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Alternatieve carnaval
Net als veel andere dorpen liet ook Swolgen carnaval dit jaar niet zomaar voorbij gaan. Carnavalsvereniging D’n Bok organiseerde afgelopen weekend diverse activiteiten. Zo was er
op zaterdag 13 februari een quiz en ging op zondag 14 februari het prinselijk gezelschap samen met Naoberzorg langs de deuren. Namens de Naoberzorg werden pakketjes uitgedeeld
aan ouderen en eenzame mensen. Inwoners hadden zich daarnaast op kunnen geven voor de alternatieve optocht, waarbij het prinselijk kwartet de mooiste creaties aan huis beoordeelde. Kijk voor meer foto’s van carnaval in Horst aan de Maas op pagina 16-17 / Beeld: Sten Jetten

De ontwikkelingen rond corona nog te onzeker

Horst aan de Maas wacht nog met boeken van zomervakantie
Bijna de helft van de inwoners van Horst aan de Maas is van plan om dit jaar op zomervakantie te
gaan. Mits de coronamaatregelen het toestaan, uiteraard. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau TipHorstaandeMaas.
In een ‘normaal’ jaar zouden we
nu al massaal reisbrochures doornemen en op internet zoeken naar
voordelige vakantiereizen. Of we
deze zomer überhaupt op reis kunnen gaan, is nog even koffiedik
kijken. We staan in elk geval in de
startblokken of het nu een vakantie
in Nederland wordt of in het buiten-

land. “Wij gingen normaal gesproken altijd met het vliegtuig, maar
vanwege corona gaan we nu met de
auto naar het buitenland voor een
fietsvakantie in Zwitserland”, laat
een inwoner weten.
29 procent van de ondervraagden
zegt juist bewust niet met vakantie
te gaan deze zomer. Vanwege hun

gezondheid willen ze bijvoorbeeld
liever geen risico lopen. Ook wachten mensen liever het vaccineren af. “De ontwikkelingen rond
corona zijn nog veel te onzeker”,
merkt iemand op. “Het vaccineren
verloopt veel trager dan gepland
en een derde pandemie staat er
aan te komen. Ik verwacht niet

veel van deze zomer, dus rond
1 september weten we misschien
meer. Ik heb zelfs mijn reisverzekering opgezegd. Wat heeft het
voor nut, als we toch niet weg
mogen.” Meer dan de helft zegt
dan ook te willen wachten met op
vakantie gaan totdat ze gevaccineerd is. “Dat zou iedereen moeten
doen, dan is het kans op verspreiding veel kleiner”, zegt deze persoon. Een ander vult aan: “Ik ga
ervan uit dat de epidemie in de

zomer verminderd omdat er normaal gesproken minder besmettingen zijn. Dit zag je vorig jaar ook.
Bovendien gaan dan waarschijnlijk
de vaccinaties langzaam hun werk
doen.”
Van degenen die aangeven zeker
op vakantie te willen gaan, heeft
nog maar 24 procent ook daadwerkelijk al een reis geboekt.
Driekwart wacht liever tot het laatste moment, voordat ze een reis
boekt.
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Bestuursleden stellen zich voor

‘Gasthoês heeft nu de wauwfactor’
De eerste drie bestuursleden van
stichting Cultureel Centrum
‘t Gasthoês zijn bekend: Marc
Duffhues, Mart Willems en Hans
Vloet. Hun rol: de gebruikers ondersteunen, verbindingen leggen en
ervoor zorgen dat ‘t Gasthoês echt
de huiskamer van Horst aan de
Maas wordt.
Wie straks welke functie gaat vervullen, dat moet nog besloten worden,
maar hun voordracht is in elk geval
wel al goedgekeurd door het College
van B&W van de gemeente Horst aan
de Maas. De drie mannen hebben er
zin in om cultureel Horst aan de Maas
vanaf 1 mei, als ‘t Gasthoês officieel
in gebruik wordt genomen, verder uit
te dragen. “Zodat het gebouw straks
gaat leven zoals we het willen”, zegt
Hans Vloet. Samen met Marc Duffhues
is hij kind aan huis bij het cultureel
centrum. “Van jongs af aan kom ik al
in ‘t Gasthoês, eerst als leerling van de
muziekschool en later als lid van de
Koninklijke Harmonie van Horst”, zegt
hij. “Daarnaast ben ik vanuit mijn werk
ook betrokken bij de bouw. Ik hoefde
dan ook niet lang na te denken toen
Janneke (Rijksen, interim-directeur,
red.) me benaderde met de vraag of
ik lid wilde worden van het bestuur.”
Dat gold ook voor Marc Duffhues.
In zijn functie als president van de
Koninklijke Harmonie is Duffhues al
vanaf het begin van het project betrok-
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ken bij de kopgroep. Deze bestaat uit
een aantal vaste gebruikers van ‘t
Gasthoês en heeft meegedacht met
de invulling van het nieuwe culturele
centrum. “Ons doel is het cultureel
programma naar een hoger level te
tillen, ook voor de omliggende dorpen, zodat ‘t Gasthoês echt de huiskamer van Horst aan de Maas wordt.”
Mart Willems, in het verleden onder
meer betrokken bij OJC Phoenix en de
actiegroep Behoud Gebouw Mooren,
meldde zichzelf aan. “Ik hou van pionieren. Je krijgt maar één kans om iets
goed neer te zetten en je plek te bewijzen.” Het bestuur bestaat nu nog uit
drie personen, maar mag er volgens de
statuten vijf tellen. “We zijn nu nog met
drie mannen, dus als een vrouw ons
wil komen versterken, dan kan zij zich
aanmelden”, zegt Mart.

Wensen en behoeften
Als er één project is dat de gemoederen de afgelopen jaren heeft
beziggehouden, dan is het wel
de verbouwing van ‘t Gasthoês.
Elke inwoner van Horst aan de
Maas had er wel een mening over.
“Ik kreeg regelmatig de vraag:
‘En, hoe is het met ‘t Gasthoês?’,”
beaamt Hans. “Het was een project
met ups en downs. Maar ik denk dat
als mensen straks door de ingang
naar binnen komen, ze het niet herkennen.” Marc: “We vinden het open
karakter van ‘t Gasthoês belangrijk.
Voorheen waren overal trappetjes
en elke vereniging had bij wijze van
spreken zijn eigen ingang. We willen de gebruikers met elkaar gaan
verbinden. Er zijn enkele huurders
die straks een vaste ruimte hebben,

maar het merendeel van de ruimtes is multifunctioneel en kan door
meerdere verenigingen op wisselende dagdelen worden gehuurd.”
De gebruikers van het centrum huren
straks hun ruimte van ‘t Gasthoês
BV die verantwoordelijk is voor
de organisatie van ‘t Gasthoês.
Hans: “Als stichtingsbestuur gaan we
ons straks niet bezighouden met de
verhuur van de zalen of het vaststellen van de huurprijzen. Onze rol is
ondersteunend. We luisteren naar de
wensen en behoeften van de huisgenoten, maken verbindingen tussen
de gebruikers.”

Op 1 maart wordt het gebouw opgeleverd en op 1 mei volgt de opening.
Hoe en in welke vorm, dat is nog even

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Gemeente Horst aan de Maas lanceert energieloket voor inwoners
Om woningbezitters beter te informeren over energiebesparing en de subsidie- en financieringsregelingen die hiervoor bestaan is de gemeente Horst aan de Maas een samenwerking aangegaan met het
Duurzaam Bouwloket. Hierdoor kunnen woningbezitters gratis en onafhankelijk advies inwinnen wanneer zij hun woning energiezuinig, comfortabel en mogelijk aardgasvrij willen maken.
De komende jaren gaat er voor
woningbezitters in Nederland veel
veranderen en daar wil de gemeente
Horst aan de Maas bij ondersteunen. Na 2050 moeten alle woningen van het aardgas afgesloten zijn.
Daarom wordt in alle gemeenten van

Nederland gewerkt aan plannen om
in 2030 een begin te maken met het
afkoppelen van de eerste woningen
van het aardgas.
De gemeente Horst aan de Maas is,
net als circa 140 andere gemeenten, de samenwerking aangegaan

met het Duurzaam Bouwloket om
woningbezitters te helpen bij het
maken van de juiste keuzes bij het
verduurzamen van hun woning.
Het Duurzaam Bouwloket is een
onafhankelijke partij die woningbezitters kan adviseren hoe hun

Aanlevertijden (uiterlijk)

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

‘t Gasthoês wordt de
huiskamer van Horst
aan de Maas

Toekomst

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

afwachten. De drie zien de toekomst
van het vernieuwde Gasthoês vol
vertrouwen tegemoet. Mart: “Ik hoop
dat ‘t Gasthoês een plek wordt waar
iedereen terecht kan en gebruik
van kan maken.” Marc Duffhues vult
aan:“ Wat mij betreft is het precies zo
geworden zoals we voor ogen hadden.
Het heeft echt de wauwfactor gekregen.”

Voor uitbreiding van ons team, zijn we op zoek naar een
betrokken technisch allrounder:

ALLROUND ENGINEER
Wil je meer weten over deze functie en wat wij bieden?
Ga naar onze site www.rensautomation.nl.

Solliciteren?
Stuur een mail naar info@rensautomation.nl of neem
telefonisch contact op met Johan van Rens, 077 - 230 00 05.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

woning comfortabel, energiezuinig,
duurzaam en aardgasvrij verbouwd
kan worden en hoe zij hun woning
kunnen voorbereiden op een aardgasvrije toekomst. Daarbij informeert het Duurzaam Bouwloket
ook over diverse subsidie- en financieringsregelingen voor woningbezitters om hun woning duurzaam,
energiezuinig(er) of levensloopbestendig te maken.
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Linda en Nick bouwen Efteling na in salontafel
Je houdt enorm veel van het bouwen met LEGO en je gaat jaarlijks naar attractiepark de Efteling. Dan moet er
wel midden in de woonkamer De Efteling nagebouwd worden. Linda en Nick Mattheij-Verbeek uit Swolgen
begonnen aan de uitdaging en kijken iedere ochtend bij het ontbijt uit op De Efteling.

Gestress
Na een jaar puzzelen is De Efteling
af en hebben Linda en Nick het
geplaatst in de salontafel in hun
woonkamer. “Niemand mag tegen de
tafel aanstoten, want de bezoekers in
De Efteling, ook gemaakt van LEGO,
staan los”, zegt Nick. “Dan is het
wel even vloeken als er een aantal
omvalt. Gelukkig staat de salontafel
op wieltjes en kan zo de klap een
beetje opgevangen worden. Bij zo’n
werk als dit kom je pas achter hoe
dik je vingers zijn”, zegt hij lachend.
“Bij gedetailleerde onderdelen is het
soms wel stressen.” Linda bekent dat
ze wel een beetje gefoeteld hebben.
“De achtbaanvorm is van ijzerdraad
gemaakt. De herkenbare vormen
van de achtbanen in De Efteling
waren anders onmogelijk om na te
bouwen.”

Reactie Efteling

Trots, dat zijn ze honderd procent
zeker. De glimlach verdwijnt geen
seconde van de gezichten van het
stel als ze over hun kunstwerk
praten. “We zijn vorig jaar februari
begonnen en nu is ‘ie klaar”, zegt
Nick. “Maar het was niet zomaar
even wat LEGO-kunstwerken in
elkaar zetten, er komt veel meer
bij kijken.” Het bekende merk LEGO
brengt maandelijks nieuwe sets
uit. Er is Harry Potter-LEGO, Star
Wars, Technic en het bekende City
waarbij dorpen en steden kunnen worden gebouwd. Maar LEGO
Efteling bestaat (nog) niet en
daarom moesten Linda en Nick zelf
aan de bak om met steentjes van
andere pakketten het pretpark te
bouwen.

Bier & LEGO
Ze namen de plattegrond van
het park als voorbeeld. “Het is
echt niet makkelijk om uit het

niets zo’n groot park te bouwen”,
vertelt Linda. “Je moet echt
zoeken naar de juiste steentjes.
Soms gaan we dan ook het
internet op, op zoek naar de juiste
‘puzzelstukjes’. Er bestaat een
soort Marktplaats waar LEGO-fans
met elkaar handelen in blokjes.
Daar hebben we veel aan gehad.
Dan kwam er wekelijk een envelop
binnen met blokjes.” Ook de
twee kinderen van Linda en Nick
hebben meegeholpen. “Het zijn
ook inmiddels twee Efteling en
LEGO-fans. Ze hebben bijvoorbeeld
meegeholpen met de boompjes
in het park.” Maar het gezin
heeft het niet alleen gedaan.
De twee beste vrienden van het
stel hielpen ook mee. “We komen
elke woensdagavond bij elkaar
en gaan dan onder het genot van
een speciaalbiertje met elkaar
bouwen”, zegt Nick. “We noemen
ons dan ook Bier & LEGO.

