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Winkels Horst in de knel
Duizenden ondernemers zitten in nood door de coronacrisis. Ook de ondernemers in de gemeente Horst aan de Maas hebben het zwaar. Anita Rongen, centrummanager van Horstcentrum is er voor deze ondernemers en gaat vaak met hen in gesprek over al hun problemen. Lees verder op pagina 07

Zorgen bij buurt

Plannen voor biomassacentrale Schengweg
Wijkcomité Norbertus en dorpsraad Horst maken zich zorgen over de mogelijke komst van een biomassacentrale aan de Schengweg in Horst. Volgens hen zetten deze ontwikkelingen de leefbaarheid in de wijk onder druk.
In een brief aan het College van B&W
en de gemeenteraad geven zij aan
dat zij benaderd zijn door inwoners
van de Horster wijk. “Hoewel wij
nog geen concrete plannen hebben gezien maar er wel van hebben
gehoord, maken wij ons toch zorgen omtrent gezondheid en welzijn
van de inwoners van Horst-Noord”,
schrijven dorpsraad en wijkcomité in
de brief. Tijdens de voorbereidende
raadsvergadering van dinsdag 9
februari sprak zowel Piet Linders van
het wijkcomité als Peter Strijbosch

van de dorpsraad in. Volgens Linders
is er niets mis met bedrijvigheid.

Een lintbebouwing van
glas en rookpluimen
“Maar de plek en manier waarop is
niet meer vanzelfsprekend. Als je
over de Veld-Oostenrijk fietst zie je
aan de ene kant van de weg historische plekjes en gebouwen en aan

overweegt te stoppen en daarvoor in
de plaats een biomassacentrale wil
starten. “Een biomassacentrale vormt
een waardevolle energiebron, maar
de andere kant een lintbebouwing
er zijn wel voorwaarden aangekopvan glas en rookpluimen.” Peter
Strijbosch merkte op dat er ook nade- peld. Momenteel worden de mogelijkheden voor het initiatief verkend.
lige effecten zijn aan de verbranDe centrale zou de warmte kunnen
dingsinstallaties.
leveren voor aanpalende bedrijven.
Ook is er gekeken of dit uitgebreid
Kippenhouderij
kan worden naar de huishoudens in
De VVD wilde bij monde van Jeroen
de Norbertuswijk en het Dendron
Achten weten wat er nu precies
College. We hebben daarvoor conspeelt in het gebied en waarom de
tact gehad met Wonen Limburg en zij
raad daar niet eerder over geïnforheeft al aangegeven dat de kansen
meerd is. In een reactie daarop liet
dat de centrale de hele wijk kan voewethouder Thijs Kuipers weten dat
een kippenhouder aan de Schengweg den, zeer beperkt zijn.” Vooralsnog

wordt daarom uitgegaan van de
eerste optie, waarbij ook wordt
onderzocht wat de consequenties
onder andere zijn voor de emissie
van stoffen en de verkeersveiligheid.
Volgens Kuipers blijkt uit een eerste verkenning dat de emissie zou
dalen ten opzichte van uitstoot van
de kippenhouderij. Wethouder Rudy
Tegels vulde daarop aan dat vorig
jaar april al een melding is gemaakt
van het initiatief. Hij gaf aan dat er,
als het bestemmingsplan eenmaal
ter inzage heeft gelegen, een bijeenkomst met de buurt volgt.
Tekst: Marieke Vullings
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Saskia verzamelt geboortekaartjes

‘Je bent net als een kind in een snoepwinkel’
De één verzamelt postzegels en de ander leeft helemaal op wanneer hij
of zij een platenzaak binnenloopt. Saskia Bouten-van den Hombergh (46)
uit Maasbree spaart al bijna haar hele leven geboortekaartjes. “Ik heb
gewoon wat met namen”, zegt ze.
Haar verzameling telt nu 10.840 stuks.
“Mijn hele kast staat vol met klappers van series geboortekaartjes”, zegt
Saskia. “Ik vind het ook leuk om een
uitdaging te hebben en daarom heb
ik een oproepje op de sociale media
geplaatst met de vraag naar geboortekaartjes van mijn (mentor)leerlingen.”
Saskia werkt namelijk op het Dendron
College in Horst en doceert daar Frans.
“Wat zou het mooi zijn als ik van elke
(mentor)klas die ik heb gehad alle
geboortekaartjes van mijn leerlingen
kan verzamelen.”
Het begon allemaal toen ze als kind
een namenboek had. “Daarin was ik
driftig op zoek naar wat de namen
zouden zijn van mijn toekomstige kinderen. Het was voor mij al op vroege
leeftijd duidelijk hoe mijn kinderen
zouden gaan heten. Omdat ik zoveel
met namen bezig was, besloot ik
geboortekaartjes te gaan verzamelen. De eerste kaartjes kreeg ik van
mijn tante die bij het kraamcentrum in
Venlo werkte. Ik heb gewoon wat met
namen”, zegt Saskia.

Ongeluk
Maar na een tijdje ebde haar hobby
weg. “Ik ben Franse taal en letterkunde gaan studeren”, vertelt Saskia.

“Dan heb je toch vaak wat minder
tijd voor dit soort dingen. Al helemaal toen ik een tijdje in Frankrijk
heb gewoond.” Maar toen ze zelf
kinderen kreeg, begonnen de kriebels weer. “Als je dan even door de
klappers heen bladert, beginnen die
verzamelkriebels weer.” Na een aantal
jaren verminderde de hobby. “Helaas
kreeg ik door twee ongelukken een
dubbele whiplash en zat daardoor een
lange tijd thuis”, vertelt ze. “Na een
tijdje wil je toch wat ondernemen en
besloot ik mijn oude hobby weer op
te pakken.” Nu, een aantal jaar verder,
zit Saskia weer helemaal in de wereld
van de baby’tjes. “Ik ben er heel veel
mee bezig. Vooral als ik vakantie heb
dan kan ik makkelijk de hele dag op
zoek zijn naar geboortekaartjes of ontvangen dozen met kaartjes sorteren.
Als ik dan moet koken, baal ik enorm.
Het is zo verslavend.”

Door de AVG-wet
kom je moeilijker aan
geboortekaartjes

BN’ers
1.150 Pim’s

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

ren uit Maasbree die vanaf 2004 zijn
geboren.” Omdat Saskia een nieuwe
uitdaging zoekt, besloot ze het aan al
haar (ex) Dendron-leerlingen te vragen. “Het verzamelen is de laatste tijd
iets lastiger. Door de AVG-wet kom je
moeilijker aan geboortekaartjes.”

Saskia spaart allerlei soorten merken
geboortekaartjes. “Studio Koekepeer,
Studio Dada, Gupje, Kaartmix, Belarto,
Buromac, kaartje2go, kaartjes getekend door Anet van de Vorst en nog
veel meer. Ik spaar ook geboortekaartjes van dezelfde namen als mijn
kinderen: Pim en Sanne. Inmiddels
heb ik 1.150 Pims en 1.400 Sannes
Het is vooral leuk als ik kaartjes vind
waar kinderen op dezelfde dag en
jaar geboren zijn als mijn kinderen.
Maar ik spaar ook kaartjes van kinde-

Speciale geboortekaartjes heeft Saskia
ook. “Zo was ik laatst een album aan
het doorbladeren en zag ik de naam
Vivianne Miedema voorbijkomen.
Die naam komt mij bekend voor, dacht
ik.” Door op de naam te zoeken via
internet was het Saskia meteen duidelijk: een bekende voetbalster van het
Nederlands vrouwenelftal. “Deze kaart
heeft dan wel een speciale waarde”,
zegt ze. “Ook kwam ik erachter dat ik
het geboortekaartje heb van de zoon
van Frans Pollux en Patrick Lodiers.”
De verzamelaarster houdt de verzameling netjes bij in klappers en digi-

taal. “Zo zet ik elk kaartje over in een
Excel-bestand”, vertelt ze. “Zo kan ik
precies bijhouden welke ik allemaal
heb en hoeveel. Mijn verzameling telt
nu 10.840 stuks.”

Dt-fouten
Via speciale Facebookgroepen ruilt
Saskia de geboortekaartjes. “Vaak
krijg ik ook een doos geboortekaartjes
van mensen die ze wegdoen, daar ben
ik dan helemaal blij mee. Dan open je
zo’n doos en begint het helemaal te
kriebelen. Dan ben je net als een kind
in een snoepwinkel.” Bij het verzamelen van zoveel kaartjes is Saskia
ook een heleboel opgevallen. “Je wilt
niet weten hoeveel taalfouten in de
kaartjes staan. Dan wordt bijvoorbeeld
de achternaam niet met een hoofdletter gespeld of staan er gewoon dikke
dt-fouten in gedichten. Of soms heb je
ook dat zelfs de namen van de broertjes of zusjes niet op het kaartje staan.

Dat is toch gek als je een geboortekaartje van iemand ontvangt, maar
niet weet wie de andere kinderen
zijn? Soms wordt ook het geboortejaar
vergeten.” De verzameling van Saskia
is nog lang niet compleet. “Ik blijf ze
sparen”, vertelt ze. “Als iemand er nog
over heeft, laat maar horen.” Je kunt
met haar contact opnemen via carlensaskia@gmail.com
“Grappig als je zo terugkijkt dat
het allemaal is begonnen met een
namenboekje, op zoek naar je toekomstige kindernamen en je nu meer
dan 10.000 geboortekaartjes in bezit
hebt”, zegt Saskia. “Trouwens, die
namen die ik allemaal had gevonden,
ze zijn het allemaal niet geworden,
behalve Sanne. Maar er stonden ook
namen tussen waarvan ik nu echt niet
weet waarom ik ze ooit leuk vond.”

Tekst en beeld: Niels van Rens
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Nieuwe gemeentesecretaris

‘Je bent een spin in het web’
Voor het eerst heeft de gemeente Horst aan de Maas een vrouwelijke gemeentesecretaris. Nardy Beckers gaat per 15 maart aan de slag in de
gemeente die ze afgelopen zomer al per fiets heeft verkend.
Toeval of niet, maar Nardy
Beckers besloot vorig jaar zomer
de Maasroute te fietsen. Deze in
totaal bijna 500 kilometer lange
fietstocht voerde haar van Echt,
haar woonplaats, naar Rotterdam.
Uiteraard doet de route ook Horst
aan de Maas aan. “We staken bij
Arcen het veer over en wilden via
Broekhuizen verder fietsen, maar
namen ergens een verkeerde afslag
en kwamen zo in Tienray terecht.
Daar hebben we op het terras een
heerlijk ijsje gegeten”, herinnert
ze zich. “Misschien was het geen
toeval dat ik enkele maanden later
de vacature voor een gemeentesecretaris voorbij zag komen.”
Ze kende Horst aan de Maas natuurlijk wel van naam. “Ik kende de
gemeente en had gehoord dat er
innovatieve ambtenaren werken.

Toevallig kwam ik het filmpje tegen
dat ten behoeve van de vacature
was gemaakt en ik werd er erg door
getriggerd. De beelden spraken me
nog meer aan dan de vacaturetekst.
Het voelde als een fijne gemeente
en ik besloot een brief te schrijven.”

Tandem
Momenteel is Nardy nog werkzaam als directeur sociale zaken
Maastricht Heuvelland bij de
gemeente Maastricht. Daarvoor
fungeerde ze onder meer bij de
gemeente Schoonhoven als locosecretaris. De werkzaamheden van
een gemeentesecretaris zijn haar
dan ook niet vreemd. “Als gemeentesecretaris ben je een spin in het
web. Je bent de leidinggevende van
de ambtelijke organisatie en adviseur van het bestuur. In die laatste

rol vorm je een soort tandem met
de burgemeester; hij is bestuurlijk
verantwoordelijk. De gemeentesecretaris zet een koers uit en geeft
deze samen met de ambtenaren en
het bestuur vorm. Je bent verantwoordelijk voor wat bestuur, organisatie en inwoners willen. Ik vind
het daarom belangrijk dat mensen
zeggen wat ze te zeggen hebben,
open durven zijn. Ik laat me voeden
door iedereen in de organisatie en
door de inwoners. Belangrijk is dat
we het met elkaar doen.”

Racefiets
Ze noemt Horst aan de Maas een
innovatieve en ondernemende
gemeente. “En dat past bij mij.
Horst aan de Maas is een plattelandsgemeente die innovatie hoog
in het vaandel heeft staan en dat

in de praktijk ook weet waar te
maken. Die innovatieve kracht wil
ik vast blijven houden.” Ter voorbereiding op haar eerste werkdagen heeft ze aan iedereen binnen
de organisatie gevraagd waar ze
trots op zijn in Horst aan de Maas
en waar zij zeker een bezoek aan
moet brengen. “Zo ontstaat er een
breed pallet van wat iedereen wil
laten zien. Met de ene wethouder
ga ik bijvoorbeeld naar ‘t Gasthoês
en met de andere ga ik straks een
rondje op de racefiets fietsen. Ik
wil zien wat er is en vind het ook
belangrijk om mijn gezicht te laten
zien, om toegankelijk te zijn voor
medewerkers en collegeleden. Die
combinatie van intern en extern
gezien worden is heel belangrijk.”
Tekst: Marieke Vullings
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Maatregelen N554

Dorpen voelen zich speelbal
De commissie N554 Meerlo-Tienray, bestaande uit inwoners van Tienray en Meerlo, eist van de gemeente
Horst aan de Maas dat er maatregelen worden genomen op de N554, de provinciale weg tussen de twee dorpen. Volgens de commissie is het tijd voor concrete afspraken na dertig jaar van loze beloftes.
In november vorig jaar werd bekend
dat de gemeente Horst aan de Maas
niet de provinciale weg N554 gaat
overnemen van de provincie Limburg.
Er is onder andere geen overeenstemming bereikt over de kostenbijdrage
voor achterstallig onderhoud. Voor de
commissie N554 is dat een bittere pil.
Al jaren zijn er klachten over de weg
tussen Tienray en Meerlo, met name
over de snelheid en drukte op deze
route. Na onderzoek besloot het college de weg echter niet over te nemen
van de provincie. Voor de kosten voor
de noodzakelijke aanpassingen aan
de weg wil de provincie geen financiële middelen beschikbaar stellen.
Omdat de gemeente het verschil niet
uit eigen middelen kan aanvullen is
besloten de weg niet over te nemen.

Concreet
De inwoners van beide dorpen zijn
het inmiddels goed beu. In een brief
zegt de commissie: “Al sinds de vorige

eeuw zijn wij als dorpen in overleg
met de gemeente en de provincie om
de problemen, overlast en gevaarlijke
situaties rondom deze weg kenbaar te
maken bij beide overheidsinstellingen.
Tot nu toe heeft dit helaas nog niet tot
oplossingen geleid. Al jaren zijn we als
dorpen een speelbal tussen gemeente
en provincie, die het balletje continu
naar elkaar toe schuiven, waarbij de
inwoners en vooral aanwonenden
de grote verliezers zijn.” Volgens de
commissie was er even hoop dat de
nieuwe rondweg in Wanssum een
deel van de problemen zou oplossen.
“Echter uit meerdere recente tellingen blijkt dat het alleen maar drukker
is geworden op het tracé.” De maat is
dan ook vol, stelt de commissie in haar
brief. “Er worden zwakke, loze beloftes
gedaan door beide overheidsinstanties
en al dertig jaar gebeurt er niets. Maar
nu pikken we het niet langer meer en
is het tijd voor concrete afspraken op
papier en voor daadwerkelijke ingre-

pen aan de weg in het kader van de
veiligheid, snelheid en leefbaarheid
voor de aanwonenden en inwoners
van beide dorpen.”

