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‘Zo ernstig is de
muggenoverlast niet’
In de waterwetvergunning die Waterschap Peel en Maasvallei aan Staatsbosbeheer heeft verleend, staat dat grote delen van de Mariapeel bij Griendtsveen onder water
worden gezet. De dorpsraad Griendtsveen is het hier niet mee eens en heeft bezwaar aangetekend. Frans van den Elzen (70) en Wien van Mullekom (71) komen beide uit
Griendtsveen, maar delen niet de mening van hun mededorpsbewoners.

In de waterwetvergunning, die
Waterschap Peel en Maasvallei heeft
verleend aan Staatsbosbeheer, staat
onder meer dat het waterpeil in de
Peel verhoogd mag worden, om in
de droge periode meer water vast te
houden. Het uiteindelijke doel is om
de Peel terug te brengen in de oude
staat. Een van de grootste bezwaren
die de dorpsraad Griendtsveen heeft, is
de toenemende overlast van stekende
insecten, zoals muggen en knutten.

’Vind dat we de Peel in
stand moeten houden’
Wien van Mullekom is gids in
de Peel. Hij verzorgt regelmatig
wandelingen in dit gebied en voorziet
bezoekers van informatie. Frans van
den Elzen verricht veel werkzaamheden

in de Peel en springt Van Mullekom
af en toe bij tijdens de rondleidingen.
Beide heren zijn veel te vinden in de
Peel en kennen deze van binnen en
buiten. “De Peel is van oorsprong een
groot gebied geweest. Hiervan is nog
een klein stukje over. Ik vind dat we
dit in stand moeten houden”, vertelt
Van den Elzen. “Bossen hebben we
genoeg in Nederland. Van de Peel
hoeven we geen nieuw bos te maken.”
Staatsbosbeheer wil daarom de Peel
terugbrengen in de oorspronkelijke
staat. “Dit betekent helaas dat er
bomen moeten sterven, omdat bomen
erg veel water opnemen. Daarnaast
groeit er niets nieuws onder bomen,
waardoor het water in de Peel dan een
kans krijgt.”
“De muggenoverlast is helemaal
niet zo ernstig als er gezegd wordt”,

vervolgt Van Mullekom. “Natuurlijk,
er zijn muggen in Griendtsveen.
Ook in de zomer heb ik in de Peel
muggen gezien, maar die leven overal.
Bovendien komen muggen niet verder
dan zestig meter van hun verblijfsplaats
en kunnen ze niet leven in water
dat dieper is dan zestig centimeter.
Wanneer het water in de Peel gaat
stijgen, zal het aantal muggen ook
afnemen.” Van Mullekom legt uit
waarom hij denkt dat er over enkele
jaren helemaal geen muggen meer
zijn: “Wanneer de waterstand hoger
wordt, gaat er veenmos groeien.
Veenmos voedt zichzelf, het heeft
alleen water nodig. Het vormt zich als
een groene laag op het water en het
breidt alleen maar uit. Afhankelijk van
de waterkwaliteit zal het veenmos
over het hele gebied verspreid zijn,

waardoor er geen water meer te
zien is. Hier komen dan ook geen
muggen meer op af. Enige tijd terug is
Staatsbosbeheer al begonnen met het
dichtmaken van lekkende kanaaltjes
in de Peel. Ik zie op sommige plaatsen
het veenmos al terugkeren.”

Hoewel er dus ook inwoners van
Griendtsveen zijn die anders tegen
de muggenoverlast en het behoud
van de Peel aankijken, benadrukken
Van Mullekom en Van den Elzen dat
zij niet tegen de mening van de
dorpsraad zijn.
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Muzikantine Weekend beleefde
tweede editie
In totaal 27 muzikanten sloten zich van vrijdag 4 tot en met zondag
6 september op in De Muzikantine in ’t Gasthoês in Horst. In vier repetitieruimtes, vernoemd naar de bekende popmuzikanten Harrison, McCartney,
Lennon en Starr, werden vier bands gevormd. Het doel: tijdens het OP2015
festival, de start van het culturele seizoen, een optreden verzorgen.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
Intenz
voor de gehele gemeente
behalve Evertsoord, Griendtsveen
en Kronenberg

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 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wim Coenen, Rick van Gasteren,
Anne Gubbels, Judith van Meijel,
Gyonne Schatorjé, Joris Seuren,
Berend Titulaer, Victor Verstraelen
en Rosanne Vromen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.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.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Joep van Wegberg (33) en Bram
Jacobs (27) uit Horst startten vorig jaar
met de Muzikantine. Ze lichten het
idee erachter toe: “De Muzikantine wil
het talent in Horst aan de Maas een
podium bieden. In Horst aan de Maas
is een levendige popscene, maar in
tegenstelling tot fanfares en harmonieën, is er voor popmuzikanten vrij
weinig georganiseerd. De Muzikantine
biedt deze muzikanten een fysieke
ontmoetingsplek. Sinds kort hebben
we ook een vast lokaal. Dit lokaal, de
Muzikantine, kan ingezet worden als
repetitieruimte voor bandjes, er kunnen
muzieklessen gegeven worden, maar
er worden ook workshops georganiseerd. Het is de bedoeling dat muzikanten hier hun muzikale familie versterken. Eigenlijk een soort netwerken voor
de muziekscene.”
Net als vorig jaar organiseert de
Muzikantine dit jaar het Muzikantine
Weekend. “De animo dit jaar was
groot”, vertelt Bram. “Er kwamen zo’n
vijftig aanmeldingen binnen, terwijl we
slechts plek hebben voor vier bands.
De helft van de muzikanten die zich
aangemeld hadden, viel dus af. Bij de
selectie hebben we onder andere gelet
op de verdeling van de muziekinstrumenten. We hebben bijvoorbeeld voor
de vier bands in totaal maar vier drummers nodig. Ook hebben we gekeken
naar het niveau van de muzikanten.
Ze hoeven niet op hoog niveau te

spelen, maar het is van belang dat
het niveau van de leden in een band
klopt.”
Enkele muzikanten vertellen over
hun motivatie om mee te doen en
over ervaringen van het weekend.
Joep Vullings (25) uit Horst is basgitarist en deed vorig jaar ook al mee
aan het project. “Ik vond het vorig jaar
erg leuk. Het is een enorme uitdaging
om met een paar andere muzikanten, die je eigenlijk nauwelijks kent,
binnen drie dagen een optreden neer
te zetten.” Ook zangeres Eva Wijnen
(17) uit Melderslo en de 25-jarige Bart
Cox uit Horst vinden het een grote
uitdaging. Eva: “Ik heb het optreden

van de Muzikantine vorig jaar gezien
op het OP2014 festival. Ik vond het
echt een goed idee en heb het een
beetje gevolgd op Facebook. Toen
ik de oproep voor het weekend van
2015 voorbij zag komen, heb ik me
meteen aangemeld.” Bij Bart ging het
iets anders. Hij werd benaderd door
Joep van Wegberg. “Met mijn trompet
heb ik nog niet eerder op een podium
gestaan. Het leek me een mooie gelegenheid om ervaring op te doen, door
te spelen met andere muzikanten.”
De verschillende muzikanten
worden in groepen bij elkaar gezet.
Zij krijgen hierbij begeleiding van een
coach. Maar behalve de enkele tips die

ze krijgen, moeten ze hun optreden zelf
in elkaar zetten. “In het begin is het
wel moeilijk, want iedereen heeft toch
zijn eigen stijl”, vertelt Joep. “Het is
een kwestie van geven en nemen.”
“Je wordt hier echt uit je comfort zone
gehaald”, gaat Eva verder. “Maar dat
is juist de uitdaging, daar leer je van.
Er zijn veel verschillende muziekstijlen binnen je band en die moet je de
ruimte geven. In het begin ga je samen
een beetje ‘jammen’, maar al snel
ontstaat er dan echt iets leuks.”
Zondag 13 september, tijdens het
evenement Van Horster Land, houdt de
Muzikantine een open dag van 13.00
tot 17.00 uur.

Verbouwing gemeentehuis kost
2,2 miljoen
Er is in totaal 2,2 miljoen euro nodig om het gemeentehuis van Horst aan de Maas toekomstbestendig te maken: 935.000 euro voor onder meer
asbestsanering en de installatie van een luchtwarmtepomp en 1,2 miljoen euro voor de herinrichting van de werkplekken. Vooral deze laatste investering
roept vragen op bij de politieke partijen bleek tijdens de vergadering van de commissie Samenleving dinsdag 8 september.
In november vorig jaar werd gestart
met de aanpassing van het klimaatsysteem in het gemeentehuis. Daarvoor
werd door de gemeenteraad een krediet
van 1,9 miljoen beschikbaar gesteld.
Vanwege de verbouwing zijn zo’n vijftig
ambtenaren tijdelijk ondergebracht
in het voormalige gemeentehuis van
Grubbenvorst. Wethouder Ger van
Rensch: “Tijdens de werkzaamheden is
de aannemer op enkele onvoorziene
werkzaamheden gestuit. Zo zijn in een
deel van het dak lekkages en asbest
geconstateerd. Dit moet gesaneerd
worden. Daarnaast moet er een
luchtwarmtepomp op het dak worden
geplaatst en dient de brandmeldinstallatie worden aangepast.” Momenteel
telt het gemeentehuis te weinig werkplekken om alle medewerkers op één
plek te laten werken. Daarom wil het
College van B&W nog eens 1,2 miljoen
investeren in de herinrichting van het
gebouw. Een noodzakelijke herinrichting zegt gemeentesecretaris Hans van
der Noordt. “Het gemeentehuis telt nu
veel hokjes en muren. Dat bevordert
het samenwerken niet. De bedoeling is

dat al deze hokjes eruit gaan waardoor
meer vloeroppervlakte ontstaat en dus
meer werkplekken gecreëerd worden.
In een deel van het gemeentehuis
hebben we dit al toegepast.” De werkplekken zijn niet alleen bedoeld voor
de eigen ambtenaren, maar ook voor
externe partners als Bureau Jeugdzorg.
D66 vroeg zich tijdens de commissievergadering, waar de plannen werden toegelicht, af of er ook naar andere
oplossingen was gekeken. “Is het wel
echt nodig om iedereen onder één dak
te brengen? Is er ook gekeken naar
bijvoorbeeld thuiswerken?” merkte
commissielid Jos Gubbels op. Ook de
PvdA stelde vragen bij het creëren van
werkplekken voor de ketenpartners.
Richard van der Weegen: “Hebben
deze mensen dan geen eigen werkplek
elders?” Gemeentesecretaris Van der
Noordt: “Het gaat niet alleen om de
ketenpartners. Er is bijvoorbeeld ook
ruimte nodig voor werkervaringsplekken. Er wordt inderdaad ook gekeken
naar thuiswerken. De piekmomenten,
vooral op de maandag, dinsdag en
donderdag, moeten echter worden

opgevangen.” Op de vraag van PvdA
waarom het asbest pas nu geconstateerd werd, moest wethouder Van

Rensch het antwoord schuldig blijven.
De gemeenteraad bespreekt op
dinsdag 22 september het voorstel.

Mooi herenhorloge

Smaakvol het najaar in

€ 29,95

€14,95
20,50

€10,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Vijfde editie
Walk 4 the Roses

De lekkerste échte

Kepelse wafels

De vijfde editie van de Walk 4 the Roses vond plaats op zondag 6 september. De twintig kilometer lange tocht
stond in het teken van de strijd tegen kanker.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

VRIJE TIJD OVER?
KOM DAN
APPELS PLUKKEN!
www.ikzoekeencontainer.nl
Vertrek en finish was ook dit jaar op
het Wilhelminaplein in Horst. De tocht,
uitgezet door Stichting Landschap
Horst aan de Maas, voerde onder meer
door Lottum en Broekhuizen. Van het

inschrijfgeld van de deelnemers gaat
90 procent naar wetenschappelijk
onderzoek en 10 procent naar het
regionale goede doel Stichting Wens
in Beweging. Aan het einde van de

tocht werd bekend gemaakt dat er
25.000 euro naar KWF Kankerbestrijding
gaat voor immunotherapie bij huid
kanker. Stichting Wens in Beweging
kreeg 2.500 euro.

’Regionaal zwembad
geen optie’
De gemeenteraad van Horst aan de Maas moet in november een besluit nemen over de toekomst van zwembad
De Berkel in Horst. Komt er een nieuw zwembad op het voormalige Floriadeterrein of op een andere plek in Horst?
Of is het verstandiger om het huidige zwembad op te knappen? De gebruikers van het zwembad gingen op
woensdag 2 september met elkaar in discussie.

Leuk werk voor 65+, vut en huisvrouw
eind september–oktober

tel. (077) 320 97 00

Mts. Classens Horsterweg 20a
Castenray - Oirlo Tel. 0478- 571590

Crist Coppens
geldig t/m
zaterdag
12 september
2015

500 gram varkenspoulet
€5,00
4 hamlapjes €5,95

Samen €10,00
Verstand van lekker eten!
www.coppens.keurslager.nl

Geldig van 6 t/m 12 september 2015

077 398 37 94

AUTO
ONDERHOUD
De bijeenkomst vond plaats
in een gebouw waar de komende
maanden nog over gediscussieerd gaat
worden: cultureel centrum ’t Gasthoês.
Eveneens een miljoenenproject
waar de gemeenteraad zich over
moet gaan buigen. Deze avond is
echter het zwembad aan de beurt.
Voorafgaand aan de discussie wordt
de ruim zestig aanwezigen nog even
kort uitgelegd wat de aanleiding is.
De gemeente voert momenteel een
draagvlakonderzoek uit onder de

inwoners van Horst aan de Maas. Er zijn
drie scenario’s die verder onderzocht
worden: een regionaal zwembad op het
Floriadeterrein, een nieuw zwembad
in Horst of behoud van het huidige.
De aanwezigen, waaronder een grote
delegatie van zwemvereniging HZPC,
mogen vervolgens in groepjes met
elkaar in discussie. Wat vinden zij
van de drie opties? Wat zijn risico’s
en kansen? Enkele vragen waar de
gemeente graag antwoord op wil.
Na afloop presenteren de vijf groe-

pen hun conclusies. En dan blijkt al snel
dat ook de gebruikers geen regionaal
zwembad willen. “Optie één is geen
optie”, zegt de woordvoerder van het
eerste groepje, wat hem een applaus
oplevert van de rest van de zaal. Verder
geven zij de gemeente mee “niet bang
te zijn en risico te durven nemen.”
Waar alle aanwezigen het ook mee
eens lijken te zijn, is dat de recreatieve
zwemmer niet vergeten moet worden
en ook zien zij graag de terugkeer van
het schoolzwemmen.

Tel. 077 - 397 11 30

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

autoonderhoudplan.nl/horst
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Monumentaal Horst aan de Maas
2/14

Kasteel Ooijen Broekhuizenvorst

De gemeente Horst aan de Maas kent veel oude, soms zelfs monumentale bouwwerken. Gebouwen die met
recht de status rijksmonument hebben gekregen. In deze historische reeks duikt HALLO Horst aan de Maas in de
geschiedenis van een aantal rijksmonumenten. In deze aflevering kasteel Ooijen in Broekhuizenvorst.

toen gekocht voor een symbolisch
bedrag en aan de nieuwe eigenaar
verkocht na de restauratie. Nu doen
de appartementen die in het kasteel
gebouwd zijn dienst als vakantieappartementen. Hermans: “Destijds is bewust
gestreefd om het kasteel een nieuwe
economische bestemming te geven.
Dat zijn de appartementen geworden.
Al wonen er nu wel arbeidsmigranten in plaats van toeristen. Dat is dan
misschien niet het originele doel, het
zorgt er wel voor dat het onderhoud
aan het kasteel bekostigd kan worden.”

Stroopfabriekje
in bijgebouw

In een flauwe bocht richting
Blitterswijck ligt aan de rechterkant
het witte kasteel Ooijen verborgen
in het maaslandschap. Het kleine
kasteel is al eeuwen oud en stamt
minstens uit 1396. Toen was de
eerste vermelding van het kasteel.
Eeuwenlang waren de heren en

dames van kasteel Ooijen degenen die
het voor het zeggen hadden in Ooijen
en Broekhuizenvorst. Nog steeds vervult het een belangrijke functie in de
omgeving van Broekhuizen, vindt Wout
Hermans, de huidige voorzitter van
Stichting Kasteel Ooijen en voormalig
bewoner van het kasteel. Hermans: “Nu

het kasteel er weer in vol ornaat staat,
verleent het identiteit en trots aan de
streek.”

Vakantieappartement
Het kasteel is in 2004 grondig
gerestaureerd door stichting Kasteel
Ooijen. De stichting heeft het kasteel

Hermans: “De heerlijkheid Ooijen
had vroeger een plaats in de Staten
van Gelre, het bestuursorgaan van het
hertogdom toen. Dat was vrij speciaal
en daardoor was het bezit van kasteel
Ooijen politiek aantrekkelijk. Daarnaast
had het kasteel uiteraard ook landerijen
in de omgeving en had het zijn eigen
schepenenbank: de oude vorm van een
rechtbank. In de 19e eeuw was het
oude, agrarische verdienmodel echter
niet langer houdbaar. Er is toen in 1888
een stroopfabriekje gebouwd in een
bijgebouw.”
Van het kasteel zoals het er in de
middeleeuwen uitzag, is weinig tot
niks over. Het vierkante gebouw aan de
zuidkant van het kasteel heeft wel nog
fundamenten en kelders die stammen
uit de 14e eeuw. Hermans: “Tijdens de
verbouwing kwamen we er achter dat
in de vroegere toren aan de noordkant

nog een 15e-eeuws dak zat. Daar
was in de 19e eeuw een nieuw
dak overheen gebouwd en met de
restauratie hebben we dat oude dak
weer in ere hersteld. Ook vonden
we schachten voor de contragewichten die gebruikt werden om de
ophaalbrug op te halen. De rest van
het gebouw stamt bijna helemaal
uit de 19e eeuw. Toen is het kasteel
omgebouwd tot herenhuis, net als
veel andere kastelen.”

Van eigenaar
gewisseld
Door de tijd heen is kasteel
Ooijen vaak van eigenaar gewisseld. De eerste bekende eigenaar
is Seger van Broeckhuijsen in 1433.
Deze adellijke familie had een
aantal bezitten over Noord-Limburg
verspreid en kwam oorspronkelijk
uit het tegenwoordige Broekhuizen.
Tot 1650 bleef kasteel Ooijen via de
mannelijke of de vrouwelijke lijn
binnen deze familie. Daarna is de
overgang van het kasteel minder
constant. Hermans: “Het kasteel is
vaak aangepast. Naargelang een
bewoner rijk of arm was, is er een
deel bijgebouwd of verwaarloosd.
Eigenlijk zijn de eigenaren slechts
passanten. Het kasteel is een
constante factor in dit gebied. Het
staat er al eeuwen. ”
Bronnen: J. Derikx van Stichting Historische
Kring Broekhuizen-Broekhuizenvorst en
het boek Kastelen in het land van Kessel,
van M. Flokstra

DE LEUKSTE FEESTJES EN
GROEPSACTIVITEITEN
BELEEF JE BIJ DE WEVERT
teamuitje

• Sfeervolle ruimte op mooie locatie
• Binnen- en buitenactiviteiten
• Groepen tot maximaal 150 personen
• Verschillende arrangementen (incl. eten en drinken)
• Mogelijkheid voor live muziek of DJ

gezellig familiefee
st
Op zoek naar een actieve invulling van uw bedrijfsuitje, teambuildingsdag,
familiedag of vrijgezellendag? Of bent u op zoek naar een locatie voor uw feestje?
Bezoek onze website en bekijk de mogelijkheden.

077-397 03 88
www.dewevert.nl
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Week van Alfabetisering

‘Zelfs geld pinnen is soms al te moeilijk’
Niet of moeilijk kunnen lezen of schrijven is een belangrijk probleem in de samenleving. Zo’n 10 procent van de
inwoners in Horst aan de Maas is in meer of mindere mate laaggeletterd. Gemeente Horst aan de Maas en BiblioNu
Horst pakken samen het probleem aan en organiseren de cursus De kracht van taal.

Tijdens de Week van de
Alfabetisering, die nog duurt tot
vrijdag 11 september, wordt aandacht
gevraagd voor het probleem van

laaggeletterdheid. Want hoewel er vaak
een taboe rust op dit probleem kan
volgens onderzoek van de Universiteit
van Maastricht toch één op de tien

mensen in Horst aan de Maas niet
goed genoeg lezen of schrijven om
zelfredzaam te zijn. “En dan is het
lastig om boodschappen te doen”, legt

Uitspraak rechtbank

Activiteiten Limburgs
uitje toch illegaal
Aanbieder van groepsuitjes Limburgs Uitje moet staken met haar huidige activiteiten. Zo niet, dan moet het
bedrijf een dwangsom aan gemeente Horst aan de Maas betalen. Dat oordeelde de rechtbank van Roermond op
woensdag 2 september.
De exploitant van Limburgs uitje
spande op donderdag 20 augustus een
kort geding aan tegen de beslissing
van gemeente Horst aan de Maas om
een dwangsom op te leggen aan het
bedrijf, als deze niet zou stoppen met
haar activiteiten. De rechtbank van
Roermond stelt nu de gemeente in
haar gelijk.
Het gebruik van het terrein aan de
Hazenhorstweg is volgens het College
van B&W van Horst aan de Maas in
strijd met het bestemmingsplan voor
dat perceel. Het bestemmingsplan staat
een gebruik als groepsaccommodatie
met daaraan ondergeschikte nevenactiviteiten toe, maar de sport- en spelacti-

viteiten die Limburgs Uitje aanbiedt zijn
niet ondergeschikt te noemen, aldus
het College van B&W en nu dus ook de
rechtbank van Roermond. De sport- en
spelactiviteiten zijn enkel toegestaan
als de deelnemers ook overnachten op
het terrein. Dit gebeurt sinds maart niet
meer.

’We hebben al een
plan B bedacht’
Limburgs Uitje zal haar activiteiten
moeten staken, anders kan gemeente
Horst aan de Maas onder andere een
dwangsom opleggen van 2.500 euro
voor iedere keer dat er toch sport- en

spelactiviteiten worden georganiseerd
op het terrein.
Kai Reijnen van Limburgs Uitje had
deze uitspraak van de rechtbank niet
verwacht. “Maar we hebben al een
plan B bedacht. Als het lukt willen we
vanaf oktober een all-in groepsaccommodatie starten. Met eten, drinken en
overnachting, dus helemaal volgens het
bestemmingsplan.” Dat betekent ook
dat er weer spellen mogen plaatsvinden op het terrein.
Limburgs Uitje diende daarnaast
al eerder een bezwaarschrift in op het
besluit van de gemeente, deze zaak
moet nog behandeld worden door de
rechtbank.

