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Oppe kop
Voor drie dagen, en voor sommigen zelfs vier of vijf dagen, stond de wereld even op zijn kop. Het was carnaval in Horst aan de Maas. Dat feest barstte zaterdagmiddag
2 maart al los op het Wilhelminaplein in Horst met de Hôrster Carnavals Parade. Zondag 3 maart was het officiële moment van de Sleuteloverdracht, waarbij de prinsen
carnaval voor drie dagen heerser van hun dorp werden. Daarna volgden optochten, boerenbruiloften en op dinsdag de traditionele Tour de Brokeze in Broekhuizen.
Op Aswoensdag was het feest gedaan en keerden het ‘normale’ leven weer terug.

Verzoek afgewezen

Gemeente: geen parkeerplekken
op St. Lambertusplein Horst
Er komen geen tijdelijke parkeerplekken op het St. Lambertusplein in Horst. Gemeente Horst aan de Maas
heeft een verzoek daarvoor van Renschdael Groep afgewezen.
Projectontwikkelaar Renschdael
Groep heeft diverse panden in het
centrum van Horst in eigendom.
Door de bouwwerkzaamheden bij
’t Gasthoês en parkeerterrein
Kerkeveld zijn voor langere tijd zo’n
zestig parkeerplaatsen in het centrum niet in gebruik. Volgens de
ontwikkelaar heeft dit nadelige

effecten voor de bereikbaarheid en
daardoor de ondernemers in het
centrum. Sinds de gemeente enkele
jaren geleden heeft besloten het
St. Lambertusplein autovrij te maken,
is het plein volgens de ontwikkelaar
stil en levenloos geworden en melden
de ondernemers een daling van de
omzet. Renschdael Groep heeft

daarom het verzoek ingediend om
tijdelijk tien parkeerplaatsen te
realiseren op het St. Lambertusplein.

579 parkeerplekken
De gemeente heeft dit verzoek
afgewezen. Volgens haar zijn er in
een straal van 150 meter drie grote
parkeerterreinen met samen 579

parkeerplaatsen. Daarbij is er vanaf
het Lambertusplein een korte doorsteek naar een parkeerplaats met
61 plekken aan de Torenstraat.
Daarnaast stelt de gemeente dat de
parkeerring rondom het centrum een
drukke route is en ter hoogte van het
St. Lambertusplein zelfs extra druk,
doordat de Torenstraat hierop uitkomt. Ook zijn daar een voetgangersoversteekplaats en een
wegversmalling richting de

Loevestraat. Voertuigen die vanaf
het plein de straat oprijden,
is daarom een ongewenste situatie
aldus de gemeente. Hoewel het
centrummanagement bij de
gemeente heeft aangegeven
voorstander te zijn van meer parkeerplaatsen, in verband met de
bouwwerkzaamheden bij
Kerkeveld en ’t Gasthoês, is zij
echter tegen parkeerplekken op
het St. Lambertusplein.
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Kandidaat Provinciale Statenverkiezingen

‘Dichtbij de mensen staan’
Rudy Tegels uit Sevenum komt voor zijn partij CDA uit op nummer 4
van de lijst tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Voor hem is het
vooral belangrijk om de kernen in de gemeente Horst aan de Maas te
versterken en in te zetten voor andere mensen.
Tegels is geen vreemde eend in
de politiek. Herkenbaar van de vorige
Provinciale Statenverkiezingen en oudfractievoorzitter van CDA Horst aan
de Maas. Politiek heeft Tegels al sinds
jongs af aan geïnteresseerd. “Ik kwam
in mijn studententijd bij de jongerenpartij van CDA, de CDJA. Dat vond
ik zo interessant dat ik mij in 2006
verkiesbaar stelde en gekozen werd
in de gemeenteraad van Sevenum.
Toen was Sevenum nog een zelfstandige gemeente. Nadat Horst aan de
Maas en Sevenum samen gingen, ben
ik fractievoorzitter geworden van CDA
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Horst aan de Maas. Daarna volgde de
overstap naar de provincie. Voor mij
is het allerbelangrijkste dat ik mij
inzet voor anderen. Dichtbij de mensen staan en hen helpen als verbinder
tussen de provincie en de gemeente
Horst aan de Maas, maar ook daarbuiten. Ik krijg zoveel voldoening en
energie als ik in de politiek iets kan
doen voor iemand anders.”
Een belangrijk persoonlijke kwestie deze verkiezingen waar Tegels zich
voor wil inzetten, is onder andere het
verenigingsleven. Ook de dorpskernen
verstevigen en meer laten opbloeien is
volgens hem belangrijk. “Ik ben opgegroeid in Sevenum en zie dat de kernen ontzettend belangrijk zijn. Als je
een bloeiende dorpskern hebt, zijn de
bewoners vaak ook gelukkig om er te
wonen en bereid zich in te zetten voor
de gemeenschap. Dit kan door bijvoorbeeld in te zetten op de stadsnatuur,
wat natuurlijk ook geldt voor dorpen.”
Tegels wil het groen dichterbij de
mensen krijgen. “Een groenere omgeving zorgt voor een vitalere samenleving.”
Ook heeft de natuur aanraking
met duurzaamheid. “Het is belangrijk om te kijken naar de volgende

generatie. We moeten in de toekomst
bijvoorbeeld meer groene stroom
gaan opwekken. Dit kost allemaal
veel geld. Ik vind dat je deze plannen moet verwezenlijken, maar het
moet wel betaalbaar en haalbaar zijn.
Wij gaan er bijvoorbeeld voor streven
dat er windmolens in Limburg komen.
Hier staan we echt voor.” Niet ieder-

een is het eens met de komst van de
windmolens. “In de politiek heb je
vaak met dit soort moeilijke kwesties te maken. Dan ga ik ook met deze
mensen goed in gesprek en leg ze uit
waarom wij een bepaald standpunt
hebben. Dat hoort ook bij de politiek,
moeilijke beslissingen nemen en deze
uitleggen.”

Samen met de partij heeft
Tegels een campagne op gang gezet.
Tegels heeft een eigen ‘campagnehuis’ aan de Veemarkt op het
Wilhelminaplein in Horst. “Daarnaast
worden tijdens de campagne zo nu
en dan thema-avonden gehouden of
andere interessante lezingen. Ik heb
zin in de komende verkiezingen.”

Kandidaat Provinciale Statenverkiezingen

‘Ik doe liever iets, dan dat ik
er alleen maar over praat
Ze is één van de jongste kandidaten op de lijst voor de Provinciale
Statenverkiezingen. Dat weerhoudt Inez Arts (23) uit Broekhuizenvorst er niet
van een duidelijke boodschap te hebben: “Ik wil dat mensen gelukkig zijn.”
De politieke carrière van Inez Arts
mag dan nog wel kort zijn, het maakt
haar betrokkenheid er niet minder om.
De studente Toegepaste Psychologie
sloot zich ongeveer twee jaar geleden
bij GroenLinks aan. “De twee waarden
waar GroenLinks voor staat, duurzaamheid en rechtvaardigheid, spreken mij erg aan. Ik vind het belangrijk
dat er wordt geluisterd. Ik wil dat
mensen gelukkig zijn. Door te luisteren komen we erachter wat hen gelukkig maakt. GroenLinks signaleert waar
verandering nodig is en durft daarvoor
te staan.” Niet lang nadat ze lid was
geworden van de partij, kreeg ze
bericht dat GroenLinks in Horst aan de
Maas een lokale afdeling op wilde
zetten en mee wilde doen aan de
gemeenteraadsverkiezingen. “Ik was
meteen enthousiast. Ik doe liever iets,
dan dat ik er alleen maar over praat.
Dus toen ze me vroegen of ik mee
wilde doen, ben ik er meteen ingestapt.” Ze kwam op de derde plek te
staan en belandde na de verkiezingen
in de gemeenteraad voor de combinatiepartij D66+GroenLinks.
Voor de Provinciale
Statenverkiezingen staat ze op
nummer 7. Geen verkiesbare plek,

haar rol spitst zich nu voornamelijk
toe op campagne voeren, meedenken
over het verkiezingsprogramma en
achter de schermen de straks gekozen
fractieleden ondersteunen. Ze ziet
het als een taak van de partijen om
ervoor te zorgen dat de mensen op
20 maart ook daadwerkelijk naar de
stembus gaan. “Mensen begrijpen
niet altijd welke overheid wat regelt.
De landelijke politiek zie je op tv
en lokaal, daar heb je zelf mee te
maken. Mensen zijn zich minder
bewust van wat de provinciale politiek
inhoudt. Als GroenLinks gaan we
actief de straat op en organiseren we
themabijeenkomsten in de provincie.
Wat we belangrijk vinden, is dat er
naar de mensen wordt geluisterd.
Zo hebben we een bijeenkomst
met als thema de energietransitie
gehouden. Daaruit bleek dat inwoners
wel maatregelen willen nemen,
maar niet weten hoe. Hier in de
regio speelt voornamelijk het thema
arbeidsmigranten.”
Arts zit in het laatste jaar van
haar studie en wil straks graag aan de
slag als gezinscoach. Als raadslid wil
ze de komende jaren vooral verder
groeien. “Ik wil zoveel mogelijk kennis

en kunde opdoen. Het fijne van de
gemeenteraad is dat je dicht bij de
mensen staat. Maar ik zie me in de
toekomst nog wel verder doorstromen
naar de Provinciale Staten. In de
politiek moet je keuzes maken
en kijken naar het grote geheel.

Het moeten echter wel keuzes zijn
waarbij mensen zoveel mogelijk een
stem in hebben.” En wat zijn haar
verwachtingen van de verkiezingen?
“Een verdubbeling van het aantal
zetels.”, lacht ze. “Net als in de
gemeenteraad.”
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Informatiebijeenkomsten

Gemeentelijke
subsidie voor
EnergieKronenberg
Het College van B&W van gemeente Horst aan de Maas wil een projectsubsidie van 17.500 euro toekennen aan Stichting EnergieKronenberg.
Hiermee kan de stichting de kosten dekken voor onder andere het
organiseren van informatiebijeenkomsten en inzetten van communicatiemiddelen.

Burgemeester Ina Leppink droeg zondagmorgen 3 maart voor drie dagen de macht over aan
de carnavalsprinsen van Horst aan de Maas. In de Mèrthal in Horst vond traditioneel de
Sleuteloverdracht plaats, deze keer georganiseerd door GMV De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst.

kennen om de directe kosten, voor
bijvoorbeeld communicatiemiddelen, te kunnen dekken. Volgens de
gemeente is EnergieKronenberg een
goed voorbeeld van inwonerparticipatie. Het kan als pilot dienen voor
de rest van de gemeente. En mede
door dit initiatief won gemeente
Horst aan de Maas vorig jaar de
GreenLeaf Award. Omdat het een
subsidie van meer dan 5.000 euro
betreft, moet de gemeenteraad een
beslissing nemen over het voorstel.

weej make ván
de vastenaovend
‘n belaeving!

parkhotelhorst.nl

www.pouwelsav.nl

077 397 6000

info@parkhotelhorst.nl

KIEK MÁR IS OP FORWART.NL

CV D’n Dreumel Horst

Macht overgedragen

Stichting EnergieKronenberg,
voortkomend uit de dorpsraad,
streeft er naar een energieneutraal
dorp te zijn in 2030. Omdat te bereiken, organiseert zij bijvoorbeeld
bijeenkomsten om inwoners te informeren. Ook worden er warmtescans
uitgevoerd en collectieve inkoop van
zonnepanelen en isolatie georganiseerd. Verdere plannen zijn onder
meer het uitvoeren van een nulmeting. Het college wil de stichting
een subsidie van 17.500 euro toe-
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Verkiezingen 20 maart

Waarom stemmen voor het waterschap?
Er kan op woensdag 20 maart niet alleen gestemd worden voor de Provinciale Staten, maar ook voor het
waterschap. In 2015 vond 60 procent van de mensen het geen reden om naar de stembus te gaan. Bij veel mensen leeft onduidelijkheid over wat het waterschap doet en waarvoor gestemd kan worden. Patrick van der
Broeck, dijkgraaf van het Waterschap Limburg, geeft tekst en uitleg.

Een waterschap is een overheidsorganisatie, net zoals de Rijksoverheid,
de provincies en de gemeenten.
In Nederland zijn er sinds vorig jaar
21 waterschappen. Ter vergelijking:
in 1950 waren dat er nog 2.600.
Het gebied wordt mede bepaald door
de provinciegrenzen, maar vooral door
hoe de stroomgebieden van rivieren
en afwateringsgrenzen lopen. Peel en
Maas valt onder het Waterschap
Limburg, dat precies overeenkomt met
de provinciegrenzen.