Wens
In een reactie zegt wethouder Eric
Beurskens: “In eerste instantie blijft
de weg van de provincie. Dit betekent
dat de provincie ook verantwoordelijk
is voor het onderhoud en eventuele
veranderingen aan de weg. Daarnaast
bestaat de nadrukkelijk wens bij de
inwoners van Tienray en Meerlo om
aanvullende (verkeers)maatregelen
te nemen om de verkeersveiligheid
en leefbaarheid te verbeteren. De
gemeente Horst aan de Maas ondersteunt deze wens en wil daarom
samen met de provincie bekijken
welke maatregelen genomen kunnen
worden. Uiteraard worden beide dorpen hierin meegenomen.”
Tekst: Marieke Vullings

Resultaten enquête

Reconstructie Swolgensweg
moet fietsveiligheid verbeteren
Gemeente Horst aan de Maas wil dit voorjaar starten met de reconstructie van de Swolgenseweg tussen
Tienray en Swolgen. Hiermee zou onder meer de verkeersveiligheid voor de fietsers verbeterd moeten worden.

Getuigen gezocht

Gereedschap gestolen van
bouwplaats Sevenum
In Sevenum zijn tussen dinsdag 2 en woensdag 3 februari goederen ontvreemd van een bouwplaats aan de Steinhagenstraat.
Volgens de politie heeft de diefstal tussen dinsdag 2 februari
17.30 en woensdag 3 februari
10.10 uur plaatsgevonden.
Er zijn diverse goederen en
gereedschappen meegenomen.

De politie vraagt eventuele
getuigen zich te melden. Dat kan
via 0900 88 44 of anoniem via
0800 70 00 onder vermelding van
zaaknummer 2021017321.

Twee keer raak

Zitmaaiers gestolen
Zowel in Evertsoord als Grubbenvorst zijn afgelopen week zitmaaiers gestolen. Dat meldt politie Horst/Peel en Maas op Instagram.
Op woensdag 3 februari rond
11.00 uur is er in de omgeving van
de Drie Kooienweg in Evertsoord
een zitmaaier gestolen. Daarbij is
vermoedelijk gebruik gemaakt van
een blauwe Mercedes bestelbus.
Eventuele getuigen kunnen contact opnemen met de politie via
0900 88 44 onder vermelding van

zaaknummer 2021017468.
Tussen zaterdag 23 januari en
dinsdag 26 januari werd er ook
al een zitmaaier gestolen in de
omgeving van de Kromboschweg
in Grubbenvorst. Getuigen hiervan
kunnen zich ook melden bij de politie onder vermelding van zaaknummer 2021017505.

Vrachtwagen van de weg
Op de Tienrayseweg in Horst is maandagmiddag 8 februari een
vrachtwagen van de weg geraakt en daarbij in de sloot beland.
Volgens de politie raakte niemand
gewond en bleef het bij materiële schade. De vrachtwagen was
geladen met zand en is volgens de
politie vermoedelijk door de win-

terse omstandigheden van de weg
geraakt. Doordat de lading overgeladen moest worden ondervond
het overige verkeer enige hinder.

#kempencreëert
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Impressie van de fietsoversteek / Beeld: GIX Inteririors & Exhibitions

Uit een enquête die het dorpsoverleg van Tienray eerder hield onder de
inwoners, bleek dat er onder andere
overlast wordt ervaren van het vrachtverkeer dat van deze weg gebruikmaakt. Ook zorgen de geparkeerde
auto’s langs de weg, met name van
bezoekers van de horeca, voor onoverzichtelijke en soms gevaarlijke situaties. Door de plek van de voormalige
Jan Linders-locatie, die nu al deels is
ingericht als parkeerplaats, verder uit
te breiden, hoopt de gemeente de
parkeeroverlast voor een groot deel
te kunnen beperken. Borden moeten
ervoor zorgen dat bezoekers de parkeerplaats kunnen vinden.
Om fietsers op de Swolgenseweg

meer ruimte te geven, wil de
gemeente brede fietsstroken aanbrengen. Ook komen er bredere trottoirs en wordt de fietsoversteek, ter
hoogte van de komborden, aangepast.
Al deze maatregelen moeten ervoor
zorgen dat de fietsers meer ruimte
krijgen. De Swolgensweg binnen de
bebouwde kom een 30-kilometerzone maken, is geen optie volgens de
gemeente. De weg zou dan helemaal
anders ingericht moeten worden en
omdat er veel fietsers en ander verkeer gebruik maakt van deze route,
komt dat de verkeersveiligheid niet
ten goede. Zo is ook het inrichten van
gelijkwaardige kruisingen niet aan de
orde. Omdat de Swolgenseweg een

50-kilometerweg, zou het vreemd
zijn wanneer verkeer van rechts dan
opeens voorrang heeft. De gemeente
geeft aan te onderzoeken of er iets
aan het vrachtverkeer kan worden
gedaan. Wordt het vrachtverkeer
omgeleid, dan heeft dit namelijk weer
consequenties voor de bewoners van
die straten.
De planning is dat in het voorjaar met
de reconstructie wordt gestart, die in
fases wordt uitgevoerd. Tegelijkertijd
met de reconstructie wordt ook
het hemelwater afgekoppeld in de
Bernadettelaan, Pastoor Dinckelstraat,
Ger Wijnhovenstraat, Constant
Dietzstraat en Johan Hofmanstraat.
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boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk
Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl
06 38 64 67 61 / INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL
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Stuur uw
carnavals
foto in!
Carnaval mag er dit jaar dan
misschien anders uitzien dan
anders, dat wil nog niet zeggen dat
we er geen feestje van kunnen
maken. De HALLO is dan ook op
zoek naar uw carnavalsfoto. Loopt
u door het dorp op zoek naar
versierde huizen of gaat in uw
‘pekske’ maandag naar het werk?
Of misschien houdt u wel een minioptocht in de straat. Stuur ons uw
foto door, vóór dinsdag 17.00 uur, en
wie weet ziet u deze terug in
de HALLO. Mail uw foto naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Lynn en Marieke doen mee
aan Popsport Limburg

Eurosteel BV gevestigd te Venlo is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van
uitrustingsstukken voor wegenbouw-, recycling- en grondverzetmachines. De organisatie
heeft in ruim 35 jaar een uitstekende naam verworven binnen de bouwmachine branche.
Onze kwaliteitsproducten worden onder eigen geregistreerde merknamen geleverd aan
klanten door geheel Europa. De klanten zijn voornamelijk dealers en importeurs van
graafmachines en wielladers. In onze moderne vestiging worden door een enthousiast team
van ruim 50 medewerkers geheel in eigen huis en met behulp van de modernste machines
enkel stuks en kleine series ontwikkeld en gefabriceerd.

Lynn van Sleeuwen (16) uit Horst en Marieke Steeghs (17) uit
Sevenum doen mee aan het coachingsprogramma Popsport
Limburg. Beiden hebben ze de droom om ooit met een band op te
treden op grote festivals als Pinkpop, Rock Werchter of Sziget
Festival.

Ter uitbreiding van onze afdeling productie zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste
en gemotiveerde:

Magazijnmedewerker M/V (Fulltime)
Takenpakket:
• Laden, lossen en opslaan van goederen met
heftruck en reachtruck.
• Controleren binnengekomen goederen.
• Order picken en transport gereed maken
van te verzenden goederen.
• Gereed zetten van goederen benodigd voor
eigen productie.

Functie-eisen:
• VMBO werk en denkniveau.
• Zelfstandig kunnen werken.
• Kwaliteitsbewust, nauwkeurig en
geconcentreerd.
• Verantwoordelijkheidsgevoel.
• Goede contactuele eigenschappen.
• Flexibele en proactieve houding.

CNC draaier / frezer M/V (Fulltime)
Takenpakket:
• Allround verspanen op onze CNC draai-,
frees- en kotterbanken.
• Preventief onderhoud aan de machines.

Functie-eisen:
• Diploma VMBO metaal.
• Zelfstandig kunnen werken.
• Kwaliteitsbewust en nauwkeurig.
• Verantwoordelijkheidsgevoel.
• Goede contactuele eigenschappen.
• Flexibele en proactieve houding.

Arbeidsvoorwaarden:
Naast een marktconform salaris heeft Eurosteel een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden
volgens de CAO metaalbewerkingsbedrijf. Na gebleken geschiktheid kan een vast
arbeidscontract volgen.
Sollicitaties:
Voor meer informatie over de vacature Magazijnmedewerker of CNC draaier / frezer
kunt u contact opnemen met dhr. Guus Janssen (productie leider).
U vindt ook meer informatie over de vacature op www.eurosteel.nl/vacatures
Uw schriftelijke sollicitatie inclusief uitgebreide CV ontvangen wij graag voor 22-02-2021.
Eurosteel BV t.a.v. Mevr C. Joosten
Van Heemskerckweg 10 (Trade Port West 8014)
5928 LL VENLO, T: 077 - 387 60 60
E: c.joosten@eurosteel.nl, I: www.eurosteel.nl

Het coachingsprogramma van
Pop in Limburg draait vooral om
de artiesten die meedoen aan het
traject. Iedere muzikant die meedoet of ooit meegedaan heeft
aan Popsport mag lid worden van
het Popsport Network. Dit houdt
in dat de artiesten aan workshops
mogen meedoen, speciale optredens mogen bekijken en gratis
tickets kunnen krijgen voor allerlei festivals en concerten. Naast
al deze voordelen is het met
name een leerproces. “We gaan
de komende periode meedoen
aan allerlei workshops”, vertelt
Marieke Steeghs. “We mochten
ons opgeven voor verschillende
onderwerpen. Ik heb gekozen
voor singer-songwriting, muziekmanagement en homestudio.”

Zangeres
Voor Lynn van Sleeuwen is het van
belang dat ze een betere performer
wordt op het podium. “Ik wil kunnen rocken op het podium”, vertelt
de Horsterse. “Als ik hierdoor meer
ervaring opdoe en dan uiteindelijk in een goede band kom, dat
is wel mijn allergrootste droom.”
Beiden denken aan een carrière als

zangeres. “En dan in een band als
Nothing but Thieves of Panic at the
Disco. Dat is echt iets geweldigs.”

Thuisworkshops
Aan het eind van het traject
Popsport Limburg wordt de artiest
gekozen die de meeste progressie heeft gemaakt en die mag zich
voegen bij Popsport Nederland.
Een aantal bekende artiesten
is de dames voorgegaan in het
traject. Zo won singer-songwriter
Eva Kroezen uit Heerlen Popsport
Limburg vorig jaar. Artiesten die ook
lid zijn van de groep zijn bijvoorbeeld de bands De Heideroosjes en
The Afterpartees. Popsport Limburg
is begonnen en de dames zijn volop
bezig met het volgen van workshops. “Het nadeel is dat we alles
vanuit thuis moeten volgen”, zegt
Lynn. “Het is toch heel wat anders
dan dat je met z’n allen in één
ruimte muziek zit te maken. Ik hoop
dat het zo snel mogelijk verandert
en dat er weer festivals zijn. Daar
kijk ik echt naar uit.” “Ik ook”, vult
Marieke aan. “Ik heb echt zin om
een goed concert te bezoeken.”
Tekst en beeld: Niels van Rens
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Dorpsraad Kronenberg zoekt naar naam
nieuwe straat
De voorbereidingen voor het nieuwbouwplan Aardsbroek (Kronenberg Zuid-West) in Kronenberg zijn bezig.
Momenteel doet projectontwikkelaar Hertoghave onderzoek naar de behoefte en eind 2020 werd het bestemmingsplan al goedgekeurd door de gemeente. Nu zoekt de dorpsraad van Kronenberg naar een goede naam
voor de nieuwe weg.
De woningen komen te liggen aan een
weg die loopt van de Simonsstraat
naar de Meerweg. Aangezien de weg
nog aangelegd moet worden is er
nog geen naam bekend voor deze
straat. De dorpsraad van Kronenberg
denkt mee in het proces om te
komen tot een straatnaam en heeft
de werkgroep Naamgeving, van de
Heemkunde Vereniging Sevenum, om
advies gevraagd. Daarnaast kwam
er een inzending van de werkgroep
Oorlogssporen. De dorpsraad vraagt
de inwoners naar de keuze voor de
nieuwe naam.
De vier ingezonden namen zijn

Den Arst, De Mer, Aardsbroek en Henri
Vullinghsstraat. Via een poll op de
website van de dorpsraad kan gestemd
worden. Stemmen kan tot uiterlijk
zaterdag 20 februari 12.00 uur. Daarna
stuurt de dorpsraad de uitslag naar de
gemeente en gaat zij toetsen of deze
naam mogelijk is. De namen komen
uit kaarten uit het verleden. De naam
Den Arst kwam voor op de Novaele
Thiendekaart uit 1745 en de exacte
afkomst ervan is niet met zekerheid
te zeggen. De Mer is afgeleid van het
gebied nabij de St. Antoniuskapel. De
naam betekent ‘het meer’ en is terug
te vinden op de eerste Kadastrale

kaart. Ook de Meerweg is afgeleid van dit gebied/meer. De exacte
afkomst van “Aards” is niet helemaal
zeker, maar het vermoeden binnen de
Heemkunde Vereniging bestaat dat
die afgeleid is van de familie Aards/
Aerts die in het verleden meerdere
stukken grond bezat in Kronenberg.
De Henri Vullinghsstraat komt van de
oud dorpsgenoot Henri Vullinghs, geboren op 14 september 1883. Hij was in
Grubbenvorst pastoor en gaf hulp aan
piloten, onderduikers en joden in de
gehele provincie Limburg tijdens de
Tweede Wereldoorlog.

Stand van zaken

Webseminar Gezicht naar de Maas
De Burgerinitiatiefgroep Gezicht naar de Maas organiseert op donderdag 4 maart een online seminar waarin
de laatste stand van zaken rondom het project wordt verteld. Het seminar start om 19.00 uur.
Onderwerpen die deze avond aan bod
komen zijn onder andere wonen, recreatie en natuur.
Tijdens deze live-meeting voeren
enkele tafelgasten het woord en zijn
er diverse interviews. Dagvoorzitter
tijdens deze meeting is Funs Pollux.
Vier jaar geleden werd de de kans gegrepen om de plannen voor de hoogwaterbeveiliging aan te grijpen de
aantrekkelijkheid van de regio NoordLimburg en in het bijzonder Grubbenvorst te vergroten. Zo worden kansen
gecreëerd voor wonen, werken, verblijven, ontspannen en recreëren in
de regio.
Het seminar op donderdagavond

4 maart is het vervolg op de eerdere
drie aftrapbijeenkomsten. Tijdens deze
bijeenkomsten konden inwoners, verenigingen en ondernemers hun ideeën
kenbaar maken. De wensen, ideeën en
denkrichtingen zijn de afgelopen tijd
verder uitgewerkt. De initiatiefgroep
wilde in 2020 een terugblik te geven op
de ondernomen stappen en de resultaten en bevindingen die hieruit naar
voren zijn gekomen. Als gevolg van corona heeft deze terugkoppeling nog niet
plaatsgevonden. De initiatiefgroep heeft
nu besloten een webinar te organiseren.
Het webinar staat open voor alle inwoners en verenigingen in Grubbenvorst
en ook andere belangstellenden. Tijdens

het webinar wordt teruggeblikt op de
input die in het verleden opgehaald is,
worden de stappen die sindsdien gezet
zijn toegelicht, wordt de huidige stand
van zaken ten aanzien van het project Gezicht naar de Maas toegelicht en
wordt vooruitgeblikt naar het vervolg
van het ontwikkelingsproces. Samen wil
de initiatiefgroep na de zomer van 2021
met elkaar in gesprek voor het verdere
vervolg, als de huidige beperkingen dat
tegen die tijd toelaten.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via gezichtnaardemaas@kragten.
nl Aan de hand van hun e-mailadres of
gsm-nummer krijgen ze een link toegezonden.