Dorpsverbinder voor Meterik
De dorpsraad van Meterik wil de sociale samenhang van de gemeenschap in Meterik versterken. Om zicht te
krijgen op die samenhang komt er een dorpsverbinder. Dit idee wordt op woensdag 16 september om 20.00 uur
in MFC De Meulenwiek toegelicht.
De dorpsraad nodigt de
verenigingen uit Meterik en andere
belangstellenden uit om deze avond
bij te wonen. Tijdens de avond
wordt er ook toegelicht “hoe de
gemeente vorm en inhoud wil
geven aan de taken die voortvloeien

uit de WMO en het idee van de
participatiemaatschappij”, aldus de
werkgroep die de dorpsverbinder
verder vorm gaat geven.
Tevens geeft gemeente Horst
aan de Maas een toelichting op de
werking van de wijkteams, die vanaf

1 januari actief zijn. Aan het einde
van de avond is er ruimte voor
discussie, waarin besproken wordt
hoe beide initiatieven elkaar kunnen
versterken.
Voor meer informatie, neem
contact op met m.j.tacken@planet.nl

directeur van BiblioNu Horst, Marian
van Leth uit. “Want hoe weet je nu of
je wel de goede koffie hebt genomen
en wat daar de prijs van is? ”
Boodschappen doen is vaak
nog niet het minste probleem
voor laaggeletterden. Juist in deze
moderne tijd, waar alles via internet of
e-formulieren geregeld wordt, is het
voor laaggeletterden heel erg moeilijk
om goed te kunnen functioneren in de
samenleving, aldus wethouder Birgit
op de Laak van Horst aan de Maas.
“Probeer maar eens een website te
begrijpen, als je niet zo goed kunt
lezen.” Specialist in laaggeletterdheid
Ivette Sprooten voegt toe: “Zelfs geld
pinnen uit een automaat is dan soms
al te moeilijk. En wat dacht je van
gezondheidszaken? Als je moeite
hebt met lezen, is het moeilijk om te
achterhalen op welke manier en hoe
vaak je bepaalde medicijnen moet
gebruiken. En het vervelende aan deze
lees- en schrijfproblemen is, is dat
mensen zich er vaak ontzettend voor
schamen en dus niet om hulp durven
vragen.”
Gemeente Horst aan de Maas wil
tijdens de Week van de Alfabetisering
extra aandacht vestigen op het
probleem, maar vooral ook een start
maken om laaggeletterdheid aan te
pakken door in samenwerking met
BiblioNu te starten met een cursus

voor laaggeletterden. Marita Peeters
is specialist speciale doelgroepen bij
BiblioNu en is nauw betrokken bij het
ontwikkelen van de cursus. “Tijdens
de cursus gaan de deelnemers zowel
hun digitale als hun taalvaardigheden
versterken. Een taaldocent en
vrijwilligers zorgen wekelijks voor twee
uur les en begeleiding.” De cursus, die
zowel voor autochtonen als allochtonen
is bedoeld, start naar verwachting
in januari in de bibliotheek in Horst.
Sprooten: “Als mensen durven en
willen, dan leren ze heel snel.”
Behalve deze cursus voor
laaggeletterden, start gemeente Horst
aan de Maas ook met een workshop
voor professionals in gebiedsteams
van de zorg om zo het herkennen en
doorverwijzen van laaggeletterden
te verbeteren. Op de Laak: “Mensen
denken vaak dat zij de enige zijn met
deze problemen en zullen zelf niet snel
hulp zoeken. Door onze gebiedsteams
te leren deze problemen te herkennen,
kunnen we hen beter helpen.”
BiblioNu is nog op zoek naar
vrijwilligers die de cursus mee willen
begeleiden. Vrijwilligers en mensen
die graag deel willen nemen aan de
cursus kunnen contact opnemen met
Marian van Leth, via 077 398 23 39 of
mvanleth@biblionu.nl of met Marita
Peeters via mpeeters@biblionu.nl of
0478 58 19 70

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Het is zover... Jong Nederland Horst
bestaat maar liefst 70 jaar!
Langs deze weg willen wij alle oud-vrijwilligers van
Jong Nederland en Scouting Horst uitnodigen om op
vrijdag 25 september dit heuglijke feit met ons te vieren.
Locatie: Ruiterterrein Horst
Aanvang: 19:30 uur
Voor deze avond vragen wij een eigen bijdrage van € 12,50 (incl. drankjes)

Mocht jij met ons oude herinneringen
op willen halen, meld je dan snel aan
via info@jnhorst.nl
Hopelijk zien we jullie daar!
Jong Nederland
Horst

Jong Nederland
Horst
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Na een heerlijke zomer vol zon, zwemmen
en kampen, komt nu de tijd van vallende
blaadjes weer, de herfst. Ook deze periode
heeft mooie en leuke dingen te bieden! Naast
een lekkere boswandeling kun je namelijk ook
naar DRUMPOP gaan, een geweldig muzikaal
evenement waar je in dit Wazelvudje alles over
kunt lezen. Wellicht gaan sommigen van jullie
wel met de groep naar het KnalFilmFestival, of
naar de Outdoordagen in Swalmen. Kortom,
met JongNL en dit Wazelvudje kom je de herfst
gegarandeerd goed door!
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Een hele zomervakantie lang heb je Jong Nederland moeten missen (op
het kamp na dan), maar nu is het zo ver: de groepen zijn weer begonnen.
Dat betekent natuurlijk ook een nieuw Wazelvudje, hét nieuwsblad
van JNHorst. Maar eerst een bijzonder welkom aan onze nieuwe leden.
Superleuk dat jullie nu bij onze club zitten! Deze achtste editie van ‘t
Wazelvudje staat ook weer boordevol weetjes, anekdotes, informatie
over activiteiten, moppen, foto’s en nog veel meer … Daarnaast zul je
hieronder de allerlaatste keer de Zwoare Jonge in dit blad zien staan, deze
jonge heren zijn namelijk allemaal aspirant-leiders geworden dit seizoen.
Heel veel succes jongens!

FEESTEN

Jong Nederland
Horst

Vlasvenstraat 51,
5962 AC Melderslo
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Terwijl buiten de temperatuur tegen het
vriespunt aan loopt, Sinterklaas bijna het land
uit is en de kerstboom een prominent plekje
krijgt in alle woonkamers, maken we alweer de
laatste dagen van 2014 door. Dit betekent ook
het laatste Wazelvudje van 2014. Wat is het
jaar voorbij gevlogen! In dit Wazelvudje kom je
weer veel leuke weetjes tegen voor tijdens de
donkere dagen rond kerst en nieuwjaar en een
nieuwe prijsvraag. Wij als Redactie wensen je
veel leesplezier en tot in het nieuwe jaar!

JNhorst

september
2014

Jong Nederland
Horst
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“De klok is vur de látste kiêr afgeslage”
Na een kort ziekbed is vredig van ons heengegaan, mijn lieve man,
ôzze pap, schoonvader, trotse opa en overgrootvader

Wiel Steegs
echtgenoot van

Sjonge, jonge, jonge, wat maks ze ôs nou…

Wiel Bouten
Boute Wiel

Corrie Steegs - Kurvers

echtgenoot van

Hij overleed op 81-jarige leeftijd.

Nel Bouten-Sijbers

Horst, ôs Mam
Wehldorf (D), Peter en Hilke
Deurne, Wieny en Regina
Lex en Maaike, Hailey
Very
Daan
Sem
Melissa en Wout
Mike
Venlo, Lilian en Derk
Dean, Loïs
Familie Steegs
Familie Kurvers

pap van

Patric en Remon
Edwin en Kim
trotse opa van

Jill en Stan
Hij overleed in de leeftijd van 68 jaar.
Kronenberg,
Hegelsom,
Kronenberg,

Venlo, 4 september 2015
Pr. Beatrixstraat 15, 5961 CK Horst
We zijn voor het laatst samen met Wiel op vrijdag 11 september om
10.30 uur in de dekenale kerk van de H. Lambertus te Horst. Aansluitend begeleiden we hem met het eigen gezin naar het crematorium.
In plaats van bloemen liever een gift voor KWF Kankerbestrijding.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in de kerk.

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden
van onze oud-collega

Wiel Steegs
Van 1975 tot en met 1997 is hij als medewerker in dienst geweest
en hebben wij hem gekend als een
gedreven en accuraat medewerker en fijne collega.
Wij wensen zijn familie veel sterkte.

Nel
Patric en Remon
Edwin en Kim
Jill
Stan

Familie Bouten
Familie Sijbers
Venlo, 7 september 2015
Americaanseweg 50
5976 NE Kronenberg
De crematiedienst vindt in besloten kring plaats.
De afscheidsdienst is zondag 13 september om 17.00 uur
in Gemeenschapshuis “De Torrekoel” aan de Meerweg 11,
5976 NS Kronenberg.
Wiel is thuis, waar u zaterdag van 15.00 tot 17.00 uur
en zondag voor de afscheidsdienst van 15.00 tot 16.00 uur
afscheid van hem kunt nemen.

Directie en personeel Machinefabriek J.M. van den Munckhof B.V.
Pedicure aan huis. Complete voetbehandeling bij u thuis! Max. behandelingsduur 45 min. Geen extra kosten.
Dit voor € 25,-. Bel voor een afspraak
06 11 88 61 38. Ambulant Pedicure
Dorothé Roeven Sevenum.

Sinds 1884

Bedroefd hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons lid

Wiel Steegs
Wij wensen echtgenote en familie veel sterkte toe.
Postduivenvereniging De Luchtbode Horst

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.
Caravanstalling Droesen Venray.
Tel. 0478 58 30 48.

Vanaf dinsdag 1 sept. 2015 gaan we
weer fruit persen, dus hebt u een
partijtje “val” en/of fruit maak een
afspraak op tel. 06 20 35 21 22.
Private Label Meubelatelier
voor het repareren en herstofferen
van uw bank, boot, caravan etc.
bel 06 24 17 27 94.

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.
Nieuwe oogst appels.
Te koop: appels, aardappels, groente,
fruit. Boerderijwinkel Kersten-Janssen
De Hees 69 Kronenberg. Openingstijden:
ma-di-do-vr 10.00-12.00 en 13.00-18.00
za 9.00-16.00 uur.
Cassandra Creatief Castenray. Verkoop
van mooie stoffen, naaien quiltartikelen. Naailessen (ook
voor kinderen) en Quiltlessen.
Meer info www.cassandra-creatief.nl
of 0478 57 10 45.

Dag en nacht bereikbaar

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen en
afvoeren. Tuin leeghalen, haag inkorten.
Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 12 15 62 22 of
077 398 28 96.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

www.theoarts.com

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Leer en/of gedragsproblemen?
Professionele begeleiding o.a.
voor Engels, rekenen, Nederlands,
(begrijpend) lezen, faalangst, autisme,
AD(H)D. Vergoeding vanuit PGB of zorg
in natura mogelijk. Tel. 06 50 27 19 73
info@reachup.nl www.reachup.nl
50% Korting op alles. Kringloop
super actie 50% korting op alles tot
20 sept. Twedde Kans Speulhofsbaan 7a
Meterik.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Biodanza, vanaf 2 september elke
woensdag in ‘t Gasthoes in Horst.
Geef je op voor gratis kennismakingsles:
www.biodanzainmotion.nl
06 40 13 08 04.
Voorlopig iedere zaterdag om 10 uur
demo sappen maken, met aansluitend
gratis sappen, wijn en likeur proeven.
Weingut den Hiezel, Helenaveenseweg
13, 5975 MS Sevenum. Tel. 06 20 35 21
22 of 077 851 35 63.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Te Koop Stoktstraat 54 2-1 kap.
Mooie locatie met berging/garage en
extra speelkamer/werkkamer. Inhoud
495m3. Perceel 275m2. Prijs € 249.000.
Tel. 06 40 20 38 38.
Te koop BBQ pakket van onze
scharrelvarkens. Pakket voor 4
personen € 18,-. Het vlees is vacuüm
verpakt en ingevroren. Fam. Klomp
Nieuwe Peeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80/06 17 21 89 33.
Engels voor beginners.
Altijd al Engels willen leren? Ervaren
docente geeft cursus Engels voor
beginners in gezellige sfeer! Lessen zijn
op de maandagochtend te Melderslo.
Info: www.mathein.com of Madeleine
Goedhart 06 48 75 53 47.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

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

Te huur opslag/bedrijfsruimte in
Grubbenvorst 180 m2, stof/vorstvrij,
alles verhard, electr rolpoort, eigen
ingang. Tel. 06 53 76 96 98.

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

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

jblijvend
Laat u vri naar uw
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Kom kijken in de ruime toonzalen
met elk meer dan 100 grafmonumenten
en ±450 monumenten op voorraad

Venlo T: 077 320 00 88 • Heijen T: 0485 51 23 67 • www.spitnatuursteen.nl
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Tien jaar burgemeesterschap

‘Ik ben het nog niet moe in Horst aan de Maas’
Kees van Rooij (55) werd in oktober 2005 benoemd als burgemeester van Horst aan de Maas. Samen met HALLO
Horst aan de Maas kijkt hij terug op tien jaar burgemeesterschap aan de hand van acht citaten uit diverse media.

niet op bij de buitengrenzen van
Horst aan de Maas, Limburg en
Nederland. Wij kunnen gaan en
staan waar we willen en dat moet
voor iedereen gelden. Als gemeente
moeten we niet blind zijn voor
de ontwikkelingen. We hebben
arbeidsmigranten nodig, hoe gaan
we er dan mee om? We moeten ook
niet alles als een probleem zien,
maar het aanpakken. Het is mooi
om te zien hoe bijvoorbeeld een
centrummanagement van Horst een
evenement als Van Horster Land
oppakt, gericht op de Horster en
Poolse cultuur.”

‘Ik denk dat dit een
voorbeeld is van een
vlekkeloze herindeling’
(na aanleiding van de tweede
gemeentelijke fusie)

‘In Horst gaan wij
ons thuis voelen’

‘Hij komt dus wel
in een gespreid bedje’

(bij zijn aantreden in 2005)

(ondernemer Crist Coppens in 2005 over
de benoeming van Kees van Rooij)

“Zelf kende ik Horst al vanuit mijn
eerder werk in de agri-business, dus ik
voelde me er al thuis. Voor mijn gezin
was het wel wennen. Vooral de kinderen zagen in eerste instantie tegen de
verhuizing op, maar zij maakten hier al
snel veel vrienden. In juli werd bekend
dat ik de beoogde opvolger was van
Léon Frissen, mijn benoeming was pas
in oktober. In de tussenliggende periode heb ik me toen vooral ingelezen
en trad zo min mogelijk naar buiten,
officieel was ik immers nog geen
burgemeester. Het beeld dat ik van
tevoren van de inwoners had, was dat
ze ondernemend zijn, van niet te veel
poespas houden. Ik heb me de afgelopen jaren verbaasd over de mooie
mensen in deze gemeente die zoveel
bijzondere dingen doen. Ik ben er trots
op daar ambassadeur van te zijn.”

“Nee, dat was toch niet zo. De plannen voor de Floriade waren er bijvoorbeeld wel al, maar er moest nog wel een
slag gemaakt worden van idee naar uitvoering. En zo waren er meer vraagstukken die speelden. Denk aan de plannen
voor het centrum van Horst. Ik besefte
me heel goed dat het verder ontwikkelen van al die plannen een samenspel
is van bestuur en gemeenteraad, maar
ook de partijen daarbuiten. Daar ben je
van afhankelijk. Het was dus niet een
kwestie van het loopt allemaal wel.”

We moeten eruit halen
wat erin zit, juist in
deze crisistijd
(nieuwjaarstoespraak 2012, vooruitkijken
op de Floriade)

“Ik kijk nog steeds positief terug op
de Floriade, ook wat betreft de spinoff. In de politiek overheerste al snel
de discussie over de 5 miljoen euro
tekort. Dit heeft een smet geworpen
op het resultaat. Daar hebben we ook
verantwoording over afgelegd aan de
gemeenteraad. Persoonlijk denk ik
wel dat de ondernemers en culturele
instellingen in Horst aan de Maas het
meeste uit de Floriade hebben gehaald.
Misschien hadden we er nog wel meer
uit kunnen halen, maar waren we te
onbekend met wat de Floriade echt
voor ons kon betekenen.”

‘Omdat we ze nodig
hebben en omdat we in
Europa leven’
(uit een interview met een Poolse krant)
“We wonen en leven in één
Europa, we moeten dus over
onze eigen heg kijken. Het houdt

“Het was een vrij snelle
herindeling. Uit het feit dat er toen
geen bezwaarschriften zijn gekomen,
concludeer ik dat de inwoners het
er mee eens waren. Onze taak was
om te bouwen aan één gemeente
bestaande uit zestien kernen met
elk een eigen identiteit. Zonder
fusie konden sommige plannen ook
niet uitgevoerd worden, mensen
begrijpen dat wel. We hebben een
krachtige gemeenschap en daar
geloof ik in. Als burgemeester moet
je niet zelf in the picture willen
staan. Je kijkt hoe je anderen kunt
helpen en faciliteren.”

‘In het bijzonder bij
oplopende spanningen
de-escaleren en gepast
optreden’
(uit de profielschets voor
de burgemeester)
“Calamiteiten die overkomen je,
dan moet je snel kunnen handelen en
knopen doorhakken. Dat doe je niet
alleen, maar met advies van anderen.
Ik kan zeggen dat we in Horst aan
de Maas nog nooit te maken hebben
gehad met hooglopende spanningen.

Het is ons altijd gelukt om die voor te
zijn en zodanig aan te pakken zodat
het niet escaleert. Ik geloof in stille
diplomatie. Partijen tijdig bij elkaar
brengen. Een crisis los je op door in
gesprek te gaan en anderen serieus te
nemen.”

‘We kunnen ook tijdens
onze vakantie niet meer
zonder onze elektronische
hulpmiddelen’
(uit een column met als thema zomer)
“Als ik op vakantie ben, vertrouw
ik op de plaatsvervangers, al hou ik
de belangrijke zaken wel bij. Ik hoef
niet per se weg te gaan uit Horst aan
de Maas om af te kunnen schakelen.
Mensen mogen me altijd aanspreken,
ook als ik vakantie heb. Ik vind het
leuk als ik in de tuin aan het werk
ben en er stopt iemand voor een
praatje. Ik wil aanspreekbaar zijn
en een verbinding vormen tussen
mensen. Ik heb er zeker geen spijt
van gehad dat ik op deze functie heb
gesolliciteerd. Het is fijn om iets voor
de mensen te kunnen betekenen.
Ik vind het ook nog steeds een hele
uitdaging. Komend jaar volgt mogelijk
een herbenoeming. Ik ben het in elk
geval nog niet moe in Horst aan de
Maas.”

‘We bepalen ons eigen lot’
(uit de nieuwjaarstoespraak 2014)
“Je kunt niet alles zelf in de hand
hebben, maar je lot bepaal je zelf.
Natuurlijk hebben sommigen meer
geluk dan anderen. Je moet echter het
vertrouwen hebben dat je je eigen
lot kunt sturen. Als burgemeester
probeer ik dicht bij mezelf te blijven.
Mensen hebben al snel door of je
iets daadwerkelijk meent of dat het
plichtmatig is. Ik kan soms ook heel
uitgelaten zijn en meelopen in de
carnavalsoptocht van Grubbenvorst.
Zo ben ik nu eenmaal. Ik kan
professioneel zijn als het moet, maar ik
ben ook maar een mens.”

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Meer dan honderd artiesten,
het massaal uitgelopen publiek,
alle sponsoren en vrijwilligers,
Cultuurprijs-winnaar Marijn Poels,
de wandelaars van Walk 4 the Roses en
alle anderen die OP2015 tot een
grandioos succes maakten:
BEDANKT EN TOT ZIENS BIJ OP2016

Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

Er is nog plaats op de
volgende cursussen:
• Engels beginners
• Spaans gevorderden
• Bloemschikken
• Genealogie
• Ipad/tablet
Opgave via onze website:

www.hobbygilde.nl
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Dankbetuiging

Het gemis is niet in woorden uit te drukken. Na het plotseling
overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame pap

Piet van Enckevort
zijn alle blijken van medeleven, de vele kaarten,
alle lieve woorden én daden en de grote belangstelling
bij beide afscheidsdiensten voor ons een grote steun.
Hiervoor onze welgemeende dank.
Kronenberg, Mariet van Enckevort-van den Munckhof
Geert & Janneke , Niek & Iris, Tom & Marjolein

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen
voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook,
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn man,
onze vader en opa.

Theo van den Goor
“Thei”

Lian Stappers &
Gijs van Enckevort
Trouwen op
vrijdag 18 september 2015
om 14.00 uur in
Herberg de Lindehoeve
te Grubbenvorst.
U bent ook van harte welkom
op de receptie
van 19.30 tot 20.30 uur,
tevens in
Herberg de Lindehoeve.

8 september
50 jaar getrouwd!

Jan & Toos
Wismans-Cootjans
Proficiat!
Kinderen en kleinkinderen

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.
Het is een troost te weten dat velen hem zullen missen.
Dit verzacht het verdriet en geeft ons de kracht
om verder te gaan.

www.hulpaanhuislimburg.nl Zoekt u
hulp in de huishouding? Of ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op onze site of
bel 077 467 01 00.
Zorgboerderij d’n Bongerd in
Sevenum. Dagbesteding voor ouderen
met een lichte zorgbehoefte. Zowel
via PGB als Zorg In Natura. Bel Irma voor
meer informatie 077 850 18 31
www.zorgboerderijdnbongerd.nl
Yoga centrum L’Espoir voor Ha-Tha
yoga zwangerschapsyoga meditatieve
avond. Voor info of opgave kunt u
terecht bij Wil 077 398 51 36 of bij
Monique 06 83 03 25 76. Almeweg 11
Horst www.yogacentrumlespoir.nl
Spaans voor beginners. Leer Spaans
spreken en verstaan in gezellige sfeer.
Enthousiaste docente geeft cursus
Spaans voor beginners in Melderslo,
op de dinsdagavond. Zie www.mathein.
com of bel 06 48 75 53 57.