Behoud de Parel eist
betere controle intensieve
veehouderij
Vereniging Behoud de Parel vindt dat de gemeente Horst aan de
Maas en de provincie Limburg tekort schieten bij het controleren
van intensieve veehouderijen op milieueisen. Dat schrijft de vereniging in een brief aan de gemeente.
Vereniging Behoud de Parel heeft
aan alle gemeenten in Limburg een
brief geschreven om hen te wijzen op de verplichting van vergunningverleners om per 21 februari
alle vergunningen van intensieve
veehouderijen met de omvang van
een IPPC-bedrijf te controleren en
actualiseren.
In de vergunningen moet dan
opgenomen zijn dat elke stal en
activiteit voldoet aan de BBT (Best
Beschikbare Technieken) -eisen.
Eerder verzocht de vereniging aan
Gedeputeerde Staten te controleren
of voldaan werd aan de milieueisen. In de reactie van Gedeputeerde
Staten van Limburg geeft GS aan

dat de provincie niet bevoegd is om
op te treden bij IPPC-veehouderijen
waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn. Een vreemde gang
van zaken vindt Behoud de Parel,
die vindt dat gemeente en provincie nu al te kort schieten bij het
controleren. GS geeft namelijk aan
in een reactie op Behoud de Parel
dat zij denkt pas uiterlijk in het
derde kwartaal van 2021 aan de
verplichting te voldoen. “Provincie
en gemeenten ontlopen hun verantwoordelijkheid, schieten zwaar
te kort en dat leidt tot een voortdurende belasting van het woonen leefklimaat van burgers en de
natuur”, aldus de vereniging.

Helaas maakt de avondklok en de
éénpersoonsbezoekersregeling het
lastig om af te spreken.”

Het gezin staat ook versteld van alle
reacties die ze hebben ontvangen van
het kunstwerk. “Honderden reacties”,
zegt Linda. “Dit hadden we totaal
niet verwacht.” Zelfs het attractiepark
zelf heeft gereageerd. “We hebben

foto’s opgestuurd naar Efteling Kids,
een radio- en videokanaal van het
attractiepark. Onze kinderen kijken
er elke dag naar en kennen alle
Eftelingliedjes. De Efteling nam
contact met ons op en vond het
fantastisch. Daarom mogen onze
twee dochters live bellen met de
Efteling Kids en vertellen wat ze
allemaal hebben gedaan. Geweldig
toch.”

Eigen pretpark
Echte LEGO-fans zijn de twee
zeker. Het naambordje aan de deur
en het huisnummer is van LEGO
gemaakt. Binnen staan de bloemen
zelfs in een van LEGO gemaakte
vaas. Het Eftelingpark is niet het
laatste project van Linda en Nick.
“Momenteel zijn we ook nog bezig
met ons eigen pretpark”, vertelt Nick.
“We bouwen dit park op uit onze
fantasie en het moet uiteindelijk
1.40 bij 2.30 meter groot worden.
Verder hebben we nog allerlei
andere projectjes staan. We zijn nooit
uitgebouwd.”
Tekst en beeld: Niels van Rens
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Nieuwe invulling

Voormalige agrarische school wordt
revalidatiecentrum
In een deel van de voormalige agrarische school aan de Venrayseweg in Horst, komt een zorg- en revalidatiecentrum. Het andere gedeelte van het gebouw wordt verbouwd tot woning.

Het plan is een initiatief van P&C
Innovatieve Projecten BV in Venray.
Tot 1995 deed het gebouw dienst als
school, daarna werd het een bedrijfsverzamelgebouw. Inmiddels is het
verkocht en wil de initiatiefnemer
de voormalige school verbouwen tot
woning en zorg- en revalidatiecen-

trum. Kwetsbare ouderen kunnen daar
dan tijdelijk verblijven in het kader
van een revalidatieproces. Het College
van B&W van Horst aan de Maas heeft
haar goedkeuring inmiddels verleend
aan de plannen. “Het college vindt het
goed dat er aangepakt wordt in Horst
aan de Maas en dat de bestaande

gevel gehandhaafd blijft”, schrijft zij in
een toelichting. “Zo blijft een karakteristiek pand gehandhaafd en krijgt het
een mooie nieuwe invulling.”
Voordat het plan doorgang kan vinden,
moet wel eerst het bestemmingsplan
worden aangepast.

Mogelijk alcohol in het spel

Auto crasht in greppel
weiland A73
Op de A73 van ter hoogte van Grubbenvorst is op zondag 14 februari een ongeluk gebeurd. Een personenauto is in de greppel beland,
een andere personenauto is via de greppel in een weiland terechtgekomen.

De hulpdiensten kregen rond
18.15 uur een melding van een
aanrijding. Een ambulance werd
opgeroepen en ook de brandweer werd met meerdere eenheden opgeroepen naar het
incident. Daarna werd ook om hulp
gevraagd van een traumahelikopter. Uiteindelijk hoefde deze niet
meer ter plaatse te komen. Hoe het

ongeluk is gebeurd, is nog niet
bekend. Volgens de politie heeft
een 25-jarige Grubbenvorstenaar
die betrokken was mogelijk alcohol
genuttigd. De verwondingen vielen
mee. Na het ongeluk is de snelweg
afgezet.
Beeld: Instagram Wijkagenten
Horst-Zuid

Geen afstand kunnen houden

Teveel schaatsers in
Griendtsveen
Het was te druk in Griendtsveen. Op zaterdag 13 februari riep de
gemeente Horst aan de Maas daarom schaatsers op om niet meer
naar het peeldorp te komen.

Horse Service International BV (HSI) is voor velen een begrip in de internationale
paardenwereld. HSI regelt al ruim 25 jaar het transport voor paarden van en naar alle
nationale, internationale en intercontinentale bestemmingen. Binnen Europa over de weg,
buiten Europa per vliegtuig.
Door onze groei zijn we op zoek naar:

Allround stal medewerker M/V
Wij vragen:
• Minimaal MBO niveau
• Goede communicatieve eigenschappen
en klant vriendelijke houding
• Beheersing van de Engelse taal
• Flexibel en zelfstandig
• Collegiaal en kunnen werken in teamverband
• Kennis– en ervaring met paarden
• Rijbewijs BE

Wij bieden:
• Parttime functie voor 20-24 uur per week
• Veelzijdige stal werkzaamheden
(uitmesten, paarden in molen & terrein
beheer)
• Paarden klaar zetten voor export
(wassen, poetsen en meehelpen laden/
lossen)
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Leuke afwisselende job met uitzicht op
lang dienstverband

Voel jij je aangesproken tot deze functie?
Email jou CV naar info@horseservice.nl of stuur een brief naar Horse Service Int’l bv,
Hazenkampweg 8a, 5964 PE METERIK
Voor meer informatie kun je ook kijken op onze website www.horseservice.com
Horse Service International BV Hazenkampweg 8a | 5964 PE Meterik
077 398 45 45 | info@horseservice.nl | www.horseservice.com

‘Wil je gaan schaatsen? Zoek dan
een ander, rustig plekje in je
eigen buurt’, zei de gemeente op
Facebook. Er waren zoveel mensen aanwezig op het natuurijs in
Griendtsveen dat er niet meer voldoende 1,5 meter afstand gehouden kon worden. ‘Geniet van het
ijs en houd het veilig’, aldus de

gemeente. Dat het druk was in
Griendtsveen was te zien aan het
aantal auto’s dat naast de weg
geparkeerd stond. De gemeente
riep daarom ook op om auto’s goed
aan de kant te zetten zodat de weg
niet werd geblokkeerd.
Beeld: Marc Litjens
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Kritiek op uitstel afvalinzameling

‘We willen mensen geen onnodig risico laten lopen’
In Horst aan de Maas werd een week lang het afval niet opgehaald
vanwege de weersomstandigheden. Sneeuw en ijzel en een daaraan
gekoppelde code rood maakten dat de gemeente besloot de afvalinzameling niet door te laten gaan. “We willen niet dat inwoners en medewerkers onnodig risico lopen”, zegt wethouder Roy Bouten.

dat mensen op leeftijd door andere
gewaarschuwd worden. We moeten
met elkaar daarin de verantwoordelijkheid nemen en we zijn blij dat dit
is opgepakt. Tegelijkertijd is het zo dat
we nooit iedereen kunnen bereiken.”
Hij geeft aan dat de inwoners tijdens
de volgende ophaalronde extra afval
in doorzichtige zakken mogen aanbie-

den. Enkelen opperden op Facebook
om één centraal punt op te zetten
waar mensen eenmalig hun afval konden heen konden brengen. Bouten:
“Dat hebben we zeker in overweging
genomen. Maar dan stuur je mensen
als het glad is ergens heen waar ze
dan ook nog eens samenkomen en
dat kan niet.” Volgens Bouten heeft hij

ook reacties gezien van inwoners die
nu erachter komen dat één keer per
week het keukenafval ophalen ook
genoeg is. “Dit soort reacties gaan we
meenemen in de evaluatie van het
afvalbeleid.”

Tekst: Marieke Vullings

Heb jij ervaring in de elektrotechniek?
Ga jij samen met ons team
verdeelinrichtingen tot 6500 ampère
bouwen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Meer informatie over HG Industrial kun
je vinden op www.hg-industrial.nl

HG Industrial maakt deel uit van de Hotraco Group en is al ruim 30 jaar een toeleverancier voor de industriële
klant. Kerntaak daarbij is het ontwerpen en produceren van klant specifieke oplossingen op het gebied
van regelen, besturen en schakelen van processen en machines. HG Industrial heeft jarenlange ervaring en
specifieke en specialistische kennis als het gaat om installaties en projecten met onder meer vermogenspanelen,
besturingskasten, machinebesturingen, software applicaties, remote service, bedrijfsinstallaties, algemene lichten krachtinstallaties. Bij Hotraco Group werken circa 250 medewerkers.
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een:

Elektromonteur Verdeelinrichtingen
In eerste instantie zou maandag
15 februari de inzameling weer
opgestart worden. Maar het KNMI
gaf de dag ervoor weer een waarschuwing, waardoor de gemeente
besloot ook maandag geen route
te rijden. Dat besluit leverde uiteenlopende reacties op Facebook
op. Sommige inwoners reageerden
begripvol, andere waren daarentegen helemaal niet te spreken over
het feit dat de inzameling nogmaals
werd uitgesteld. Begrijpelijk, zegt
wethouder Roy Bouten. “Maar voor
ons is het heel simpel. Als het KNMI
aangeeft dat het te gevaarlijk is om
naar buiten te gaan, willen we niet
dat inwoners en medewerkers onnodig risico lopen. We willen beter drie

keer voor niets te voorzichtig zijn,
dan één keer niet, waardoor er iets
gebeurt en mensen hun werk niet
meer kunnen doen. Daar zijn we
heel helder in.”

Ik snap de kritiek
Verantwoordelijkheid
Waar veel inwoners ook kritiek op
hadden, was de in hun ogen gebrekkige communicatie van de gemeenste.
Bouten: “Ik snap de kritiek. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk
mensen te bereiken via Facebook en
de afval-app. We verwachten ook

Als Elektromonteur verdeelinrichtingen ben je werkzaam
in een dynamische omgeving waarin je de mogelijkheden
hebt om gevarieerd werk te doen. Je werkt voor een
sterk innoverend en ontwikkelend marktsegment, waarbij
creativiteit en doortastendheid wordt gestimuleerd. Je
bouwt zowel kleine als grote verdeelinrichtingen (tot
6500 ampère!) voor diverse klanten. Hierbij is jouw
technisch inzicht en creativiteit van cruciaal belang om
tot een goed eindresultaat te komen.
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Het zelfstandig bouwen van verdeelinrichtingen a.d.h.v.
een schema;
• Het verzamelen van de juiste materialen t.b.v. de
verdeelinrichting;
• Het opzetten van verdeelinrichtingen;
• Componenten plaatsen en coderen;
• Bedraden van bodem en deur(en) van de
verdeelinrichtingen a.d.h.v. een schema;
• Eventuele wijzigingen aan de tekenaar doorgeven.

Wij vragen:
• Een afgeronde MBO elektrotechniek opleiding of
vergelijkbare opleiding;
• Meerdere jaren werkervaring als monteur
verdeelinrichtingen;
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
• Je bent accuraat en werkt nauwkeurig;
• Beheersing van de Engelse taal is een pré.
Wij bieden:
Een uitdagende functie waarbij ontwikkeling centraal
staat. Je werkt
samen binnen het netwerk van de Hotraco Group in een
leuk, enthousiast en hecht team. Ook ontvang je een
goed salaris (afhankelijk van leeftijd en ervaring) met
prima secundaire arbeidsvoorwaarden op grond van de
CAO van het Metaalbewerkingsbedrijf. Ook vanuit huis
werken behoort tot de mogelijkheden.
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. Kim Scheepers (HR Officer)

Grote schuurbrand
in Sevenum
Aan Broek in Sevenum heeft vrijdagmiddag 12 februari een
brand gewoed in een schuur. Bij de brand is niemand gewond
geraakt.
 e brandweer werd rond 13.00 uur
D
gealarmeerd voor een uitslaande
brand in de houten schuur. In de
schuur bevonden zich diverse voertuigen en materialen. Een deel van
de schuur kon behouden worden.
Een hond die zich in de schuur zou
bevinden zat in de naastgelegen
woning en is ongedeerd aangetroffen. De brand is niet overgeslagen
naar de naastgelegen woning.

In de schuur bevonden zich diverse
voertuigen en materialen. Er is geen
asbest bij de brand vrijgekomen.
De brandweer heeft drie blusvoertuigen en twee waterwagens
ingezet om de brand te blussen.
Ongeveer een uur na de melding
van de brand heeft de brandweer
het sein brand meester kunnen
geven. De oorzaak van de brand
wordt onderzocht.