Bubbelblaas voor de
leerlingen
De Twister in Horst opende dinsdag 9 februari feestelijk de deuren
voor haar leerlingen. De vlaggen stonden klaar en er waren speciale
ballonnenpalen om alle kinderen feestelijk welkom te heten.
“Op school kregen alle kinderen een flesje bellenblaas”, vertelt
directeur Nicolette Seuren. “Tenslotte moeten we op de scholen de
komende tijd in bubbels functioneren. Volgens één van onze kleuters
heet dat voortaan: bubbelblaas.”

Trein botst op vrachtwagen
Een passagierstrein is dinsdagmiddag 9 februari aan de
St. Jansweg in Grubbenvorst op een vrachtwagen gebotst.
Daarbij vielen geen gewonden.
Het ongeluk gebeurde rond
14:30 uur. Naast brandweer en
ambulance werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De
chauffeur van de vrachtwagen,
de machinist en passagiers van

de trein bleven ongedeerd, meldt
de politie. De verkeersongevallendienst van de politie gaat de
toedracht van het ongeluk onderzoeken.

Crist Coppens
Alleen dinsdag 16 februari

Varkenspoulet
Halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Gekke Moandig in Lottum
Gekke Moandig in Lottum zonder optocht, dat kan natuurlijk niet vonden Lobke, Renske, Sofie en Tuur.
Daarom zorgden zij maandag 8 februari zelf voor een optocht in het dorp. “Met corona voor de deur, geven
wij carnaval een beetje kleur”. Met deze tekst wilden ze de Gekke Moandig in Lottum een beetje kleur
geven. Carnaval vieren zit hen in het bloed. Vorig jaar hebben ze met een groep de eerste prijs gewonnen in
de kinderoptocht en deze prijs wilden ze dit jaar eer aan doen. Ze hopen volgend jaar weer mee te doen met
de optocht op Gekke Moandig in Lottum.

www.coppens.keurslager.nl

IETS TE VIEREN?
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Een groot gemis,
een groot verdriet.
Maar herinneringen
vergeten we niet.

Zo sterk...
maar geen kracht
Zo’n wil...
maar geen macht

Helaas hebben we afscheid moeten nemen
van een echte vriend

Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie
herinneringen hebben wij afscheid moeten nemen van

Hay van Megen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hay van Megen

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Ons medeleven gaat uit naar Stien, Koos & Ilse, Peter & Fieke,
Leo & Marianne en alle kleinkinderen.
Pieter & Maria, Gerrit & Jo, Huub & Mia.
uit vaar t verzorging

Weert, 23 januari 1945

Yvonne Vos

Broekhuizen, 7 februari 2021

Met liefde en passie

In Memoriam

Stien van Megen - Verheggen
lieve pap, schoonvader en trotse opa van

Hay van Megen

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Wij ontvingen het trieste bericht dat op 7 februari jl.
ons lid Hay van Megen op 76 jarige leeftijd is overleden.
Hay was sinds 1956 lid van eerst Brughusia
en naar de fusie S.V.E.B.

Koos en Ilse, Thijs, Daan
Peter en Fieke, Jet, Noor
Leo en Marianne, Lize, Milou
Familie van Megen
Familie Verheggen

Wij verliezen hiermee een zeer gewaardeerd lid en
trouwe supporter van S.V.E.B. We wensen zijn vrouw
Stien, kinderen Koos, Peter, Leo en familieleden heel
veel sterkte met het verlies van ons lid Hay.

Mr. Bergerstraat 11
5872 AT Broekhuizen
Hay is thuis. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem
te nemen na telefonisch contact met
Leo: 06-45196466.

Bestuur en leden van S.V.E.B.

Vanwege de huidige omstandigheden zijn wij genoodzaakt om
in besloten kring afscheid te nemen van Hay.
U kunt op zaterdag 13 februari om 10.00 uur de afscheidsdienst
wel vanuit huis volgen via livestream. De link hiervoor kunt u
aanvragen via een mail aan: live@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl
We vinden het fijn dat u er op deze manier toch bij kunt zijn.

“Komt goed.”

Linda Berger
Op 7 februari jl. is overleden
onze zeer gewaardeerde ere-voorzitter

Delft, 8 februari 1966

Horst, 8 februari 2021

Trotse mam en schoonmam van

Hay van Megen

Susan, Jonathan
Laura, Mark

Hay was lid vanaf 1954 en dat zou hij blijven tot aan zijn
laatste dag. Begonnen als muzikant en in 1979 bestuurslid
geworden. In 1988 is hij voorzitter geworden en bij zijn
aftreden in 2009 benoemd tot ere-voorzitter vanwege zijn
vele verdiensten voor onze fanfare. Hay van Megen was
nog altijd actief als muzikant.

Vriendin van

In hem verliezen wij een gedreven muzikant
en “fanfareman” in hart en nieren.
Wij wensen Stien en familie veel sterkte
met dit enorme verlies.
Bestuur, dirigent, leden
en ereleden Fanfare St. Nicolaas

Foto, briefkaart of id van het oude
Gasthoes van voor 1960, waarop de
voorkant staat, 077 4743747

Geboren

Lola

29 januari 2021
Dochter van
Paul en Eva
Hermans-Anckaert
Zusje van Lizzy
Dorpbroekstraat 7
5864 CP Meerlo

Bart
Dochter van

Leo
Bea, Ser
Mia, Jan
Noortje, Amy, River

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

Kleding veranderen & repareren.
Atelier Helga Verheijen. Meterikseweg
119 5961CV Horst 077-3989139

Correspondentieadres:
In de Riet 1, 5961 DE Horst

GEZOCHT: koopwoning met tuin,
een huurwoning of boerderijwoning.
71 en 58jaar. M: 06 44840 927

In verband met de Coronamaatregelen zullen wij in besloten
kring afscheid nemen.

Gezocht van de boekenserie Oud
Horst in het Nieuws deel 5 en Deel 9
077 4743747
Wij zoeken een koop of huurwoning
omgeving Horst-Melderslo.
Koopwoning bij voorkeur met ruime
tuin. Bel of Whatsapp naar
0619961607

Welkom lieve
6 februari 2021
Zoontje van
Roel Sleegers en Karin Besouw
Broertje van Teun
Mgr. Moorslaan 20
5971 VJ Grubbenvorst

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

Zus van

Zelfstandig Optidee Adviseur
Peggy Wismans www.optidee.nl/
peggy-wismans tel: 06-48550730

Fer

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

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Te koop gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
kieper mesttank hark schudder
spitmachine bloter tractor enz tel
0619076959

Te koop gevraagd. Vrijstaande
woning in Horst of in de nabije
omgeving. Oud/nieuw/bedrijfswoning
min 1000mtr perceel. Heb geen haast.
Ricktielen@gmail.com. 06-54337000

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Schilder bied zich aan voor al
uw schilder, tex ,en behang
werkzaamheden bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 0629336685
App te huur Patronaat Horst.
60m2, 2 slpk, balkon, berging etc.
Huur 741 excl servicek tel 06 1351 8065
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Winkels Horst in problemen
“Veel mensen denken dat ondernemers het juist nu rustig hebben nu
(bijna) alle winkels zijn gesloten”,
begint Anita Rongen. “Het tegenovergestelde is waar. De ondernemers
moeten juist nu al hun zeilen bij zetten en creatief denken om hun goederen te verkopen. En dat is enorm
lastig als je winkel gesloten is.”

Boeman
Dat ondernemers het nu moeilijk hebben is een understatement. Er komen
amper inkomsten binnen en de uitgaves stapelen maar op. Het is dan ook
niet raar dat zij letterlijk en figuurlijk
met de handen in het haar zitten. “In
het begin hielden de meesten wel de

goede moed erin, maar na een tijdje
wordt deze moed vervangen voor
teleurstelling en een roep om hulp”,
zegt Rongen. “Dan krijg je al snel dat
er een boeman moet zijn waar iedereen naar kan wijzen. Mark Rutte loopt
hier niet over straat en daarom kloppen de ondernemers al snel aan bij
de gemeente. Ik snap het helemaal,
maar eigenlijk is dat jammer. Want
de gemeente wilt deze ondernemers
vanuit haar hart steunen, maar ook
een gemeente kan alleen luisteren
naar de overheid. Dat is soms enorm
lastig.”

Cruciale maanden
Voor iedereen is er hoop nu de eerste

Nederlanders zijn gevaccineerd en er
nog vele volgen. Coronamoe zijn we
allemaal, maar een eerste lichtpuntje
is in zicht. “We hopen voor de modebranche dat ze hun winkels weer
in maart mogen openen”, vervolgt
Rongen. “Dat is zo ontzettend belangrijk. Zij hebben inmiddels de nieuwe
collectie ingekocht voor de lente en
als ze die niet mogen verkopen, dan
is dit geld eigenlijk grotendeels weggegooid. Dan vergeet je ook bijna dat
ze nog een gehele wintercollectie
hebben liggen. Deze collectie kunnen ze ook niet zomaar wegtoveren,
dit moet worden opgeslagen en ook
dat kost weer geld. Als de winkels in
maart niet open mogen, dan weet ik

niet wat er gaat gebeuren en vrees
voor het ergste.”

Jonge ondernemers
Of er ook echt ondernemers op
omkiepen staan, vindt Rongen moeilijk te zeggen. “We krijgen wel wat
signalen, maar hoe het met de meesten staat is onbekend. Met de één
heb je weer meer contact dan de
ander. In het begin van de crisis heb
je met bijna alle ondernemers contact
en momenteel is dat stukken minder. De vraag is of dat komt omdat
ze het erbij neer hebben gelegd of
dat het echt niet goed gaat, ik weet
het niet. Het meest maak ik mij zorgen om ondernemers die net begon-

Turftreiërs reiken
onderscheiding uit

de veteranen, jeugdtrainer en
scheidsrechter. Ook voor de lokale
korfbalverenigingen van America,
Hegelsom en Ysselsteyn was Fred
actief. daarnaast was hij vijf jaar
lid van lokale omroep Rozah en
was hij bij twee producties van
Toneelvereniging de Vrije Spelers
betrokken. Hij was tien jaar voorzitter van stichting Aan de Brug
en is nu onder meer actief bij ViA,
Vervoer in America.

Brief dorpsraad en Expeditie Sevenum

Wij zijn op zoek naar ambitieuze medewerkers
die de containerteelt verder mee gaan
professionaliseren.

Teamleider Containerteelt
Ben jij de teeltleider die wij zoeken met:
• goede communicatieve vaardigheden en
leidinggevende kwaliteiten;
• een proactieve houding;
• een relevante MBO- of HBO-opleiding;
• kennis van en aﬀiniteit met
boomkwekerijproducten;
• ambitie om binnen 3 jaar leiding te geven
aan circa 15 gemotiveerde medewerkers.

Wethouder: binnenkort
duidelijkheid over De Wingerd
Volgens wethouder Han Geurts van gemeente Horst aan de Maas
komt er binnenkort duidelijkheid over de toekomst van gemeenschapshuis De Wingerd in Sevenum. Dat zegde hij toe tijdens de
voorbereidende raadsvergadering van dinsdag 9 februari.
Wethouder Geurts reageerde daarmee op een gezamenlijke brief
van de dorpsraad Sevenum en het
samenwerkingsverband Expeditie
Sevenum. Daarin geven zij aan zich,
samen met de verenigingen, zorgen
te maken over de toekomst van
De Wingerd. De gemeente Horst
aan de Maas besloot eind 2019 het
huurcontract met de huidige exploitanten Theo en Dian van Gasteren
met ingang van 23 december 2020
op te zeggen. Volgens de gemeente
zou de manier waarop het centrum
nu wordt geëxploiteerd niet voldoen
aan de doelstelling. In februari vorig
jaar werd er door de gemeente
een bijeenkomst met de gebruikers
georganiseerd. “Bij de opening (van
de bijeenkomst, red.) werd, om de
discussie opgang te krijgen, in deze
bijeenkomst ook gezegd dat er te
weinig reuring in de Wingerd was.
Dit werd toen door de aanwezige
gebruikers weerlegd. Een ander
soort reuring ontstaat er nu wel”,

aldus de dorpsraad en Expeditie
Sevenum. “Er is nog steeds geen
duidelijkheid hoe verder, geen duidelijkheid over de beheerder en een
flinke verhoging van de huurprijzen, die niet parallel lopen met een
jaarlijkse indexering, lijken er aan
te komen. Verhogingen die verenigingen niet kunnen opbrengen.”
Zij verwijzen daarmee onder andere
naar de KBO die haar huurtarieven
ziet verdubbeld.

m/v

Over de functie:
• aansturing en coaching van medewerkers;
• inbrengen en uitvoeren van verbeteringen
en optimaliseren van de containerteelt;
• planning van dagelijkse en wekelijkse
werkzaamheden in overleg met
bedrijfsleider;
• verantwoordelijk voor het teeltresultaat
met begeleiding van bedrijfsleider en
teeltadviseurs;
• middels meewerken doorgroeien naar
de uiteindelijke functie.

Allround medewerker Containerteelt
Ben jij de allrounder die wij zoeken met:
• kennis van en aﬀiniteit met
boomkwekerijproducten in een breed
assortiment;
• een zelfstandige werkhouding en de
bereidheid om te werken als aansturende
in kleine teams (2-4 personen);
• een relevante MBO-opleiding of
werkervaring;
• ambitie om jezelf verder te ontwikkelen
op teelt- en aansturingsniveau.

m/v

Over de functie:
•
•
•
•

teeltwerkzaamheden;
orders verzamelen;
logistieke werkzaamheden;
aansturing van kleine teams
(2-4 personen) middels meewerken.

Wij bieden:

Schot in de zaak
Tijdens de raadsvergadering merkte
Geurts op dat de KBO niet rechtsreeks huurt van de gemeente, maar
van de exploitant. “Wij hebben
geen huurverhoging opgelegd, er
is alleen een jaarlijkse indexering
doorgevoerd.” Hij voegde daaraan toe dat de gesprekken met de
exploitant nog steeds lopen en dat
er schot in de zaak zit. “Ik verwacht
binnenkort meer duidelijkheid te
kunnen geven.”

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Marc Litjens

EuroTree Horst BV is een moderne
boomkwekerij in Melderslo. Op 80 ha vollegrond,
4 ha kas en 3 ha containerveld kweken we een
breed assortiment solitair-, haag- en sierplanten.

Carnavalsvereniging de Turftreiërs uit America heeft de Orde van
Verdinste uitgereikt aan Fred Peek. Hij krijgt de onderscheiding
voor het vele vrijwilligerswerk dat hij voor het dorp doet.
Tijdens zijn werkzaamheden
als activiteitenorganisator bij
Meerdal en Loohorst fungeerde
Fred vaak als directe link naar de
Americaanse gemeenschap. Zo
hield hij in 1986 een actie voor
kinderen van Tsjernobyl. In datzelfde jaar organiseerde hij ook de
Dutch Balloon Trophy op Loohorst
en de voetbalvelden. Verder is
Fred bij AVV America bekend als
voormalig voorzitter, leider van

nen zijn. Zij hebben nog geen vlees
op hun botten. Als je al jaren in deze
business zit, dan kun je het nog wel
opvangen, maar als je net gestart
bent, dan heb je het heel lastig.”
De komende maanden zijn dus enorm
van belang. “We hopen uiteraard dat
er veel meer mag vanaf maart. Dat
de horeca weer langzaam open mag
en de winkels weer bezoekers mogen
ontvangen. Dan krijgen we ook allemaal weer een beetje vertrouwen en
groeit de positiviteit.”