Ouder dan de
provincie
“Het waterschap is een zeer
oud overheidsorgaan. Het stamt uit
de elfde eeuw en is bijvoorbeeld

ouder dan de provincie”, stelt Van der
Broeck. Het waterschap zorgt voor het
waterbeheer in een bepaald gebied
zodat men genoeg en schoon water
heeft. Ook het beschermen tegen te
veel water is een belangrijke taak.
Voorbeelden van taken die het waterschap uitvoert, zijn het regelen van de
waterstand, het zuiveren van afvalwater, het beheren van dijken, het beheren van natuur in en aan het water en
het controleren van de kwaliteit van
het zwemwater.
De afgelopen jaren zijn er voldoende gebeurtenissen geweest waaruit volgens Van der Broeck het belang
van het waterschap blijkt. “In 2014
heeft een gedeelte van America onder
water gestaan. In 2016 is er voor ruim
200 miljoen euro schade geleden door

heftige regenval. Het meest recente
voorbeeld dateert van de zomer van
2018 waar we te maken hadden met
een enorme droogte. Het waterschap
heeft dan een belangrijke taak deze
problemen het hoofd te bieden”, aldus
Van der Broeck.
Het waterschap heeft dus een
belangrijke taak, maar de vraag blijft
waar en op wie er gestemd kan worden. Een waterschap wordt bestuurd
door een algemeen bestuur en een
dagelijks bestuur. Het algemeen
bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende belanghebbenden, zoals inwoners, boeren,
bedrijven en beheerders van natuurterreinen. De functie van het algemeen bestuur is het vaststellen van
het beleid en het controleren van het

dagelijks bestuur. Zij worden om de
vier jaar gekozen, de verkiezingen op
woensdag 20 maart gaan dus over
het algemeen bestuur van het waterschap. In Limburg telt het waterschap
dertig leden. Het dagelijks bestuur van
een waterschap bestaat uit de dijkgraaf en een aantal andere leden en
komt voort uit het algemeen bestuur.
Dit bestuur is verantwoordelijk voor de
voorbereiding en uitvoering van het
beleid van het waterschap. De functie
van een dijkgraaf is te vergelijken met
die van een burgemeester. De regering
benoemt een dijkgraaf voor een periode van zes jaar. Van der Broeck is op
1 januari 2017 benoemd tot dijkgraaf
van het waterschap Limburg. “De functie bevalt me uitstekend. Met name
dat we met onze inzet stapjes kunnen
zetten om beter om te gaan met de
klimaatverandering stemt me tevreden”, vertelt Van der Broeck.
Opvallend is dat niet alle dertig leden vrij verkiesbaar zijn, maar
dat er negen ‘geborgen zetels’ zijn.
“Dit zijn zetels die vooraf vergeven
zijn aan afgevaardigden van belangenorganisaties zoals de Land- en
Tuinbouworganisatie (LTO), Kamer
van Koophandel (KvK) en natuurbeheerders. Van de activiteiten van het
waterschap vindt 70 procent plaats
op agrarische gronden. Het is daarom
van belang dat er een representatieve
afspiegeling is bij de leden”, aldus
Van der Broeck. Er wordt dus gestemd
voor 21 zetels.
In 2015 werden de waterschapsverkiezingen voor het eerst samengevoegd met die van de Provinciale
Staten. De opkomst steeg daarmee van
24 procent naar 40 procent in 2015.
“We gaan ervoor dat het aantal stemmen dit jaar gelijk is met de verkiezingen voor de Provinciale Staten”,
zegt Van der Broeck. Er gaan stemmen op voor het afschaffen van het
waterschap als apart overheidsorgaan.

‘We houden toch ook geen aparte verkiezingen voor de zorg, onderwijs of
sport?’ zijn vragen die gesteld worden.
Van der Broeck: “Het waterschap heeft
een zeer belangrijke functie. Er wordt
bijvoorbeeld in Limburg ieder jaar
150 miljoen kubieke meter rioolwater
gezuiverd. Het zou geen goede zaak
zijn als je voor dit soort zaken moet
gaan concurreren met bijvoorbeeld
het aanleggen van een weg. De taak
van het waterbeheer is daarvoor te
belangrijk. Ik begrijp goed dat we ons
er niet allemaal van bewust zijn, maar
het raakt ons allemaal.”
Daarnaast zouden veel besluiten unaniem genomen worden en is
er weinig politieke discussie ten aanzien van de beleidsvoering. “Dat is
misschien zo, maar bij de Provinciale
Staten is dat niet anders. Laat het bij
ons 15 procent zijn van alle zaken
waar politieke discussie over is, maar
het is daarom niet van minder belang.
Partijen hebben zeker andere invalshoeken over de manier waarop het
beleid rondom waterbeheer vormgegeven moet worden”, stelt de dijkgraaf.

‘Wie niet stemt,
moet ook niet zeiken’
De campagne richt zich dit jaar op
jongeren. Van der Broeck: “Jongeren
zijn zich steeds meer bewust van de
klimaatverandering en maken zich zorgen om de toekomst. Kijk maar naar
de demonstraties die onlangs plaatsvonden in Den Haag. Door middel
van onder meer radiospotjes en posters willen we de aandacht trekken.
‘Wie niet stemt, moet ook niet zeiken’,
zo luidt de slogan van de campagne.
Van der Broeck hoopt dat veel mensen
de gang naar de stembus gaan vinden.
“Door te gaan stemmen, laat je zien
dat je waterbeheer en klimaatverandering belangrijk vindt en kun je direct
invloed uitoefenen op het beleid.”

Wij organiseren weer onze:

GRATIS
INFORMATIEAVONDEN
Wie regelt uw zaken als u het zelf niet meer kunt? Om te voorkomen dat de
rechter iemand aanwijst, kunt u een levenstestament maken.
Wilt u hier meer over weten? Meldt u dan aan voor een van onze
informatiebijeenkomsten, op:
maandag 11 maart 2019 om 19.00 uur.
maandag 3 juni 2019 om 19.00 uur.
maandag 16 september om 19.00 uur.
Voor mensen die gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap
aangaan, geldt sinds 1 januari 2018 een nieuwe regeling. Wat dit inhoudt
vertellen wij u op:
maandag 15 april 2019 om 19.00 uur.
maandag 14 oktober 2019 om 19.00 uur.
Alle informatiebijeenkomsten worden gehouden op ons kantoor
aan de Stoktstraat 2 in Horst.
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar:
info@novitas.nl of ons te bellen: 077-3971515.
Meer informatie over ons kantoor en notariële onderwerpen
vindt u op onze nieuwe website: www.novitas.nl.

Vier generaties Lottum
Met de geboorte van Nils Rutten telt Lottum weer een familie met vier generaties. Nils is de zoon
van Dennis Rutten en Milou van Soest. Hij is het eerste kleinkind van opa Jos Rutten en achter-kleinzoon van overgrootvader Thei Rutten.
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Eerste boek ex-bassist Rowwen Hèze

Het verhaal
achter het icoon

Rowwen Hèze: het is de naam van een inmiddels wereldberoemde band uit America. Maar het is ook de
naam van een man die eind 19e, begin 20e eeuw in de Peel woonde. Een kluizenaar werd hij genoemd en een
zonderling. Maar wie was hij nu eigenlijk? Jan Philipsen, ex-bassist van de band, dook in de geschiedenis van
Rowwen Hèze en schreef er een roman over, Icoon, die verschijnt op maandag 11 maart.

Wil je
werken
in het
groen?
Heb jij groene vingers en ben jij een echt
buitenmens? Is werken in het groen ‘helemaal
jouw ding’? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Hieronder een greep uit onze groenvacatures.
Vaste en tijdelijke banen, fulltime en parttime
• Medewerker groenvoorziening
• Maaimachinist
• Onkruidbestrijder
• Bosmaaier
• Hovenier
• Assistent-hovenier
… nog veel meer!

Kijk voor meer informatie op:
ab-werkt.nl/werkingroen

Soms is er een spuitlicentie of VCA vereist.
Heb je die niet? Geen probleem! We helpen je graag
om die te behalen.

Loop vrijdag 15 maart tussen 10 - 15 uur
eens binnen bij ons kantoor...

AB Werkt Horst
Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst
077 - 39 808 83 | ab-werkt.nl

Het is 1985. The Legendary Texas
Four, met in haar geledingen onder
anderen Jan Philipsen, trekt de stoute
schoenen aan en vraagt Jack Poels,
zanger van de band Bad Edge, zich
aan te sluiten. Er worden wat liedjes opgenomen en er wordt samen
opgetreden, maar een bandnaam is
er nog niet. De toenmalige drummer
Mart Deckers loopt op dat moment
stage bij het gemeentearchief in
Horst. “We vroegen hem de naam
van de oudste inwoner van America
te achterhalen”, vertelt Jan Philipsen
aan de keukentafel van zijn boerderij, het geboortehuis van zijn moeder, aan de rand van Kronenberg.
“Dat bleek ene Christiaan Hesen of te
wel Rowwen Hèze te zijn. Dat zei ons
verder niets, maar we hoorden verhalen van ouderen die hem nog gekend
hadden en die hem als een kluizenaar omschreven.” Het bleek dat ook
de vader van Philipsen herinneringen
had aan de man. “Op een dag vertelde

ik hem over onze nieuwe bandnaam,
ervan uitgaand dat hij nog nooit van
Rowwen Hèze had gehoord. Tot mijn
verbazing zei hij dat hij hem ooit als
kind van een jaar of 7 was tegengekomen. Hij liep aan de hand van
zijn vader over een zandpad toen die
hem op een man wees en zei: ‘Dat
is Rowwen Hèze’.” Deze anekdote
vormde twintig jaar later het startpunt
voor zijn boek. “Als je je band naar
iemand vernoemt, ga je er als het
ware met zijn identiteit vandoor. Er
gaan veel verhalen over hem rond en
ik wilde hem op een positieve manier
in de geschiedenis zetten. Het feit
dat zijn ontmoeting met Rowwen
Hèze zestig jaar later nog zo’n indruk
maakte op mijn vader, vond ik heel
bijzonder. Dat liet mij niet los en in
2011 ben ik begonnen met het verzamelen van ideeën. Zo ben ik ook
gaan grasduinen in het verleden van
mijn ouders.” Ook dat komt terug in
het boek. Op wat politierapporten en

overgeleverde verhalen na, is er niet
veel bekend over Christiaan Hesen.
“Er is wel wat op internet te vinden,
maar vaak zitten die verhalen vol
tegenstrijdigheden. Zo had Hesen
maar één oog, maar of dat nou het
linker- of het rechteroog was?”
Het boek vertelt niet alleen een
geromantiseerde versie van het leven
van Rowwen Hèze, het gaat ook in
op de geschiedenis van de streek.
“Ik heb wel hulp gehad van onder
anderen een tekstschrijver, maar mijn
woordgebruik blijft herkenbaar en van
mezelf. Ik heb veel gelezen en mijn
fantasie gebruikt. Ik hou van historie, ik vind het belangrijk dat verhalen
bewaard en gedeeld worden. Ik hoop
dat mensen door het boek een completere kijk krijgen op de streek.”
Icoon verschijnt op maandag
11 maart. Op vrijdag 8 maart is er
een presentatie in de Bruna in Horst.
Voor meer informatie kijk op
www.janphilipsen.nl

Botsing Venloseweg Sevenum

Kom ook
tomaatjes plukken!
Ben jij

• 13 jaar of ouder?
• Enthousiast en gemotiveerd?
• Geïnteresseerd in onze aantrekkelijke beloningsstructuur?

Wil jij

• Gezellig met je vrienden of vriendinnen
snacktomaatjes plukken op de zaterdagen en vakantiedagen?
Mail naar tbn@westburgbv.nl
of neem contact op met Sjoerd: 06 - 81 80 35 68

Voor meer info
kijk op onze website:
www.westburgbv.nl

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

Op de kruising Venloseweg met de Zeesweg in Sevenum heeft maandagochtend 4 maart een auto-ongeluk plaatsgevonden. Enkele personen raakten daarbij gewond.
Twee personenauto’s botsten
op de kruising tegen elkaar.
“Beiden voertuigen liepen forse
schade op en drie personen werden

door de ambulance met onbekende
verwondingen naar het ziekenhuis
gebracht”, aldus de politie op
Facebook.

Volgens de politie is het ongeluk
waarschijnlijk gebeurd door een
inschattingsfout. Er was geen
alcohol in het spel.

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven

06

familie

07
03

Na 61 jaar samen moet ik helaas afscheid nemen
van mijn innig geliefde vrouw

Verdrietig om wat niet meer is en nooit meer zal zijn.
Dankbaar voor alles wat was en altijd zal blijven.

Mia Cox-Camps

Francis Bolk-Mengelers

Maria Johanna Gerarda Christina

weduwe van

Frans Bolk

echtgenote van

Wiel Cox

Zij overleed in de leeftijd van 83 jaar.

Zij overleed gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.
Oostrum, 24 februari 1932

† Venlo, 28 februari 2019

Marion
Joyce, Rick en Jody
Frans en Marianne
Patricia en Gé


Geboren

Loa Meave
1 maart 2019
Dochter van Jeroen
en Mieke Draijer
Zusje van Ninthe en Jillis
Zwingellaan 10
5962 BD Melderslo

Horst, Wiel

Grubbenvorst, 4 maart 2019

8 maart 2019

Familie Camps
Familie Cox

Corr.adres:
Burg. van Kempenstraat 55, 5971 AB Grubbenvorst

Lambert Vullings

Dr. van de Meerendonkstraat 20
5961 HZ Horst

Mam heeft besloten haar lichaam ter beschikking
te stellen van de wetenschap.

Wij hebben Mia voor het laatst in ons midden gehad
tijdens de plechtige uitvaartdienst op 7 maart in de
Dekenale kerk van de H. Lambertus te Horst.
Aansluitend hebben wij haar begeleid
naar Crematorium Boschhuizen.

In overeenstemming met haar wens zal er geen herdenkingsdienst
plaatsvinden, deze keuze willen wij graag respecteren.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar het team
van Groene Kruis Thuiszorg, het team van Tzorg,
huisarts de Weert en de artsen en verplegend personeel
van het ziekenhuis te Venlo voor de goede zorgen.

Zoveel gezien, gedaan en gelezen…
en dan komt er de dag…
dat uit zijn levensboek…
het laatste hoofdstuk wordt geschreven..
Na een welbesteed leven en gesterkt door het Sacrament der Zieken
is vredig van ons heengegaan mijn lieve man,
ôzze pap’ en onze lieve opa

Sjaak van Leuven
Toos van Leuven – van Gerven

Groot is de leegte die je achterlaat
mooi zijn de herinneringen die blijven...
Op dinsdag 26 februari 2019 overleed in de leeftijd van 91 jaar
mijn man, pap en opa

Sjraar Hoeijmaekers
Lid in de Orde van Oranje Nassau
echtgenoot van

Tiny Hoeijmaekers - Zanders
Horst
Bunde
Eindhoven

Egbert en Karin
Kim en Yvo, Evvie
Juul en Mitchell

Tiny
Gerd-Jan en Nicole
Luna, Luz
Bart

Familie Hoeijmaekers
Familie Zanders

Harrie en Angela
Michelle
Bob en Lenina
Swolgen, 13 augustus 1926

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers en vrijwilligers
van La Providence te Grubbenvorst voor hun liefdevolle verzorging
en dokter van den Heuvel voor haar fijne begeleiding.

Gastendonkstraat 31, 5961 JW Horst

† Horst, 3 maart 2019

Hof te Berkel 91, 5961 KX Horst
Op donderdag 7 maart is er gelegenheid om persoonlijk afscheid
van Sjaak te nemen van 18.30 uur tot 20.00 uur in
Afscheidshuis ’t Pastoeërsweike, Bosweg 5 te Swolgen.
De Heilige Mis zal gehouden worden op vrijdag 8 maart om 11.00 uur
in de H. Lambertuskerk te Swolgen, waarna in besloten kring
de crematie zal plaatsvinden.

