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Carnaval op het plein
Carnaval begon in Horst aan de Maas met de traditionele Hôrster Carnavals Parade op zaterdag 22 februari. Dit jaar niet alleen op het Wilhelminaplein, maar voor het eerst ook op
het Lambertusplein. De line-up bestond dit jaar onder andere uit Bjorn & Mieke, Heite Soep, Guido Frissen (Schintaler), ZDF Superstars, Christel & Quinn, Ben Verdellen, Beppie Kraft,
Henk & Ton (Janse Bagge Band), Ken & Robbie, Pruuf Mar, Aaltied Noeit te Laat, Goedzat en Fiorenza. Ook waren daarnaast de lokale artiesten uit Horst aan de Maas vertegenwoordigd op de Hôrster Carnavals Parade. / Beeld: Bas Kleuskens

Norbertuswijk Horst

Rookvrije zone Huis van de Wijk
In de Norbertuswijk in Horst wordt vrijdag 6 maart een rookvrije zone onthuld. Basisschool De Twister en
het Huis van de Wijk hebben de handen ineen geslagen om ervoor te zorgen dat het gebouw geheel rookvrij
wordt.
“Bezoekers vonden het eigenlijk een
beetje vreemd dat de rookvrije zone er
voor scholen aan zat te komen terwijl
het Huis van de Wijk, als onderdeel
van het gebouw waarin ook de Twister
gevestigd is, geen regels heeft ten aanzien van roken”, licht Jan Brouwer van
CLUB 63, onderdeel van het Huis van
de Wijk, toe. “Bezoekers en met name
ook enkele rokers waren van mening
dat dit niet kon en dat we samen naar
een oplossing moesten gaan zoeken.
Samen, met respect voor de mening
van de roker en de mening van de niet-

roker, waarbij we niemand een mening
op willen dringen.” Daarom werd
besloten om nu al een rookvrije zone in
de richten. Brouwer: “We willen voorkomen dat kinderen moeten meeroken, gewoon omdat ze buiten spelen
en er iemand op 2 meter afstand staat
te roken. Nadat we binnen het Huis van
de Wijk ons plannetje gemaakt hadden,
zijn we daarmee naar Nicolette Seuren,
directrice van basisschool De Twister
gegaan om een en ander uit de doeken te doen en hebben we gevraagd
om medewerking van scholengroep

Dynamiek. Verder hebben we het
Norbertuswijkcomité gevraagd naar
hun standpunt, we hebben ons verhaal verteld aan de vele bezoekers en
vrijwilligers van het Huis van de Wijk
en ten slotte hebben we de mannen
van CLUB 63 gevraagd om verder alles
te regelen. Voor onze rokers maken
we nu een mooi plekje iets verderop,
buiten de rookvrije zone rondom basisschool de Twister.” Wethouder Roy
Bouten onthult vrijdag 6 maart de borden die aangeven waar de rookvrije
zone is.

Slechte weersomstandigheden

Carnaval
zonder incidenten

Carnaval is in Horst aan de Maas zonder incidenten verlopen.
Dat laat een woordvoerder van politie Limburg desgevraagd weten.
“Carnaval in Horst aan de Maas is
zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Het beeld was niet
anders dan andere jaren”, aldus de
woordvoerder. Een woordvoerder
van gemeente Horst aan de Maas
bevestigt dit. Wel had carnaval dit
jaar te maken met slechte weersomstandigheden, zeker op zondag.
Reden voor drie carnavalsverenigingen om hun optocht te verplaat-

sen. De optochten in Kronenberg
en Meerlo trokken op dinsdag
25 februari alsnog door de straten.
Carnavalsvereniging D’n Dreumel
uit Horst besloot de optocht te verplaatsen naar halfvasten, op zondag 22 maart. Omdat de Mèrthal
die dag is bezet, wordt nog bekeken waar de prijsuitreiking dan
plaats gaat vinden.
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Bellen met de burgemeester februari

Eerste Horster carnaval voor burgemeester
Wat doet een burgemeester zoal? Vult hij zijn dagen met bezoekjes
aan mensen die 100 jaar of ouder worden of zit hij constant vergaderingen voor? Om voor eens en altijd een duidelijk beeld te krijgen,
bellen we aan het eind van elke maand burgemeester Ryan Palmen
om te vragen wat hij deze maand heeft meegemaakt. Een maand die
vooral in het teken stond van carnaval.
“Carnaval en carnaval”, antwoordt
burgemeester Palmen op de
vraag hoe hij februari zou samenvatten. “Er waren de afgelopen
maand natuurlijk veel prinsenrecepties die ik heb bezocht. Het is
dan fantastisch om te zien hoe de
verenigingen dit samen vieren.
Het zijn dan eigenlijk kleine ‘vastenaovend’- vieringen op zichzelf.
En dan waren er nog de Gekke
Moandaag in Grubbenvorst en
Gekke Moandig in Lottum, het was
echt schitterend om daar bij te
zijn. ” Palmen was ook aanwezig
bij de overdacht van de Klos, de
carnavalskrant van Horst. Hij stond
zelfs met een eigen buutte op de
planken. “Dat was de eerste keer
dat ik dat deed, dus het was wel
spannend. Zeker omdat het even
aftasten was welke humor hier
gebruikelijk is. Maar ik vond het
erg leuk om te doen.” Het was
voor Palmen de eerste carnaval die hij als burgemeester van
Horst aan de Maas meemaakte en
hij heeft ervan genoten zegt hij.
“Ik heb zelf ook carnaval gevierd
en me uiteraard verkleed. Ik droeg

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.

een gemeentejas, een jas met de
logo’s van alle carnavalsverenigingen
in de gemeente en het gemeentewapen. Zo was het met de waardigheid
van een burgemeester en tegelijkertijd een carnavaleske knipoog.”
Want ook al droeg hij op zondag het
gezag over aan de carnavalsprinsen,
hij bleef toch verantwoordelijk voor
de openbare orde en veiligheid.

Grote G-debat
Het was echter niet alleen maar carnaval in februari. Er werd namelijk ook
een nieuwe wethouder geïnstalleerd,
Rudy Tegels. Ook mocht Palmen op
bezoek bij de familie Rohenkohl, waar
de eerste baby van 2020 was geboren en ging hij langs bij het Equestrian
Centre in Kronenberg waar een internationale driesterren wedstrijd werd
gehouden. En dan was er nog de eerste editie van het Grote G-debat voor
en door mensen met een beperking.
“Dat was fantastisch. Zo knap om te
zien hoe ze zichzelf durfden te zijn.
Complimenten aan de deelnemers en
aan de raadsleden die hen hebben
begeleid. Er komt hier zeker een vervolg op.”