•
•
•
•

uitdagende functies met veel afwisseling en ruimte voor eigen inbreng;
mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen tot het niveau dat bij jou past;
Goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris bij een gezond en groeiend bedrijf;
Prettige werksfeer bij een informeel bedrijf.

Heb jij interesse in een van deze functies?
Is één van deze functies jou op het lijf geschreven? Of kun jij met de juiste begeleiding
doorgroeien in één van deze functies? Mail dan jouw sollicitatiebrief en C.V. naar
admin@eurotree.nl. Voor meer informatie over deze vacatures kun je contact opnemen
met Wilbert Christiaens 06-22443278.
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Zondaagmèrge
De lucht schrauwt dikke vlokke
De wèreld is troëstend wit
Ôs Mam keumt noeit mier thoës
Rust zacht in heemelslicht.

Op maondág 1 fibberwari 2021 is ovverleeje
in de laeftijd ván 95 jaor

Mia van Rens-Hagens

Jo van den Munckhof-Steeghs

* 28 december 1937

† 6 februari 2021

Hoe is’t in Hôrs?
Dao veul ik meej thoês...

echtgenoëte ván

Piet van den Munckhof †

lieve echtgenote van

Toon van Rens

Leeve mam, grötse oma en omi ván
Wim en Dorothé
Willem en Anouk, Fem, Isa
Paulien en Roland, Jinthe

mam en oma van
Ank
Teun
Loek

Correspondentieadres: Heijnenstraat 32, 5963 NL Hegelsom
De uitvaart vindt plaats in besloten kring. De uitvaartdienst is terug te
kijken op de site; www.Aerdehof.nl/livestream
In plaats van bloemen is er ook de mogelijkheid een donatie te doen
aan de Nierstichting Nederland NL70 INGB 0000 088 000 te Bussum.

Degenen die ik liefheb, verlaat ik
Om degenen die ik liefhad terug te vinden

Geniet van mijn vriendelijke
buurman via google: mijn vriendelijke
buurman op youtube.com
Wij zoeken voor 3 uur per week een
poetshulp.
Horst Centrum. Telefoon 06-22185483
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Anneberth en Piet
Mathieu en Mariëlle, Sjuul , Robin
Annemiek en Monique, , Pim
Saskia en Joren

Bart en Irene
Niels en Elise
Svea en Bert
Sten
Ton en Sandra
Rick en Francy
Tim

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. 077-3984788 of 06-12446049
website; www.belastingservicehorst.nl

Ton en Monique
Jules en Caro
Yannah en Gijs

Wiel Cox
11 februari
90 jaar

Correspondentieadres:
Familie van den Munckhof, Van Schaesbergstraat 5, 5961 SC Horst
Weej hebbe óp vrijdág 5 fibberwari in familiekring afscheid
genaome.
En biezoonder waord ván dank án de mejwaerkers en
vreejwilligers ván Hof te Berkel 97 vur de liefdevolle verzörg

Theo & Marleen
Theeuwen

Amper een week na zijn 90e verjaardag is
geheel onverwachts van ons heengegaan
ózze pap, schoonvader en opa

Piet van Ooijen
3 februari 1931

Melderslo

9 februari 2021

Mia van Ooijen - Teegelbeckers †
Wim † en Yvonne
Michelle
Roxanne
Mien en Mart
Joey en Myrthe
Jenna

Bertha Seuren-Hesen
19 februari
50 jaar getrouwd

90 jaar
Hartelijk gefeliciteerd, kinderen
en (achter)kleinkinderen

Ozze pap, opa en super-opa

Mart Linders
Wurt op 17 februari 90 jaar
Proficiat van os allemoal

Vier generaties

Riek en Hay
Erwin †
Linda en Jeroen, Mees, Thijsje, Faas
Lochtstraat 20, 5962 AK Melderslo
Wij nemen op maandag 15 februari in besloten kring afscheid
van Piet.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van
team Buurtzorg.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die
ons verrast hebben in de vorm van een kaartje of een
bloemetje ter ere van ons diamanten huwelijk.
We hebben genoten van deze bijzondere dag.

Huub en Truus
Joosten-Verboeket

Supertrots op vier generaties
Nelly Coenders- Theelen uit Grubbenvorst is de trotse overgrootmoeder van Evi Janssen. Zij werd op 13
januari geboren en is de dochter van Charlotte Kroon uit Velden. Oma is Mariet Coenders uit Blerick.
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Carnavalsherinneringen

De Vlaskop Melderslo
De scepter die verdween, de optocht die niet door kon gaan vanwege een sneeuwstorm, maar ook die ene onvergetelijke prins. Carnaval is
bij uitstek een periode van anekdotes en sterke weet-je-nog-verhalen. We schoven aan de bij de stamtafel van de carnavalsverenigingen en
tekenden hun verhalen op. In deze aflevering Dick Alards, oud-prins van carnavalsvereniging De Vlaskop uit Melderslo.

“Met onze vriendengroep hebben
we altijd carnaval flink gevierd”,
vertelt Dick Alards. “Wagens bouwen voor de optocht, verkleedbal
met de gehele groep, eigen prins
uitroepen op de zondagavond van
carnaval in het café. Of het mede
mogen organiseren van diverse
activiteiten zoals de Limburgse
Buutte Kampioenschappen,
Limburgse Kampioenschappen
Zaate Hermeniekes met het
Melderslose joekskapel Kloar Taal
of nog wat verser in het geheugen, 5x11 jaar CV De Vlaskop. Een
feestweekend wordt georganiseerd
en op de zaterdag zijn alle carnavalsverenigingen van Horst aan de
Maas uitgenodigd om dit te komen
vieren met De Vlaskop. Er worden
bussen geregeld die de verenigingen ophalen en naar Melderslo
vervoeren. In een bomvol MFC De
Zwingel zorgde Carnavalsband.nl
uit Hegelsom voor een geweldige
sfeer een knalfeest met alle omliggende carnavalsverenigingen bij
elkaar. Het zijn allemaal mooie herinneringen aan carnaval, maar mijn
hoogtepunt van de afgelopen car-

navalsjaren is toch wel vorig seizoen.
Ik werd prins Dick I en samen met
mijn prinses Petra, hofdame Pieternel
en adjudanten Geert en Gerard en
gingen voorop in de carnaval van CV
De Vlaskop. Wat was dat een happening, wat een beleving. Ik dacht al
veel gezien te hebben met carnaval
als bestuurslid en later als voorzitter.
Je staat erg kort bij de nieuwe prins,
prinses, adjudanten, je ziet hoe alles
gebeurt en wat er allemaal geregeld
wordt door het bestuur en vrijwilligers,
maar je hebt geen idee wat dit nou
werkelijk doet met de persoon zelf.
Een idee hoe deze personen dit beleven heb je wel, maar je voelt het niet.
En uit het niets word je gebeld door
de vorst met de vraag: wil jij dit jaar
(2020) prins worden van De Vlaskop?
Als je dan uiteindelijk als prins, prinses en adjudanten op de bühne staat,
dan pas besef je wat het is om prins
te mogen zijn. Alles laten gebeuren,
intens genieten van alle activiteiten
van alle mensen, de raad van 11 die
ieder jaar weer klaar staat om een
nieuwe prins, prinses en adjudanten te
ontvangen en de vorst die de gehele
groep stuurt. En als wij straks bij het

prinsenbal van 2022 afgetreden zijn,
dan begint voor de nieuwe prins dit
weer opnieuw. Voor ons blijft dan de
herinnering aan het seizoen van 2020
wat pas eindigde in 2022, althans daar
gaan we wel vanuit.”

En toch
draait de wereld
door

dierbare, goede bekende of diegene
die veel voor de carnaval deed of heeft
betekend en dan ook nog tijdens het
carnavalsseizoen. Dit heeft een behoorlijke impact en toch draait de wereld
door, carnaval gaat door, het glas wordt
geheven en er wordt geproost, maar er
wordt niet vergeten, de herinnering die
blijft. Volgend jaar denken we terug,
het vizier staat vooruit en wat ons het
aankomende jaar gaat brengen.”

Streken en anekdotes
“Al vanaf het begin wordt er ieder jaar
gespeculeerd wie de nieuwe prins

zal worden van CV De Vlaskop. Alles
wordt dan nauwlettend in de gaten
gehouden. Wie gedraagt zich anders,
heeft nieuwe schoenen of is naar de
kapper geweest? We hebben zelfs een
rechercheur in ons dorp die jaren op
rij wist te achterhalen wie de nieuwe
prins zou worden. Hij werd dan ook
Jan de Cock met c-o-c-k genoemd
zoals uit de serie Baantjer. Iedereen is
nieuwsgierig. Alles werd in de gaten
gehouden, tot gluren door de ramen
bij de ‘verdachte’ personen. Zo was
er die keer dat iemand dacht zeker
te weten wie er prins zou worden,
namelijk zijn schoonbroer. Dus hij
gluurde door het raam en hij zag dat
er een grote emmer aardappelen
geschild werd. Het was gebruikelijk
dat men na het uitkomen bij de
prins koude schotel ging eten door
de raad en bestuur. Maar alleen de
emmer aardappelen was niet genoeg
bewijs. Hij dacht gezien te hebben
dat er foto’s gemaakt gingen worden
van de nieuwe prins, hij dacht het
zeker te weten en verstopte zich in
de kofferbak van de auto van de
vermoedelijk nieuwe prins, echter
deze had hier lucht van gekregen en
is in de auto gestapt en weggereden
met de persoon in de kofferbak. In
Helmond werd gestopt en gezegd dat
hij wel tevoorschijn mocht komen. Hij
was betrapt en wist nog niets. Maar
wat bleek tijdens het prinsenbal,
kwam zijn schoonbroer toch als prins
tevoorschijn en vanwege zijn streken
mocht hij een rondje aan de raad
betalen.”
En zo kan Dick lang doorgaan en heeft
hij nog vele verhalen. “Of ‘wette
nag’... vul ze zelf maar in, zo heeft
iedereen wel z’n eigen ‘wette nag’.”

Dieptepunten
“Wat is nou een dieptepunt”, vraagt
Dick zich af. “Denk je dan aan het mislukken of niet lekker lopen van een
evenement of de strubbelingen die er
wel eens konden zijn met de lokale
horecaondernemers? Weer niet de eerste plaats bij de wagens of groepen in
de optocht, het moeten afgelasten van
de optocht vanwege het slechte weer
of is dit jaar een dieptepunt? Dit jaar
geen activiteiten zoals het prinsenbal,
jeugdprinsenbal, verlovingsbal, noem
maar op, dit alles zijn maar hobbeltjes
vergeleken bij het overlijden van een

TEKLA Tekenaar

m/v

(eventueel leerling tekenaar- of iemand die
ervaring heeft met 3D tekenen.)

Werken bij Nelissen Constructie
Wij zijn Nelissen Constructie. Sinds 1997 leveren wij trappen
en balustrades op maat aan onze klanten. Deze maken we met
name voor winkels, appartementencomplexen, bedrijfshallen
en de bouw.
Bij Nelissen Constructie staat bij ieder project de wens van
de klant centraal. Wij maken maatwerkproducten, geheel
passend bij de behoeftes van de klant. Wij zijn gespecialiseerd
in trappen, balustrades en het kleinere las- en constructiewerk.
Al deze projecten voeren wij van A tot Z uit. Van het uittekenen
tot aan de montage. Ons team bestaat uit een groep van
10 gemotiveerde medewerkers, die iedere dag met veel plezier
werken aan de projecten. Al deze factoren zorgen ervoor dat
wij projecten op kunnen leveren waar wij achter staan en
trots op zijn.
U kunt uw sollicitatie richten aan:
Nelissen Constructie t.a.v. de heer R. Nelissen
De Gruisdonk 21, 5928 RT Venlo
T 06 50 29 29 88 E info@nelissenconstructie.nl
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Contact en
openingstijden
Moet u iets regelen aan de balie?
Maak dan eerst een afspraak.
Dat kan via www.horstaandemaas.nl
of bel ons.

Telefoon
077 - 477 9777
Openingstijden gemeentehuis
Maandag: 8.00 tot 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur
Openingstijden gemeentewerf
Maandag t/m vrijdag
Ochtend: 7.30-12.00 uur
Middag: 12.30-16.00 uur

Let op:
• 15 en 16 februari: gemeentehuis en gemeentewerf gesloten.
• Alléén voor het doen van aangiften van geboorten en overlijden zijn we telefonisch bereikbaar op maandag en dinsdag tussen 10.00 en 11.00 uur op telefoonnummer 06 5335 5973.

Geen inzameling van afval
deze week!

De ultieme toekomst

Hoe ziet goed wonen, werken en
leven in Horst aan de Maas eruit?
Het afgelopen jaar hebben veel mensen meegedacht over de toekomst van Horst aan de
Maas. Wie zijn we? Waar komen we vandaan en waar willen we naartoe? Alle input die hierbij
werd opgehaald, is nu verwerkt in een magazine. En de vraag die nu aan alle inwoners wordt
teruggespeeld, luidt: herken jij je hierin?
De toekomst van Horst aan de Maas wordt

Maas. Zien zij zichzelf en de zestien dorpen

bepaald door de inwoners. Daarom heeft de

erin terug? Welke voorbeelden zien ze om

gemeente hen gevraagd om mee te denken.

zich heen van goed wonen, werken en leven

Veel inwoners hebben laten weten wat zij

in Horst aan de Maas? Iedereen is welkom om

belangrijk vinden voor de toekomst van Horst

zijn/ haar goede, inspirerende voorbeelden in

aan de Maas, om er te wonen, werken en

te sturen en zo te laten zien waar Horst aan de

leven. Al deze informatie is verwerkt tot een

Maas om draait en hoe de ultieme toekomst

document dat Horst aan de Maas en haar

van Horst aan de Maas eruitziet.

toekomst beschrijft. Dit document is online te
vinden op onshorstaandemaas.nl.

Laat je hart verwarmen door de geschiedenis

Door de sneeuwval en de gladheid is het niet meer mogelijk om het afval deze week (8 t/m 14

van onze gemeenschap en laat zien hoe goed

februari) op te halen. Zowel voor de collega’s die onze wegen dag en nacht proberen schoon

Het resultaat van alle input wordt nu terug-

wonen, werken en leven in Horst aan de Maas

en begaanbaar te houden als voor de inzamelaars die we veilig hun werk willen laten doen.

gekoppeld aan de inwoners van Horst aan de

eruitziet: kijk op onshorstaandemaas.nl.

De inhaalroutes (13 en 20 februari) op de

Gaat de afspraak voor het ophalen van

afvalkalender komen te vervallen

afval aan huis nog door?

Inwoners die normaal gesproken hun afval

Helaas kan E-waste, grofvuil, vlakglas, matras-

op zaterdag 13 februari (inhaalroute) zouden

sen, puin en bags ook niet opgehaald worden.

aanbieden, kunnen dit nu ‘gewoon’ op

Wij zullen op korte termijn een nieuwe afspraak

maandag 15 februari (vóór 07.00 uur) aan de

inplannen, hiervan krijgt u per mail of telefonisch

straat zetten.

bericht. Contact met ons opnemen is niet nodig.