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Mooi vakantiehuis Ardennen.
Herfstvakantie, Kerstmis of Nieuwjaar
vieren in de Belgische Ardennen?
Wij bieden ons mooie 12p vakantiehuis
aan voor een scherpe prijs.
Ook kleinere groepen zijn welkom:
www.trois-ponts.nl 06 55 79 56 80.
Te koop vleespakketten van onze
scharrelvarkens. Pakket van 10 kg
€ 50,-. Vacuum verpakt en ingevroren.
Fam. Klomp Nieuwe Peeldijk 35
America tel. 077 464 13 80/
06 17 21 89 33.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
Te koop appels, ook zelf plukken. €
magazijnbakken, rollenbanen,
0,50 per kg. Van Lankveld Tienraijseweg g.g. roosters stapelbokken, vloeistof2 Meerlo,
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
tel. 06 53 13 01 32.
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Fiets- en bromfietsreparatie
Ook zat. open 08-17u.
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Wegens vakantie
Te Koop koffieboeketjes € 2,- per
gesloten van 7 t/m 18 september
bos. Veldboeketten op bestelling. Fam.
Klomp Nieuwe Peeldijk 35 America, tel.
Bronboringen, tuinputten,
077 464 13 80/06 17 21 89 33.
pompen, beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.
Gevonden sleutel met rode sleutelhanger op fietspad Tienrayseweg.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
077 398 80 63.
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel Steyl-sieraden/workshops.
gevallen repareren, klaar terwijl u wacht! Wil je een gezellige middag of avond
Ook voor drukkers en inslagknopen.
met vriendinnen, familie of vrijgezelWaar? Elke dinsdagmorgen op de
lenfeest? Kom dan een workshop
weekmarkt te Horst.
beleven bij Steyl-sieraden. Ook hebben
wij hele leuke kinderfeestjes.
T.k. gevr. landbouwmachines o.a.
www.steyl-sieraden.nl
hooimachine/hark/maaier/ploeg/
mesttank/frees/weisleep/maiszaaiDe vruchtentuin in Melderslo.
machine/kipper/tractor enz. en
Decoratieve en kleurrijke siervruchtjes.
vee-paardentrailer 06 19 07 69 59.
Maak zelf je herfstsfeer of geef het
cadeau, zeer lang houdbaar. Druiven
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16, en appels biologisch geteeld. Marian
ma t/m vr na 13.30 uur.
Deckers Nachtegaallaan 19a Melderslo.

Trots en blij dat zijn wij...
papa & mama
Samen wij dat ben jij...

Lonn

Geboren 2 september 2015
Michel Geurtjens
& Kim Wijnands
Stuksbeemden 151
5961 LL Horst

Geboren

Cas

31 augustus 2015
Zoon van
Richard Veeneman
en Mieke Marcellis
Bosschekampstraat 73
5975 AS Sevenum


Tom

Tiny van den Goor-Bruijnen, kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 12 september
om 18.00 uur in de parochiekerk te Sevenum.



Geboren op
28 augustus 2015
Op 8 september 2015 zijn
onze ouders en grootouders

Zoon van Luc van Rens
en Marloes Keijsers

Wiel en Cis
HoeijmakersSeuren

Doenssenstraat 18
5966 PE America

50 jaar getrouwd.

Garageverkoop op zaterdag 12-9 van
9.00 tot 15.00 uur te koop complete
inboedel, van bestek tot meubels en
van skeelers tot grasmaaier. Frans
Hegger Boomsweg 6A, 5962 NB
Melderslo tel. 06 26 46 88 74.
Schilder. Geluk is niet te koop Een
goede schilder wel 06 19 27 86 38;
verfspetter@hotmail.com
Te huur gemeubileerd driekamerappartement in Grubbenvorst.
06 53 11 62 98.
Dagelijks te koop blauwe bessen, ook
zelfpluk mogelijk. J. Smits, Ulfterhoek 1
Sevenum 06 33 10 91 29.
Gevonden op de Donkstraat in Meterik
huissleutels met druppelvormige
hanger in zwart mapje.
Tel. 06 23 37 38 97.
Gevonden in Hegelsom, damesfiets
Gazelle Medeo. 06 40 39 47 38
(na 18.00 uur).
Spaans voor beginners. Kom Spaans
voor beginners leren in gezellige sfeer
op dinsdagavond in Melderslo! Zie
www.mathein.com of bel Madeleine
Goedhart 06 48 75 53 47 voor meer
informatie. Hasta luego!
Gevraagd poetshulp voor 2,5 uur per
wk in Horst tel. 077 400 39 61.
Vers geplukte bramen en frambozen
van de teler! Verder hebben we
zelfgemaakte vruchtenjam,
(vlierbessen-)sap. Eieren en Poolse
honing. Malina Fruits, Tongeroseweg 11,
5963 NR Hegelsom (Horst).
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.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Wij vieren dit met familie en
vrienden in besloten kring.

Geslaagd
aan de universiteit
van Antwerpen

Henk & Monique, Sten, Noa
Frank & Annette, Eef, Lian

Sef Sanders

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

master of science
visuele cultuur
en filmstudies

AANBIEDING

Op vrijdag
11 september 2015 zijn

Ton en Riek
Houben-Custers
50 jaar getrouwd!
Dit vieren we in besloten kring.
Kinderen en kleinkinderen.
Gebr. Douvenstraat 30
5961 DR Horst

Heeft u hulp nodig in het
huishouden? Of bent u minder mobiel
en wilt u er graag even uit? Schrijf dan
naar: Hallo Horst aan de Maas, br.o.nr.
102, 5961 PV Horst.
Trap stofferen v.a. € 150,00!
Trap bekleden incl. tapijt en leggen
v.a. € 150,00
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Gratis offerte bel: 06 16 37 45 14.
Sparta elektrische fiets (ION),
7 versnellingen 3 st. ondersteuning
km.st. 11275 bouwjaar juli 2008.
Framemaat 53 cm. Prijs n.o.t.k.
Tel. 077 398 36 96.
Vakantiekilo’s kwijtraken? Met uw
persoonlijke voeding-id in 8 stappen
terug naar een gezond gewicht.
06 33 18 11 76 www.voeding-id.nl

Valise Atelier & Natuur.
Iets te vieren? Iets organiseren voor
een groep, familie of collega’s?
In ons gezellige atelier en prachtige
omgeving is veel mogelijk. Info
www.valise.nl of www.atelier-destal.nl
tel. 06 12 69 79 35.
Alphacursus. Nieuwe Alphacursus!
Informatieavond 1 okt start 19.00u
Wiek en Nell Brugmans.
Tel. 077 366 21 98.
Wij zoeken enkele vrijwillige
liefhebbers om 4 pony’s te verzorgen
(berijden, liefst met ervaring).
J. Joosten, Noordsingel 47 Horst,
tel. 06 20 53 19 61.

Kleinschalig en flexibel
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

2e
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nu

€1,-

Hoofdstraat 62 Meerlo tel. (0478) 69 12 78

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
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HALLO op vakantie . . .
“Ik ga op vakantie en neem mee: mijn paspoort, tandenborstel, zonnebrandcrème en de HALLO natuurlijk!” De redactie van HALLO Horst aan de Maas krijgt wekelijks foto’s
van mensen die op vakantie gaan en het nieuwsblad meenemen. Daarom nu een hele pagina met allemaal vakantiefoto’s.

… in Dushanbe
Team Go Camel, bestaande uit Stephin en Hans Vervoort uit Horst en de Portugese vriendin van
Stephin Ana Rita, hebben deze zomer duizenden kilometers gereisd naar Tadzjikistan. Daar gingen ze
kinderen helpen met basisbehoeften en schoolmaterialen. Op de foto staat het drietal met hun voertuig,
een oude brandweerbus.

… op Texel
Ter ere van het 30-jarige huwelijk van Ger en Petra Litjens gingen
dochter Yvonne en haar vriend Dennis uit Melderslo met Ger en Petra
mee op vakantie naar Texel. In natuurgebied de Sluftervallei op Texel
werden Ger en Petra uit Horst samen met de HALLO op de foto gezet.
Yvonne en Dennis hebben een erg mooie vakantie gehad en willen Ger
en Petra hier graag voor bedanken.

… op Mallorca
Deze vriendengroep van 15 personen uit de dorpen Melderslo, Sevenum, Hegelsom en Horst zijn met zijn
allen op vakantie geweest in feestbestemming Mallorca deze zomer. Uiteraard vergaten zij niet om tijdens
het genieten, bier drinken en feesten, de HALLO te lezen. Dit deden ze natuurlijk onder het genot van een
biertje in het Mega-park.

… in Parijs

… in Noorwegen

Judith van Meijel uit Horst en haar vriend Joost Huijs zijn op vakantie geweest naar Parijs. Ze namen de
HALLO mee om te lezen tijdens de treinreis naar Disneyland. Tijdens de vakantie bezochten Judith en Joost
beide parken van Disneyland. Ondanks de drukte zijn ze in hun favoriete attracties geweest, hebben ze leuke
shows gezien en vele Disneyfiguren ontmoet. Verder bezochten ze nog allerlei andere bezienswaardigheden
in Parijs. Op de foto poseren Judith en Joost, samen met de HALLO, in Disneyland voor het kasteel van
Doornroosje.

Naast deze metershoge muur van sneeuw zien we Nellie Driessen en
Thea van de Coelen uit Hegelsom. Zij waren aan het wandelen op de
Hardangervidda in Noorwegen. Het was voor hen een hele belevenis
daar, maar ze hadden nog tijd genoeg om de HALLO te lezen. Nellie en
Thea hebben zelfs de naam van HALLO nog in de sneeuwmuur
geschreven.

10

winkel&bedrijf

Kapster Horst in actie
tijdens Prinsjesdag
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Open dag De Schatberg
Bungalowpark De Schatberg in Sevenum bestaat dit jaar vijftig jaar. Dit jubileum wordt op zondag 13 september
gevierd met een open dag. Van 11.00 uur tot 17.00 uur worden er diverse activiteiten georganiseerd in het park.

Kapster Imke te Baerts van kapsalon Salon du Trezo in Horst mag
tijdens Prinsjesdag op dinsdag 15 september een aantal politici stylen.
Dit is het vervolg op een kapperswedstrijd waar Imke te Baerts
afgelopen jaar aan heeft deelgenomen en waar zij vierde van Nederland

werd. Samen met de nummers 1 tot
en met 3 mag zij tijdens Prinsjesdag
de kapsels en make-up van zestien
politici uit Den Haag verzorgen.

De Lange Horst
opent café in Venlo
Café De Lange opent een nieuw café in Venlo. Het pand dat Eric
Janssen van De Lange Horst hiervoor gaat gebruiken, is Café The Yellow.
Dit café aan de Parade sloot negen jaar geleden de deuren.
Eric Janssen ziet Venlo als een
goede locatie. “Bij het pand van café
The Yellow ben ik per toeval uitgekomen. Ik had eerst mijn zinnen gezet
op café De Gouverneur. We kwamen
er echter niet helemaal uit met de
brouwerij en de huurprijs was aan
de hoge kant. Het pand tegenover
De Gouverneur stond ook te koop. Ik
heb hierover onderhandeld en samen
met Lindsay Camps, die nu zeven
jaar werkzaam is bij De Lange Horst,
neem ik dit café over.” Het pand heeft

negen jaar leeg gestaan en moet de
nodige verbouwingen ondergaan.
“Alles moet vernieuwd worden”,
meldt Janssen. “We zijn momenteel
bezig met een interieurarchitect en
de vergunningen. In november willen
we beginnen met de verbouwingen.
Deze zullen ongeveer drie weken in
beslag nemen. Voor het eind van dit
jaar willen we open zijn.” De activiteiten in Café De Lange Venlo worden
vergelijkbaar met de activiteiten van
Café De Lange Horst.

Tijdens deze open dag kunnen
bezoekers zien hoe De Schatberg in
de afgelopen vijftig jaar is gegroeid
en veranderd. Er is een wandeling
over het park uitgezet en er rijdt
een treintje. Deze routes brengen de
bezoekers bij verschillende accom-

01

modaties en op plaatsen die normaal
gesproken niet vaak bezocht worden.
De Schatberg werkt tijdens
de open dag samen met partners
om activiteiten te organiseren.
Enkele partners zijn Stichting
Mamaloe Sevenum, Duikvereniging

Eurodivers uit Panningen en Broma
EHBO-opleidingen uit Swolgen.
In het centrumgebouw worden
activiteiten georganiseerd door het
animatieteam. Het geheel wordt
muzikaal omlijst door de Sevenumse
11
band Flash.
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Ad ve rtorial

Nieuwe coachingspraktijk

Ondersteuning van
mantelzorgers
Sinds begin mei 2015 ben ik, Yolande Derix, gestart met een ambulante coachingspraktijk in de regio
Venlo - Horst aan de Maas - Venray, waarbij ik me vooral richt op coaching voor partners en mantelzorgers.

LAAT JE
ZIEN
Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl

Ik hoor steeds vaker dat partners en mantelzorgers
geestelijk of lichamelijk ziek worden omdat de zorg voor
hun partner/ouder/familielid steeds meer van ze eist.
De persoon die ziek is en zelf zorg ontvangt, kan vaak
terecht bij lotgenoten, patiëntenvereniging of koepelorganisaties terwijl er voor partners en mantelzorgers
weinig ondersteuning voorhanden is.
Door bij de partner of mantelzorger op huisbezoek
te gaan, in de eigen, vertrouwde omgeving, krijgt deze
de mogelijkheid:
- om de structuur en overzicht terug te krijgen;
- hulp bij verwerking of afscheid;
- of steun te ervaren en een luisterend oor.
Hierdoor zal er inzicht ontstaan om op een positieve
manier met de situatie om te gaan.

In mij als coach vindt de betreffende partner of
mantelzorger een onafhankelijk persoon die met aandacht naar het verhaal luistert. Door de open en inlevende
houding zal de partner of mantelzorger zich veilig voelen
om het verhaal te vertellen, waarbij al snel duidelijk zal
worden waar in het verlies tegenaan wordt gelopen.
(Foto: Herm Schreurs I Just Herm)

Trots & Zeker Coaching
De Schansgraaf 51
5922 DB Blerick
T 06 16 23 26 90
yolande@trotsenzekercoaching.nl
www.trotsenzekercoaching.nl
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Nieuwe eigenaar en naam
kaas- en notenwinkel Horst

winkel&bedrijf 11
VOOR NOTEN EN KAAS

NAAR MAURICE VERMEULEN
IN HORST AAN DE MAAS
Een nieuwe naam voor de kaaswinkel in Horst is:

De kaas- en notenwinkel De Waag in Horst heeft sinds april een nieuwe eigenaar: Maurice Vermeulen uit Blerick.
De nieuwe eigenaar is nu op zoek naar een nieuwe naam voor de winkel.

✁

Naam:
De vorige eigenaar van de kaasen notenwinkel Frans van Lin bood de
winkel om gezondheidsredenen ter
overname aan. Maurice Vermeulen
heropende op dinsdag 21 april de
winkel. Wat hem vooral opvalt in de
tijd dat hij nu in de zaak werkt, is
dat het Horster publiek een kritisch
publiek is, dat kwaliteit en smaak
in combinatie met een acceptabele
prijs voorop stelt. “Mijn drijfveer is
hard werken om de winkel tot een
succes te maken, waarbij de service
aan de klanten, het leveren van
topkwaliteit en hygiëne voorop staat”,
aldus Vermeulen.
In de kaas- en notenwinkel
worden meer dan 70 Nederlandse en
50 buitenlands speciaalkazen verkocht,
samen met een groot assortiment
aan noten uit alle werelddelen,
kaassalades en olijven.
De winkel draagt momenteel
de naam De Waag, die de vorige
eigenaar voerde. Vermeulen wil met
een nieuwe eigenaar ook een nieuwe
naam voor zijn winkel en roept nu de
inwoners uit Horst aan de Maas op om
een originele naam te bedenken.

Straat:
Woonplaats

Telefoon

Inleveren vóór 1 oktober a.s. in de winkel: Steenstraat 16a, 5961 EV Horst.
Degene waarvan de naam wordt gekozen wint een rijkelijk gevulde kaas- en notenmand
ter waarde van € 60,00. Ook aan de kinderen is gedacht. Kinderen tot en met 10 jaar kunnen meedoen
aan een kleurwedstrijd met een leuke prijs; de kleurplaat is in de winkel verkrijgbaar.

Het adres voor al uw Nederlandse en buitenlandse speciaalkazen, vers gebrande
noten, kaassalades, olijven, cadeauverpakkingen en andere specialiteiten.

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

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Coen Absil onroerende zaken, Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

Waarom Facebook weet
welke reclames bij jou passen
Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Ook wel eens gedacht ‘Wat een toeval!’ toen je op Facebook een
advertentie voorbij zag komen voor tickets naar Cuba, nét nadat je
gezocht had naar een vakantie op het eiland? Niks is minder toevallig.
Facebook weet precies wat je doet, wie je bent en wat je zoekt en zet
dit om in voor jou zo relevant mogelijke advertenties.

Door al het posten, liken en
delen weet Facebook van haar ruim
1,4 miljard actieve gebruikers precies
wat belangrijk voor hen is, wat ze
interessant vinden en waar ze geld
aan uitgeven. En dat laatste gegeven,
dat willen bedrijven natuurlijk maar
al te graag weten. Maar hoe kan
Facebook dat nu precies weten? Je
hebt nergens gepost dat je misschien
wel op vakantie wilt naar Cuba. En je
zat nog niet eens op Facebook toen
je even langs de websites van KLM
en hotels.com klikte.
Bedrijven kunnen op Facebook
precies aangeven wie ze willen
dat hun advertentie ziet. Dat kan
heel specifiek: niet alleen leeftijd,
geslacht, opleiding en woonplaats

kunnen gekozen worden, maar ook je
interesses, wat je leuk vindt, of je een
relatie hebt en al het andere dat je zelf
vaak vrijwillig in je profiel vrijgeeft.
Mocht dat niet genoeg zijn, dan heeft
Facebook een systeem ontwikkeld
dat ze ‘remarketing’ noemen. Met
een ‘verborgen pixel’ wordt een klein
stukje code geplaatst op een website,
bijvoorbeeld die van het lokale
reisbureau. Als je die website bezoekt
en daarna op Facebook inlogt, wordt die
pixel verbonden aan jouw Facebookprofiel. Facebook kan zo precies zien
op welke websites je net allemaal
geweest bent. Daarop baseren ze weer
welke advertenties het beste bij jou
passen. Natuurlijk hopen ze hiermee
dat je teruggaat naar de website van
het reisbureau en alsnog die tickets
koopt (misschien nu zelfs met een klein
beetje korting om je te verleiden).
Ook je locatie speelt een
rol. Want via wifi-signalen, GPS,
telefoonnetwerken of andere

manieren weet Facebook ook precies
waar je bent. De advertentie van
het lokale reisbureau zal dan eerder
in je tijdlijn verschijnen dan die van
een reisbureau in het noorden van
het land. En Facebook en consorten
hebben nog veel meer trucjes.
Sociale netwerken en Google weten
inmiddels soms meer van ons dan
onze beste vrienden of partner en
zijn niet bang om dat in te zetten
voor reclames en advertenties.
Dus pas op met online shoppen
voor je cadeautjes: voordat je het
weet heeft Facebook je zoekgedrag
verraden door aanbiedingen te
plaatsen op de timeline van je
liefje!

Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Ruim 30 stuks gebruikte kwaliteits naaimachines
Met 1jaar garantie, afleverbeurt en omruilgarantie.

Elna

- Pfaff – Lewenstein -

Husqvarna

Verkoop, Onderhoud & Reparatie (op afspraak)
077-3987973 / 06-38518702 Americaanseweg 13 Horst

Inloopdag
Zaterdag 12 september
van 10.00 uur tot 17.00 uur

hypnotherapie, readings, cursussen en workshops
Kijk voor ons programma op onze website

Hazenkampweg 19,
5964 PE Horst - Meterik
Tel. 077 - 397 15 61
E-mail: info@dewitteengelhorst.nl
Handelstraat 17, Horst

www.dewitteengelhorst.nl
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opinie

Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Beleef er geen voldoening aan’
Het huishouden doen staat bij de meeste mensen niet bovenaan de lijst met favoriete bezigheden. Veel liever zitten we met een kopje
koffie op de bank dan dat we de ramen lappen of badkamer schoonmaken. Toch zegt 45 procent van de inwoners van Horst aan de Maas er
geen grote hekel aan te hebben. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

De ramen lappen staat in Horst aan de
Maas op de eerste plek van meest vervelende
klusje in het huishouden, gevolgd door de wc
schoonmaken en dweilen. Dat dit nu eenmaal
wel moet gebeuren, daar hebben we ons maar
bij neergelegd. “Ik beleef geen voldoening aan
huishoudelijk werk doen. Omdat het gewoon
nooit is afgelopen. Als mijn huis schoon is denk ik
hoogstens: bah, morgen ligt alles toch weer vol”,
verzucht iemand. “Positief feit van het huishouden doen, blijft dat je zelf kunt beslissen wanneer
je een kopje koffie drinkt”, zegt deze inwoner.
“En met een gezellig muziekje erbij valt het wel
mee”, lacht een ander. Het merendeel van de
inwoners doet het huishouden dan ook zelf en
heeft geen huishoudelijke hulp. Degenen die wel

Inwonerspanel

1.672 leden

Van 11.00 uur tot 17.00 uur
Rozendaal 15 in Maasbree

Top drie

ramen lappen
wc schoonmaken
dweilen

Meest vervelende
huishoudelijke klusje
hulp hebben, hebben hier voor gekozen omdat ze
of zelf lichamelijk niet in staat zijn het huishou-

je jong leert hoe belangrijk orde en netheid is.”
den te doen of er door andere werkzaamheden
Al geeft deze ouder toe dat dit niet altijd meevalt:
geen tijd voor hebben.
“Het lukt alleen niet altijd om de klusjes te laten
De meerderheid, 70 procent, zegt zich niet
uitvoeren.”
fijn te voelen in een huis dat niet schoon en
opgeruimd is. En ook
rommel van anderen is
TipHorstaandeMaas
‘Soms heb je er gewoon
een ergernis voor 69 prois
een
samenwerkings
geen zin in’
cent. “Als er opgeruimd
verband tussen
‘Ik ken geen vervelende klusjes’ HALLO Horst aan de
en gepoetst is, vind ik
het fijn dat de kinderen,
Maas en TopOnderzoek.
‘Alles!’
als ze thuiskomen van
Voor meer resultaten
sporten of zo, ook hun
of aanmelden voor
spullen opruimen en niet in de tas laten zitten”,
de volgende enquête, kijk op
merkt deze ouder op. Dat kinderen hun steentje
www.tiphorstaandemaas.nl
bijdragen aan het huishouden vindt 88 procent
Reageren?
van de inwoners belangrijk. “Dit zorgt ervoor dat
www.hallohorstaandemaas.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

Beleef het echte boerenleven!
www.varkensgilde.nl
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Van 11.30 uur tot 17.00 uur
Breetse Peelweg 16 in Maasbree

Beleef uw groenten en fruit van
zaadje tot op het bord!