Gezocht:
Magazijnmedewerker
Voor alle voorkomende werkzaamheden in ons
magazijn tot en met augustus 2021.
Minimale leeftijd 18 jaar.

Gezocht:
Stagiair logistiek
MBO Niveau 1/2
Minimale leeftijd 18 jaar.
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Altièd alles vur ós gedaon
Daag en nach veur ós klaor gestaon
In ós oëge blinkt un dieke traon
Want vandaag leeve Jeu mótte weej ów laote gaon

De letste kaarten zien geschud…

Nooit klagend, nooit vragend
Je lasten in stilte dragend
Tot op het laatste moment
Zo hebben we mam haar hele leven gekend

Zaterdag 13 februari 2021
overleed in de leeftijd van 75 jaar

Jeu van Deelen

Op vrijdag 12 februari 2021
overleed in de leeftijd van 84 jaar

echtgenoot van

Jo van Deelen - Theelen
Lottum
Broekhuizen
Venlo

An Gerritzen - Luijpers

Jo van Deelen - Theelen

echtgenote van

Mariëlle en Leon
Stijn, Lotte

Hay Gerritzen †

Dennis

Grubbenvorst

Familie van Deelen
Familie Theelen
Correspondentieadres:
Horsterdijk 71, 5973 PM Lottum
Wij hadden graag samen met u afscheid genomen van Jeu.
Helaas is dit door de huidige omstandigheden niet mogelijk
en doen we dit op vrijdag 19 februari in besloten kring.

Jan en Mary Ann
Nidjeh en Silja,
Nathan, Gyon, Mila, Nola
Christine en Etiënne

Horst

Rinie † en Huub
Marlou en Joep,
Anne, Guus
Paul

Grubbenvorst

Twan en Resi
Esther en Jurian
Pascal en Sanne
Iris en Nick

Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van de
Huisartsenpraktijk Lottum, Proteion Thuiszorg en Hospice
Zenit voor de liefdevolle begeleiding en verzorging.

Correspondentieadres:
De Zumpel 50, 5971 JA Grubbenvorst

Gezien de huidige maatregelen
hebben wij in besloten kring afscheid genomen.

GERRIE
VAN DEN

H OEF

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

Dankbetuiging

Graag willen wij via deze weg iedereen hartelijk bedanken
voor de mooie bloemen, de vele kaarten en alle overige blijken
van steun en medeleven die wij mochten ontvangen
na het overlijden van ôs mam en lieve oma

Wies Hoeijmakers-Keijsers
Ger en Anja, Ben en Anita en de kleinkinderen en hun partners

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 0612446049 website; https://www.
belastingservicehorst.nl

&
Uitvaarten

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

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

24 uur bereikbaar

bob noten
uitvaartbegeleiding

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

24-uur
bereikbaar

Kleding veranderen & repareren.
Atelier Helga Verheijen. Meterikseweg
119 5961CV Horst 077-3989139
GEZOCHT... koopwoning met tuin of
huurwoning..of boerderijwoning.
71 en 58 jaar. m. 06 4484 0927

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Schilder bied zich aan voor
al uw schilder , tex ,en
behangwerkzaamheden
bel voor vrijblijvende prijsopgave
met 0629336685
Caravanstalling gezocht m.i.v.
oktober 2021 Caravan 5.5 m
06 22 04 72 10

Trap bekleden incl. tapijt va
€350,00.Gratis prijsopgave bij u
thuis dmv stalen. Bel: 06 16 37 45 14
Woningstoffeerderij vd Broek
LONG OLIE – bij verkoudheid,
vastzittend slijm in longen, versterkt
het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl.
Verkrijgbaar in natuurwinkels Horst en
Gennep.
Appartement te huur
voor senior(en) op 1e verdieping
van appartementencomplex met lift
centrum Sevenum. Twee slaapkamers
en balkon. Voor meer informatie:
0651575686
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44
Belastingservice Horst biedt ook dit
jaar weer hulp bij de belastingaangifte,
binnen en buitenlandse, aan alle
particulieren, geen ZZP, ook zorg en
huurtoeslag. Bij overlijden het F en de
erfbelasting. info 077-3984788 of
06-12446049 of
belastingservice.horst@gmail.com
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Binnenkijken bij...

Column

Corona en de
avondklok...
Coronatijd in de gevangenis
betekent net als buiten de
gevangenis het dragen van
mondkapjes, quarantainemaatregelen, minimaal anderhalve
meter afstand houden en je
handen heel erg veel wassen.
Maar het betekent in sommige
gevallen ook nog meer eenzaamheid dan normaal.
Als iemand binnenkomt in PI Grave
gaat hij eerst acht dagen in quarantaine. Dit betekent dat hij op een
inkomstenafdeling wordt geplaatst
waar hij een apart dagprogramma
volgt. Op deze manier houden we in
de gaten of iemand coronaklachten
ontwikkelt. Hiermee voorkomen we
dat een mogelijke met het coronavirus besmette gedetineerde, de
rest van de afdeling kan besmetten.
Na de quarantaine gaat hij naar een
reguliere afdeling waar hij dan het
normale dagprogramma kan volgen.
Sinds enkele weken geldt, net als
voor onze medewerkers en het
bezoek, ook voor de gedetineerden zelf een mondkapjesplicht.
Daar waar ze geen anderhalve meter
afstand kunnen houden en zich verplaatsen, is het voor eenieder verplicht een mondkapje te dragen.
De gedetineerden begrijpen de verschillende maatregelen meestal wel
en zijn zelfs, hoe gek het klinkt, blij
met de meeste (voorzorgs)maatregelen. Want niemand wil ziek
worden. Ingeval van besmetting van
een gedetineerde moet namelijk
de hele afdeling conform de RIVMrichtlijn in quarantaine.
De nieuwe bezoekbeperking blijft
voor de mannen wel een teleurstelling. Het is momenteel nog maar
één uur per week toegestaan om
een bezoeker met eventueel een
kind jonger dan 13 jaar te ontvangen. Dit bezoek vindt dan achter
glas plaats om de kans op besmetting te voorkomen.
Voor de gedetineerden is het al heel
lang niet meer mogelijk om hun
bezoek even met de handen aan te
raken. Dit is voor de mannen lastig
en maakt ze op sommige momenten soms boos en verdrietig.
Ondanks alle maatregelen was er
echter geen enkele discussie of
wanklank over de avondklok …
Immers; voor hen veranderde er
toch niets, zij moesten toch al binnen blijven.
Carla Wijnhoven
Vestigingsdirecteur PI Grave
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Gemeente presenteert document wie de inwoners van Horst aan de Maas zijn

‘We zijn de Willie Wortels van Limburg’
De gemeente Horst aan de Maas heeft een document opgesteld waarin ze zich afvraagt wie de mensen zijn die uit Horst aan de Maas komen. Waar komen we vandaan en waar willen we
naartoe? Wie zijn we? Burgemeester Ryan Palmen is blij met de resultaten.
De toekomst van Horst aan de
Maas wordt bepaald door de inwoners. Daarom heeft de gemeente
hen gevraagd om mee te denken.
Veel inwoners hebben laten weten
wat zij belangrijk vinden voor de
toekomst van Horst aan de Maas,
om er te wonen, werken en leven.
Al deze informatie is verwerkt in een
document dat Horst aan de Maas en
haar toekomst beschrijft. De grote
vraag luidt: wie zijn we dan? Volgens
het onderzoek zijn de mensen uit
Horst aan de Maas een tikje verlegen, bescheiden en nuchter. Harde
werkers, die weten wat ze hebben
bereikt, maar soms nog te weinig stil-

staan bij hoe bijzonder dat eigenlijk is.
Burgemeester Ryan Palmen beaamt
de uitkomst. “Wij zijn geen Maastricht
en ook geen groot openluchtmuseum.
We zijn een gemeente met harde werkers die er zelf voor hebben gezorgd
wat we nu hebben. Daar mogen we
best trots op zijn.”

grote instanties nodig. Zie het als dat
we de Willie Wortels van Limburg zijn.”
Deze doelstelling, om zelf aan de slag
te gaan, heerst volgens Palmen al tientallen jaren in deze gemeente. “Ik denk
dat het woord ‘aanpakken’ wel goed bij
ons past”, vervolgt hij. “We zijn echte
aanpakkers.”

Willie Wortels

Verbeterpuntjes

Palmen doelt onder andere op de agrarische sector. “Op innovatief gebied
hebben we veel dingen zelf gedaan.
Daar hebben we geen fabrieken of
grote bedrijven voor nodig. Wij als
‘kleine’ boer hebben vroeger alles zelf
moeten ontwikkelen en hebben geen

Het resultaat van alle input in dit
onderzoek wordt nu teruggekoppeld
aan de inwoners van Horst aan de
Maas. Zien zij zichzelf en de zestien
dorpen erin terug? Welke voorbeelden zien ze om zich heen van goed
wonen, werken en leven in Horst

aan de Maas? “Iedereen is welkom
om zijn of haar goede, inspirerende
voorbeelden in te sturen en zo te
laten zien waar Horst aan de Maas om
draait en hoe de ultieme toekomst
van Horst aan de Maas eruit ziet”,
zegt Palmen. “We vragen simpelweg
aan onze inwoners of ze zich kunnen
vinden in deze uitkomst. Daarnaast
vragen we hen ook om verbeterpunten. Zijn er plekken in Horst aan de
Maas die verbeterd kunnen worden?
Heb je misschien een plekje waar je
juist niet trots op bent en waar we als
gemeente eigenlijk nooit naar gekeken hebben? Alle input is welkom.”
Ryan Palmen is inmiddels bijna twee

jaar burgemeester van Horst aan de
Maas. Voelt hij zich al een echte inwoner van Horst aan de Maas? “Ja hoor,
ik voel mij hier helemaal thuis”, zegt
Palmen lachend. “Of ik een echte
inwoner van deze gemeente ben,
weet ik niet. Maar thuis, dat voel ik
mij zeker.”

Alle input
is welkom

Tekst: Niels van Rens

Tegen heg

Sluiting overgang St. Jansweg

Auto belandt in greppel
Melderslo

ProRail onderzoekt of het mogelijk is de spoorwegovergang bij de St. Jansweg in Grubbenvorst af te sluiten
voor gemotoriseerd verkeer. De reden hiervoor is de verkeersveiligheid.

Aan de Massenweg in Melderslo is dinsdagavond 16 februari
een auto van de weg geraakt. Daarbij is niemand gewond
geraakt.
Volgens de politie raakte de auto
van de weg, belandde vervolgens in de greppel om daarna
tegen een heg tot stilstand te
komen. De bestuurder had de
plaats van ongeval verlaten,
maar kwam later terug. Hij bleek

ongedeerd. “De kosten voor het
takelen van zijn voertuig en de
stalling zijn voor rekening van
de bestuurder”, meldt de politie.
Ook moet hij de schade aan het
heg vergoeden.

Cijfers CBS

575 bedrijven vragen
coronasteun aan
In Horst aan de Maas hebben in 2020 575 bedrijven gebruik
gemaakt van financiële steun van de overheid. Dat blijkt uit cijfers
van het CBS.
In verband met de gevolgen van
het coronavirus kunnen ondernemers aanspraak doen op verschillende steunmaatregelen
van de overheid. In 2020 maakte
daar 575 bedrijven uit Horst
aan de Maas gebruik van. Dat is
47,7 procent van alle bedrijven
met twee of meer werkzame
personen. Van de 2.660 zzp’ers
maakte 27,3 procent gebruik van
minimaal één coronaregeling.

Van de horecaondernemers in
Horst aan de Maas klopten 140
bedrijven voor financiële steun
aan bij de overheid.

Peel en Maas
In buurgemeente Peel en
Maas ontvingen 590 bedrijven,
exclusief zzp’ers, coronasteun.
In de gemeente Venray waren
dat er iets meer, namelijk 650
bedrijven.

Getuigen gezocht

Ruiten tuinderskas vernield
Bij een tuinderskas aan de Bemmelstraat in Horst zijn in de nacht
van vrijdag 12 op zaterdag 13 februari een aantal ruiten ingegooid.
De politie Horst/Peel en Maas is op zoek naar getuigen.
Dat meldt het politieteam op haar
Facebookpagina. Tussen 04.00 en
04.30 uur zijn de ruiten ingegooid
van de tuinderskas. De daders
liepen vanuit Hegelsom richting
Horst. De politie roept getuigen op

informatie door te geven. Iemand
reageert op het bericht dat er ook
verschillende zijspiegels van auto’s
zijn gesloopt in Hegelsom. Dat zou
diezelfde nacht gebeurd zijn.

De wens om de overgang, die onderdeel uitmaakt van de Maaslijn, te
sluiten is er al langer. Door een ongeval onlangs is de noodzaak nog hoger
geworden. Dinsdag 9 februari botste er een trein op een vrachtwagen

die op de overgang vast was komen
te zitten. Een woordvoerder van de
gemeente Horst aan de Maas geeft
aan dat de mogelijkheden worden
onderzocht om de spoorwegovergang te sluiten. Bij dit onderzoek

zijn ook de gemeente Venlo en de
Veiligheidsregio betrokken. “De route
wordt veel gebruikt door fietsers
die werkzaam zijn op Fresh Park.
Maar voor gemotoriseerd verkeer is
deze weg helemaal niet geschikt.”