Inwoners die normaal gesproken hun afval
op zaterdag 20 februari (inhaalroute) zouden
aanbieden, kunnen dit nu ‘gewoon’ op

Wordt het oud papier opgehaald?
Bent u aan de beurt met het aanbieden van oud

dinsdag 16 februari (vóór 07.00 uur) aan de

papier? Dan komt dit ophaalmoment te vervallen.

straat zetten.

Bewaar het voor een volgende keer, uw

LET OP! Dit is onder voorbehoud van de

vereniging zal u dankbaar zijn.

winterse omstandigheden! De actuele
informatie over de inzameling is te vinden op

Strooiploeg

onze website: www.horstaandemaas.nl.

Onze strooiploeg heeft al veel zout gestrooid en
sneeuw geschoven, maar er is te weinig verkeer

Wanneer mag het afval weer aan de straat?

op de weg om het zout in te rijden. Hierdoor smelt

Dat kunnen we nu nog niet zeggen. We

een klein laagje sneeuw dat vervolgens vastvriest

houden de weerberichten goed in de gaten

als een laagje ijs. Met het schuiven zouden

en bekijken dagelijks of en hoe we het afval

we dit laagje alleen maar polijsten en gladder

weer veilig kunnen inzamelen. Bewaar

maken. Eerste prioriteit zijn de hoofdwegen en

het afval tot het moment dat we weer

de verbindingswegen van en naar de dorpen.

kunnen ophalen. Dit geldt ook voor afval

We maken geen woonerven of wijken sneeuwvrij.

Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide

zoals lege ﬂessen, textiel etc. Uiteraard

Een melding maken is hiervoor niet nodig.

omgevingsvergunningen

mag u het volgende ophaalmoment extra
afval aanbieden in een doorzichtige zak

Weet dat we ons uiterste best doen om alles in

(keukenafval en/of PMD) of de tariefzak.

goede banen te leiden. Dank voor uw begrip.

Bekendmakingen

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

In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van

Iets regelen bij de gemeente?
Doe het via onze website!

uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).

Wilt u iets digitaal regelen bij de gemeente? Bijvoorbeeld informatie, een uittreksel of

America

Sevenum

De Sondert ongenummerd

een ander document aanvragen? Doe dat via onze website. U betaalt dan niet teveel.

Lorbaan 23a

Kleefsedijk 6

Swolgen

Wouterstraat 30 a

Jan Tinbergenstraat

Kerkveld 21

ongenummerd

Horst aan de Maas

Afspraak maken bij gemeente altijd gratis

ander document bij de gemeente kunnen

Evertsoord

Bij de gemeente is een afspraak maken altijd

aanvragen. Als u via een andere website

Drie Kooienweg 1

gratis. Maak daarom een afspraak met de

iets regelt moet u extra betalen, soms

Horst

Jan Tinbergenstraat

onbekende bestemming:

gemeente via horstaandemaas.nl. Of bel de

meer dan het dubbele. Dat is niet nodig.

Schoolstraat 7 a

ongenummerd

Spoorstraat 40 Hegelsom

gemeente om een afspraak te maken.

Vraag uittreksels of andere documenten

Van Megenstraat 26 en 28

(sectie Z perceel 177)

Vertrokken naar

(sectie Z perceel 178)

aan via horstaandemaas.nl. Of maak

Vrouwboomweg 4

Maarten de Vriesstraat 14

Uittreksels en documenten

een afspraak en vraag een document

Kranestraat 94

Horsterweg 44

Beleids- en toetsingskader

Er zijn ook andere websites en commerciële

op het gemeentehuis aan. U betaalt dan

Melderslo

Maarten de Vriesstraat 3

Aanjaagfonds Winkelcentra

organisaties die voor u een uittreksel of een

niet teveel.

Lochtstraat 25

George Vancouverstraat 15

Horst aan de Maas
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Ouderen vanaf 70 jaar

Gratis reizen met Omnibuzz
naar vaccinatielocaties in
Limburg
Bent u 70 jaar of ouder en lukt het niet om met behulp van uw omgeving vervoer te regelen naar de locatie waar u wordt gevaccineerd? Dan kunt u een gratis rit reserveren bij
Omnibuzz. Dit gratis vervoer geldt bij de eerste en de tweede vaccinatie (indien van toepassing). U hoeft hiervoor geen Omibuzz-pas te hebben.
Hoe werkt het?

Over het vervoer:

Als u de oproep voor de COVID-19 vacci-

De chauffeur blijft op u wachten bij de locatie.

natie krijgt, staat in deze oproep wanneer u

U gaat dus met dezelfde chauffeur terug. Houd

een afspraak kunt maken. Als u met de GGD

rekening met de coronarichtlijnen en -advie-

belt om de afspraak te maken, krijgt u ook de

zen. Heeft u symptomen van het coronavirus,

vraag op welke manier u naar de priklocatie

blijf dan thuis en reis niet.

reist. Als u met Omnibuzz naar de vaccinatielocatie reist, moet u dit vermelden. Zij houden dan

Als u met Omnibuzz reist, gelden ook

hiermee rekening bij het inplannen. Daarna kunt

onderstaande regels:

u uw rit boeken bij Omnibuzz (tel. 0900 - 0699).

- U draagt een chirurgisch mondkapje of
medisch mondkapje.

Heeft u wel een Omnibuzz pas?

- De chauffeur voert bij het instappen een

Dan kunt u ook reserveren via e-mail: ritreservering@omnibuzz.nl, of op www.omnibuzz.nl/
men-rit-reserveren.

gezondheidscheck uit.
- De chauffeur wijst u aan waar u moet gaan

Welkom Fieke
Op 2 januari is Fieke Janssen geboren. Fieke is de eerste baby van 2021 in Horst aan de
Maas. Burgemeester Ryan Palmen ging bij haar op bezoek en feliciteerde haar trotse
ouders Kim en Marijn Janssen-Katelaan en haar broertje Ward.

zitten.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

CDA Horst aan de Maas

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

Duurzame duurzaamheid

In 1994 werd de term ‘People–Planet–Profit’ bedacht door John
Elkington. Vanaf dat moment kreeg het onderwerp klimaat steeds
meer aandacht. In december 2015 werd het klimaatakkoord van Parijs
getekend en eind 2019 hadden 197 landen het akkoord ondertekend.
Het hoofddoel van het akkoord is
het reduceren van CO2, waardoor
de aarde minder snel opwarmt.
Duurzaamheid is één van de meest
gebruikte woorden in Nederland de
afgelopen jaren. Om te kunnen voldoen aan de gemaakte afspraken,
zullen we behalve erover spreken

SP Horst aan de Maas

ook iets moeten doen, ook in Horst
aan de Maas. Bij het CDA staat duurzaamheid (rentmeesterschap) hoog
in het vaandel. Uitgangspunt van het
CDA is dat energie die niet gebruikt
wordt, ook niet opgewekt hoeft te
worden (denk bijvoorbeeld aan isoleren van woningen). Daarnaast willen

simpelweg minder vierkante meters
beschikbaar zijn dan in de Librije, de
huidige locatie. Er is al fors bezuinigd
op het personeel, want de wethouder wil meer toe naar een vrijwilligersorganisatie die ondersteund
wordt door professionals.
Bij de SP rijst dan de vraag of we
straks niet een prachtig pand hebben
aan de buitenkant, maar waaraan

VVD Horst aan de Maas

we beschikbare daken van huizen en
bedrijven maximaal gebruiken voor
zonnepanelen. Voorwaarden van het
CDA bij grootschalige projecten zijn:
draagvlak van de omgeving, streven naar 50 procent participatie van
de omgeving, geen zonneweides
op goede landbouwgrond en lokale
energiecoöperaties ruimte geven om
mee te doen.
Het streven van het CDA: de omgeving profiteert van de revenuen, dubbel ruimtegebruik bij projecten met

zonnepanelen en we nemen altijd
de nieuwste ontwikkelingen mee in
de besluitvorming bij zonneweides
en windturbines. We sluiten de ogen
niet voor nieuwe ontwikkelingen op
energiegebied binnen en buiten zon
en wind. Technieken ontwikkelen
zich exponentieel. Het CDA gaat voor
duurzame duurzaamheidsprojecten.

Eric Brouwers

Bibliotheek van de toekomst in Gasthoês?

Onlangs diende de SP een motie in om de wethouder te dwingen de verhuiskosten van de bibliotheek
te vergoeden. Wat is er aan de hand?
Iedereen die wel eens verhuisd is,
weet dat daar kosten mee gemoeid
zijn. Dat geldt ook voor de bibliotheek. Er zijn noodzakelijke kosten
voor de verhuizing naar de voormalige kapel in ‘t Gasthoês, zoals een
nieuwe vloer en muurbekleding.
Tegen welke prijs moet de bibliotheek verhuizen? Er moeten al veel
boeken verkocht worden omdat er

077 - 477 9777

de inhoud ontbreekt. Een inhoud die
moet voldoen aan de bibliotheekwet.
Waar een fatsoenlijke internetverbinding nodig is, met werkomstandigheden volgens de Arbonormen,
waar mensen een boek of krant
kunnen lezen, waar het bruist door
discussie en interactie tussen mensen, waar mensen les krijgen in de
Nederlandse taal en waar kinderen

geprikkeld worden om een boek
te lezen in plaats van continue op
beeldschermen te turen.
Wij vinden dat de enig overgebleven bibliotheek in Horst aan de Maas
haar waarde voor de hele samenleving bewezen heeft. Er wordt hard
gewerkt om tegemoet te komen aan
alle eisen die door het college worden gesteld en de richting waarin
het college beweegt. Het is dan ook
triest om eerst te horen dat de bibliotheek om meer steun mag vragen

als ze het echt niet redt, maar als ze
dat doet geen gehoor krijgt. Waarom
partijen als PvdA en D66+GroenLinks
hiermee instemmen is ons een raadsel. Is het pluche van het wethouderschap dan toch belangrijker dan je
idealen?

Sonja van Giersbergen

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

In de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2022 gaan we als VVD weer een nieuw verkiezingsprogramma
en kandidatenlijst vaststellen. Een ideaal moment voor mensen in
onze gemeente, met ideeën of interesse voor de politiek, eens polshoogte te komen nemen of u gewoon te melden. Mensen met ideeën en
die vinden dat het gemeentelijk functioneren beter kan of anders zou
moeten, kunnen bijdragen onze samenleving te verrijken. Wij zouden
graag met hen in contact willen komen.
De gemeente Horst aan de Maas
kent veel maatschappelijke en economische uitdagingen. Het begint
met de financiële situatie die verre

vernieuwingen noodzakelijk. Vooral
in de agrarische sector is een toenemende consolidatie aan de gang.
Agribusiness in de breedste zin is nog
veruit de belangrijkste economische
pijler binnen onze gemeente. Een
andere uitdaging is het sneller inlopen van het grote woningtekort, met
een divers aanbod. Maar er is natuurlijk méér; denk bijvoorbeeld aan de
van rooskleurig is, terwijl de lastenenergietransitie die ook op gemeendruk al bovengemiddeld hoog is.
telijkniveau meer aandacht dient te
Benchmark-onderzoek wijst dat duidelijk uit. Marktveranderingen maken krijgen. Een andere economische

pijler is toerisme en dagrecreatie.
Hier is het in stand houden en mogelijk uitbreiden van een aantrekkelijk
aanbod essentieel. Ook de zorg voor
een aantrekkelijk buitengebied en
tegengaan van verpaupering of zogenaamde verdozing, verdient onze
volle aandacht. Van een gemeentelijk
organisatie, mag je verwachten dat
deze meer dient dan heerst! Praat
met ons mee. Gewoon. Doen.
Yvonne Douven

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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ANWB

Mind Mystery wint bronzen
award Leukste uitje van Limburg
Via een online prijsuitreiking heeft Mind Mystery in Horst donderdagmiddag 4 februari de bronzen award voor ANWB’s Leukste uitje van
Limburg in ontvangst mogen nemen.

Win-winsituatie

Samenwerking Toverland en
PVH Europe
Attractiepark Toverland en PVH Europe B.V. zijn een duurzame
samenwerking aangegaan. Deze samenwerking is met behulp van
HR-dienstverlener Adecco.

Binnenkijken bij...

Column

Ik ben niet
corona

Tijdens de verkiezingsperiode brachten meer dan 80.000 mensen hun
stem uit. Mensen konden stemmen
op het uitje dat zij het afgelopen jaar
het meest waarderen, zowel op landelijk niveau als per provincie. Voor
Mind Mystery is het de eerste nominatie voor deze award sind het 2,5 jaar
geleden haar deuren opende.

Dit geeft veel hoop
voor de toekomst
“Deze prijs is een kroon op het werk
en vooral een motivatie en inspira-

tie om ook in uitdagende periodes
onze gasten te blijven verbazen en
verwonderen”, zegt Petra DinghsSiebers, officer bij Mind Mystery.
“We waren met ons hele team nog
maar net op stoom toen in maart
2020 de wereld veranderde. Door
creatief, positief en proactief te zijn,
hebben we gedurende het jaar toch
vele bezoekers op een veilige manier
kunnen ontvangen. Dat we van de
vakjury en onze bezoekers deze
waardering krijgen in een tijd waarin
we zoveel meer willen maar niet
kunnen, geeft zoveel hoop voor de
toekomst. We zijn erg dankbaar voor
deze erkenning.”

Jean Gelissen jr., algemeen directeur Toverland, is trots op deze
samenwerking. “Wij zijn erg blij
dat wij onze medewerkers in een
tijd waarin Toverland vanwege
het coronavirus tijdelijk gesloten
is toch van werk en van inkomen
kunnen voorzien.” Ook Jac Wanten,
van PVH Europe, ziet de samenwerking als een mooie win-winsituatie. “Wij helpen Toverland
en haar medewerkers graag om
de coronatijd te overbruggen.
Vanwege de explosieve stijging
van onze online bestellingen kunnen wij de extra handen heel goed
gebruiken.”
Op dit moment is een dertigtal
medewerkers van Toverland toegevoegd aan het team van PVH.
Ingrid van Heyster, regional branch-

manager bij Adecco, is erg blij dat
ze heeft kunnen bemiddelen tussen
PVH en Toverland. “Het is geweldig
dat deze bedrijven vanuit dezelfde
regio elkaar in deze uitdagende tijd
kunnen helpen.”

Bedrijven helpen
elkaar
PVH Europe B.V. is eigenaar
van onder andere de merken
Tommy Hilfiger en Calvin Klein.
Adecco koppelt als wereldwijd
HR-dienstverlener in meer dan zestig landen werkgevers en medewerkers aan elkaar en vervult
vacatures voor PVH.

Oh, zit dat zo!