Ook automaat!

L

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Proﬁteer van speciale
september acties!

www.peoplesfarm.nl

Open Dag 13 september 2015
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 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. 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

Bouwplannen Kerkveld II in Swolgen: luxe of noodzaak
Samen met de dorpsraad heeft gemeente Horst aan de Maas begin
2015 haar focus gelegd op een stuk akkerland zonder ontsluitingsweg om
bouwplan Kerkveld II te realiseren.
De werkgroep Donkvariant is niet
overtuigd dat bouwplan Kerkveld
II voor alle partijen de beste en
voordeligste optie is en heeft een
aantal nieuwbouwlocaties elders in
het dorp onder de aandacht van de
dorpsraad en gemeente gebracht met
het verzoek deze te beoordelen op
haalbaarheid en kosten in relatie tot
bouwplan Kerkveld II. Met name het

afwerken en daarbij uitbreiden van de
doodlopende Beurskensweide in het
Donkerveld én het leegkomen van de
basisschool biedt volgens de werkgroep
meer uitzicht op betaalbare woningen.
Uit gesprekken van de werkgroep
met de verschillende politieke partijen
van gemeente Horst aan de Maas is
gebleken dat er van de oorspronkelijk
tientallen geïnteresseerden nu slechts

een handjevol overgebleven is.
Enkele weken geleden werd door
de gemeente groots in de media
aangekondigd dat grond is aangekocht
voor een weg naar het bouwplan op
Kerkveld II en dat begin 2016 met de
werkzaamheden gestart zal worden,
terwijl de gemeenteraad nog niet eens
goedkeuring voor de plannen heeft
gegeven.
De werkgroep Donkvariant
vraagt zich af of B&W wil bouwen
voor een gezond Swolgen of een
prestigeproject wil realiseren.

In Swolgen staan tientallen huizen te
koop. Met grootschalige nieuwbouw zal
dit aantal niet minder worden. Daarbij
neemt met de jaren de vergrijzing
toe en zullen ouderen steeds meer
hun woongenot zoeken in de grote
kernen waar alle voorzieningen binnen
handbereik liggen.
Recent hebben wij bij B&W een
officieel verzoek ingediend om aan
te tonen dat de bouw van Kerkveld
II een daadwerkelijk betere keuze is
dan de andere door ons voorgestelde
opties.

Wij hebben een dergelijk verzoek
al meerdere keren bij de dorpsraad en
wethouder Vostermans neergelegd.
Door zowel de gemeente als
de dorpsraad werden de vragen en
suggesties van de werkgroep voor
kennisgeving aangenomen en zeer
snel terzijde geschoven.
Wiek Lenssen, Rogier van Leendert,
Henk Kastelijn, Harald de Winter,
Erik Elbers, Gert van de Brand,
Sub-werkgroep
Donkvariant Swolgen
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Bespreking Poll week 35

Uitwisselingsprojecten naar het buitenland organiseren is taak van school
Een kleine meerderheid van de stemmers, 52 procent, is het eens met onze
stelling van twee weken geleden. Zij vinden inderdaad dat het een taak van
de school is om uitwisselingsprojecten naar het buitenland te organiseren. Het
is een leerzaam onderdeel van het onderwijs vinden zij. Leerlingen worden op
deze manier gedwongen om te communiceren in een vreemde taal, iets dat
bijdraagt aan de taalkennis van de leerling. Verder kan het bijdragen aan de
sociale ontwikkeling van de scholier en leert men het een en ander over de

buitenlandse cultuur. Het zou goed zijn wanneer scholen dit oppakken.
De overige 48 procent ziet dit anders. Dit is iets waaraan jongeren in hun
vrije tijd deel kunnen nemen als ze hier zin in hebben. Sommigen zien zo’n
uitwisselingsproject misschien eerder als een soort snoepreisje dan dat ze daar
daadwerkelijk iets van opsteken. Uitwisselingsprojecten kunnen beter vrijblijvend georganiseerd worden voor jongeren die in hun vrije tijd echt iets van
andere culturen willen leren.

Marieke
ment...

De nieuwe KNVB-jeugdregels zijn onnodig
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Met ingang van het nieuwe voetbalseizoen heeft de KNVB enkele nieuwe
regels voor de jeugd opgesteld. Bij wedstrijden van de F-jes moeten ouders
voortaan op minstens 20 meter afstand van het veld staan. Daarnaast zijn er geen
scheidsrechters meer, kinderen beslissen zelf over de spelsituaties. Ook moet
er vooral aangemoedigd worden langs de lijn en zo min mogelijk aanwijzingen
worden gegeven. Kinderen krijgen hierdoor weer plezier in het spel, aldus de
KNVB.
Goed idee. Er zijn ouders die hun ongenoegen over de scheidsrechter of coach
niet onder stoelen of banken steken en menen het beter te weten. Tegenstrijdige
aanwijzingen geven en daardoor hun zoon of dochter alleen maar in verwarring

brengen. Door ouders en andere fans verder van het veld te zetten, worden
kinderen niet afgeleid en kunnen zich zo concentreren op het spel. Kinderen van
een jaar of zeven moeten vooral plezier hebben in het voetbal en zouden zich
niet druk hoeven te maken over regeltjes.
Aan de andere kant is het natuurlijk goed om te zien dat ouders zich
betrokken voelen bij de hobby van hun kinderen. Die paar opmerkingen langs de
lijn die misschien wat ver gaan, daar moet je niet zo zwaar aan tillen. Daarbij is
het goed wanneer kinderen van jongs af aan duidelijk wordt gemaakt wat wel en
niet mag. Dat kun je niet aan hen zelf overlaten.
De nieuwe KNVB-jeugdregels zijn onnodig. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 36) > Het is goed dat Van Horster Land zich alleen op de Poolse cultuur richt > eens 33% oneens 67%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 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. 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

Verbouwing gemeentehuis
Met een snelheid van een kogel gaat er waarschijnlijk (zeker) binnen
nog geen drie weken een extra bedrag van 2,2 miljoen euro goedgekeurd
worden door de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Voor alle
duidelijkheid, mensen dit is maar liefst bijna 113 procent meer!
Het voorstel wordt
dinsdagavond 8 september eventjes
tussendoor besproken tijdens een
commissievergadering, alsof het
niets is, en het besluit wordt nog
geen drie weken later genomen. Het
lijkt Den Haag wel waar besluiten
over de miljarden overschrijdingen
sneller genomen worden als de
eigenlijke aanbestedingen zelf, zoals
van projecten als Noord/Zuidlijn en

de Betuwelijn, de Fyra, de tunnels en
rondweg in Maastricht en het museum
Amsterdam!
Hoe ondoordacht is de
aanbesteding hierin weer geweest:
het zogenaamde futuristische dak wat
al vanaf het begin een lekkend fiasco
is. Nu tijdens de laatste verbouwing
komt de aannemer er toevallig achter
dat hij op een probleem is gestuit en
dat er asbest in het dak verwerkt zit,

tjonge jonge, als het goed is kun je dat
zomaar terug vinden in het bestek wat
bij de tekening van het gebouw hoort,
of zit dit niet meer in het archief?
Krijg sterk de indruk dat er flink is
bekokstooft in de aanbesteding: we
beginnen gewoon voor 1,95 miljoen
(waar we niet mee uitkomen) en
tijdens de bouw is er toch geen weg
meer terug en doen we ook maar
een gedeelte van het dak (we weten
wel dat er asbest in zit) vernieuwen,
misschien ook met zonnepanelen en
delen we het hele gemeentehuis ook
maar meteen opnieuw in. Hopelijk ook
met modern internet en goede WiFi

en 113 procent meer efficiëntie van
de ambtenaren, dan heeft de extra
2,2 miljoen in ieder geval geloond!
Zal mij benieuwen of lopende
en toekomstige projecten en
toezeggingen van bijvoorbeeld
nieuw of verbouwing zwembad
De Berkel, ondertunneling spoor
Sevenum, de trapleuningen en twee
extra invalideparkeerplaatsen achter
gemeentehuis, en fietspaden ook zo
snel en financieel ruimhartig door de
gemeenteraad geloodst worden!
Johan van Huet,
Smetenhofplein Lottum

Ik heb in mijn werkzame
leven al aan heel wat bureaus
gezeten. Sinds mijn afstuderen
heb ik bij diverse media
gewerkt en bij één werkgever
in bijna elke kantoorruimte van
het pand wel een werkplek
gehad.
Aan de achterzijde van het
gebouw, naar de eerste verdieping en weer terug. Het maakte
allemaal niet uit. Ik verzamelde
mijn papieren, dossiers, kladblokken en pennen wel weer en reed
op mijn bureaustoel (want als je
eenmaal een stoel hebt die je
bevalt, wil je die ook houden)
naar het volgende bureau. Een
soort van flexwerken dus. Steeds
meer kantoren worden ingericht
op het nieuwe werken, met
overal flexplekken. Daar zie je
iedere morgen mensen een
beetje verweesd om zich heen
kijken. Waar kan ik vandaag gaan
zitten? De slimste en brutaalste
lui hebben de beste plekken,
dichtbij de koffieautomaat, al
ingepikt. Voor de anderen blijft
dan dat net te kleine bureautje
langs de toiletten over. Dat
betekent dus geen eigen tafel
meer waar je het knutselwerkje
van je dochter op kunt zetten of
een foto van je hond. Een
papieren dossier bewaren omdat
het ooit nog eens van pas kan
komen? Dat kan niet meer,
omdat je geen eigen kast laat
staan ladeblok hebt. Je bureaustoel mag je iedere morgen
opnieuw instellen. Op sommige
kantoren hebben ze zelfs geen
bureaustoelen meer, maar alleen
statafels. Sta je daar op je nieuwe
pumps waar je eigenlijk alleen
mee kunt zitten, maar die oh zo
mooi bij je broek staan. Of wat te
denken van de skippyballen?
Schijnen heel goed voor je rug en
houding te zijn, maar ik zie het al
gebeuren tijdens een vergadering: de eerste rolt om en
vervolgens duikelt de rest er
achteraan. Ik ben dan ook heel
blij met mijn plekje waar ik elke
morgen achter de pc kan
schuiven, zonder me er een weg
naar toe te vechten.

...of ni?
www.hallohorstaandemaas.nl
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GEPLUKT Sunny Cox-Pouwels

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

gezien ze in 2012 haar eigen bedrijfje
Sunny Side of Cakes heeft gestart:
“Met een oud-collega ging ik naar
een workshop taarten maken. Ik vond
het zo leuk dat ik vervolgens ook zelf
spulletjes aanschafte. Uiteindelijk heb
ik met behulp van Durftevragen een
eigen bedrijfje gestart. Ik maak taarten
en cupcakes voor allerlei gelegenheden
en ik geef workshops en kinderfeestjes.
Veel mensen hebben al een dergelijk
bedrijf, maar ik dacht: als ik het niet
probeer, dan weet ik ook niet hoe het
gaat uitpakken. Het is niet erg als het
niet lukt. Het is echter allemaal goed
gegaan.”

Muziek en het
verhaal

Naast haar werk bij Dichterbij heeft Sunny Cox-Pouwels (30) uit Horst sinds 2012 een eigen bedrijfje, genaamd
Sunny Side of Cakes. Deze week wordt deze sociale creatieveling die graag uitdagingen aangaat en haar eigen plan
trekt, geplukt.
Op een achteraf gelegen boerderij
in Swolgen groeide Sunny in een groot
gezin op. “Ik vond het altijd heel fijn
om mijn twee broers en twee zussen
om me heen te hebben. Ik heb nog
steeds een erg goede band met ze.
We gaan vaak samen op bezoek bij
onze ouders en mijn nichtjes en neefjes
komen geregeld bij ons logeren”,
vertelt ze. Veel bezigheden passeerden
in haar jeugd de revue: paardrijden,
jazzballet, creatief bezig zijn,
gezelschapspelletjes met de familie en
gezellig met z’n allen naar de bossen.

Medemens helpen
Als klein meisje wilde Sunny graag
in een weeshuis werken. Het was dan

ook geen verrassing dat ze na de havo
te hebben afgerond aan het Dendron
College in Horst, Sociaal Pedagogische
Hulpverlening in Eindhoven ging
studeren. “Ik wil graag de medemens
helpen en iets voor de maatschappij
betekenen. Dat heb ik ook van huis
uit meegekregen”, zegt ze. Na acht
jaar met veel plezier met jongeren te
hebben gewerkt bij Dichterbij, wilde
Sunny graag een nieuwe uitdaging
aangaan. Vandaar dat ze vandaag de
dag met volwassenen werkt. “Er zijn
nog zo veel leuke en mooie dingen te
ontdekken dat ik denk dat ik over tien
jaar weer iets anders wil doen”, aldus
Sunny.
Een andere kinderdroom van Sunny

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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is het werken als bakker. Ook deze
droom is enigszins uitgekomen, aan-

Naast haar werk bij Dichterbij
en het runnen van haar eigen
bedrijfje, is ze graag creatief bezig
en onderneemt ze leuke dingen met
haar vriendinnen. Het liefste gaan
ze samen naar musicals. “Wanneer
je naar een musical kijkt, is er niets
anders meer dan de muziek en het
verhaal. Je kunt je volledig inleven”,
vertelt ze glimlachend. Evita is haar
lievelingsmusical. Deze heeft Sunny
maar liefst drie keer gezien. Om fit

te blijven, doet ze aan poweryoga
en gaat ze geregeld met hond Faya
wandelen. Sunny omschrijft zichzelf
niet als ‘dierenmens’, ook al zorgt ze
voor hond Faya, twee shetlandpony’s
en veulentje Teun: “Ik vind het leuk om
te doen, maar ik ben toch meer een
‘mensenmens’.”

‘Ik houd
van de vrijheid’
Sinds twee jaar is Sunny met
Leon (29) getrouwd. Ze kennen
elkaar al veertien jaar vanuit hun
middelbareschooltijd. Samen gaan ze
graag op reis. “Ik houd van de vrijheid
en het feit dat je totaal je eigen ding
kunt doen. Het liefste kopen we een
ticket, pakken we onze backpack in en
zien we wel waar we op dat moment
belanden. Een van onze mooiste
reismomenten was toch wel een
bezoek aan een kratermeer in Java.
Het was niet alleen een ontzettend
mooie omgeving, maar we waren ook
helemaal alleen. Echt een wauwmoment”, vertelt ze vol enthousiasme.
In de toekomst zou Sunny nog graag
naar Kenia willen gaan om daar de
wilde dieren in de natuur te kunnen
zien.
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Voor de vestiging Sevenum zoekt Abemec een gemotiveerde:

Monteur
landbouwmechanisatie
Abemec, onderdeel van de Koninklijke Agrifirm
Group en het Duitse BayWa, is een importerende
dealer van tractoren, multipurpose machines en
landbouwwerktuigen. Specialisme van Abemec is
landbouwmechanisatie op het boerenerf. Tot de
primaire doelgroep behoren agrariërs, loonwerkers –
zowel in het agrarisch bedrijf als ook in de bouw - en
landschapsbewerkers zoals gemeenten en waterschappen.
Naast verkoop van tractoren, machines en werktuigen
heeft Abemec als andere belangrijke activiteit het

verlenen van service en uitvoeren van reparaties en
onderhoud. Abemec is actief in Noord-Brabant, NoordLimburg, Zeeland, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en
Groningen. Wij hebben ruim 200 werknemers in dienst
waaronder ruim 110 servicemonteurs, werkzaam vanuit
18 werkplaatsen in de regio. Abemec heeft een zeer
uitgebreid onderdelenmagazijn, mobiele servicewagens,
een 24-uurs storingsdienst en een professioneel
occasioncentrum.

Ben jij een mbo’er en ben je gek op techniek? Dan
is de kans groot dat Abemec de baan heeft waar jij
op zit te wachten. Als monteur werk je in een team
van enthousiaste collega’s die zowel op de vestiging,
als op locatie de werkzaamheden uitvoert. Je werkt
aan hoogwaardige landbouwmachines waarbij je de
voorkomende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
uitvoert aan mechanische-, elektronische- en
hydraulische systemen. Jouw inzet is mede bepalend
voor de veiligheid en het ongestoord rijden van het
machinepark van onze klanten.

Arbeidsvoorwaarden:
Een marktconform salaris met uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder 24 vakantiedagen,
13 roostervrijedagen en ruime opleidingsmogelijkheden.
Alle medewerkers kunnen gebruik maken van een
aantrekkelijke collectieve zorgverzekering en zijn
ingebracht bij een solide pensioenregeling. Voor
onregelmatig werken ontvang je vanzelfsprekend
een passende vergoeding.

Functie-eisen :
• mbo-diploma in de richting van landbouwtechniek
niveau 4.
• Bereidheid om diverse cursussen te volgen.
• Beschikt over rijbewijs B (E).

Contactinfo:
Ben je geïnteresseerd? Ga naar www.abemec.nl
en klik op ‘werken bij Abemec’ in het linker menu.
Klik op de betreffende functie. Laat hier je motivatie
en cv achter en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe
collega! Voor meer informatie, neem contact op met de
afdeling personeelszaken 0413-382286.

www.abemec.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
10 september 2015
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

12 september: Dag van de Democratie

De gemeenteraad
houdt Open Huis!
Zaterdag 12 september is de landelijke Dag van de Democratie.
De gemeenteraad van Horst aan de Maas zet dan tussen 11.00 tot 15.00 uur de deuren van
het gemeentehuis open. Iedereen is welkom om kennis te maken met de raadsleden en hun
werk.
Voor iedere inwoner van Horst aan de Maas
is de Dag van de Democratie een gelegenheid bij uitstek om kennis te maken met lokale
politici. Op allerlei manieren kunt u uw mening
laten horen en vragen stellen aan leden van de
Gemeenteraad. Bovendien krijgt u een kijkje in
de politieke keuken van de gemeente.
De thema’s die tijdens de Dag van de Democratie extra aandacht krijgen zijn:
• Democratie
• Zorg
• Veiligheid
• Duurzaamheid en
• Cultuur.

Daarnaast kunt u filmpjes bekijken over de
raad en actuele lokale thema’s. En u kunt input
leveren via de ‘motieboom’. Daarin hangt u uw
eigen voorstel over een onderwerp dat volgens
u in de raad besproken moet worden.

Aan het werk in het Berkelsbroekpark!
De gemeente staat voor een aantal beheer- en onderhoudstaken in het Berkelsbroekpark.
Daarnaast willen we een stapje verder gaan. We zijn benieuwd of het park wel voldoet aan de
wens en verwachting van de omwonenden. Hoe zien de bewoners de groenzone in hun wijk?
Zijn er nog bepaalde dingen die gemist worden? Misschien zijn er wensen die eenvoudig in te
passen zijn. Kortom, wat leeft er in het Berkelsbroekpark.
De dorpsraad Horst werkt en denkt met ons
mee om de bewoners daarin een rol te geven.
Vandaar dat zij tijdens de dorpsraadvergadering op 17 september a.s. tijd beschikbaar stelt
om hierover van gedachten te wisselen. Van
19.30 uur tot 20.30 uur staat het Berkelsbroekpark op hun agenda.

Wij nodigen u uit en neemt u uw buren mee om
samen hierover van gedachten te wisselen hoe
dit verder opgepakt kan worden!
De dorpsraad vergadert in het Party en
Sportcentre ‘De Riet’ aan de Weltersweide 22
in Horst.

De gemeenteraad wil deze ontmoeting met
de inwoners van Horst aan de Maas ieder jaar
gaan organiseren. Maar u kunt natuurlijk elke
dag met de raadleden in contact komen.
Dat kan via vele wegen, zoals een bericht naar
griffier@horstaandemaas.nl

Onlangs vierde
zuster Bonaventura
uit Grubbenvorst
haar 103e
verjaardag.
Burgemeester
van Rooij
feliciteerde haar
persoonlijk namens
de gemeente.

We zien u graag op 12 september, op de
Dag van de Democratie!

Nieuw rooster vrij zwemmen 2015
Dag

Tijd

Bad

Maandag

11.00 - 13.00 uur

Wedstrijdbad en vanaf 12.00 uur ook het recreatiebad

Dinsdag

18.30 - 20.00 uur

Beide baden

Woensdag

07.30 - 08.30 uur

Beide baden

12.00 - 15.30 uur

Wedstrijdbad en vanaf 13.00 uur ook het recreatiebad

Donderdag

18.30 - 20.00 uur

Beide baden

Vrijdag

10.30 - 13.00 uur

Beide baden

Zaterdag

14.00 - 17.00 uur

Beide baden

Zondag

11.00 - 15.00 uur

Beide baden

Mocht u meer informatie willen hebben, kunt u altijd even bellen of kom gerust eens langs.
Zwembad de Berkel Kranestraat 14, 5961 GZ Horst. Tel (077) 477 97 25 of mail:
Receptiezwembad@horstaandemaas.nl. Of bezoek onze website: www.zwembaddeberkelhorst.nl

Kent u ook iemand die een
onderscheiding verdient?

Afsluiting wegen centrum Horst
In verband met het evenement Van Horster Land zijn het komende weekeinde enkele wegen
in het centrum van Horst afgesloten voor alle verkeer.
Van vrijdag 11 september 9.00 uur tot maandag 14 september 15.00 uur zijn
de volgende wegen afgesloten.
• Herstraat (tussen de St. Josephstraat en de Gasthuisstraat)
• Gasthuisstraat (tussen de Dr. v.d. Meerendonkstraat en de Herstraat)
Ter plaatse zijn omleidingsroutes ingesteld. De grote parkeerterreinen blijven bereikbaar.
Voor vragen kunt u terecht bij verkeerskundig medewerker Ton Peeters, tel (077) 477 97 77.

Snoeien bomen
Vanaf 14 september gaan we beginnen met
het snoeien van diverse bomen in de hele
gemeente Horst aan de Maas. Hierbij maken

Kijk voor meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding
op www.horstaandemaas.nl

Bekendmakingen

Inloopavond voor de aanleg
van het fietspad Witveldweg
De gemeente start binnenkort met de aanleg van het fietspad langs de Witveldweg.
Werkzaamheden
De werkzaamheden omvatten:
• Het verwijderen van groen, het maken van
grondwerk, het aanbrengen van duikers en
riolering, funderingen en het aanbrengen van
asfaltverhardingen en straatwerk.
Planning
In oktober zullen wij starten met de uitvoering
en dan zullen wij de aanwonenden via een brief
op de hoogte brengen van de planning.