Een hartelijk woord van dank aan allen
die ons door hun liefdevolle zorg omringd hebben.

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 2 maart jl.
in de parochiekerk St. Lambertus, Horst. Aansluitend hebben we
pap te ruste gelegd op het kerkhof aldaar.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Zoekt u tijdelijke woonruimte?
Te huur halfvrijstaande woning in
Meerlo. Huurprijs in overleg, interesse
06 33 05 70 87.

Kantoorruimte, Businesscentrum
Horst, vanaf € 250,00, ideaal voor
starters, tel. 06 24 19 24 01.
Belastingservice Horst biedt ook
dit jaar weer hulp bij de belastingaangifte, binnen en buitenlandse,
aan alle particulieren, geen ZZP,
ook voor zorg en huurtoeslag.
Bij overlijden het F en de erfbelasting.
Info op 06 12 44 60 49 of 398 47 88 of
belastingservice.horst@gmail.com
Regio Peel en Maas 75 jaar bevrijd!
Naar markante plaatsen met Jeeptour.
Info tel. 06 34 76 87 49 www.jeeptour.nl

Dag en nacht bereikbaar

uit vaar t verzorging

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

en

Gerda Vullings-Janssen
50 jaar getrouwd!
Proficiat
Kinderen en kleinkinderen
Gezocht: gemotiveerde en
betrouwbare poetshulp voor ca. 4 uur
per week (in overleg) in Horst. Reacties
naar: poetshulphorst@gmail.com
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kopeg bloter schudder
hark mesttank kieper tractor enz
06 19 07 69 59.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Wagensveld Hoveniers van Droom tot
Uitvoering. Graag komen we bij u langs
om uw wensen te bespreken. Ook
voor alleen onderhoud een passende
oplossing, van u belt wanneer nodig
tot jaarcontract met betaling per
maand. Voor particulier en bedrijf.
Thijs Wagensveld 06 20 31 76 70.
Jos Computerhulp.
Computerproblemen, -les of website.
Vraag hulp! 06 10 71 00 70 of
www.joscomputerhulp.nl
Vanaf 12 maart om 10.00 u
babymassage bij Huys van Puur Horst.
Opgave info@fluitenkruid.eu
Gevraagd boekhouder, ± 2 uur per
maand. Tel. 06 13 93 39 24.
Belastingservice Horst start in
maart weer met hulp bij aangifte.
Vrijwilligers staan weer klaar om u te
helpen bij het invullen. Voor info en
aanmelden: belastingservice.horst@
gmail.com of tel. 06 12 44 60 49 of
398 47 88 Kijk op website
www.belastingservicehorst.nl

THANATOPRAXIE
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Voor verenigingen

Expeditie Sevenum bouwt aan
netwerk vertrouwenspersonen
De werkgroep Verenigingen van Expeditie Sevenum wil een netwerk aan vertrouwenspersonen voor alle
verenigingen in Evertsoord, Kronenberg en Sevenum creëren. Daarvoor werd onlangs een bijeenkomst georganiseerd met elf verenigingen uit de dorpen.

Expeditie Sevenum is een samenwerkingsverband met als doel het
inspireren en samenbrengen van
diverse partijen op het gebied van
sport, bewegen, cultuur, recreatie,
onderwijs, zorg en welzijn in de
dorpen Evertsoord, Kronenberg en
Sevenum. Binnen Expeditie Sevenum
zijn er al verschillende werkgroepen

gestart met verschillende ideeën.
Zoals het creëren van een naschools
aanbod. De werkgroep Verenigen is
aan de slag gegaan met het idee voor
een netwerk van vertrouwenspersonen. Daarvoor werd op maandag
25 februari een bijeenkomst georganiseerd. Daaruit bleek dat het in de
praktijk niet altijd even makkelijk is

om iemand aan te spreken op zijn of
haar ongewenste gedrag. Expeditie
Sevenum gaat een gezamenlijk
netwerk van vertrouwenspersonen
creëren voor alle verenigingen in de
drie dorpen. Zo kunnen de vertrouwenspersonen samen sparren over
casussen. Kijk voor meer informatie op
www.expeditiesevenum.nl.

HALLO op Tenerife
Henk en Lies Cox uit Sevenum vertoefden onlangs in
gezellige Los Cristianos op het Spaanse eiland Tenerife.
“Heerlijke zonnige dagen met zelfs 30 graden in februari”,
laat het zongebruinde echtpaar weten. Ze poseerden samen
met de HALLO op hun geliefde stekje op het eiland,
het vakantiepark Port Royale.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Sevenum rondom Molenstraat € 9,50
Sevenum rondom Sondertseveld € 9,00

HALLO in Israel
Leden van het regieteam, decor, kostuums en de grime van de Passiespelen waren onlangs zes
dagen in Israël om sfeer te proeven en ideeën op te doen voor de voorstellingen van 2020. De foto
is genomen vanaf de Hof van Olijven, met het zicht op de oude stadsmuur van Jeruzalem. Op de foto
staan Paula Nelissen, Sanne Reichert, José Vercoulen, Mieke Arts, Diana van de Vossenberg,
Pilo Pilkes, regisseur Cees Rullens en Cor van Leipzig.

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Open dag De Pilmus
Zorginstelling De Pilmus in Meerlo houdt op zaterdag 16 maart een open dag. Dit gebeurt in het kader van de
landelijke Open Dag van Zorg en Welzijn.
Wie altijd al een keer bij een
zorgvoorziening voor mensen met
complexe zorgvragen heeft willen
kijken kan op zaterdag 16 maart
terecht bij honderden zorg- en welzijnsinstellingen in Nederland.
De Pilmus in Meerlo is die dag

geopend tussen 11.00 en 15.00 uur.
Bezoekers kunnen bij De Pilmus
terecht voor een rondleiding en informatie over de woongroep. De Pilmus
maakt deel uit van Pluryn Groesbeek,
Limburg en Brabant. Hier wonen
(jong)volwassenen met een licht tot

matig verstandelijke beperking, al
of niet in combinatie met ernstige
gedragsproblemen. Cliënten wonen
er midden in de wijk en krijgen de
benodigde begeleiding.
Kijk voor meer informatie op
www.pluryn.nl

Open dag Sevenheym
Dagbesteding Sevenheym houdt in het kader van de week van Zorg en Welzijn een open dag. Die vindt plaats
op zaterdag 16 maart in Sevenheym in Sevenum.
Er zijn onder andere cliënten en vrijwilligers aanwezig om bezoekers een
goede indruk te geven hoe het reilt en
zeilt bij de dagbesteding. Er is aandacht
voor diverse activiteiten die worden

georganiseerd in Sevenheym. Tijdens
de open dag zijn diverse mensen
aanwezig om informatie te geven over
onder andere een pilot met betrekking
tot de openingstijden. Zo kunnen

cliënten op sommige dagen hun
maaltijden nuttigen bij de dagbesteding. Er is ook aandacht voor het vrijwilligerswerk. De open dag wordt
gehouden van 14.00 tot 16.00 uur.

Hobbymanifestatie in Sevenum
Hobbyshop Nellie Snellen organiseert op zondag 10 maart een Creatieve Hobbymanifestatie. Deze vindt plaats in
cultureel centrum De Wingerd in Sevenum en duurt van 10.00 tot 16.30 uur.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
r
o
H
Ta Hamminga in samenwerking met
in

Aan deze show werken ruim
dertig landelijke bekende auteurs en
demonstratrices mee. Zij geven informatie over de diverse hobby-technieken en trends voor het komend

voorjaar. Ook zijn er workshops
waaraan gratis meegedaan kan
worden. Elke hobbyist krijgt bij binnenkomst een goodiebag, zolang de
voorraad strekt.

Gedurende de hele dag zijn er
tombola’s waaraan men gratis kan
deelnemen met het nummertje dat
men krijgt aangereikt bij binnenkomst. Elk uur is er een trekking.

Oh, zit dat zo!

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners,
Intermakelaars, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

Een mooi groen gazon!
Door: Leon Elbers medewerker Welkoop
Als je over enkele maanden een mooi groen gazon wil dan is het
nu de tijd om de eerste stap te zetten: kalk strooien! Als je niets doet
zullen mos en onkruid de overhand nemen en komen er kale plekken
in het gazon. In plaats van mooi groen is het gazon meer geel van
kleur.

De beste tijd om kalk over je
gazon te strooien is aan het begin van
het jaar (februari of maart) en aan
het einde van het jaar (oktober of november). Het gras wordt het mooiste
groen als je twee keer per jaar kalk
strooit. In het voorjaar gebruik je bij
voorkeur kalk die sneller werkt en
oplost.

dezelfde dag kalk en meststof te
strooien. Kalk strooien doe je met
de hand of met een strooiwagen en
dat herhaal je jaarlijks. Gedurende
het seizoen wordt kalk opgenomen
in de grond en raakt op. Als vuistregel kun je hanteren dat je bij
normaal onderhoud ongeveer
1 kilo per 10 vierkante meter moet
strooien. Kom voor meer informatie
naar de winkel en dan krijgt u een
gratis persoonlijk advies.

Om er zeker van te zijn dat zowel
de kalk- als de meststof goed hun
werk doen adviseer ik om tussen het
moment van kalken en bemesten vier
weken aan te houden. Tegenwoordig
bestaan er verschillende soorten kalk,
waarbij je meststoffen kort na het
bekalken kunt strooien. Bij het gebruik
van speciale natuurlijke of organische
meststoffen is het zelfs mogelijk om

Welkoop Sevenum
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
T 077 467 22 22 www.welkoop.nl

zon, deze meting is ook mogelijk voor
een groente- en siertuin.

Kalk strooien maakt de grond
minder zuur. Hierdoor is het gras
beter in staat om meststoffen op
te nemen, waardoor het beter
groeit en mos minder kans krijgt.
Kalk is geen meststof maar zorgt
ervoor dat voeding uit meststoffen
goed wordt opgenomen. Het is dus
altijd van belang om eerst kalk te
strooien en daarna pas een gazonmeststof. Ideaal voor je gazongrond
is een pH-waarde die tussen de
6 en 6,5 ligt. Mocht je niet zeker
weten of je gazon kalk nodig heeft
dan kun je de grond bij Welkoop
gratis laten testen. Je ontvangt dan
een advies op maat voor jouw ga-
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Adver torial

Marloes van Haandel,
verpleegkundige
Palliatief Team VieCuri

‘Het mooiste
aan het werk
is dat je net
wat meer tijd
hebt voor
patiënten’
Marloes van Haandel is oncologisch
en palliatief verpleegkundige en
maakt al jaren deel uit van het
Transmuraal Palliatief Team (TPT) van
VieCuri. Ze is ook ervaringsdeskundige:
haar moeder overleed in 2017 in het
hospice in Horst aan de gevolgen van
kanker. In het interview hiernaast kijkt
haar vader, Wim Wittenbernds terug
op deze laatste fase uit het leven van
zijn vrouw en de moeder van Marloes,
Ria Ubbink. Het TPT speelde hierin een
belangrijke rol. Marloes was hier niet
als professional, maar als dochter nauw
bij betrokken.

Wim Wittenbernds

Vol lof over palliatieve zorg
VieCuri bij verlies van vrouw Ria
Het is nu ruim 1,5 jaar geleden dat Wim Wittenbernds (70), oud-douanier, afscheid moest nemen van zijn geliefde vrouw Ria Ubbink.
Ria werd 68 en overleed aan de gevolgen van eierstokkanker met uitzaaiingen. Ria en Wim hebben veel steun ervaren van de verzorging
en verpleging vanuit het Transmuraal Palliatief Team van VieCuri.
‘Ria was een vrolijke vrouw, die volop in het
leven stond,’ zegt Wim die samen met Ria twee
kinderen en vier kleinkinderen kreeg. ‘Ze genoot
ontzettend van het oma zijn. Ria werkte als
Alfahulp in de thuiszorg en stond altijd voor
anderen klaar. In mei 2015 kreeg ze last van
COPD, hoewel ze nooit gerookt heeft. Ze kreeg
heel moeilijk lucht en is toen op aandringen van
onze dochter Marloes, die palliatief verpleegkundige is, naar het ziekenhuis gegaan. Ze bleek
vier liter vocht in haar rechterlong te hebben.
Dat is weggezogen en op kweek gezet. Een
maand later hoorden we de diagnose: eierstokkanker met uitzaaiingen. Je voelt je dan enerzijds verslagen, maar er komt ook heel veel
vechtlust terug. Ria hoopte echt te genezen.
Dan ga je het medisch circuit in: chemokuren - wat een rotzooi is dat -, operaties en de
herstelperiodes daarna. Het voelt als een achtbaan van emoties, waarin heden en verleden je
door elkaar slingeren. Wij gingen graag en vaak
naar Portugal, en ja, dat zat er dus niet meer in.
Zo zijn er veel meer dingen waar je afscheid van
neemt. Aan de ene kant stemt dat triest, maar
er is ook dankbaarheid dat we zoveel samen
hebben mogen meemaken. Ria bloeide op,
toen onze zoon Roel in 2016 trouwde. Daar heeft
ze echt naar toegeleefd. Daarna werd het gaandeweg slechter. Ria’s laatste verjaardag was
memorabel. Ze wilde zich laten cremeren en wist
dat ik daar moeite mee had. Ik geloof, in tegenstelling tot haar, nog in de kerk en heb niets met
cremeren. Haar cadeau aan mij die dag was dat
ze in plaats van gecremeerd te worden, voor een
natuurbegraafplaats koos. Dat emotioneerde
mij zeer. We hebben samen, met de kinderen
erbij, een plek uitgezocht op natuurbegraafplaats

Venlo-Maasbree. Daar ligt ze nu en kom ik straks
ook te liggen.
De laatste maanden hebben we Ria thuis
verzorgd, tot het niet meer ging. Ze is toen naar
hospice Doevenbos in Horst gegaan, we kregen
er een prachtige tweepersoonskamer. Tot het
allerlaatste moment ben ik bij haar geweest.
Geweldig hoe je daar wordt ondersteund en
begeleid. Niets is teveel. En dat geldt niet alleen

voor het hospice, maar ook voor het ziekenhuis en de thuiszorg. Vanaf het moment dat
we hoorden dat ze ongeneeslijk ziek was tot
aan haar laatste adem werden al onze vragen beantwoord en onze pijn (mee) gevoeld.
Huisarts dokter Harthoorn en zijn assistente,
het gehele transmuraal palliatieve team, de
vele vrijwilligers in het Doevenbos, zoveel toewijding, zoveel liefde. We hebben dat beiden
als heel fijn ervaren.’