Nieuw energielabel geeft
opstartproblemen
Het is voor eigenaren van woningen vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelĳk om het energielabel eenvoudig digitaal aan te vragen. Er dient
een vakbekwaam adviseur langs te komen om het label te bepalen. Het label wordt hiermee nauwkeuriger en het is mogelĳk om verbetermogelĳkheden op maat aan te bieden.
hernieuwbare energie. Het nieuwe
label draagt bij aan bewustwording, is een stimulans voor verduurzaming en daarmee voor
energiebesparing en CO2-reductie.
Het vereenvoudigd label (VEL) kan
vanaf 1 januari 2021 niet meer
worden aangevraagd. Reeds verstrekte (vereenvoudigde) labels
behouden hun geldigheidsduur van
tien jaar. De kosten voor het aanvragen van het label gaan daarmee sterk omhoog. Van nog geen
10 euro in 2020 naar bijna 250 euro
in 2021.
Hierbij worden voor een gebouw
drie indicatoren berekend: de
warmtebehoefte, het primair fossiel energiegebruik en het aandeel

De adviseur komt daarvoor dan
wel ter plekke langs, inspecteert
de woning en bepaalt op basis van
kenmerken als isolatie, afmetingen

en warmtebronnen hoeveel energie de woning verbruikt. Je krijgt
dus ook een veel nauwkeurigere
opname van de woning en kunt
gerichter maatregelen treffen.
Naast dit uitgebreidere label is ook
per 1 januari de advertentieverplichting aangescherpt. Het is vanaf
die datum verplicht om het label
te vermelden als men een woning
of bedrijfspand via bijvoorbeeld
Funda, Facebook, website of etalage te koop aanbiedt. Het tekort
aan adviseurs heeft de wachttijden
en prijzen voor een nieuw label
voor koopwoningen inmiddels flink
op laten lopen. De advertentieverplichting is daarom door het ministerie voorlopig stopgezet.
Dit betekent dat de verplichting
om een energielabel te tonen bij

de verkoop of verhuur van vastgoed tijdelijk niet hoeft en de druk
enigszins van de ketel is. De verplichting om een energielabel
bij het transport van de woning
te overhandigen blijft overigens
gewoon gelden. Bij de verkoop
van uw woning helpen wij u graag
zodat u volledig voldoet aan de
geldende regelgeving.

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

Tegenover mij zit de jongste
puber te grinniken achter haar
tablet. “Welke online les ben jij
aan het volgen?”, vraag ik.
“Aardrijkskunde”, antwoordt ze
net iets te snel. Ik zie op haar
scherm het Netflix-logo. “Ja, het
speelt zich af in Afrika en er zijn
olifanten”. “Als je mij niet binnen
30 seconden kunt vertellen welk
Afrikaans land én waar in
Afrika dit ligt mag je je tablet
inleveren en je wiskundeboek
pakken. “Ja-ha”, antwoordt ze.
Ze knalt met de deur. Een half
uur later komt ze binnen en
geeft ze mij een knuffel.
Ik log in voor een vergadering
waar ik mijn collega’s spreek over
onze vaccinatiestrategie. We zijn
opgewonden en hoopvol. De vaccins voor bewoners zijn onderweg.
Voor medewerkers helaas nog niet.
Mijn telefoon licht op. Het is de
dagbesteding van mijn dochter
Saar. Haar begeleider is positief
getest. Ik bel de GGD om Saar aan
te melden voor een test en krijg te
horen dat ze tot de uitslag binnen
moet blijven.
Een uur later stormt ze binnen.
“Ik ben niet corona!” roept ze boos.
Voor de tweede keer die dag knalt
de deur. Wauw, denk ik. Wat een
treffende verwoording van de
situatie. Ik voel mij ook corona.
Op mijn werk ben ik bezig met
corona, als ik de krant lees of de tv
aanzet ben ik corona en nu ook als
mama. Er is geen ontkomen aan.
Saar is verdrietig en huilt, ze snapt
er niks van. Waarom mag ze niet
naar dagbesteding? Op tv komt een
foto van Hugo de Jonge langs. Hij
wordt geknuffeld door Fred. Fred
heeft een verstandelijke beperking.
Nu moet ik ook huilen. Fred en
Hugo zijn samen even niet corona.
Afstand houden, niet knuffelen,
binnenblijven. Dat werkt natuurlijk niet als lichamelijk contact
jouw manier van communiceren is.
Ik denk aan onze begeleiders die
elke dag met dit dilemma moeten
omgaan. Aan alle bewoners die
van corona niets begrijpen. Papa’s,
mama’s en familie die niet kunnen
knuffelen.
De uitslag is negatief. We mogen
naar buiten. Het sneeuwt en de
zon schijnt. “Kijk daar wonen ijsberen”, zegt Saar en ze wijst naar de
horizon.

www.intermakelaars.com
Marcia Adams
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Ik laat carnaval niet aan me voorbijgaan
‘Vastelaovend’ is een begrip in Limburg. Maar vanwege het coronavirus is het niet toegestaan om uitbundig te feesten. Laten de inwoners van
gemeente Horst aan de Maas de traditie helemaal aan zich voorbijgaan?
We mogen maar één bezoeker ontvangen in
huis. Daarnaast hebben we nog te maken met
een avondklok. Carnaval vieren met een groep
zit er dus dit jaar niet in. Terwijl we met zijn
allen proberen de besmettingen in het land
laag te houden, is het niet verstandig om een
feest te organiseren en de regels te overtreden.

Daarnaast kan niemand dit jaar ‘vastelaovend’
vieren en biedt dat nog enigszins troost.
Aan de andere kant hoeven we het feest ook
niet volledig aan ons voorbij laten gaan. Er zijn
op allerlei manieren alternatieven bedacht. Denk
daarbij aan quizen of muziekprogramma’s. Maar
je kunt natuurlijk ook zelf de muziek aanzetten,

verkleden en een polonaise door je woonkamer
lopen. De echte ‘vastelaovendvierders’ bedenken
wel een manier.

Ik laat carnaval niet aan me voorbijgaan.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 05

Ik vind het verantwoord dat de basisscholen opengaan
Met een dag vertraging door het weer, gingen ook in Horst aan de Maas op dinsdag 9 februari alle basisscholen weer open.
Waar een enkeling twijfelt of dit wel verantwoord is, vinden de meeste stemmers op de
poll het een terechte beslissing om de kinderen weer naar school te sturen. De basisscholen en kinderopvang zijn sinds half december
dicht. Veel ouders hadden een zware dobber
aan de tweede lockdown. Thuisonderwijs en
digitale lessen, zowel kinderen als ouders
hadden er intussen genoeg van. De deuren
moesten weer open dus. Want waarom nog
wachten? Kitty Erprath zegt op Facebook: “Je

kunt niet wachten tot iedereen een vaccinatie
heeft gehad want dan is het jaar al weer voorbij.” Marie Louise Nagtzaam-Backus vult aan:
“En wanneer gaan we het welzijn van de kinderen eens voorop stellen, in plaats van ons
te laten regeren door angst. Laat de kinderen
gewoon lekker kind zijn met hun normale ritme
van naar school gaan, omgaan met anderen
enzovoort. Van al dat thuis zitten, het niet kunnen sparren met een docent en de godganse dag
staren naar een laptop kweken we een generatie

waar ik mij ernstig zorgen om maak. En waarom?
Omdat we allemaal ‘bang’ zijn.”
Anderen vinden het echter te snel gaan.
Het Outbreak Management Team schreef in een
advies aan het kabinet dat de scholen en opvang
open kunnen, maar dat de versoepeling wel ‘een
reëel risico’ met zich meebrengt voor het aantal ziekenhuis- en IC-opnames. Zo ziet Sandra
Toekook liever dat er wordt gewacht totdat de
besmettingen verder dalen.

Scholieren gezocht
voor de oogst
van cherrytomaten

Te huur gevraagd:

GRASLAND

Westburg is op zoek naar scholieren die het leuk vinden
om zaterdag ochtend en in de vakanties iets bij te verdienen
op één van onze drie locaties!

EN/OF

Wat hebben wij jou te bieden?
• Je eerste werkervaring!
• Een beloningssysteem waardoor hard werken wordt beloond!
• De mogelijkheid om samen met je vrienden te werken
maar ook om een heleboel nieuwe vrienden te maken!
Ben jij:
• Na het lezen van deze advertentie enthousiast geworden?
• Ouder dan 13 jaar en groter dan 1.50m lang?
• Enthousiast, gemotiveerd en houd je van aanpakken?

GROND
WAAR GRAS INGEZAAID
KAN WORDEN

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

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

tel.nr. 06 - 18 11 64 80

Ingezonden brief

Afdeling vergunningen moet op de schop en zich heruitvinden
Om te beginnen: tekortkomingen op afdelingen in de gemeente zijn het bestuur/college en de directie te
verwijten. Die moeten richting geven en de kwaliteit van afdelingen bewaken. Dat geldt dus ook voor de
afdeling vergunningen. Ambtenaren werken volgens hun richtlijnen en opdrachten in een vastgestelde
structuur.
De afgelopen jaren kwamen één
voor één tekortkomingen van de
afdeling vergunningen naar voren.
Eerst werd door burgers de tekortkoming aangegeven dat vergunningen niet werden geactualiseerd.
Wel toegegeven, niets aan gedaan.
Daarna werd al duidelijk dat energiehoofdstukken in vergunningen
nauwelijks inhoud hadden. Onder

druk van de klimaatcrisis wel herkend, maar nog geen harde actie.
Kortelings is door burgers aangegeven dat de verwerking van BBT
(Best bestaande technieken) in IPPC
bedrijven niet is doorgevoerd terwijl
dit vier jaar geleden al is vastgesteld.
Niet bekend op de afdeling. Naast
deze tekortkoming van de BBT is het
ook zo, dat tot voor kort nog nieuwe

taak is en daardoor ongeorganiseerd
is. Verspilling van uren en een rem
op noodzakelijke verbeteringen voor
klimaat en natuur. Die tekortkomingen zijn het college en de directie
vergunningen zijn afgegeven die ook aan te rekenen.
niet aan BBT voldeden. Hier werden
Hier ligt een zware taak op de verkort geleden nog vergunningen afge- antwoordelijke wethouders Eric
geven die nu weer moeten worden
Beurskens en Rudy Tegels, die, als
aangepast. Verspilling van capaciteit. ze willen en kunnen, recht moeten
Voor tijdelijke vergunningen ontzetten wat in de afgelopen jaren is
breekt een systeem van opvolging.
scheefgegroeid.
Geen beheer dus. Probleem is niet
dat er tekort aan personeel is, maar
Geert Ambrosius,
dat de afdeling niet weet wat haar
St. Jansstraat Meterik

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.

Marieke ment...

Column

Kijk ‘es naar
het vogeltje
Bij de HALLO hebben we als
regel dat we voorzichtig
omgaan met het maken en
plaatsen van foto’s van ongevallen. We fotograferen geen
slachtoffers, ‘blurren’ waar
nodig kentekens en brengen
niet onnodig leed in beeld.
Dat doe je uit piëteit voor de betrokkenen. Je zou maar een foto van een
ongeluk in de krant tegenkomen en
daar op de grond je vader, broer of
tante zien liggen, met daarnaast het
wrak van wat eens een auto was.
Wie tegenwoordig beelden van bijvoorbeeld een auto-ongeluk voorbij
ziet komen, kan soms constateren
dat er meer omstanders zijn die
met hun telefoon het tafereel filmen, dan mensen die hulp bieden.
Zijn wij in deze tijd van mobiele
telefoons en amateurfotografen
die bij elke sirene in de startblokken schieten, daarmee het braafste
jongetje van de klas? Misschien wel.
Maar liever dat dan een op een sensatiebelust weekblad zijn.
Om de band met het publiek te versterken, zijn politieagenten en Boa’s
steeds vaker te vinden op sociale
media. Elke wijkagent heeft tegenwoordig wel een Instagram-account.
Ze delen daarop wat zij tijdens hun
werkzaamheden zoal meemaken.
Aanhoudingen, diefstallen en ook
het assisteren tijdens ongevallen.
Ook de agenten in onze regio
zijn actief op sociale media.
Voor ons als redactie vormen die
accounts dankbare nieuwsbronnen.
Natuurlijk moet er af en toe ook
ruimte zijn voor een grapje of wat
‘stoere praat’. Soms worden daar,
naar mijn mening, grenzen bij overschreden. Zo plaatste de politie vorig
jaar een keer een foto op Instagram
van een bebloed interieur. Tijdens
een nachtdienst waren de agenten
opgeroepen naar een woning waar
zij een man aantroffen in een grote
plas bloed. “Het bloed spoot eruit”,
meldde de agent en maakte nog
even een fotootje van de bloedvlekken op de deur. Afgelopen weekend
ging door de gladheid een auto over
de kop en belandde in de berm.
De bestuurder kwam er gelukkig
goed van af. En om de tijd te doden
voordat de takelwagen kwam,
maakten de agenten een sneeuwpop voor het autowrak. Leverde
meteen weer wat ‘likes’ op.

Marieke
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15-vragen aan

Sybe Kemkens Meerlo
relaxed. Lekkere muziek op en gaan.
Meestal zijn het gerechten waarbij
vlees centraal staat. Bijvoorbeeld een
stoofpot, eigengemaakte worsten of
stoofvlees. Het maken van ‘exotische
gerechten’ is ook ontzettend leuk, iets
van een curry bijvoorbeeld. Daarnaast
verzamel ik verschillende dingen.
Bierglazen en hoofddeksels met iets
van historische betekenis. Zo heb ik
al een originele Russische ushanka
(soort hoed), een Oost-Duitse officierspet en een Franse kepie aan de muur
hangen. Ook hebben mijn bierglazen
een plekje gekregen in onze keuken.
Ik vind het nog steeds een wonder
dat ik dat erdoor heb gekregen bij
mijn ouders.

zelf ook van koken gaan houden en
denk ik nog vaak aan hem als ik bezig
ben in de keuken. Het altijd klaar
staan voor anderen, soms ten kosten
van hemzelf, heeft helaas ook zijn
tol geëist. Mijn opa is afgelopen jaar
overleden. Ik mis hem nog steeds
elke dag en zal altijd van hem blijven
houden.

Wat doe je het liefs op een vrijdagof zaterdagavond?

Wat ligt er onder jouw bed?

Een pilsje drinken met mijn vrienden, dit doen we eigenlijk steevast
elk weekend. Vaak neemt iedereen
wat van zijn eigen speciaalbier mee,
dit wordt uiteraard gedronken uit het
bijbehorend bierglas. Meestal wordt
er gekaart. Toepen, kamelenrace, presidente, maar vooral boerenlullen. Nu
ik dit zo allemaal opschrijf voel ik me
toch een beetje als een vent die al
tien jaar met pensioen is.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Sybe Kemkens
19 jaar
Meerlo
tussenjaar

Wat voor reis zou je ooit nog
willen maken?
Een rondreis door Europa staat al erg
lang bovenaan mijn bucketlist. Ik ben
niet echt iemand die op vakantie gaat
om vervolgens alleen op het strand
te liggen. Het liefste ga ik elke dag
ergens heen, een historisch stadje of
een museum bijvoorbeeld. Europa
lijkt me hiervoor het beste, aangezien
er ontzettend veel verschillende culturen zijn. Ook zou ik nog een keertje
met de Transsiberië Express meereizen. Dan reis je per trein van Moskou
naar Vladivostok, door heel Rusland.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Gedachtenlezen zou ik willen kunnen. Ik merk vaak toch dat ik graag
wil weten wat mensen denken. Ook
zou ik gelijk meedoen aan een of
andere vage spelshow waarbij er veel

geld te winnen valt. Gewoon even de
gedachten van de presentator lezen,
en hoppa, tel uit je winst.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
‘’Pas op kel, als je een vriendin hebt
is elke euro nog maar vijftig cent.’’
Dit kreeg ik met enige regelmaat te
horen van mijn opa.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Eén beste vriend of vriendin heb ik
eigenlijk niet. Ik heb juist een wat
grotere groep vrienden om me heen.
Sommigen ken ik al vanaf de peuterspeelzaal, terwijl ik anderen pas een
jaar of drie geleden heb leren kennen. Toch voelt het bij iedereen alsof
ik ze al vrijwel mijn hele leven ken.
Dat waardeer ik ontzettend en ik ben
erg dankbaar dat ik zulke fantastische
mensen mijn vrienden mag noemen.