Politie
Wat Palmen ook niet onbelangrijk vindt
om te noemen, is de 17,5 miljoen euro
die het Rijk de provincie en de regio
Noord-Limburg heeft toegekend. “Dat
is een erkenning dat we het goed doen
in de regio en een compliment voor
degene die zich hiervoor hebben ingezet. Waar we ook blij mee zijn is dat de
herverdeling van het gemeentefonds is
uitgesteld. In eerste instantie zouden we
namelijk veel minder uitgekeerd krijgen
en dat zou consequenties hebben voor
onze financiële huishouding. Dit wordt

nu gelukkig opnieuw bekeken.” Waar de
burgemeester zich de komende tijd nog
mee bezig gaat houden is de werklast
van de Limburgse politie. “Limburgbreed
hebben we te maken met te weinig
politiecapaciteit. Ik ben voorzitter van
de werkgroep die gaat onderzoeken hoe
we het aantal politiemensen kunnen
verdelen over de provincie.”

Jack Poels
Palmen was ook aanwezig bij een
officieuze cd-presentatie van Jack
Poels, die onlangs zijn eerste solo-cd

Een grote hal vol met plastic afval. Het is geen nasleep van al de bijeengeraapte rommel van de afgelopen
carnavalsperiode. Nee, het is de grote theaterzaal waar Theater Kleinkunst haar nieuwe voorstelling
‘Ingepakt’ uitpakt en aan haar publiek vertoont. Met als onderwerp de plastic soep.
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Theater Kleinkunst dobbert in plastic soep

Oplage 19.400 exemplaren

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

heeft uitgebracht, in café Boëms Jeu
in America. En in Meterik ging hij op
de koffie bij raadslid Sjaak Jenniskens.
“De raadsleden ontmoet je over het
algemeen meestal alleen in een formele setting. Ik heb me bij mijn aantreden voorgenomen met alle raadsleden
persoonlijk kennis te maken. Op twee
na heb ik nu iedereen gehad. Ik vind
het goed om ook de mens achter het
raadslid te leren kennen.”

Laten we er geen doekjes om winden,
de wereld heeft een afvalprobleem.
Bijna alles is tegenwoordig verpakt in
plastic: groenten, snoep en zelfs onderbroeken. Het antwoord op de vraag of
we teveel plastic gebruiken geven de
toneelspelers van Theater Kleinkunst
zielsgraag een antwoord op. De spelers, met een verstandelijke beperking,
hebben in één jaar tijd de voorstelling
geoefend en alle materialen bijeen

verzameld. Het verhaal gaat over een
plasticafvalscheidsfabriek waar arbeiders het talloze plastic afval moeten
opruimen. “Terwijl de grote, geldverdienende bazen toekijken”, vertelt
regisseur Kitty Korebrits. “Zij verdienen bakken met geld, terwijl er alleen
maar meer plastic komt. Eén van de
arbeiders staat op en wil verandering:
geen plastic meer. Zo komt het arbeidersteam in ‘opstand’ tegen de bazen.”

Met deze voorstelling wil Theater
Kleinkunst haar publiek één ding duidelijk maken: we gebruiken teveel plastic.
“Ben er bewust van hoeveel plastic
we weggooien. Bij veel dingen is het
helemaal niet nodig en zijn er genoeg
andere oplossingen.”
De hal wordt op zaterdag 14 maart en
vrijdag 3 en zondag 5 april omgetoverd tot een plasticafvalwerkplaats.
De bühne hebben de toneelspelers zelf

het hele jaar gebouwd. “Het plastic
hebben we ook verzameld”, zegt één
van de acteurs. “Heel veel is gesponsord door een aantal bedrijven en ook
onze buren aan de Doolgaardstraat
hebben veel plastic aan ons gegeven. Ook zijn we onlangs alle winkels
in Horst afgegaan om plastic afval op
te halen. Dat was heel leuk.” Als alle
voorstellingen zijn geweest, komen
verschillende bedrijven weer alle ‘rotzooi’ ophalen en wordt het hergebruikt.
“Alles verdient een tweede kans”, zegt
Korebits. “Zelfs de bühne. Wie weet
bouwen we het om tot een bankje.”
De Landelijke Opschoondag wordt op
zaterdag 21 maart gehouden. In die
week worden ook allerlei activiteiten
georganiseerd om aandacht te vragen voor (zwerf)afval. “Het is wel een
goed idee om hier dan ook aan mee te
doen”, zegt één van de toneelsterren.
“Dan gaan we heel Horst aan de Maas
opschonen. Zo kunnen we ook aandacht vragen voor het afvalprobleem.”
Een luid gejuich klinkt vanuit de rest
van de acteurs.
Maar wat kunnen mensen verwachten van Ingepakt? “Een beeldende
voorstelling met een stevige boodschap”, legt Korebits uit. “Het wordt
een vertoning met prachtige muziek
en ontroerend acteerwerk. Iedereen
heeft echt hard gewerkt en het is bijna
zover. Ze zijn allemaal, stuk voor stuk,
gegroeid in hun rol. Om dat te zien, is
al het komen waard.”
Tekst en beeld: Niels van Rens
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Vijftig jaar VC Athos Sevenum

‘De focus ligt vooral op plezier’
De Sevenumse volleybalclub VC Athos bestaat in 2020 vijftig jaar. Dat laat de club niet onopgemerkt voorbijgaan. Het hele jaar staat in het teken van het jubileum en er worden verschillende activiteiten georganiseerd.
Op vrijdag 28 februari wordt het feestjaar afgetrapt met een openingsfeest.

Gezelligheid
Het ging VC Athos goed. De vereniging groeide hard en heeft nu nog
altijd zo’n 225 leden. “Daarmee
behoren we tot de grootste volleybalclubs van Noord-Limburg”, vertelt Rob Rijs, de huidige voorzitter.
Hij vervolgt: “We zijn groot, maar we
zijn nooit echt een topclub geweest.
Dat heeft er mee te maken dat gezelligheid bij ons heel hoog in het vaandel staat. Dat moet natuurlijk hand in
hand gaan met prestaties, maar wij
hebben ervoor gekozen om de focus
vooral op plezier te hebben. We willen alle teams leuk laten volleyballen
in plaats van één team te laten excelleren.” Peet voegt toe: “Die basis is in
de jaren 70 al gelegd. In de eerste vier
jaar van ons bestaan promoveerden
we maar liefst drie keer. Het toenmalige bestuur heeft zich toen de vraag
gesteld of we mensen van buitenaf
wilden gaan trekken om een hoger
niveau te bereiken. Toen is besloten
dat niet te doen en dat is iets waar
het huidige bestuur nog altijd achter
staat.”