Huisarts Edith Craenmehr biedt
zorg tijdens laatste levensfase
‘Het mooiste aan het werk als palliatief
verpleegkundige is dat je net wat meer
tijd hebt voor patiënten. Tijd om mensen
te verzorgen: met eten en drinken, met
het toedienen of gebruik van medicijnen,
met het regelen van de mobiliteit of het
vervullen van specifieke wensen; maar
vooral ook tijd om met patiënten te
praten: over leven en dood, de angst om
te sterven en hoe je die probeert weg te
nemen.
Als verpleegkundigen zijn we altijd
het eerste aanspreekpunt, maar vanuit het
TPT kijken we breed naar wat een patiënt
nog kan en wil. Alles is erop gericht de
patiënt zoveel mogelijk comfort te bieden
- niet alleen fysiek, maar vooral ook
mentaal - in die laatste fase van het leven.
Transmuraal betekent dat de zorg verleend
wordt door meer dan één instelling.
Het TPT werkt dan ook nauw samen met
hospices en thuiszorgorganisaties in de
hele regio: van Horst tot Venray, Venlo,
Peel en Maas en Reuver.’

Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten met een ziekte die niet meer te genezen
is tijdens de laatste fase van hun leven. Edith Craenmehr heeft er als huisarts in Arcen
regelmatig mee te maken: ‘Patiënten die een beroep doen op palliatieve zorg staan wij
met liefde en zorg bij.’
Palliatieve zorg kent vele aspecten: medicatie, aangepaste voeding, extra voorzieningen
thuis of in een hospice, maar vooral aandacht
en praten. Praten over het leven, over de naderende dood, over angsten en hoe je die een
plek kunt geven. Als kaderhuisarts palliatieve
zorg geeft Craenmehr hierover, samen met drie
andere collega’s, voorlichting en nascholing aan
andere huisartsen in de regio.
Craenmehr maakt ook deel uit van het
Transmuraal Palliatief Team (TPT) van VieCuri,
waarin huisartsen, medisch specialisten, een
spiritueel zorgverlener, specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen nauw
samenwerken: ‘Vanuit het TPT ondersteunen

wij behandelaars die met palliatieve zorg in
Noord-Limburg te maken hebben. Zij kunnen bij het TPT terecht voor advies. Wekelijks
bespreken wij alle aanvragen.
Het gaat daarbij ook over palliatieve
sedatie (het verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase) en euthanasie (levensbeëindiging).
Mensen hebben hier soms verkeerde ideeën
en verwachtingen over. En dat geldt overigens soms ook voor verpleegkundigen en
medisch specialisten. Wij geven voorlichting
en vertellen patiënten, familie en zorgverleners wat ze kunnen verwachten bij het laatste stukje van het leven.’

Wilt u meer weten over palliatieve zorg of wat VieCuri hierin kan betekenen,
het Consultatieteam Palliatieve zorg is alle dagen van de week bereikbaar
van 08.00 - 20.00 uur op tel.nr. 0900 297 1616.
Venray • Venlo • www.viecuri.nl
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Er is niks afschuwelijker dan
een mooi pand dat leegstaat’
Lege winkelpanden, het zijn niet
bepaald een sieraad voor een winkelcentrum. Steeds vaker wordt dan ook gezocht
naar tijdelijke invullingen voor zo’n leegstaande ruimte, door deze bijvoorbeeld als
expositieruimte in te richten. Ook kunnen
deze panden met een lagere huur tijdelijk
beschikbaar worden gesteld aan startende
ondernemers. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
De meeste inwoners van Horst aan de Maas
vinden dat startende ondernemers wel een
steuntje in de rug verdienen. Door ze bijvoorbeeld een leegstaand winkelpand tegen een
aantrekkelijke huurprijs aan te bieden. “Er is niks
afschuwelijker dan een mooi pand dat in een

Inwonerspanel

1.672 leden

winkelstraat leegstaat. Dan is er maar één
alternatief inderdaad, de huur dan naar beneden

Invulling voor leegstaande
winkelruimte
Top drie

Beschikbaar stellen
voor starter
Invullen met kunst
Beschikbaar stellen
voor reclame

Marskramer. Ook mogen er nog wel wat kledingdoen, of aan meerdere initiatiefnemers verhuren, dus de huurprijzen delen”, zegt iemand. Een winkels komen in de centra. Anderen zouden
ander voegt toe: “Belangrijk is dat het ‘gebruikt’ graag een viswinkel zien. “Belangrijk vind ik dat
er een gevarieerd aanbod is”, zegt een inwowordt of dat de etalage mooi/leuk ingericht is.
ner. “ Lokale ondernemers zijn belangrijk en
Dat maakt het aanzicht aantrekkelijk. Dat is
onderscheidend voor Hors
belangrijk voor de uitstraling.”
aan de Maas. Promoot dit!
Pop-up stores zou dan bijvoor‘Pop-up store’
Belangrijk is verder het
beeld ook een goede tijdelijke
‘Woonruimte
behoud van karakteristieke
invulling zijn vinden sommigen.
voor jongeren’
panden.”
Anderen zien wel iets in het
verbouwen van zo’n ruimte tot
TipHorstaandeMaas
‘Gewoon leeg
woningen.
is een samenwerkings
laten staan’
TipHorstaandeMaas.nl
verband tussen
vroeg de inwoners ook wat ze
HALLO Horst aan de
nog misten in het winkelaanbod in Horst aan de
Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
Maas. Wat veel mensen blijkbaar missen is een
of aanmelden voor de volgende enquête,
winkel in huishoudartikelen, zoals een Blokker of kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

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

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag 10 maart
alle vestigingen geopend

Tijdelijk
bij aankoop van
een keuken

KitchenAid
cadeau*
* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

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

07
03
facebook.com/
hallohorstaandemaas
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 08

Carnaval vieren doe je in je eigen dorp
De ‘vastelaovend’, zoals we het hier in Limburg noemen, vier je in je eigen
dorp. Met je eigen prins, in je eigen stamkroeg, een optocht door bekende
straten, met je eigen vrienden en dorpsgenoten waarmee je vijf dagen samen
staat te ‘sjoenkelen’ als ‘vrinde zoë lang vastelaovend nog deurt’.
Dat vindt 66 procent van de stemmers op onze poll en ook Yvonne
Douven. Op Facebook reageert ze: “Melderslo is the place to be op maandag.
Zelfs van heinde en ver komen ze hier vieren. Dus carnavalsvereniging
D’n Vlaskop doet het super op maandag. Gezellige optocht met de buurt.

Wat willen we nog meer?” Aan de andere kant is het helemaal geen must om
in je eigen dorp te blijven. Wat is er mis met de Boètegewoeëne Boètezitting
in Venlo? De Sjtasiefestasie in Roermond? Of de Hôrster Carnavals Parade in
Horst? Ook daar ben je samen met gelijkgestemde carnavalsvierders. Dat vindt
ook Mieke de Boer: “Er is niks te doen, dus ik ga werken en naar andere
dorpjes.” Iedereen komt immers om even een paar dagen alles los te laten en
met elkaar te genieten. Dat is waar carnaval om draait. Waar je het viert, is
helemaal niet belangrijk.

#doeslief is hard nodig

eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas

SIRE (Stichting Ideële Reclame) startte deze week met een nieuwe
bewustwordingscampagne: #doeslief. Hiermee wil de stichting mensen
bewust maken van asociaal gedrag. Denk bijvoorbeeld aan bumperkleven,
geluidsoverlast of voordringen in een rij. Maar ook het negeren van een
supermarktmedewerker of het lastig vallen van treinpersoneel zijn voorbeelden
van asociaal gedrag. Uit eigen onderzoek van SIRE blijkt dat 49 procent van de
Nederlanders vindt dat de samenleving polariseert en verhardt. Daarentegen
vindt 76 procent zichzelf wel aardig voor anderen. De hashtag #doeslief moet

Nederlanders aan het denken zetten over zulk gedrag, zegt de stichting. Ze gaat
daarom een dag lang op onaardig gedrag op sociale media reageren met
#doeslief. Goed idee van SIRE. Zo worden we weer eens met de neus op de
feiten gedrukt. En dat is hard nodig. Aan de andere kant kun je je afvragen of
zo n campagne wel nut heeft. Wie lief doet maakt alleen maar meer kans om
door anderen onder de voet te worden gelopen. Deze maatschappij vraagt nu
eenmaal dat we mondig zijn en ons laten horen .
#doeslief is hard nodig. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 09) > Gemeente mag zich niet mengen met commerciële initiatieven > eens 70% oneens 30%

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl

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

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

Wil jij bijdragen aan een fijn leven voor
mensen met een verstandelijke beperking?
Ben jij op zoek naar een leuke baan? Of ben je op zoek naar
een leuke plek om te wonen? Of wil je gewoon meer weten
over mensen met een verstandelijke beperking?
Kom langs en ontmoet medewerkers en cliënten van Dichterbij!
We hebben een programma tussen 13:00 - 16:00 uur en je kunt zo
binnenlopen. Iedereen is welkom! Meer informatie vind je op
www.dichterbij.nl/ontmoetdichterbij of bel ons op 088-7540000.

Ontmoet
Dichterbij
Vrijdag 15 maart
Regio kantoor Mikado,
Deken Creemersstraat 56
te Horst van 13:00 - 16:00 uur

#Doescarnaval
SIRE is begonnen met een
nieuwe campagne: #Doeslief.
Doel? Nederland een beetje
liever maken. Want klaarblijkelijk worden we steeds
asocialer en onaardiger.
In Limburg zit carnaval er
net op en laat dat nou net het
sociaalste feest van het jaar
zijn, waaruit volgens mij ieder
jaar weer blijkt dat we het goed
kunnen, dat aardig zijn.
Natuurlijk gebeuren er ook
tijdens carnaval wel eens vervelende dingen, maar als we ons
in plaats van op het slechte van
de mens eens op het goede
richten, zien we vooral heel
veel liefde en aardigheid.
Carnaval is namelijk voor iedereen. Jong en oud komen samen
tijdens deze dagen om te dansen, zingen, feesten en vieren.
We staan achter elkaar in de
polonaise, schouder aan schouder tijdens het sjoenkelen en zij
aan zij aan de tap om een bietje
te bestellen. We steunen hen
die het nodig hebben en staan
voor elkaar klaar. Dat levert
regelmatig het nodige kippenvel op. Zo zat de grote optocht
van Horst dit jaar vol steunbetuigingen voor de zieke prins
Lars I. Dat moet hij, ondanks
zijn situatie, toch machtig mooi
hebben gevonden. Een ander
voorbeeld: als KPJ Melderslo
wonnen we dit jaar twee eerste
prijzen, in de optochten van
Horst en ons eigen Melderslo.
De support die we kregen
vanuit het hele dorp, inclusief
onze ‘concurrentie’, was geweldig om mee te maken.
Met carnaval wordt het
duidelijk: we kunnen heel goed
lief zijn voor elkaar. Misschien
moeten we daarom het hele
jaar die carnavalsspirit er maar
een beetje inhouden. Dan kan
SIRE haar campagne veranderen
in #doescarnaval in plaats van
#doeslief.
Aniek
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Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

D O K C I N E M A L A AT J E G E N I E T E N VA N F I L M M E T D E G E M A K K E N
VA N E E N S E R V I C E B I O S C O O P. E N D AT O P N O G G E E N H A L F
U U R TJ E R I J D E N VA N H O R S T !

RESERVEREN: 077 – 310 1064 / W W W.DOK6.EU
DOK6 / R A ADHUISPLEIN 6 / 5981 AT PANNINGEN

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Fietsreparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9 Horst. Graag eerst
bellen 398 60 16 bgg 06 28 83 92 29.

Poetshulp gezocht in Sevenum
op een doordeweekse dag 1x per
2 weken 3 uur. Tel. 06 51 55 95 41.
Te huur in Horst appartement
per 1-6-19. Huurprijs 850,00 incl.
servicekst. Interesse mail
zwaluwstraat151@hotmail.com

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

yogacentrumlespoir.nl Kennismaken
met Hatha-yoga, poweryoga of yoga
light? Nu vrijblijvend 5 lessen voor
€ 37,50. Mail: yogavooriedereen@
ziggo.nl of bel: 077 851 50 08.
Fluit met me mee, op avontuur in
de natuur workshop voor kinderen
van 2 tot 7 jaar. 1x maand de 1ste
zondagochtend bij de Kasteelse
bossen. Uitsluitend bij opgave
deelnemen via info@fluitenkruid.eu

Minister De Jonge
naar Horst
Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt
op uitnodiging van CDA Horst aan de Maas op donderdag 14 maart naar
Horst. De bijeenkomst vindt plaats in het Parkhotel.
“We hebben de minister uitgenodigd om hem kennis te laten
maken met hoe wij in Horst aan de
Maas omgaan met uitdagingen op
het gebied van krimp, ontgroening,
vergrijzing, vereenzaming, mensen
reactiveren en zorgen voor elkaar”,
aldus het CDA. Er wordt ingegaan op
projecten als Expeditie Sevenum en
Afslag10. Het plenair gedeelte vindt
plaats van 19.30 tot 20.30 uur in het
Parkhotel in Horst. Naast Hugo de

Jonge is ook Rudy Tegels, nummer
4 op de kandidatenlijst van het CDA
voor de Provinciale Verkiezingen,
aanwezig. Hij licht toe waarom hij
zich specifiek voor sport en welzijn
in de Provinciale Staten gaat inzetten.
Aanmelden voor de avond kan
voor 11 maart via Hay Emonts,
info@hayemonts.nl Eventuele vragen vooraf aan de sprekers kunnen
dan ook doorgegeven worden.

Sprekers

Themabijeenkomst
klimaat

Dé kennis- en onderzoekspartner op het gebied van teelt en plantgezondheid.
We doen er alles aan om betrouwbare data te leveren en brengen de tuinbouwketen
verder middels nieuwe technologieën. Dat is precies waaraan jij wilt bijdragen.
Ter uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een:

SP Horst aan de Maas organiseert op maandag 11 maart een themaavond over klimaatrechtvaardigheid. Deze avond vindt vanaf 19.30 uur
plaats in De Wingerd in Sevenum.

