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Nienke gehuldigd
In ‘t Gasthoês in Horst vond zondagmorgen 25 februari een Meet & Greet met Nienke Wijnhoven plaats, die onlangs als derde eindigde in de talentenjacht The voice of
Holland. Tot haar verrassing werd ze voorafgaand gehuldigd door burgemeester Ina Leppink van Horst aan de Maas.

Veel ouders met kinderen stappen deze morgen ‘t Gasthoês in Horst
binnen. Nadat de band van
Muzikantine een optreden heeft

gegeven op het grote podium, is het
tijd voor het officiële gedeelte.
De zangeres wordt naar voren geroepen door wethouder Ger van Rensch,

die vertelt: “Iedereen is zo ontzettend trots op je. Je hebt het zo goed
gedaan en dat verdient een beloning.” Tot haar verrassing krijgt

Nienke vervolgens van burgemeester
Ina Leppink van Horst aan de Maas
een sieraad overhandigd. “Wat jij
hebt gedaan, verdient inderdaad een

Woningbouw gevoelig punt bij
verkiezingsdebat KBO Hegelsom
De politieke partijen van gemeente Horst aan de Maas kwamen op vrijdag 23 februari samen in Zaal Debije in Hegelsom voor een
verkiezingsdebat. Dit werd georganiseerd door KBO Hegelsom.
Iedere politiek partij uit de
gemeente Horst aan de Maas is
vertegenwoordigd: Imke Emons
namens VVD, Sonja van Giersbergen
voor SP, voor Essentie is dat Bram
Hendrix, Bob Vostermans namens
CDA, Birgit op de Laak voor PvdA en
Jos Gubbels in naam van D66+
GroenLinks. Jan Arts, secretaris KBO,
zorgt er voor dat het debat in goede
banen geleid wordt. Diverse thema’s

komen aan bod zoals woningbouw,
verkeersveiligheid en zorg. De kwesties
die de meeste emotie oproepen, zijn
verkeersveiligheid en woningbouw.
Een voorbeeld dat hierin aangehaald
wordt, is de verandering van de
fietsstroken naar fietssuggestiestroken
op de Westsingel en Ameicaanseweg in
Horst. Auto’s mogen zodoende gewoon
parkeren op de fietsstroken, waardoor
fietsers veelal dienen te slalommen.

“Het levert een levensgevaarlijke
situatie op, vooral voor ouderen,
wat toch al een kwetsbare groep is,”
laat Arts weten. “Het weghalen van de
fietssymbolen op de weg heeft er voor
gezorgd dat er ook nu gaten in de weg
zitten. Als je niet uitkijkt, sla je voorover met de fiets”, wordt er vanuit de
zaal aangegeven. Vanuit het publiek
komt ook de roep: “Een dikke onvoldoende hiervoor, op welke termijn wordt

hier iets aan gedaan?” Bram Hendrix
van Essentie geeft toe dat dit een
slecht besluit is geweest en dat het
nooit de bedoeling is geweest om
fietsers al slalommend door het
verkeerd te laten gaan. “Dat is iets wat
op de Olympische Spelen thuis hoort.
We gaan dit zo snel mogelijk terugdraaien.”
Lees verder op pagina 07

beloning. In deze regio zijn we vaak
bescheiden en soms zelfs té. Jijzelf en
ook alle andere mensen mogen nog
veel trotser zijn, dan ze al zijn. Wij
van het gemeentebestuur zijn in ieder
geval al beretrots op jou en daarom
willen we je dit geven.” Nienke zelf
had geen idee dat ze werd gehuldigd
en dat is ook te zien. Na deze woorden van de burgemeester wordt ze
zelfs een beetje emotioneel.
Vervolgens betreedt ze samen
met haar vriend Bas Jenneskens
het podium om een nummer te
zingen. Na nog een gezamenlijk
optreden met de Muzikantine-band, is
het tijd voor het hoofdevenement
deze middag: de Meet & Greet met
Nienke. Zodra Nienke zich heeft
genesteld op de bank vormt er zich
een lange rij. Veel fans willen heel
graag met haar op de foto en een
handtekening. De Horsterse neemt
voor iedereen de tijd, gaat met
haar fans op de foto en zet op verzoek zelfs een handtekening op een
arm.
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Hegelsomse Brantsma bundelt problemen

Zwartboek over
vergunningverlening
Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
Gemeente Horst aan de Maas
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Roy Verhaegh
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Iris Cöp,
Yana van de Sande en Puck
Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans, Marianne Pirlo
en Fabienne ten Horn
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
bezorgservice@garcon.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Andries Brantsma, inwoner van Hegelsom, heeft onlangs een ‘zwartboek’ opgesteld met diverse voorbeelden waarbij vergunningverlening en
handhaving volgens hem niet correct nageleefd worden.
De term ‘zwartboek’ is een term
die gebruikt wordt voor een schriftelijke bundeling van negatieve voorbeelden, waarin tegen misstanden of
onrechtvaardigheden geprotesteerd
wordt. Brantsma wil met zijn zwartboek duidelijk maken hoe omslachtig
en inefficiënt volgens hem de vergunningverlening en de handhaving
hiervan, in gemeente Horst aan de
Maas is. Dit dossier heeft hij opgesteld
naar aanleiding van een presentatie
tijdens een raadsvergadering in 2015,
waarin hij dezelfde problematiek over
vergunningen aanhaalde. Door voormalig burgemeester Kees van Rooij
werd toen aangegeven dat het hier
uitzonderingen betrof en vooral
gesproken werd over wat fout ging.
Brantsma heeft toen het initiatief
opgepakt om dit verder uit te zoeken
en is op onderzoek uitgegaan bij
verschillende kwesties die speelden in
de gemeenschap. Zoals hij zelf aangeeft, waren de resultaten zodanig
bedroevend, dat hier een zwartboek
van opgesteld kon worden.
“Een voorbeeld is een bedrijfspand
aan de Groeneweg in Swolgen.
Hier zijn duidelijk zichtbare afwijkingen te zien betreffende de vergunning, het gebruik van de ruimte
en het bestemmingsplan van het
bedrijfspand. Er zijn een hoop auto’s
op elkaar gestapeld en opleggers die
in het gras ingegroeid zijn. Het is er
één grote bende en hier is al zeker
acht jaar niet meer gecontroleerd.
Duidelijke en voor eenieder zichtbare
overtredingen worden door het college in stand gehouden. Zoiets werkt

ook zeker niet mee om het gebied
voor toeristen aantrekkelijk te houden”, aldus Brantsma. “Mijn doel is om
de organisatie te verbeteren en om
bestuursculturen te veranderen. Het
komt nog te vaak voor dat er een hoop
uren gestopt worden in het administratieve proces van de problematiek.
Er wordt dan veel tijd gestoken in het
papierwerk door de ambtenaren,
terwijl die tijd ook besteed kan worden
aan een oplossing voor het probleem.”
Brantsma maakt hierbij wel een onderscheid in de uitvoerende partijen en
de verantwoordelijke partijen. “Dat is
geen verwijt naar de ambtenaren toe,
maar naar het College van B&W. Dit is
een verzoek om handhaving en een
daadwerkelijke aanpak van de problemen. De genoemde voorbeelden
zijn vragen die gesteld worden vanuit
de gemeenschap om daar iets mee te
doen.” Welk gevolg Brantsma hier aan
zal geven, is vooralsnog onbekend.
“Ik heb het dossier op dinsdag 6 februari gestuurd naar de politieke partijen
van de gemeente, voorafgaand aan
de raadsvergadering. De voornaamste reactie was dat ze zich niet in de
problematiek herkennen. Nu enkele
weken later heb ik nog niets gehoord,
maar ik verwacht dat de reactie nog
steeds hetzelfde is. Dit is een vraag
van de gemeenschap om er iets mee
te doen. Voor mij ligt de bal nu bij het
college om dit op te pakken”, vertelt
Brantsma. Een woordvoerder van de
gemeente laats desgevraagd weten
dat het stuk op de lijst van ingekomen
stukken voor de raadsvergadering van
dinsdag 13 maart staat.

Gemeente wil mobiel
promotieteam
Om toeristen beter te informeren over wat er te doen is in Horst aan
de Maas, zijn er plannen voor een mobiel toeristisch informatiepunt in
de vorm van een promotieteam dat actief mensen gaat opzoeken.
Daarnaast ziet gemeente Horst aan de Maas een rol weggelegd voor
ambassadeurs die als gastheer optreden.
Onder de noemer Horst aan de
Maas PUNT wil de gemeente samen
met onder andere het Toeristisch
Platform en de recreatieondernemers
de lokale toeristische informatievoorziening verbeteren. Een van de
voorstellen die hier uit voort is
gekomen, is te stoppen met de
huidige VVV-formule. Dat betekent
onder meer dat het VVV-kantoor in
Horst wordt gesloten. Een vast
informatiepunt sluit niet meer aan bij
de behoefte, aldus de gemeente.

De huidige vrijwilligers kunnen
worden ingezet als ambassadeur,
die zich op een bepaald gebied
richten, zoals landschapsambassadeurs. Een mobiel promotieteam kan
daarnaast worden ingezet op het
evenementen zoals het Rozenfestival
om bezoekers te informeren.
Hoewel het kantoor in het centrum
van Horst op termijn zou gaan verdwijnen, is er wel een centraal punt
nodig als uitvalsbasis. Het is nog niet
bekend waar die wordt gevestigd.

Stacaravan uitgebrand
Aan de Blaktweg in Melderslo is maandagavond 26 februari
een stacaravan uitgebrand. Er raakte niemand gewond.

De brandweer kreeg op maandag 26 februari rond 20.15 uur een
melding van een brand aan de
Blaktweg. Ter plaatse bleek een
stacaravan in brand te staan.
Deze is helemaal uitgebrand.
Daarnaast liepen twee andere

stacaravans brandschade op.
Oorzaak van de brand lijken werkzaamheden aan bevroren waterleidingen te zijn, waardoor de
gasleiding vlam heeft gevat, laat
een woordvoerder van de politie
desgevraagd weten.
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Tentfeest tijdens
Horster kermis
Horst krijgt tijdens de kermis op zaterdag 5, zondag 6 en maandag 7 mei er een tentfeest bij. De grote feesttent komt tussen de Mèrthal en Pretcafe de Beurs te staan.
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Crist Coppens
Alleen op dinsdag 6 maart 2018

gehakt half-om-half
Hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
de jeugd bedoeld zijn. Een feesttent
is er voor de volwassenen die niet of
nauwelijks gebruik maken van de kermisattracties. We doen dit als vriendengroep vrijwillig en zijn er ook niet
op uit om er geld aan te verdienen.
Het enige dat wij willen is een goed
feest tijdens de kermis.”

De insteek van het tentfeest is
een feest voor iedereen van 18 jaar
en ouder, waarbij een activiteit
voor de ouderen op zondag is inbegrepen. “We hopen op een aantal megagezellige dagen en avonden. Elke dag
is er een gevarieerd programma, waar
we momenteel nog hard aan werken.”
Tom licht een tipje van de sluier op
door te vertellen dat er op maandag
een ouderwets matinee plaats vindt.
“We zullen die dag op tijd beginnen
met een ontbijt waar onze koks nu
al recepten voor op aan het stellen
zijn. We zorgen ervoor dat er tijdens
de kermis non-stop vermaak zal zijn.
Een tip voor de bezoekers is dus om
alvast vrij te vragen bij de baas.”

Wie nog niet weet op welke partij hij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart gaat stemmen,
kan terecht op de online stemwijzer horstaandemaas.mijnstem.nl
welke stellingen in de stemhulp
staan. De stemwijzer laat vooral zien
op welke thema’s de partijen van
mening verschillen. Onderwerpen
die aan bod komen zijn onder meer
het zwembad in Horst en de intensieve veehouderij.
De stemmer krijgt achttien
stellingen voorgelegd. In de stemwij-

www.coppens.keurslager.nl

Dinsdagmarkt
in Horst

Ouderwets matinee

Stemwijzer
gemeenteraadsverkiezingen
De organisatie achter de stemwijzer, MijnStem, heeft de afgelopen tijd geïnventariseerd welke
thema’s er op lokaal niveau spelen
en welke plannen de politieke
partijen voor de gemeente Horst
aan de Maas hebben. Op basis van
de partijprogramma’s en samen
met de politieke partijen is bepaald

077 398 37 94

zer kunnen inwoners er zelf voor
kiezen om nuancering aan te
brengen in hun antwoord, in plaats
van alleen eens of oneens aan te
klikken. Per partij kan tevens het
standpunt worden gelezen.
Kijk voor meer informatie
over de verkiezingen op www.
horstaandemaas.nl/verkiezingen

BOEREN
MESHANGER
500 gram 5,50
De lekkerste boerenkaas,
romig en iets pikant

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 08.30-17.00 uur

✃

beleefd werd. In de eerder genoemde
dorpen vragen inwoners massaal vrij
bij de baas om aanwezig te kunnen
zijn op de kermis”, laat Tom weten.
“Van horen zeggen werd dit vroeger ook in Horst gedaan, maar het is
moeilijk om er de vinger op te leggen waarom dit nu niet meer is. Wel
horen we in onze omgeving dat velen
uitkijken naar een nieuwe vorm van
de Horster kermis. Toen we vorige
week onze plannen bekendmaakten
op sociale media, werd bevestigd dat
veel mensen uitkijken naar een tentfeest en ons initiatief massaal steunen.” De tent komt te staan tussen de
Mèrthal en Pretcafe de Beurs, waardoor deze dus iets verder weg staat
van de kermis. “Het klopt dat het iets
verder weg is dan men gewend is.
De Beurs en Mèrthal horen echter ook
gewoon bij het centrum van Horst.
Daarbij komt ook kijken dat er binnenkort begonnen wordt met een grote
verbouwing van het Gasthoesplein,
waarmee de gemeente drie pleinen
in het centrum creëert. Verder denk
ik altijd dat de kermisattracties voor

✃

De organiserende groep die hier
achter zit zijn ‘de ideale schônzoëne’.
Dit is een groep bestaande uit vrienden die elkaar via het verenigings- en
uitgaansleven in Horst hebben leren
kennen. Een ludieke manier waarop ze
inwoners van Horst wilden prikkelen
voor de komende kermis was door
het plaatsen van kampeertentjes
naast Pretcafe de Beurs in Horst.
Onlangs werd onthuld dat hier een
tentfeest mee aangekondigd wordt,
om zo de kermis in Horst een ‘boost’
te geven. “Wij als vriendengroep
wonen allemaal in Horst, maar merkten dat we ieder jaar meer uitkeken
naar de kermissen in bijvoorbeeld
Hegelsom, Meterik of Swolgen. Om de
simpele reden dat ze daar een feesttent hebben. Dit zegt denk ik al
genoeg dat er hier in Horst een boost
nodig is”, vertelt Tom, medeorganisator vanuit de vriendengroep. Hij geeft
aan liever niet met achternaam
benoemd te worden.
“We gaan al een tijdje mee in
het uitgaansleven in Horst en merkten dat de kermis hier steeds minder

HET BESTE WILD, GEVOGELTE & KONIJN
HET BESTE WILD, GEVOGELTE & KONIJN
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Zoväöl gedoan, zoväöl gegaeve,
zoväöl gekrege; ‘n biezongere vrouw
Intens bedroefd om het onverwachte afscheid,
maar oprecht dankbaar voor alles wat zij tijdens haar leven
voor ons gedaan en betekend heeft, delen wij u mede dat
plotseling is overleden ôs mam

Martha Janssen - Raedts
echtgenote van

Jan Janssen †
Zij overleed onverwacht op 70-jarige leeftijd.
Sevenum: Joyce
Sevenum: Marijn en Kim
Familie Raedts
Familie Janssen
Venlo, 27 februari 2018
Tichelerstraat 29, 5975 XA Sevenum
Wij nemen afscheid van haar tijdens een dienst op
zaterdag 3 maart om 14.00 uur in de parochiekerk
H.H. Fabianus en Sebastianus te Sevenum, waarna wij haar
in besloten kring begeleiden naar het crematorium.
Mam is thuis waar u persoonlijk afscheid van haar kunt nemen
op vrijdag 2 maart tussen 16.00 en 18.00 uur.

Met veel verdriet hebben wij vernomen dat zaterdagmiddag j.l.

Roel Schreibers
oprichter van SAM Office, onze vriend en collega
na een kort ziekbed op 50-jarige leeftijd is overleden.
Dat dit zo snel zou gaan, had niemand verwacht.

Nooit iets teveel, altijd klaarstaan voor iedereen.
En toch hebben we vrij plotseling afscheid moeten nemen van

Ôs Martha
Wij wensen Joyce, Marijn en Kim heel veel sterkte
met dit grote verlies. Wij zullen jullie steunen in deze
en de komende tijd.
Broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten Raedts

Veel te vroeg hebben we afscheid van Roel moeten nemen.
We zullen hem enorm gaan missen.
Wij wensen Wanda, Youri en Ilja, alsmede familie en vrienden
van Roel heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.
SAM Office:
Patrick van Helden & Jan Tytgat
Koen Eversteijn, Koos Alaerds, Pascal Haegens,
Patrick Smits, Mathieu Janssen, Ed van Heijster,
Ivo Bastiaans, Caroline van Vegchel, Beata Kowalska

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Schilder nodig?
Voor al uw schilderwerk binnen/
buiten. Vraag offerte voor uw
buitenwerk seizoen 2018. Jan Bosman:
tel. 077 475 09 80 – 06 11 35 09 70.