Boerenbruiloft

De club begin jaren 70

De oprichting van VC Athos was een
initiatief van de toenmalige gemeente
Sevenum. Peet Geenen, die betrokken
was bij de oprichting, vertelt: “Die had
op sportgebied toen drie speerpunten: het verbeteren van de tennisclub,
nieuwe kleedkamers en een klein
zwembad bij Sparta en het oprichten

van een volleybalclub.” Voor dat laatste
deed de gemeente een oproep en op
28 februari 1970 kwam er een groepje
inwoners bij elkaar voor de oprichtingsvergadering van de Sevenumse
volleybalclub. Voor de naam werd een
prijsvraag uitgezet en het waren Jeu
Nellen en Hay Sturme die toen met de

Nieuw bos in
Horst aan de Maas
Op verschillende plekken in de regio worden de komende tijd
nieuwe bomen geplant. De nieuwe bossen maken deel uit van een
project van Staatsbosbeheer van in totaal 17 hectare bos dat dit
voorjaar wordt gepoot in Noord-Limburg. Het project begon
woensdag 19 februari in Sevenum.
Het gaat op alle locaties om klimaatbestendig bos. Dat betekent
dat het boomsoorten zijn die beter
tegen droogte en warmte kunnen,
zoals de kastanje, notenboom en
hazelaar. Het aanplanten van de
nieuwe bossen wordt betaald via
het Buitenfonds door Trees for All
en Landlife Company, organisa-

ties die met donateurs wereldwijd
nieuw bos mogelijk maken. In Horst
aan de Maas zijn op vier plekken
nieuw bos aangeplant, waaronder
in Sevenum.
In Peel en Maas gaat het om negen
percelen, waarvan twee naast de
Middenpeelweg aan de Baarlose
kant
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naam ‘Athos’ kwamen. Lachend zegt
Peet: “Die naam had toen nog niet echt
een betekenis, maar in de loop van
de jaren is er van alles bij verzonnen.
Zo is de Athos een berg in Griekenland.
Ook werd bedacht dat het een afkorting
is voor Alle Tegenstanders Huiveren Om
Sevenum.”

De betrokkenheid van de leden bij de
vereniging, maar ook van de vereniging bij het dorp, wordt ook gezien
als een speciale karaktereigenschap
van de club. “We hebben heel veel
vrijwilligers. Tijdens onze jaarlijkse
vrijwilligersactiviteit nodigen we vaak
meer dan honderd man uit”, zegt Rob.
“Dat is zo’n beetje de helft van de

vereniging en dat is ook iets waar we
heel blij mee zijn.” Ook in het dorpsleven speelt VC Athos een belangrijke
rol. Peet: “We hebben in vijftig jaar tijd
vijf keer de Sevenumse boerenbruiloft
georganiseerd. Dat is behoorlijk vaak.
Ook organiseren we jaarlijks beachvolleybaltoernooien voor het hele dorp,
die nog altijd goed bezocht worden.”

Jubileumfeest
Ook in het jubileumjaar wordt er
weer op ingezet om zo veel mogelijk
Sevenummers te bereiken. Zo wordt
er gewerkt aan een jubileumboek en
is er een uitgebreide jubileumjaarkalender. Nancy Engbrocks, die zich
bezighoudt met het jubileum, vertelt:
“We beginnen met een openingsfeest op vrijdag 28 februari, precies
vijftig jaar na de oprichtingsvergadering. Op zaterdag 16 mei is er dan een
groot jubileumfeest, waarvoor iedereen die ooit bij VC Athos betrokken is
geweest is uitgenodigd. Van april tot
juni organiseren we een zomeravondcompetitie, voor vrienden- familie- en
buurtteams. Iedereen mag daar aan
meedoen. Het driejaarlijkse kamp voor
de jeugd heeft dit jaar natuurlijk ook
een feestelijk tintje. Aan het einde van
de zomer hopen we verder nog een
Nederlands topteam te kunnen verwelkomen voor een oefenwedstrijd en
een clinic.”

Tekst: Aniek van den Brandt

Nieuwe invulling bedrijfsgebouwen

Rechtszaak huisvesting
arbeidsmigranten Tienrayseweg
De Raad van State buigt zich vrijdag 28 februari over de vestiging van maximaal 114 arbeidsmigranten aan de
Tienrayseweg in Horst.
Het College van B&W van Horst aan
de Maas heeft een omgevingsvergunning verleend voor twee bedrijfsgebouwen, een bedrijfswoning
en een kantoorruimte op een perceel aan de Tienrayseweg in Horst.
De bedoeling is dat in de bedrijfsgebouwen maximaal 114 arbeidsmigranten kunnen worden gehuisvest.
Al eerder kwamen twee omwonen-

den tegen de omgevingsvergunning
in beroep bij de rechtbank Limburg.
Volgens hen staat het bestemmingsplan deze gebouwen op deze locatie
niet toe.
De rechtbank verklaarde hun beroep
in januari 2020 echter ongegrond. De
omwonenden laten het er niet bij zitten en zijn tegen de uitspraak van de
rechtbank in hoger beroep gegaan.

In afwachting van een definitieve
uitspraak over het beroep vragen de
omwonenden de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om de omgevingsvergunning
te schorsen, zodat er nog niet kan
worden gebouwd.
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Geboren op
21 februari 2020

Maren

Toën
Weej hebbe same enne schonnen tiëd moge beleave
Ut heat ôs aelemoal hiël veul plezeer gegeave

Laef vandaag
Maerge zeen we
wal wer wiër

Same mit ow hebbe weej vaen ut leave genoate
Waat zulle we ow gô misse, nou we ow los môtte loate

Dochter en zusje van
Mieke, Paul en Mirte
Bussemakers
Van Vlattenstraat 16
5975 SC Sevenum



Zônder ow is same noëits miër utzellufde...

Vol verdreet, ma hiël dankbaar vur alle moëie jaore same,
hebbe weej, nao een kort ziekbed, afscheid motte neme
ván miene gojje meens, ozze leeve pap en hiële trotse opa

Toën Peelen

Toën Peelen

Diny Peelen - Geurts

Kasper

Onverwâch en veulste vroeg,
hebbe we afscheid motte neme vaan Toën.

Heej is 70 jaor gewaore.