Teeltchef

m/v

Als teeltchef ben je verantwoordelijk voor
het teeltproces van groenten en bloemen.
Dit omvat de coördinatie en uitvoering van
de teelsturing in proeven. Je maakt daarbij
deel uit van een team en helpt het team
groeien in hun vaardigheden. Daarnaast
beheer je de klimaatregeling, bemesting,
watergift en gewasbescherming.
Tevens zorg je voor de implementatie van
nieuwe technieken en initieert technische
verbeteringen en innovaties.
Een afwisselende baan (fulltime) met als
standplaats: Meterik en Venlo. Daarnaast
kun je rekenen op een marktconform salaris
en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Functie-eisen
• Minimaal MBO werk- en denkniveau
(met enkele jaren ervaring);
• Teelttechnische achtergrond met
ervaring in groente- en/of bloementeelt
onder glas;
• Kennis van moderne klimaatregeling en
bemestingssystemen;
• Makkelijk kunnen communiceren en
functioneren binnen een team;
• Bereidheid tot het draaien van weekend
en/of storingsdiensten. Daarom
woonachtig in een straal van 30 kilometer
van Horst (of bereid je daar te vestigen).

Tevens zijn we op zoek naar een:

Allround medewerker

m/v

Als allround medewerker verzorg je
diverse gewassen. Je neemt waar en voert
metingen uit ten behoeve van verschillende
proeven. Gegevens registreer je secuur.
Enige affiniteit met plantenteelt is hiervoor
gewenst.
Het betreft een veelzijdige baan (uren in
overleg) met als standplaats: Meterik.
Daarnaast kun je rekenen op een

marktconform salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Functie-eisen
• MBO werk- en denkniveau;
• Initiatiefrijk en zelfstandig;
• Makkelijk kunnen communiceren en
functioneren binnen een team;
• Flexibiliteit gewenst;
• In het bezit van Rijbewijs B.

Botany B.V.
Je maakt deel uit van een jong, groeiend en dynamisch bedrijf in een prettige
werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief en groei. Sinds 2003 test en ontwikkelt
de Botany groep op commerciële basis met veel succes nieuwe producten en teeltwijzen
voor bedrijven in de tuinbouwsector. Dat gebeurt zowel vanuit eigen, moderne
onderzoeksfaciliteiten als op teeltbedrijven. Kijk voor aanvullende informatie op de
website: www.botany.nl
Sollicitaties, inclusief CV, vóór 28 maart sturen naar: administration@botany.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst

Dr. Droesenweg 7
5964 NC Meterik
www.botany.nl

Momenteel loopt er een landelijke SP-petitie ‘Energierekening
omlaag – Laat de grote vervuilers
betalen’. “ Klimaatakkoord, klimaatwet, klimaatontkenners en intussen
stijgen de energierekeningen”, aldus
de SP. “Wij als burgers moeten
maatregelen treffen om onze
woningen zuiniger en milieuvriendelijker te maken. Moeten we dat
allemaal zelf betalen? Grote vervuilers als Shell betalen nog steeds
amper belasting over hun energiegebruik. Shell maakte afgelopen

jaar meer dan 18 miljard euro winst.
Dit noemen wij een onrechtvaardige
situatie die omgekeerd moet worden”.
Sprekers tijdens deze avond
zijn SP-Tweede Kamerlid Sandra
Beckerman, Provinciale Statenleden
Yolanda Claessens van de SP en
Rudy Tegels van het CDA en wethouder Thijs Kuipers van Horst aan
de Maas. Zij gaan met elkaar en met
de zaal in gesprek onder leiding van
Michael van Rengs, voorzitter van
SP Horst aan de Maas.

Politiek

Workshop sociaal
democratische idealen
PvdA Horst aan de Maas organiseert op zondag 10 maart een workshop
over sociaal democratische idealen in de politiek van nu. Deze bijeenkomst start om 11.00 uur en vindt plaats bij restaurant Grøn in Horst.
Tijdens de workshop gaat (kandidaat) statenlid Aleida Berghorst in op
het thema van het gedicht De Daad
van Carel Adema van Scheltema uit
1909. Daarin heeft hij het over de
Taaie Rooie Rakkers die voor een
betere wereld strijden. ‘Bestaan ze
nog? Die echte Rooie Rakkers waar
Adema van Scheltema 110 jaar
geleden over schreef. Of zijn de
Rooie Rakkers rijp voor het vergeetwoordenboek?’, aldus de PvdA.
Aleida Berghorst groeide op in de
bijstand. Ze ging rechten studeren,
werkte in de thuiszorg om haar studie te betalen en deed vrijwilligerswerk bij de Rechtswinkel in Venlo.
Haar jeugd en studietijd leerden
haar dat meedoen niet voor iedereen vanzelfsprekend is. In de provinciale politiek zet zij zich in voor
betrouwbaar openbaar vervoer en
goede arbeidsomstandigheden voor
het personeel van Arriva. Ook nam

zij het initiatief voor de Burgertop
Limburg 2018. De eerste burgertop in
Nederland die op provinciale schaal
is georganiseerd.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Kies voor meest veilige oplossing stationsomgeving
Rondom de kruising Stationsstraat-Spoorweg in Hegelsom is al jaren
sprake van een onveilige verkeerssituatie, vooral bij het kruisen van het
langzame en het snelle verkeer. Alle betrokkenen hebben de afgelopen
jaren samengewerkt om te komen tot een plan waarbij er een tunnel
voor voetgangers en fietsers komt onder de Stationsstraat.
Dit plan blijkt nu 1,4 miljoen
euro duurder te zijn dan aanvankelijk berekend. B&W denkt nu na over
alternatieve, maar minder veilige,
oplossingen. In de raadsvergadering
van dinsdag 26 februari heeft wet-

houder Beurskens (Essentie) aangegeven dat hij nog een keer in gesprek
wil met de provincie met de vraag
of deze aan het tekort mee wil betalen. Aanvankelijk stond de SP op het
standpunt dat de gemeente meteen

haar verantwoordelijkheid zou moeten
nemen en het extra bedrag op tafel
zou moeten leggen. Maar na de discussie in de raad hebben we besloten de
wethouder nog enkele weken de tijd te
geven. Want als je in een paar weken
1,4 miljoen euro kunt verdienen of
besparen, moet je dat niet nalaten.
Maar daarna moet er duidelijkheid zijn, wat de SP betreft. Krijgt de
gemeente voldoende geld, dan wordt
de fietstunnel bij de spoorwegovergang

in Hegelsom alsnog aangelegd. Krijgt
de gemeente onvoldoende geld, dan
moet de gemeente tóch kiezen voor de
meest veilige oplossing: de fietstunnel.
Dus rechtsom of linksom, de fietstunnel
moet er komen.
Heeft de gemeente daar wel geld
voor? Natuurlijk wel. Over enkele weken
bespreken we de plannen waar het huidige college de komende periode geld
aan uit wil geven. De SP gaat eerst voor
de uitvoering van die zaken waar nut

en vooral noodzaak van zijn aangetoond. Bovenaan staat daarbij de veiligheid van alle verkeersdeelnemers
in deze omgeving. Dat heeft alles te
maken met de goede keuze. Dus als
de SP moet kiezen uit de meest verkeersveilige oplossing of een investering in Kasteel ter Horst, dan is het
duidelijk welke investering wij kiezen.
De SP kiest voor de mensen.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Wat levert het op?
Het dak repareren als de zon schijnt. Dat schreef ik hier de vorige
keer. En die zon schijnt de laatste weken volop.
Ook aan het dak wordt hard
gewerkt. Onder andere aan het dak
van ’t Gasthoês. Waar we telkens te
horen kregen dat de uitgaven van
’t Gasthoês op koers lagen en er
geen reden was om uitloop (in tijd of
kosten) te veronderstellen, wordt nu
4 miljoen euro extra gevraagd voor

opgelopen bouwkosten en ‘duurzaamheid’. Opgelopen bouwkosten? En ik
mag toch hopen dat over duurzaamheid vanaf de start is nagedacht, inclusief bijbehorende kosten? Als het dan
toch uitloopt, zou ik wel willen weten
wat die uitloop dan vervolgens oplevert? Het gaat er immers niet om wat

iets kost, maar wat het oplevert.
Met het oog op de toekomst en de
vele wensen die er nog her en der zijn,
zullen de totaalkosten bij dit project
omlaag moeten. Het moet wel allemaal betaalbaar blijven. Ook gebruikers hebben er niets aan als alles
duurder wordt omdat het gebouw
duurder is uitgevallen dan geraamd.
Het ‘verdienmodel’ moet kloppen en
dat is de basis. Ook voor het cultureel

centrum. Voorlopig ben ik heel erg
benieuwd naar de exploitatie. Want
het kan uiteindelijk niet zo zijn dat we
naast uitgelopen bouwkosten straks
ook nog te maken gaan krijgen met
een (groter dan geraamd) exploitatietekort voor de vele jaren die eraan
zitten te komen. Dat levert namelijk
niets op. Gewoon. Doen.
Eric Thissen,
VVD Horst aan de Maas

Laat het op 20 maart over Limburg gaan
Op 20 maart mogen we naar de stembus voor het Waterschap en de
verkiezingen voor de Provinciale Staten. Die verkiezingen gaan over
Limburg.
De provincie is een invloedrijke
overheid. Ze is bijvoorbeeld een
belangrijke wegbeheerder, gaat
over het openbaar vervoer en
investeert miljoenen in onze economie en werkgelegenheid. Al die
kandidaten van de verschillende
partijen van links naar rechts
hebben hier plannen voor en

verdienen het dat wij als kiezers daar
een keuze in maken. Wat wilt u met
Limburg? Dat is de vraag die op
20 maart uw keuze in het stemhokje
moet bepalen. Jammer genoeg
worden de verkiezingen geclaimd
door ‘Den Haag’. ‘Reken af met dit
kabinet’ heet het in de pers en op
sociale media. Wat bedoeld wordt is

SCHOLIEREN GEZOCHT

dat Statenleden straks de samenstelling van de Eerste Kamer kiezen.
En die Eerste Kamer heeft als taak om
wetsvoorstellen die door het kabinet
worden gedaan, te beoordelen en ze
daarna goed te keuren of af te
wijzen. Als burgers moeten we er op
kunnen rekenen dat de senatoren in
de Eerste Kamer de wetsvoorstellen
op inhoud beoordelen en niet van
welke partij ze afkomstig zijn.
Verdiep u eens in de partijprogramma’s voor de Provinciale

AUTOBEDRIJF

Wij zoeken scholieren vanaf 13 jaar, die ons
komen helpen bij het oogsten van onze cherrytomaten.
Op zaterdag en in de vakanties.
voor meer informatie: info@sweetlions.nl of
Tel. 077-3662828 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

Voor al uw onderhoud en
apk-keuringen aan
personen- en bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Staten van Limburg. Er valt echt iets
te kiezen. U bepaalt met uw stem
welke invloed ‘Maastricht’ de
komende vier jaar heeft op uw
directe omgeving. Ook in onze
gemeente spelen een heleboel zaken
waar gemeente en provincie in
samenwerken. Laat het op 20 maart
daarom over Limburg gaan. Veel
succes met het maken van uw keuze.
Henk Weijs,
CDA Horst aan de Maas

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum
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15 VRAGEN

aan
Femke van Mullekom

Vasteloavend
Het leukste feest van het
jaar, als je het mij vraagt.
Deze week kleurde heel
Limburg “roëd, gael, greun”,
gingen er liters bier, schmink
en eieren doorheen, en lag
iedereen op Aswoensdag
doodmoe op de bank.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Femke van Mullekom
14 jaar
Griendtsveen
Alfrinkcollege

Zou jij in de tijd van de
middeleeuwen willen leven?
Nee, dat lijkt me geen fijne tijd.
Er werd toen veel gevochten in
Europa. En ik ben nu natuurlijk veel
meer luxe gewend en veel dingen
met elektriciteit zoals mijn gsm, t.v.
en mijn chromebook op school, dus
die zou ik niet meer willen missen.
Geloof jij in buitenaardse wezens?
Nee, daar geloof ik niet in. Zelf kijk ik
ook nooit zo’n soort films of zo want
dat vind ik echt onzin. Als ze namelijk zouden bestaan dan hadden we er
best wel wat van geweten denk ik zo.
Als je ervoor kon kiezen om één
bepaalde leeftijd te hebben, welke
zou dat dan zijn?
Zo rond de 25 lijkt me wel superleuk.
Klaar met school, hopelijk een leuke
baan. En als het meezit een lieve
vriend om mee samen te wonen.
En ook nog een mooie leeftijd dat je
van alles kan doen zoals stappen en

met vriendinnen leuke dingen doen.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind deed ik het liefste buiten
spelen in de speeltuin, in het bos, en
met vriendinnen afspreken. En ik houd
heel erg van naar pretparken gaan.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik houd heel erg van op tijd komen.
Heb zelfs een hekel aan mensen die
altijd te laat komen. Dat heb ik echt
van mijn moeder meegekregen.
Hoe zou jij je eigen stijl
omschrijven?
Ik denk dat ik mijn eigen stijl wel kan
omschrijven als ‘casual’. Mijn kleding
zit erg comfortabel en handig, ook
vind ik het er ook wel mooi uitzien.
Anders zou ik het natuurlijk niet dragen.
Wat is jouw favoriete hobby?
Ik teken heel erg graag en kijk Harry
Potter-films. Ook vind ik het superleuk
om met onze hond Sky te spelen en te
knuffelen.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Twijfelgeval. Van de ene kant lijkt een
rondreis door Amerika me erg gaaf

en aan de andere kant zou ik toch
graag naar Schotland willen gaan om
de Harry Potter-locaties uit de films in
het echt te gaan bekijken. Het mooiste zou dan natuurlijk zijn om naar
Schotland en Amerika te gaan.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Ik zou zo niks weten. Er zijn altijd wel
dingetjes die niet zo leuk zijn maar
daar leer je ook weer van en ik denk
dat ik nergens echt spijt van heb.
Heb je een bijnaam?
Ja, onder mijn vriendinnen hebben we
allemaal meer bijnamen maar mijn
meest gebruikte is toch wel Fem, dus
alleen ‘ke’ weghalen.
Wat is jouw droombaan?
Toen ik klein was zei ik altijd iets met
dolfijnen want dat zijn mijn lievelingsdieren. Maar nu ga ik verder leren
voor verpleegkundige omdat ik graag
met mensen omga en een verzorgend
beroep wil gaan uitoefenen. Dat zit in
me en lijkt me fijn en dankbaar werk.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
‘Harry Potter en de Halfbloed Prins’
is mijn laatste boek dat ik echt heel
erg leuk vond om te lezen. Zelf houd

ik sowieso heel erg van Harry Potterfilms en -boeken.
Wat vind jij belangrijk in een
vriendschap?
Dat je elkaar kunt vertrouwen en
elkaar respecteert vind ik echt de
kernbegrippen in een goede vriendschap. Ook is gedeelde humor heel
erg prettig. Dan kun je echt met
iemand samen lachen. En dat is
wel fijn. Als je niet kunt lachen met
iemand kan het net zo goed je therapeut zijn.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Ik zou graag heel erg goed in turnen
willen zijn. Als je ziet wat zij allemaal
kunnen, dan verbaas ik mij daar echt
heel erg over. Ook ben ik zelf absoluut niet lenig en turners wel en het
lijkt me wel erg leuk om ook lenig
te zijn.
Ben jij bijgelovig?
Nee, ik ben totaal niet bijgelovig.
Ik vind het onzin dat mensen geloven
in vrijdag de dertiende of dat zwarte
katten ongeluk brengen. Volgens mij
is het zelfs ook nooit bewezen, dus
waarom zou je er dan in geloven?

