey
Locatie: centrum Broekhuizen

Tijd: 19.00 uur
Locatie: OJC Gaellus Tienray

Wedden dat ik ’t kan

Vastenaovend oêt de alde doës

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Jeugdcarnavalsvereniging
De Vossenkeutels
Locatie: ’t Brugeind Meerlo

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Muziekcafé Anja ván de Smid
en Bistro Beej Ôs
Locatie: Muziekcafé Anja ván de Smid Horst

Optocht Sevenum

Boerenbruiloft Meterik

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging D’n Ezelskop
Locatie: centrum Sevenum

Tijd: 14.00-20.30 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek

Optocht Swolgen

Gein op ’t Peggeplein

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging D’n Bok
Locatie: centrum Swolgen

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: Gekke Maondig Verieniging De Peg
Locatie: centrum Lottum

di
25
02

Optocht Melderslo
Tijd: 14.11 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Vlaskop
Locatie: centrum Melderslo

do
27
02

Hakhoutdag
Tijd: 09.00-13.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen en Stichting
Landschap Horst aan de Maas
Locatie: Putbos America

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

Schrijft u ook mee aan de nieuwe geschiedenis?
WONEN

WERKEN

ZORG

Het Annapark in Venray wordt omgetoverd tot een unieke plek voor wonen, werken, recreatie, zorg en meer.
Het monumentale park wordt gerevitaliseerd, karakteristieke gebouwen blijven behouden en krijgen andere
functies en nieuwe deelplannen worden toegevoegd. Pak uw kans en kom wonen, werken of van benodigde
zorg genieten op het Annapark, zodat wij samen nieuwe geschiedenis kunnen schrijven.

PASSEND
BIJ UW
SPECIFIEKE
WENSEN

Geïnteresseerd? Meld u via de website
aan en Anna houdt u op de hoogte!

www.annapark.nl
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11-vragen aan prins Bart III van CV De Geiten Tienray

‘Zelfs mijn ouders hadden
het niet door’

Prins
Bart III
proficiat!
Weej
wense
ow unne
schaone
carnaval

Spoorstraat 51, 5865 AG Tienray
rongeninstallatie@hotmail.com
Mobiel 06 - 51 72 90 42

Prins Bart III,
gefeliciteerd!
Maak er een mooie
carnaval van.

kapper

Proficiat
Prins Bart III
en een te
gekke carnaval!

Nolda Cruysberg • Spoorstraat 39
5865 AE Tienray • 06 - 462 95 747
•

Prins Bart III,
proﬁciat!
Hoofdstraat 44a, 5808 AV Oirlo
Tel. 0478 - 64 00 67
info@johnvangestel.com

www.johnvangestel.com

Wie ben je?
Ik ben Bart van Lijssel, 26 jaar en
vrijgezel. In Tienray kennen ze mij
ook wel als Mini vleis.

Uutje duutje
verkessnuutje!!

Waar werk je?
We hebben thuis een vleesvarkensbedrijf. Daar zit ik mee in de maatschap
samen met mijn ouders. Verder werk ik
nog ongeveer 24 uur bij een collega vleesvarkenshouder in Heide. Ik heb eerst vier jaar vmbo en
daarna nog 4-jaar mbo veehouderij gevolgd op het
Citaverde College.

Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik had het niet aan zien komen dat ik dit jaar gevraagd
zou worden als prins. Mijn reactie was gelijk ‘ja’, daar
hoefde ik niet lang over na te denken.

Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor familie, vrienden en kennissen?
Gewoon normaal doen, net zoals in andere jaren.
Niemand had iets door, zelfs mijn ouders niet en dat
was misschien nog wel het leukste. Die hadden het ook
echt niet aan zien komen dat ik prins zou worden.

Wat betekent carnaval voor je?
Vooral lol en plezier maken met groot en klein. En dit
jaar extra veel genieten als prins zijnde.