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is koken. In
de keuken bezig zijn vind ik echt

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Van Spongebob en Gravity Falls kan
ik eigenlijk nog steeds genieten. De
eerste vier seizoenen van Spongebob
zijn volgens mij immaterieel erfgoed.
Na seizoen vier gingen de originele
schrijvers weg en ging het een beetje
bergafwaarts. De animatiestijl van
Gravity Falls is wat mij betreft perfect.
Hierdoor is het heel relaxed om naar
te kijken. Ook heeft de serie een erg
leuk plot.

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn opa, de vader van mijn vader.
Als ik bij hem was werd ik altijd meteen ontzettend blij, omdat hij zelf
ook altijd enthousiast was. Ik kan
me nog herinneren dat we bij mijn
opa en oma achter in de tuin met de
luchtbuks op oude colablikjes gingen
schieten, dat vond ik geweldig. Ook
gingen we vaak op zondag langs om
te eten. Er stond dan een grote pot
met zelfgemaakt groentesoep klaar,
met groentes uit eigen tuin. Hij was
een harde werker en stond altijd voor
anderen klaar. Door mijn opa ben ik

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Een instrument bespelen, het liefste piano. Ik heb een lange tijd een
keyboard gehad, maar een paar jaar
geleden ben ik ermee gestopt, misschien moet ik dat toch maar weer
eens gaan oppakken.

Een matras.

Dag of nacht?
Eerlijk gezegd heb ik niet zo’n voorkeur. Soms kan ik de hele nacht wakker blijven, de andere keer wil ik
graag vroeg in bed liggen. Meestal
probeer ik ook wel vroeg te gaan slapen, dat blijkt echter altijd makkelijker gezegd dan gedaan.

Als je een dier was, wat zou je
dan zijn?
Sowieso een luiaard. Die doen namelijk helemaal niets. Dat lijkt me dus
extreem relaxed. Blijkbaar poepen
die beesten ook maar één per week,
dus, ik bedoel maar.

Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een soort helm die je allerlei informatie voert. ‘Hear me out.’ Je fietst naar
school en in plaats van dat je een
stoffig boek openslaat, krijg je een
helm of zoiets op je hoofd. Deze helm
voert je dan als het ware alle lesstof
voor die dag. Binnen tien minuten zit
je weer op de fiets naar huis. Ideaal.

Hond of kat?
Hond. Punt uit. Katten zijn als het
ware de NSB’ers van de dierenwereld.
Supersluw.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik moest beslissen of ik nou wel of
niet met dit interview mee zou doen.

Tekst: Teun van Zon

SCHOLIEREN GEZOCHT
Wij zoeken scholieren vanaf 13 jaar, die ons
komen helpen bij het oogsten van onze cherrytomaten.
Op zaterdag en in de vakanties.

Hoi

Column

Sneeuwpret
Nederland is helemaal lyrisch.
Stond jullie sociale media ook
vol met sneeuwpret foto’s?
De meeste geweldige sneeuwpoppen, iglo’s en witte bossen.
Hoelang was het ook alweer
geleden dat het zoveel
gesneeuwd had?
In ieder geval veel te lang.
Na een goede poging sneeuw
afgelopen december is het
nu wel dikke pret. Zeker 20
centimeter ligt er hier. Als klein
meisje vond ik sneeuw al leuk.
We maakten toen ook de leukste
sneeuwpoppen. Sleeën van
een heuveltje was een iets te
enthousiast idee vorig weekend
omdat de sneeuw niet zo goed
gleed. Dan maar beetje hulp met
sleeën. Ook wel: sleeën voor
gevorderden. Wat heb je nodig:
één touw, één slee, één auto
en een groot terrein om met de
auto te rijden. Je raad vast al hoe
wij ons hebben vermaakt vorig
weekend. Hard door de bochten
en op tijd loslaten voordat je
tegen een boom aan glijdt is wel
een tip mocht nu geïnspireerd
zijn. Fantastisch was het. Deze
week blijft het sneeuwen en
vriezen, vertellen ze. Dus we
glibberen nog even verder.
Ik hoop al een paar dagen lang
dat we komend weekend kunnen
schaatsen. Heerlijk vind ik dat!
Helemaal ingepakt op het ijs en
om je heen zie je dwarrelende
sneeuwvlokken. Jeetje, nu word
ik wel heel poëtisch. Er gaat dan
ook niks boven een heerlijke
middag ‘buitenspelen’. Iets wat
ik altijd blijf doen, hoe oud ik ook
ben. Ik had trouwens nog nooit
auto gereden in de sneeuw. Dat
heb ik gelijk maar eens getest,
want van proberen moet je leren,
toch? Zo, ik ga nog even genieten
van de sneeuw en de schaatsen
hoopvol van zolder halen. Ik
wil nog één ding kwijt: ga naar
buiten en doe gewoon even alsof
je gek bent.

voor meer informatie: info@sweetlions.nl of
Tel. 077-3662828 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL

Lotte Thijssen
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Geplukt

Frank van de Ven Meerlo
Hij is een echte carnavalsvierder in hart en nieren en heeft naar eigen zeggen nog nooit een carnaval
overgeslagen. En ook dit jaar gaat het feest, weliswaar in digitale vorm, gewoon door. Daarnaast stapt hij
graag op de pedalen voor een lange fietstocht. Deze week wordt Frank van de Ven (51) uit Meerlo geplukt.

elkaar, maar we hebben vroeger niet
de leraar voor de gek kunnen houden
door van plaats te wisselen”, zegt hij
lachend.

Techniek
De vader van Frank was belastingadviseur en met zijn eigen voorliefde
voor getallen en een havo/vwoadvies, leek het dus voor de hand
dat de jonge Frank ook die richting
op zou gaan. “Ik wilde echter naar
de lts, net als mijn vrienden. Ik vond
techniek namelijk ook erg interessant. Uiteindelijk ben ik naar de
mavo gegaan en heb daar met twee
vingers in mijn neus het diploma
gehaald. Daarna heb ik mbo en hbo
gedaan en nadat ik inmiddels aan
het werk was als fiscalist, heb ik in
de avonduren nog een opleiding tot
belastingadviseur en aansluitend universiteit in Tilburg afgerond. De affiniteit met techniek is er nog steeds en
als ik nu voor mijn werk bij bepaalde
bedrijven kom, vind ik de techniek
die wordt gebruikt erg interessant om
te zien.”

De Steeg

“Ik ben in mijn jeugd heel Brabant
doorkruist en ben uiteindelijk
voor de liefde in Limburg terecht
gekomen”, begint Frank zijn ver-

haal. Frank werd geboren in Bergen
op Zoom en vanwege het werk van
zijn vader verhuisde het gezin enkele
keren binnen de provincie. “Maar

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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dat was voor mij geen probleem. Ik
kan overal mijn draai wel vinden. We
zijn ook verhuisd toen ik van groep
8 naar de middelbare school ging,
dat vond ik toen niet zo leuk. Maar
uiteindelijk heb ik ook daar vrienden kunnen maken.” Frank heeft een
tweelingbroer en daarnaast nog één
jongere broer. “We zijn een tweeeiige tweeling. Dus we lijken wel op

Zo’n 27 jaar geleden leerde Frank de
uit Blitterswijck afkomstige Inge kennen. “Dat was bij De Steeg in Leunen.
Ik woonde toen in Stevensbeek en
met een stel vrienden gingen we
vaak naar Sint Anthonis, maar dat
werd op een gegeven moment saai
en dus stelde iemand voor om naar
Leunen te gaan. Daar heb ik Inge
toen leren kennen.” Inmiddels is het
stel 21 jaar getrouwd en ouders van
dochters Mirthe (17) en Meike (15).
“Toen we gingen samenwonen hebben we eerst een tijdje in Boxmeer
gewoond. Inge wilde echter graag
terug naar Limburg en we wilden het
liefst zelf een huis bouwen. In die tijd
moest ik toevallig op het gemeentehuis van de toenmalige gemeente
Meerlo-Wanssum zijn. Ik bedacht me
dat ik dan ook wel kon informeren
naar bouwgrond. En even later stond
ik buiten met een optie op een kavel
in Tienray”, lacht Frank. “We hebben vervolgens dertien jaar met veel
plezier in Tienray gewoond. Maar ik
wilde graag nog een keer een huis
bouwen en belde elk jaar wel met de
gemeente met de vraag of er ergens
grond vrijkwam. Tot die keer dat ik
zelf werd gebeld en te horen kreeg
dat we op de lijst stonden voor een

kavel in Meerlo. Intussen wonen we
hier alweer elf jaar.”

Alternatieve carnaval
Zoals gezegd kan Frank overal zijn
draai wel vinden en dat bleek wel
toen hij en Inge vijf jaar geleden
gevraagd werden als boerenbruidspaar van carnavalsvereniging De
Vöskes. “Dat was echt fantastisch. Ik
kan dit echt iedereen aanbevelen. We
hebben een superleuke tijd gehad.”
Na carnaval wilde Frank iets terugdoen voor de vereniging. “Ik had het
mailtje naar de voorzitter nog niet
verstuurd met de vraag of ik iets
voor hen kon betekenen of de telefoon ging al. Ze waren nog op zoek
naar een secretaris en dat ben ik toen
geworden.” Carnaval mag er dit jaar
dan anders uitzien, dat wilde niet
zeggen dat er geen feest gevierd kan
worden. “We hebben een leuk alternatief programma opgezet, met net
als anders een zegen van de kapelaan en een revue, maar dan digitaal.
Ook hebben we een geïmproviseerde
optocht met kleurplaten en zingt
mijn vrouw dit jaar samen met de
buurvrouw de carnavalsschlager van
Meerlo. Het carnavalsgevoel is er dus
wel zeker.” Is er volgens hem een
verschil tussen carnaval in Brabant en
Limburg? “Carnaval in Limburg vind
ik mooier”, zegt hij resoluut. “Er zit
meer cultuur achter.”

Uitlaatklep
Naast carnaval vieren, vormt ook
fietsen een uitlaatklep voor Frank.
En dan geen tochtje van 25 kilometer, maar het liefst lange toertochten. Zoals de Ronde van Vlaanderen
voor recreanten, een route van 235
kilometer, die hij twee jaar geleden
nog reed. “Een droom van me is om
ooit nog de Strade Bianche in Italië
te fietsen. Dat is een graveltocht van
ongeveer 190 kilometer. Een zware
tocht, waarbij het echt afzien is. Ik
ben een fanatieke fietser. Ik ben lid
van TWC Oranje en fiets gemiddeld
zo’n twee tot drie keer per week. Als
we op vakantie gaan, gaat de fiets
ook altijd mee. Ik heb niet veel nodig
om een fijne vakantie te hebben. Of
ik daarnaast nog tijd heb voor andere
hobby’s?” Lachend: “Nou, met mijn
gezin, werk, carnaval en het fietsen is
mijn tijd een heel eind op.”
Tekst: Marieke Vullings

Problemen met
BEKRO
Horst
Installatietechniek
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
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gespecialiseerd in klikgebitten
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5
2
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Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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Online cursussen bij BiblioNu
BiblioNu organiseert vanaf 1 februari online cursussen. Normaal
gesproken worden deze cursussen fysiek gehouden in de bibliotheek, maar door het coronavirus kan dit niet doorgaan.
De cursussen die worden gegeven zijn bijvoorbeeld presenteren,
doelgericht werken, goed met geld
en kritisch denken. Deze zijn gratis
te volgen. Het stimuleren van ‘een
leven lang ontwikkelen’ voor volwassenen is volgens BiblioNu een

belangrijke maatschappelijke taak
in de aankomende jaren. In deze
pilot van een jaar wordt onderzocht
hoe het aanbod van online cursussen zo goed mogelijk aansluit bij de
wensen en behoeften van bibliotheekleden.

Mogelijk naar einde zomer

Aspergefeest in Grubbenvorst
afgelast
Het bestuur van stichting Gewoën Grubbevors heeft in verband met de ontwikkelingen rondom de coronapandemie moeten besluiten het Aspergefeest af te gelasten. Verleden jaar gooide het coronavirus ook al roet
in het eten voor de organisatie.

Online coronavangerswedstrijd
bij De Locht
Openluchtmuseum de Locht in Melderslo houdt een knutselwedstrijd. Het museum vraagt aan kinderen om een dromenvanger te
maken in het thema van corona: een coronavanger.

Normaal gesproken vinden deze
acties plaats in het openluchtmuseum, maar vanwege het coronavirus is dat niet mogelijk. Kinderen
kunnen thuis aan het werk door
te knippen, plakken en schilderen. De Locht vraagt om hierbij bij
voorkeur afvalmateriaal te gebrui-

ken. Maak een foto van de dromenvanger en stuur deze vóór
22 februari naar schoolprojecten@
delocht.nl
Er zijn prijzen te winnen tijdens
de dromenvangerswedstrijd. De
mooiste exemplaren wil De Locht
tentoonstellen in haar museum.

Het Aspergefeest wordt altijd op eerste pinksterdag georganiseerd. “De
routekaart coronamaatregelen die de
overheid heeft gepresenteerd, geeft
aan dat het zo goed als zeker niet
mogelijk is om op 23 mei al een dergelijk groots evenement te organiseren”, geeft voorzitter John Jenniskens

aan. “Om ons heen zien we dat meerdere grote evenementen, zoals Funpop
of Baas van Horst aan de Maas al afgelast zijn. Dat sterkt ons in ons besluit.”
Omdat ook een ander groot evenement in het dorp is doorgeschoven naar volgend jaar (Witte Dame
Festival), hoopt stichting Gewoën

Grubbevors dat er aan het einde van
de zomer wel ruimte is voor een evenement op het Past. Vullinghsplein
in het dorp. “Maar dat komt er alleen
als de Covid-19 ontwikkelingen dusdanig zijn, dat dit veilig kan en mag.
Bovendien zal dit dan een kleinschalig
evenement worden”, zegt Jenniskens.

Ebony and Co is een leidend internationaal bedrijf, gespecialiseerd
in bijzondere houten vloeren voor het topsegment van de markt.
In onze locatie in Panningen verzorgen wij de productontwikkeling,
de behandeling en internationale logistiek van houten vloeren voor
levering wereldwijd. Voor deze werkplaats zoeken wij:

Productiemedewerker
Fulltime m/v
De werkzaamheden zijn zeer divers. Je werkt in een klein hecht team
aan het behandelen van hoogwaardige houten vloeren. Je hebt
een voorliefde voor houtproducten en oog voor detail en kwaliteit.
Om een goed beeld te krijgen van ons bedrijf kijk op onze site
www.ebonyandco.com
Ben je overtuigd en wil je solliciteren? Mail je motivatiebrief en je CV
naar John de Wert: production@ebonyandco.com

Maasbreeseweg 2 | 5981 NB Panningen | www.ebonyandco.com

Alaaf in het Vastelaovendshuus
Meerlo heeft net zoals tijdens Sinterklaas nu ook een Vastelaovendshuus. Tijdens de bestuursvergadering
in december van carnavalsvereniging de Vöskes is het idee geopperd om het oude winkelpand aan de
Beatrixstraat om te toveren tot een carnavalshuis. Toen vorig najaar definitief duidelijk werd dat fysieke
carnavalsactiviteiten dit seizoen niet mogelijk zouden zijn, is het bestuur op zoek gegaan naar alternatieven. Ook dit keer verzorgt Ronald Verberne de versiering van het Vastelaovendshuus. De mantels, de
steken en de scepters van prins Serge I en prinses Klaartje zijn er te zien. In het carnavalsweekend organiseert De Vöskes via een livestream een digitale Revue en een digitale optocht van de ingeleverde kleurplaten van carnavalswagens voor en door de jeugd. Op zondagmiddag en -avond is er voor de vossekeutels en
vossekeutelinnekes een plaatjesbingo en carnavalsquiz. Voor de Revue en de Kahoot-Carnavalsquiz kan
vooraf via WhatsApp een borrelbox of een smulbox worden besteld. Deze wordt dan aan huis bezorgd.
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Kammeroj vaan de Carnaval

Carnavalsevenement voor en
door hele gemeente
Onder de noemer kammeroj vaan de Carnaval Horst aan de Maas
wordt op zondag 14 februari een carnavalsevenement georganiseerd door alle carnavalsverenigingen van de gemeente. Dit
wordt die dag uitgezonden vanaf 11.11 uur op Omroep Horst aan
de Maas.
Alle carnavalsverenigingen hebben
een inzendingen ingestuurd vanuit
hun eigen dorp met onder meer
muziek, buuts, mini-documentaires en sketches. Denk hierbij onder
andere aan een optreden van de
Cornetto’s uit Melderslo, een buut
van Ger Kleuskens uit Meterik

en een mini-docu over Gekke
Moandig uit Grubbenvorst. Verder
zijn er optredens van regionale en
provinciale artiesten. Het evenement wordt uitzonden op zondag
14 februari van 11.11 tot 16.00 uur.
De presentatie is in handen van
Vincent Hesen.