Crist Coppens
Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

3 minute beef
steaks € 7,95

geldig t/m
zaterdag
9 maart 2019

4 slavinken € 5,50
Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Natuurlijk zijn er ook een
hele boel mensen die geen
carnaval vieren. Ik zou het me
niet in kunnen beelden, een
leven zonder carnaval.
Dat klinkt natuurlijk wat dramatisch, maar als je net zoals ik
bent opgegroeid met carnaval,
weet je echt niet beter. Laatst
was ik met een groep mensen
uit de Randstad, en kregen we
het toevallig over carnaval.
Ik merkte dat het beeld van
carnaval niet echt verder kwam
dan “dat feest in Limburg waar
iedereen straalbezopen is en
raar doet in gekke kleren”.
Zit natuurlijk wel een kern van
waarheid in, maar gaat zeker
verder dan dat. De muziek,
de betekenis achter sommige
liedjes bijvoorbeeld en het vier
dagen écht samenzijn. Met
carnaval gaat iedereen ook
gewoon sociaal en respectvol
met elkaar om, dat vind ik
vooral mooi om te zien.
Iedereen lijkt elkaar een leuke
dag te gunnen, zonder geklaag
of gedoe. Je praat met mensen
waar je normaal niet zo snel
mee zou praten, wat ook heel
leuk is. Het lijkt dan wel alsof
door carnaval en de gezelligheid de drempel minder hoog is
om op iemand af te stappen.
Nu ik dit schrijf is het dinsdagochtend, de laatste dag.
Vandaag nog één keer schminken, verkleden, meezingen met
alle liedjes en er vooral keihard
van genieten. Ik mis het nu al.
Sterkte met alle katers,
alaaf!
Sylke
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Verkiezingen provinciale staten
en waterschap
Waar kunt u stemmen?

• Schriftelijke volmacht aan een andere

U kunt stemmen in een stemlokaal bij u in de

Limburgse kiezer. Dit doet u als u

buurt. Op uw stempas vindt u de dichtstbijzijnde

bijvoorbeeld tijdelijk in het buitenland bent.

locatie. Ons advies: ga naar het stembureau dat

U regelt dit via www.horstaandemaas.nl/

op uw stempas staat, dan bent u het snelst aan

verkiezingen. U moet het verzoek uiterlijk 15

de beurt.

maart indienen. We kunnen u het formulier
ook toesturen.

Op https://waarismijnstemlokaal.nl vindt u de
locaties én routes naar alle stemlokalen in

Wilt u stemmen in een andere Limburgse

onze gemeente. De stemlokalen zijn op 20

gemeente?

maart geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. Er

Vraag op tijd een ‘kiezerspas’ aan. Dit kan

is ook een mobiel stembureau.

schriftelijk of digitaal, uiterlijk 15 maart. U regelt
een kiezerspas op www.horstaandemaas.nl/

Kunt u niet stemmen vanwege ziekte,

verkiezingen. We kunnen het formulier ook

vakantie of werk?

toesturen. U kunt de kiezerspas ook persoonlijk

U kunt iemand anders machtigen om namens

aanvragen aan onze balie. Dit kan tot uiterlijk

u te stemmen. Diegene brengt uw stem dan

dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur. Neem uw

tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uit. U

geldig identiteitsbewijs en uw stempas mee.

kunt dit op twee manieren doen:

Maak hiervoor een afspraak, via onze website,

• Onderhandse machtiging van een andere

of via tel. (077) 477 9777.

kiezer uit de gemeente Horst aan de Maas.
Vul het gedeelte op de achterzijde van

Meer informatie:

de stempas in. Geef een kopie van uw

Meer informatie over de verkiezingen vindt u

legitimatiebewijs mee aan degene die u

op www.horstaandemaas.nl/verkiezingen. U

machtigt.

kunt ons ook bellen: tel. (077) 477 97 77.

Carnaval 2019 zit er weer op! Op carnavalszondag overhandigde burgemeester
Ina Leppink - Schuitema de sleutels van de dorpen in een (sfeer) volle Mèrthal over aan de
tijdelijke heersers over de dorpen van Horst aan de Maas.

Themabijeenkomst
gemeenteraad over wonen
Op dinsdag 12 maart is er een openbare themabijeenkomst van de gemeenteraad over het

OPENINGSTIJDEN EN LOCATIES MOBIEL STEMBUREAU
Openingstijden

Locatie

Adres

onderwerp wonen.
Plaats

07.00 - 09.00 uur

NS-station Horst-Sevenum

Stationsstraat 149

Hegelsom

10.00 - 15.00 uur

Gemeenschapshuis De Smêlentôs

Patersstraat 22

Evertsoord

16.00 - 19.00 uur

NS-station Horst-Sevenum

Stationsstraat 149

Hegelsom

De woningmarkt verandert. Deze veranderingen

De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de

gaan zo snel dat er aanleiding is om het

informatiehoek van het gemeentehuis en in de

huidige Masterplan Wonen door te ontwikkelen.

bibliotheek.

Daarnaast wil de gemeenteraad meer
betrokken worden bij de totstandkoming van
de prestatieafspraken tussen het college ,de
woningcorporaties en de huurders.
Het programma is als volgt:

Uw tuin
eens lekker
opgeruimd?

• Opening en inleiding
• Toelichting op proces totstandkoming
Masterplan Wonen
• Overlegtafels over kansen, behoeften
en ontwikkelingen op het gebied van

Grote hoeveelheden tuinafval kunt
u elke zaterdag tussen 12 en 16 uur
gratis brengen naar de gemeentewerf, Americaanseweg 43 in Horst!
Kleine hoeveelheden fijn tuinafval
kunnen in de tuinkorf.

woningbouw in alle dorpen
• Plenaire terugkoppeling
• Toelichting over de prestatieafspraken voor
het jaar 2019
• Discussie met de raad over inbreng
prestatieafspraken 2020

BIJNA
LENTE
*kom ook op de fiets
naar het centrum

• Afsluiting
De themabijeenkomst start om 20.00 uur en
vindt plaats in de raadszaal (Wilhelminaplein 6
in Horst). Meer informatie over de bijeenkomst

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

leest u op de website horstaandemaas.nl.

Commissie bezwaren en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 12 maart
2019 bij elkaar voor een hoorzitting.

Bekendmakingen

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

Hoorzitting om 18.30 uur

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst

Hegelsom

Rubensplein 21

Sevenum

Behandeling van bezwaarschrift tegen weige-

(ingang via hoofdingang).

Graafsebosweg tegenover

Veld-Oostenrijk 14

Gelderdijk 19

58a

Gebr. van Doornelaan 128

Horsterweg 42

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Horst

Meerlo

Tienray

De commissie brengt advies uit over te nemen

met de secretaris van de commissie,

Meterikseweg 4

Kortenbos 9

Kloosterstraat 10 a t/m j

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

mevr. A. Schatorje-Linders, tel. (077) 477 97 77.

ring inrit aan de Jan van Eechoudstraat Horst.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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Wie jarig is trakteert!
Violen uit eigen kweek
Groot- en
kleinbloemig

4,

12 st.

Italiaanse
kruiden

Narcis
Tète á Tète

Vergeet-me-nietjes
Vol bloem
uit eigen kweek

Grote keuze:

p. st.

99

2,

50

5 st.

9 cm pot

2,

50

3 st.

2,

Festuca glauca

Bloembollen

Dikke plant

Vele soorten

€ 6,99 / st.

€ 5,99 / zak

5 st.

5 zakken voor

25,

00

50

25,

00

En nog heel veel andere super-acties!

Wij
bestaa n
25 jaar!

• 9 en 10 maart

• Gratis koffie en vlaai
• Springkussen
• Gratis verrassing bij besteding
vanaf € 25,-

Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · T. 077-4729015 · www.plantencentrumvelden.nl
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26e editie

Balpennenruilbeurs in
Hegelsom

Al meer dan 40 jaar uw specialist in Venlo e.o. voor

sfeerhaarden
gas • hout • pellet • CV • elektrisch

In zaal Debije in Hegelsom vindt zondag 10 maart een balpennenruilbeurs plaats. De ruilbeurs, georganiseerd door verzamelaar Mart Heldens, begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 15.00 uur.
De inmiddels 26e balpennenruilbeurs wordt gehouden in samenwerking met de Pennenverzamelaars

Vereniging Nederland. Verzamelaars
kunnen tijdens de beurs balpennen
ruilen.

Wie nog balpennen met opdruk
heeft kan contact opnemen met Mart
Heldens 077 398 53 88.

In bibliotheek Horst

Inloopochtend over
hooggevoeligheid

Minckelersstraat 13-15, Venlo
E info@doensen.nl
www.doensen.nl

Platform Natuurlijk Gezond Noord-Limburg geeft maandelijks een gratis inloop in de bibliotheek van Horst.
Op dinsdag 12 maart geeft Janneke Hanssen advies over hooggevoeligheid. De inloop vindt plaats tussen
10.00 en 13.00 uur.
Janneke Hanssen geeft E.E.N.
Therapie (Eclectisch Energetisch
Natuurgeneeskunde). Deze holistische
vorm van therapie is in te zetten voor
uiteenlopende klachten op mentaal en
fysiek gebied.

Tijdens de inloopochtend geeft ze
informatie over hoe dat nou werkt bij
jou, geeft praktische handvaten en
laat zien hoe je beter in je kracht komt
zodat hooggevoeligheid geen last
maar een kracht is. Tijdens de inloopu-

ren wordt informatie gegeven over het
aanbod van de stichting en worden
belangstellenden wegwijs gemaakt
in de natuurlijke weg naar een betere
gezondheid. Kijk voor meer informatie op www.biblionu.nl

Start bij De Roode Vennen

weekend
verslaggever

Schuitwater Trail
in Broekhuizen
In natuurgebied het Schuitwater in Broekhuizen vindt zondag 17 maart de Schuitwater Trail plaats.
Deelnemers kunnen routes van 7, 12 of 19 kilometer lopen.
In samenwerking met
Staatsbosbeheer heeft Trail Events,
onderdeel van Trailrunning Europe
voor 2019 ruim dertig trailevents op
de kalender staan. De tocht door het
Schuitwater is uitgezet door ultra
trailrunner Cor van Disseldorp in
samenwerking met boswachter Ralf

van Bree. Onderweg treffen de deelnemers voldoende verzorgingsposten
met water en versnaperingen. De start
en finish zijn bij theetuin De Roode
Vennen aan de Horsterweg 20 in
Broekhuizen. Startnummer kunnen
tussen 10.00 en 13.00 uur worden
afgehaald. Tien minuten voor de start

is er een korte briefing waarin de
belangrijkste punten over het parcours
en bijzonderheden worden toegelicht.
Inschrijven kan tot vrijdagavond
15 maart 20. 00 uur via de site van
www.trail-events.eu Tussen 13.30 en
15.30 uur worden de deelnemers
onthaald bij de finish.

Inzaaiactie

Bloemrijke akkerranden
In samenwerking met ‘t Zoemhukske en Groen Groep Sevenum biedt Stichting Landschap Horst aan de Maas
ook dit jaar een inzaaiactie aan voor bloemrijke akkerranden.
Particulieren en bedrijven die een
strook van minimaal 3 meter, een
overhoek of een groter perceel ter
beschikking willen stellen kunnen zich
hier voor aanmelden. De grondgebruiker maakt de grond zaaiklaar en
Landschap Horst aan de Maas stelt het
kleurrijk eenjarig bloemenzaadmengsel beschikbaar en zaait het in.
De bloemen vormen een belangrijke
voedselbron voor insecten, zangvogels, patrijzen en fazanten.
Aanmelden kan tot 14 april via
info@landschaphorstaandemaas.nl
met vermelding van naam,
telefoonnummer, de in te zaaien
oppervlakte en het adres van het in
te zaaien perceel. Neem voor meer
informatie contact op met
Ton Hoeijmakers 077 398 25 52,
Louis van de Goor 077 467 19 90 of
Peter Alards 06 30 99 62 31.