Hoe ging jij vroeger verkleed tijdens carnaval?
Heel vroeger ging ik als brandweerman. En daarna toen
ik een jaar of 12 was had ik een gekleurde tuinbroek.

Daarna werd het een oranje jas
met een zwarte broek.

Waar kun jij tijdens carnaval
echt niet zonder?
Mijn ouders, want die zorgen er
voor dat het thuis gewoon door
gaat op ons bedrijf. Zodat ik maximaal kan gaan geniet als prins zijnde.

Proficiat prins Bart III !
Spoorstraat 37, Tienray, 0478 - 850567

www.hipphaarmode.nl

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Ik denk zondags met de Sleuteloverdracht in de Mèrthal in
Horst. Dan zijn alle prinsen uit Horst aan de Maas aanwezig
en kunnen we er samen een leuk feestje van maken.

Welk carnavalsnummer hoort echt bij vasteloavend?
In Limburg hebben ze zoveel leuke carnavalsnummers die
bij ‘vasteloavend’ horen. Van de laatste jaren vind ik dat
Bjorn en Mieke toch wel leuke carnavalsliedjes hebben
gemaakt.

Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?
Dan moet er gewoon weer gewerkt worden thuis bij de
varkens, want dat gaat gewoon allemaal door. Maar tussen het werken door zal ik ook nog wel moet uitrusten van
carnaval.

Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in 2021?
In Tienray lopen nog genoeg potentiële kandidaten rond
om prins te worden. Dus ik laat mij verrassen wie het in
2021 wordt.

Felicitiërt Prins Bart III
en wenst eum en alle Tienderse Geite en Geitinne
unne plezierige carnaval 2020, Alaaf!!!
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Religie

Medische zorg

America
vrijdag
zondag
woensdag

Carnavalsmis 19.00
Heilige mis
11.00
Heilige mis
19.00

Broekhuizen
vrijdag
zondag

Carnavalsmis 18.30
Geen Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Geen Heilige mis

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

Hegelsom
vrijdag
zondag
woensdag

woensdag
donderdag
vrijdag

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

Kronenberg
zaterdag

Geen Heilige mis

Lottum
zondag

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Carnavalsmis
Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

19.00
17.30
17.30
17.30

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
vrijdag
zaterdag
woensdag
donderdag

Meterik
vrijdag
zaterdag

Carnavalsmis 19.00
Geen Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Priesternoodnummer

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum
06 55 40 80 23

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
06 19 42 26 21

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

Joekskapel Kleffe Zök organiseert op carnavalszaterdag, 22 februari, het Jaore ’70 Bàl. Tijdens deze avond in
Zaal Cox in Horst gaat de joekskapel even terug naar de jaren 70.

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

Huisartsenpost
(alleen na telefonische afspraak)

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

De Kleffe Zök groef naar eigen zeggen in de archieven van carnavalsvereniging D’n Dreumel en selecteerde
de beste carnavalshits uit de jaren
70. Platen als ‘Ozze Lei’, ‘Wie hèt dat
gedaon’ en ‘Zonne Aovend’ komen

voorbij. Ook zijn er eigentijdse nummers te horen van Kleffe Zök. Het
joekskapel vraagt de carnavalsvierders
in stijl te komen. Ook zijn er optredens
van Aaltied Noeit Te Laat, Frank en de
Sterren, Vel Ovver Knöäk, Bas & Bart,

Samen Bijiën, Huub en Chris, Nag ni
Bekend en Factor Twië. Het Jaore ’70
Bàl begint om 20.11 uur en is gratis
toegankelijk. Meer informatie is te
vinden op de Facebookpagina van de
Kleffe Zök.