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Heerlijk, no-nonsens mens. Jaren geleden heeft ze de
djembé ontdekt. Wij hebben samen met haar mogen trommelen.
En net als met praten, trommelde ze dwars overal doorheen.

Han van de Pasch
Han we zullen je zo ontzettend gaan missen.
Je hebt ons geleerd: niet zeuren, maar gewoon doen.
Wat een krachtig en moedig mens ben je altijd geweest
en zo zul je doorleven: een voorbeeld voor velen.
Een “rumba”groet van Djembégroep: Cozy Ngoma.
Marijke-Joep, Marian, Rieky, Lenie, Rikie, Hermien, Ans,
Marleen, Regine.

Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

T (077) 398 70 99 Horst aan de Maas
info@theoarts.com

www.theoarts.com

Jasper
20 februari 2018
Zoon van
Valerie Geerarts
en Marcel Peusens
Broertje van Pepijn
Gasthuisstraat 72
5961 GB Horst

Te Koop bouwkavel
in Veulen 525 m2. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met telnr. 06 12 23 44 28.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Beter en sneller leren!
Wil jij ook beter en sneller leren?
Volg dan de workshop Leren leren.
3 lessen (in kleine groep) voor € 75,00
voor leerlingen in het voortgezet
onderwijs. info@reachup.nl
tel. 06 50 27 19 73 www.reachup.nl
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Belastingservice Horst.
FNV Belastingservice Horst wordt per
1 febr 2018 Belastingservice Horst.
Voor alle particulieren, geen ZZP,
alle aangiftes en toeslagen. Info
077 398 47 88 en 06 12 44 60 49 of
belastingservice.horst@gmail.com
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Tk gevraagd landbouwmachines
o.a. wentelploegen/frees/kopeg/
kieper/mesttank/weisleep/
weibloter/kleppellaar/hark/
schudders/maaiers/tractors enz alles
aanbieden V Dijk 06 19 07 69 59.
Tulpen te koop in diverse kleuren.
Geopend van maandag t/m zaterdag.
Tussen 12:00u. en 13:00u. gesloten.
Pubben C.V. Helenaveenseweg 8b
Sevenum.

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

Dag en nacht bereikbaar

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

Geboren

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Horst
aan de
Maas

Wiel Spreeuwenberg
en Wilma Jenniskens

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in de serie
Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd en buiten onze
gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Wiel Spreeuwenberg en Wilma Jenniskens, geboren en
getogen in Horst, maar tegenwoordig uit Bonaire.

Het paar is ten tijde van het interview toevallig enkele
weken weer in Horst. “Het is wel even wennen om hier te zijn in
het grijze, regenachtige weer. Op Bonaire is het vrijwel altijd
dertig graden. Het regent er ook wel eens, maar niet zoals in
Nederland. Het is wat dat betreft de omgekeerde wereld”,
vertelt Wiel. Het verschil in weer maakte het voor het paar dan
ook niet zo moeilijk om te settelen op Bonaire. “We zijn er
compleet blanco heen gegaan en we hebben het over ons
heen laten komen. Dat was voor ons de beste manier. Het is
daar altijd goed weer, altijd zonnig, waardoor de mensen ook

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

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

vrolijker en relaxter zijn. Dat was niet moeilijk om aan te wennen.” Wilma voegt hier aan toe: “Hoewel een frisse neus hier
ook wel lekker is.”
Wiel en Wilma hebben allebei de ‘roots’ in Horst liggen;
ze zijn er geboren en getogen. Het avontuur begon te kriebelen toen Wiel tijdens zijn baan als onderwijzer de mogelijkheid
kreeg om gedetacheerd te worden naar Curaçao. Dat moest
hij toen aan zich voorbij laten gaan, omdat beide zoons op
dat moment nog volop naar school gingen. Toen deze allebei
afgestudeerd waren en Wiel de kans kreeg om op Bonaire te

werken, pakte hij die met beide handen aan. De oudste zoon
vertrok naar Canada en bouwde daar een leven op, terwijl de
andere zoon met zijn ouders mee verhuisde. Dat is nu bijna zeven
jaar geleden.
Wiel kon meteen aan de slag als leraar hospitality front
office en Wilma vond een baan in de optiek, waar ze nog altijd
werkzaam is. Wiel is tegenwoordig gepensioneerd, maar helpt
twee dagen in de week uit bij zijn zoon. “Normaal gesproken is
het andersom, dat de zoon uithelpt bij zijn vader”, grapt Wilma.
Hun jongste zoon runt Adventure Makers Bonaire en verzorgt
avontuurlijke tours op het eiland. “We hebben er absoluut geen
spijt van dat we daar naar toe gegaan zijn, het is werkelijk een
verrijking voor ons geweest”, laat Wiel weten en Wilma stemt
daar knikkend mee in.
Het voornaamste verschil met Horst is hoe ‘multi-culti’
Bonaire is. Wiel: “Als we weer hier zijn valt ons op hoe
blank Horst eigenlijk is. Veel culturen mengen zich heel snel
op Bonaire, waardoor je veel nieuwe ervaringen op doet.
Iedereen zoekt elkaar op. Zo hebben we ook veel steun gehad
aan het Bonairiaans stel dat naast ons woonde toen we er net
kwamen wonen. Wij zijn daar de Makamba’s (Papiaments voor
Nederlanders, red.).” “Je leert de wereld door een andere bril te
bekijken”, vertelt Wilma. “Iets wat iemand uit jouw vakgebied
zeker kan zeggen”, voegt Wiel hier lachend aan toe.
“We kunnen op Bonaire alles krijgen wat er in Nederland
ook is, met het verschil dat de keuze beperkter is. Je hebt er bijvoorbeeld geen tig soorten pindakaas, maar slechts één merk.
Dat zorgt voor minder keuzestress, wat het een stuk relaxter
maakt. We hebben er vooral geleerd dat leven met minder een
net zo goed leven kan zijn”, zegt Wilma. “Het enige dat we echt
missen is de babi pangang. Als we weer eens in Horst zijn, gaan
we ook altijd even bij een Chinees restaurant langs.” Hoewel ze
altijd als ‘op Bonaire wonend’ ingeschreven zullen en willen blijven, geven ze aan dat als ze allebei uitgewerkt zijn, wat vaker
terug naar Nederland willen komen. Wilma: “Niet om weer hier
voor vast te gaan wonen, maar om meer van de wereld te zien.
We zouden dan meer rondtrekken door Europa en Nederland hier
ook zeker in mee nemen. Daarnaast willen we dan ook wat vaker
bij onze zoon in Canada langsgaan.” Voor nu geven ze wel aan
dat ze nog altijd een sterke band voelen met Horst. “Zo willen we
dit jaar toch ook weer eens de carnaval hier meemaken en dan
voornamelijk de boetezitting hier op zaterdag (Hôrster Carnavals
Parade, red.)”, vertelt Wiel.
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Op een keer ben je aan je laatste beetje toe

Nel Gielens-Emons
echtgenote van

Jac Gielens †
Zij overleed in de leeftijd van 93 jaar.
Horst, Annemie en John

Met een lach en een traan
heeft Ome Sjeng het leven verlaten.
De rijke herinnering aan
zijn bijzondere humor, kracht
en uitstraling dragen wij met ons mee.

Sjeng Vullings
Leunen, 27 januari 1929

echtgenoot van

Tienray, Jay en Tiny

Zus Huijs †

Horst, Gerard en Mientje
Oostrum, Marjan en Theo
Tienray, Ruud en Sylvia

Horst, 24 februari 2018

Ome Sjeng overleed na een liefdevolle verzorging in
Hof te Berkel 25 en gesterkt door de Ziekenzegening.
Familie Vullings

Oma’s kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Familie Huijs
Familie Snellen-Huberts

Horst, 23 februari 2018
Correspondentieadres: Kuiperplein 6, 5961 HT Horst
Wij hebben ôs Moe voor het laatst bij ons
gehad op woensdag 28 februari in
Crematorium Boschhuizen te Venray.

Wàt oêjts iën waas,
keumt now wer beejiën
Dankbaar voor alle mooie herinneringen en liefde
die wij van haar mochten ontvangen,
geven wij u kennis van het overlijden van
ôs mam, trotse oma en overgrootoma

Lenie Ottenheijm-Smits
echtgenote van

Gerrit Ottenheijm †
* Horst, 19 augustus 1930

† Horst, 22 februari 2018

André en Ana-Maria
Jessie en Ger
Annie en Joop
Hennie en Jan
Peter
Léan en René
en oma’s klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Kruisstraat 11
5963 AL Hegelsom
De afscheidsdienst is gehouden op
28 februari in Crematorium Boschhuizen te Venray.

Neven en nichten
Correspondentieadres: Nieuwe Baan 6, 5865 AN Tienray
Wij zijn voor het laatst met Ome Sjeng samen op
zaterdag 3 maart om 10.00 uur in de aula van
Crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40,
5807 EE te Oostrum-Venray.
In plaats van bloemen zouden wij u willen vragen om een gift
aan het activiteitencentrum van Hof te Berkel 25.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

Vakantiehuis te huur in Spanje.
Leuke complete vakantiewoning voor
4 pers. aan de Costa Blanca Spanje,
zee op 300 mtr afstand in Guardamar
del Segura, 35km zuidelijk van
vliegveld Alicante. Meer info:
frans.huijs@home.nl
Nieuw: Cassandra Creatief is verhuisd
naar Grubbenvorst. Geopend dinsdag
t/m zaterdag. Verkoop van stoffen,
tricots, naai- en quiltbenodigdheden.
Kloosterstr. 64a tel. 077 400 81 96.
Woninginrichting bij u thuis. Trap
bekleden vanaf € 150,00, vloeren, raambekleding. Zie website voor meer info
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
06 16 37 45 14.
Atelier De stal. Voorjaarsworkshops van
13 t/m 18 maart. Mooie, eigenzinnige
lente objecten maken tijdens de
workshops dat kan. Vanaf zondag
11 maart staan ideeën op de site.
Interesse? Info www.atelier-destal.nl
Zwarte markt Venray. Mega zwarte
markt Venray, zondag 11 maart.
Evenementenhal. 550 kramen.
vanaerlebv.nl / 0492 52 54 83.
“Ontwerp je eigen paradijs”
Jouw huis en tuin vol bezieling, gratis
infoavond over de cursus op woensdag
7 maart, van 20 tot 21.30 uur, in
ons Feng Shui voorbeeld gebouw:
Americaanseweg 107, Meterik,
www.zentire.nl, 06 21 62 01 38.
‘t Winkeltje, Herstraat 44.
Inbreng v.j./zomerkleding alsmede
afrekening winterkleding t/m
12.03.2018 of na 06.04.2018 (beide
op afspraak: 06 19 45 95 01). Tussen
genoemde periode zal er wegens
vervanging geen inname/afr. zijn.

Te huur kleinere gemeubileerde
woning aan rand van de Peel.
Geen huisdieren toegestaan.
Max. 2 pers. Beschikbaar v.a. 7-3.
Info 06 83 16 10 81.

Hoekwoning Hegelsom
www.bakhuuske37.nl
Moderne hoekwoning van 2006 met
net afwerkingsniveau. Vraagprijs:
€ 255.000,-

Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website! Bel mij op
06 31 52 45 17.

Rommelmarkt Wieneshof Horst.
Zondag 4 maart van 9.00 - 15.30 uur
www.hh-marktkramen.nl 06 25 05 18 94
Rommelmarkt Wieneshof Horst.

Zwarte heren handschoenen
gevonden op de Campagneweg.
Tel. 06 15 16 57 57.

Viooltjes (ook in hangpotten),
madeliefjes en bosviooltjes.
Verkoop op woensdag en zaterdag.
Hay Cox, Molengatweg 4 Horst
tel. 06 54 30 69 64 / 077 398 29 22

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken,
vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz.
Nieuw en gebruikt. Hagro Horsterweg
19 Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Noveen St. Clara bedankt!
Wat je zoekt ben je zelf.
Blijvende innerlijke kalmte, liefde,
kracht, energie, vreugde? Volg de
Training Kriya Yoga & Meditatie
Basistechnieken - 17+18 maart Hegelsom - pvduren@gmail.com 06 81 16 58 86 - www.kriyayoga.nu

Gevonden sleutel op de
Meterikseweg Horst in de buurt van
nr. 59. Af te halen op Westerholtstraat
59 in Horst.
Schoonmaakster gezocht. Ben jij die
betrouwbare, zelfstandig werkende,
gezellige schoonmaakster die wij
zoeken voor 4 uur per week in Horst?
Bel 06 21 27 42 98 of mail naar
Christien: cjthijssen@ziggo.nl

Te huur in Lottum opslagloods 600 mtr.
06 12 50 53 73.
Belastingservice Horst blijft invullen
in Zaal DeBeije te Hegelsom en
niet wat de FNV Belastingservice
suggereert! U ontvangt na carnaval
van ons een correcte uitnodigingsbrief.
Info 077 398 47 88.

Zondag 4 maart 09.00 - 15.30 uur

rommelmarkt
Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST

r dan
verhuurt méé
en!
alleen marktkram

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Station Grubbenvorst gaat definitief niet door

‘Een gemiste kans voor iedereen’
Het station in Grubbenvorst gaat definitief niet door meldt provincie Limburg. Reden dat het station niet doorgaat is het tekort aan financiële middelen.
Door financiële tegenvallers
ontstond er in de realisatie van het
station in Grubbenvorst een tekort
van 10,7 miljoen euro. Het Limburgs
Parlement was bereid om dit tekort
deels aan te vullen. De voorwaarde
hiervoor was wel dat de Tweede
Kamer ook met een aanzienlijk
bedrag over de brug zou komen. In de
Tweede Kamer bleek eind november
echter dat daar geen meerderheid

voor was. Wel werd er een motie
aangenomen waarin de staatssecretaris werd verzocht in gesprek te
gaan met de betrokken partijen.
Vorige week bleek dat de staatssecretaris niet met meer geld over de brug
wil komen.
Het definitief schrappen van het
station is een grote teleurstelling voor
de werkgroep Station GrubbenvorstGreenport-Venlo.Nu. “Wij van de

actiegroep zijn natuurlijk alles
behalve blij met het nieuws”, zegt
woordvoerder Piet Seegers. “Als ze
vanaf het begin duidelijker waren
geweest, hadden we misschien
meer van het idee af kunnen zien.
Nu kregen we het pas zo laat te horen
dat iedereen er al vanuit ging dat het
er ging komen en was de teleurstelling vele malen groter.” Ook PvdA-lid
en inwoner van Grubbenvorst Richard

van der Weegen is niet te spreken
over het nieuws. “Begin 2017 is naar
de inwoners van Grubbenvorst toe
geen enkel voorbehoud gemaakt
voor het station. Over een paar jaar
zou de eerste trein er stoppen. Als een
donderslag bij heldere hemel kwam in
het voorjaar van 2017 het bericht dat
het station niet door zou gaan. Ik heb
er in de raad en via de werkgroep station Grubbenvorst-Greenport-Venlo.Nu

alles aan gedaan om het station toch
gerealiseerd te krijgen.
Tot begin vorige week zag
het er goed uit. Er leek een opening te zijn om extra geld op
tafel te leggen. Totdat bleek dat
er miljoenen extra tekort waren.
Station Grubbenvorst lijkt voor nu een
gepasseerd station. Een gemiste kans
voor dorp, Greenport, regio en de
campus.”
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Vervolg voorpagina

Woningbouw gevoelig punt bij verkiezingsdebat
KBO Hegelsom
Een andere kwestie die veel
emotie oproept in de zaal is de
woningbouw. Het aantal beschikbare
huurwoningen in Hegelsom is van
113 teruggegaan naar 88. “Veel huurwoningen worden door de ‘verschrikkelijk machtige’ woningbouw
verkocht, waar niks nieuws voor in de
plaats komt”, aldus Jan Arts. Ouderen,
maar ook jongeren, die graag in
Hegelsom willen blijven wonen, worden zo toch gedwongen om in grotere kernen als Sevenum en Horst te
gaan wonen. Sonja van Giersbergen
van SP geeft aan te schrikken van de
daling: “Het is belangrijk dat er een
goede mix van woningen is. Het mag
niet zo zijn dat goede huurwoningen
zo maar verkocht worden, er moet
voor iedereen een goede woning in
iedere kern beschikbaar zijn. Wij zijn
dus voor meer sociale woningbouw.”
Jos Gubbels van D66+GroenLinks geeft
met 68 jaar aan te weten hoe het is
om te wonen als oudere. “Ik ben er
voor om huizen aan te passen, zodat
mensen er langer kunnen wonen.
Als oudere heb je toch steeds minder
ruimte nodig, dus kunnen we kijken
naar de oplossing om woningen te
splitsen. Of misschien zelfs een compleet gebouw her in te richten, zodat
we het betaalbaar kunnen houden
voor iedereen.”
Imke Emons van VVD: “We hebben met de woningbouw rond de tafel
gezeten en we krijgen te horen dat
er te weinig vraag is naar aanpassingen of veranderingen. Dit is iets wat
de gemeenschap ook samen moet

oppakken. Wij vinden het belangrijk
dat iedereen goed kan wonen, waarbij ouderen niet weggestopt worden
in hofjes. Ze moeten kunnen blijven
wonen waar ze wonen en eventueel
ondersteuning vinden bij de buren.”
Woningbouw in Hegelsom blijkt
een gevoelige kwestie als er vanuit de zaal de volgende reactie komt:
“Alles wat ik hoor doet pijn aan mijn
oren. Ik sta al vijf jaar op de wachtlijst voor een sociale huurwoning in
Hegelsom. Ik krijg telkens te horen dat
ik dan naar Sevenum of Horst moet
gaan, maar dat wil ik niet. Ik wil in
Hegelsom blijven. En hier in Hegelsom
zie ik het gebeuren dat een Pools
gezin gemakkelijker een huurwoning
krijgt, omdat deze zogenaamd hoger
op de lijst staat. Als ik dan vraag om
een lijst, krijg ik geen lijst te zien.
Wat doen jullie hier aan?”