(student)

m/v

HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de hele gemeente Horst aan de Maas en dat wordt
uitgegeven door Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam
zijn wij per direct op zoek naar een weekendverslaggever (student) m/v.
Je uitdaging
Wie ben je?
Je levert redactionele bijdragen aan n Je hebt een hbo werk- en denkniveau;
n een opleiding journalistiek of ervaring
het nieuwsblad;
n je bijt je vast in een onderwerp
als bureauredacteur/ verslaggever is
een pre;
en weet het duidelijk en helder
n je bent altijd op zoek naar nieuws;
op te schrijven;
n je draagt onderwerpen voor het
n je bent bekend met de regio;
n je werkt goed samen, bent stressnieuwsblad aan;
n je fungeert samen met andere
bestendig en communicatief vaardig;
n je taalvaardigheid is uitstekend en je
redacteuren als gezicht van HALLO
Horst aan de Maas naar de lezer toe;
werkt nauwkeurig. Je kunt teksten
n je bezoekt in overleg evenementen,
zowel grammaticaal, conceptueel als
redactioneel beoordelen;
personen en activiteiten in de regio,
n je bent flexibel;
waarbij je makkelijk contact legt
n je verricht je werkzaamheden in
met anderen;
n je hebt gevoel voor nieuws en
vooraf samen overeengekomen
diensten tussen zaterdag
weet wat er speelt binnen de
08.30 uur en zondag 21.00 uur,
gemeente Horst aan de Maas;
n je werkt nauw samen met de redactie
eventueel ook doordeweeks en in
vakantieperiodes.
van HALLO Horst aan de Maas.
n

Wij bieden
Een contract op basis van 0-uren;
n een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar
een professioneel nieuwsblad maakt;
n een passende salariëring.
n

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast over ons
nieuwsblad als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv, een motivatiebrief en
enkele voorbeeldartikelen voor maandag 18 maart via e-mail:
vacature@kempen-media.nl o.v.v. weekendverslaggever. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met de redactie via 077 208 32 01.

T 077 208 32 01 • www.hallohorstaandemaas.nl
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VANRABOBANK
RABOBANK HORST
HORST VENRAY
VAN

Particulieren
Particulieren||077
077389
38984
8400
00
Bedrijven
Bedrijven||077
077389
38985
8500
00
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

Spreekkamers vernoemd naar carnavalsverenigingen
Zaterdag 23 februari ontvingen wij de carnavalsverenigingen uit Horst aan de Maas in ons kantoor in het gemeentehuis in Horst.

Een vrolijk en bont gezelschap vulde ons kantoor.
Reden van dit bezoek? De vernoeming van onze
spreekkamers naar de Horster carnavalsverenigingen.

Carnaval is een stukje volkscultuur dat typerend is voor
ons werkgebied. Veel inwoners zijn actief betrokken bij het
carnavalsfeest en de activiteiten hierom heen. Om de lokale

betrokkenheid te onderstrepen vernoemen wij de spreekkamers nu
naar de carnavalsverenigingen. En ontvangen wij u voortaan graag in
spreekkamer D’n Dreumel, de Truftreiers of D’n Tuutekop.

Nationale Boomfeestdag op 13 maart 2019
Tijdens Nationale Boomfeestdag op woensdag 13 maart 2019 plant Rabobank Horst Venray in samenwerking
met Stichting Landschap Horst aan de Maas 16 honingbomen in de gemeente Horst aan de Maas.

Aanleiding is de heropening van het Rabobankkantoor in Venray
en de opening van de tijdelijke locatie in het gemeentehuis in
Horst. Als maatschappelijke bank wil de Rabobank ook iets doen
voor de gemeenschap, een bijdrage leveren aan deze regio.
Dat doet ze door in totaal 32 honingbomen te planten, één in elke
dorpskern van het werkgebied. De Rabobank draagt hiermee bij
aan de al geleverde inzet in deze regio voor het bevorderen van
de bijenpopulatie.
Edwin de Bruijn, directeur van Rabobank Horst Venray: ‘Met het
planten van de honingbomen willen wij ons bescheiden steentje
bijdragen aan ‘Growing a better world together’, aan een betere
wereld.’ De honingbomen in Well, Wellerlooi en de gemeente
Venray zijn in december geplant. Deze maatschappelijke honingbomenactie is mogelijk door de samenwerking met gemeenten
Venray, Horst aan de Maas en Bergen, dorpsraden, Stichting Landschap Horst aan de Maas, imkerverenigingen van Venray en Horst
en lokale bedrijven.

Wekelijks Inloopspreekuur
hypotheek & vermogen
Je bent van harte welkom voor een gesprek:
iedere donderdag van 16.00 - 18.30 uur
• kantoor Kerkeveld 21 Horst
• kantoor Schouwburgplein 13 Venray
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en zo 19

GEPLUKT Jeu van den Beuken

Velen zullen hem kennen als meester Jeu. 35 jaar gaf hij les aan De Doolgaardschool in Horst. Sinds hij in 2006
stopte, zit hij echter niet stil. Zo zingt hij graag, is hij betrokken bij Stichting Reiscommissie Ouderen Horst/
Sevenum en Maasdorpen en gaat hij er vaak een dagje op uit met zijn echtgenote Gerrie. Deze week wordt Jeu van
den Beuken (74) uit Horst geplukt.
seminarie in Kerkrade. “Ik kon goed
leren en had een oom die geestelijke
was. In die tijd was het ook vanzelfsprekend dat er van een gezin iemand

Jeu groeide op als oudste in een
gezin van vijf kinderen aan de
Jansstraat in Meterik. Na de lagere
school vertrok hij naar het klein

PUZZEL

Sudoku

naar het seminarie ging, Er gingen
veel jongens van mijn leeftijd naar
Rolduc in Kerkrade of naar Schimmert,
naar de Montfortanen. Ter voorbereiding kreeg ik in de zesde klas bijles,
Frans en Nederlands, bij het oud-hoofd
van de school thuis.” Jeu bracht vier
jaar door op het internaat. Alleen met
kerst, Pasen en tijdens de grote
vakantie mocht hij naar huis.
Hoewel het gymnasium toch moeilijker bleek dan gedacht, hij bleef twee
keer zitten, omschrijft Jeu het als een
fijne tijd. “We moesten veel studeren,
maar er waren er ook hobbyclubs
waar je je bij aan kon sluiten. Ik kom
uit een tuindersfamilie en was dus lid

van de tuinierclub. Ook sloot ik me aan
bij het koor. Ik ben dan ook niet
weggegaan uit heimwee, maar het
leren ging gewoon niet.”
Terug in Meterik ging hij naar
de mulo in Horst. “Ik was 16 jaar,
maar omdat ik geen boekhouden
had gehad, moest ik in de eerste klas
beginnen. Na kerst mocht ik echter
al naar de tweede. Uiteindelijk heb
ik drie jaar over de mulo gedaan.”
Na zijn eindexamen kwam Jeu
op de kweekschool (nu pabo) in
Blerick terecht. “Op de mulo had ik
een beroepentest gedaan en daar
kwamen twee richtingen uit: het
onderwijs en de toeristische sector.
Het werd het onderwijs.” Nadat hij
was afgestudeerd, ging Jeu in dienst.
“Intussen solliciteerde ik op verschillende vacatures. In Leunen, maar
ook in Elst bijvoorbeeld. Uiteindelijk
kon ik op 1 februari 1971 in Horst
aan De Doolgaardschool beginnen.
Voor een klas van 42 meisjes.” Jeu gaf
voornamelijk les aan de groepen 4 en
6. “Ik vond het vooral leuk om les te
geven aan de hogere klassen. Dan ben
je meer bezig met kennisoverdracht.”
Hij heeft altijd met veel plezier lesgegeven zegt hij. “Al waren er later
steeds meer vergaderingen en besprekingen, naast het lesgeven.”
In 1971 stapte Jeu in het huwelijksbootje met Gerrie. Haar kende hij
van het dansen. Ook zij ging naar de
kweekschool. “Zij zat een jaar hoger
en we fietsten samen naar Blerick.
We stonden al op de lijst voor een
woning, toen ik in Horst aan de slag
kon. We zijn in april getrouwd en gingen toen aan de Zwaluwstraat in Horst
wonen.” Daar werd een jaar later zoon
Jeroen geboren, dochter Lisette volgde
in 1975. “Later in dat jaar verhuisden
we naar Melderslo, waar we een huis
hadden gebouwd.” Meterik bleef echter toch trekken en in 1978 verhuisden ze naar een nieuwe woning aan
de Afhangweg. Daar wonen ze nog
steeds.
In 2006 stopte Jeu met lesgeven.
Zijn laatste dag ging uiteraard niet
ongemerkt voorbij. “’s Morgens werd
ik door de kinderen van mijn klas met
de fiets opgehaald. Samen fietsten we
naar school, waar het leslokaal was
versierd. Daarna gingen we met de
huifkar naar speeltuin Roeffen Mart in
Grubbenvorst.” Op de afscheidsavond
van het schoolteam mocht Jeu aan de

hand van enkele voorwerpen naar zijn
cadeau raden. “Ik kreeg onder andere
een stuk touw en een opblaasballon.
Bleek dat we een ballonvaart kregen
aangeboden.”
Naast het lesgeven, had Jeu ook
nog tijd voor andere interesses. Zo is
hij jaren actief geweest voor de voormalige Norbertusparochie, waar hij
onder meer lector was en de kinderwoorddienst voorbereidde. Ook
leidde hij avondwaken en was hij
vanaf 2004 de afgevaardigde voor de
Norbertusparochie in de parochiefederatie. Verder werd hij koorlid in 1989
van het Norbertuskoor wat in 2009 het
Gemengd koor Cantate werd. Zo was
hij ook betrokken bij de herbestemming van de Norbertuskerk. Deze
werd in 2011 aan de eredienst onttrokken. Gemeente Horst aan de Maas
kocht vervolgens het gebouw, waarna
het verbouwd werd tot basisschool
De Twister. “Daar waren we heel blij
mee. Het gebouw heeft echt een
goede bestemming gekregen.”
Diverse bestuursfuncties houden hem nu bezig. Onder meer bij de
Stichting Stille Omgang Limburg en
Oost-Brabant, die jaarlijks een busreis organiseert naar de Stille Omgang
in Amsterdam, een nachtelijke processie in stilte door de stad. Ook is
Jeu al enkele jaren vrijwilliger bij
Museum de Kantfabriek als rondleider. Verder is hij actief voor Veilig
Verkeer Nederland, waar hij onder
andere verkeersexamens afneemt
van basisschoolleerlingen en mede
de fietsverlichtingscontrole uitvoert
op diverse scholen, en Stichting
Reiscommissie Ouderen Horst/
Sevenum en Maasdorpen. “We organiseren twee reizen per jaar voor ouderen. Dit jaar bijvoorbeeld gaan we
naar het Salzburgerland en Toscane.
Reizen begint bij mij al met de voorpret. Ik vind het leuk om informatie
te zoeken over de plek waar we heen
gaan. Dat deed ik vroeger al als we met
het gezin op vakantie gingen. Gerrie en
ik zijn twee keer naar Mozambique
gegaan, waar een broer van haar missionaris is, en naar Canada. Dat waren
mooie reizen. We gaan ook regelmatig
met de trein een dagje weg. ”Als Jeu
niet met zijn echtgenote gaat wandelen of fietsen, dan werkt hij in zijn tuin.
“En ik lees veel. Want ik vind het ook
belangrijk om op de hoogte te blijven
van het nieuws.”

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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St. Jansstraat
5 5
St. Jansstraat
5964
AA Meterik
5964
AA Meterik
Tel: Tel:
077 077-3526885
- 230 00 15

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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9

9
8

7

Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Essentiële oliën
Bloesemremedies
Schüssler celzouten
OPENINGSTIJDEN

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00

www.vanleendertbv.nl
077-320 9700
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Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

(foto’s: HALLO Horst aan de Maas, Jörgen en Wouter Dinnissen,
Tinus Hermans, Sten Jetten, Bas Kleuskens,
Sjaak Verstegen en Hay Verstraelen)

Meterik

Kronenberg/Evertsoord
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Kiek ze kiekûh

Broekhuizen

SCHON

Hegelsom

Sevenum

Horst

Tienray

Melderslo

Melderslo

Broekhuizenvorst

Meerlo
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Optochten Horst aan de Maas 2019

Broekhuizenvorst

America

Swolgen

Horst

Sevenum

OHHH!
Melderslo

ALAAF!
Meerlo

Broekhuizen

Hegelsom
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Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

(foto’s: HALLO Horst aan de Maas, Jörgen en Wouter Dinnissen,
Tinus Hermans, Sten Jetten, Bas Kleuskens,
Sjaak Verstegen en Hay Verstraelen)
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Kiek ze kiekûh

SCHON

Tienray

Griendtsveen

America

Meterik

America

Broekhuizen

Horst

Kronenberg/Evertsoord

PROOST
Sevenum

Swolgen

Meterik
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Optochten Horst aan de Maas 2019

Broekhuizenvorst

Tienray

WAUW

Griendtsveen

Hegelsom

Meerlo

Griendtsveen

Swolgen

Kronenberg/Evertsoord
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Van cv de Vöskes

Zilvervos voor echtpaar
Jan en Lenie van Dijk
Het echtpaar Jan en Lenie van Dijk heeft de Zilvervos onderscheiding van carnavalsvereniging de Vöskes
Meerlo gekregen. Zij kregen dit vanwege hun vele vrijwilligerswerk voor de gemeenschap in Meerlo.

AFSLAG10
VERBINDT
Het winterweer van de afgelopen maanden zorgde voor
prachtige plaatjes van ons mooie gebied. Veel wandelaars en
andere natuurliefhebbers trokken er op uit om te genieten van
al het moois dat Afslag10 te bieden heeft. Vol trots mogen we in
deze rubriek ook weer een nieuwe partner uitlichten die zich bij
Afslag10 heeft aangesloten: Kempen Media, uitgever van onder
andere HALLO Horst aan de Maas.
WINTER IN AFSLAG10
Hoewel de temperaturen weer omhoog schieten is het toch echt
winter in Afslag10. De sneeuw die er afgelopen maand is gevallen,
was voor veel wandelaars en andere natuurliefhebbers een reden om
er op uit te trekken en te genieten van Afslag10. Dit leverde uiteraard
mooie sfeerbeelden op. Meer sfeerbeelden zijn te vinden op www.
afslag10.nl en onze Facebookpagina.

NIEUWE PARTNER: KEMPEN MEDIA
Vol trots kunnen we ook Kempen Media presenteren als partner
van Afslag10. Net als Afslag10 verbindt Kempen Media lokale en
regionale partijen. ‘Als mediapartner zetten we het bereik van
HALLO in om Afslag10 te verbinden met haar bezoekers. Samen
creëren we een gezonde en leefbare gemeente’, aldus Eric van
Kempen van Kempen Media.