Inloopavond
Op maandag 14 september aanstaande organiseren we een inloopavond in het gemeenschapshuis ’t Haeren, Irenestraat 20 te Grubbenvorst. Op deze avond kunt u vragen stellen
over nadere details van werk.
De inloopavond start om 19.30 uur en eindigt
om 21.00 uur.
Namens de gemeente Horst aan de Maas
zullen de heren Michael Bouwmans en
Wim Konings u te woord staan.
Wij hopen u op deze avond te mogen begroeten.

we gebruik van een hoogwerker en soms is het
noodzakelijk om de weg tijdelijk af te sluiten.
Wij vragen uw begrip voor het ongemak.

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te
raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op
het volgende.
America
Reindonkerweg 6
Reindonkerweg 6a
Peelheideweg nabij nr. 25
Broekhuizen
Horsterweg/Stokterweg instellen 60 km-zone
Grubbenvorst
Grubbenvorsterweg 18,

Horsterweg 72
Middelreuvelt 69

Kronenberg
Americaanseweg 20, 20a

Horst
Veld-Oostenrijk 13
Schoolstraat 61 en 63
Americaanseweg 52
Gebr. van Doornelaan 25
Kreuzelweg 2
Gebr. van Doornelaan 126

Lottum
Stokterweg
Meterik
Campagneweg 8
Sevenum
Romerweg 5
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zaterdag 12 en
zondag 13 september tijdens
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Koopzondag
13.00 - 17.00 uur

Van Horster Land
Horst-centrum staat in het weekend van zaterdag 12 en zondag 13
september in het teken van Van Horster Land, een evenement waarbij
Nederlanders en Polen uit de regio kunnen genieten van alles wat ze
elkaar op culinair en cultureel vlak te bieden hebben.

AGENDA

Horst Centrum

19 - 23 september 2015

najaarskermis
4 oktober 2015

koopzondag
rode loper show
31 oktober 2015

herbstfest

Horst-centrum staat zaterdag 12 en zondag
13 september in het teken van het evenement
Van Horster land. Streekproducten,
streekgerechten, zang, dans, muziek, sport,
bloemen en planten van Nederlanders én Polen uit
de regio vormen de kern van het evenement. Want
hoe kun je elkaars cultuur beter leren kennen dan
door te genieten van de lekkernijen van de ander?
Polen staan bekend om hun fijne vleeswaren en
lekker ambachtelijk gebak. Maar ook de Hollandse
kaas, verse aardbeien en specialiteiten van lokale
restaurants komen aan bod.

Culinair en cultuur
Naast het culinaire gedeelte is er ook veel aandacht
voor muziek en dans tijdens Van Horster Land.
Op het Wilhelminaplein, Lambertusplein en in de
Mèrthal zijn optredens van Poolse en Nederlandse
supersterren en lokale beroemdheden. Zo geven
Magdalena Baryla & Roger Martin Maluga, bekend
van X-Factor Polen, een show en staan lokale
artiesten uit Horst aan de Maas als Eva Wijnen &
Grand Round Band, slagwerkgroep Drums ’n Roses
en Math Craenmehr op het podium. Ook geven

sport- en muziekverenigingen demonstraties.
In het hele centrum laten hoveniers in schitterend
aangelegde demonstratietuinen de mooiste bloemen
en planten uit de omgeving zien.

Traditionele oogstdankviering
Zondag 13 september wordt om 10.30 uur een PoolsNederlandse Oogstdankviering gehouden. De
Lambertuskerk in Horst wordt hiervoor versierd
met Hollandse groenten en fruit én een traditionele
Poolse kroon. Bisschop Wiertz draagt de Pontificale
Hoogmis op en verzorgt zelf de preek.
Met Van Horster Land hopen Poolse en Nederlandse
organisaties verbindingen te leggen tussen de
ongeveer 20.000 Polen die in de regio Horst aan
de Maas wonen en de andere inwoners van de
gemeente. Ook in aanloop naar het evenement zijn
de verschillende bevolkingsgroepen al maanden
gezamenlijk aan de slag geweest. Tijdens Van
Horster Land zijn de winkels in Horst-centrum ook
op zondag open van 13.00 tot 17.00 uur. Parkeren in
het centrum van Horst is zoals altijd gratis.
Kijk voor meer informatie en het hele programma
van het weekend op www.vanhorsterland.nl
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Acties en aanbiedingen van deelnemers:

€10,- korting

op ons eigen kinderschoenenmerk Vippy’s

Alleen op zondag 13 september 2015

Kerkstraat 2b

Groenewoudstraat 1

ONZE SMAAKVOLLE
COLLECTIE BEKIJKEN

5% korting
op alles!

(Alleen geldig op zondag 13 september 2015)

zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

Steenstraat 14

BIJAlléénT-MOBILE
ABONNEMENT
geldig op de koopzondag van 13 september
Wilhelminaplein 1

Knip deze actie uit en neem hem mee naar de winkel

Kerkstraat 18

bij besteding vanaf € 50,00 eenmalig

Wij doen ook mee met Horst Culinair!

Kom proeven
in onze stand

Kerkstraat 11

GRATIS POWERBANK

KOM OP ZONDAG 13 SEPTEMBER

WIJ ZIJN OPEN VAN 12.00-17.00 Uur

Coenders Horst

DE Nieuwe najaarscollectie is binnen

Stoere Mannen Tosti

Nu € 4.50

Dyson-stofzuiger
voor € 199,-

€ 10,00 cadeau!

*

Wilhelminaplein 10

Hoofdstraat 25

*Alleen geldig op zaterdag 12 en zondag 13 september 2015
*Niet op aanbiedingen en opruiming. Max 1 per adres.

Open Huis
Dagen
t/m zondag 13 september 2015

Kerkstraat 17

Doolgaardstraat 8

Buitengewoon compleet!
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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 Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Als ik de baas was in Horst aan de Maas…
…dan was onze gemeente Horst aan de Maas een plek waar je
thuiskomt, en waar de ‘Horster maat’ je elke dag weer het vertrouwde
gevoel van geborgenheid, veiligheid en vertrouwdheid geeft.
Een gemeente waar je nooit meer weg wil, omdat wonen, werken en
welzijn er goed geregeld zijn.
Het koesteren van het
v erenigingsleven en de gemeenschapszin, die zo kenmerkend zijn
voor onze gemeente en de Limburgse
cultuur. Een samenleving waarin
iedereen, naar zijn of haar mogelijkheden, een bijdrage levert. De rol van

de overheid, dus ook de lokale politiek,
geeft daar ondersteuning aan. Waar de
politiek naast u staat, niet tegenover
u. Samen klaren we elke klus. Ook het
bedrijfsleven kan rekenen op warme
aandacht. Waar familiebedrijven en
kleine ondernemers kunnen onderne-

men, omdat zij onze lokale economie
kleur geven en verrijken. Bedrijven
van grotere omvang moeten ook de
ruimte krijgen die zij nodig hebben.
Betrokkenheid van onze gemeente bij
regionale gebiedsontwikkelingen en
projecten, zodat er voor iedereen werk
is. Een gezonde economie, waar het
goed werken is, is de basis voor een
samenleving waar het goed wonen is
en waar welzijn is.
Een gemeente waar men kan
blijven wonen als een jongere het huis

verlaat, waar ouderen kleiner kunnen
wonen indien dit voor hen van belang
is. Waar ruimte is voor mensen om
de woning aan te passen, zodat deze
levensloopbestendig wordt. Waar kinderen in de omgeving rondom het huis
kunnen ravotten en scholieren veilig
naar school kunnen. Een gemeente
waar van kind tot oudere een woning
op maat is.
Een samenleving waar voor elkaar
gezorgd wordt, waar men verbinding
vindt met anderen. Dit bij de vereni-

ging, de buurt, op school of in de
horeca. Waar verenigingen ieder op
zijn wijze bestaansrecht heeft en waar
kan de verbinding zoekt. Waar oud en
jong elkaar vindt en zorg draagt voor
elkaar en waar nodig de gepaste zorg
zich in de buurt bevindt.
Dit is de samenleving waar wij
voor willen gaan samen met u, want
met elkaar kunnen we meer. Gewoon
samen doen.
Danny van Hees,
CDA Horst aan de Maas

Als ik de baas was in Horst aan de Maas…
…dan zou ik er in ieder geval voor zorgen dat heel veel gewone burgers
hun wensen en klachten op de Dag van de Democratie inleveren op het
gemeentehuis of op de troon voor het gemeentehuis gaan zitten om die
wensen uit te spreken. En vervolgens zou ik ervoor zorgen dat al die
wensen en klachten worden afgehandeld in goed overleg met de indieners.
Veel politici laten graag een
eigen ‘monumentje’ achter voor de
burgers, waar die burgers wel zelf
voor moeten betalen. Ik zou daar

een eind aan maken. Dus geen grote
projecten, die toch niet opleveren wat
wordt beloofd en altijd duurder blijken
dan voorspeld.

Ik zou zorgen dat het dualisme
weer de basis wordt van onze democratie en een eind maken aan de
gewoonte om achter de schermen te
vergaderen met de ‘eigen’ wethouders
over de raadsagenda. Ik zou die zaken
behouden waarvoor nu veel waardering
bestaat, zoals het gevoel van veiligheid
en geborgenheid, de steun voor kleinschalige projecten, het verenigingswerk

en het vrijwilligerswerk. Ik zou meer
aandacht besteden aan cultuur en
toerisme. Die beleidsterreinen krijgen
nu te weinig aandacht. Een gevarieerd
cultuuraanbod is van groot belang voor
een goed vestigingsklimaat en het
toerisme is een van de belangrijkste
economische motoren voor deze regio.
En ik zou meer aandacht besteden
aan natuur en milieu, zodat onze

gemeente nog mooier wordt. Mocht
u tijdens de Dag van de Democratie
op 12 september verhinderd zijn, dan
kunt u ook elke eerste zaterdag van
de maand in de bibliotheek van Horst
van 11.00 tot 12.00 uur uw wensen
en klachten direct bespreken met
leden van D66.
Henk Kemperman,
D66 Horst aan de Maas

HALLO voordeelpas
Op vertoon van de HALLO voordeelpas
krijgt u direct voordeel bij de volgende
deelnemende bedrijven:

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

HUIS van de STREEK

anco lifestyle centre

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Beej Mooren

Lunchroom Lekker Gewoën

Blauwebessenland

Museum de Kantfabriek

Boerderijwinkel Lenders

My-LifeSlim

Bootcamp Power

Paramedische Voetzorg Horst

Camps Optiek

Pearle Opticiens Horst

Center Parcs Het Meerdal

Praktijk Ik Leer

De Golfhorst

Ristorante La Rondine

DMS-Service

Slender You Fit

Duet Kappers

Staatsie 1866

Eetcafé ’t Dörp

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

Eethuis BRaM

Toffedag.nl

FotoID

Toffe Dagstrand

Het Aardbeienland

TVI Computers

Het LoopCentrum

Ut Snoephuuske

Het Maashotel

VARG Outdoor & Travel

www.anbise.com, Sevenum

Venrayseweg 11, Horst

St. Lambertusplein 2a Horst
Kreuzelweg 3, Horst

Stationsstraat 137, Hegelsom
Veerweg 11, Broekhuizen

Hof van Kronenberg

Kronenbergweg 19, Kronenberg

en

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen

ieding

www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

Weltersweide 1, Horst

n aanb

Peperstraat 12a, Sevenum

Meterikseweg 84, Horst
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Ulsheggerweg 2b, Lottum

Pieter Belsstraat 34, Horst

ns artik

Raamweg 8, America

Steenstraat 3, Horst

seizoe

www.dagjemeerdal.nl, America

Hof te Berkel 1-9, Horst

g o e d,

Sint Lambertusplein 2, Horst

www.mylifeslim.com Sevenum en Swolgen

, belte

www.bootcamppower.nl, Horst

Americaanseweg 8, Horst

o n n en

Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst
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Dorperpeelweg 1, America

Maasbreeseweg 1, Sevenum
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Deelnemers

Stationsstraat 151, Hegelsom
Lambertusplein, Horst
www.toffedag.nl
Dagstrand Kasteelsebossen, Horst
Venrayseweg 10, Horst
Kerkstraat 26, Horst

Gebr. van Doornelaan 90, Horst
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Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas
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Als ik de baas was in Horst aan de Maas…
…dan hield ik de koers aan die Horst aan de Maas nu aan ’t varen is.
Uiteraard is bijsturen noodzakelijk, maar we kunnen trots en tevreden zijn
op onze prachtige gemeente. We hebben een prima ondernemersklimaat
en het huishoudboekje van de gemeente is op orde. We maken zorgvuldig
afwegingen waar we wel en niet in kunnen investeren. Daar waar mogelijk
bezuinigen we zelfs, echter niet ten laste van de inwoners.
Het toerisme neemt een grotere
rol in en steeds meer mensen
weten Horst aan de Maas met
haar mooie identieke kernen te
vinden. Het bruisende Horst centrum
met goede winkelvoorzieningen

en een divers aanbod aan
uitgaansgelegenheden. Daarnaast
de verrassend mooie kleine kernen
verbonden door een groot fiets- en
wandel netwerk door het uitgestrekte
buitengebied maakt de gemeente

Horst aan de Maas uniek. Zowel de
inwoners als de toeristen voelen zich
prettig en veilig. De vele ondernemers
en verenigingen, de grote spelers
maar ook de kleintjes zorgen voor
werkgelegenheid en veel mensen
zijn als vrijwilliger actief. Ze leggen
verbindingen met elkaar en zorgen
voor kruisbestuiving. Er wordt naar
elkaar geluisterd, men leert van elkaar
en helpt elkaar.
Als ik de baas was zou ik dit alles
koesteren en er trots op zijn dat de

inwoners dit mede mogelijk hebben
gemaakt. Het zijn uiteindelijk de
inwoners zelf die het gevoel en de
beleving compleet maken. We moeten
blijven luisteren naar deze inwoners
en zorgen dat ze zich betrokken blijven
voelen. Om een rustige, betrouwbare
en standvastige koers aan te houden,
moet je naar de argumenten luisteren
en niet uit sentiment handelen. Uitgaan
van gelijkwaardigheid en zorgen voor
transparantie, dan is er vertrouwen en
blijf je in rustig vaarwater. We kunnen

uitvaren naar het grote water om
samen met andere gemeenten over
te steken, zaken op te pakken en
regionaal te regelen. We moeten er
echter voor blijven waken dat ook dit
transparant blijft, anders gaan we ten
onder in het grote geheel. Trots zijn
op wat we hebben en het gesprek
aan blijven gaan, zodat we bij kunnen
sturen. Dat zou Essentie doen als zij
baas was in Horst aan de Maas.
Bianca van den Berg,
Essentie Horst aan de Maas

Als ik de baas was in Horst aan de Maas…
… dan doet iedereen mee. De Partij van de Arbeid gelooft in de kracht,
verantwoordelijkheid en de creativiteit van de mensen in onze gemeente.
Het is voor de gemeente de uitdaging om die burgerkracht ruimte te geven
en te ondersteunen. Samenwerken en meedoen zijn belangrijke waarden
in onze visie op samenleven in een gemeente van zestien unieke dorpen.
… dan blijft Horst aan de Maas
een prachtige plattelandsgemeente.
Zestien vitale dorpen van Peel tot
Maas worden omringd door een
uitgestrekt buitengebied. In de dorpen
wordt gewoond en samen geleefd.
Behoud van bloeiende verenigingen

is daarbij van groot belang. Een goed
voorzieningenniveau is de levensader
van onze dorpen en gemeente. Wij zijn
voorstander van maatwerk per kern en
een grote stem hierin van de bewoners.
Dorpsraden zijn een belangrijke partner.
… dan anticiperen we op demogra-

fische ontwikkelingen. Minder kinderen,
meer ouderen. Krimp wordt alleen een
groot probleem wanneer we er nu niet
op inspelen. Leegstand moet voorkomen worden. Dat komt niet alleen tot
uitdrukking in het woningbouwprogramma. Demografische ontwikkelingen raken bijvoorbeeld ook onderwijs,
voorzieningen en openbare ruimte.
… dan kan iedereen zoveel mogelijk
meedoen in de samenleving, met oog
voor ieders mogelijkheden, talenten
en zorgvragen. Middels methodische

vraagverheldering en oplossingsgericht
werken, worden met burgers individuele
arrangementen opgesteld. Daarbij gaan
we uit van de eigen kracht van mensen
en van onze dorpsgemeenschappen om
elkaar te helpen en er voor elkaar te
zijn. De tevredenheid bij burgers over
deze aanpak is groot. Niemand valt tussen wal en schip. De PvdA laat niemand
in de kou staan.
… dan is adequaat (regionaal)
arbeidsmarktbeleid van groot belang.
Werk en eigen inkomen staan voor

iedereen die kan aan de basis om mee
te kunnen doen in de samenleving.
De lokale overheid voert regie om
onder andere de eigen sociale dienst,
het UWV, uitzendbureaus en het
SW-bedrijf zo samen te laten werken
dat alles in het werk gesteld wordt om
mensen aan het werk te houden.
… dan gaan we hierover op
12 september, tijdens de Dag van de
Democratie graag met u in gesprek.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Als ik de baas was in Horst aan de Maas…
… dan zou ik me als eerste inzetten voor de jongeren. Dit zou ik op een
aantal verschillende manieren doen. Het moet fijn wonen zijn in Horst aan de
Maas voor jongeren, daarom zou ik me inzetten voor betaalbare woningen in
de huursector en goede regelingen treffen met betrekking tot koopwoningen. Deze goede regelingen gaan dan niet zorgen dat jongeren op latere
leeftijd met een schuld komen te zitten.
Gemeente Horst aan de Maas heeft
natuurlijk al een verscheidenheid aan

mooie uitgaansgelegenheden en er
worden veel evenementen georgani-

seerd. Om ervoor te zorgen dat de
jongeren op goede voet blijven leven
met de rest van de inwoners zou ik wel
iets doen aan de sluitingstijd van de
kroegen. Het tot in de laten uurtjes
blijven feesten kan op de terugweg naar
huis wel eens voor de nodige overlast
zorgen. Als iedereen wat eerder begint
met uitgaan dan kunnen we ook weer

Ons aanbod:

Salaris en vergoedingen conform CAO

m/v

Functie-eisen:

Jij bent flexibel; in bezit van chauffeurspas; representatief;
kindvriendelijk; communicatief vaardig en beheerst het
gastheerschap als geen ander.

Voor het registreren, plannen en uitgeven van ritaanvragen in het personenvervoer zijn wij per direct op zoek naar een:

Standplaats: Ospel
Ons aanbod:

Salaris en vergoedingen conform CAO

Planner

m/v

Functie-eisen:

Jij hebt kennis/ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking (bij voorkeur BS Taxsys); bent communicatief goed
onderbouwt; bezit een gedegen stratenkennis in het Midden- en
Noord Limburgse (maar ook daarbuiten).

bakje verse aardbeien
500 gr € 1,90*

✃

Standplaats: Horst e.o.

ving. Dat worden dus geen grote
egostrelende projecten geclusterd in
Horst, maar verenigingen en accommodaties die passen in het dorp waar
zij zich bevinden. Het laatste waar ik
me voor inzet is wel persoonlijk. Een
skateboarder wil namelijk goede
wegen in de hele gemeente.
Bart Cox, SP Horst aan de Maas

Nazomeraanbiedingen

Ben jij woonachtig in het Horst aan de Maas gebied en op zoek naar een leuke baan?
Voor de uitvoer van schoolvervoer zijn wij per direct op zoek naar:

Chauffeurs leerlingenvervoer

redelijk op tijd naar huis. Dus net zo lang
feesten maar met minder overlast, goed
voor iedereen lijkt me zo. Als ik de baas
was van Horst aan de Maas dan zou ik
ook zorgen voor een goede spreiding
van verenigingen in onze gemeente. Elk
dorp heeft recht op haar verenigingen
en de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten zijn onmisbaar voor onze samenle-

1 kopen = 2e gratis

*

koffie + wafel met verse
aardbeien en slagroom

€ 1,50 korting*
*acties geldig t/m 20 sept 2015

in september en oktober geopend

van dinsdag t/m vrijdag van 12.00-17.00 u
en zaterdag en zondag van 11.00-17.00 u

Solliciteer direct online via www.taxigeeretsdeleeuw.nl of stuur een CV naar:
Taxi- & Touringcar Geerets BV, t.a.v. mevrouw Leila Dahmani, Hennesweg 36, 6035 AD Ospel

Taxi- & Touringcar Geerets BV
Meerloseweg 9, 5861 AB Wanssum, Tel: 0478 - 532212 • info@taxigeerets.nl • www.taxigeeretsdeleeuw.nl

Kreuzelweg 3 5961 NM Horst 077-3970216
www.aardbeienland.nl
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Alternatieve Horster troonrede tijdens Prinsjesdag
De ‘ald preense’ van carnavalsvereniging D’n Dreumel organiseren op de
derde dinsdag in september, dinsdag 15 september, een alternatieve
troonrede. Deze troonrede vindt plaats in de ‘ridderzaal’ van ’t Gasthoês
in Horst.
Jan Cox, ald preens van D’n
Dreumel, vertelt over het idee hierachter: “Het idee ontstond eigenlijk al
tijdens carnaval, toen we een uitstapje
hadden gepland met de ald preense.
Andere carnavalsverenigingen gaan
vaak met Prinsjesdag naar Den Haag
om daar de koning te zien. Wij wilden
graag zelf iets organiseren.”
In ’t Gasthoês wordt de troonrede

nagespeeld, maar dan toegespitst
op Horst aan de Maas. Om 19.00 uur
worden de koning en koningin in bijpassende kledij ontvangen. De koning
en koningin worden gespeeld door
Lambert Joosten en zijn vrouw Carolien.
“In de nieuwjaarsrede wordt er altijd
teruggekeken op het afgelopen jaar. In
onze troonrede kijken wij juist vooruit
op het komende jaar. Niet alleen op het

gebied van carnaval, maar op alles in
Horst aan de Maas. Alle onderwerpen
kunnen aan bod komen: de verbouwing
van het plein, het gemeentehuis of
zaken die spelen in Meterik.”
Jan Cox: “Natuurlijk kunnen wij
niet in de toekomst kijken, dus het

wordt vooral een ludiek verhaal met
af en toe een serieus tintje. Na de
troonrede gaat onze minister van
Financiën de financiën met het publiek
doornemen. Ook dit zal leiden tot
een lachwekkende voorstelling. Het
geheel is een soort gesprek op toneel.

De teksten zijn geschreven door Ger
Gubbels en Wim Hendrix”, vervolgt
Jan. “De rede duurt ongeveer een uur
en daarna volgt de balkonscène. De
koning en koningin worden na afloop
in een toepasselijk voertuig naar het
centrum gebracht.”