Oplossingen
De oplossingen van de huidige
coalitie CDA, PvdA en Essentie liggen veelal op één lijn. Bram Hendrix
van Essentie laat weten dat het niet
realistisch is om zo maar overal voor
iedereen iets neer te zetten. “Er is veel
vraag naar woningen, maar we moet
ook kijken naar de toekomst. We kunnen naar aanleiding hiervan veel gaan
bouwen, maar we willen voorkomen
dat deze woningen over twintig jaar
weer leeg staan.” Bob Vostermans
voegt hier aan toe: “We moeten bouwen naar de behoefte van het dorp”,
aldus Bob Vostermans van CDA. “Er is
voorspeld dat er in 2035 een krimp

Campagne SP
SP Horst aan de Maas trapte op zaterdag 24 februari haar verkiezingsprogramma af in het centrum van Horst.
Voorbijgangers werden geïnformeerd over de standpunten van de SP
en konden hun eigen opvattingen
toetsen aan het SP-programma.
Ze konden daarnaast ook aangeven

welke zaken zij van belang vinden.
De komende weken is de SP te
vinden in Sevenum op zaterdag
3 maart en Grubbenvorst zaterdag
10 maart, van 12.00 uur tot 14.00 uur.

Essentie presenteert
verkiezingsprogramma

plaats vindt in de bevolking, dus is het
ook belangrijk dat we hier verstandig
mee omgaan” Birgit op de Laak van
PvdA sluit hier op aan: “Er is niet één
oplossing te vinden die voor iedereen werkt en daarom vinden we het
belangrijk dat we met alle betrokken
partijen wat betreft woningbouw in
gesprek gaan. Er zijn genoeg voorbeelden de regio waarbij burgers zelf

het initiatief hebben opgepakt en iets
moois hebben neer gezet.”
Woningbouw en verkeersveiligheid zijn onderwerpen die duidelijk
emoties los maken in het publiek.
Vervolgens is er nog gekeken naar
bijzondere programmapunten zoals
D66+GroenLinks die het schoolzwemmen willen terugbrengen of het VVD
die een mobiel gemeenteloket in

iedere kern willen plaatsen. Jan Arts
kijkt terug op een middag waarin al
het nodige is gezegd. “We hebben
veel zaken onder de aandacht van de
politieke partijen kunnen brengen en
hebben gehoord hoe ze hier in staan.
Ze gaven aan dat alles wat aangekaart
is meegenomen wordt. Het is duidelijk dat er 21 maart wel wat te kiezen
valt.”

GROTE AMBACHTENDAG
EN VRIJWILLIGERSDAG
ZONDAG 4 MAART
Op 4 maart kun je kennismaken met verschillende ambachten. Mandenmaker,
bakker, klompenmaker en diverse andere ambachtslieden zijn actief. Zij zoeken
allen vrijwilligers die het ambacht willen leren en demonstreren. Daarnaast zoeken wij PUBLIEKSVRIJWILLIGERS. Deze vrijwilligers spelen een rol als bewoner
van de Locht in vroeger tijden. Zij praten met onze bezoekers of laten hun ervaren hoe het leven vroeger was. Ook voor diverse andere activiteiten zoeken wij
nog nieuwe vrijwilligers. Benieuwd? Kom op 4 maart naar de Locht en laat je informeren. Wie zich op deze dag laat inschrijven als vrijwilliger krijgt de betaalde
entree terug.
Meer informatie is ook te vinden op onze website.

Essentie heeft onlangs haar verkiezingsprogramma gepresenteerd.
In het programma staan de plannen voor de komende vier jaar.
De leden van Essentie hebben het
verkiezingsprogramma ‘Investeren in
mensen. Investeren in de toekomst’
vastgesteld. Volgens de partij richt zij
zich niet alleen op de korte termijn,
maar vooral ook op het maken van
verstandige keuzes voor de langere
termijn. Via de website kan iedereen
ook kennismaken met de 25 kandidaten op de kieslijst. Lijsttrekker Bram
Hendrix: “De ambitie van Essentie is
om de beste woongemeente en meest
kindvriendelijke gemeente van
Limburg te worden. Wij kijken hierbij
verder dan de komende vier jaar.
Het succes van vandaag moet geen

last worden van de toekomst. We zetten in op een 9 en zijn daarbij pragmatisch, constructief en oplossingsgericht.
Op basis van inhoudelijke argumenten,
niet vanuit sentimenten.”
Bart Bertrams, voorzitter van
Essentie: “Voor ons zit deze kracht bij
de inwoners van Horst aan de Maas.
Dat willen we koesteren, maar dan
moet je het ook vertellen. Er is veel
energie gestoken in een kieslijst met
nieuwe namen en ervaren krachten.
We hebben een goed programma.
Als je dan inzit op een 9 dan wil je dit
goed kunnen presenteren dus is een
vernieuwde website nodig.”

Grote Ambachtendag
Broekhuizerdijk 16d 5962 NM Melderslo 077-3987320 www.museumdelocht.nl
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik ben al 50 jaar orgaandonor’
De Eerste Kamer stemde onlangs in met het voorstel van D66 dat elke Nederlander automatisch orgaandonor is, tenzij hij of zij zich
afmeldt. In Horst aan de Maas is 58 procent van de inwoners nu nog donor. Het is de vraag of dat gaat veranderen na het aannemen van de
wet. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Het merendeel van de inwoners van
Horst aan de Maas is orgaandonor. “Ik ben
al 50 jaar orgaandonor omdat ik zelf graag
ook een orgaan wil ontvangen mocht dat
ooit nodig zijn”, zegt iemand. Toch is niet
iedereen blij met de nieuwe wet. “Ik wil zelf
beslissen en niet over mijn lijf laten beslissen”, is de reactie van één van de inwoners
op het nieuwe donorsysteem dat in 2020
ingaat. “De overheid mag hier geen belanghebbende of partner in zijn. Dat schendt de
lichamelijke integriteit van betrokkenen”,
vindt een ander,
Om deze ‘nee-zeggers’ hun mening te
laten veranderen, is een betere voorlichtingscampagne nodig. Dat kan bijvoorbeeld door

Inwonerspanel

1.672 leden

Weet niet
3%
Nee
Ja
39%
58%

Ben jij orgaandonor?

Anderen geloven in drastischere
middel van spotjes of interviews met mensen
die een orgaan hebben mogen ontvangen van maatregelen. “De overheid zou moeten zegeen donor. Door ervaringen dat als je zelf geen
donor bent, je ook geen
gen te delen van familie
organen krijgt als het
van donoren en ont‘Ik wil zelf beslissen’
nodig is”, vindt deze pervangers, kun je meer
mensen bereiken, is de
soon.
‘Ik heb nog geen
redenatie. “Dat maakt
TipHorstaandeMaas
keuze gemaakt’
het menselijker”, denkt
is een samenwerkings
‘Het is belangrijk
iemand. “Maak mensen
verband tussen
bewust van de noodHALLO Horst aan de
om donor te zijn’
Maas en TopOnderzoek.
zaak van orgaandonoren!
Voor meer resultaten
Iedereen wil geholpen
of aanmelden voor
worden als hij of zij ziek
de volgende enquête, kijk op
is, maar daar moeten we ons samen voor
inspannen.”
www.tiphorstaandemaas.nl

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!
Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl

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

Ingezonden brief

Wethouder vlucht voor discussie over de Kasteelboerderij
Dat de wethouder mist liet bestaan ondanks een reeks Raad
Informatie Brieven(RIB) over de weggeefprijs en de eenzijdige onderhandeling met één koper voor de Kasteelboerderij is bekend. Midden
december 2017 nieuwe vragen. Weer geen helderheid. Gemiste kans.
Nu, na 9 weken zijn de antwoorden aan de vragensteller toegestuurd.
Erg laat. Bewust?
Nu kan de wethouder de discussie over de verkiezing heen tillen.
Weer veel vage en afleidende
informatie. Niets goeds? Zeker wel.
Verdekt is te lezen hoe zwak dit proces is aangestuurd. Zeven pagina’s
tekst. Als je niet beter weet, een
mooi verhaal. Weet je hoe het zit

dan is het weer mistig.
WOZ is niet, wat wel professioneel geweest zou zijn, als uitgangspunt gebruikt. Een toch schijnbaar
helder citaat heet plotseling een
vaststaand feit. En weer incompleet.
Kasteelboerderij terugbrengen in oorspronkelijke staat oorzaak van de lage

prijs? Geen omschrijving wat oorspronkelijke staat of toestand betekent.
Wegwerken achterstallig onderhoud?
Dat zat toch al in de WOZ waarde?
Een extra droevige indruk geven
de verklaringen over de ontruimingsvergoeding en de provinciale subsidie
aanvraag. Ontruimingsvergoeding?
De wethouder geeft nu toe dat hij
geen enkele weet had van wat die
eigenlijk inhield. De koper componeerde, de wethouder knikte voor
akkoord. De wethouder stelde geen
voorwaarden. De koper stelde de vergoeding eerst vast op 50.000 euro,

verhoogde die tot 65.000 euro en
liet daarvan, naast ander geld, weer
15.000 euro terugvloeien in eigen kas.
Onverstandig, want bij deze wethouder had hij ook wel een ton of meer
kunnen berekenen. Het ging immers
van de koopprijs af en wat hij meer
moest betalen kon hij toch terughalen.
Geen voorwaarden. Bij de provinciale
subsidie blijft de onduidelijkheid ook
zweven. Zonder een indirecte bijdrage
door de gemeente zou waarschijnlijk
geen provinciale subsidie zijn verkregen. De wethouder heeft dit niet
toegezegd? Het is van tweeën één.

Of de wethouder heeft het toegezegd, of hij laat een situatie van een
mogelijk onjuiste provinciale subsidieverlening bestaan, zo lijkt het.
Onduidelijkheden te over, zoals wie
echt het advocatenkantoor van de
Kasteelboerderij was.
Wat wel duidelijk is? Aan welke
wethouder je geen gemeenschapsgeld kunt toevertrouwen. Verder?
Vragen, vragen, vragen. En nog
steeds geen koffie.
Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Ingezonden brief

Vier jaar milieustilstand en geen aandacht voor gezondheid
Er was de afgelopen jaren een aantal uitgelezen kansen om het
milieu te dienen. De eerste mogelijkheid was om bij de ontwikkeling
van Greenport ook echt het milieu en dan vooral duurzame energie mee
te nemen. Dat is op een droevige wijze mislukt.
Terwijl daar vele hectaren dak
van zonnepanelen hadden kunnen
worden voorzien, heeft de wethouder
gefaald hier iets voor op te zetten en
in de ontwikkeling mee te nemen.
Daar heeft het college met wethouder
Bob Vostermans voorop, kansen laten
liggen. Dan gaan anderen dus zoeken

naar mogelijkheden in het veld, dus
de aangevraagde zonneweiden.
Met zoveel oppervlakte op de daken
van Greenport, maar ook op grote
terreinen als van RMS, de nog veel
grotere mestverwerking dan het NGB,
zouden zonnepanelen prima geplaatst
kunnen worden. Van enige sturing

daarvan is niets te vinden. De tweede
kans zat bij de diverse gebouwen en
grootse plannen. Ook hier liet het
college en dus eigenlijk coalitie weer
vele kansen liggen. Steeds weer moest
bij elk project in de raad de vraag
gesteld worden of het college goed
naar de energie verbruiken wilden
kijken. Nul op de meter. Vanuit het
college werd elke keer weinig ambitieus ingestoken. Zodanig zelfs, dat ook
de coalitiepartijen hier kritiek op
hadden en wees eerlijk, dan moet het

toch behoorlijk mis zijn. Neen, de
afgelopen periode is op milieugebied
qua ambitie een stilstandperiode
geweest. Natuurlijk zal elke coalitie
partij nu zeggen wat ze vinden dat
er gebeuren moet. Maar ja, vertrouwen moet je putten uit daden uit het
verleden en daar viel weinig vertrouwen uit te putten. Op gezondheidsgebied is het eigenlijk niet anders.
Gezondheidsdebatten over de intensieve veehouderij werden ontvlucht,
maar wel werden er mogelijkheden

geschapen voor heel grote aan die
industrie verbonden bedrijven zoals
de RMS mestfabriek. Het college vond
het RIVM rapport nog niet af, dus
praat je er niet over. Input van burgers
was niet echt van belang. Dat de
grote mestverwerkers veel problemen
oproepen? Nou ja, zonder het debat
kun je daar je ogen wel een poosje
voor sluiten. Straks verkiezingen.
Wat zal de toekomst brengen?
Geert Ambrosius
Achter de Smaalbrug, Horst
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De politieke partijen in Horst aan de Maas lijken te veel op elkaar
De voor- en tegenstemmers op de poll van twee weken geleden houden
elkaar bijna in evenwicht. Een nipte meerderheid is het eens met de stelling
‘De politieke partijen in Horst aan de Maas lijken te veel op elkaar’. Landelijk
zijn er vaak duidelijk verschillen te zien tussen de politieke partijen. Lokaal
is dat wat lastiger. Tijdens debatten blijkt dat de partijen het op veel punten
eens zijn met elkaar. Met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart zou het toch handig zijn als de inwoners een

duidelijke keuze kunnen maken voor welke partij ze willen gaan.
De partijen verschillen gewoonweg niet zoveel. Het is juist helemaal niet
zo dat de partijen veel op elkaar lijken. Natuurlijk zijn ze het op algemene
zaken eens; dat zijn zaken waar iedereen in Nederland het wel over eens
is. Het is aan de debatleiders om scherpe vragen en stellingen te verzinnen
waarbij de tegenstellingen duidelijker aan het licht komen. Inhoudelijk verschillen de partijen genoeg, maar daar moet wel op ingespeeld worden.