13 februari 2020
Zoon van
Frank en Suzanne van
Enckevort-Theeuwen
Van Vlattenstraat 113
5975 SE Sevenum

Hegelsom Diny
Hegelsom Kim en Bas
Sill, Jip
America Rick en José
Saar, Guus
Hegelsom Tom en Kristel*

Weej waense Diny, Kim en Bas, Rick en José, Tom
en de kleinkiender hiël veul sterkte met dit groëte verlees.
Kammeruj vaan Tom en Kristel
VC De Schout

Familie Peelen
Familie Geurts
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.
Te koop: Pur geïsoleerde
wandpanelen 60 en 120 mm dik
Partij binnendeuren met kozijn
100 x 240 cm buitenmaat
Tel. 06 53 14 56 87.

Maastricht, 20-02-2020
Hombergstraat 18, 5963 AJ Hegelsom
Weej nuëdige jullie oêt um same met os afscheid te neme
ván Toën op vriedaag 28 fibberwarie um 10.30 oor
in de kaerk ván d’n Haegelsum. Aansloêtend begeleide we eum
nao zien látste rustpláts op ut kaerkhof.
De aovendwake wao we Toën in ’t bizónder wille gedaenke,
vingt pláts op dónderdaag 27 fibberwarie um 19.00 oor
in iërder genumde kaerk.

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Belastingservice Horst biedt hulp
bij aangifte voor alle particulieren.
BSH is laagdrempelig en geschikt
voor elke kleine beurs.
Hulp nodig, neem contact op met
info@belastingservicehorst.nl of tel.
06 12 44 60 49 of 398 47 88 website:
www.belastingservicehorst.nl

Mart Versleijen
is Sparta’18 een warme persoonlijkheid, bevlogen vrijwilliger
en erelid verloren. Deze eer kwam hem toe door zijn enorme inzet
voor onze vereniging.
Wij wensen zijn familie en (voetbal-)vrienden veel sterkte.
Namens bestuur en leden
van Sparta’18

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

uit vaar t verzorging

Met liefde en passie

Nu ook in Horst aan de Maas

Tel. 077 - 302 11 40

Uw wens staat bij ons centraal

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Toën waas in 1993 preens ván ‘t Tuuteriêk en jaorenlang actief
binnen ozze veriëniging en beej andere veriënigingen.
Oet dankbaarheid heervur haet heej in 2017 ozze
Vergulde Orde ván Verdînste ontvangen.
Weej wensen Diny, Kim, Bas, Rick, José, Tom en kleinkîender
hiël veul sterkte met dit groëte verlees.
Bestuur, Oud-prinsen, Oud-vorsten en leden
ván Carnavalsveriëniging D’n Tuutekop Haegelsum

Elisabeth (Bertha)
Brouwers-Verberk
weduwe van

Zij overleed in de leeftijd van 99 jaar.
Jan en Gaby
Michel en Irene
Lotte, Job
Horst, 20 februari 2020
Corr.adres: Sparrendreef 12 (huisje 116), 5807 EK Oostrum

&
Dag én nacht bereikbaar!

Toën Peelen

Jeu Brouwers

Te huur per 1 maart voor 1 jaar
bungalow in centrum van Sevenum,
2 slaapkamers, geschikt voor 2 of 3
pers. huishouden. 06 45 55 05 04.

Yvonne Vos

Met verslagenheid hebbe weej kennis genoame
ván het overlijden ván ozze ald-preens

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het
was fijn om dit samen voor je te mogen doen. Vandaag is
overleden ôs mam, oma en superoma

Met het overlijden van

Atelier De Stal, ouder/kind schilderen
zondag 15 maart 10.30-12.30.
www.atelier-destal.nl

Te koop: grote partij rubber matten,
gegalvaniseerde railing 1 meter hoog,
boilers, bureaukasten, koelkasten,
vaatwassers, ventilatoren, industriële
verwarming, keukenkast etc. Kijken
en kopen: za. 29 februari van 9-14 uur.
Locatie: Haagweg 58, Kessel.
Tel. 06 53 14 56 87.

Toën, ge ziet vort aaltiëd in ôs gedachte...

“Enne gojje meens blieft aaltied laeve”

echtgenoot ván

Geboren

Ael ow (schon)zuskes, breurs en zwaogers
vaen de femilies Peelen en Geurts

06 51 16 07 58 | 0478 57 14 42

24 uur bereikbaar

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

De Eucharistieviering wordt gehouden op vrijdag 28 februari
om 10.30 uur in de H. Lambertuskerk, Lambertusplein 16 te
Horst. Aansluitend begeleiden we haar naar de begraafplaats
aan de Deken Creemersstraat te Horst.

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

Hartelijk bedankt voor al het hartverwarmende medeleven
na het overlijden van onze lieve vrouw, moeder en oma

GERRIE

Dorothé Vissers-Geurts

UITVAARTBEGELEIDING

H OEF

Het is een troost te weten dat ze door zovelen werd gekend
en gewaardeerd. Uw aanwezigheid, de vele kaarten
en lieve woorden, en de gulle giften aan KWF Kankerstichting
zijn dan ook een grote steun.

Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier

Jan Vissers, Maud & Wilfred, Rob & Willeke, Janne, Loeke, Didi

Uniek eigen Afscheidshuis

Horst, februari 2020

VAN DEN

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl
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‘De bibliotheek is er voor iedereen’
Fons Steggink startte op 1 februari als nieuwe directeur-bestuurder van BiblioNu in Horst aan de Maas en
Venray. Hij stapt middenin een proces van verhuizingen en toekomstvisies die zijn voorgangers hebben
opgesteld. Dat neemt niet weg dat Steggink ook zijn eigen ideeën heeft over de toekomst van de bibliotheek.

Verkennen, netwerken, een beeld
krijgen van de huidige situatie:
dat is waar Fons Steggink zich de
komende tijd mee bezig gaat houden. Hij is afkomstig uit Oirschot en
was voorheen in dienst bij Bibliotheek
Eindhoven. Maar met een Limburgse
moeder en familie die in Meerlo
woont, zijn de omgeving en de
Limburgse taal hem niet onbekend.
“Ik ben afkomstig uit het onderwijs en bij Bibliotheek Eindhoven is
mijn liefde voor het bibliotheekwerk
gegroeid. Voor mij sluiten die twee op
elkaar aan, het gaat bij allebei namelijk om de ontwikkeling van mensen.
In Eindhoven hield ik me vooral bezig
met jeugd en educatie, een voor mij

belangrijk speerpunt. De vacature bij
BiblioNu kwam op mijn pad en geïnspireerd door een oud-collega, die
directeur is van Bibliotheek HelmondPeel, besloot ik te kijken of ik waarde
kan toevoegen aan een organisatie in
ontwikkeling.”