KnopenLopen wil
route voor mensen
met loopbeperking
KnopenLopen buiten het centrum van Sevenum is voor mensen met
een loopbeperking een probleem. Stichting KnopenLopen heeft een route
gevonden die wel geschikt is voor mensen met een beperking en voor de
financiering hopen ze op een bijdrage van het VSBfonds.
“Bij onze wandelingen komt vaak
de vraag of een rolstoeler mee kan
doen, helaas kan dat meestal niet”,
aldus stichting KnopenLopen. Voor
deze mensen wil de stichting een
route maken: dicht bij het centrum,
maar toch in de natuur. De route is
vastgesteld in overleg met GroenGroep
Sevenum en loopt gedeeltelijk door
natuurgebied De Oozze.
Om de route te realiseren, heeft
de stichting geld nodig. Het VSBfonds,
dat initiateven en projecten ondersteunt die bijdragen aan de kwaliteit

van de Nederlandse samenleving,
heeft een wedstrijd uitgeschreven
voor dit soort projecten. Stichting
KnopenLopen is door de voorronde van
de wedstrijd heen gekomen.
“Met een mogelijke bijdrage
van het VSBfonds, veel eigen werk
en hopelijk nog enige geldelijke of
materiële bijdrage is deze route in
de natuur te realiseren”, aldus de
stichting. In de wedstrijd Verzilver je
idee kan vanaf woensdag 9 september
gestemd worden op de ingediende
initiatieven.

Boom voor kapelaan Terrence
De Sevenumse kapelaan Terrence heeft woensdag 2 september samen met Stichting Groengroep
Sevenum een bordje onthuld bij een boom op het Derperpleintje. De Groengroep wil hiermee de kapelaan
verwelkomen. “We hopen dat hij zich net zo stevig wortelt in de Sevenumse grond als de boom”, aldus
de Groengroep.

Feestweekend Sint Jan
Schutterij Sint Jan uit Grubbenvorst houdt haar feestweekend zaterdag 12 en zondag 13 september. Tijdens dit
weekend is er dorps- en verenigingsschieten en het jaarlijkse koningsvogelschieten.

Succesvolle
programma’s

bij Slender You Fit:
Kom langs en informeer
naar de mogelijkheden
tijdens de

inloopavond
op vrijdag 11 september
van 18.30 tot 21.00 uur

of maak een afspraak voor een vrijblijvend
intakegesprek (tel. 06 33 17 83 33)

Medicell
• definitieve
vetverwijdering
• figuurcorrectie
probleemzones

Proti Shape
• snel effectief en
verantwoord afslanken met of zonder
maaltijdvervangers

Alle proteïneprodu
nu blijvend in prcten
ijs
verlaagd!

Tel. 077 - 398 49 71 • Weltersweide 1, Horst
www.slenderyoufit.nl

Doordat de schutterij deelnam aan
het Europees Schutterstreffen te Peine
is het feestweekend verplaatst van de
originele datum naar het weekend van
12 en 13 september. Op zaterdagmiddag 12 september mag er door iedereen ouder dan 15 jaar met de zware
buks geschoten worden. Deze wedstrijd
wordt in drietallen gestreden.
Voor jongeren van 8 tot en met 14 jaar
worden de Open Grubbenvorster

Jeugdkampioenschappen
Windbuksschieten gehouden. Zij mogen
het dan met een professionele luchtbuks tegen elkaar opnemen. ’s Avonds
is er livemuziek in een feesttent.
Op zondag 13 september wordt
een nieuwe koning van de schutterij
benoemd na een wedstrijd schieten
op de koningsvogel. Aan het begin
van de middag worden de huidige
koning en koningin Peter Relouw en

Marlie Relouw-Janssen thuis opgehaald, waarna onder begeleiding
van harmonie Sint Joseph naar het
schietveld getrokken wordt. Naast de
koning wordt ook een Erelidskoning
van Schutterij Sint Jan benoemd. Hier
krijgen niet-leden de kans om mee te
schieten op de erelidsvogel om deze
titel. De avond wordt afgesloten met
een koningsbal en livemuziek op het
terrein van de schutterij.
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TOP D Jeugdvoetbal
toernooi in Grubbenvorst
De negentiende editie van het Graphic & Mail TOP D Jeugdvoetbaltoernooi vindt plaats op zaterdag 12 en zondag
13 september. Het toernooi wordt gespeeld op de voetbalvelden van GFC’33 in Grubbenvorst.

Dedert Icesticks BV Horst is
een internationaal opererend
bedrijf dat jaarlijks 130 miljoen
vrieslollies produceert. Een klein
hecht team van medewerkers is
verantwoordelijk voor de totale
productie: van voorbereiding tot
opslag. Een prettige werksfeer
en collegiale samenwerking zijn
kenmerkend voor ons bedrijf.

Dedert Icesticks BV zoekt een

vakbekwaam
allround monteur m/v
die verantwoordelijkheid draagt voor onderhoud, reparatie en
constructiewerkzaamheden aan mechanische installaties.
Wij vragen:
• LBO+ of MBO niveau;
• kennis en ervaring op het gebied van lastechnieken
en constructiewerkzaamheden;
• zelfstandig met inzicht kunnen werken en oplossingsgericht denken.
Voor aanvullende informatie bel met
mevr. J. van der Meij-Dedert (06-20414500).
Wij bieden:
prima arbeidsvoorwaarden, een goed salaris en fijne werksfeer.
Wij zien jouw schriftelijke reactie graag tegemoet binnen 14 dagen,
ter attentie van: Directie Dedert Icesticks B.V.
t.a.v. mevr. J. van der Meij-Dedert, Industriestraat 15, 5961 PG Horst
Deelnemers aan het toernooi
zijn onder meer Feynoord, Liverpool
FC, PSV, AZ, Bayer ’04 Leverkusen,
Borussia Dortmund en Borussia
Mönchengladbach. Vast onderdeel

in het programma is ook de
gehandicaptensport. Op zondag wordt
in de pauze een wedstrijd gespeeld
tussen de G-teams van RKSV Wittenhorst
en SV Venray. Het TOP D Toernooi wordt

zaterdag geopend om 10.30 uur waarna
vanaf 11.00 uur de spelers aan de slag
gaan. Zondag wordt gestart om 09.30
uur met als hoogtepunt de finale om
15.30 tussen de poulewinnaars.

Eindstand 10-2

Succesvolle laatste
minuten van SV Oxalis 1
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Het eerste team van korfbalclub SV Oxalis uit Horst aan de Maas speelde op zondag 6 september de eerste
wedstrijd van de veldcompetitie tegen het eerste team van de fusieclub De Eendracht uit Liessel, De Treffers uit
Neerkant en ZSV uit Zeilberg. De wedstrijd werd in Horst gespeeld op Sportpark Ter Horst.
De Eendracht maakte al snel het
openingsdoelpunt. Hierna trok SV Oxalis
het spelinitiatief naar zich toe. Er werd
met vlot lopend aanvalsspel druk gezet
op de verdediging van De Eendracht.
Door korte combinaties konden de
dames van SV Oxalis de stand na een
kwartier opbouwen tot 3-1. Hierna

stokte de afwerking bij Oxalis een
beetje. De Eendracht kreeg een klein
kansje onder de korf en kwam terug
met 3-2. De voorsprong voor SV Oxalis
bleef intact. Vanaf het begin van de
tweede helft probeerde de thuisploeg
de bakens te verzetten, maar het spelbeeld bleef hetzelfde. Beide ploegen

verdedigden prima. SV Oxalis was echter aanvallender en wist enkele kansen
effectief te benutten. De voorsprong
werd uitgebouwd naar 6-2. In de
laatste vijf minuten vielen er zelfs nog
vier doelpunten in het voordeel van SV
Oxalis. De eindstand van de wedstrijd
kwam daarmee uit op 10-2.

Goede start competitieseizoen RKSV Melderslo
Door: voetbalclub RKSV Melderslo
Het eerste team van RKSV Melderslo speelde op zondag 6 september tegen RKMSV Meijel. Het betrof een
uitwedstrijd, de wedstrijd werd gespeeld op sportpark De Starte in Meijel. RKSV Melderslo startte het nieuwe
competitieseizoen goed, want de eerste wedstrijd werd met 0-1 gewonnen.
Veel toeschouwers uit Melderslo
waren aanwezig om te zien hoe het
team, onder leiding van de nieuwe
trainer Leon Vievermans, zou gaan
presteren in de 4e klasse. Direct na de
start van de wedstrijd schoten de voetballers uit Melderslo uit de startblokken. De eerste kans werd direct benut.
Al in de eerste minuut werd de aanval
van Bart Verheijen succesvol afgerond
door Peter Spreeuwenberg.
De dadendrang van RKSV Melderslo
was nog niet voorbij. Dennis Gubbels
en Bram Keiren kregen in de eerste

tien minuten nog de kans om de te verdubbelen. Deze kans werd echter niet
benut. Na een half uur kreeg het team
uit Meijel de grootste kans van de middag. Zij schoten de bal echter niet in
het lege doel, maar tegen de doelpaal.
De voetballers uit Meijel roken hun
kans en zetten meer druk naar voren.
Hierdoor kreeg RKSV Melderslo meer
ruimte. Deze ruimte werd echter niet
goed benut.
De tweede helft begon met een
tegenvaller voor RKSV Melderslo. Peter
Spreeuwenberg bleef geblesseerd

achter in de kleedkamer en werd vervangen door Gijs Coenders. Melderslo
startte de wedstrijd, net zoals in de
eerste helft, goed. Een vrije trap van
Bart Theeuwen werd mooi gered door
het team uit Meijel. Even later liet Bart
Verheijen de kans op een penalty liggen. Het team uit Meijel ging op zoek
naar de gelijkmaker. Dit gaf Melderslo
meer ruimte om een tweede goal te
maken. De tweede goal kwam er niet
en de eindstand van de wedstrijd bleef
0-1 voor RKSV Melderslo. Al met al een
goede prestatie.

Voor meer informatie www.dedert.nl

Gezocht: enthousiast
verkooptalent met passie
voor brood en banket
Derix, De Echte Bakker heeft plaats voor

een winkeldame

(30 - 38 uur per week)

Derix, De Echte Bakker staat voor kwaliteit, heeft
aandacht voor de klant hoog in het vaandel staan
en vindt een prettige werksfeer belangrijk.
Ben jij klantvriendelijk, vind je brood een prachtig
product en lijkt het je gezellig om ook op zaterdag
in onze winkel te werken?
Stuur dan binnen een week een mail naar
derix@echtebakker.nl

Derix

De Echte Bakker
Kerkstraat 14, tel. (077) 39 81 085, Horst

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
a
j
1
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

22

sport

10
09

Beste kansen

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Meterik verslaat
Resia
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
In een spannende wedstrijd heeft het eerste team van RKSV Meterik
zondag 6 september met 3-1 van Resia gewonnen. De oranjemannen uit
Wellerlooi hadden het betere veldspel, maar Meterik kreeg de beste kansen
en wist daardoor na vele jaren weer eens van ze te winnen.

Jubileumweekend SV Aspargos
en TC Grubbenvorst
SV Aspargos en TC Grubbenvorst vierden zaterdag 5 en zondag 6 september gezamenlijk hun jubileum. In
dit weekend werden er diverse activiteiten georganiseerd. Zo waren er op zaterdag clinics van tennisser Jacco
Eltingh en de beachvolleyballers Reindor Nummerdor en Richard Schuil. Op zondag 6 september ging het
jubileumweekend verder met een Franse dag met onder meer een kaas- en wijnproeverij. De activiteiten
vonden plaats op sportpark D’n Haspel in Grubbenvorst.

Nieuws
VAN RABOBANK HORST VENRAY

OPROEP ACTIEVE LEDEN VOOR DE LEDENRAAD
Eind dit jaar ontstaan bij de Ledenraad Rabobank Horst Venray vier vacatures. Drie vacatures bij
de kieskring Particulieren en één bij de kieskring Bedrijven. De directie roept geïnteresseerden
op, ook jongeren (20-30 jaar), om zich aan te melden voor het ledenraadslidmaatschap.
Zet u zich graag in en heeft u inzicht en inlevingsvermogen?
Bent u iemand die mee wil denken en meepraten over het
algemeen maatschappelijk, sociaal en economisch belang in
uw regio?
Bent u betrokken bij relevante (lokale) netwerken en weet u
wat er speelt in de markt?
Dan zijn wij op zoek naar u!

Drie ledenraadsleden zijn aftredend
en herbenoembaar:
• mevrouw Mariet Janssen-Janssen
• mevrouw Marian Wijnen
• mevrouw Roos Fleuren

Heeft u interesse en/of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rabobank Horst Venray
via telefoonnummer 077 389 84 30 of stuur een mail naar cooperatie@horstvenray.rabobank.nl
Aanmelden kan tot 25 september 2015.

OPROEP DEELNEEMSTERS THEMAGROEP
RABOBANK HORST VENRAY
Themagroep Van en Voor Vrouwen (VVV) wil graag de groep versterken met een aantal nieuwe
leden. Op dit moment zijn negen dames actief in de themagroep. Zij bedenken en organiseren
activiteiten voor vrouwelijke leden van Rabobank Horst Venray, zoals de workshops ‘Vrouw in
balans’ in 2014.
Op dinsdagavond 6 oktober organiseren wij een
informatiebijeenkomst. Wil jij aan de slag in de
themagroep of wil je je alleen oriënteren of komen
luisteren? Je bent van harte welkom op 6 oktober
om 19.30 uur in kantoor Spoorweg 2 in Hegelsom.

De bijeenkomst is geheel vrijblijvend.
Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot
1 oktober door een mail te sturen naar:
cooperatie@horstvenray.rabobank.nl of
bel 077 389 84 00.

Rabobank Horst Venray voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00 Bedrijven | 077 389 85 00

www.rabobank.nl/horstvenray

Al na 10 minuten schoot Dré Peeters
de 1-0 beheerst binnen nadat hij fraai
werd vrij gespeeld door Dirk van Rengs.
Resia zette vanaf dat moment druk en
gaf Meterik geen kans om rustig uit
te verdedigen en maakte het Meterik
erg lastig met goed combinatiespel
zonder echt gevaarlijk te worden. Bij
de groenwitte ging er veel fout in
het positiespel en werden er te vaak
duels verloren waardoor ze geen greep
op de tegenstander kregen. Na een
half uur viel de gelijkmaker. Na een
snelle aanval over de vleugel liet de
Meterik-verdediging zich te gemakkelijk
uitspelen en vervolgens kon hun
puntspeler de bal geheel vrijstaand
binnen schieten. Resia bleef druk zetten
maar Meterik bewaarde de rust en hield
de gelijke stand vast tot aan de rust
zonder veel kansen weg te geven.
In de tweede helft hield Resia het
betere veldspel, Meterik kreeg de beste
kansen en na een paar minuten was het
al raak. Dirk van Rengs bediende broer
Gijs en deze speelde de keeper uit en
kon vervolgens eenvoudig de 2-1 scoren.
Vervolgens gaf Dirk een strakke voorzet

naar Tom Verbong en deze schoot vanaf
de rand van het strafschopgebied op de
lat. Resia herpakte zich en na een prima
aanval werd de verdediging uitgekapt
maar de inzet ging over de lat. Tom
Verbong zag vervolgens zijn inzet
gekeerd door de keeper. De groenwitte
hielden even de adem in want Resia
leek de gelijkmaker te gaan scoren.

Trainer wist het tij
te keren
Na een snelle uitval van hun
centrale middenvelder schoot deze
met buitenkant voet de bal op de
buitenkant van de paal en even later
schoten ze na een goede combinatie
voorlangs. Meterik snakte naar adem
maar trainer Gé Ummenthun wist het
tij te keren door Bart Houben in te
brengen. Er kwamen daardoor weer
volop aanvallende impulsen en Bart
leek al snel de beslissing af te dwingen,
maar zijn inzet ging over het doel.
Vlak voor tijd gaf Teun Jacobs een
prima dieptepass op Dirk van Rengs en
deze scoorde 3-1.

Gelijkspel

Goede tweede
helft van RKsv
Wittenhorst
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste team van sv Venray voetbalde zaterdag 5 september tegen
het eerste team van RKsv Wittenhorst. De derby werd in de avond, om
19.30 uur, gespeeld in Venray op Sportpark De Wieën. Beide teams gingen
met punten naar huis, want de eindstand was 1-1.
Wittenhorst begon de wedstrijd
goed. Er werd snel uitgebroken en
Rob Zanders stond voor het doel.
De bal werd echter hard over de lat
geschoten. Hierna waren de heren van
sv Venray aan zet en creëerden een
licht veldoverwicht.

Onzorgvuldig
spel
In de 9e minuut volgde het eerste
doelpunt: een weggegeven corner
kreeg een succesvolle afloop voor
sv Venray. De bal werd door de spelers
van Wittenhorst gemist en enkele
voetballers van de tegenpartij stonden
geheel vrij. Hiervan werd dankbaar
geprofiteerd en de bal werd in het
doel geschoten. Wittenhorst schrok
door deze tegenvaller. Dit kwam in het
spel tot uiting door onzorgvuldig spel.
In de 35e minuut kreeg Rob Zanders
nog de gelegenheid om voor gevaar te
zorgen, maar hij maakte de verkeerde
beslissing.
Na de rust probeerden de

heren van Wittenhorst de schade te
herstellen. Er was veel meer dreiging
en sv Venray moest noodgedwongen
achteruit. Een mooie voorzet van
Rob Zanders kon door Willem Heijnen
niet de juiste richting gegeven worden.
Uit de mooiste aanval van deze
wedstrijd wist Jeffrey Spee met veel
overtuiging de doelman van sv Venray
te passeren. Hij maakte een doelpunt
en bracht de stand van de wedstrijd
op 1-1. De wedstrijd leek in het
voordeel van Wittenhorst uit te gaan
draaien. Venray moest even bijkomen,
maar vocht zich toch weer terug. De
gemoederen liepen hoog op. In de
tweede helft vielen er verschillende
gele kaarten en Bart Spreeuwenberg
werd in de 88e minuut zelfs bestraft
met rood. In de blessuretijd kreeg
Wittenhorst nog enkele kansen, maar
de eindstand bleef 1-1. Beide elftallen
waren tevreden met deze eindstand.
De verhoudingen in het veld gaven aan
dat Venray in de eerste helft de beste
partij was en Wittenhorst in de tweede
helft.
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Overwinning voor SVEB
Door: Leo Lijnders, SVEB
Voor aanvang van de wedstrijd SVEB tegen SV Lottum wordt Tim Geurts gehuldigd voor zijn 250e wedstrijd in de
hoofdmacht van SVEB. Tim debuteerde op z’n 15e in het seizoen 2000/2001 onder toenmalig trainer Mies Knoops in
het 1e en bleef tot op heden bijna onafgebroken een van de vaste waarden voor het eerste elftal.

op een van de spaarzame aanvallen
van Lottum maar moet even later toch
het hoofd buigen als een schot van Tom
Brouwers uit de tweede lijn achter hem

in het net valt, 3-1. Enige smet op de
wedstrijd van SVEB is dat ze vanaf dat
moment verzuimen om het rustig uit te
spelen en de bal z’n werk te laten doen.

12 en 13 september 2015

in Horst-centrum bij de Mèrthal

van Horster
AardbeienLand
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Dean Crompvoets probeert met alle macht in balbezit te blijven (Foto: Thijs Janssen)
Vanaf de aftrap neemt SVEB het
initiatief en al in de derde minuut resulteert dit in een niet ongevaarlijk schot
van Joris de Mulder op goal. Lottum
neemt direct over en dwingt keeper
Caspar Lijnders om zich tot het uiterste
te strekken om een goed genomen
vrije trap te keren. Het hierop volgende
kwartier is volledig voor SVEB en als
Lottum al een keer in balbezit komt
blijft dit volledig ongevaarlijk.
In de 22e minuut wordt vrije man
Tim Geurts perfect aangespeeld vanuit

het middenveld en loopt bijna ongehinderd het zestienmetergebied binnen.
De meegelopen verdediger raakt de bal
met zijn arm en scheidsrechter Wilmsen
rest niets anders dan de bal op de stip
te leggen: 1-0, onberispelijk binnengeschoten in de rechter benedenhoek
door Joris. Hierna suddert het spel door
tot een perfect opgezette aanval van
SVEB mooi afgerond wordt. Een voorzet
van Tim die slim verlengd wordt door
Rick Tissen wordt onhoudbaar voor keeper Egelmeers binnengeschoven door

S

I
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Giel Seuren: 2-0, tevens ruststand.
Lottum komt fel uit de kleedkamer maar kan ook nu niet echt druk
zetten. In het vervolg van de wedstrijd
moet keeper Egelmeers steeds vaker
handelend optreden en weet met knap
keeperswerk erger te voorkomen. In de
57e minuut komt Giel echter wederom
in een scoringsrijke positie en schiet de
3-0 binnen. De wedstrijd lijkt met nog
een half uur te gaan dan gespeeld.
In de 75e minuut redt keeper
Caspar Lijnders nog in eerste instantie

Kreuzelweg 3 5961 NM Horst 077-3970216
www.aardbeienland.nl

Garagedeuren - Kunststof kozijnen - Zonweringen

Turbulente race op Oulton Park
Kevin van Leuven
Door: Stichting Van Leuven Racing
Motorcoureur Kevin van Leuven uit Swolgen wist in de negende ronde van het British Superbike
Kampioenschap gehouden op Oulton Park op de 14e plek te eindigen in de Superstock 600.
Na de nodige tegenslagen was
het in de punten rijden een mooie
opsteker voor de rest van het seizoen. Kevin had zich als veertiende
gekwalificeerd en was na een goede
start in een groep van zes rijders in
gevecht om de achtste plek. Na de
nodige positiewisseling waarbij Kevin
tot twee keer toe van de baan werd
gedrukt en in het gras kwam, eindigde

Kevin als hekkensluiter van het groepje.
Kevin: “Het was knokken en ik had een
paar mooie passeermanoeuvres. Alleen
werd er daarna tot twee keer toe een
inhaalactie op mij gedaan die eigenlijk
niet kon, omdat er geen ruimte was. Ik
werd naar buiten gedrukt, van de baan,
en in het gras. Gelukkig kwam ik niet
ten val, maar het was jammer dat ik
daardoor kostbare tijd en mijn positie
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zaterdag 1
16.00 uur
van 10.00 tot

verloor anders was ik zeker verder
naar voren gekomen.” De volgende
wedstrijd is op het TT-circuit van Assen
tijdens het British Superbike weekend
van 18 tot en met 20 september. Hier
wordt tevens het jaarlijkse fanclubweekend en de sponsor/fanclubdag
gehouden. Kevin komt dan in twee
klassen uit, de Supersport Evo en de
Dutch Supersport.