Royrupt

Ambtelijk taalgebruik
hoort bij de overheid
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Het Limburgs Parlement heeft onlangs een motie van de SP aangenomen die het ambtelijk taalgebruik in beleidsstukken moet tegengaan. De
partij vindt dat beleidsnota’s en dergelijke voor iedereen begrijpelijk moeten
zijn. Daarnaast wil zij dat het gebruik van Engelse termen en vakjargon zoveel
mogelijk wordt vermeden. De motie werd met 24 tegen 19 stemmen aangenomen.
Prima initiatief van Provinciale Staten. Wie wel eens een officieel stuk van
de overheid onder ogen heeft gehad, weet dat je door het gebruik van ‘ambtenarentaal’ en andere moeilijke woorden al snel de draad kwijt raakt. Als

de politiek zo graag dichtbij de bevolking wil staan, dan moet ze er ook voor
zorgen dat de mensen begrijpen wat er wordt gezegd. Overigens zijn het niet
alleen ambtenaren die zich hier aan schuldig maken. Van de gebruiksaanwijzing
van een simpele kruimeldief is soms al niets te maken.
Aan de andere kant hoort dat formele taalgebruik nu eenmaal bij overheden. Beleidsnota’s en dergelijke worden met zorg samengesteld en dienen te
kloppen, dan ontkom je soms niet aan het gebruik van vakjargon. Bovendien,
het zijn toch vaak de ambtenaren zelf die hier mee te maken krijgen.
Ambtelijk taalgebruik hoort bij de overheid. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 08) > Drugsoverlast moet door de regio gedragen worden > eens 41% oneens 59%

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

Ingezonden brief

Stijging inbraken wintermaanden
Graag wil ik middels dit schrijven reageren op het artikel in de HALLO
van 22 februari jl., met als titel: Stijging inbraken wintermaanden.
Toeval bestaat niet, maar op de dag van het verschijnen van het artikel
denk ik de oorzaak van de stijging van het aantal inbraken in de
gemeente Horst aan de Maas gevonden te hebben.
Die dag hebben twee bewoners
uit Meerlo, bijna gelijktijdig, op basis
van een verdachte situatie en het
afgaan van een inbraakalarm 112
gebeld. Maar er kwam geen politie.
Het uitblijven van politieactie heb ik

aangekaart bij de politie. Ik heb ze
duidelijk gemaakt, dat als de politie
niet komt, ik voor eigen rechter ga
spelen. Tijdens een inbraak in Diessen
(Noord-Brabant) werd een inbreker
betrapt door de bewoners. Er ontstond

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

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio
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Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90
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een vechtpartij en de inbreker is als
het gevolg daarvan overleden.
Voormalig staatssecretaris Teeven
noemde destijds de dood van de
inbreker: inbrekersrisico.
En een beetje dreigen helpt;
uren na de 112 melding verscheen
de politie Horst aan de Maas. Als oorzaak voor het uitblijven van actie na de
112 melding wezen de twee agenten
naar de meldkamer te Maastricht; die
zit domweg te ver weg om in Noord-

Limburg de situatie te overzien.
Dus als men het aantal inbraken in
de gemeente Horst aan de Maas wil
verlagen, dan moet er nog een meldkamer bij in de provincie. Ik geloof
de twee agenten. Zij waren na de
112-melding graag gekomen, ook om
te voorkomen dat ik voor eigen rechter ga spelen.
John Westenbroek
Bosweg, Amersfoort

Automodus-app
Het leven is niet zo moeilijk. Laat bepaalde dingen
achterwege en je maakt het
iedereen een stuk makkelijker. Toch hebben we een
automodus-app nodig, die ons
weerhoudt van smartphonegebruik achter het stuur.
Eerst werd de app nog
gepromoot om dit te verminderen, later werd dit veranderd in
het niet gebruiken van de
smartphone achter het stuur.
Er is een app nodig die mensen
vertelt dat ze niet achter het
stuur moeten appen. We zijn
niet langer eigenaar van onze
telefoon. Dit is het keerpunt.
Probeer om te keren. Dit is de
omgekeerde wereld; ons boerenverstand is officieel overhandigd aan een stuk plastic.
De app dient bij vertrek aangezet te worden en naarmate je
de telefoon niet gebuikt gedurende rit, verdien je meer
punten. Deze punten kun je
vervolgens verzilveren bij een
zekere verzekeringsmaatschappij. Hondjes krijgen koekjes als
ze braaf zijn, ons baasje geeft
ons punten. Er zijn resultaten
die zeggen dat de app wel
effect heeft. Dat is goed nieuws,
want blijkbaar is het wel nodig.
Gaan diezelfde mensen voor
zowel likes als lijken? Willen ze
met opscheppen op Facebook
ook mensen met de auto
opscheppen? Persoonlijk heb ik
zelf al jaren een soortgelijke
app op mijn telefoon met de
naam ‘Stil’. De telefoon stop ik
vervolgens in ‘De Broekzak’,
waar ik er nooit gemakkelijk bij
kan. Mocht ik deze app vergeten
in te schakelen, en er doet zich
tijdens het autorijden een
pingetje voor, dan schakelt de
app ‘Gezond Verstand’ in.
Een app die mij er op attendeert
dat alle activiteiten op
Whatsapp, Facebook en dergelijke zullen wachten tot ik op
mijn plaats van bestemming
ben. De bekende social mediaapps staan er toch immers om
bekend dat ze alles van je
opslaan?
Roy
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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.

Aanpakken waar het moet en kan
Essentie is de partij die mij aanspreekt omdat het een pragmatische
partij is, niet leunend op landelijke partijprogramma’s of ideologieën. Ik
zie binnen deze partij een mix van jong en oud, vrouwen en mannen uit
een zeer divers beroepenveld.
Vraagstukken worden objectief
en op argumenten behandeld en niet
op basis van sentiment of belang. Dit
past bij mijn karakter: niet zeuren
maar doorpakken.
Zelf ben ik 42 jaar werkzaam in
het onderwijs, begonnen als docent
biologie van Mavo Maasdorpen

Meerlo en vervolgens het Dendron
College. Momenteel ben ik teamleider binnen het Dendron College.
Twee geweldige scholen waar het
belang van de leerling alle voorrang
heeft. Elsevier Weekblad heeft na
onderzoek een lijst met ‘superscholen’
samengesteld. Dit jaar zijn de richtin-

gen vwo, vmbo-gt, vmbo-kader en
vmbo-basis van het Dendron College
in Horst alle vier tot superschool
uitgeroepen. Geen enkele school in
Nederland kan zich hiermee meten.
Belangrijkste drijfveren binnen onze
school zijn passie en doelgerichtheid.
Leerlingen komen om te leren en worden daarin op diverse manieren geholpen. Leerlingen die met een diploma
het Dendron College verlaten zijn goed
voorbereid om de volgende stap te
maken. Daar mogen we trots op zijn in

onze gemeente. De komende raadsperiode wil ik mij inzetten als klankbord
voor alle bewoners van mijn woonplaats Meerlo, maar ook de andere
dorpen die gezamenlijk die mooie
gemeente Horst aan de Maas behoren.
Laten we onze dorpen veilig, leefbaar
en uitdagend houden. Samen maken
we er wat van, voor jong en oud.
Gérard Bruijsten,
Kandidaat nr. 21
Essentie Horst aan de Maas

‘Afslag 10’ is niet Horster maat
Afgelopen zaterdag heeft een afvaardiging van de SP een gesprek
gehad met een afvaardiging van het bestuur van ‘Afslag 10’. Een positief
gesprek, dat wel, maar de conclusies van de SP-vertegenwoordigers zijn
toch ietsje anders dan de bestuursleden wellicht hoopten.
’Afslag10’ is een samenwerkingsverband waarbij een tiental initiatiefnemers op gebied van sport,
recreatie, cultuur, onderwijs, bedrijfsleven, zorg en overheid de handen
ineen hebben geslagen om in de
Kasteelse Bossen (de Moelbêrenbos)
een nieuwe richting in te slaan.

Onder het mom van stimuleren van
leefbaarheid in Horst aan de Maas en
met een zogenaamde bovenregionale
functie moeten bezoekers uit binnenen buitenland naar het gebied worden
getrokken.
Vanuit de SP is één van de ideeën
achter ‘Afslag 10’ – samenwerking tus-

sen verschillende verenigingen – een
goede zaak. Samenwerken is altijd
goed. Daar kan niemand tegen zijn.
Maar de Kasteelse Bossen (c.q. de
Moelbêrenbos) zijn en blijven – wat de
SP betreft - van en voor de inwoners
van Horst aan de Maas. Het is prima
als de gemeente investeert in sportgelegenheden in de Kasteelse Bossen,
maar zij moet niet meefinancieren aan
het creëren van zogenaamde ‘internationale allure’.
Dat laatste wordt vooral gepro-

moot om de inkomsten van particuliere ondernemers (zoals het
Parkhotel) te spekken. Niet doen dus.
Het geld dat we daarmee vrijhouden, kunnen we veel beter gebruiken om accommodaties in de dorpen
van Horst aan de Maas overeind te
houden. Dan stimuleer je de gemeenschapszin in die dorpen. Dat is volgens
de SP een stuk belangrijker.
Mariet Roelofs,
SP Horst aan de Maas

Natuurlijk een gezonde gemeente
“In de ene helft van ons leven offeren we ons op om geld te verdienen, in de andere offeren we geld om weer gezond te worden. En al die
tijd gaan gezondheid en leven er zachtjesaan vandoor.” (Voltaire)
Onderzoek heeft uitgewezen dat
de natuur één van de meest betrouwbare ‘impulsen’ biedt om je mentale
en fysieke welzijn te verbeteren.
Ons leven wordt steeds drukker en
hectischer. Er gaat niets door als we
niet erbij zijn (denken we). We nemen
amper meer de tijd om even echt te

ontspannen. En als de stress eenmaal
heeft toegeslagen dan zoeken we onze
heil in allerlei middeltjes. Maar de
oplossing ligt vaak binnen handbereik:
de natuur! Horst aan de Maas zou zich
zodanig moeten profileren dat wonen,
leren, werken, recreëren en natuur nog
beter hand in hand gaan.

Het gebied rond de Midden
Peelweg biedt geweldige mogelijkheden om te onthaasten. Enerzijds door
het gebruik van de mooie natuur die
onze gemeente rijk is, en anderzijds
door het unieke concept van intensieve
recreatievoorzieningen die hier zijn
geconcentreerd. Door in te zetten op
het behoud en de versterking van alle
waarden in dit gebied, kan ervoor worden gezorgd dat iedereen op zijn eigen
manier optimaal kan genieten van het

moois dat onze gemeente te bieden
heeft. Immers, wat is er nou mooier
dan de deur uit te gaan, een wandeling
te maken en de dieren in het veld te
zien grazen en de sterrenhemel te kunnen bewonderen? Naast alle hectiek
moeten we deze rustmomenten in de
natuur koesteren.
Een gezonde regio. Gewoon. Doen.
Jacqueline Beusmans,
VVD Horst aan de Maas
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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.

Samen bereik je meer
Mooi is het om te zien dat in Horst aan de Maas veelal op deze wijze
gewerkt wordt. Samen de schouders eronder zetten is kenmerkend voor
onze gemeenschap en we mogen ons best af en toe realiseren dat dit
een groot goed is wat echt niet overal alledaags is.
Vorige week maandag was ik als
raadslid aanwezig bij een bijeenkomst georganiseerd door een
drietal wijkcomités (In de Riet,
Norbertus en de Mussenbuurt).

Het thema wat op tafel lag was: hoe
zorgen we samen ervoor dat een wijk
leefbaar blijft? Feit is dat vandaag de
dag wijken meer en meer nieuwkomers zien in hun wijk, van alle natio-

naliteiten met ieder hun eigen
gebruiken en taal. De uitdaging die er
ligt is ervoor zorgen dat eenieder zich
thuis blijft voelen in de wijk. En daar
ligt een verantwoordelijkheid voor ons
allen. Samen met bewoners,
gemeente, Wonen Limburg, politie,
het welzijnswerk en de politiek zijn we
deze avond het gesprek hierover
aangegaan met als uiteindelijk resul-

taat samen de handdoek op te pakken, een en ander onder regie van de
gemeente. Chapeau aan de wijkcomités voor de wijze waarop ze deze bal
aan het rollen hebben gekregen.
We zullen als CDA de komende jaren
zeker ons steentje hieraan bijdragen,
ofwel gewoon samen doen.
Loes Wijnhoven,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

Ieder dak verdient een zonnepaneel
Het is de laatste dagen ijzig koud, dat betekent vaak een heldere
lucht, mooie sterrenhemel en veel zonuren voor zonne-energie. Wie zonnepanelen op zijn dak heeft gelegd heeft de laatste dagen dan ook veel
groene energie geproduceerd. D66+GroenLinks ziet hier nog veel extra
kansen. Waarom leggen we de daken van Greenport en logistieke bedrijven eigenlijk niet vol met zonnepanelen? Goed idee.
We willen bedrijven in onze
gemeente stimuleren en ondersteunen om zonnepanelen te gebruiken
door het gesprek aan te gaan en
te adviseren op de mogelijkheden.
Daarnaast zijn er diverse financiële

instrumenten die we hiervoor willen inzetten. Onze voorkeur ligt bij
het gebruik van zonnepanelen op
daken van bedrijven, omdat we willen voorkomen dat we zonneparken
op kostbare landbouwgrond moeten

plaatsen. Ons uiteindelijke doel is
om de komende 20 á 30 jaar volledig over te schakelen van fossiele
naar duurzame energie. Om dat te
behalen willen we ook het dak van
de gemeente niet ontzien, ideaal om
zonlicht te vangen. Daarnaast willen
we huishoudens in Horst aan de Maas
blijven stimuleren om zonnepanelen te gebruiken. Zo zullen we steeds
wijzen op de voordelen van groene
stroom. Let op: een gemiddelde zonnepaneelinstallatie kost zo’n 4.000

euro, een investering die je in circa
8 jaar terug verdient. Zonnepanelen
gaan waarschijnlijk zo’n 25 jaar mee.
Daarna heb je gratis stroom. Kassa
dus. Niet alleen goed voor je zelf
maar ook voor de natuur. Wij gaan
er voor: in 2040 is Horst aan de Maas
volledig energie neutraal. Bekijk onze
website en Facebook-pagina voor
meer van onze punten.
Eveline Baas,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Zeker zijn van een fijn huis
In de zestien dorpen van Horst aan de Maas is het goed wonen.
Ouderen willen dan ook als het even kan in eigen dorp blijven en jongeren zoeken in eigen dorp hun eerste eigen huis. De wens om (eerst) te
huren groeit daarbij ook.
Ouderen die hun -te grotewoning of boerderij verkopen
zoeken vaker een mooi huurhuis of
appartement en jongeren starten
ook vaker in een huurhuis hun
wooncarrière. De PvdA ziet en
hoort de wens om naar behoefte
kleiner en betaalbaarder, levensloopbestendig, met de mogelijkheid voor zorgverlening en

duurzaam te bouwen. Het is van de
gekke als we nu nog nieuwbouw
realiseren met de “ouderwetse”
gasleiding.
Ook spreken we (groepen) mensen die samen willen bouwen, hofjes
willen realiseren, naar elkaar omzien
en prettig samenleven. De standaard
bouwkavels passen daar niet meer
bij. Omdat de vraag groter is dan het
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huidig aanbod aan huizen worden
kavels en woningen nog steeds heel
snel verkocht en verhuurd. Toch gaan
we als het aan de PvdA ligt, samen
met betrokken inwoners, snel aan
de slag met de vraag naar: zorgwoningen voor jong en oud, hofje of
vriendenerf voor prettig samenleven, ecohuizen voor mensen die het
milieu liefst minimaal willen belasten en leven met de natuur.
Voor iedereen een passend fijn
huis, dat kan ons samen lukken als
we goed luisteren waar de woonvraag van deze en toekomstige

generaties ligt. Heb jij daar ideeën
over? Laat het ons weten. Via social
media, onze website, bij onze meeting points of met een kop koffie!

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

Richard van der Weegen,
Roy Bouten,
Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas

Over Garçon
Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten
Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venray. Wekelijks bereiken
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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aan
Lian Hoeijmakers

Russische
beer?!
Ooit al de Russische beer
gezien? Ik nog niet. Je kunt
hem dan ook niet zien, maar
voelen en dat doe ik zeker
wel. De lente komt er bijna
aan en je zou denken dat het
al wat warmer begint te
worden. Maar het weer werkt
nog niet helemaal mee.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lian Hoeijmakers
13 jaar
Horst
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ooit zou ik nog een wereldreis willen maken. Het lijkt me namelijk heel
erg leuk om verschillende landen en
verschillende culturen te verkennen.
Welke landen ik wil bezoeken weet ik
nog niet precies.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind speelde ik het liefst buiten,
sprak ik graag met vriendinnen af en
was ik veel op de trampoline aan het
springen. Als ik buiten ging spelen,
was ik bijna altijd wel in de speeltuin
te vinden.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Het eerste wat ik dacht was ‘ugh
school’, Ik vind school echt niet zo leuk
en erg saai. Ook heb ik nooit zin om
naar school te gaan.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?