Kopje koffie
De bibliotheek is allang niet meer een
plek waar je alleen een boek kunt
lenen. Er worden cursussen en workshops gegeven, wie wil kan er een
kopje koffie drinken of de krant lezen.
“En daar hoef je helemaal geen lid
van de bibliotheek voor te zijn”, zegt
Steggink. “Je mag ook gerust een boek
lezen in de bibliotheek of informatie

opzoeken op de computer. Alleen als
je het boek wilt lenen, moet je een
lidmaatschap hebben.” De bibliotheek
als ontmoetingsruimte dus. Als het
aan Steggink ligt, wordt deze functie
straks, als zowel de bieb van Horst als
Venray een nieuwe plek heeft, alleen
maar verder uitgebreid. “De bibliotheek is er voor iedereen, van jong
tot oud, ze heeft een sociale functie.
Ik hoop dat er een duidelijke verbondenheid komt met de gemeenschap.
We blijven zoeken naar verbinding.
Zo vindt in de bibliotheek van Horst
maandelijks het Repair Café plaats.
Een superinitiatief en goed dat we dit
kunnen faciliteren. Het sluit aan bij de
zogenoemde makersplaats, een con-

cept waar verschillende bibliotheken
al mee werken, en die uitgaat van het
talent van mensen en hoe dat verder
ontwikkeld kan worden.”
Wie informatie zoekt kan tegenwoordig op veel digitale plekken
terecht. Ook daarin ziet Steggink een
rol voor de bibliotheek weggelegd.
“Vroeger ging je naar de bibliotheek
en dan kon je een keuze maken uit
een selectie boeken waarvan je wist
dat de informatie goed was. Voor kinderen is het tegenwoordig belangrijk
dat er aandacht is voor informatievaardigheden. Welke bronnen zijn er
en welke zijn betrouwbaar? Daar kan
de bieb bij adviseren. Datzelfde geldt
voor mediawijsheid (het veilig gebruiken van digitale media, red.). Dan zijn
er nog thema’s als laaggeletterdheid.
Onlangs ondertekenden onder andere
de gemeenten Venray en Horst aan de
Maas het Taalakkoord, met de intentie
laaggeletterdheid terug te dringen.”

Nieuw elan
De bibliotheken in Horst en Venray
hebben beide een verhuizing in
het vooruitzicht, een proces dat al
enkele jaren loopt. In Venray neemt
de gemeenteraad eind maart een
besluit over een nieuwe locatie in het
Albert Heijn-pand. Steggink: “Ik ben
blij dat daar binnenkort duidelijkheid over gaat komen. Ik heb begrepen dat er twee voorstellen zijn: een
nieuwe plek of verbouwing van het
huidige pand. Mijn voorkeur gaat uit
naar een nieuwe locatie, waar we
met nieuw elan de verbinding kunnen
maken.” De bibliotheek in Horst krijgt
straks een plekje in het verbouwde
Gasthoês. “Een groot project waarbij
veel partners zijn betrokken. Ik heb
er zin in om samen met hen daar een
mooie plek van te maken.”

Tekst en beeld: Marieke Vullings

LENSSEN
TRADING
COMPANY BV
Lenssen Trading Company BV is een internationaal
opererend handelsbedrijf voor gebruikte machines
voornamelijk bestemd voor de voedingsmiddelen
industrie.
Wegens pensionering van een van onze medewerkers
zijn wij op zoek naar:

ALLROUND ERVAREN
TECHNISCH
MEDEWERKER/MONTEUR

M/V

Wij vragen voor deze functie:
• bij voorkeur ervaring in het onderhoud bij een
food productiebedrijf;
• flexibele, positieve werkinstelling en bereid zijn
voor het volgen van cursussen;
• zelfstandig kunnen werken;
• rijbewijs BE, er is ook de mogelijkheid om
CE rijbewijs via ons te verwerven.
Wij bieden:
• een afwisselende functie, met ruimte voor initiatief;
• als doel een vast dienstverband;
• een goed salaris afhankelijk van ervaring en
opleiding;
• een uitdagende en informele werksfeer met korte
lijnen;
• cao metaalbewerkingbedrijf is van toepassing.
Spreek u dit aan?
Voor vragen en info kunt u terecht bij W. Lenssen
06 517 470 75. Uw sollicitatie met CV kunt u richten
aan w.lenssen@ltc-bv.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Spoorstraat 7, 5975 RK Sevenum
I www.ltc-bv.nl

Sleuteloverdracht in de Mèrthal
Carnavalsvereniging D’n Tuutekop uit Hegelsom organiseerde zondag 23 februari de traditionele sleuteloverdracht. In de Mèrthal in Horst droeg burgemeester Ryan Palmen de ‘macht’ voor drie dagen over aan
de carnavalsprinsen van Horst aan de Maas. Op woensdag 26 februari leverden zij de sleutel weer in.
/ Beeld: Jos Derks

VOOR ELK FEEST
AVON DEN
TIJ DENS KOUDE
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G A SP IR A M ID ES

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Hedde geej gelèfd?
Joa, ik zeker!
van 14-09-1958 tot 19-02-2020

Nell Hesp
Jan †, Mia † en Truus
Bea en Gerard †
Annemiek †, Sem, Eva
Garm
Mirte
Henk en Gerda
Niels en Milou , Vif
Sjouke en Bart
Jacky †
Annemieke †
Jack en Annelies
Jelke
Gijs
Marco en Marion
Dunya
Peter
Pastoor Jansenstraat 25
5966 LA America
Op woensdag 26 februari hebben
wij afscheid genomen van Nell in
Gemeenschapshuis Aan de Brug in
America. Aansluitend hebben wij
haar begeleid naar het crematorium.

Jet Everts voorleeskampioen
Jet Everts van basisschool De Horizon uit Sevenum is een van de winnaars van de regionale voorleeswedstrijd. De andere twee winnaars zijn
Lynn Takken van Basisschool de Heggerank uit Heijen en Senna Conejo
van de Kruudwis in Venray.
Op woensdag 19 februari vond
in Nieuw-Bergen de regionale
ronde plaats van de Nationale
Voorleeswedstrijd. Schoolkampioenen
uit het werkgebied van BiblioNu
en Biblioplus namen hieraan deel.
De voorlezers werden, aangemoedigd
door hun supporters, om de beurt door
de presentator naar voren gehaald en
lazen voor uit een door henzelf gekozen boek.
De drie winnaars stromen door naar

de provinciale finale in Roermond.
De winnaar wordt Limburgs
Voorleeskampioen en zal in mei onze
provincie vertegenwoordigen bij de
Landelijke Voorleeswedstrijd.
De Nationale Voorleeswedstrijd is
een initiatief van Stichting Lezen in
samenwerking met het Sectorinstituut
Openbare Bibliotheken (SIOB). De
Nationale Voorleeswedstrijd wordt
financieel mogelijk gemaakt door
Stichting Lezen.