1802 \ nieuws
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Adver torial

Hanneke van Haeff uit Neer

‘Het eerlijke en persoonlijke
advies; dat is wat het ‘m doet’
“Al zolang ik me kan herinneren, kopen mijn ouders alle elektronica bij Tummers in Panningen.
Als we iets nodig hebben, zoeken we samen met de medewerkers van Tummers naar de meest geschikte
optie; of het nu gaat om een oven, een monitor of een blender.
Ik woon in Utrecht en studeer
daar Sustainable Business and
Innovation. Afgelopen jaar
kwam ik regelmatig terug naar
het thuisfront. Toen heb ik het
bakken van bananenbroden en
worteltaartjes maar weer eens
opgepakt. Samen met mams kocht
ik een mixer bij Tummers, waar
we zoals altijd perfect werden
geholpen. ‘Gewoon’ eerlijk en
persoonlijk advies; dat is wat
het ‘m doet. Dat maakte ook het
verschil toen we een nieuwe
koffiemachine zochten. Een goede
koffiemachine maakt thuis
studeren en werken toch wel een
stukje leuker. En zeg nou zelf: wat
past er nou beter bij een vers stuk
bananenbrood dan een heerlijke
kop koffie?”
Ook nu de winkel gesloten is
kun je bij Tummers terecht voor
eerlijk en persoonlijk advies.
Verkopers staan telefonisch en
online voor je klaar, kun kunt
zelfs met de verkopers in de
winkel videobellen. Zo kun je de
producten toch zien en vergelijken.
Het is ook mogelijk om een
afspraak met een verkoopadviseur
te maken bij jou thuis, wel zo
makkelijk!

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
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Niet te bevatten…

Iedere dag werd jouw wereld kleiner
De mogelijkheden minder
De levenswil bleef
Het leven niet

Nel Vervoort-van Rengs

We zijn geschokt door het plotselinge
overlijden van onze medewerker

Jaap Hoogendoorn

echtgenote van

We verliezen hiermee een goeie vrachtwagenchauffeur
en een fijne collega.

Piet Vervoort †

We zullen hem erg missen...

Na een liefdevolle verzorging in Meeuwbeemd te Venlo is
ôs Moeke, Oma, Alde Oma overleden in de leeftijd van 94 jaar.
Horst

Velden
Horst

Sevenum

Toos en Toon
Sandra en Marcel, Lars, Niels
Linda en Ron, Teuntje, Chris
Loes en Wiel
Wies † en Piet
Dries en Susanne, Tijl, Maes, Saar
Jan en Leen
Nieke en Niek, Jeps, Wiesje, Flip
Thijs †
Ruuth, Lennon, Mekx
John en Anita
Guusje en Stef
Sjuul
Jelle

Venlo, 11 februari 2021
Correspondentieadres:
Tuinderslaan 52
5961 RP Horst

We wensen zijn familie, vrienden en alle betrokkene heel veel
sterkte en kracht toe, bij het verwerken van dit enorme verlies.
Namens Arts Agro B.V.
Frank en Wilma Arts
Ruud Swinkels

Geluk is halde ván dát
wát ge hed
Toën Hermans

Ózze pap en ós mam, opa en oma

Joep & Jeanne
Lemmen-Verhaegh
ziên op 19 fibberwari
50 jaor getrouwd.

¨If you like to gamble, I tell You I´m your man.
You win some, lose some, all the same to me.¨

Weej haje dit gaer groëts gevierd.
Ma in dezen tiêd kunne weej
alliën ma gröts en dankbaar
stilstaon beej dit bizoondere
jubileum.

vör dich waas ´t hiel simpel
´t waas gewoen wie ´t waas
vör os is ´t nit mier wie ´t waas
vör os is ´t noeët mier utzelfde
weej misse unne kammeraod

JAAP HOOGENDOORN
Jaapiejow it´s way too soon to go

Wij hebben ôs Moeke, Oma, Alde Oma voor het laatst
in ons midden gehad tijdens een afscheidsbijeenkomst
afgelopen woensdag 17 februari.

DE BINTJES
Rob, Robbert, Martin, Lotte, Leijstuh, Beun, Timon, Pumba, Carolien,
Geert, Guus, Sander, Maassen, Brouwers, Stuff, Willem

¨´t is heej gin ponykamp¨

Mia
Lemmen-Linders
Wordt 19 februari 90 jaar!
Van harte gefeliciteerd namens
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

Het leven is als sneeuw
je kunt het niet bewaren
Troost is dat je er was
uren, dagen, jaren
Lieve Mart, pap en opa.
Genietend van een mooie winterse wandeling
in ons dorp Meerlo, moest je het leven los laten….
We kunnen het niet bevatten. We missen je.

Mart Jacobs
echtgenoot van

Dankbetuiging

Zoveel bloemen, zoveel kaartjes, zoveel berichtjes
Zoveel nabijheid op afstand…
Hartelijk dank voor al jullie steun en medeleven bij het
afscheid van mijn lieve man, ôzze pap en trotse opa

Jan Lucassen
Familie Lucassen | Familie Bussemakers
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 28 februari om 9.30 uur
in de parochiekerk van de H.H. Fabianus en Sebastianus in Sevenum.

Bep Jacobs-Klabbers
trotse pap en opa van
Jessie
Finn
Ester en Rob
Aniek, Ize
Mart is 69 jaar geworden.
12 februari 2021
Hoofdstraat 55, 5864 BD Meerlo
Wie nog even voorbij Mart wil lopen om hajje te zeggen, kan dat
doen vrijdag tussen 10.45 en 11.30 uur bij uitvaartcentrum
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 in Venray. De kist zal gesloten zijn.
De afscheidsdienst is vrijdag 19 februari in besloten kring.

Een glimlach van liefde
Een traan van geluk
Omdat het zonder jou
Nooit meer hetzelfde is

Jan van den Bekerom
Alle lieve woorden, vele kaarten en de prachtige bloemen
die we mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve
man, ózze geweldige (schoon)pap en fantastische opa hebben
ons goed gedaan. Hartelijk dank hiervoor.
Els van den Bekerom - Duijkers
Petra, Coen, Lisette, Claudia, Piet, Jolanda en Stef
Jens, Isa, Luca, Finn en Job.

Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze zoon


Logan
11 februari 2021
Zoon van
Susma Rakhan en
Eric Verbaarschot
Tuinderslaan 66
5961 RP Horst

F1074-F


Geboren

Sem

9 februari 2021
Zoon van
Rob & Anne
Lammers-Pennings
Broertje van
Sarah, Tess en Roos
St. Odastraat 66
5962 AW Melderslo

37,50
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15-vragen aan

Jelmer van de Wal Meerlo
Hoe heb je je beste vriend ontmoet?
Wij zaten bij elkaar op de crèche
en daarna op de kinderopvang en
samen in de klas. Wij kennen elkaar
dus eigenlijk al heel ons leven.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk nu al ruim drie jaar bij een
supermarkt in Wanssum.
Wat is je favoriete sociale medium?
Reddit. Dat is een site die vergeleken
kan worden met Facebook. Je kunt
er video’s, foto’s of gewoon verhalen
of discussies erop zetten. Ik vind het
vooral leuk omdat het een heel breed
medium is. Het is verdeeld in verschillende pagina’s die subreddits heten en
allemaal een eigen doel of onderwerp
hebben. Op die manier heb je dus een
medium waar je nieuws kan vinden,
discussies over films en de allernieuwste memes, op één medium.

Hond of kat?
Kat. Ik vind honden eigenlijk leuker,
maar die kosten zoveel moeite. Wij
hebben thuis altijd katten gehad en
dat is gewoon ideaal. Die geef je één
keer per dag wat eten of drinken, je
aait ze zo af en toe eens en ze houden je huis en tuin ongediertevrij.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Jelmer van de Wal
18 jaar
Meerlo
Radboud Universiteit

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou nog wel een wandel- of fietsvakantie willen. Dat je niet zomaar
ergens heen gaat op vakantie, maar
dat je ook echt reist. Ik denk dat je
op die manier ook het meeste kan
zien van het desbetreffende land.

Wat zou je graag nog willen leren
in het leven?
Ik zou nog graag willen leren zingen.
Ik vind muziek zelf geweldig en ik
bespeel ook meerdere instrumenten, maar zingen zit er helaas niet
(nog) niet in. Het lijkt me vooral vet
om muziek te kunnen maken zonder
instrumenten of andere hulpmiddelen, maar alleen met je stem.

Wat was je eerste gedachte toen
je vanochtend opstond?
Dat ik veel te doen had vandaag.
Ik schrijf dit op een maandagochtend en ik heb afgelopen weekend
niks aan school gedaan, dus ik mag
er vanaf vandaag weer flink tegenaan.

Wat was het laatste boek dat je
erg leuk vond?
invloed heb maak ik me ook niet
druk over, want ik heb vertrouwen
in mezelf.’ Dit is iets wat me wel
aansprak en wat ik altijd heb onthouden.

Geloof je in buitenaardse
wezens?

Parachutespringen. Ik hou wel van
af en toe wat extremere dingen en
de ervaring van parachutespringen
lijkt me heel apart en opwindend.

Ja, maar puur uit statistisch oogpunt.
Volgens wetenschappers zijn er in de
Melkweg alleen al minstens tien miljard bewoonbare planeten. De kans
dat er op één van die planeten ook
echt leven is, is dus zeer waarschijnlijk.

Wat was het beste advies dat je
ooit hebt gekregen en van wie?

Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?

Ik las ooit een boek waarin een
personage zei: ‘Ik ben een groot
voorstander van je niet druk maken
over dingen waar je geen invloed
over hebt. Je kan er toch niks
aan doen. En dingen waar ik wel

Een verhaal waar ik niet vanaf kom
is die keer dat ik ‘face-first’ in een
vijver viel omdat de vlonder afbrak
waar ik op stond. Ik kon er dus helemaal niks aan doen, in tegenstelling
tot wat mijn familie zegt.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?

De Lord of The Rings-serie. Dat zijn
echt mijn favoriete boeken. Die kan
ik twintig keer lezen en dan zijn ze
nog steeds goed.

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
‘Avatar, de Legende van Aang’ is
eigenlijk een serie voor kinderen,
maar hij is gewoon echt heel goed.
Die kan ik zo nog een keer kijken.

Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Het lijkt me maar beter om dat niet
te vertellen, omdat het risico bestaat
dat mijn ouders dit ook lezen.

Wat is je droombaan?
Als ik ooit iets in de muziekindustrie zou kunnen doen, dan zou ik dat
geweldig vinden.
Tekst: Teun van Zon

Kempen creëert

creatieve ideëen

Hoi

Column

Wie is de mol?
‘Wie is de mol?’ is gelukkig
weer op tv en ineens zit ik
weer elke zaterdag op hetzelfde tijdstip naar dezelfde
zender te kijken. Normaal
kijk ik niet echt veel naar de
vaste programma’s op tv,
aangezien ik liever Netflix
kijk. ‘Wie is de mol?’ is dus
echt een uitzondering. Ik volg
het nu al een paar jaar en het
blijft een heel leuk programma.
Om even snel uit te leggen waar
het over gaat: je hebt tien kandidaten, één ervan is ‘de mol’.
De kandidaten proberen geld
te verzamelen voor de pot door
opdrachten goed uit te voeren, terwijl de mol probeert te
voorkomen dat er geld verdiend
wordt. De kandidaten proberen ondertussen ook de mol
te ontmaskeren. Als je namelijk de mol ontmaskert, win je
de verdiende pot. Er zitten nu
nog vier van de tien kandidaten in het spel en ik denk dat
ik dit jaar wel weet wie de mol
is. Maar ja, vorig seizoen dacht
ik dat ook te weten en alsnog
lag mijn verdachte kandidaat
er op een gegeven moment
toch echt uit. Mijn puntenaantal ging toen helemaal omlaag.
Met die punten bedoel ik de
punten die je in de WIDM-app
kan verdienen door op de juiste
persoon in te zetten. Als je op
iemand inzet die er die aflevering uitgaat, verlies je die punten. Ik ben niet echt iemand die
al zijn punten op één iemand
inzet en dat is maar goed ook,
want degene die ik in de eerste
aflevering het meeste verdenk,
is vaak uiteindelijk niet de mol.
Ik hoop natuurlijk enorm dat
mijn hoofdverdachte het wel
is, want het blijft superleuk om
het goed te raden. Het leukste
aan WIDM vind ik om achteraf
de ‘molacties’ te zien, dus wat
de mol allemaal heeft gedaan
om het geld uit de pot te houden. Ik ben benieuwd of ik een
beetje goed zit met mijn verdenkingen. 6 maart gaan we
het zien.

#kempencreëert
Lisa
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Ik heb geld bespaard door de
coronacrisis
Uit cijfers van De Nederlandsche Bank blijkt dat Nederlanders nog nooit zoveel hebben gespaard als in het jaar 2020, maar liefst 42 miljard
euro. Hebben de inwoners van Horst aan de Maas ook kunnen sparen of hebben zij juist financiële problemen gekregen door de
coronacrisis?
Door de lockdowns was het merendeel van
het jaar de horeca gesloten, vele vakanties
moesten worden geannuleerd en op het einde
van het jaar moesten zelfs alle niet-essentiële
winkels hun deuren sluiten. Geen museum
bezoeken, geen festival, niet je net gekregen
loon in de kroeg spenderen en ook niet uiteten
bij je lievelingsrestaurant.
De coronamaatregelen zorgden voor
veel frustraties bij menig mens. Maar de
coronamaatregelen zorgden ook ervoor dat
Nederlanders meer geld gingen sparen dan
ooit tevoren. Deels door de economische
onzekerheid en deels door de lockdowns.