In de bloemen

Jubilarissen Vrouwenbeweging
Griendtsveen
De Vrouwenbeweging van Griendtsveen heeft vrijdag 5 februari
zes jubilarissen in het zonnetje gezet. Zij werden, op afstand, in de
bloemetjes gezet.
Er zijn vier leden die 25 jaar lid zijn
van de vrouwenbeweging en twee
vijftigjarige jubilarissen. Normaal
gesproken zouden de leden zijn
gehuldigd tijdens de jaarvergadering. Ondanks de coronabeperkingen is deze keer besloten

de dames thuis, aan de voordeur
en op afstand, in de bloemetjes
zetten. De beide leden die vijftig jaar bij de vereniging zijn, Jo
Kluytmans en Dien Poels, zijn ook
benoemd tot erelid.

Presentatie De Klos

Hannes uitgereikt aan
17-jarigen
Tijdens de presentatie van de carnavalskrant de Klos zaterdag
6 februari in Horst, werd ook bekendgemaakt wie dit jaar
d’n Hannes krijgt. Het beeldje werd uitgereikt aan alle 17-jarigen
van Horst.

Vogelvoer voor ouderen in
Horst aan de Maas
Rotary Club Horst aan de Maas heeft in samenwerking met Bleumkes vaan Geluk en Proteion Welzijn
verschillende ouderen uit de gemeente Horst aan de Maas verrast met vogelvoedersysteem. Het initiatief
werd genomen om de ouderen een lichtpuntje te brengen in deze coronatijd een daarnaast de vogels in de
wintertijd wat extra te ondersteunen. Miranda en Stephanie van Bleumkes vaan Geluk hebben de hulp van
hun ambassadrice, Nienke Wijnhoven, ingeschakeld om te helpen met het rondbrengen van de spullen.
“Alsof het zo had moeten zijn, heeft deze actie net voor het barre winterweer plaatsgevonden”, aldus
Proteion Welzijn, die Rotaryclub Horst aan de Maas steunde in deze actie.
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Iemand krijgt d’n Hannes als hij
buiten zijn schuld om ‘duchtig
gekloët’ is. Hoewel in deze
tijd eigenlijk de hele wereld
‘duchtig gekloët’ is, kwam de
Kloscommissie na selecteren en
elimineren tot de conclusie dat
d’n Hannes van 2020 moest gaan
naar de jeugd van tegenwoordig
en dan met name naar de
17-jarige jongens in Horst. In

Horst is het gebruikelijk, dat de
jeugdprins gekozen wordt uit de
jongens die 16 of 17 jaar zijn. Als
je nu 17 bent en vorig jaar geen
prins bent geweest, dan is dus,
dankzij de coronacrisis, de kans
op jeugdprins worden verkeken.
Stijn van Helden nam namens
alle 17-jarigen d’n Hannes, die
ontworpen en gemaakt is door Al
Jacobs, in ontvangst.

CITAVERDE.NL/KENNISMAKENMBOHORST
CITAVERDE.NL/KENNISMAKENMBOHORST

* Door corona kunnen data en/of programma wijzigen.
daarom
altijd onze
voor actuele
informatie.
* Check
Door corona
kunnen
data website
en/of programma
wijzigen.
Checkcorona
daarom
altijd onze
voor actuele
informatie.
* Door
kunnen
data website
en/of programma
wijzigen.
Check daarom altijd onze website voor actuele informatie.
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Agenda t/m 15 februari 2021

vr
12
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za
13
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Pubquiz Junior

YouTube-uitzending Meulewiekers

Tuutekop TV

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: CS De Klotbultjes Griendtsveen
Locatie: Online

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers Meterik
Locatie: Online

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop en Jeugdcarnaval
Hegelsom
Locatie: Online

Online Jeugddisco

Vurronde de Slimste Geit

YouTube-uitzending Meulewiekers

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: CV De Geiten Tienray en OJC Gaellus
Locatie: Online

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Geiten Tienray
Locatie: Online

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers Meterik
Locatie: Online

Carnavalskwis

Pubquiz Senior

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel en Jeugdcarnaval
Dreumel Horst
Locatie: Online

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CS De Klotbultjes Griendtsveen
Locatie: Online

Ut Slimste Liemke

D’n Bok Quiz

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: CV De Geiten Tienray
Locatie: Online

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Bok Swolgen
Locatie: Online

Mini Bok Quiz

Carnavals Muziekbingo

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: CV De Bok Swolgen
Locatie: Online

Tijd: 21.11 uur
Organisatie: CV De Kroeënekraan en Pieëlhaas
Kronenberg en Evertsoord
Locatie: Online

Carnavalskwis
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: CV De Blauwpoët Broekhuizenvorst en
De Krey Broekhuizen
Locatie: Online

zo
14
02

De Slimste Geit Finale
Tijd: 15.00 uur
Organisatie: CV De Geiten Tienray
Locatie: Online

Ben jij gedreven, ambitieus en klaar
om je carrière op te bouwen in een
internationale omgeving?
Pas jij in een vernieuwende organisatie
die volop in ontwikkeling is?
Dan ben jij degene waar wij
naar zoeken!

Jeugddisco
ma Online
Tijd: 19.00 uur
15 Organisatie: CV De Geiten Tienray en OJC Gaellus
02 Locatie: Online

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

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

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die
zich toelegt op systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek georiënteerde
oplossingen. Bij de Hotraco Group werken ongeveer 250 medewerkers.
Wij zoeken een enthousiaste, klantvriendelijke en ambitieuze:

Medewerker Binnendienst
Binnen onze organisatie zijn wij constant vernieuwend
bezig ten aanzien van product en organisatie. In deze
cultuur zoeken wij naar een enthousiaste, gedreven
en initiatiefrijke medewerker. In deze functie ben je
verantwoordelijk voor een efficiënte en doeltreffende
verwerking van orders van zowel nationale als
internationale klanten.
Wij zoeken een commercieel ingestelde collega die het
klantenbelang niet uit het oog verliest. Daarnaast ben
je doelgericht en werk je nauwkeurig. Je krijgt er energie
van om contact te hebben met klanten en collega’s
vanuit alle hoeken van de organisatie. Administratieve
werkzaamheden zoals het invoeren en verwerken
van orders, het sturen van orderbevestigingen en
bestellingen doen gaan jou goed af.
Wij vragen:
• Een afgeronde MBO opleiding in administratieve/
commerciële richting of de nodige ervaring in het
vakgebied;
• Affiniteit met de agrarische-technische sector is
een pré, maar niet noodzakelijk;

•
•
•
•
•

Je staat je ‘mannetje’ in onze ‘mannenwereld’;
Klant-, service- en oplossingsgericht;
Doorzettingsvermogen en stressbestendig;
Communicatief vaardig in Nederlands, Engels en Duits;
Je bent een enthousiaste, gedreven en initiatiefrijk
persoon die snel schakelt met alle medewerkers van
Hotraco;
• Veranderingen en vernieuwingen worden door jou
gedragen je neemt anderen hierin mee.

te deep in
uit gleske
kiëke...

Wij bieden:
Een uitdagende functie waarin je een bijdragen kunt
leveren aan verdere groei en professionaliseren van
onze organisatie en waar ruimte is voor nieuwe
initiatieven en ideeën. Jouw arbeidsvoorwaarden zijn
goed te noemen, namelijk conform de CAO van het
Metaalbewerkingsbedrijf. Daarnaast hechten we naast
professionaliteit, veel waarde aan een goede werk- en
privébalans.
Meer informatie over Hotraco Group kun je
vinden op www.hotraco.com.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Guido de Swart (HR Manager).

Kerkstraat 17 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl
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Religie

Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Apotheek
10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Meerlo

zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Swolgen

dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij Gommans De Echte
Bakker!Deze cadeaubon wordt ter beschikking gesteld door het
Centrummanagement Horst-centrum.

Huisartsenpost

Oplossingen moeten vóór zondag 14 februari (12.00 u.) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekend
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Venlo

Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar info@horst-centrum.nl, of doe deze in
onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement (t.a.v. Marion van
Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden.

(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

Gebiedsteams
Hulp nodig bij werk,
inkomen of zorg?
Vraag een gesprek aan

Gemeente Horst aan de Maas
077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Tandarts
Spoedgevallendienst

Prime Dent
Raadhuisstraat 12, Venray
0478 58 22 81

15 t/m 18 februari
10.00

Puzzel

Raadhuisplein 2 Meerlo
0478 53 00 80
apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

12 t/m 14 februari

Tienray
zaterdag
woensdag

Apotheek Maasdorpen

Tandartsenpraktijk The
Gasthuisstraat 12, Horst
077 398 28 71

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

Horizontaal 1. Balspel 6. Soort gebed 13. Loopplank 19. Ovenkrabber 21. Gezichtsorgaan 22. Knaagdier
24. Mikpunt 25. Geloof 27. Loopwedstrijd 29. Geneesmiddel 32. Onmeetbaar getal 33. Nagerecht 35. Raad eens
36. Ruitertje 38. Opening 39. Wilde haver 40. Hemellichaam 41. Verharde huid 43. Overlevering 45. De oudste
47. Verlaagde toon 48. Deel van vinger 49. Plant 51. Boom 53. Grondsoort 54. Stadsdeel 55. Foto 56. Bontsoort
58. Interest 60. Deel van de keel 62. Deugniet 64. Noot 65. Strop 67. Trek 68. Schoonmaakmiddel 69. Bloeiwijze
70. Plus 71. Noodvoorraad 72. Deel van kamer 73. Bazige vrouw 75. Balk 76. Takje 78. Springstof 79. Huidvet
81. Gewicht 82. Toegang 84. Soort dans 86. Deel van Sumatra 89. Vent 91. Onbedekt 92. Opstootje 93. Lading
95. Tafel gast 97. Zorgen 99. Afmeting 100. Deel van vis 101. Witkalk 103. Tooi 105. Bijbelse figuur 106. Woonboot
107. Vismand 108. Dweil 109. Tochtje 111. Bibliotheek 113. Heftig 114. Dwarsmast 115. Vergissing 117. Luizenkam
119. Numero 120. Vuisthandschoen 121. Verlaagde toon 123. Houding 124. Spoel 126. Uitroep van afkeer
127. Verfraaid 128. Nachtgewaad.
Verticaal 1. Tennisterm 2. Gulden 3. Ten opzichte van 4. Roofdier 5. Kaarten boek 7. Boomvrucht
8. Daarnet 9. Landbouwwerktuig 10. Slee 11. In die buurt 12. Kunstenaar 14. Vaarwel 15. Vuurkoord
16. Hert 17. Oude maat 18. Computeruitdraai 20. Jammeraar 23. Regiment infanterie 26. Jong kind
28. Koffiedik 30. Naschrift 31. Vogel 32. Versnellingshendel 34. Koorhemd 37. Verhindering 38. Eerste melk
40. Klanknabootsing 42. Aard hoogte 44. Roem 46. Neon 47. Ontsteking 48. Deel van gebit 50. Onvruchtbaar
52. Snor 54. Waaronder 55. Soort onderricht
57. Deel van toneelstuk 59. Schoeisel
61. Drinkmiddel 62. Boksterm 63. Uniek
64. Vermogende 66. Hogesnelheidstrein
69. Voorzetsel 74. Turkse stad 75. Stopwol 77. Tol
pennetje 78. Mond 80. Hoeveelheid 81. Kleding
83. Opdracht 84. Vreemde munt 85. Reeds
87. Gravure 88. Drukte 90. In mindering gebracht
92. Sieraad 94. Stoomschip 96. Schoon
98. Bijbelse danseres 99. Bijbelse figuur
100. Stadswal 101. Razernij 102. Evenaar
104. Vogelstok 107. Forse kerel 108. Persoonlijk
vnw. 110. Uitdrukking 112. Blaastoestel 115. Tam
116. Rekeningcourant 118. Zoogdiertje
120. Soort verzekering 122. Stuurboord
123. Als onder 125. Noot.

112

Priesternoodnummer

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

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

De oplossing van de puzzel in HALLO
Horst aan de Maas van 04 februari was:

06 55 40 80 23

Meerlo, Tienray, Swolgen,
Broekhuizenvorst, Broekhuizen,
Lottum, Grubbenvorst
06 19 42 26 21

19

En de winnaar is: Jan Opbroek uit Sevenum.
Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon van
€ 50,- te besteden bij de deelnemende horeca
ondernemers in de Gemeente Horst aan de Maas!

20

Tummers
daar word ik vrolijk van
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Frank

59,95,-

77,95,-

39,• Incl. 2 verwisselbare tosti & wafelplaten
• Anti-aanbaklaag • Uitbreidbaar tot 16 platen

• 1400 watt vermogen • Voor 2 4x7 wafels
• Anti-aanbaklaag • Belgische wafels

35,Wafelijzer 1621
•930 watt vermogen • Hartjes wafels
• Anti-aanbaklaag

k

enboe

ecept

tis r
cl. gra

in

69,Multisnack-apparaat SW852D

Wafelijzer WA1450

43,99,-

129,95,-

54,95,-

85,-

49,-

Hetelucht friteuse GF500HLD

219,Keukenmixer MUM50123

Staafmixer MSM2650B

• 800 watt vermogen • EasyArmLift • 3,9l inhoud
• Inclusief patisserie set, blenderbeker en citruspers

• 600 watt vermogen • Ergonomische handgreep
• Incl. mengbeker, universele hakker, garde

cm

• 1700 watt vermogen • 5 liter inhoud
• Touchscreen • Binnenpan

249,-

16

5

COMBIDEAL

’’
➞

TV + Soundbar

65

1348,-

949,-

GRATIS
BEZORGD!

4K

ULTRA HD

999,-

349,-

699,-

SMART

279,Soundbar HW-T650/XN

4K HD TV UE65TU7170
• 65" (165 cm) • 4K Ultra HD • Dynamic Crystal Color voor levensechte, natuurlijke beelden

• Geniet van een volle en rijke klank • Surround Sound expansion

• UHD Processor • HDR10+ • Smart TV

• DTS Virtual:X • stream draadloos via Bluetooth • 340W • 3.1Ch

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