Amuse Horst aan de Maas
In Graaf ter Horst in Horst vindt donderdag 9 april Amuse plaats georganiseerd door Rotary Horst aan de Maas. Dit netwerkevenement
begint om 19.00 uur.
Presentator Frans Pollux interviewt
deze avond diverse gasten. Verder zijn
er gast-acts en muziek. De opbrengst
van deze charity-avond gaat naar

Met je Hart, een stichting die zich
inzet voor de eenzame ouderen in de
samenleving. Kijk voor meer informatie op www.amusehorstaandemaas.nl

Verkiezing Starter van het Jaar
Geej het gelèfd in oow laeve,
ge kunt trots zien op oowzelf!
Hojje wah

Nell

De vriendengroep

In het Parkhotel in Horst vindt donderdag 5 maart de verkiezing plaats
van de Starter van het Jaar 2019. Deze wordt georganiseerd door
gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Rabobank Horst Venray
en het Venrays Ondernemers Platform.
De vier kwartaalwinnaars van het
afgelopen jaar, De Wevert Fit & Fun,
Gladys Events, Restaria Horst en
RSC Cadans, maken op die avond door
middel van een pich duidelijk waarom
zij de titel Starter van het Jaar 2019
verdienen. Wethouder Rudy Tegels

van Horst aan de Maas opent het programma om 19.45 uur, ontvangst is
vanaf 18.30 uur. Vanaf 19.00 uur worden opnames gemaakt voor ‘Venray
in Bedrijf aan Tafel’. De bijeenkomst
is gratis toegankelijk, aanmelden is
verplicht.

Te hoge WOZ-waarde?

Gratis WOZ-scan!
U heeft hem wellicht al gezien: de aanslag gemeentelijke
belastingen met daarop de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. Op basis van deze WOZ-waarde betaalt u onroerende zaak-,
inkomsten-, waterschaps- en mogelijk ook vennootschapsbelasting.
In veel gevallen is de WOZ-waarde
door uw gemeente te hoog vastgesteld of zijn er bijzondere
omstandigheden die een lagere
WOZ-waarde rechtvaardigen.
WOZ-Consultants is samen met
Groengoed Makelaardij gespecialiseerd in het voor hun clienten GRATIS verlagen van de
WOZ-waarde. Als gevolg hiervan
betaalt u als eigenaar van een
woning al snel honderden euro’s per
jaar minder belasting. Voor eigenaren van grote en middelgrote
bedrijven gaat dit al snel om (tien)
duizenden euro’s per jaar.

dekt de door ons gemaakte kosten.
Als de gemeente uw WOZ-waarde
niet verlaagt bent u ons niets
verschuldigd en dragen wij de
gemaakte kosten volledig.

Fantastisch, regel het maar…
Bezwaar maken tegen de hoogte
van de WOZ-waarde moet binnen
6 weken nadat u de aanslag
gemeentelijke belastingen
heeft ontvangen. Daarom is het
belangrijk dat u zo snel mogelijk
contact met Groengoed Makelaardij
opneemt om ervoor te zorgen dat
het bezwaarschrift tijdig wordt
ingediend.

Gratis. Hoe kan dat..?
Indien de gemeente de WOZwaarde verlaagt op basis van het
bezwaar van WOZ-Consultants en
het taxatierapport van Groengoed
Makelaardij worden de gemaakte
proceskosten via een regeling uit
de Wet vergoed. Deze vergoeding

077 398 75 76
info@groen-goed.nl
www.groen-goed.nl

Column

Klein verdriet
is er niet
“Eeder veultj zien eige pién
het meist,” dat zei mijn
moeder vroeger. Ik had er
toen geen erg in, maar nu zie
ik dat zij moeiteloos
filosofische wijsheden uit haar
mouw schudde wanneer de
situatie daar om vroeg.
Verdriet.... Twee keer op een dag
had ik verdriet in de klas. Het is al
lang geleden, maar toch is die dag
me bijgebleven. W. heeft groot
verdriet. Haar moeder is ziek en
de prognose is slecht. Dat hakt
erin, zeker als je jong bent.
De onzekerheid, de spanningen
rond de ziekte en aan de andere
kant examens, galabal en feesten.
Regelmatig stort zij haar hart uit
en zoekt troost. Een luisterend
oor, wat extra aandacht is meestal
genoeg om overeind te blijven.
Als die prognose werkelijk uit gaat
komen, zal dat enorme impact
hebben. En school met lessen en
toetsen geeft hoe gek het ook
klinkt haar ondertussen flink wat
afleiding.
En dan F., bijna twee meter lang,
leuk joch om te zien. Hij valt
goed in de klas én bij de meiden.
Wat op zekere leeftijd ook niet
onbelangrijk is. Hij heeft verkering
met A. Echt een leuk stel.
Die dag hoor ik van klasgenoten
dat F. helemaal overstuur is.
Volkomen onverwacht heeft zij
het uitgemaakt. En ja, daar staat
hij op de gang en als hij mij ziet,
begint hij onbedaarlijk te snikken.
“Jongens, gaan jullie even zelf
aan het werk? Hier heeft iemand
echt mijn hulp nodig”. Het is
een fijne mentorklas, ze doen
onmiddellijk wat ik vraag. Nu is
er even tijd om ruimte te geven
aan zijn verdriet. Zoveel ouder
en wijzer, weet ik dat het zwaar
is, maar weer voorbij zal gaan.
We kijken het verdriet samen in
de ogen. Ook jongens mogen
loeihard huilen als de liefde pijn
doet. Toch kunnen we al in het
gesprek samen vaststellen, dat er
hoop is zolang er leven is en dat
het alleen al oplucht om erover
te praten. En zij wil nog vrienden
met hem blijven en dat verzacht
de pijn. “Eeder veultj zien eige
pién het meist“. Klein verdriet is
er niet.
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HALLO op reis

Adver torial

Binnenkijken bij...

Jose, Diana en Linda
in Lapland
Jose, Diana en Linda uit Lottum gingen op reis naar Lapland.
“We hebben een geweldige vakantie gehad met huskytocht, rendiertocht, ijsvissen en een tocht op de sneeuwscooter.” Ook hadden ze tijd
om de HALLO te lezen.
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Dorien Stals, Dendron College
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UIT Horst aan de Maas

Stefania van Lieshout Cambridge
Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt
in de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben
gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Stefania van Lieshout,
geboren in Horst, maar inmiddels afkomstig uit Cambridge, Engeland.