De Nederlandsche Bank heeft cijfers gepubliceerd
en wat blijkt? We hebben in Nederland maar
liefst 42 miljard euro gespaard in 2020, veel
meer dan de jaren ervoor. Normaal gesproken
wordt er niet zoveel geld in één jaar gespaard.
In 2019 spaarden Nederlanders iets meer dan
20 miljard euro. Dit was al fors hoger dan de jaren
daarvoor, waarin vaak minder dan 10 miljard in
een jaar tijd aan de spaarpot werd toegevoegd.
Het totale spaarbankboekje van alle Nederlanders
samen bedroeg eind vorig jaar 487 miljard euro.
Het overgrote deel van het gespaarde geld kwam
terecht op betaalrekeningen (20 miljard euro)
en spaarrekeningen waarbij het geld vrij op te

nemen is (21 miljard euro). Het overige bedrag
gebruikten Nederlanders om te beleggen of om
schulden af te lossen.
Daartegenover staat dat er ook mensen zijn die
door de coronacrisis er juist financieel op achteruit
zijn gegaan. Die problemen hebben gekregen,
omdat zij bijvoorbeeld hun zaak moesten
sluiten en geen inkomsten konden genereren.
Mensen die juist hun spaargeld hebben moeten
aanbreken om te eindjes aan elkaar te knopen.

Ik heb geld bespaard door de coronacrisis.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 06

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.
Carnavalminnend Horst aan de Maas laat het
feest echter niet zomaar aan zich voorbij gaan.
Inwoners hebben geprobeerd om er hoe dan
ook een feestje van te maken. Er zijn op allerlei
manieren alternatieven bedacht. Denk daarbij
aan quizzen of muziekprogramma’s. Sommige
mensen gingen verkleed wandelen of schaat-

sen en andere organiseerden een éénmansoptocht.
De echte ‘vastelaovendvierders’ bedenken wel een
manier om carnaval te vieren.
Anderen zagen dat echter helemaal niet zitten.
We mogen maar één bezoeker ontvangen in huis.
Daarnaast hebben we nog te maken met een
avondklok. Carnaval vieren met een groep zat er dus

dit jaar niet in. Terwijl we met zijn alle proberen de
besmettingen in het land laag te houden, is het ook
niet verstandig om een feest te organiseren en de
regels te overtreden. Dan kun je beter solidair zijn
en carnaval voor een jaar aan je voorbij laten gaan.

Oh, zit dat zo!

Wat is een woonhuis voor de Overdrachtsbelasting
Ooit was de Overdrachtsbelasting een voetnoot in de belastingwetgeving. Er gebeurde nooit wat. Per 1 januari jl. is de wet gewĳzigd met o.m.
de startersvrĳstelling. Daar heb ik al eerder aandacht aan besteed. Er was al verschil gemaakt in het belastingtarief voor woningen (2%) en
overige onroerende zaken (inmiddels 8%). Daarover zĳn momenteel veel rechterlĳke procedures.
lige) tarief van 6% belast moesten
worden.
De rechter pelde de zaak vakkundig af. Er was geen sprake meer van
een (agrarisch) bedrijf. Ook was er
geen bedrijfsbestemming meer.
Dus er was geen sprake meer van
gebouwen met een bedrijfsfunctie.
De (voormalige) bedrijfsgebouwen
werden ook niet afzonderlijk verhuurd. Als zodanig kunnen ze dus
niet als afzonderlijk object voor de
Overdrachtsbelasting worden gezien.
In deze casus betrof het een (voormalige) boerderij met bedrijfsgebouwen en cultuurgrond. De koper
was van mening dat voor het
geheel sprake was van een woning
en dus 2% Overdrachtsbelasting.
De belastinginspecteur was van
mening dat de bedrijfsgebouwen
en grond niet als woning kwalificeerde en tegen (het toenma-

Vervolgens is de vraag of de (voormalige) bedrijfsgebouwen dan ook
tot de woning als zodanig behoorde
(aanhorigheden). Daarbij stelde de
rechter vast dat deze gebouwen
inderdaad gebruikt werden om te
wonen (garage en opslagruimte
bewoner). De (voormalige) bedrijfsgebouwen maakte dus onderdeel uit
van de woning. Dus het tarief was

2%. Had de koper de ruimte gebruikt
als bijvoorbeeld kantoor of caravanstalling, dan was het waarschijnlijk anders afgelopen.
Ten aanzien van de cultuurgrond
stelde de rechter vast dat deze
werd verpacht aan een agrariër.
Deze behoorde dus niet tot de
woning en viel ook niet onder het
verlaagde tarief van 2%. De 6% die
de inspecteur stelde was echter toch
niet terecht. Feitelijk had hier een
beroep moeten worden gedaan op
de vrijstelling voor landbouwgrond
(dus geen Overdrachtsbelasting),
maar dat had de koper niet gedaan.
Formeel kon de rechtbank deze vrijstelling niet toekennen.
Deze casus illustreert nog maar
eens hoe ingewikkeld een relatief eenvoudige belasting als de
Overdrachtsbelasting is geworden
doordat er verschillende tarieven

zijn ingevoerd. Feitelijke ligging,
bestemming en gebruik van het
onroerend goed spelen allemaal een
rol. Vanaf 1 januari 2021 moet ook
nog gekeken worden naar de positie
van de koper (starter, eigen bewoner, belegger). Ik verwacht dat de
rechters hier nog wel even zoet mee
zijn. Gemakkelijker kunnen we het
niet maken.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

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

Nielsflits

Column

Discussiebeu
‘Over die avondklok hè’ of ‘alle
relschoppers moeten hard
aangepakt worden’, dit soort
discussies, ik ben ze helemaal
beu. Je hoort ze overal op
straat, thuis en bij de schoonfamilie. Het is niet dat ik tegenwoordig op veel plekken kom,
maar ik word er echt verdrietig
van.
Het is in Nederland een soort traditie, alles ter discussie stellen.
Helemaal goed, want zo houden
we elkaar scherp. De laatste maanden heeft het wel een rouwrandje.
Het gaat natuurlijk alleen maar
over corona en dat is natuurlijk niet
gek. Dit soort discussie haalt alleen
de bloed onder ieders nagels vandaan. Niemand heeft zin om over
dit soort deprimerende onderwerpen te praten, maar we moeten bijna wel. Er is tegenwoordig
niets anders dan corona, corona en
corona.
En je hoort het overal: we zijn
coronamoe. We willen weer een
lichtpuntje aan de eind van die
eindeloze, grauwe en verdrietige
coronatunnel. Ons lontje is allemaal wat korter en ook ik heb
soms wel eens ‘krom zin’. Terwijl
ik (bijna) altijd vrolijk ben en een
positiviteitsmens ben. Thuis en op
het werk komen dan die coronadiscussies voorbij. Ik ben niet diegene
die discussies niet durft in te gaan,
ik vind het best leuk zelfs. Aan het
eind van de discussie is uiteindelijk
iedereen op haar teentjes getrapt.
Iedereen is een beetje geërgerd en
wat zijn we ermee opgeschoten?
Niets. Er is weer wat van ons lontje
afgesnoept en zo wordt dat lontje
steeds korter en korter, totdat we
onze vingers branden.
En ik heb geen zin om mijn vingers te branden, want deze jongen
heeft geen zin in moeilijkheden.
Wil je de komende tijd een coronadiscussie aangaan, dan hou ik mij
voortaan wat meer op de achtergrond in plaats van op de voorgrond. Dan behoud ik wat meer
positivitisme in me en geneest
mijn lontje iedere dag weer meer
en meer. Dat is toch waar we allemaal naartoe willen? We hunkeren
naar positiviteit. Laten we wat minder zeiken en meer genieten. Dat is
de coronacrisis niet waard.

Zeik ze,
Niels
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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

25 en 26 februari 2021

Aanslag gemeentelijke
belastingen 2021
Inwoners en bedrijven van Horst aan de Maas ontvangen op 25 en 26 februari de
aanslag gemeentelijke belastingen. Deze aanslag heeft betrekking op de onroerende
zaakbelasting (OZB), rioolhefﬁng, afvalstoffenhefﬁng en de WOZ-beschikking.
Uitgebreide informatie hierover vindt u op www.horstandemaas.nl

Dat is een felicitatie waard
Het echtpaar Linders-Wijnands uit Horst vierde hun 60-jarig huwelijk. Burgemeester
Palmen bezocht het diamanten echtpaar en nam een cadeau en mooie bos bloemen mee.

WOZ-waarde

Berichtenbox

De gemeente stelt jaarlijks de waarde van

Als u zich vóór 1 februari aangemeld

alle onroerende zaken in de gemeente

heeft voor de Berichtenbox, ontvangt u

vast, de zogenaamde WOZ-waarde.

hier de aanslag gemeentelijke belastingen

De WOZ-waarde die vermeld staat op

2021. U kunt zich eenvoudig aanmelden

de aanslag 2021 is gebaseerd op de

voor de Berichtenbox. Sinds eind vorig

waardepeildatum 1 januari 2020.

jaar is er ook een speciale app voor de

Op dinsdag 23 februari is de volgende videovergadering van

Berichtenbox. Op die manier kunt u de

de gemeenteraad. Hierbij gaat het om een besluitvormende

Taxatieverslagen op MijnOverheid

Berichtenbox gemakkelijker via telefoon

vergadering.

Het taxatieverslag van uw pand kunt u

en tablet raadplegen. Meer informatie

inzien op MijnOverheid.nl. Klik hiervoor

hierover leest u op www.horstaandemaas.

Digitaal vergaderen

kosten voor opsporen en ruimen van niet

op het onderdeel “Wonen”. Vanaf 26

nl/berichtenbox.

In verband met de maatregelen rond het

gesprongen explosieven. Ook wordt het

coronavirus kan de gemeenteraad niet

Parapluplan Internationale werknemers

februari vindt u hier informatie over de

23 februari 2021

Raadsvergadering

taxatieverslagen 2021 en 2020. U ziet hier

Meer informatie

op de gebruikelijke manier vergaderen.

opiniërend besproken. Kijk voor een

ook de kenmerken van uw woning die de

Op www.horstaandemaas.nl vindt u

Daarom vergadert de raad digitaal. De

volledige agenda op horstaandemaas.nl/

WOZ-waarde bepalen. Om deze informatie

meer informatie over de gemeentelijke

raadsleden en de burgemeester hebben via

raad.

te raadplegen, logt u in met uw DigiD-

belastingen en de wet WOZ. Lukt het

een videoverbinding contact met elkaar en

code. Bedrijven hebben geen DigiD. Op de

niet meer om de rekeningen te betalen

geïnteresseerden kunnen de vergadering

Meer informatie

website van de gemeente wordt toegelicht

door de coronacrisis of heb je een

volgen via internet.

U kunt de digitale raadsvergadering live

hoe bedrijven kunnen inloggen voor het

betalingsachterstand? Aarzel dan niet en

inzien van een taxatieverslag.

neem contact met ons op: 077 – 477 9777.

volgen via horstaandemaas.nl/raad en de
Agenda

facebookpagina van de gemeenteraad

Op de agenda van de vergadering staan

(RaadHadM). De vergadering begint om

o.a. diverse bestemmingsplannen en de

20.00 uur.

22 en 23 februari 2021

Commissie bezwaren
en klachten
Er vinden op maandag 22 en dinsdag 23 februari 2021 digitale hoorzittingen plaats door
de Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten.

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen

Maandag 22 februari:

huisvesting van max. 35 arbeidsmigranten

In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,

Hoorzitting om 20.00 uur

aan de Stationsstraat.

-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van

Bezwaar tegen de verleende
omgevingsvergunning voor gebruik

Coronamaatregelen

bestaande bebouwing voor Halloween-

De commissie brengt advies uit over te

activiteiten Toverland B.V.

nemen besluiten op bezwaarschriften. De
hoorzittingen vinden digitaal plaats i.v.m.

(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
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

Dinsdag 23 februari

de Coronamaatregelen. De openbaarheid

Hoorzitting om 18.30 uur

wordt gewaarborgd door, op verzoek,

Bezwaar tegen het besluit tot uitschrijvingen

de geluidsopname van de hoorzitting ter

uit de BRP.

beschikking te stellen.

Grubbenvorst

Horst

Sevenum

Dit verzoek kunt u richten aan de secretaris

Burg. Van Kempenstraat 17

Americaanseweg

De Sondert 13

Hoorzitting om 19.30 uur

van de commissie voor behandeling

St. Jansweg 2

ongenummerd

Toverlaan 2

Zes bezwaren tegen de verleende

van bezwaarschriften en klachten via

Kranestraat 49

omgevingsvergunning voor verbouw

gemeente@horstaandemaas.nl of

Transportstraat 8

van voormalige champignoncellen t.b.v.

telefonisch 077 - 477 9777.