Dat is denk ik toch de dansmove de
Dab. Toen deze nog in was, maakte ik
altijd foto’s van mezelf waar ik deze
move op deed. Als ik deze foto’s nu
terugkijk, snap ik echt niet waarom
ik in godsnaam met deze trend meedeed.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou nog wel een keer op vakantie
willen gaan naar Spanje. Hier ben ik
een paar jaar terug met mijn familie
geweest. Deze vakantie was zo gezellig en het weer was echt heel erg fijn.
Daarom zou ik dit graag nog een keer
doen.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Dan zou ik graag in de film Heart Beat
willen spelen. Deze film vind ik heel
erg leuk en ik heb hem al heel vaak
gezien. Ik weet niet precies waarom ik
deze film zo leuk vind, maar iets aan
de film spreekt me heel erg aan.
Wat is jouw stopwoordje?
Het woord ‘grapje’ is wel echt mijn
stopwoordje. Als ik bijvoorbeeld iets
heb gezegd, wat niet zo goed aankomt bij de ander, gooi ik er nog snel

‘grapje’ achteraan om de situatie nog
een beetje te redden.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Mijn familie vertelt altijd dat ik een erg
vrolijke en spontane meid ben. Ook zeggen ze dat ik de hele dag door praat. Ik
denk wel dat ze hierin gelijk hebben,
want ik praat wel heel erg veel.
Hoe zou je je eigen stijl
omschrijven?
Mijn stijl zou ik als normaal omschrijven. Ik draag niet veel felle kleuren of
andere opvallende kleding. Daar voel
ik me niet gemakkelijk bij. De kleding
die ik nu draag heeft best neutrale
kleuren en is niet echt opvallend. Hier
voel ik me veel gemakkelijker in.
Wat is je droombaan?
Het liefste wil ik later met dieren gaan
werken. Dieren en dieren verzorgen
vind ik heel erg leuk, daarom wil ik
later graag hier iets mee doen. Wat
precies weet ik nog niet.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is mijn moeder.
Ik kan alles tegen haar vertellen. Soms
kan ze me dan helpen, omdat ze hetzelfde heeft meegemaakt of in een

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

horramen
Ook voor zonweringen, glasservice,

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

zelfde situatie heeft gezeten.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik graag
mensen help en erg behulpzaam ben.
Mijn slechtste eigenschap is dat ik heel
erg lui kan zijn. Als mijn ouders aan mij
vragen of ik iets op wil ruimen, staat
het er de volgende morgen nog.
Hond of kat?
Dan zou ik toch voor hond kiezen.
Honden zijn ook mijn lievelingsdieren
en ik heb niet veel met katten. Ook
hebben we zelf een hond, dus ik ben
ook meer honden gewend.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ongeveer een jaar geleden moest ik
geopereerd worden aan mijn heup.
Hier ben ik echt dagen zenuwachtig
voor geweest, want ik heb een hekel
aan operaties.
Optimist, pessimist of realist?
Ik vind mezelf een optimistische realist. De dingen die gebeuren, gebeuren
nou eenmaal en die accepteer ik ook.
Toch kijk ik tegen problemen of vervelende situaties positief aan en wil ik er
het beste van maken.

Meten = weten

De juiste start voor een geslaagde
teelt. Neem tijdig uw grondmonsters.
- Bemesting- en aaltjesmonsters
met en zonder G.P.S.
- Opmeten percelen
- Gedetailleerde bodemkaarten
- Voor de juiste P.H. en Kali
- vaste gift en variabele strooien
Gedegen advies voor
een optimaal teeltrendement.

en -deuren

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum
Lorbaan 23a, 5966 PG America, 077 - 464 1999

www.timmermansagriservice.nl

Elke ochtend op weg naar
school, dik ingepakt, merk ik
het al helemaal. Met nog net
geen brain freeze kom je aan
op school. Ik zou zelfs bijna
tegen de sneeuw die er nog af
en toe valt willen zeggen dat
die maar eens een keer rond
kerst moest komen. Ik ben het
dus onderhand wel zat kun je
concluderen. Nou kun je ook
wel zeggen dat ik me misschien een beetje aanstel,
maar ik denk dat iedereen het
er wel mee eens is dat
gevoelstemperatuur -17 graden toch wel heel laag is en
vooral omdat de lente al bijna
aan de beurt is. De wat ouderen onder ons die de hel van
63 mee hebben gemaakt zijn
allemaal wel wat erger
gewend. Maar rond mijn eigen
generatie moet je toch wel
even nadenken wanneer de
laatste hele koude periode
was geweest. Ik heb mensen
ook al over een Elfstedentocht
horen praten, maar ik denk
dat dat nog wel even duurt
voordat die er weer komt.
Ondanks dat het buiten koud
is, is er toch nog wel wat zon
overdag. Gelukkig ook.
Dan maken we tenminste nog
wat vitamine D aan in
Nederland. Vooral ook door dit
weer kijk ik steeds meer uit
naar de zomer. Maar de korte
broeken en hemden kunnen zo
wie zo nog wel even ver achter
in de kast blijven liggen.
Tot die tijd houden we die
dikke truien nog even aan en
drinken we veel warme chocolade melk. Ach, dat is ook wel
weer gezellig.
Liefs, Iris
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Werkzaamheden te volgen via de Bouwapp

Schop in de grond voor
dijkversterkingen
Grubbenvorst - Lottum
Waterschap Limburg heeft aannemerscombinatie Ploegam - Dura Vermeer de opdracht gegeven

Word vrijwilliger!

HORST AAN DE MAAS

voor het versterken van de dijkringen van Lottum en Grubbenvorst.
Om te kunnen voldoen aan de geldende

BouwApp op de smartphone of tablet. Met de

veiligheidsnorm is het noodzakelijk dat de dijken

BouwApp wordt u op de hoogte gehouden

worden versterkt. De dijkversterking wordt

over de status van het project en de laatste

gerealiseerd door het ophogen en verbreden van

ontwikkelingen. Tevens deelt de aannemer hier

de bestaande dijken. Met het versterken van de

regelmatig foto’s en andere updates. Heeft u een

dijken is Limburg veiliger voor hoogwater.

Android smartphone of tablet? Via de Play Store

www.brandweer.nl/limburg-noord
8 maart 2018

kunt u de BouwApp installeren (geel bouwhelm

Startersdag voor ondernemers

Start werkzaamheden

icoontje). Heeft u een iPhone of iPad? Download

Ben jij een startende ondernemer? Wil je waardevol advies,

Eind februari starten de werkzaamheden, te

hem dan via de App Store. Zodra u de app heeft

kennis of inspiratie opdoen voor je bedrijf of wil je weten

beginnen met de resterende kapwerkzaamheden

gedownload kunt u via de zoekfunctie zoeken

wat de gemeente voor jou kan betekenen? Kom dan naar de

binnen het dijkproﬁel in Lottum. Daarnaast

naar ‘Dijkversterking Grubbenvorst - Lottum’ en

Startersdag op 8 maart in Venray.

worden voor de aanvoer van klei (in Grubbenvorst

het project toevoegen aan favorieten.
Op de startersdag krijg je informatie over:

en Lottum) laad- en loslocaties ingericht aan de

• Merkenrecht, vastleggen en beschermen

westoever van de Maas. De komende maanden

Wekelijks spreekuur

start ook het grondwerk en worden de dijken

Heeft u vragen? Of wilt u graag meer weten

opgebouwd. Tevens verleggen we kabels en

over het project? Vanaf 6 maart 2018

• Ondernemersvaardigheden

De startersdag wordt georganiseerd door de

leidingen en realiseren we damwanden en diverse

is er iedere dinsdagmiddag van 14.00-

• Marketing en communicatie

gemeenten Bergen, Venray, Horst aan de

duikerkruisingen (gecontroleerde verbindingen

16.00 uur het inloopspreekuur, waar de

• Administratie en ﬁnanciering

Maas en de Rabobank. Alle verdere info en

voor oppervlaktewater aan beide zijden van

omgevingsmanager u graag te woord staat.

• Belasting, wetgeving en rechtsvormen

opgeven kan via www.startersdagen.com/

de dijk). Ten slotte zaaien we het werkgebied

Het wekelijkse inloopspreekuur vindt plaats in

• Acquisitie

horstvenraybergen2018.

opnieuw in. Naar verwachting duren de

het voormalige Gemeentehuis in Grubbenvorst

werkzaamheden tot eind 2018.

(Pastoor Vullinghsplein 1). Tevens kunt u de

• Voorbereidingen ondernemerschap en

van een idee

bedrijfsontwikkeling

omgevingsmanager bereiken via info@prio2.nl
Volg het project via de BouwApp

of telefoonnummer 06-23011615.

Voor de omgeving en alle belangstellenden is er

Voor meer informatie kunt u zich ook aanmelden

de mogelijkheid om het project ‘Dijkversterking

voor de nieuwsbrief via

Grubbenvorst - Lottum’ te volgen via de

dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:
Broekhuizen

Horst

Meerlo

Lottumseweg 39

Gebr. Van Doornelaan 25

Megelsum 38

Songertweg 14
Broekhuizenvorst

Tienrayseweg ong.

Melderslo

Blitterswijckseweg 1

Pieter Bellsstraat 46

Melderslosweg 123

Gasthuisstraat 27
Grubbenvorst
Sevenumseweg 10b

Sevenum
Kronenberg

Kavel 5 bp. De Krouwel

Reindonckweg 3

Kavel 23 bp. De Krouwel

Hegelsom

Klaver 5ab, Greenport Venlo

Meteen na carnaval mocht burgemeester Ina Leppink bij twee 60 jarige huwelijksparen op bezoek.

Dingsstraat kv 7

Lottum

Eerst naar het echtpaar Groetelaars – Janssen in Grubbenvorst en daarna naar het echtpaar

Pastoor Debijestraat

Zandterweg 39

Janssen – Jeucken in America. Namens de gemeente Horst aan de maas feliciteerde zij beide
paren en overhandigde een bos bloemen en de originele ingelijste huwelijksakte.

ongenummerd
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winkel&bedrijf

Starters in de regio
Senze-at home
Senze-at home
Eigenaar Jolanda Clabbers
Adres
Schoolstraat 60
Plaats
Horst
Telefoon 06 22 74 63 32
E-mail
info@senze-athome.nl
Website www.senze-athome.nl
Sector
Interieuradvies
Start
10 oktober 2017
Bedrijf

Activiteiten
Senze-at home staat voor
‘je thuis voelen’. Bij Senze
kunnen klanten terecht voor
interieur- en kleuradvies. Er zijn
verschillende soorten advies
mogelijk: een basisadvies
waarbij na een persoonlijk
gesprek met veel aandacht voor
de woonwensen van de klant
een creatief interieurontwerp
wordt gemaakt.
Wie snel resultaat wil kan
ook kiezen voor een mondeling
advies van ongeveer drie uur.
Tijdens dit gesprek wordt gekeken naar de meubelindeling en
wordt er kleuradvies gegeven.
Met dit advies kan men daarna
zelf aan de slag. Voor meer
informatie of een advies op
maat, neem contact op met
Senze-at home.
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Verjaardagsboxen

Bruna Horst steunt
Stichting Jarige Job
Bruna Horst voert samen met PostNL actie voor de Stichting Jarige Job. De komende weken staat er een
speciale box in de winkel waar klanten een cadeautje kunnen doneren.
Stichting Jarige Job is in het leven
geroepen omdat er in Nederland ruim
60.000 kinderen zijn die hun verjaardag niet kunnen vieren als ze jarig
zijn. Om dit toch mogelijk te maken
geven zij jaarlijks 30.000 verjaardagsboxen aan de armste gezinnen van

bestaand interieur, maar ook bij
nieuwbouw kan een ontwerp
worden gemaakt van de complete inrichting.
Senze-at home komt bij de
klant thuis op het moment dat
het hem uitkomt.
Onderscheidend vermogen
Jolanda Clabbers is van jongs
af aan al bezig met kleur en
interieur.
Zij kan zich goed inleven en
luisteren naar de woonwensen
van de klant en vormt zich hier
een sfeerbeeld van. Dit wordt
dan vertaald naar een advies
dat past bij de woonwens van
de klant.
Het belangrijkste voor
Jolanda is dat de klant zich
‘helemaal thuis voelt’ na de
uitvoering van het interieuradvies van Senze-at home.

Doelgroep
Iedereen die op zoek is naar
een warm thuis. Dit kan zijn
voor een woning waarmee rekening wordt gehouden met het

Nederland. De dozen zijn onder andere
gevuld met cadeautjes, slingers,
ballonnen en traktaties.
Daarnaast zijn er bij Bruna Horst
ook speciale postzegels verkrijgbaar, die uit gegeven worden PostNL.
Op het vel ‘Verjaardagspostzegels’

staat een illustratie met herkenbare
elementen van verjaardagsfeestjes
voor kinderen. De bekende boekenillustrator Charlotte Dematons heeft
daarin tekeningen die zijn gemaakt
door kinderen gecombineerd met haar
eigen werk.

Open Dag Hof te Berkel
Zorglocatie Hof te Berkel in Horst opent in het kader van de landelijke week van Zorg en Welzijn op
zaterdag 17 maart haar deuren voor belangstellenden van 11.00 tot 16.00 uur.
In Hof te Berkel is het
gezondheidscentrum geopend voor
het publiek. Hier wordt onder
andere een filmpje getoond om
mensen een indruk te geven over

hoe het reilt en zeilt in een
groepswoning. Ook is de tuin bij
een groepswoning voor mensen
met dementie geopend. Er zijn
diverse mensen aanwezig om

informatie te geven. De nadruk van
de open dag op 17 maart ligt
bij het werken bij De Zorggroep
en dan in het bijzonder bij Hof te
Berkel.

Ideeënbijeenkomst voor oude
locatie BS ‘Onder de Wieken’
Basisschool ‘Onder De Wieken’ in Meterik verhuist in september naar het Theresiaklooster. Op dinsdag
13 maart is er om 20.00 uur een bijeenkomst om ideeën uit te wisselen over een nieuwe bestemming voor de
oude locatie. Deze vindt plaats in de foyer van MFC de Meulenwiek in Meterik.
Volgens de dorpsraad van Meterik
biedt de locatie veel mogelijkheden
voor bijvoorbeeld een stilteplek, een
parkachtige inrichting met kiosk, een
biologische winkel of levensbestendige woningen. Belangrijk is hierbij
wel dat de nieuwe bestemming ook

iets bijdraagt aan een beter en aantrekkelijker Meterik. Vanuit dat vertrekpunt zijn alle ideeën welkom, ook
van professionele partijen.
Het betreft een perceel van 30 bij
75 meter, gelegen aan de Rector de
Fauwestraat 26 in Meterik. Het betreft

een schoolgebouw uit 1982, dat
groot onderhoud nodig heeft.
Ook moet er een asbestsanering plaats
vinden. De ondergrond is in principe
schoon. Meer informatie over de
bijeenkomst is te verkrijgen via
info@dorpsraadmeterik.nl

Kleur & interieur
advies
bij u thuis !
Jolanda Clabbers 06-22746332

www.senze-athome.nl

Ben jij de meubelmaker of montagemedewerker
die ons team komt versterken?
Vacature 1: MEUBELMAKER - fulltime
Functie omschrijving
Als ervaren meubelmaker draag je zorg voor het productieproces van houtbewerking. Door middel van diverse
machines en met behulp van werktekeningen vervaardig je de interieuronderdelen. Je werkzaamheden bestaan uit
het produceren van het interieur in de werkplaats.

ZWEMBAD • WHIRLPOOL • SAUNA • STOOMBAD
CHEMICALIËN • ONDERHOUD • RENOVATIE

1988 - 2018
AQUAFUN WELLNESS
BESTAAT 30 JAAR
OM DIT HEUGLIJKE FEIT TE VIEREN
HOUDEN WIJ OP ZATERDAG 3 MAART 2018
VAN 10.00 - 17.00 UUR EEN OPEN DAG.
Onze leveranciers presenteren hun
nieuwste zwembadmaterialen

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.
GRAAG TOT ZATERDAG,
TEAM AQUA FUN B.V.
GROESWEG 43 | 5993 NN MAASBREE | 077-4652678
WWW.AQUAFUN-WELLNESS.NL

Werkzaamheden
• het samenstellen en bewerken van meubels en onderdelen volgens de werktekeningen;
• afwerken van meubels en onderdelen volgens de gestelde kwaliteitsnormen;
• veilig werken met machines en materieel van het bedrijf.

Vacature 2: MONTAGE MEDEWERKER - fulltime
Functie omschrijving
Als ervaren montage medewerker draag je zorg voor het produceren en het monteren van het interieur
(op locatie). Door middel van diverse machines en met behulp van werktekeningen vervaardig en monteer je de
interieuronderdelen. Je werkzaamheden bestaan uit zowel het produceren van het interieur in de werkplaats als het
monteren van het interieur bij de klant op locatie.
Werkzaamheden
• het samenstellen en bewerken van meubels en onderdelen volgens de werktekeningen;
• afwerken van meubels en onderdelen volgens de gestelde kwaliteitsnormen;
• monteren van samengestelde opstellingen op locatie;
• veilig werken met machines en materieel van het bedrijf.

Denk jij ons team te kunnen versterken? Stuur dan jouw sollicitatie naar administratie@didinterieurmakers.nl
Voor meer informatie kijk op onze website: www.didinterieurmakers.nl

en zo 15
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GEPLUKT Ilse Voets
delbare school specifiek op één vak
richt.” De school in Lierop telt alleen
maar juffen. Dat er geen mannelijke
leerkrachten zijn, is wel een gemis,
vindt Ilse. “Waarom jongens niet zo
snel voor dit vak kiezen? Misschien
dat het zorgende karakter van het
beroep ze afschrikt. Verder zijn er ook
niet zo veel groeimogelijkheden in het
onderwijs. Werken in het onderwijs
is een roeping. Wie alleen maar voor
de vakantieweken gaat, gaat het niet
redden.”

‘Heerlijk om de
natuur in te gaan’

Ze is geboren en getogen in Deurne, maar woont al weer ruim zestien jaar met veel plezier in Griendtsveen, waar ze zich onder andere inzet voor de
carnavalsvereniging. Deze week wordt Ilse Voets geplukt.
onze zin. Wonen in een klein dorp
heeft zijn voor- en nadelen. Voordeel
is dat iedereen elkaar kent. Toen de
kinderen nog klein waren, hoefde ik
me ook geen zorgen te maken waar ze
waren. Dan zei iemand al: ‘Ze zijn nog
in het speeltuintje hoor.’ En dat we
geen winkel hebben, ach, ik weet
inmiddels niet beter.”