De Merels wint seizoensopener
Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels
Voor De Merels 1 begon na enkele weken van voorbereiding op zondag 6 september de competitie weer.
De eerste wedstrijd van het seizoen werd gespeeld tegen SVOC ’01 1, op sportpark de Heesakker in Oirlo.
Beide teams begonnen fel aan
de wedstrijd. Zowel De Merels als
SVOC ’01 speelden met veel druk op
de bal, wat hier en daar leidde tot
overtredingen. In de eerste helft al
werden aan beide kanten meerdere
strafworpen gegeven, die al dan
niet werden benut. De Merels liet

aanvallend goed spel zien en hoewel er
behoorlijk wat kansen werden gemist,
stond het team uit Melderslo in de rust
met 5-8 voor.
Na de rust bleef het strafworpen
regenen, vooral in het voordeel
van De Merels. De ploeg wist haar
voorsprong te behouden en zelfs uit

te bouwen tot 7-12. Hierna volgde
een dipje aan de kant van de Merels,
waardoor SVOC ’01 nog heel even
terug leek te komen. De Merels
herpakte zich echter tijdig en gaf de
twee punten niet meer weg. Bij een
stand van 10-14 klonk uiteindelijk het
eindsignaal.

Herfstactie!
Gratis motor
bij een nieuwe
sektionaaldeur

Showroom: Simonshoek 4 Meijel
www.mathpeeters.nl
Math Peeters, daar kun je mee afsluiten!
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‘Schildpadhandel heeft gruwelijke gevolgen’
Mien Wijnhoven en Jos Billekens hebben al meer dan 25 jaar een schildpaddenopvang in Sevenum. Hun
schildpaddenpoel trekt veel mensen die langskomen om te kijken, maar omdat de vijver vol is zijn ze sinds kort
gestopt met het opvangen van nieuwe schildpadden.

Nadat de 21e schildpad kort
geleden toegevoegd werd aan de
schildpaddenvijver zijn Mien en Jos
gestopt met het opnemen van nieuwe
schildpadden. Mien: “De vijver zit nu
vol. Er kunnen er geen meer bij. De 21e

schildpad was eigenlijk al niet de
bedoeling, maar het arme dier had zo’n
gruwelijk verhaal dat we haar toch
maar opgenomen hebben. Ze was
namelijk gevonden bij een grote vijver
in Blerick en bleek in brand gezet te

zijn. Haar buikschild was paars in plaats
van het normale geel, ze stonk naar
olie en de randen van haar schild
waren helemaal omhoog gekruld. Ze
heeft het alleen overleefd door zichzelf
helemaal terug te trekken in haar

schild. We hebben haar Hope genoemd
en nu is ze gelukkig weer helemaal
hersteld.”
Schildpadden als Hope zijn de
reden dat Mien en Jos al jaren geleden de vijver omgetoverd hebben
tot schilpaddenpoel. Mien vertelt:
“De vijver was eigenlijk bedoeld als
salamander- en kikkerpoel. In die tijd
waren allerlei soorten dieren bedreigd.
Toen vroeg iemand echter of zijn twee
schildpadden er ook in konden. Hij kon
er niet meer voor zorgen. Dat verhaal
verspreidde zich en langzaamaan is het
aantal schildpadden gegroeid. We hebben er niet één natuurlijk bij gekregen.
Ze zijn allemaal aan ons geschonken.
Het zijn vaak tragische verhalen, omdat
de handel in schildpadden erg slecht
is voor de diertjes. Ze zijn niet erg aaibaar, hebben veel verzorging nodig en
worden erg oud. Ze horen hier gewoonweg niet thuis. En dus worden er veel
gedumpt, wat ze vaak niet overleven.
Hier heeft zelfs iemand een keer een
doos met drie schildpadden op de oprit
achtergelaten. Daar kan ik erg kwaad
om worden. Als ze ons gebeld hadden,
hadden we vast iets kunnen regelen,
maar dit is echt kwalijk.”
Mien snapt dan ook niet hoe de
overheid de schildpadhandel nog niet
verboden heeft. Mien: “De handel in
roodwangschildpadden is al lang verboden, maar de handel in geelwangschildpadden is nog steeds niet illegaal.

Waarom mensen liever zelf hun eigen letselschade regelen
dan hier hulp bij te vragen is niet altijd even duidelijk. Zo
zijn er mensen die denken dat het inschakelen van een
belangenbehartiger duur is. Zo’n letselschadeadvocaat,
die is vast en zeker niet te betalen dus waarom zou ik daar
contact mee opnemen? Veel mensen weten echter niet dat
in het Nederlandse recht het zo geregeld is dat de kosten
van een letselschadeadvocaat betaald moeten worden
door de aansprakelijke tegenpartij. Inschakeling van een
letselschadeadvocaat kost natuurlijk geld, net zo goed als
het inschakelen van een schilder om de buitenboel te laten
schilderen geld kost, maar in tegenstelling tot de kosten
van de schilder die voor eigen rekening blijven, kunnen
de kosten die verbonden zijn aan de inschakeling van een
letselschadeadvocaat verhaald worden op de tegenpartij!
Het kostenargument zou dan ook voor niemand een reden
mogen zijn om zelf een letselschadezaak te regelen.

Letselschade,
Dat regel je toch
gewoon zelf!
of niet?
Regelmatig komen wij in onze letselschadepraktijk
doe-het-zelvers tegen. Niet alleen mensen die bij het
klussen in en om het huis letsel hebben opgelopen vallen
daaronder. Ook slachtoffers van een ongeval die denken
dat het geen probleem is om hun eigen letselschadezaak
te regelen met de aansprakelijkheidsverzekeraar van de
tegenpartij kunnen “doe-het-zelvers” genoemd worden.

Daarnaast zijn er mensen die denken dat ze geen hulp nodig
hebben bij het regelen van een letselschadezaak omdat
ze zelf prima hun schade in kaart kunnen brengen. Ook die
mensen vergissen zich. Wat schade is en welke schade
vergoed moet worden door een tegenpartij is niet heel
eenvoudig vast te stellen. In de wet en de rechtspraak zijn
daar een heleboel regels over vastgelegd. Daarnaast zijn er
allerlei richtlijnen die toegepast zouden kunnen worden. Om
maar een voorbeeld te noemen: sommige mensen hebben
een aardige bijverdienste die niet aan de belastingdienst
wordt opgegeven. Gevoelsmatig zullen veel mensen
aangeven dat deze gemiste opbrengsten geen schade
zijn die verhaald kunnen worden op een tegenpartij. Het
betreft immers zwarte bijverdiensten! Niets is minder waar.
Inmiddels heeft ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad,
bepaald dat ook die gemiste opbrengsten als schade kunnen
worden geclaimd, als aannemelijk gemaakt kan worden dat
er voor het ongeval sprake was van zulke opbrengsten en als
duidelijk is dat er door het ongeval sprake is van het geheel
of gedeeltelijk wegvallen van deze opbrengsten. Het is dan
ook altijd verstandig om hulp te vragen bij de afwikkeling
van een letselschadezaak. Voor je het weet krijg je niet je
volledige schade vergoed!

De enige oplossing op dit moment is
dat mensen ze niet kopen. Mensen
kunnen ze op verschillende plekken
bezichtigen. Zelf hebben we geelwangschildpadden, roodwangschildpadden
en Mississippi-zaagschildpadden.”
Mien en Jos zijn grote schildpadfanaten. Mien: “Van kind af aan vond ik de
schildpadden al speciaal. Ze staan bij
veel culturen in de wereld symbool
voor een gezond lang leven. De indianen in Noord-Amerika geloofden dat
schildpadden de aarde gemaakt hadden. Ook zijn schildpadden in de laatste
miljoenen jaren weinig geëvolueerd.
Het zijn nog echt oerdieren.”
Het onderhoud en de verzorging
van de schildpaddenvijver vraagt het
nodige werk, maar Jos en Mien doen
het graag. Mien: “Jos houdt altijd de
plantengroei aan de oever bij en er
gaan de nodige zakken voer doorheen.
Maar het werk is het waard. De dieren
hebben het hier erg goed. Ze zijn zelfs
zo op hun gemak dat ze eieren leggen.
Gelukkig komen daar geen kindjes uit,
dan zou de vijver gauw te klein worden.” Doordat de schildpadden erg oud
worden, zal de vijver met schildpadden nog lang te bezoeken zijn. Mien:
“Als wij er niet meer zijn dan zal onze
zoon voor de vijver gaan zorgen. Onze
kleindochter Signy en kleinzoon Arvid
zijn ook helemaal gek van schildpadden, dus met de toekomst van de vijver
zit het wel goed.”

Tenslotte is er nog een groep slachtoffers die denken dat
zij geen hulp nodig hebben bij het afwikkelen van een
letselschadezaak omdat hun tegenpartij zegt dat dit niet
nodig is. De aardige meneer of mevrouw die namens de
verzekeraar contact met hen opneemt geeft immers aan
dat “ze er samen wel uitkomen”. Dat zal zeker het geval zijn,
maar de vraag is of de schadevergoeding die dan betaald
wordt wel voldoende is om de werkelijk geleden en nog te
lijden schade volledig af te dekken. Een vertegenwoordiger
van een verzekeraar heeft immers een ander belang dan
het slachtoffer. Schade valt nooit exact te berekenen. Er is
altijd sprake van “een grijs gebied” waarbinnen de redelijke
schadevergoeding gevonden moet worden. Het slachtoffer
zal over het algemeen voor een schadevergoeding gaan
die aan de bovenkant van het hiervoor genoemde grijze
gebied ligt en verzekeraar heeft meestal de voorkeur voor
een schadevergoeding die aan de onderkant van het grijze
gebied ligt. Een belangenbehartiger kan helpen om binnen
dat grijze gebied een vergoeding te bewerkstelligen die
zowel voor de verzekeraar als voor het slachtoffer redelijk is.
Doe-het-zelven is een leuke hobby. Doe-het-zelven op
letselschadegebied is geen hobby maar een vergissing!
Wil je hulp bij de afwikkeling van je letselschadezaak? Neem
dan geheel vrijblijvend eens contact met ons op. Je kunt altijd
bellen voor overleg, of op ons inloopspreekuur binnenlopen.
Zo nodig komen we bij je thuis, maar niet om te klussen!

Van der Putt Advocaten , Patersstraat 15 Venray
0478-556677, info@putt.nl, www.putt.nl

Gratis Spreekuur

Maandag: 12 - 14 uur & Donderdag: 17 - 18 uur
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Verschillende activiteiten

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Open Monumenten
dag in Horst
Ter gelegenheid van de Nationale Open Monumentendag zijn
Museum de Kantfabriek, kasteelruïne Huys Ter Horst en het
Koperslagersmuseum in Horst in het weekend van 12 en 13 september
gratis te bezoeken. De monumenten bieden tijdens deze dagen verschillende extra activiteiten aan.
De Nationale Open Monumenten
dag staat dit jaar in het teken van
Kunst en Ambacht. Zo biedt Museum
de Kantfabriek extra aandacht aan de
geschiedenis van haar gebouw en aan
de kantklosmachines waar nog steeds
kant op geproduceerd wordt. Ook is
er een kleine kunstexpositie van Bert

Ruïne Horst is Wild Kingdom
De kasteelruïne in Horst werd zaterdag 5 september omgetoverd tot een Wild Kingdom, voor de eerste
editie van dit muziekfestival. Wild Kingdom bestond uit diverse podia, waarbij vooral elektronische muziek
op het programma stond. Optredens waren er onder anderen van Lady Bee, Kid de Luca,
Nachtburgemeesters, Deepack en Tom Hades.

Coppus. In de grote zaal van Huys Ter
Horst worden diverse presentaties
gegeven over het wel en wee van
de stichting en hobby’s als keramiek,
beeldhouwen en hout snijden. In het
Koperslagersmuseum wordt deze
dagen de kunst van het koperslaan in
al haar facetten getoond.

Smederij geopend
bij De Locht
De smederij van Museum De Locht is iedere tweede en vierde zondag
van de maand in bedrijf. Ook zondag 13 september is de smederij geopend.

Shift Four bij OJC Phoenix
Shift Four# organiseert op zaterdag 12 september in Hegelsom het evenement Gas op die lollie in OJC Phoenix.
De deuren zijn vanaf 19.00 uur geopend.
Gas op die lollie is bedoeld voor
jeugd vanaf ongeveer 13 jaar.

De muziek van het evenement wordt
verzorgd door dj Job Cox. De locatie van

Shift Four is bij OJC Phoenix aan Pastoor
Debijestraat 6a.

Vrijwel alle smederijproducten
worden in de Locht zelf gebruikt. Zo
is de laatste tijd gewerkt aan een
kroonluchter die een plaats krijgt in de
kapel op het terrein van de Locht. De
smid geeft het weerbarstig ijzer vorm
met eenvoudige hulpmiddelen zoals
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KIES NU UIT DE VOORDELIGSTE
ALLES-IN-EEN PAKKETTEN
VOOR GLASVEZEL.
Dit is het moment om over te stappen op glasvezel. Alle providers
hebben nu interessante acties en aanbiedingen voor u. Overstappen
is zo eenvoudig dat u het zelf snel en makkelijk in drie stappen online
regelt. Liever persoonlijk advies? Onze glasvezeladviseurs geven
u graag een onafhankelijk overzicht. Ga voor de beste deal op ons
netwerk naar www.eindelijkglasvezel.nl/beste-deal.
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een hamer en aambeeld. Kinderen
kunnen zich zondagmiddag vermaken
met een museumspeurtocht, een
minmiatuurkermis en oude spelen.
Het museum is alle dagen open van
10.00 tot 17.00 uur. De demonstraties
beginnen om 13.00 uur.
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50 / 50 Mbps
ALL-IN-ONE BUDGET

50 / 50 Mbps
ALLES-IN-1 50MB

40 / 40 Mbps
GLASVEZEL 3-IN-1 BASIS

50 / 50 Mbps
ALLES-IN-1 50MB

50 / 50 Mbps
ALLES-IN-1 GLASVEZEL START

€ 44,95
€ 46,00
€ 47,00
€ 47,50
€ 50,00

Uitgaande van de pakketten die het afgelopen jaar zijn afgesloten via
de vergelij-ker op onze website (vastgesteld op 1 juli 2015). Op basis
van de prijs per maand en het goedkoopste pakket per provider. Alle
genoemde prijzen zijn exclusief eventuele activatiekosten. Kijk voor
de top 5 in uw woonplaats op onze website.

Vergelijk,
kies

ZO ZIJN WIJ BEREIKBAAR.

en sluit
direct af.

Wilt u bellen, chatten of liever advies aan
huis? U kiest zelf hoe u contact met ons
heeft.
www.eindelijkglasvezel.nl/klantenservice
088 006 37 10

L www.twitter.com/reggefiber

www.eindelijkglasvezel.nl/beste-deal
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OP2015-festival

Cultuurprijs
voor Marijn Poels
De Cultuurprijs Horst aan de Maas werd op zondag 6 september uitgereikt aan filmmaker Marijn Poels uit
Meerlo. De uitreiking vond plaats tijdens het OP2015-festival op het Wilhelminaplein in Horst.

Herriot bij de Buun
Bij café de Buun treedt op zaterdag 12 september de band Herriot op.
Het optreden begint om 22.00 uur.
Herriot is een vierkoppige
band uit Horst aan de Maas. Zij
speelt stevige rockmuziek met een
bluesrandje. Het repertoir is een mix
van bekende en minder bekende

covers en eigen werk, geïnspireerd
door de jaren 70. Herriot bestaat
uit Brendan van den Beuken, Thijs
van Montfort, Paul Verstraelen en
Willem van Hoof.

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen
je méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je
investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je
gerichte coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van
de vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen
vind je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en
ons bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Meewerkend voorman (glastuinbouw) – Vac.nr. P004667
Je stuurt medewerkers aan, maar werkt zelf hard mee voor de
beste resultaten. Je verzorgt gewas- en oogstwerkzaamheden en
daarnaast ga je ook de teelt aansturen, werkplanningen maken,
leiding geven en gegevens registreren.
Vrachtwagenchauffeur – Vac.nr. P005499
Je verzorgt het transport van groenten en afval in Nederland, België en Duitsland. Je hebt een rijbewijs CE, Code 95 en staat open
voor overnachtingen.
UDERIJ?

OP ZOEK NAAR EEN AFWISSELENDE BAAN IN DE VARKENSHO

AB Werkt is specialist in werk in de varkenshouderij. Wij hebben
volop vacatures bij moderne en aansprekende bedrijven. Interesse? Kijk snel op onze website en gebruik het trefwoord ‘varkenshouderij’.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl

De jury bestond uit Jos Schatorjé
van het Limburgs Museum, muzikant
Tren van Enckevort, Fred Houben uit de
organisatie van OP2015 en wethouder van Horst aan de Maas Ger van
Rensch. Zij lichtten hun keuze toe
in een juryrapport: “Marijn Poels uit
Meerlo is al bijna tien jaar zelfstandig

filmmaker. In 2006 begon hij zijn eigen
bedrijf. Sindsdien bracht hij elk jaar ten
minste één productie uit. Zijn films en
documentaires focussen zich op zowel
nationale als internationale thema’s
en zijn vrijwel altijd gericht op sociaal
engagement. Marijn is een inspiratiebron voor anderen.”

De prijs werd uitgereikt door
wethouder Ger van Rensch en Anke
van Rengs van de Rabobank Horst
Venray. Het was de derde keer dat de
prijs ‘Hart voor Cultuur’ werd uitgereikt.
Eerdere winnaars waren Jan Duijf van
café Cambrinus en de Afterpartees.
(Foto: René Poels)

Open Monumentendag
in kerk Swolgen
De Nationale Open Monumentendag vindt dit jaar plaats op zondag 13 september. Tijdens die dag wordt kunst
van lokale amateurkunstenaars opgesteld en houdt Fanfare Vriendenkring een klein concert in de Heilige
Lambertuskerk te Swolgen.
De Nationale Open Monumenten
dag staat dit jaar in het teken van
Kunst en Ambacht. Daarom luistert
Fanfare Vriendenkring de mis die
zondagochtend op. Na de mis geeft

de Fanfare ook een klein concert.
Zondagmiddag exposeren zeven
Swolgense amateurkunstenaars hun
kunst in de Heilige Lambertuskerk.
Ook verzorgt het Swolgense

kerkbestuur de gelegenheid om de
kerktoren te beklimmen en vertonen
zij doorlopend de films Swolgen in
1968, Swolgen: Vroeger en Nu en
Bronzen Stemmen.

Jeugd- en dorpszeskamp
in America
In America staat iedere twee jaar De Grote Dorpszeskamp op de kalender. Dit jaar vindt deze plaats op
zaterdagmiddag 12 september. Samengestelde teams uit America strijden dan om de Station America Wisselbeker
en om de eer.
De dorpszeskamp vindt plaats op
het sportveld bij Blokhut Os Thoês van
Jong Nederland America. Hier staan de
typische zeskampspellen en een rode
draad-spel klaar voor de deelnemers
en de toeschouwers. Het thema van dit
jaar is De Zeven Provincieën.
Teams die deel willen nemen aan
De Grote Dorpszeskamp moeten uit
minimaal zes deelnemers bestaan
waarvan minimaal twee dames.
De minimale leeftijd is 12 jaar, een

maximale leeftijd kent het evenement
niet. Het team mag samengesteld
worden vanuit een vereniging, een
straat of buurt, vriendengroep of een
bedrijf.
Toeschouwers kunnen op zaterdag
12 september vanaf 14.15 uur het
evenement bezoeken. Bezoekers
hebben dit jaar ook de mogelijkheid
om mee te doen.
Op zondagmiddag 13 september
spelen de kinderen van America de

Jeugdzeskamp. Deze middag staan de
spellen klaar voor alle kinderen tot
en met 12 jaar. De middag begint om
13.00 uur en de organisatie raadt aan
om een zwembroek aan te trekken en
een handdoek mee te nemen.
Teams voor De Grote Dorpszeskamp
kunnen zich opgeven via
www.jnamerica.nl/zeskamp
Voor meer informatie, bel
Marco Hesp op 06 51 55 47 17 of mail
naar zeskamp@inamerica.nl
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Traditiegetrouwe
Mariaprocessie Tienray
Om de verjaardag van Maria te vieren trokken parochies van de parochiefederatie Horst op zondag 6 september
op bedevaart naar de kerk van Tienray. Hier namen zij gezamenlijk deel aan een Hoogmis.

De column Laevemaekers gaat altijd over anderen. Nooit over u. Tenzij u het idee heeft dat
het misschien wél over u zou kunnen gaan, maar dan berust dat louter op toeval. En op uw
vermogen om u te kunnen verplaatsen in anderen. Maar dat is niet aan iedereen gegeven.
Misschien ook wel niet aan u. Daarom gaat het altijd over anderen. Nooit over u. Of toch wel?

‘Vlinder, kusje...’

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

(Met dank aan Joep)

De geboorte van Maria wordt traditiegetrouw gevierd op 8 september.
Parochies door heel Nederland houden
de geboorteviering van de moeder
van Jezus dan op de zondag die het
dichtst bij deze datum ligt. Bij de
parochiefederatie Horst wordt deze
verjaardag jaarlijks gevierd met een
bedevaart en processie naar de kerk
van Tienray. Deken De Graaf Woutering
vertelt over de processie: “Tienray staat
sinds de 15e eeuw al bekend als Maria
bedevaartoord. Tijdens de mis hebben
we een grote kaars geplaatst die de
beden en wensen van de mensen van
alle parochies symboliseert. Deze kaars
kan door mensen aangestoken worden
wanneer zij in de kerk van Tienray gaan
bidden de komende weken.”
Tijdens de Hoogmis en de processie was het de taak van de parochie
Melderslo om voor opluistering te
zorgen. Zo speelde fanfare Eendracht

muziek onder de processie, zong
dameskoor Merlina liederen tijdens de
mis en hielden de coördinatoren van
parochie Melderslo lezingen. Deze taak
wordt ieder jaar gerouleerd onder de
parochies van cluster Horst.