Eric van Kempen (limks) en Jeroen Schobbers (rechts) van
Kempen Media, partner van Afslag10

Het in de Randstad geboren echtpaar woont alweer veertig jaar in
Meerlo en heeft zich van begin af aan
actief voor het dorp ingezet voor kerk
en samenleving. De onderscheiding
werd uitgereikt door prins Koen aan
het einde van de traditionele carnavalsmis op zaterdagavond 2 maart in
de parochiekerk van Meerlo.
Het echtpaar is actief bij
Noaberzorgpunt Meerlo. Jan als
bestuurslid en leider van de klussendienst en Lenie als creatieve vrijwilliger op allerlei fronten. Achter de
schermen doen zij veel voor de

medemens in het dorp. Als vrijwilligster heeft Lenie de coördinatie binnen Proteion, daar waar het gaat om
vrijwilligers bij dementerende dorpsgenoten.
Beiden zijn ze vrijwilliger bij de
parochie St. Joannes de Doper als
lector en bij de avondwakes. Lenie
is vooral betrokken bij het jeugdwerk voor de parochie en actief bij de
kindernevendiensten en het gezinsmiscomité. Daar is zij ook vaak het
creatieve brein. Ten slotte is Jan lid
van de coördinatiegroep van de
parochie, die ontstaan is nadat de

parochie overgegaan is in de grote
federatie. “Het zijn gouden handen
in onze gemeenschap”, aldus pastoor Verheggen in een reactie op de
onderscheiding.
Jan is verder al vele jaren actief lid
van het Meerlo’s Gemengd Koor waar
hij ook geregeld het woord voert bij
bijzondere gebeurtenissen. Verder is
hij als gids betrokken bij het Limburgs
Landschap waar hij rondleidingen
verzorgt. En Jan is vrijwilliger bij het
Horster Landschap waar hij onder
andere bijzondere landschappen
inventariseert.

Lezing over schilderijen
Van Wittenhorst
De schilderijencollectie van Willem Vincent van Wittenhorst staat centraal tijdens een lezing op woensdag
13 maart in kasteel Huys ter Horst. Deze lezing wordt georganiseerd door LGOG Kring Ter Horst en begint om
21.00 uur.
De inventaris van de collectie
vormt het uitgangspunt van deze
lezing, die wordt verzorgd door
Yvonne Hermans-Cuppen. De inventaris, die Willem Vincent in 1651 maakte
en die tot 1659 door hem werd bijgehouden, is in origineel handschrift
bewaard gebleven. Yvonne HermansCuppen stelde zich in haar afstudeerproject Kunstgeschiedenis ten doel de
schilderijen te achterhalen en vervolgens op te nemen in een catalogus.
De verzameling is uiteengevallen en
van de 210 werken is een honderdtal
teruggevonden. Zij bevinden zich
zowel in musea als in privécollecties.
In de presentatie komen verschillende
onderwerpen aan de orde. Allereerst
wordt het handschrift geanalyseerd en
worden de geschiedenis van het
handschrift en de verzameling uit de
doeken gedaan. Vervolgens wordt de
betrouwbaarheid van de inventaris
besproken en wordt Willem Vincent
van Wittenhorst beschreven als
beschermheer van de kunst. Tot slot
worden de plaats en het belang van
de collectie Van Wittenhorst binnen de
17e eeuw belicht. In het kasteel is
binnenkort een aantal kopieën van
deze schilderijen te zien. De lezing is
gratis toegankelijk voor leden van
LGOG.

Opening expositie
De Locht
In openluchtmuseum De Locht in Melderslo is op zondag 17 maart de officiële opening van expositie
De Kracht van 16 kernen. Het betreft een expositie over de Horster kerkdorpen in het kader van de viering van
800 jaar Horst aan de Maas.
Naast de opening van de expositie, word er speciaal voor de aanwezige
kinderen de veilingklok gedemonstreerd. Ook is er muziek van saxo-

fonist Jos Theunissen en het zesde
Kapelconertje in de kapel op het terrein
van De Locht. Zij brengen werken van
Robert Schumann, Gabriel Fauré, Johann

Strauss en Frédéric Chopin. Het concert
begint om 14.30 uur. Het openluchtmuseum is geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
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Workshop textiel
Janine Wetzels geeft op zaterdag 16 maart de workshop Hot, Hot,
Hot in museum de Kantfabriek in Horst. De workshop duurt van
10.00 tot 16.00 uur.

Op textielgebied is er veel
gebeurd. Er zijn allerlei nieuwe materialen bijgekomen. In deze workshop
wordt er gewerkt met deze materialen. Aan de hand van basisoefenin-

gen wordt er ontdekt welke voor- en
nadelen deze materialen en processen hebben, maar ook de nieuwe
mogelijkheden die deze materialen
kunnen bieden.

Workshop vogelnestkastjes maken
Openluchtmuseum de Locht in Melderslo organiseert op zondag
10 maart een workshop vogelnestkastjes bouwen. Deze activiteit wordt
speciaal voor kinderen gehouden. De activiteit begint om 11.00 uur.

Pleisters plakken
Op diverse plekken in Horst aan de Maas zijn standbeelden, bankjes en andere voorwerpen met pleisters
beplakt. Leerlingen van ISK Taalrijk en Dendron College in Horst vragen op deze manier aandacht voor het
theaterproject ‘Ik ben niet tegen vluchtelingen, maar…’

Dit project, dat in december met
60 leerlingen is gestart, wil jongeren
die opgroeien in Horst aan de Maas
en anderstaligen met elkaar in
contact brengen en zo meer

begrip creëren voor elkaars cultuur.
Om aandacht te vragen voor dit
project, zijn in de hele gemeente
pleisters in alle huidskleuren geplakt.
De huidkleurige pleisters staan

synoniem voor alle huidskleuren die
deelnamen aan dit project. Daarnaast
staat het pleister plakken symbool
voor de verschillen tussen de
huidskleuren.

Dementietafel in Horst
Familievereniging Dicht-bij organiseert op dinsdag 20 maart n samenwerking met zorgorganisatie Dichterbij
een Dementietafel in Horst. De bijeenkomst vindt vanaf 19.00 uur plaats in het dienstencentrum Mikado.
Een Dementietafel is vergelijkbaar
met een Alzheimercafé, waarin het
delen van informatie en ervaringen
met en over mensen met dementie
centraal staat.
Het verschil is dat de
Dementietafel speciaal bedoeld is

voor familie en begeleiding van
mensen met een verstandelijke
beperking die lijden aan dementie
of de eerste signalen daarvan
vertonen. Omdat mensen met een
verstandelijke beperking steeds
ouder worden, krijgen zij in

Ter versterking van ons team
zijn wij op zoek naar een

toenemende mate ook vaker en
eerder dementie.
Aanmelden voor de bijeenkomst
kan via het aanmeldformulier op de
website van de familievereniging
www.familieverenigingdicht-bij.nl of
telefonisch via 06 31 31 46 41.

Terraq is producent en leverancier van basisgrondstoffen voor de bouw. Naast de leveranties van Megamix mortels, verzorgt Terraq ook
de productie en levering van betonmortels,
grondstoffenwinning in Nederland en Duitsland
en heeft deelnemingen in diverse exploitatiemaatschappijen die zich richten op de
grondstoffenwinning in de Nederlandse Zandmaas. Onze overslaghaven in Venlo vormt hierbij een belangrijke schakel voor de activiteiten
op het land en het water.

Onderhoudsmonteur/constructiebankwerker
(fulltime, m/v)

De functie:

De workshop wordt begeleidt
door leden van Vogelwerkgroep ’t
Hökske Horst-Sevenum. Er worden
verschillende nestkastjes getimmerd
die tegen een boomstam of tegen de
muur kan worden geplaatst.
Daarnaast zorgt muziekgroep
Vurdewind muziek. Ook is er in het

textielmuseum een expositie te zien
over bijzonder linnengoed uit grootmoeders tijd. Het museum is
geopend op woensdag, zaterdag en
zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
Bijzondere activiteiten beginnen om
11.00 uur. Kijk voor meer informatie
op www.museumdelocht.nl

Tot uw takenpakket behoren o.a.:
• verrichten van onderhoudswerkzaamheden op mechanisch gebied
op verschillende (eigen) locaties.
Het mechanisch onderhoud betreft
zowel montage- en laswerk alsmede
plaatwerk en constructiebankwerk;
• verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden aan meerdere
laadschoppen.

Functie-eisen:
• een technische opleiding bij voorkeur richting
werktuigbouwkunde;
• in bezit zijn van rijbewijs B;
• enkele jaren ervaring als onderhoudsmonteur.
Persoonlijkheid:
• u bent stressbestendig;
• u bent gewend zelfstandig uw werkzaamheden te
verrichten;
• u heeft een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel en analytisch vermogen.

Uw sollicitatie met C.V. kunt u voor 20 maart 2019 richten aan:
Terraq, Ubroekweg 41, 5928 NM Venlo of per e-mail: admin@terraq.nl
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
de heer T. Janssen, technisch directeur, telefoon 077-3821588.

www.terraq.nl
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Agenda t/m 14 maart 2019
vr
08
03

zo
10
03

Brei- en haakcafé

Balgooien

Inloopochtend hooggevoeligheid

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

Tijd: 10.30 uur
Locatie: Meterik

Tijd: 10.00-13.00 uur
Organisatie: Platform Natuurlijk Gezond
Noord-Limburg
Locatie: Bibliotheek Horst

Signeersessie Jan Philipsen

Balgooien

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Bruna Horst

Tijd: 11.00 uur
Locatie: America

Creatieve Hobbymanifestatie

Balgooien

Dorpsraadvergadering

Tijd: 10.00-16.30 uur
Locatie: De Wingerd Sevenum

Tijd: 12.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad America
Locatie: gemeenschapshuis Aan de Brug America

Balpennenruilbeurs

Optreden Harry Hendriks
& Mike Roelofs

Expositie schilderijen Van
Wittenhorst

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Everts Sevenum

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: LGOG Kring Horst
Locatie: Kasteel Huys Ter Horst Horst

Tijd: 10.00-15.00 uur
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

di
12
03

Vogelnestkastjes bouwen
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum De Locht Melderslo

Wij zoeken per direct een:

Financieel Manager
Doelstelling
De Financieel manager is
verantwoordelijk voor de volledige
financiële en salarisadministratie.
Inzet
Het betreft hier in principe een
fulltime baan.
Functie-inhoud
• verzorgt de volledige financiële
en salarisadministratie;
• draagt bij aan de invoering of
verbetering van managementinformatiesystemen;
• opstellen van maand-, kwartaalen jaarcijfers;

m/v

• aansturing van de organisatie op
financieel gebied;
• onderhoudt relaties met externe
partijen waaronder financiële
instellingen en accountant;
• ondersteunt de directie bij financieel/administratieve, juridische
en fiscale vraagstukken.
Functie-eisen
• hbo-niveau met administratieve
en financiële ervaring.
Jouw competenties
• enthousiast, ambitieus en
accuraat;
• teamplayer.

Wij bieden een zelfstandige, verantwoordelijke functie binnen een
internationaal georiënteerd bedrijf met een hands-on mentaliteit en een
informele sfeer. Bij de functie hoort een passend salaris en een goed
arbeidsvoorwaardenpakket.

wo
13
03

Walk&Talk

Dorpsraadvergadering
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Grubbenvorst
Locatie: gemeenschapshuis ’t Haeren Grubbenvorst

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 09.30-11.30 uur
Locatie: Bibliotheek Horst

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

BEZORGERS
GEZOCHT!

en

-onderhoud
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Melderslo

centrum + Broekhuizerdijk

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

€ 12,50

Autobedrijf

Horst rondom Nieuwstraat € 12,50
America buitengebied Noord € 10,50
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Gelieve uw schriftelijke sollicitatie per e-mail te richten aan:
Metalproducts BV, t.a.v. Rik Janssen, Expeditiestraat 13, 5961 PX Horst
e-mail: rj@metalproductshorst.com

www.metalproductshorst.com

vloerreiniging

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Wij zijn op zoek naar:

De werkgever voor bouw
en technisch personeel

• metselaars
• schilders

• tegelzetters
• timmermannen

• goede verdiensten
• doorgroeimogelijkheden en opleidingen

• aanbod op maat
• een bedrijf met fijne collega’s

Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66 • info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

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

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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
8 t/m 10 maart 2019
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
T 0478 58 72 73
11 t/m 14 maart 2019
Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
T 0478 58 34 78

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

America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

service 27

Theatervoorstelling
dementie
Theater aan de Lijn speelt op zaterdag 30 maart haar voorstelling ‘Waar ga je heen?’. De voorstelling wordt
gehouden in zaal ’t Brugeind in Meerlo. De bijeenkomst begint om 13.30 uur.

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
donderdag
		

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

Kronenberg
Lottum

De theatervoorstelling gaat over
hoe om te gaan met mensen met
dementie. Voordat de theatervoorstelling begint, zal een korte uitleg
worden gegeven over de mogelijk-

heden om kennis rondom dementie
te verspreiden. De bijeenkomst is
een initiatief van zorgboerderij
De Geijsterse Hoeve, gemeente
Horst aan de Maas, Steunpunt

Mantelzorg Synthese en de
NaoberzorgPunten Meerlo,
Tienray en Swolgen. Aanmelden
kan door een mail te sturen naar
naobermeerlo@gmail.com

Meerlo

Melderslo

Meterik

Betrokken en oprecht,
doen wat je zegt!

Swolgen

Sevenum

Ik ga voor:
• Een goed ondernemersklimaat
• Bloeiende verenigingen
• Sterke dorpskernen
• Verduurzamen met verstand

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum
T 06 55 40 80 23
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10

Kandidaat voor de Provinciale Staten verkiezingen op woensdag 20 maart

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

HEERLEN

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)

In de Cramer 148

WWW.SUPERKEUKENS.NL

compleet met koelkast, oven, kookplaat, vaatwasser, afzuigkap,
composiet werkblad, spoelbak en 5 jaar apparatuurgarantie

SUPERKEUKENS IS
SUPERKEUKENS
IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!
ELKE ZONDAG GEOPEND!

245 x 245 cm

compleet met koelkast, oven, kookplaat, afzuigkap, werkblad,
spoelbak en 5 jaar apparatuurgarantie

Bellmer

185 + 310 cm

Rodez

€ 8499,-

€ 4999,-