Kraneveldweg 30

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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CDA Horst aan de Maas

Overpeinzingen op weg naar de verkiezingen

Als ik dit artikel schrijf is het zaterdag 13 februari. Op de achtergrond
luister en kijk ik naar de muzikale reis door vasteloavesminnend
Limburg via de Boetegewoene Boetezitting op L1.
Buiten ligt de sneeuw nog steeds
centimeters dik op ons kleine stukje
aarde. Het maakt me wat melancholiek. En ik mis het. De vasteloavend.
De Horster parade. De optochten.
De lol en plezeer en het even vergeten van de zorgen. Een bijzondere
vasteloavend in een bijzonder jaar.
Ondertussen gaat op hetzelfde tijd-

PvdA Horst aan de Maas

stip de landelijke campagne van het
CDA van start met Wopke Hoekstra
als lijsttrekker en onze plaatsgenoot
Raymond Knops op nr. 5 van de lijst.
Ook weer een bijzondere campagne
in een bijzonder jaar op weg naar
bijzondere verkiezingen. Drie dagen
lang mogen we naar de stembus en
wel op 15, 16 en 17 maart.

komst. Opdrachten op zowel mondiaal als Europees en landelijk maar
ook lokaal niveau. En die lossen we
in één generatie niet allemaal op,
maar we kunnen er wel samen aan
gaan werken.

om niet in te schrijven zijn bijvoorbeeld dat het inschrijven teveel administratieve lasten met zich meebrengt.
Ook kan een reden zijn dat het voor
huisvesters fiscaal aantrekkelijker is
om de internationale werknemers
niet in te laten schrijven, zo worden
gemeentelijke lasten omzeild. Waar
willen wij naar toe? Afspraken maken
met bijvoorbeeld corporaties over
huisvesting. In de ideale situatie is
de huisvesting losgekoppeld van de
werkgever. Mensen kunnen zelf bepa-

len waar ze gaan wonen. Ook loopt
een aanvraag voor een pilot om de
inschrijving verplicht te maken voor
een periode van zeven maanden.
Voordeel, mensen staan niet plotseling op straat als het werk (dus ook de
huisvesting) ophoudt. Als PvdA is dit
voor ons een belangrijk punt in deze
behandeling. Behandel deze mensen
als gast, ze laten immers veel achter
om hier te komen werken.

Annemie Craenmehr

Internationale werknemers

Naar aanleiding van de behandeling is de raad van het parapluplan internationale werknemers zijn er ook
een achttal brieven aan de raad gericht met dit onderwerp. Opvallend, er zijn er geen bij waarin de briefschrijvers zich zorgen maken over het welzijn van de internationale werkgevers en of ze goed integreren
in onze samenleving.
Internationale werknemers zijn niet
altijd zelfredzaam. Ze spreken de
Nederlandse taal niet of nauwelijks, zijn vaak niet op de hoogte van
gebruiken en regels. Ze zijn dus erg
afhankelijk van hun werkgever, vaak
een uitzendbureau. Helaas gaat deze
afhankelijkheid meestal verder als

De CDA-campagne staat dit jaar
in het teken van Nu Doorpakken.
De fundamenten van onze samenleving zijn gelegd. Een virus laat die
fundamenten in een aantal branches
wankelen, maar we komen er weer
bovenop. Daar ben ik van overtuigd. Als het land weer uit de crisis
is geleid pakken we de fundamentele zaken ook weer op. Thema’s
als klimaat, vergrijzing, migratie en
polarisatie van de samenleving zijn
de grote opdrachten voor de toe-

alleen werk. Voor huisvesting en zorgverzekering zijn ze vaak ook afhankelijk van de werkgever. Verlies van
werk betekent dan ook meestal verlies van bed en verzekering. Over de
omvang van deze groep internationale werknemers bestaat helaas
nog steeds onduidelijkheid. Dit heeft

onder andere te maken met de (niet)
inschrijving van deze mensen. Er
zijn verschillende redenen waarom
deze mensen niet zijn ingeschreven.
Eén van de belangrijkste redenen is
dat de inschrijving bij een verblijfsduur korter dan vier maanden dit niet
wettelijk verplicht is. Andere redenen

Jan Wijnen

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

Wil jij je als Elektromonteur
specialiseren in onze tak van sport?
Ben jij op zoek naar uitdaging en werk
jij nauwkeurig?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Meer informatie over Hotraco Group
kun je vinden op www.Hotraco.com

De professionals bij Hotraco Group bedenken en ontwikkelen innovatieve en kwalitatief hoogstaande
besturingstechnische oplossingen. Samen werken we elke dag weer aan de beste besturingstechnische
oplossingen voor onze klanten wereldwijd binnen de markten Agro en Industrie. Bij Hotraco werken specialisten
die uitblinken in hoogstaande technische kennis. Er werken bij Hotraco ongeveer 250 medewerkers.
We zijn op zoek naar mensen die ook voor kwaliteit staan, naar nieuwe collega’s die zelfstandig op zoek gaan
naar mogelijkheden om zaken steeds slimmer aan te pakken!
Vanwege verdere groei van ons team Paneelbouw zoeken wij een:

Elektromonteur
Als Elektromonteur werk je samen met je collega’s op
de afdeling Paneelbouw. Je komt te werken in een
jong team met hardwerkende mensen met een passie
voor techniek. In een dynamische omgeving krijg je de
mogelijkheid om je specialiseren in het vak Paneelbouw
het vak Verdelerbouw. Op onze afdeling worden
panelen gebouwd voor zowel de agrarische als de
industriële sector.
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Het bouwen van schakelpanelen a.d.h.v. een schema in
onze werkplaats;
• Het verzamelen van de juiste materialen t.b.v.
het paneel;
• Het opzetten van panelen;
• Componenten plaatsen en coderen;
• Bedraden van bodem en deur(en) a.d.h.v. een schema;
• Eventuele wijzigingen aan de tekenaar doorgeven;
• Paneel gereed melden bij de Projectleider of Hoofd
Paneelbouw;

• Extra gebruikte materialen meld je bij de Projectleider
of Hoofd Paneelbouw.
Wij vragen:
• Een afgeronde MBO opleiding in de richting
Elektrotechniek of vergelijkbare opleiding;
• Enkele jaren werkervaring als Elektromonteur is een
pré;
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
• Je bent accuraat en werkt nauwkeurig.
Wij bieden:
Een uitdagende functie waarbij ontwikkeling centraal
staat. Je werkt
samen binnen het netwerk van de Hotraco Group in een
leuk, enthousiast en hecht team (ongeveer 35 collega’s).
Ook ontvang je een goed salaris (afhankelijk van leeftijd
en ervaring) met prima secundaire arbeidsvoorwaarden
op grond van de CAO van het Metaalbewerkingsbedrijf.
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. Kim Scheepers (HR Officer)

Op zoek naar een leuke baan
gedurende dit seizoen?

Onze 5-sterrencamping zoekt
nieuw talent!

Wij, Camping De Heldense Bossen, zoeken voor het komende
kampeerseizoen gemotiveerde collega’s voor de volgende afdelingen:

• receptie
• onderhoudsdienst
• zwembad
• huishoudelijke dienst
Wat wij van je vragen is enthousiasme en de bereidheid om
te werken als andere mensen vrij zijn, zoals weekenden en
schoolvakanties. Daartegenover staat onder andere een gezellige
werksfeer, mensen rondom je heen die plezier hebben en loon
volgens de CAO recreatie.
Op onze website www.deheldensebossen.nl/het-park/vacatures
staat meer informatie over de openstaande vacatures.

Ben jij diegene die we zoeken?
Reageer dan nu!
Reageren op de vacatures
kan tot en met donderdag
25 februari a.s.
Sollicitaties kunnen gestuurd
worden naar:
lindapeeters@deheldensebossen.nl
Zet er a.u.b. duidelijk bij
voor welke vacature je solliciteert.

De Heldense Bossen 6 • 5988 NH Helden
WWW.DEHELDENSEBOSSEN.NL
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Essentie

Internationale werknemers in Horst aan de Maas
In Horst aan de Maas zijn we er van overtuigd dat internationale
werknemers een belangrijke schakel zijn van onze samenleving.
Vooral in de land- en tuinbouw, alsmede ook de logistieke sector
kunnen we niet meer zonder de helpende handjes van elders.
Deze samenwerking met buitenlandse collega’s (arbeidsmigranten)
zorgt er mede voor dat we de economie draaiende kunnen houden.
Wel vinden wij als Essentie dat we
wel héél goed moeten kijken naar de
manier waarop we zowel met onze
eigen burgers (jij en ik) als ook met
de ‘nieuwe buren’ omgaan. Zeker ook
het gevoel van veiligheid, leefbaar-

D66+GroenLinks

heid en saamhorigheid zijn voor
beide partijen van cruciaal belang.
We moeten dus kijken dat de ‘nieuwe
buren’ goed integreren: de taal spreken, de gewoontes, gebruiken en
afspraken goed kennen en invullen.

We moeten als gemeente zorgen
voor goede registratie, zodat we
kunnen kijken waar ze verblijven en
zeker ook hoe ze verblijven. Dus geen
slechte woonomstandigheden, maar
ook geen overlast voor onze inwoners. We kunnen ook kijken of deze
internationale werknemers in onze
gemeente werken en wij niet de
huisvestingsplek zijn van de buurgemeenten. Eén van de mogelijkheden
om hierop toe te zien is het paraplu
bestemmingsplan. Dit plan wordt

eind april in de raad vastgesteld.
Als Essentie zullen wij ook hier weer
heel constructief in optrekken, zodat
we een zo breed mogelijk gedragen
samenleving behouden.
Als u nog vragen, opmerkingen of
suggesties hebt over bovenstaand
onderwerp, hoor ik dit graag persoonlijk van u.

Stef van Loo

Het hoofdpijndossier: Willems en mestverwerking (het vervolg)

In onze vorige bijdrage in de HALLO over dit dossier hebben wij aangegeven blij te zijn met de zienswijze,
die het college had opgesteld. Toen hebben we aangegeven dat er nog een vervolg zou komen en die voorspelling kwam uit.
Tijdens de voorbereidende vergadering van vorige week bracht
het CDA nieuwe cijfers ter tafel.
Deze cijfers waren tevoren niet met
de andere coalitiepartijen gedeeld,
wat ongebruikelijk is. De discussie ging vervolgens vooral over die
cijfers en niet over de drie kern-

vragen rond dit dossier, namelijk: vinden wij de uitbreiding aan
de Hoebertweg ongewenst en
niet passend? Is de aanvraag voor
deze uitbreiding in strijd met het
bestemmingsplan? Moet het college van Gedeputeerde Staten
derhalve een VVGB (verklaring van

SP Horst aan de Maas

geen bedenkingen, red.) vragen?
Het college (inclusief de beide CDAwethouders) heeft aangegeven,
middels de ingediende zienswijze,
deze vragen met een ‘ja’ te beantwoorden en vraagt aan de raad of
deze daarmee instemt. Door die
onverwachte manoeuvre van het

tafel gelegd bij de gedeputeerden
door de twee wethouders, die bij
dit dossier direct betrokken zijn.
De bal ligt nu bij Gedeputeerde
Staten. Wij verwachten dat
Gedeputeerde Staten in de loop
van maart een besluit zal nemen.
Op basis daarvan zal de gemeente
moeten beslissen over het vervolg.
Wordt dus weer vervolgd.
Henk Kemperman

Cruciale beroepen verdienen een eerlijk loon

De mensen in cruciale beroepen, zorgpersoneel, politie en leerkrachten voorop, maar ook winkelmedewerkers, vuilnisophalers en chauffeurs, vormen de basis van de Nederlandse economie. Dat is des te duidelijker
geworden tijdens de coronacrisis. Toch worden zij ondergewaardeerd. Het resultaat van tien jaar VVD-beleid.
Lonen blijven achter, te weinig collega’s, hoge werkdruk. Veel van het zekere werk is onzeker gemaakt.
In het begin van de coronacrisis werd
er luid geapplaudisseerd voor alle
zorgwerkers. Maar toen het ging om
échte waardering, gaf een groot deel
van ‘de politiek’ niet thuis. Toen anderen wegrenden, streed de SP, ook in

CDA (en het late tijdstip) kwam
de beantwoording van die vragen
onvoldoende uit de verf. Dat was
jammer. Inmiddels is wel duidelijk
dat de meerderheid van de raad
(ook het CDA) de mening van het
college deelt. Daarmee wordt het
eerder ingenomen standpunt van
de raad bevestigd.
Het standpunt van het college staat
dus nog steeds overeind en dat
standpunt is vrijdag 12 februari op

Horst aan de Maas, voor betere salarissen in de zorg. 120.000 handtekeningen werden opgehaald en in de
debatten in de Tweede Kamer bleef de
SP er op terugkomen.
Aanvankelijk zagen we wegren-

nende parlementariërs die bang
waren om te stemmen over hogere
lonen in de zorg. Maar de aanhouder
wint. Een meerderheid in de Tweede
Kamer heeft nu tóch gestemd voor
een verhoging van de zorgsalarissen.