Weer eens wat anders
Vanuit verschillende dorpen
wandelden mensen richting de kerk in
Tienray. De meesten sloten zich echter
in het dorp zelf aan bij de processie
of hadden al plaats genomen in de
kerk. Lies van Bussel (82) uit Horst
wachtte bijvoorbeeld al in de kerk op
de processie. Lies: “Ik ben met de auto
gekomen, want ik ben wat slecht ter
been. Gelukkig kan ik nog auto rijden.
Een mis in een andere kerk dan je
gewend bent is weer eens wat anders.
Daar wil ik wel naartoe. Ik vind vooral
de gezamenlijkheid van alle verschillende dorpsparochies erg mooi, en het

is toch traditie. Al is het jammer dat er
steeds minder mensen naar toe lijken
te komen.”
Een van de mensen die meeliep
in de processie was de17-jarige acoliet
Nick Verbong uit Horst. Als acoliet
mocht hij de deken tijdens de processie
en de mis bijstaan. Zijn taak tijdens
processie was om het kruis van Jezus te
dragen. Nick: “Tijdens de processie eren
we Maria voor al het goede wat zij ons
heeft gebracht het afgelopen jaar. Ik
heb zelf ook al met een groepje vanuit
Horst gelopen en sluit me nu aan bij de
processie.” Nick wil zich aanmelden bij
de opleiding tot priester. Nick: “Ik vind
het mooi dat een gezamenlijke mis van
de parochies het geloof kan sterken.
Zo zien de kleiner wordende parochies
dat ze samen met toch nog vrij grote
aantallen zijn. Zelf wil ik priester
worden en anderen ook sterken in hun
geloof.”

Tijdelijke column

Laevemaekers
Een nieuwe column start deze week in HALLO Horst aan de Maas. De eerste in een serie van tien, onder de titel
‘Laevemaekers’. Laevemaekers is een beweging in Limburg die zich inzet om bij de zorg de leefwereld van de
mensen meer centraal te stellen. Wethouder Birgit op de Laak is één van die Laevemaekers en bedacht met twee
anderen deze column om de Laevemaekers-boodschap te delen.
De organisatie van zorg en welzijn
in Limburg beter afstemmen op de leefwereld van mensen, was de opdracht
van provincie Limburg. Het leidde in
april 2015 tot het rapport Bouwen aan
Limburgse vitaliteit. Tijdens de presentatie ontstond een spontaan initiatief,
dat een paar maanden later uitmondde
in de Laevemaekers-beweging. Niet
alleen ‘het leven maken’ maar ook
daar ‘laeve’, lawaai, over maken, stelden ze zichzelf ten doel.
Verschillende mensen uit heel
Limburg en uit uiteenlopende bedrijfstakken hebben zich in deze beweging
verenigd. In duo’s of trio’s werden

ideeën geboren en gerealiseerd.
Wethouder Birgit op de Laak van
Horst aan de Maas vormt samen met
Jack Kerkhofs van Onderwijsgroep
Buitengewoon en Peter Boonen van
provincie Limburg een trio. Op vrijdag
25 november komen alle duo’s en trio’s
weer bij elkaar om uit te wisselen hoe
iedereen ‘laeve’ heeft gemaakt. In
Horst aan de Maas is dat tien weken
lang via een column gedaan.

Leefwereld
In de korte columns wordt de dagelijkse leefwereld van mensen belicht.
Ook de wereld van mensen ‘met een

vlekje’, die steeds nadrukkelijker deel
uitmaakt van de samenleving. “Hier
wordt op een verrassende manier de
aandacht op gevestigd, zodat de lezers
er misschien even bij stilstaan en zelf
aan het denken worden gezet. De
columns gaan over het leven van een
fictief persoon. Een persoon die we
allemaal zouden kunnen zijn of zouden
kunnen kennen”, aldus de schrijver van
de columns. “Na tien weken hopen we
heel veel mensen bereikt te hebben.
Samen met alle andere Laevemaekers
worden het hopelijk heel veel druppels
op een gloeiende plaat. Druppels, die
juist daarom wél werken.”

Zie haar eens genieten! Lachend loopt
ze de vlinder achterna. Als die op een
bloem landt, houdt ze ademloos in.
Voorzichtig knielt ze in het gras. Steeds
dichter buigt ze naar de vlinder. ’Vlinder, kusje’, zegt ze, maar dan vliegt die
weg. Met de vlinder fladdert ze mee.
Van bloem naar bloem. Tot ze bij de
schommels komt. Één is er nog vrij en
dat ziet ze. De kinderen op de andere
schommels kijken naar haar en lachen ook. Ze schommelt met ze en is
blij. Mateloos geniet ze. Volle teugen
neemt ze op. Als ze in je buurt komt,
dan knuffelt ze. Loop je met haar hand

in hand, dan huppelt ze. Haar blijdschap werkt aanstekelijk. Haar lieve
lach doet goed. Het lijkt, wanneer je
naar haar kijkt, dat alles even anders is.
En krijgt -als haar glimlach je bereikthet leven meer betekenis. Ze leeft
alleen maar in het nu. Geniet van elk
moment. En als de vlinder haar weer
kruist, is morgen net als gisteren. Dan
fladdert ze er achteraan en knielt weer
bij de bloemen. Haar leeftijd is alleen
maar nu en alles heeft betekenis. Ze
lacht haar leven languit toe en is zoals
haar leven is. En iedereen mag weten
dat ze pas achtenvijftig is.
Kaatje Laevemaeker

LAEVE MAEKERS
LAEVEMAEKERS
DANSEN BIJ FROXX
Maandag 14 sept.
16:00 Zumba Kids
16:45 HipHop Kids
17:30 HipHop wedsstrijd
Dinsdag 15 sept.
16:00 Musical Kids
17:00 Musical Teens
18:15 HipHop wedstrijd
19:00 HipHop Tony

Woensdag 16 sept.
16:00 X-Mini Kids (gr. 1/2)
16:30 Mini Kids (gr. 3/4)
17:15 Modi Kids (gr. 5/6)
18:00 HipHop Teens
18:45 HipHop Youth
Donderdag 17 sept.
14:30 55+ Stijl/lijn-dans
16:50 Boys Only Basic
17:40 Boys Only Elite

INSCHRIJVEN?
Kom de eerste les vrijblijvend en kosteloos binnenlopen.
Aanmelden is niet verplicht, iedereen is welkom!

Kijk voor meer informatie op www.froxx.nl

Feesterij en Danserij Froxx, Venrayseweg 116 Horst, tel: 077-4770111, www.froxx.nl
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cultuur

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

De Grote Dorpszeskamp
za 12 september 14.15 uur
Locatie: sportveld Blokhut Os
Thoês

Jeugdzeskamp
zo 13 september 13.00 uur
Locatie: sportveld Blokhut Os
Thoês

Zondagsopenstelling
Peelmuseum
zo 13 september 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Dorpsraadsvergadering
wo 16 september 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Broekhuizen

Grubbenvorst

Horst

vr 11 september 14.15 uur
Organisatie: Stichting Gewoën
Grubbevors, KBO Grubbenvorst,
stichting Kom Erbij, La Providence
en De Zonnebloem
Locatie: gemeenschapshuis
’t Haeren

vr 11 september 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Seniorenmatinee

Feestweekend Sint Jan
za 12 en zo 13 september
Organisatie: Schutterij St. Jan
Locatie: Schuttershof

Breicafé

Dorpsraadsvergadering
wo 16 september 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis
’t Haeren

Hegelsom

Open Monumentendag
za 12 en zo 13 september
11.00-17.00 uur
Organisatie: Nationale
Open Monumentendag
Locatie: Staatsie 1866

Gas op die lollie
za 12 september
19.00 uur
Organisatie: Shift Four
Locatie: OJC Phoenix

Alternatieve troonrede
di 15 september 19.00 uur
Organisatie: ‘ald preense’ van
carnavalsvereniging D’n Dreumel
Locatie: ‘t Gasthoês

I Love Technics
vr 11 september 22.00 uur
Locatie: OJC Niks

Optreden
Herriot
za 12 september 22.00 uur
Locatie: café de Buun

Open Monumentendag

Wandeling met natuurgids
wo 16 september 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
en Theetuin De Roode Vennen
Startplaats: parkeerplaats
Theetuin de Roode Vennen
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za 12 en zo 13 september
11.00-17.00 uur
Organisatie: Nationale
Open Monumentendag
Locatie:
Kasteelruïne Huys Ter Horst,
Museum de Kantfabriek en
het Koperslagersmuseum

Van Horster Land
za 12 en zo 13 september
Organisatie: o.a.
Centrummanagement Horst en
gemeente Horst aan de Maas
Locatie: centrum

Oogstdankviering
zo 13 september 10.30 uur
Locatie: Lambertuskerk

Dorpsraadsvergadering
do 17 september 20.00 uur
Locatie: bowlingcentrum De Riet

Lottum

Kringkampioenschappen
za 12 en zo 13 september
Organisatie:
Pony- en Ruiterclub Lottum
Locatie: manege Hoogveld

Sevenum

Dansvoer Festival
za 12 september 15.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Swolgen

Open Monumentendag
zo 13 september
Organisatie: Nationale
Open Monumentendag
Locatie: kerk

OJC Niks

I Love Techniks
De zesde editie van I Love
Techniks vindt op vrijdag
11 september plaats bij OJC Niks
in Horst van 22.00 tot 03.00 uur.
Als eerste staat Sleazy V op het
podium, hij laat klanken van Flume
horen. Verder op de avond gaat Jop Cox
in de vorm van Jauz muziek draaien,
Keezus Christus doet Jamie XX en Brocco
laat Kölsch horen. Ten slotte staat Bagnet
als Hudson Mowhake op het podium.

Kerkgebouw
Sevenum
60 jaar
Het kerkgebouw in Sevenum
werd precies 60 jaar geleden op
donderdag 15 oktober in gebruik
genomen. Stichting Buitenverlichting
Kerkgebouw Sevenum organiseert
verschillende activiteiten.
Het kerkgebouw wordt op donderdag 15 oktober speciaal verlicht, deze
verlichting blijft drie weken branden.
Op donderdag 15 oktober, zaterdag
17 oktober en zondag 18 oktober vindt
een heilige mis plaats. Deze staan in het
teken van het jubileum.
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W 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
W 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
W 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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
W 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

Tandarts
Spoedgevallendienst
11 t/m 17 september 2015
Eijkemans G
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

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
W verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

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

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
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
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Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44

LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 16 september een lezing bij De Leste Geulde in Horst.
Het onderwerp van deze lezing is Sint-Norbertus, de Norbertijnen en hun relatie met Horst. De lezing start om
20.00 uur en wordt gegeven door Jan Sanders.
Jan Sanders werkt als rijksarchivaris bij het Noord-Brabants
Historisch Informatie Centrum (BHIC).
Zijn belangstelling voor de Norbertijnen
komt voort uit zijn betrokkenheid bij
het archief van de abdij van Berne in
Heeswijk.

Op zondag 30 januari 2011 werd
voor het laatst een eucharistie in de
Norbertuskerk van Horst gevierd.
De oorsprong hiervan stamt echter al
uit het jaar 1100. De kerk was toen
in verval en diverse personen gingen
op zoek naar de wortels van het

Uit

Horst
aan de
Maas

Christendom. Zij grepen hierbij terug
op de eerste Christengemeenschap.
Een van deze mensen was Norbertus
van Gennep of van Xanten. Het verhaal
van Norbertus van Gennep of van
Xanten en de Norbertijnen wordt
tijdens de lezing toegelicht.

Roel Jacobs

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: Roel Jacobs uit Horst, maar inmiddels
woonachtig in Thailand.

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

Alarmnummer

Lezing over Norbertijnen

kerkdienst
kerkdienst

Parochiecluster Horst
Horst, America, Griendtsveen,
Hegelsom, Melderslo en Meterik
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Parochiecluster Maasdorpen
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 351 88 89

Het paradijs voor backpackers en locatie van
kaskraker The Beach, het beloofde land voor jeugdige
levensgenieters, maar ook voor sekstoeristen. Prachtige
stranden, ongerepte natuur maar ook vervuilde
steden. Roel Jacobs (28), Horstenaar, woont en werkt
tegenwoordig in Rayong, een stad aan de zuidkust van de
Golf van Thailand. Jacobs: “Ik vond het altijd al leuk om te
reizen, dus dit was voor mij ideaal. Veel vakantie, weinig
werken en dat in een mooi land.”

Werkvergunning
Jacobs is docent Engels op het Assumption College
Rayong. Als buitenlander werken in Thailand is moeilijk,
een werkvergunning is verplicht, maar deze kan alleen
worden aangevraagd door bedrijven. Om in aanmerking
te komen voor een werkvergunning moet je een functie
bekleden die niet makkelijk ingevuld kan worden door
een Thai. Engels docent is zo’n functie. De vraag naar
docenten is groot in Thailand. Ook Jacobs vond snel
genoeg een baan: “Ik stuurde een mailtje en vrij snel
zeiden ze al dat ik kon komen. Ik heb alles binnen twee
weken moeten regelen. Pas toen ik in het vliegtuig zat,
drong het tot me door wat ik eigenlijk had gedaan.”
Jacobs’ leven in Thailand bevalt hem. Om 08.00 uur
begint zijn werkdag met het Thaise volkslied. De rest van
de dag besteedt hij aan lesgeven en lessen voorbereiden.
Als Westerling heeft Jacobs het goed in Thailand.
Met zijn salaris van 45.000 Thaise baht – omgerekend

zo’n 1.200 euro – per maand is hij een grootverdiener
vergeleken met de rest van de bevolking. Het gemiddelde
salaris van een Thai schommelt de laatste jaren volgens
De Wereldbank rond 13.000 baht. Werknemers uit het
Westen kunnen zodoende een veelvoud van dit bedrag
verdienen.
Buiten de prachtige stranden en hete temperaturen
verschilt Jacobs’ leven niet heel veel van zijn leven in
Horst. “Als ik klaar ben met werk, ga ik eerst even sporten
en eten. Daarna ga ik op bezoek bij vrienden voor een
filmpje of een serie. En in het weekend gaan we gewoon
de kroeg in”, aldus Jacobs. Ook heeft Jacobs de liefde
gevonden in Thailand. Rapeepan Maoulo (28) is engineer
bij KLM en is in augustus twee weken in Nederland
geweest voor een cursus bij KLM Nederland. Daar bracht
ze een bezoek aan de familie van Jacobs. Het hoogtepunt?
Een avondje Babouche met broer Niek Jacobs (31).

Avondje Babouche
Hoeveel jaar Jacobs nog in Thailand blijft, weet hij
niet. Hij mist Horst niet zo vaak. Hoewel: “Ik ben laatst
even in Nederland geweest. Ik heb een klein nichtje
gekregen en opa en oma zijn al best wel oud. En nu ben
ik toch weer tien maanden in het buitenland. Maar goed,
ze zijn nog harstikke fit, dus waarschijnlijk zie ik ze
volgend jaar wel weer. En voor de rest heb ik gewoon
Skype, Facebook en Whatsapp. Dus je kunt elkaar eigenlijk
constant bereiken.”

30

jongeren
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15 VRAGEN

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Nika Peters
12 jaar
Lottum
Dendron College

Van welk geluid houd je wel en van
welk geluid houd je niet?
Ik houd van het geluid van muziek.
Meestal luister ik liedjes uit de Top
40. Mijn favoriete artieste is Martina
Stoessel, bekend van het programma
Violetta. Een vriendin vertelde dat er
een nieuw programma op tv kwam en
toen zijn we het gaan kijken.
Ik erger me aan piepgeluiden.
Bijvoorbeeld als mensen met hun nagel
ergens overheen gaan, dat is echt een
heel vies geluid.
Rijbewijs binnen, wat voor auto hoort
daarbij?
Een groene auto, want groen vind ik een
hele mooie kleur. Het merk maakt me
eigenlijk niet zoveel uit. Ik zou er dan
overal mee naartoe rijden. Ik ben van
plan mijn rijbewijs zo snel als het kan
te halen.
Wat is het beste en wat het slechtste
cadeau dat je ooit gegeven hebt?

Met vriendinnen maken we meestal
samen een cadeautje voor degene die
jarig is en dan doen we er leuke dingen
bij. We hebben bijvoorbeeld een keer
voor iemand een grote pot nagellak
gemaakt en daar alle cadeautjes in
gedaan. Maar soms doen we er ook wel
eens cadeautjes bij voor de lol, dat zijn
dan niet de beste dingen. Ooit hebben we een heel mislukt zonnepetje
gegeven. Gelukkig vond diegene het
wel grappig.
Wat is je favoriete uitgaans
gelegenheid in Horst aan de Maas?
Ik ga nog niet echt uit, maar met
vriendinnen ga ik vaak naar Clevers in
Grubbenvorst. Je kunt er lekker ijs eten
en het is er erg gezellig. Ik ging er eerst
vaker met familie naar toe, maar nu zijn
we oud genoeg om er alleen heen te
fietsen.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Graag zou ik nog een keer naar
Disneyland in Parijs willen gaan.
De laatste keer dat ik er geweest ben,
was ik ongeveer zeven of acht jaar. Ik
vind het leuk dat het er zo groot is en je

Bezorger m/v
Sevenum
Kempen Media b.v. is
op zoek naar een
bezorger voor het buitengebied van Sevenum
voor nieuwsblad HALLO
Horst aan de Maas.
Een baan met leuke
bijverdiensten.

Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag een paar uurtjes
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.

aan
Nika Peters

er veel dingen kunt doen. Ik zou graag
de parades willen zien, die vond ik toen
heel mooi.
Wat is het eerste dat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik ooit in de kleuterklas een hele
hoge Kapla-toren gebouwd heb met
een juf. Op het laatste moment kwamen
we er zelf niet meer bij. De toren is niet
omgevallen, volgens mij hebben we
hem uiteindelijk zelf afgebroken.
Welk nummer heeft een speciale
betekenis voor jou?
Uptown Funk van Bruno Mars. Afgelopen
jaar heb ik met mijn vriendinnen de
playbackshow, die elk jaar met carnaval
gehouden wordt, gewonnen. Ik vond
het leuk omdat we het samen als een
team gedaan hebben. Elke keer als ik
het nummer hoor, denk ik terug aan die
dag.
Stad of dorp?
Een dorp, want ik houd niet zo van
drukte en die heb je meestal in een
stad. Een dorp is lekker rustig, maar
evengoed heel gezellig.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een apparaat dat de vaatwasser leeg

maakt. Ik vind het zelf niet zo leuk om
te doen. Meestal ben ik tv aan het kijken als ik de vaatwasser moet uitruimen
en dan heb ik daar geen zin in. Dus dan
kan het apparaat dat voor mij doen.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Het liefst eigenlijk gewoon in Nederland.
Ik vind het hier gezellig en ik ben blij
met hoe alles nu is. In Nederland zijn
heel veel gezellige mensen en ik vind
het gewoon een leuk land.
Wat is jouw stopwoordje?
Ik heb heel veel stopwoordjes, maar
vooral ‘ok’, die gebruik ik vaak in
groepsapps op WhatsApp. Als ik me
ergens aan erger, dan gebruik ik ‘ik wur
hielemaol gek’.
Welke grote beslissing heb je onlangs
genomen?
Ik heb nog niet echt een grote beslissing
hoeven nemen. Wel heb ik laatst besloten om naar havo/vwo te gaan. Daar
heb ik niet lang over na moeten denken.
Tot nu toe vind ik het leuk, maar we
hebben nog niet heel veel gedaan en
maar beetje huiswerk gekregen.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Gym vind ik heel erg leuk, ik vind het
leuk om te bewegen en sportieve dingen te doen. Zelf korfbal ik vanaf mijn
zesde. Het stomste vak op school vind ik
wiskunde. We hebben niet de allerleukste leraar vind ik. We hebben het nog
niet heel veel gehad, maar het lijkt me
best moeilijk.
Wat is de leukste dag in het jaar?
De dag dat we zomervakantie krijgen, want dan hoeven we niet meer
naar school. Op die dag ga ik thuis op
de bank liggen en genieten van de
vakantie.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Dan zou ik Martina Stoessel willen zijn,
ze speelt Violetta in de televisieserie
Violetta. Ik ben een hele grote fan van
haar. Ik vind dat ze goed kan zingen en
ze is erg aardig. Maar ze is Argentijns en
zingt veel liedjes in het Spaans, dus daar
kan ik helaas niet veel van verstaan.

Restaurant het Maasdal is op zoek naar nieuwe

oproepkrachten
voor de bediening
(m/v)

De dagen kunnen variëren van woensdag t/m zondag.
Heb jij geen 9/5 mentaliteit en weet jij van aanpakken,
dan horen wij graag van je.
Horeca-ervaring is wenselijk. Leeftijd vanaf 18 jaar.
Stuur je sollicitatie en cv naar info@restauranthetmaasdal.nl,
of bel (077) 398 22 33. Je kunt natuurlijk ook gezellig even
binnenlopen als je geïnteresseerd bent.
Team het Maasdal

Interesse of informatie?
Mail naar Dorothé Gijsen:
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 56
Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

Warmte
Vorige week kwam het
nieuws naar buiten dat het
gemeentebestuur het
gemeentehuis wil verbouwen.
Het is toch al al chique en
modern genoeg? Blijkbaar was
dat het toch allemaal nét niet,
dus is het naar hun mening
nodig om 2,2 miljoen in de
verbouwing te pompen. Och ja,
dat kan er ook nog wel bij.
Eind vorig jaar werd namelijk
het klimaatsysteem van het
gemeentehuis aangepakt. Daar
stelde de gemeenteraad 1,95
miljoen voor beschikbaar. Dit
vind ik dan nog te doen,
aangezien duurzaamheid een
belangrijk thema is. Maar de
‘oh zo geweldige’-aannemer
kwam zogenaamde ‘onvoorziene’ kosten tegen. Prima als
dat 100 euro is… Bleken die
‘onvoorziene’ kosten 935.000
euro (!) te zijn. Als we dus eens
even een klein rekensommetje
maken, komen we uit op maar
liefst 2.885.000 euro. Tsjonge
jonge, het is geen monopolygeld! Wat je wel allemaal niet
met dat geld kunt doen. Prima
dat het gemeentebestuur een
mooi gemeentehuis wil, maar
wat moet je met een mooi
gemeentehuis op een op dit
moment zo trieste wereld?
Normaal heb ik een vrij rechtse
visie, ook in mijn columns, maar
in deze kwestie kies ik voor het
linkse pad. Met dat geld kunnen
we bijvoorbeeld 110.000
slaapzakken kopen, of 440.000
paar sokken. En er is nog veel
meer mogelijk. Of je nu voor of
tegen de vluchtelingenkomst
bent, we kunnen die mensen
toch niet zomaar dood laten
gaan? Maar ik hoop dat áls het
plan om het gemeentehuis te
verbouwen doorgaat, dat het
gemeentebestuur zich beter
voelt. Dat ze zich fijn en behaaglijk mogen voelen in hun warme
en nog chiquere gemeentehuis,
terwijl een paar duizend
kilometer verderop vluchtelingen doodgaan van de kou.
Stiekem hoop ik dat de gemeenteraad het plan afkeurt, want
geen warmte geven betekent
geen warmte verdienen.
Liefs, Anne