Syrië, Maleisië, Rusland: Stefania van
Lieshout heeft al in heel wat landen
gewoond. Sinds juni vorig jaar mag
ze Engeland haar thuisland noemen,
waar ze samen met haar echtgenoot
en jongste zoon in Cambridge woont.
Ze groeide echter op in Horst, aan de
Herstraat, samen met haar ouders en
zus. Echt thuis voelde ze zich niet in
het dorp. “Met een Italiaanse moeder en het feit dat ik geen Horster
dialect sprak, voelde ik me een
beetje een vreemde eend in de bijt.
Toen ik na de basisschool naar het
Boschveld College in Venray ging,
waar niemand Horsters sprak, was
dat echt een opluchting voor mij.”
Na de middelbare school vertrok ze
dan ook snel naar Nijmegen, waar
ze op kamers ging wonen. Later verhuisde ze naar Eindhoven, waar
ze de opleiding bedrijfseconomie
volgde. Daar leerde ze haar echtgenoot kennen. Shell bood hem een
baan in Engeland aan en na een jaar
reisde ze hem achterna. Ze kwam er
terecht in Lowestoft. “Het einde van
de wereld”, grapt ze. “Lowestoft ligt
in het meest oostelijke puntje van
Engeland. Ik weet nog dat we er in

een weekend aankwamen en uren
hebben rondgedwaald, op zoek naar
het centrum. Achteraf bleek dat we
er al waren. Het was niet echt een
spectaculaire plek, nee.”

Cultuurverschillen

Nations Relief and Works Agency for
Palestine Refugees in the Near East)
in Damascus. Het was geen makkelijke, maar wel een heel bijzondere periode en ik ben blij dat we
het gedaan hebben. We hebben er
ook veel rondgereisd en mooie oude
monumenten gezien, zoals Palmyra,
dat nu gedeeltelijk verwoest is door
IS. Het is echt verschrikkelijk om te
zien wat daar allemaal gebeurd is.
Onze oudste zoon is in Syrië geboren

De verschillen tussen Nederland en
Engeland bleken groter te zijn, dan ze
in eerste instantie dacht. “Engelsen
zijn veel beleefder en lang niet zo
direct als Nederlanders. Als de baas
zegt dat iets moet gebeuren, dan
gebeurt dat ook, daar wordt geen
discussie over gevoerd. Ik kreeg er
mijn eerste baan als leidinggevende
en was dat niet gewend. Dat was wel
eens lastig.” Na drie jaar vertrok het
stel naar Syrië. “Ook daar zijn de cultuurverschillen groot, maar daar had
ik me op ingesteld. In die periode
was de vader van de huidige president Assad aan de macht. Je werd in
de gaten gehouden door de geheime
politie en mijn man had een ‘schaduw’ op het werk wiens taak het
was om alles te controleren wat hij
deed. Ik mocht in Syrië zelf niet werken gaf Engelse les aan Palestijnse
vluchtelingen voor de UNRWA (United Een kerk in Grantchester

VLOER- EN WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1650

2095

BARCELONA 15 X 60 CM

KALBAJAR 20 X 20 CM

en we dachten altijd dat we, als hij
een jaar of 15 was, nog eens terug
zouden gaan. Dat gaat nu niet.”

Bewust Nederlands
Na Syrië volgde Oman, ook een
conservatief land. “Oman was echt
geweldig en ontzettend mooi, met
veel natuur. We hebben er vijftien maanden gewoond, ik was er
graag langer gebleven.” Een verhuizing naar Maleisië stond op het
programma en daarna vertrok het
gezin naar Den Haag, waar de jongste zoon werd geboren. Twee jaar
later vertrokken ze met z’n vieren
naar Sakhalin in Rusland, een eiland
ten noorden van Japan. “Dat lag
ook echt in een uithoek, negen uur
vliegen vanaf Moskou. Het tijdsverschil met Nederland was ook
negen uur. Russen lijken wel wat
op Nederlanders, ze zijn zelfs nog
directer en zeggen echt waar het
op staat. De vrouwen waar ik mee
werkte, waren hoog opgeleid en
‘stonden hun mannetje’. Een collega
had in het leger gediend en kon blind
een Kalasjnikov uit elkaar halen en
weer in elkaar zetten.” Als medewerkers van Shell woonden Stefania
en haar man meestal tussen andere
expats. “We zijn vaak verhuisd, maar
vaak kom je toch dezelfde mensen tegen. De kinderen hebben in
Rusland een geweldige tijd gehad.
We woonden er in een kamp en dat
was net een dorp. De kinderen liepen er door de sneeuw naar school.”
Haar kinderen zijn drietalig opgevoed
en spreken vloeiend Nederlands,
Engels en Spaans. “We hebben er
altijd voor gezorgd dat we consequent Nederlands met ze spraken.
Ze gingen altijd naar internationale

scholen waar ze de hele dag Engels
hoorden en opdrachten in het Engels
kregen. Het valt dan niet altijd mee
om bewust Nederlands te praten.”

Hagelslag
Na vier jaar besloten ze Rusland en
hun baan bij Shell achter zich te laten.
“We wilden naar een warm land,
dat toch relatief dichtbij onze ouders
was en waarvan we makkelijk naar
Nederland konden gaan. We kozen
voor Malaga in Spanje. Dat heeft alles:
mooi weer, de zee en een goede
vliegverbinding. We dachten er één
jaar te blijven, het werden er uiteindelijk tien.” Stefania had er enkele jaren
een eigen bedrijf en schrijft nu voor
haar reisblog. Sinds juni vorig jaar
woont het gezin in Cambridge, waar
haar jongste zoon naar school gaat.
De oudste studeert in Eindhoven.
Het bevalt haar nu goed in Engeland,
zegt ze. De Brexit heeft nog niet zulke
grote gevolgen voor hen. “We blijven
hier totdat de jongste gaat studeren en dan kijken we verder.” Ze is
regelmatig in Nederland te vinden,
zeker nu voor de promotie van het
kookboek ‘Het culinair geheugen’
dat ze samen met haar vriendin Marjo
Hendriks maakte. “Marjo heeft de
recepten, die grotendeels afkomstig
zijn van haar moeder, opgeschreven
en ik heb de fotografie gedaan.”
Mist ze nu nog dingen van Nederland?
“Nou, nergens ter wereld is het brood
zo lekker als in Nederland. Dat geldt
ook voor Nederlandse koffie. En verder worden we natuurlijk ook blij
van frikandellen, kroketten en hagelslag.”