Adver torial

Een enorm succes voor die duizenden zorgverleners die nu in coronatijd,
maar ook straks nadat we afscheid
genomen hebben van dat virus, dagelijks voor ons klaarstaan.
Wij danken alle mensen in Horst aan
de Maas die bijgedragen hebben aan
dit succes. Door een handtekening te
zetten onder de petitie, door schoenen
beschikbaar te stellen voor de grootste
online zorgactie van Nederland op het

Malieveld en door hun steun aan de
zorgverleners in hun omgeving.
Maar we blijven doorgaan. Want een
eerlijke verdeling voor iedereen, zeker
voor de cruciale beroepen vraagt
meer. De mensen in de cruciale beroepen verdienen een eerlijke baan met
een eerlijk loon. Kijk op onze website
voor meer informatie.
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De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Kawa
Ismaël. De uit Syrië afkomstige Kawa woont ruim 4 jaar met zĳn familie in Venray. Drie jaar geleden kwam
Kawa via gemeente Venray in beeld bĳ NLW-Groep. Hĳ deed op verschillende externe locaties werkervaring
op. Toen er een vacature als bĳrĳder bĳ kringloopwinkel 2Switch in Venray voorbĳ kwam, greep Kawa deze
kans met beide handen aan. Mede dankzĳ zĳn enthousiasme en actieve inzet stroomde hĳ per 1 februari
vanuit een ontwikkeltraject bĳ NLW door naar een reguliere baan bĳ 2Switch. Kawa: “Ik wil graag bĳ
2Switch blĳven, we werken hard, drinken gezellig koffie samen, hebben respect voor elkaar en helpen
elkaar”. Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep
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Het verhaal van Kawa Ismaël

Paul Geurts

www.ogvo.nl/ontmoet
OGVO
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Geplukt

Paul Poels Meerlo
Hij neemt geen blad voor de mond en noemt zichzelf een ‘knuppel in het hoenderhok-gooier’. Stilzitten is niets voor hem. “Als ik niets doe, word ik gek”, zegt hij dan ook. Voor zijn werk
reist hij heel Nederland rond, maar in het weekend wil hij toch graag thuis zijn bij zijn gezin. Deze week wordt Paul Poels (56) uit Meerlo geplukt.

Paul groeide op aan de Moleneind,
tegenover ‘t Kasteelke waar zijn
vader werd geboren. “We gingen vroeger altijd op het kasteel
spelen. Daar lagen nog dozen
vol met munitie uit de Tweede
Wereldoorlog, levensgevaarlijk
was dat, maar daar dacht je toen
niet bij na. Mijn broers en ik waren
sowieso veel buiten te vinden
met vriendjes. Tegenwoordig is
dat heel anders. Als ik naar mijn
jongste kinderen kijk, dan zitten ze vaak op hun tablet. Wat ik
me nog kan herinneren is dat ik
buiten speelde als het heel koud
weer was, zoals de afgelopen
week, met de laarzen aan waar ik
schrale benen van kreeg omdat de
rand zo schuurde.”

Hoenderhok
Paul groeide op met drie broers. Zijn
vader werkte bij de Boerenbond en
zijn moeder werkte, wat vrij bijzonder was voor die tijd, ook uit.
“Ze poetste bij de betonfabriek en

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

werkte in de kas. Ze was heel vrijgevochten en nam geen blad voor de
mond. Voor je mening uitkomen, dat
heb ik van haar. Ze spaarde voor een
rijbewijs en een eigen auto. Pap had
geen rijbewijs. Ja, voor de kruiwagen”,
lacht Paul. “We gingen zomers altijd
met de auto toeren. Dan zaten we met
z’n vieren op de achterbank gepropt.”
Na de basisschool ging Paul naar de
lts in Venray, waarna hij na twee jaar
overstapte naar de grafische opleiding
in Nijmegen. “Dat was best wel uniek
voor die tijd. Het was begin jaren 80 en
de werkloosheid was hoog. Mijn moeder zei: je moet drukker worden, drukkers hebben ze namelijk altijd nodig.
Ik was 15 jaar en was voordat ik klaar
was met mijn opleiding al verzekerd
van een baan.” Hij werkte 25 jaar bij
een drukkerij in Venlo, onderdeel van
het toenmalige Dagblad voor NoordLimburg. “De eerste tien jaar heb ik
daar heel veel lol gehad, wat werken
voor een baas betreft waren dat de
leukste jaren van mijn leven. Ik heb me
daar opgewerkt tot bedrijfsleider, maar
had het daar op een gegeven moment
wel gezien. Zoals gezegd kom ik voor
mijn mening uit. Ik ben een knuppel
in het hoenderhok-gooier en dan gaat
het soms hard tegen hard. Al ben ik wel
wat gereserveerder geworden en slik
nu eerder mijn woorden in.”

Onderbuikgevoel
Hij werkte vervolgens elf jaar voor
een andere drukkerij, totdat hij vijf
jaar geleden besloot van zijn hobby
fotograferen, zijn werk te maken. “Ik
fotografeerde al langer, met name

familieportretten, en kreeg steeds
meer opdrachten van bedrijven. Ik
dacht als ik het nu niet doe, dan komt
het er nooit van. Ik ben met fotografie
begonnen maar maak nu meer video’s.
Ik maak voornamelijk foto’s en films
van civieltechnische en infrastructurele
projecten. Daarvoor reis ik door heel
Nederland en ik kom ook in Duitsland
en België. Techniek vind ik mega-interessant en het leuke is dat ik overal
met mijn snufferd vooraan sta. Ik kom
veel in de Rotterdamse haven en doe
graag zaken in het westen van het
land. Daar zijn de mensen recht voor
z’n raap en dat waardeer ik. Zelf doe ik
niets waar ik niet achtersta, ik heb de
luxe dat ik opdrachten af kan slaan als
het niet goed voelt. Ik heb geleerd naar
mijn onderbuikgevoel te luisteren. Niet
lullen, maar poetsten. Ik heb dan ook
een hekel aan mensen die geen knopen door kunnen hakken.”

Postcode Loterij
Ook zijn vier kinderen, twee zoons van
23 en 19 uit zijn eerste huwelijk en een
zoon (8) en dochter (10) uit zijn huwelijk
met Kim, komen voor hun mening uit.
“Al is de oudste wat gereserveerder”,
zegt Paul. Het gezin woont in het ouderlijk huis van Paul. “Ik kreeg de mogelijkheid om het van mijn ouders te kopen.
In de oude schuur heb ik mijn studio
gebouwd. Die was helemaal vervallen.
Het grappige is dat ik net genoeg had
gespaard voor een nieuw dak, toen we
een telefoontje kregen van de Postcode
Loterij. Of we de dag erna thuis waren.
Bleek dat we met de buurt de straatprijs
hadden gewonnen, 25.000 euro. Mijn

vrouw en ik hebben het bedrag gedeeld
en van mijn helft heb ik de studio kunnen bouwen.” Tijdens de eerste lockdown fungeerde de studio tijdelijk als
klaslokaal voor de kinderen. “Maar dat
heeft maar een paar weken geduurd,
daarna kreeg ik zoveel opdrachten.
Ik heb dan ook nog niet zoveel gemerkt
van de coronacrisis, in tegenstelling tot
Kim. Zij heeft een nagelstudio en mag al
maanden niet open.”

ra’s tegelijk, hoeft Paul ook niet te sporten. “Ik ben ook geen verenigingsman.
Wel wandel ik graag en ik vind het fijn
als ik in het weekend thuis kan zijn
bij mijn gezin. Voor mij is het moeilijk
om niets te doen, ik kan niet stilzitten.
Ik moet bezig zijn, anders word ik gek.
Of ik nog een bucketlist heb? Ik zou wel
graag het proces willen vastleggen als
zo’n groot gebouw wordt opgeblazen.
Voor de rest ben ik blij met het leven
dat ik nu heb, ik ben gelukkig.”

Bucketlist
Zijn werk is nog steeds zijn hobby en
door het sjouwen van meerdere came-

Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Paul Poels

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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Q-School

Stapje dichterbij dartsdroom Sam
Sam Coenders (18) uit Broekhuizenvorst deed van donderdag 11 tot en met
zaterdag 13 februari mee aan de Q-School darts in het Duitse
Niederhausen. Het resultaat was niet waar hij op hoopte, maar hij is blij dat
hij deze ervaring heeft meegenomen in het verloop van zijn dartscarrière.
Sam Coenders reisde af naar
Niederhausen en kwam meteen in
een achtbaan terecht van coronatesten. “Alleen met een negatieve coronauitslag mocht ik meedoen aan het
toernooi. Toen ik daar in de dartruimte
aankwam, moest ik ook meteen een
test ondergaan. Na de test was het
regelrecht naar mijn hotelkamer waar
ik een uur moest wachten totdat ook
deze test negatief was. Daarna was ik
vrij om te bewegen.” Een flinke procedure, maar ook niet gek, want aan het
toernooi doen elke dag zeker 128 spelers mee.

Toerkaarten
De Q-School is geen normaal darttoernooi zoals de meesten kennen van tv.
Dit is een vloertoernooi waarbij er weinig tot geen publiek aanwezig is, nu al
helemaal niet door corona. Binnen het
darten is er een wereldranglijst waarbij
de top-64 automatisch geplaatst is voor
de grote darttoernooien. Spelers buiten de top-64 moeten via de Q-School
een toerkaart proberen te scoren.
Inschrijfgeld is ongeveer 500 euro, dus
je moet wel een beetje pijltjes kunnen
gooien om deze stap te maken. In de
Q-School wordt elke dag gespeeld tot er
een finale is. De dagwinnaar krijgt automatisch een ticket voor het finaletoernooi dat later die week wordt gespeeld.
Tijdens het finaletoernooi krijgen alle
dagwinnaars een toerkaart en de rest
wordt bepaald via een puntensysteem.
Hoe meer wedstrijden je wint en hoe
verder je in het toernooi komt, des te
groter de kans op een tourkaart.

Ervaring
Sam speelde op de eerste dag tegen
medelander Arjan Konterman waar hij
met 0-6 kansloos was. De dag erna had
hij een betere dag, hij won van de Turk
Feith Kaya met 6-5 en plaatste zich voor
de laatste 64 waar hij verloor van de
Griek Veniamin Symeonidis met 4-6.

Zijn Q-School avontuur eindigde de laatste dag. Hij won van Brian RohmannAndersen met 6-3, maar verloor later
van Stefan Bellmont met 1-6. “Ik had
gehoopt op een beter resultaat”, vertelt Sam. “Ach, het was mooi om mee
te maken en goed voor mijn ervaring.
Ik had stiekem wel last van een soort
spanning. Ik was niet zenuwachtig,
maar het was een onbekende spanning.”

Raymond van Barneveld
Geen toerkaart voor Sam Coenders dus,
maar hij geeft niet op. “Binnenkort
doe ik mee aan het Development
Tour van de PDC en vorig jaar wist ik
nog het WK darts te bereiken voor de
jeugd. Per week speel ik zo’n twee á
drie toernooien in de omgeving en
elke dag oefen ik ongeveer 1,5 uur.
Ik ga er 100 procent voor.” Want Sams
grote droom is op de grote podia te
staan en te spelen tegen dartsterren als
Michael van Gerwen en Raymond van
Barneveld. Sam had nog kans om tegen
de laatstgenoemde speler te spelen tijdens de Q-School. Van Barneveld is een
aantal jaar geleden gestopt als professionele darter, maar probeert nu weer via
de Q-School terug te keren in de dartswereld. “Het was wel vet geweest als ik
tegen hem mocht spelen, helaas ben ik
niet tegen hem uitgeloot.”
Bekende dartspelers uit Horst aan
de Maas zijn er nog niet echt, vertelt Sam. “Je hebt wel veel darters die
spelen in de lokale competitie, maar
geen die grote toernooien gooien.”
De Broekhuizenvorstenaar is bescheiden, maar het feit is wel dat hij één
van de betere darters is van deze regio.
“En ik ben nog maar 18 jaar, dat is nog
jong. Ik ga er 100 procent voor en wie
weet zie je mij ooit op tv voorbij komen
op het WK darts.”

Tekst: Niels van Rens

Anny Wijnen-Keyzers
ontvangt Orde van Verdienste
Anny Wijnen-Keyzers heeft de Orde van Verdienste ontvangen
vanuit carnavalsvereniging De Vlaskop uit Melderslo. Anny zet
zich jaren in voor diverse zaken binnen Melderslo.
Anny is al bijna twintig jaar lid
van het Dorpsbelang, voorheen
de Dorpsraad. Ze heeft mede haar
schouders gezet onder de oprichting van het Dorpsbelang. Daarna
is ze bij het dorpsblad De Kwaker
terechtgekomen. Binnen deze
stichting is Anny meer dan elf jaar
bestuurslid en denkt ze mee over
de koers van het blad. Ook draagt
Anny de Sinterklaasintocht al meer
dan veertig jaar een warm hart
toe. Ze zorgt voor de uitgifte van de
Sint- en Pietenpakken, welke door
het jaar heen ook bij haar opgeslagen liggen. Anny heeft zich ook
vijf jaar verdienstelijk gemaakt

voor de Zonnebloem, afdeling
Melderslo. Dit heeft zij gedaan
totdat deze opging in de afdeling Horst. Bij basisschool De Brink
in Melderslo heeft ze negen jaar
deelgenomen aan de Ouderraad
en is ze vier jaar lid geweest
van de Medezeggenschapsraad.
Daarbij doet ze ook al meer dan
35 jaar de was voor de school.
Ten slotte heeft Anny nog tien jaar
in de jury van de carnavalsoptocht
van Melderslo gezeten. Vanwege al
deze taken die Anny heeft verricht
en nu nog steeds doet, ontvangt ze
uit handen van De Vlaskop de Orde
van Verdienste.