Wonen in Griendtsveen betekent
veel rust en ruimte om je heen.
Het betekent echter ook dat wanneer
je geen suiker meer in huis hebt,
je niet even snel naar de winkel kunt
gaan om een pak te kopen. Voor Ilse
(44) wegen deze ‘ongemakken’ niet
op tegen wat het haar brengt.
“We hebben het hier prima naar

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Ilse groeide samen met haar
ouders en jongere zus op in de
Deurnese wijk Walsberg. “Ik ben
opgegroeid met ruimte om me heen.
Onze basisschool lag aan de rand van
het bos. Na school liepen we zo de
natuur in. In een stad zou ik niet kunnen wonen. Het is leuk om er heen te
gaan, maar ik vind het toch ook wel
fijn als ik hier ben en de vogeltjes hoor
fluiten.” Samen met haar echtgenoot
Sander kwam ze zestien jaar geleden
in Griendtsveen terecht. “We zochten
een betaalbaar huis met een grote
tuin. Die vonden we in Griendtsveen.
Onze twee kinderen Sara (14) en
Wouter (12) zijn hier ook geboren.”
Na de middelbare school koos
Ilse in eerste instantie voor een
studie milieukunde. “Vakken als
natuur- en wiskunde heb ik altijd leuk
gevonden en het leek me heel interessant om bijvoorbeeld bodemonderzoek te doen.” Na een half jaar kwam
ze er echter achter dat de studie haar
niet lag en maakte ze de overstap
naar de pabo. Dat lijkt een niet zo voor
de hand liggende keuze. Lachend:
“De directeur van de pabo vroeg:
‘Besef je wel dat moleculen en kinderen heel anders zijn?’ Mijn moeder
was echter werkzaam in het onderwijs, dus ik wist er wel wat van af.”

‘Lesgeven past echt
bij mij’
Inmiddels geeft ze al ruim 22
jaar les, waarvan 20 jaar op de basisschool in Lierop. “Dit is echt een dorpsschool, met ongeveer 140 leerlingen.

Lesgeven past echt bij mij, ik heb geen
spijt gehad van mijn keuze. Ik geef
les aan groep 7/8. Het leuke daarvan vind ik dat je al echt kunt discussiëren met de kinderen. Lesgeven op
het voorgezet onderwijs zou niets
voor mij zijn. Op een basisschool ben
je echt ‘allround’, geef je les in meerdere vakken, terwijl je je op een mid-

De leden van de familie Voets zijn
echte carnavalsvierders: Sara is lid van
de dansmarietjes en Wouter zit in de
raad van elf. Sander deed met zijn carnavalslied Peel, Pils en Polka een gooi
naar de carnavalskraker van de lokale
omroep in Deurne en Ilse zelf is secretaris van cs De Klotbultjes. “Ik vind het
heerlijk om carnaval te vieren, even
lekker nergens aan denken en feesten. Met onze vriendengroep maakten we vroeger carnavalswagens en
deden we aan optochten mee. Op een
gegeven moment werden de kinderen geboren en kwam daar een beetje
de klad in. Sinds vorig jaar is er een
nieuw bestuur van de carnavalsvereniging en we hebben inmiddels onze
vuurdoop gehad met het organiseren
van de Sleuteloverdracht. Sommige
dingen gingen goed, andere niet,
maar we zijn op de goede weg.”
Naast haar werk op school en voor
de carnavalsvereniging, leest en wandelt Ilse graag. “Ik vind het heerlijk
om hier de natuur in te gaan, even
mijn hoofd leeg te maken. Ook vind
ik het leuk om een beetje te fröbelen, dingen te maken. En verder heb
ik niet echt iets van dit of dat moet ik
nog per se doen. Ik ben tevreden.”
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IVN De Maasdorpen

Lezing ‘Licht in de natuur’
IVN De Maasdorpen organiseert op dinsdag 6 maart om 20.00 uur een lezing, gehouden door Hendrik-Jan van
Telgen. De voordracht begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Zoemhukske in Horst.

Meerlose doneert
aan Wensambulance
Manon van den Heuvel (11) van groep 8 van Basisschool
Megelsheim uit Meerlo heeft woensdag 21 februari een donatie van
325 euro aan Stichting Wensambulance Limburg gedaan. Dit deed ze
tijdens de spreekbeurt die ze over dit onderwerp hield.
Het geld heeft ze bij elkaar
gekregen door zelf een flessenactie
te organiseren in haar dorp.
De dorpsgenoten die geen lege
flessen hadden, konden voor vijf
euro een wensbeertje kopen. Dit
initiatief kwam op toen ze informatie
zocht en ze hoorde dat de
Wensambulance afhankelijk is van
giften. De Wensambulance Limburg
vervult wensritten voor kinderen en
volwassenen die ernstig ziek en

bedlegerig zijn waarbij normaal
vervoer niet meer mogelijk is en er
geen alternatieven zijn. Tot haar
verrassing kwam de Wensambulance
deze ochtend zelf langs om het
bedrag in ontvangst te nemen.
Bij de stichting zijn ze maar wat
trots op Manon. “Geweldig hoe zij
zich de afgelopen weken heeft
ingezet voor de wensambulance”,
aldus vrijwilligster Ton van
Summeren.

Lezing over spechten
in Sevenum
Hendrik-Jan van Telgen is van
beroep bioloog-onderzoeker. In de
lezing gaat hij dieper in op het belang
van licht bij de natuurlijke processen
die zich al miljoenen jaren op deze
planeet ontwikkelen. Licht kent name-

lijk meer functies dan het alleen maar
het zichtbaar maken van de omgeving.
Via fotosynthese wordt bijvoorbeeld
door planten zonlicht vastgelegd in
voedingsstoffen als suiker, zetmeel en
nectar. Die stoffen dienen weer als

Software
developer

voedingsbron voor andere organismen.
Zonder licht is er geen biologisch leven
op aarde mogelijk. Toegang is gratis
voor geïnteresseerden. Meer informatie over deze lezing is te vinden op
www.ivn/afdeling/de-maasdorpen

Logistiek
medewerker

Product- Paneelmanager bouwer

talenten zien
kennis!

Laat
je
ElectroMonteur
monteur
verdelerbouw
en vergroot je
Salesmanager

Wij zoeken:

Hardware
engineer

Hardware engineer
Electromonteur
Operator CNC
(Jr) Engineer / calculator
Software engineer
Hotraco Group is een internationaal ope- www.hotraco-group.com
rerende groep van technisch hoogstaande
bedrijven, die zich toelegt op het ontwikkelen
en produceren van op besturingstechniek
georiënteerde oplossingen voor de agri-,
industrie- en waterbehandelingssector.

Meer informatie over de vacatures kun je
vinden op www.hotraco-group.com.

Hotraco Group
Stationsstraat 142, 5963 AC Hegelsom

In de Sevewaeg in Sevenum vindt op donderdag 8 maart een lezing
plaats over spechten. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door
vogelwerkgroep ’t Hökske en start om 20.00 uur.
Tijdens de lezing geeft natuurfotograaf Gerard Compiet, afkomstig
uit Someren-Asten, een inkijk in het
leven van de specht. Compiet is een
veelzijdig natuurfotograaf en verzorgt door het hele land verschillende lezingen over vogels maar ook
andere onderwerpen die met natuur
te maken hebben. Tijdens de twee
uur durende lezing geeft hij het
publiek met behulp van laptop en
beamer een inkijkje in de vaak
verborgen leefwijze van spechten.
Spechten hebben altijd tot de verbeelding gesproken; zo komen ze

vaak voor in allerlei strips en tekenfilms. Hierin gaan ze vaak als doldrieste houthakkers te keer. In feite zijn
ze dat ook. Sommige soorten slaan
hun snavel met een snelheid van
vijfentwintig kilometer per uur tegen
massief hout. Dit dan ook nog eens
twintig keer per seconde en maar
liefst twaalfduizend keer per dag.
De spreker zal ingaan op het wel en
wee van de spechten die Nederland
rijk is. Verder komen de vliegbeelden, communicatie, broedbiologie en natuurlijk het klimmen en
hakken in beeld.

Rommelmarkt
Kronenberg
In de Torrekoel in Kronenberg vindt zondag 18 maart de jaarlijkse
rommelmarkt van fanfare Monte Corona plaats. De markt duurt van
13.00 tot 16.00 uur.
Tijdens de rommelmarkt worden diverse spullen aangeboden
zoals speelgoed, huis- en tuinartikelen, keukenspullen, kleding, elektronica, curiosa, boeken, glaswerk
en meer. Alle ‘waardevolle’ items

worden in een aparte stand
tegen een vaste prijs verkocht.
De opbrengst van deze rommelmarkt komt ten goede aan het
uniformen- en instrumentenfonds
van fanfare Monte Corona.

Wandelweekend in
Griendtsveen
In Griendtsveen vindt op zaterdag 17 en zondag 18 maart onder de
noemer ‘op gezonde voet’, een wandelweekend plaats. Tijdens deze
dagen kunnen routes van 5, 10, 15 en 20 kilometer in de Peel worden
gelopen.
Het wandelweekend heeft als
thema gezondheid. Zo worden de
deelnemers onderweg gezonde
snacks aangeboden. Voor gehandicapten en ouderen is er een speciale
route van 3,5 kilometer.
Deze route is rolstoeltoegankelijk en er wordt uitleg gegeven

over de historische bebouwing van
Griendtsveen.
Door leerlingen van de basisschool zijn in het kader van het
weekend ‘kunstschoenen’ gemaakt.
Deze werkstukken worden tijdens
het wandelweekend bij de vijf bruggen tentoongesteld.
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Bijeenkomst
‘omgaan met dementie’
in Sevenum
Organisaties Synthese, HulpbijDementie en DemenTalent organiseren op woensdag 7 maart van 19.00 tot 21.00 uur een avond over
‘Omgaan met Dementie’. De avond vindt plaats in Gasterij de
Bergerbaan in Sevenum.
Tijdens deze bijeenkomst leren
vrijwilligers hoe de verschillende
fases van dementie er uit zien.
Daarnaast krijgen ze tips en handvaten mee hoe ze hier mee om kunnen
gaan. Een deelnemer van
DemenTalent vertelt niet alleen over
hoe het is om te leven met demen-

Jubilarissen Zonnebloem
Zonnebloem Horst hield op woensdag 21 februari haar jaarvergadering. Tijdens de vergadering
werden vijf jubilarissen gehuldigd: Sien Likkel (40 jaar), Thea Zanders en Mariet Verhaegh (25 jaar),
Miep Philipsen en Gien Huys (10 jaar). Ze ontvingen de bij het jubileum behorende speld en een bos
bloemen uit handen van districtshoofd Hans Minkjan.

Lezing over
karakteristieke panden
LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 7 maart om 21.00 uur een lezing over karakteristieke
panden in Horst aan de Maas. Sprekers zijn Dienco Bolhuis, consulent erfgoed van gemeente Horst aan de Maas,
en Jacqueline van Melick, planoloog van gemeente Horst aan de Maas.
Horst aan de Maas telt momenteel 100 rijksmonumenten en ongeveer 150 gemeentelijke monumenten.
Daarnaast kent de gemeente nog vele
panden die van historische waarde
zijn. De afgelopen twee jaren heeft
de gemeente in samenwerking met
de heemkundeverenigingen en het

LGOG een inventarisatie gemaakt van
deze panden. Vrijwilligers hebben alle
panden in de gemeente bekeken en
geschouwd. Daarna zijn deze panden
besproken met Dienco Bolhuis en wel
of niet op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Bolhuis geeft tijdens
zijn lezing uitleg over de opzet van

deze lijst. Daarnaast vertelt hij over
het doel en nut en ook wat de inwoners van de gemeente hiervan merken. De lezing vindt plaats aansluitend
aan de jaarvergadering van LGOG Kring
Ter Horst, wat omstreeks 21.00 uur is.
Meer informatie hierover is te vinden
op www.lgogterhorst.nl

tie, maar ook hoe mensen met
dementie hun talenten in kunnen
zetten om een ander te helpen.
Er is ruimte voor maximaal veertig
deelnemers.
Meer informatie over deze
avond is te verkrijgen via
info@horstaandemaasvoorelkaar.nl

Onthulling nieuwe straatnaam

Start bouw starterswoningen Hegelsom
In Hegelsom wordt zaterdagmiddag 3 maart om 14.00 uur de
nieuwe straatnaam Dingsstraat officieel onthuld. Daarnaast wordt
een start gemaakt met het bouwplan ‘Linders’, waarbij acht starterswoningen gebouwd worden. De onthulling vindt plaats aan
Bakshuuske 18 te Hegelsom.
Naast de starterswoningen
worden ook vrijstaande huizen,
alsmede twee-kappers en mogelijk
huurwoningen gerealiseerd.
Volgens Hay Arts, voorzitter van het
dorpsplatform, zijn ook al acht starters
gevonden die de acht starterswoningen gekocht hebben. “Ons uitgangspunt is om de starters in het eigen
dorp te houden. Dat komt de leefbaarheid ook ten goede”, aldus Hay Arts.
De start van de bouw wordt gezamen-

lijk ingeluid namens de gemeente
door wethouder Bob Vostermans,
voorzitster Silke Driessen namens de
starters en Peter Wagemans namens
bouwbedrijf Van Bussel als aannemer.
De onthulling van de straatnaam
wordt ook verricht door wethouder
Bob Vostermans, maar dan in samenwerking met de Stichting Heemkunde
Hegelsom en de familie van wijlen
dhr. Dings, naar wie de straat vernoemd is.

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

vloerreiniging
en

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte

-onderhoud

Mitchell
van

Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

schilder

werken

America Tel. 06-12359686

Problemen met
uw kunstgebit?
Eerste ervenspreekuur
Het eerste ervenspreekuur georganiseerd door Stichting Landschap Horst aan de Maas en IKL
vond plaats op zaterdag 24 februari. De deelnemers kregen allerlei adviezen over het beheer van
hun eigen erf, de beplanting, boomgaard, singels, gras en weide. Volgens de organisatie hebben zij
ook veel geleerd van het bezoek aan de erven van de overige deelnemers. De stichting bekijkt of er
in het voorjaar nogmaals een ervenspreekuur kan plaatvinden. Geïnteresseerden hiervoor kunnen
zich aanmelden via info@landschaphorstaandemaas.nl

reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
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r
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in Hors

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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Concours Hippique MiddenLimburg in Kronenberg
Op het Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg vindt van vrijdag 2 tot en met zaterdag 4 maart
de 25e editie van het Concours Hippique Midden-Limburg plaats. Aan de start verschijnen onder anderen
meervoudig kampioen Maikel van der Vleuten, Nations Cup-toppers Michel Hendrix en Aniek Poels en lokale
topruiters van Stal Hendrix en Patrick Lemmen.
“We zijn er tot dusver altijd in
geslaagd om ieder jaar weer een
kwalitatief hoogwaardige wedstrijd te
organiseren”, vertelt bestuursvoorzitter Emile Hendrix. Het concours is een
van de weinige wedstrijden waarbij
een 1.50 meter proef te springen valt.
Enkele van Nederlands beste ruiters
nemen deel aan het concours. “Als je
kwaliteit biedt, dan krijg je dat ook
terug”, aldus Hendrix. “We streven er
altijd naar om een bijzonder evenement te maken. Dat is de traditie van
onze familie. We hebben het geluk dat

we heel betrokken mensen binnen de
organisatie hebben die allen een
bijdrage leveren aan het succes.”
Het concours heeft voorgaande
jaren plaatsgevonden in Roggel
en nu in Kronenberg. Het is uitgegroeid van eendaags tot driedaags
evenement dat, op het NK in Mierlo
na, het meeste prijzengeld te winnen biedt. Oud-international Emilie
Hendrix neemt zitting in het bestuur
samen met zijn vrouw Hilde, Anita van
Enckevort, Irma Korsten, Peter
Francken en Sjaak Timmermans.