Gebiedsteams

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

Tandarts
Spoedgevallendienst

Swolgen
zondag
dinsdag

Apotheek Horst

Venlo
Carnavalsmis 19.30
Geen Heilige mis
Heilige mis
19.30

Horst (Lambertus)
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Apotheek

Jaore ‘70 Bàl
door Kleffe Zök in Horst

21 t/m 23 februari
Gonnie Eijkemans Tandarts
Peperstraat 22, Sevenum
077 467 20 28

24 t/m 27 februari
Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
0478 58 34 78

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen
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

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

ALLROUND ELEKTROMONTEUR

m/v

Limbraco ontwikkelt, bouwt en installeert wereldwijd innovatieve teelt- en oogstsystemen voor de
paddenstoelensector. Door processen van pluk- en snijbedrijven te automatiseren, optimaliseren en
robotiseren brengen wij de kostprijs van onze klanten omlaag. Limbraco loopt wereldwijd voorop op
dit gebied en groeit in rap tempo door. In verband met uitbreiding van onze productie in Horst en
internationaal op locatie zijn wij op zoek naar mensen die willen meedenken in het (door) ontwikkelen
van onze innovaties, maar ook mensen die kunnen zorgdragen voor de uitvoering hiervan.
Wat doet een elektromonteur bij Limbraco?
Wij zijn op zoek naar een allround elektromonteur
die enthousiast wordt van:
• Elektrotechnische panelenbouw
• Bekabelen en aansluiten van onze machines in
de werkplaats
• Oplossen van eventuele storingen in de
werkplaats en op locatie
• Inbedrijfstellen van onze klimaatcomputers en
klimaatinstallaties
Onze elektromonteurs hebben verstand van
techniek en begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.
Als er een betere manier is om iets te doen, dan
vinden onze monteurs deze. We zoeken mensen
die niet mauwen, maar de handen uit de mouwen
steken. Mensen die handig zijn, gas geven en
tegen de stroom in durven te gaan.

Wij zoeken ook mensen voor de functie:
• WTB installatiemonteur
(verwarming - koeling - stoom - water)
• Mechatronicus/machinebouwer
(MBO niveau 4)
• Allround lasser
• Allround (montage)medewerker

Wat bieden wij?
• Zelfstandig en werken in teamverband
• Werken met goed materiaal en het
modernste gereedschap
• Een hecht team van 30 collega’s zonder
stropdassen
• Volop doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden
• Vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid en
afwisseling
• Geen baan, maar een loopbaan bij een
innovatief, veelzijdig en wereldwijd opererend
familiebedrijf
• Een vaste aanstelling
Wat vragen wij van jou?
• Doelgerichte en oplossingsgerichte instelling
• Een afgeronde opleiding richting
elektrotechniek (mbo)
• Dat je passie voor techniek én twee
rechterhanden hebt
• Rijbewijs B en enige kennis van de
Engelse/Duitse taal is een pre
Hebben we je interesse kunnen wekken?
Stuur dan een mail naar Jim Derkx via
j.derkx@limbraco.nl of bel ons gewoon op:
077 398 33 59.

Kijk op www.limbraco.nl/werken-bij
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Jij maakt ‘m super
ALLE CARNAVALSDAGEN GEOPEND IN ROERMOND EN HORST!

5.999,compleet met
apparatuur

Breitner

Opvallende maar toch rustige
keuken door de combinatie van een licht
eiken houtstructuur en zwarte elementen
zoals de apparatuur, greeplijst en accessoires. De
afzuigkap gaat automatisch aan wanneer de
kookplaat gebruikt wordt. Een slimme
landelijke keuken die gezien mag
worden!

SHOWROOM
UITVERKOOP!

50%

50%

42%

38%

49%

HOGE KORTING OP DE LAATSTE SHOWROOM MODELLEN!

OP = OP! WEG=PECH! OP = OP! WEG=PECH!
HORST

Openingstijden Carnaval

ROERMOND

Witveldweg 100

Zondag
Maandag
Dinsdag

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

11.00 - 17.00
9.30- 18.00
9.30 - 18.00

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

Openingstijden Carnaval
Zondag
Maandag
Dinsdag

12.00 - 17.00
12.00 - 18.00
9.30 - 18.00