Feed Design Lab te Wanssum (Noord-Limburg) is hét praktijkonderzoek- en educatiecentrum voor innovatie & verduurzaming in de diervoedersector. De belangrijkste
activiteiten van Feed Design Lab zijn het verhuren van de proeffabriek, het verzorgen
van trainingen en het ontwikkelen van projecten.
Naar aanleiding van groei in activiteiten binnen onze proeffabriek zijn wij op zoek naar een

allround procesoperator (M/V)
in het diervoerproces

Dit zijn je werkzaamheden:
• Ingangscontrole grondstoffen en
ingrediënten, kwaliteitscontrole voeders
• Op peil houden van voorraden,
werkstoffen en gereedschappen
• Voorbereiden, uitvoeren en nazorg
van voerproeven met klanten
• Assistentie bij trainingen, begeleiding
van cursisten
• Zorg voor het proces; zowel technisch als
hygiënisch, incl. schoonmaak & onderhoud
• Bediening van de verschillende procesdelen,
oplossen van storingen

Dit ben jij!
• Je hebt technisch inzicht en/of relevante
werkervaring in bij voorkeur in een rol als
Procesoperator in de feed/food sector
• Je hebt een MBO werk- en denkniveau
• Je beheerst de Nederlandse taal goed,
je bent open en communicatief

• Je bent handig met techniek en het
heeft je interesse, kortom 2 rechterhanden
• Je neemt initiatief en steekt graag je
handen uit de mouwen
• Je toont verantwoordelijkheid en hebt
een flexibele instelling
• Je woont in de nabijheid van Wanssum
(binnen een straal van max. 30 km)

Dit mag je van ons verwachten:
Een uitdagende functie in de meest flexibele,
experimentele voerfabriek van Europa.

Als collega bij Feed Design Lab ontvang je:
• Een uitgebreid inwerkprogramma
• Een goed salaris en uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden
• Een hecht team van in totaal 6 leuke
collega’s in een gemoedelijke sfeer
• Uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden

Informatie over deze functie kun je opvragen bij
Eric Vissers, tel. 06 2813 2220 of ericvissers@feeddesignlab.nl.
Interesse? Stuur je CV en motivatie naar Eric Vissers!
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Carnaval 2021

Carnaval in Horst aan de Maas

Gevelversiering in Meterik

Prinsenpaar van basisschool De Kroevert in Kronenberg

Carnavals-kar-antaine Swolgense oprit-optocht

Carnavals-Roetsj in de Swolgende bossen

Verjaardagsfeest Monique Martens uit Horst

1802 \ cultuur
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AUTOMOBIELBEDRIJF
Carnaval mag er dit jaar dan misschien anders uitzien dan anders, dat wil nog niet zeggen dat we er geen
feestje van kunnen maken. Carnavalminnend Horst aan de Maas liet zien dat ook met alle coronamaatregelen er toch een feestje gevierd kan worden.

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

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

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

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

Prins Siem I van De Schakel Broekhuizenvorst

Prinsenpaar van basisschool De Wouter America

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

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
In Swolgen werden bewoners verrast met een pakketje van Naoberzorg

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl
Dick Alards op carnavalszondag bij het Eendekuulke
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Jarenlange inzet

Orde van Verdinste voor
Jan Hesen uit Hegelsom
Jan Hesen uit Hegelsom heeft zaterdag 13 februari de Vergulde Orde
van Verdinste ontvangen uit handen van prins Jop I van carnavalsvereniging D’n Tuutekop. Hij kreeg deze onderscheiding vanwege zijn
jarenlange inzet voor Hegelsom.

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij
Drankenhandel-Slijterij Weijs!
De puzzel: Alle letters van het alfabet krijgen een cijfer van 1 t/m 26. Getracht moet
worden de letters bij de bijbehorende cijfers te vinden met behulp van de reeds ingevulde
letters in het diagram. Uiteindelijk zal er dan een compleet ingevuld kruiswoordraadsel
ontstaan.
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@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.
Oplossingen moeten vóór zondag 21 februari (12.00 u.) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekend
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Jan is een bekend gezicht onder de
Hegelsomse jeugd, aangezien hij al
meer dan vijftig jaar betrokken is bij
Jong Nederland. Eerst als lid en later
onder andere als kaderlid, voorzitter
en kampleider. Elk jaar in de zomer
zorgt Jan ervoor dat de kinderen te
eten krijgen tijdens het zomerkamp.
Ook in het carnavalsleven is Jan geen
onbekende. In 1971 was hij jeugdprins
in Hegelsom en in 1976 stond hij als
adjudant aan de zijde van prins Hay
II. Daarna was het in 1987 de beurt
aan Jan zelf om de scepter te zwaaien
over het Tuuteriêk als prins Jan IV, om
vervolgens in 1994 wederom adjudant
te worden en deze keer bij prins Lei III.

Ook stond Jan in 1977 op de zittingsavonden in Hegelsom en in de periode van 1997 tot en met 2011 trad hij
jaarlijks op met een groepje oud-prinsen en -vorsten onder de naam Ladies
in Blue. Sinds 2002 is Jan lid van de
dorpsraad in Hegelsom en is hij in de
hoedanigheid onder meer verantwoordelijk voor het balgooien en zat hij in
het oranjecomité. Tot slot heeft Jan
ook nog jaren volleybal gespeeld bij
HVC met zijn vriendengroep. Vanwege
al deze taken die hij heeft uitgeoefend
heeft het bestuur van CV D’n Tuutekop
besloten Jan hiervoor te bedanken met
de uitreiking van de Vergulde Orde
van Verdinste.

Verplaatst naar 2022

Zondagmorgen met Passie
afgelast door coronavirus
De tweede editie van Zondagmorgen met Passie in de kerk van
Kronenberg is afgelast. Het evenement zou eigenlijk plaatsvinden op
maandag 8 maart, op Internationale Vrouwendag. Door het coronavirus
is het afgelast.
Zondagmorgen met Passie gaat in
dezelfde vorm van vorig jaar door,
maar dan in 2022 op zondag 6 maart.
“Elkaar ontmoeten is niet mogelijk
en voor ons is juist die ontmoeting zo
belangrijk. Met elkaar in gesprek en
elkaar inspireren door verhalen, ervaringen en tegeltjeswijsheden. Dat kan
nu niet. Daarom hebben we besloten om de tweede Zondagmorgen
met Passie niet te laten plaatsvinden
in de vorm die bekend is en door te

schuiven naar volgend jaar”, aldus de
organisatie.
Vorig jaar vond de eerste editie van
het evenement plaats. Toen was er
in de kerk van Kronenberg een triointerview te zien tussen Birgit op
de Laak, Marlies Scheres en Vivian
Peeters. Dit jaar gaat het dus niet
door, maar de organisatie roept iedereen op om op 8 maart te wandelen
met een vriendin, moeder, tante,
nicht of oma.

Crist Coppens
Alleen dinsdag 23 februari

Gehakt half om half
Kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

De oplossing van de puzzel in
HALLO Horst aan de Maas
van 11 februari was:
En de winnaar is: Suniva
Tetteroo uit Horst. Van Harte
Gefeliciteerd met de cadeaubon
van €50,- te besteden bij
Gommans De Echte Bakker!

1802 \ service
Religie

Medische zorg

America
zondag

Apotheek
Heilige mis

11.00

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Grubbenvorst
zaterdag
Heilige mis
19.00
La Providence (kloosterkapel)

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag

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

Apotheek Maasdorpen
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

(alleen na telefonische afspraak)

zondag

Venray

Lottum

09.00

(alleen na telefonische afspraak)

Meerlo

Swolgen

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

zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Gebiedsteams

donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
		

Meterik

zaterdag
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

Tienray
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

kerkdienst

10.00

19 t/m 21 februari
Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
077 366 20 65

Brand, ongeval of misdrijf
112

06 19 42 26 21

Meer informatie over Hotraco Group
kun je vinden op www.Hotraco.com

Spoedgevallendienst

Alarmnummer

Meerlo, Tienray, Swolgen,
Broekhuizenvorst, Broekhuizen,
Lottum, Grubbenvorst

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Tandarts

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

06 55 40 80 23

ondersteunde deze bewonersactie
door de kosten voor het benodigde
zout voor haar rekening te nemen.
Buiten een veilige straat denken de
initiatiefnemers en het wijkcomité zo
de onderlinge betrokkenheid én verbinding in de straat te stimuleren en
het wijkcomité te promoten.

Ben jij opzoek naar een afwisselende
en uitdagende baan?

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Danure Verloskundigen

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

Volgens Wijkcomité In De Riet reageerden aanwonenden enthousiast.
Enkele voorbijgangers staken meteen
de armen uit de mouwen en hielpen
mee, anderen boden aan een bijdrage te willen geven om de kosten
van het zout te dekken of boden een
kopje koffie aan. Wijkcomité In de Riet

Gemeente Horst aan de Maas

Verloskundige zorg

Priesternoodnummer

Door het ruimen van ijs en sneeuw
werd een looppad gemaakt door de
hele straat en door het schoonmaken
van alle stoepen waar dit nog nodig
was. Zo kwamen alle huizen weer in
een open verbinding met elkaar en
met de Vijverlaan en de Schoolstraat
te staan en veilig begaanbaar.

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

22 t/m 25 februari

De Schuilplaats
zondag

Enkele bewoners van de Molenstraat in Horst staken woensdag 10 februari de handen uit de mouwen om
ervoor te zorgen dat hun buurt sneeuw- en ijsvrij werd.

Venlo

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Kronenberg

Heilige mis

Bewoners maken gezamenlijk buurt
sneeuwvrij

Huisartsenpost
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

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

woensdag
donderdag
vrijdag
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Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

De professionals bij Hotraco Group bedenken en ontwikkelen innovatieve en kwalitatief hoogstaande
besturingstechnische oplossingen. Samen werken we elke dag weer aan de beste besturingstechnische
oplossingen voor onze klanten wereldwijd binnen de markten Agro en Industrie. Bij Hotraco werken specialisten
die uitblinken in hoogstaande technische kennis. Er werken bij Hotraco ongeveer 250 medewerkers.
We zijn op zoek naar mensen die ook voor kwaliteit staan, naar nieuwe collega’s die zelfstandig op zoek gaan
naar mogelijkheden om zaken steeds slimmer aan te pakken!
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een:

Hardware Engineer
In de functie van Hardware Engineer vertaal je de
klantwens naar concrete oplossingen. Je fungeert
als verantwoordelijke voor het ontwerp van de
hardwaresystemen en besturingskasten. Deze informatie
vertaal je binnen E-plan naar benodigde hoofd- en
stuurstroomschema’s, kast lay-outs, aansluitschema’s
en bestellijsten. Daarnaast heb je intensief contact met
je collega’s van de afdelingen Verkoop, Binnendienst,
Paneelbouw en Inkoop. Dit alles met het doel een
goede samenwerking voor te zetten, en natuurlijk een
goed eindproduct voor de klant!
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Zelfstandig uitwerken van een ontwerp, werktekening,
principeschema’s, maatvoering, doorsneden
en detailtekeningen;
• Uitwerken van technische ruimten aan de hand
van een schets;
• Controleren van tekeningen en het verwerken
van benodigde aanvullingen;
• Aanleggen van eigen bibliotheek van vaak
gebruikte details;
• Opzetten van stuurstroomschema’s;

• Constant overleg met collega’s om tot een zo goed
mogelijk resultaat te komen;
• Je constateert op tijd wanneer er een uitdaging ligt in
een project waaraan je werkt.
Wij vragen:
• Afgeronde HBO opleiding richting elektrotechniek of
industriële automatisering of een andere passende
opleiding;
• Iemand die mee denkt in oplossingen en open staat
voor verandering en vernieuwing;
• Minimaal 2 jaar relevante ervaring;
• Kennis van E-plan is een pré.
Wij bieden:
Een uitdagende functie waarbij ontwikkeling centraal
staat. Je werkt samen binnen het netwerk van de
Hotraco Group in een leuk, enthousiast en hecht team.
Ook ontvang je een goed salaris (afhankelijk van leeftijd
en ervaring) met prima secundaire arbeidsvoorwaarden
op grond van de CAO van het Metaalbewerkingsbedrijf.
Ook vanuit huis werken behoort tot de mogelijkheden.
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: solliciteren@hotraco.com t.a.v. Guido de Swart (HR Manager).

20

Jij maakt ‘m super

Welkom
in onze
digitale
showroom
Wij helpen u graag verder.
Bij Superkeukens staat uw gezondheid en die van onze
medewerkers voorop. Daarom helpen wij u nu ook
volledig online. Dat is het persoonlijke contact zoals u
van ons gewend bent, maar dan op afstand.

5.699,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Beeldbellen met een verkoopadviseur.
Een videogesprek wordt uitgevoerd met Teams.
U kunt direct met één van onze verkopers beeld-bellen
of u plant vrijblijvend een afspraak in op de datum
en tijd dat het u past.
Onze verkoper belt u dan op de door u opgegeven
contactgegevens en geeft u een video rondleiding door
onze showroom en beantwoordt al uw vragen.

Empolie Grafiet Zwart Mat

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

Op zondag dicht

Op zondag geopend