“Of ik als voorzitter nog een
volgend jubileum mee zal maken,
durf ik niet te zeggen, maar het
concours zal hoe dan ook doorgang
vinden. De focus ligt nu op deze
editie, waarbij we weer streven
naar een concours van formaat.”
Op het programma van CH MiddenLimburg staan onder andere op
zaterdagavond het Open Limburgs
Stallenkampioenschap en op zondag
de afsluitende Grote Prijs over
1.50 meter. Kijk voor meer informatie
op www.chmiddenlimburg.nl

Wittenhorst speelt met moeite
gelijk tegen Venlosche Boys
door Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
In sportpark Ter Hors in Horst wist het eerste team van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst er
zondag 25 februari met moeite een gelijkspel uit te slepen tegen Venlosche Boys. De wedstrijd eindigde in 2-2.
Wittenhorst was geen schim van
de ploeg die een week eerder een
keurige wedstrijd speelde. Dit pakte
goed uit voor Venlosche Boys.
Het vocht voor een geheel ander doel:
punten voor lijfsbehoud. Dat de score
werd geopend door de Venlonaren
was duidelijk. In de 22e minuut
mochten de voorwaartsen doen wat
ze wilden. Tenslotte stond Danny Kraus
paraat om geheel vrijstaand de bal in
het doel te schieten, 0-1.
Wittenhorst was nog niet bij de les
en modderde maar aan. Geen enkele
speler kon het tij keren. Met deze
voordelige stand voor de Venlonaren
gingen ze de rust in. Velen dachten dat
Wittenhorst in de rust de les gelezen

zou krijgen en daarom bleef de hoop
aanwezig. Deze hoop werd wreed
verstoord toen Sjors Boots in de 49e
minuut goed werd aangespeeld en de
stand veranderde in 0-2.
Wittenhorst kwam nu ineens
beter in de wedstrijd. Een beste aanval leek Michiel Hanssen af te ronden, maar hij werd aan zijn arm neer
getrokken. Zonder penalty als gevolg.
Deze aanval gaf de oranjemannen
toch weer een beetje hoop. Het offensief dat volgde, kreeg in de 59e
minuut de beloning. Uit een corner
kwam de afgeslagen hoge bal op het
hoofd van Thom Derks, die uitstekend
de bal in het doel kon plaatsen, 1-2.
Hierna koos Wittenhorst nog

meer de aanval, waar de wissels ook
op duidden. Het gevaar was wel dat
Venlosche Boys meer ruimte kreeg.
Ook de Venlonaren claimden in deze
fase een penalty, maar ook deze keer
was de scheidsrechter de scherprechter. Met man en macht zocht
Wittenhorst in de slotfase naar de
gelijkmaker en deze kwam er ook
daadwerkelijk. Een afgeslagen aanval werd door Thom Derks schitterend afgerond. De bal werd ineens
door een melee van spelers achter de
doelman in het net geschoten. Dit was
tevens de laatste handeling van een
slechte wedstrijd. Volgende week
mag Wittenhorst aantreden tegen
Bekkerveld in Heerlen.

SV Lottum E1 zaalkampioen
Door: korfbalclub SV Lottum
Het is de meiden van de E1 van SV Lottum en hun leidster Mieke wederom gelukt om kampioen
te worden. Nadat zij eerder dit seizoen al op het veld kampioen werden, lukte dit nu ook in de zaalcompetitie. Ze speelden zaterdag 24 februari hun kampioenswedstrijd tegen Oranje Wit uit Leunen
en wonnen met 16-1. Ze maakten in de zaalcompetitie in totaal 133 doelpunten.
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Goede resultaten Hosema op
halve finale LK
Door: turnvereniging Hosema
In Horn vonden zaterdag 24 en zondag 25 februari de halve finales meerkamp turnen voor dames plaats.
Van Hosema mochten 24 meisjes deelnemen doordat ze zich via plaatsingswedstrijden geplaatst hadden.
Op zaterdag en zondag kwamen
de dames op diverse niveaus in
diverse wedstrijden in actie.
Op ieder niveau konden tien deelneemsters zich plaatsen voor de
Limburgse Kampioenschappen in
Heerlen op 26 en 27 mei.

In totaal zijn dertien dames van
Hosema geëindigd bij de eerste
tien van hun niveau en dus geplaatst
voor de Limburgse Kampioenschappen
op alle vier de onderdelen: brug, balk,
vloer en sprong. Vier dames wisten
zelfs een podiumplek te behalen en

gingen met een medaille naar huis.
Bronzen medailles voor Freya Artz
Jeugddivisie 5, Guusje Driessen
Instap D2 en Lin van Kempen
Instap D1. Saskia Minten, Jeugd1 D1
ging met een zilveren medaille naar
huis.

Set Up pakt winst
Door: volleybalvereniging Set Up
Na twee weken geen competitiewedstrijd gespeeld te hebben stond zaterdag 24 februari voor volleybalverenging Set Up uit Meerlo de thuiswedstrijd tegen VC Athos’70 DS 1 op het programma. De partij eindige in 4-0
winst voor Set Up.
De dames uit Sevenum stonden op
plek 8 in de competitie en aangezien
concurrent Somas Activia DS 4 inmiddels twee wedstrijden meer had
gespeeld en deze ook had gewonnen,
was er maar één ding dat Set Up
moest doen en dat was met ruime
cijfers winnen. De eerste set ging
in het begin gelijk op tot 8-8.
De Meerlose meiden startten een
beetje stroef en kwamen zelfs op een
11-14 achterstand, maar na deze fase
kwam Set Up DS 1 beter in het spel en
boog deze achterstand om in een

16-15 voorsprong. Deze voorsprong
werd niet meer uit handen gegeven en
via 20-16 werd deze set gewonnen
met 25-20. De ploeg van coach Bart
Schmeits startte sterk in de tweede set
en nam meteen een ruime voorsprong
7-1 en 15-5, waarmee ze de dames uit
Sevenum geen kans gaven en via
21-12 werd deze set met duidelijke
cijfers gewonnen 25-16. De derde set
was een kopie van de tweede set en
de Meerlose meiden speelden heel
degelijk. Via 6-1 en 17-9 waren ze in
deze set ook veel te sterk voor

VC Athos’70 DS 1 en wonnen ze met
25-14. De winst was binnen, maar Set
Up DS 1 wilde de volle vijf punten in
Meerlo houden. Ze startten deze set
minder en keken zelfs even tegen een
5-8 achterstand aan. Met een sterke
servicebeurt kwamen de Meerlose
meiden terug naar 10-8 en vervolgens
speelden ze de wedstrijd weer degelijk
via 17-14 en 21-17 uit en beslisten ook
deze set met 25-18 in Meerloos voordeel. Zaterdag 3 maart speelt Set Up
om 19.00 uur in sporthal ‘t Brugeind in
Meerlo tegen AVOC-HVC-VCM DS 1.

Sparta’18 sleept er gelijkspel
uit tegen Wilhelmina Boys
Door: voetbalvereniging Sparta ‘18
In een uitwedstrijd tegen Wilhelmina Boys in Best, wist Sparta ’18 1 uit Sevenum zondag 25 februari één
punt mee naar huis te nemen. De wedstrijd eindigde in 2-2.
Op bezoek bij laagvlieger
Wilhelmina Boys uit Best mogen de
Sevenummers blij zijn met een punt.
In de slechtste wedstrijd van het
seizoen werd met 2-2 gelijkgespeeld,
nadat men met 0-2 voor stond. In de
eerste helft was het overwicht voor de
thuisploeg. Sparta’18 kwam er niet aan
te pas en gaf geen goede druk op de
bal. Enkele goede mogelijkheden
werden niet verzilverd door de ploeg uit
Best. Naarmate de eerste helft vorderde, kwam Sparta’18 iets beter in het
spel. Dit resulteerde in de 38e minuut in
de 0-1 voorsprong. Bart Schouten

speelde de bal in op Thijs Janssen die
hem ‘randje zestien’ liet vallen voor
Jeroen Smits. Jeroen schoot knap raak in
de korte hoek, 0-1. Dit was tevens de
ruststand. De tweede helft begon
45 minuten later, door de blessure van
de scheidsrechter. Zodoende moest er
gewacht worden op een vervanger.
Direct na de aftrap kwam Sparta’18
met enig fortuin op 0-2. Thijs Mertens
was ditmaal trefzeker na een goede
voorzet vanaf links. Na de 0-2 was het
Bart Schouten die oog in oog met de
keeper naliet om de wedstrijd vroegtijdig in het slot te gooien. Wilhelmina

Boys deed er een schepje bovenop en
Sparta’18 liep achteruit. Dit resulteerde
in korte tijd (69e en 71e minuut) in
twee doelpunten van de thuisploeg.
In het restant van de wedstrijd kon het
kwartje beide kanten opvallen.
Zodoende kunnen beide ploegen
tevreden zijn met een punt. De grootste kans viel echter nog wel te noteren
voor de Sevenummers. Op aangeven
van Rob Peeters lukte het Bart
Schouten niet om de wedstrijd alsnog
over de streep te trekken. Volgende
week komt NWC Asten op bezoek op
sportpark ’t Spansel.

SV Melderslo korfbal
deelt de punten
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 25 februari
tegen KV Rooi 1 uit Sint-Oedenrode. De wedstrijd werd gespeeld in
sporthal De Streepen in Sint-Oedenrode. De eindstand was 10-10.
Vanaf het eerste fluitsignaal
waren de ploegen aan elkaar
gewaagd. Het was SV Melderslo dat
de score opende, maar de aansluitingstreffer van KV Rooi volgde snel.
Daarna bleven de teams om en om
scoren. SV Melderslo had wat
moeite met tot goed aanvalsspel
komen, maar stond verdedigend vrij
sterk. Toch was het KV Rooi dat op
een 6-4 voorsprong stond in de rust.
Na rust maakte SV Melderslo snel
korte metten met die voorsprong.
In een kort tijdsbestek scoorde de
ploeg vier keer en leek ze uit te
gaan lopen. Op dat moment ver-

zwakten de korfbalsters uit
Melderslo echter weer wat in hun
aanvallen. Toch kon SV Melderslo tot
ver in de tweede helft de voorsprong behouden. In de slotfase
stond er een stand van 8-10 op het
scorebord. Het lukte SV Melderslo
niet om deze voorsprong te vergroten en KV Rooi kwam terug tot
10-10 door twee schoten van
afstand. In de laatste minuten van
de wedstrijd miste SV Melderslo nog
enkele opgelegde kansen, waardoor
de ploeg uiteindelijk niet naar huis
kon met de twee punten die ze
misschien wel verdiend had.

SV Melderslo 1
wint van TSC ‘04
door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het herenvoetbalteam van SV Melderslo 1 haalde zondag
25 februari een overwinning binnen tegen TSC ’04 uit Tegelen.
De thuiswedstrijd werd bezegeld met 1-0.
Ondanks de kou en de ijzige
wind die dwars over het veld stond,
kon er toch gevoetbald worden in
Melderslo. Veel publiek was er deze
middag niet op de wedstrijd af
gekomen. De mensen die de kou
toch getrotseerd hadden, zagen een
gelijk opgaande strijd in de eerste
helft. Er waren af en toe kansen aan
beide kanten. De grootste kans in de
eerste helft was voor TSC, maar
keeper Bas Westerveld keerde het
schot prima.
Na rust gaf Melderslo nauwelijks nog wat weg. Meteen al kreeg
Bart Verheijen een grote mogelijkheid om de score te openen,
maar hij schoot over. Melderslo
was dreigender, zonder echt goed
te spelen. De weersomstandigheden maakte het ook niet eenvoudig om goed spel op de mat te
leggen. Zo’n 20 minuten voor tijd
kwam de bevrijdende openingstreffer. Door slecht uitverdedigen van
de gasten uit Tegelen, profiteerde
de goed oplettende Bart Verheijen

en passeerde de keeper en kon vrij
intikken. Op dat moment een verdiende voorsprong. Er lagen nog
mogelijkheden om de score uit te
bouwen, maar het ontbrak Melderslo
in de eindfase aan nauwkeurigheid.
Verdedigend kwam de thuisploeg
niet meer in de problemen. Met deze
overwinning komt Melderslo aan kop
in de vierde klasse E, waar voor de
rest alles was afgelast.
Het eind van de wedstrijd werd
ontsierd door een zeer vervelend
incident. Een verdediger van TSC
was duidelijk op zoek naar een confrontatie met spelers in het veld.
Een opmerking daarover vanaf
de kant deed bij hem de stoppen doorslaan en gaf pardoes een
kopstoot aan een toeschouwer die
daar een hoofdwond aan overhield.
De scheidsrechter gaf direct rood.
Een onbegrijpelijke daad van agressie, een schande voor het voetbal.
Eigenlijk zou hier maar één straf op
moeten staan: nooit meer voetballen
voor deze gast.

Oxalis blijft in overgangsklasse
Door: korfbalvereniging Oxalis
Voor de dames van korfbalvereniging Oxalis 1 was zondag 25 februari een spannende wedstrijd. Deze moest
gewonnen worden, wil de ploeg zich handhaven in de overgangsklasse. Op het programma stond Jes 1 in
Boekel. Beleving, felheid en zuiverheid waren de kernbegrippen waar de dames zich zestig minuten in vast
moesten gaan bijten. Eindstand was uiteindelijk 8-19 voor Oxalis.
Van zuiverheid was meteen in de
eerste minuut al te spreken, toen
Oxalis na vijftig seconden de score
opende. Er werd lekker gebald en
goed gezocht, het vertrouwen zat
goed. Na tien minuten, toen er een
stand van 1-5 op het scorebord stond
in het voordeel van Oxalis, viel het
even stil. Ondanks dat er enkele minuten geen kansen vielen, kreeg Jes de
wedstrijd niet in handen. Met nog
acht minuten op de klok pakte Oxalis

door en sloegen de dames een enorm
gat. De beleving spatte er vanaf en
het ene na het andere doelpunt viel
door de korf. Dit leverde een mooie
1-11 ruststand op.
Fel doorpakken en het gevoel
vasthouden, dat was het enige wat er
verteld werd in de rust. Vasthouden
dat deed Oxalis, maar Jes was ook
met nieuwe moed uit de kleedkamer
gekomen en had het vizier op scherp
staan. Ze waren wat feller dan in de

eerste helft, waardoor Oxalis wel kon
blijven scoren, maar niet in de mate
zoals ze dat aan het eind van de eerste helft deed. Door dit kleine dipje
kon de thuisploeg ook haar punten
meepakken. Verder dan 8-15 kon Jes
niet bijkomen. In de laatste vijf minuten deelde Oxalis de genadeklap uit
en wist de ploeg nog vier maal te
scoren. Met dit verdiende resultaat
behoudt Oxalis 1 haar positie in de
overgangsklasse.

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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Hulp bij belastingaangifte
BiblioNu Horst biedt samen met de Belastingservice Horst een belastingspreekuur aan. Vanaf 6 maart kunnen
mensen die hulp nodig hebben bij de belastingaangifte of aanvragen van toeslagen terecht in de bibliotheek.
Bij de klantenservice van de bibliotheek is een overzicht op te halen met
hierop de officiële papieren die
meegenomen dienen te worden naar
het spreekuur. Deze papieren zijn
nodig om de belastingopgaven te
kunnen doen. De belastingservice

Horst is op de dinsdagen 6 maart,
20 maart, 3 april en 17 april van
10.00 tot 12.00 uur aanwezig.
Andere tijden zijn mogelijk in overleg.
Voor meer informatie over het maken
van een afspraak bel 06 12 44 60 49 of
een mail naar belastingservicehorst@

gmail.com Het is ook mogelijk om zelf
de belastingaangifte te doen. Er zijn
computers beschikbaar om zelfstandig
aan de slag te gaan en met een
specifieke hulpvraag tijdens het
invullen kan men terecht bij het
belastingspreekuur.

Grote ambachtendag
in Museum De Locht
Museum De Locht in Melderslo stelt op zondag 4 maart zijn deuren
open om meer dan 25 bekende en minder bekende ambachten te
demonstreren. Muziek wordt verzorgd door de groep ‘Vurdewind’.

Concert blueslady Cécile Doo-Kingue
Muziekcafé Cambrinus in Horst heeft zondag 4 maart om 16.00 uur blueslady Cécile Doo-Kingué op het
podium staan. Cécile Doo-Kingue staat bekend als veelzijdig gitarist en combineert blues, afro-roots en soul.
De muzikante komt van oorsprong
uit Kameroen, maar tegenwoordig
woont ze in Montreal. Ze heeft vier
albums op haar naam staan en ook het

voorprogramma verzorgd voor enkele
iconen. Denk hierbij aan artiesten als
Canned Heat, John Prine, Angélique
Kidjo, Youssou N’Dour en Manu

Dibango. Voor het optreden in
Cambrinus neemt ze haar trio mee.
Meer informatie over deze avond is te
vinden op www.cambrinusconcerten.nl

Hobbymanifestatie in Sevenum
Hobbyshop Nellie Snellen organiseert op zondag 11 maart een creatieve hobbymanifestatie in De Wingerd in
Sevenum. Deze duurt van 10.00 tot 16.30 uur.
Aan deze show werken ruim
dertig landelijke bekende auteurs en
demonstratrices mee. Zij laten bezoekers kennismaken met diverse hobbytechnieken en trends voor het komend
voorjaar. Tijdens de Hobbymanifestatie
presenteert Nellie haar nieuwste
technieken en producten.

Evenals vorige keren zijn er ook
weer allerlei demonstraties met
nieuwe producten van andere aanbieders zoals Marianne Design,
Leane Creatief, JéJé Products en
CraftEmotions. Ook worden er diverse
gratis workshops gegeven.
Elke hobbyist krijgt bij binnen-

komst een goodiebag. Gedurende
de hele dag zijn er tombola’s, met
elk uur een trekking. Daarnaast
is er een wedstrijd voor handgemaakte kaarten waarmee prijzen
te winnen zijn. De winnaar hiervan
wordt maandag 12 maart bekendgemaakt.

De ambachten die
gedemonstreerd worden zijn
uiteenlopend. Zo gaan niet alleen de
mandenmaker, de koperslager,
de wichelroedeloper, de touwslager,
de klokkenmaker aan de slag, maar
ook de boekbinder en de
bierbrouwer. Daarnaast zijn ook de
smeden actief. Een uitgebreid
overzicht van de ambachten is terug

te vinden op de website. Mocht er
interesse zijn om zelf één van deze
ambachten te leren, dan is er
natuurlijk de mogelijkheid om hier
op deze dag informatie over in te
winnen. Het museum is op zondag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Bijzondere activiteiten beginnen om
11.00 uur. Kijk voor meer informatie
op www.museumdelocht.nl

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag alle
vestigingen geopend

JUBILEUMAC TIE
Het hele jubileumjaar en
i.c.m. alle andere acties

KitchenAid
cadeau*
+ extra cadeau:
tijdelijk een
GRATIS vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Eerste seizoen SundayFolk

‘Trots op het resultaat’
Het eerste seizoen van SundayFolk loopt op donderdag 8 april ten einde. Organisatoren Pieter Simons en
Theo van Gasteren blikken terug op een in hun ogen geslaagd seizoen.

Het Folkcafe ‘De Folkhook’ in
Sevenum stopte enkele jaren geleden. De folkmuziek is echter niet uit
Sevenum verdwenen. In de vorm van
SundayFolk vindt er elke maand in
de Wingerd een folkoptreden plaats.
De folkbands die er optreden zijn

zowel bekend als onbekend en uit
buiten- en binnenland. Het seizoen
werd op 1 oktober geopend met een
optreden van Still Looking 4 a Name
uit Venlo. Toch is SundayFolk niet
hetzelfde als Folkhook, stelt Simons.
“Wij hanteren een bredere opzet en

bereiken daarmee een groter scala
aan genres binnen het hoofdgenre
folk.”
“We zijn op het idee van
SundayFolk gekomen omdat Pieter
me benaderde met de vraag of hij
en zijn band Simons misschien in de

Wingerd konden optreden”, vertelt
Van Gasteren. “Theo en ik hebben allebei een liefde voor folkmuziek”, vult
Simons aan. “Dus toen ik Theo vroeg
of we mochten optreden, kwam hij
met het idee om er een reeks van te
maken.” Theo vertelt: “Voor een optreden was niet genoeg publieksanimo.
Maar voor een reeks zou er wel
genoeg animo kunnen zijn. Zo is het
balletje gaan rollen.”
Samen met de derde organisator Charles van Dommelen hebben de
heren hun idee gerealiseerd. “We zijn
erg trots op het resultaat”, vertelt
Simons. “De kwaliteit was goed.
De artiesten die kwamen, waren
zeer getalenteerd. De sfeer die werd
gecreëerd omdat het zo kleinschalig is, was erg prettig.” Van Gasteren
vult aan: “De optredens waren erg
intiem. Door deze aan de voorkant van
het café plaats te laten vinden, werd
er een soort huiskamersfeer gecreëerd. Soms zat het publiek bij wijze
van spreken met hun knieën tegen de
band aan. Dat was erg bijzonder.”
“Terugkijkend op het eerste seizoen van Sundayfolk was het wat
optredens betreft een groot succes”,
stelt Simons. Van Gasteren vult aan:
“Het enthousiasme van de gasten was

groot. We hebben erg genoten van
de positieve reacties.” Toch hebben
de heren ook dingen geleerd van de
afgelopen tijd. “Het aantal gasten was
per optreden verschillend. We hebben
geleerd dat het niet vanzelfsprekend
is dat er automatisch veel mensen op
deze muziekstijl afkomen. Maar de
mensen die komen, die gaan met een
positief gevoel weg”, aldus Simons en
Van Gasteren.
Voor de toekomst hopen de
heren meer bekendheid te krijgen
onder de inwoners van Horst aan de
Maas. “We willen niet al te gekke
of hoge sprongen maken”, vertelt
Simons. “We zijn het concept nu voorzichtig aan het opbouwen”, aldus
Van Gasteren. “We geven het idee
tijd om te groeien en hopen door
mond tot mondreclame meer publiek
te strikken om eens langs te komen.
Met meer publiek kunnen we ook
steeds betere en duurdere artiesten
boeken.” “Maar dat zijn allemaal plannen voor in de toekomst”, zegt Simons
lachend. “Met het optreden van
mijn eigen band Simons op 4 maart
en natuurlijk het klapstuk op 8 april,
ex-Berini ster, Marjolijn Meijers en
band, moet eerst het eerste seizoen
nog tot een einde komen.”

Derde editie IQuizut
in Meerlo
In Meerlo vindt op zaterdag 10 maart de derde editie van IQuizut
plaats in zaal ’t Brugeind. Tussen 18.30 en 19.30 uur kan dan het IQuizitvragenboek opgehaald worden.

WIJ ZOEKEN :

• ALLROUND LOGISTIEK MEDEWERKERS
• WEEKEND- / VAKANTIEKRACHTEN
LOGISTIEK

Iedereen kan en mag meedoen
aan de quiz, op één voorwaarde:
één van de teamgenoten moeten
woonachtig zijn of ‘roots’ hebben in
Meerlo. De quiz kent een diversiteit
aan categorieën waarvoor je niet
speciaal uit Meerlo hoeft te komen.
Zodra het vragenboek is opgehaald,
kan dat ingevuld worden met een
team, waarna het boek tussen
23.00 en 23.30 uur weer ingeleverd
moet worden. Dit jaar is er voor het
eerst ook een kids-categorie toegevoegd, waarbij er vragen in de

quiz zitten die geschikt zijn om
daar kinderen te laten maken.
Daarnaast zal er ook dit jaar weer
een geheime opdracht zijn.
De aansluitende feestavond en
prijsuitreiking vinden plaats op
zaterdag 17 maart, ook in zaal
’t Brugeind te Meerlo. Tijdens deze
avond kunnen teams nog extra
punten scoren met een slotopdracht.
Inschrijven kan nog tot en met
zaterdag 4 maart. Meer informatie
over het evenement is te vinden op
www.IQuizut.nl

kijk op www.frankort.nl/vacatures
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Agenda t/m 8 maart 2018
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Presentatie energie besparen

Grote Ambachtendag

Omgaan met dementie

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: EnergieKronenberg
Locatie: gemeenschapshuis De Torrekoel Kronenberg

Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: Gasterij de Bergerbaan Sevenum

Lego bouwwedstrijd

Workshop Veldschieten
Meten is Weten

Vergadering dorpsraad

Tijd: 17.30 uur
Locatie: Bruna Horst

Jörgen Raymann –
Zo Kan Het Ook 2.0
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ’t Gasthoês Horst
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Bloemenworkshop Horst

Lezing ‘Karakteristieke Panden’

Tijd: 11.00 – 16.00 uur
Locatie: Gember Horst

Tijd: aansluitend op jaarvergadering, rond 21.00 uur
Organisatie: LGOG Kring Ter Horst
Locatie: Zaal De Letste Geulde Horst
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Madam Croes

Optreden Simons

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Café Croes Moeke Sevenum

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: SundayFolk
Locatie: De Wingerd Horeca Sevenum

Vollemaanwandeling &
Peelverhalen

Optreden Baer Traa

SAS 2.0

Tijd: 17.30 – 20.00 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Hulp bij belastingaangifte

Lezing over spechten

Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Organisatie: Belastingservice Horst
Locatie: BiblioNu Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: vogelwerkgroep ‘t Hökske
Locatie: Sevewaeg Sevenum

Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Organisatie: Educatiecentrum Aan de Drift
Locatie: Lorbaan 3a America
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Toeptoernooi
Tijd: 20.30 – 23.30 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum
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Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Wingerd Sevenum

Tijd: 10.00 – 15.00 uur
Organisatie: Archery Service Center
Locatie: Kreuzelweg 23 Horst

Niks Goes Hard Part 2

Lezing over licht in de natuur

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Het Zoemhukske Horst
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Rommelmarkt
Tijd: 09.00 – 15.30 uur
Organisatie: H&H Marktkramenverhuur
Locatie: Manege Wieneshof Horst

Plenkskestoernooi
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Organisatie: TTV Armada
Locatie: Gasthuisstraat 58 Horst
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Word jij onze nieuwe collega?
Gooiendaag is een particuliere zorgorganisatie. We bieden ouderen met beperkingen door ouderdom
de mogelijkheid om in onze warme, sfeervolle huiselijke woning te wonen. Ons doel is om een thuis te
zijn voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Warme sociale contacten en uitstekende
zorg staan bij ons borg voor een fijn woon- en leefklimaat. Ons motto: “elke daag unne Gooiendaag!”
maken wij iedere dag met veel plezier waar!
Onze medewerkers onderscheiden zich door een grote betrokkenheid, enthousiasme, uitstraling,
gastvrijheid, veelzijdigheid, teamgevoel en vakkundigheid.

Voor onze woning zijn wij op zoek naar een:

Verzorgende

(min. verpleegkundige niveau 4 of verzorgende IG)

Het gaat om een functie van gemiddeld 24 uur per week.
De verzorgenden rouleren binnen Gooiendaag in drie diensten (vroege, late en slaapdienst).
De hoofdtaken in de functie van verzorgende:
• draagt zorg voor de kwaliteit van wonen,
zorgverlening en een goed woon- en leefklimaat;
• draagt bij aan het opstellen en up-to-date houden
van de zorgleefplannen van onze bewoners;
• signaleert knelpunten en is voortdurend lerend op
zoek naar verbetering van zorg en dienstverlening;
• onderhoudt contact met bewoners en familie.
Wij zoeken een positieve enthousiaste hartelijke
persoonlijkheid met een groot hart voor ouderen met:
• recente kennis van en ervaring op het gebied van
kleinschalig wonen;
• kennis van en ervaring binnen de ouderenzorg;
• vaardig in Word en Excel;
• flexibel en stressbestendig;
• goede sociale en communicatieve vaardigheden;
• zelfstandig kunnen werken.

Wij bieden:
een leuke, uitdagende en verantwoordelijke functie
binnen onze kleine organisatie. Een klein, zeer enthousiast team waarbinnen eigen initiatief en verantwoordelijkheid gewaardeerd worden. Wij volgen de CAO VVT.
De functie van verzorgende is ingedeeld in fwg 35.
Ben je enthousiast? Wil je onze nieuwe collega worden?
Schrijf of mail dan voor vrijdag 16 maart een brief met
cv naar:

zorg voor ouderen
Petra Leijssen-Versteegen
Berkelstraat 3, 5961 JK Horst, Petra@gooiendaag.nl

Workshop
‘Als de roze wolk er niet is’
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Locatie: BiblioNu Horst

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

winkel&bedrijf 01
Ad ve rtorial

Te hoge WOZ-waarde?

Gratis WOZ-scan!

U heeft hem wellicht al gezien: de aanslag gemeentelijke
belastingen met daarop de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand.
Op basis van deze WOZ-waarde betaalt u onroerende zaak-, inkomsten-,
waterschaps- en mogelijk ook vennootschapsbelasting.
In veel gevallen is de WOZwaarde door uw gemeente te hoog
vastgesteld of zijn er bijzondere
omstandigheden die een lagere WOZwaarde rechtvaardigen.
WOZ-Consultants is samen
met Groengoed Makelaardij
gespecialiseerd in het voor hun
cliënten GRATIS verlagen van de
WOZ-waarde. Als gevolg hiervan
betaalt u als eigenaar van een
woning al snel honderden euro’s
per jaar minder belasting. Voor
eigenaren van grote en middelgrote
bedrijven gaat dit al snel om (tien)
duizenden euro’s per jaar.
Gratis. Hoe kan dat..?
Indien de gemeente de WOZwaarde verlaagt op basis van het
bezwaar van WOZ-Consultants en
het taxatierapport van Groengoed
Makelaardij worden de gemaakte
proceskosten via een regeling uit
de Wet vergoed. Deze vergoeding

dekt de door ons gemaakte kosten.
Als de gemeente uw WOZ-waarde
niet verlaagt bent u ons niets
verschuldigd en dragen wij de
gemaakte kosten volledig.
Fantastisch, regel het maar…
Bezwaar maken tegen de
hoogte van de WOZ-waarde moet
binnen 6 weken nadat u de
aanslag gemeentelijke belastingen
heeft ontvangen. Daarom is het
belangrijk dat u zo snel mogelijk
contact met Groengoed Makelaardij
opneemt om ervoor te zorgen dat
het bezwaarschrift tijdig wordt
ingediend.

T: 077 398 75 76
E: info@groen-goed.nl
W: www.groen-goed.nl
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Medische
zorg

America
zondag

Heilige mis

Huisarts en apotheek

Broekhuizen

Horst

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
www.cohesie.org
www.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

11.00

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

10.30
09.00

Kronenberg
Lottum

Venray

Meerlo

(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
www.cohesie.org
www.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
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
2 t/m 8 maart 2018
14 t/m 17 mei 2018
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
T 0478 58 07 00

Verloskundige zorg
Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Filmmaker Ruud Lenssen maakte een documentaire over de verhuizing van een groepje mensen met een
lichte verstandelijke beperking naar De Baersdonck in Grubbenvorst. De documentaire, De Baersdonck –
Dichterbij de samenleving, gaat op donderdag 15 maart in première.
Vanuit een beschermde omgeving
verhuisden de tien bewoners naar de
vrijheid in een hecht dorp. De vraag die
in de film gesteld wordt is: Wat doet dit
met hen en met de dorpsbewoners?
De huidige bewoners van De
Baersdonck hebben in het verleden
door hun beperking problemen gehad
met bijvoorbeeld verslaving, depressie,
agressie, omgaan met geld en functioneren in de samenleving. Hiervoor
hebben ze hebben met succes een
behandeling ondergaan. Tijdens die
behandeling woonden ze in een
beschermde omgeving. Voor hun
terugkeer in de maatschappij verhuis-

den ze naar De Baersdonck in
Grubbenvorst. Ruud Lenssen volgde het
proces van juli tot en met december
2017: van de voorbereidingen tot en
met de verhuizing en de eerste stappen
van De Baersdonck-bewoners op weg
naar meedoen in het dorp.
Hoofdpersonen zijn bewoners Elly en
Mehmet, Dichterbij-medewerker Loes
Verheggen en dorpsraadvoorzitter Ruud
Meijers. “De verschillende perspectieven maken de film interessant”, zegt
Ruud. “Elly en Mehmet willen meedoen
in het dorp, maar een deel van het dorp
is sceptisch: wat zijn dat voor mensen,
zorgen ze voor problemen?

Sevenum

Cabaretier Jörgen Raymann staat op vrijdagavond 2 maart om 20.00 uur op de planken van het Kukelekupodium. Hij speelt dan zijn nieuwste voorstelling ‘Zo Kan Het Ook 2.0’ in het Gasthoês in Horst.
Raymann brengt de geüpdatete
versie van zijn succesvolle tour: Zo kan
het ook. Raymann heeft Abraham
gezien en gooit het roer om. Geen

verkleedpartijen en melige liedjes,
maar volwassen humor met een boodschap. Hij relativeert zichzelf meer dan
ooit tevoren en daagt zijn publiek uit

GROENE
VINGERS
GEZOCHT

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Check alle vacatures
op ab-werkt.nl

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76 | 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Medewerkers van Dichterbij zitten daar
tussenin, zij zijn de verbindende factor.”
Lenssen: “Het is een integer verslag dat
recht doet aan de verschillende sentimenten. Je gaat meeleven met Elly en
Mehmet op weg om hun droom te
realiseren: Elly wil graag met ouderen
werken, Mehmets wens is een baantje
in de supermarkt. Mooi is ook dat je de
angst van de buurt langzaam ziet
veranderen in nieuwsgierigheid.”
De première is op donderdag 15 maart
in het theater van De Baersdonck.
Inloop vanaf 19.00 uur, start voorstelling 19.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.dichterbij.nl/documentaire

Jörgen Raymann bij Kukeleku

Meterik

Priesternoodnummer
Alarmnummer

Documentaire belicht nieuwe
bewoners De Baersdonck

Melderslo

Swolgen

service 23

Wat pakken we vandaag aan?
AB Werkt Horst
Spoorweg 6
5963 NJ Horst
T 077 - 39 808 83

dat ook te doen. Vroeger was het niet
beter, maar de toekomst zou wel
slechter kunnen. Kijk voor meer
informatie op www.kukeleku.com

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 7999,HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)

Sorrento Plus
252 + 186 cm
Compleet met koelkast, oven, gas-op-glaskookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie.

T. 045-5751230

Versterk ons Versterk
Superteam!
ons Superteam!
Kom werken
bijwerken
Superkeukens.
Kom
bij Superkeukens.
GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: ORDER CONTROLEUR
(VESTIGING ROERMOND)
Geïnteresseerd? Bezoek www.superkeukens.nl voor meer informatie.
Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

BEN JE
TOE AA
N
IETS
NIEUWS
?