€ / PER M2

€ / PER M

2
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VVD Horst aan de Maas

Inspirerend G-debat

Vorige week hebben we het eerste G-debat gehad. Initiatiefnemer
Jeroen Gommans was van mening dat je, ondanks een verstandelijke
beperking, toch een raadsvergadering kunt voeren. Hij deed een
oproep, er was animo en zo gebeurde het. Zelf was Jeroen uiteraard
voorzitter en leidde hij alles in goede banen. Met een beetje hulp van
de burgemeester.
De thema’s waren door de deelnemers zelf uitgekozen. Een ervan was
dagbesteding. Veel mensen met een
beperking hebben een werkplek en
zijn hier tevreden mee. Een enkeling wil graag hogerop en merkt

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

dat dit nog niet zo gemakkelijk is.
Zo bleek dat ze vaker worden aangestaard of grappen worden gemaakt.
Dat is niet prettig. “Ook wij dienen respectvol behandeld te worden. “We horen er net zo goed bij”,

Toen ik in 2015 in de gemeenteraad
kwam, was dat een nieuw avontuur
voor mij. Ik had er heel veel zin in
om de mensen die op D66 hadden
gestemd te vertegenwoordigen en
me in te zetten voor een buitengebied waar het goed vertoeven is voor

iedereen, en natuurbehoud en ontwikkeling een heel belangrijk onderdeel van uit maakt. In 2018, bij de
volgende verkiezingen, is D66 samen
gegaan met GroenLinks, een stap
die ik nog steeds heel goed vind en
waarin ik het volste vertrouwen heb.

Essentie

Ook in deze samenwerking mocht ik
me, als fractievoorzitter, bezighouden met al het ‘ruimtelijke’, toerisme
en de gemeentelijke organisatie.
Dit heb ik tot vorige week dinsdag
met veel plezier gedaan.
Zoals ik al eerder heb gezegd, is Horst
aan de Maas een prettige gemeente,
met inwoners die goed voor zichzelf
op kunnen komen. Op het moment
dat inwoners het ergens niet mee
eens zijn, laten ze dat bij ons horen,
en dat is een groot goed, want dan

weet je ook wat er speelt. Maar ook
de vele burgerinitiatieven kenmerken onze gemeente, een gemeente
waarvan de inwoners prima hun
eigen boontjes kunnen doppen.
Namens D66+GroenLinks Horst aan
de Maas, voor de laatste keer.

Als laatste ging het over vervoer. Dat is soms knap ingewikkeld. Kaartautomaten, inchecken,
uploaden en ga zo maar door.
Vervoer zoals geleverd door Valys
of Omnibuzz voldoet niet altijd aan
de behoeften van de jongeren en
ook daar moet wat aan veranderen.
Maar hoe moet dat geregeld worden?
En als klap op de vuurpijl ging het
over de gemeente zelf: dat de brieven zo moeilijk te begrijpen waren.

En dat je je moet aanmelden bij een
afspraak bij de gemeente is ook
ingewikkeld.
Er is afgesproken dat we voortaan
we twee keer per jaar bij elkaar
komen én er zal een bijeenkomst
geregeld worden waarin alle jongeren uitleg krijgen over hoe de
zaken in het gemeentehuis werken.
Een fantastische bijeenkomst die
een goed vervolg verdient.

Yvonne Douven

Jim Weijs

Het grote G-debat

Op 18 februari ging een tiental jonge mensen met een verstandelijke beperking in debat samen met zes
gemeenteraadsleden. Eerder in het jaar had één van de deelnemers contact gezocht met onze burgemeester en één van de wethouders. Zij waren enthousiast over het idee en organiseerden deze bijeenkomst.
Er was een speciale voorzitter die
met aangepaste ambtsketting en
hulp van burgemeester Palmen het
debat leidde. De gesprekken gingen allereerst over werk en dagbesteding. Hoe belangrijk dat is, hoe
tevreden de meeste mensen er mee
zijn én dat thuisblijven soms nog

Toegezegd is dat er minimaal tweemaal per jaar een bijeenkomst
wordt georganiseerd waar mensen
met een beperking met al hun vragen terecht kunnen. Zelf vragen ze
allen om begrip van medemensen:
Heb even iets meer geduld, het gaat
niet altijd zo snel, herhaal het wat
vaker bij ons. Maar vooral: leer het
ons, zodat wij het elkaar onderling
weer kunnen leren. Gewoon. Doen.

Afscheid

Vorige week dinsdag heb ik afscheid genomen van de gemeenteraad
van Horst aan de Maas omdat ik naar Venlo ga verhuizen. Via deze
weg wil ik graag iedereen bedanken die mij de afgelopen jaren het
vertrouwen heeft gegeven om zijn of haar belangen te behartigen in
de gemeenteraad.

SP Horst aan de Maas

werd gezegd. Die woorden raakten
me meteen.
Vrije tijd/vervoer was ook een
thema. Wat als disco Trefpunt niet
meer op deze locatie kan blijven?
Gelukkig antwoorde de wethouder:
“Dan zorgen wij voor een nieuwe
locatie.” De veiligheid in het verkeer
laat ook te wensen over, zo werd
gesteld. Begeleiding krijgen tijdens
het reizen met het openbaar vervoer, is dat mogelijk? Veel terechte
vragen.

drukker is dan gaan werken, als je
bijvoorbeeld met veel mensen in
één woning verblijft. De gemeente
moet zorgen dat er voldoende werkplekken zijn voor mensen met een
verstandelijke beperking.
Daarna was de vrije tijd aan de
beurt. Er wordt veel gesport: voetbal-

len, tafeltennis, hockey en fietsen.
Hier werd de vraag gesteld waarom
men niet gewoon mee kon doen
met de reguliere clubs en waarom er
geen gebruik gemaakt kon worden
van regelingen om korting te krijgen.
Wethouder Bouten zegde toe ermee
aan de slag te gaan.

Sonja van Giersbergen, raadslid

Praten met mensen in plaats van over mensen

Dinsdag 18 februari wat het zover: het eerste grote G-debat. Inwoners van onze gemeente met een lichte
verstandelijke beperking gingen onder leiding van dagvoorzitter en initiatiefnemer Jeroen Gommans
samen met raadsleden het debat aan.
Er werden drie thema’s besproken:
dagbesteding, vrije tijd en vervoer. Bij het eerste thema kwamen
vragen en ideeën ter sprake met
betrekking tot de werkzaamheden
die men doet of nog graag zou willen doen. Meer afwisseling in de
huidige werkzaamheden of juist iets
nieuws erbij gaan doen. Het thema

vrije tijd bracht een diversiteit aan
inbreng: van dichter bij huis willen
voetballen tot rolstoelpodia voor de
kijkers bij de Truckrun. Als laatste
kwam het thema vervoer ter sprake.
Is het eenvoudig en toegankelijk? Is
er voldoende verlichting op fietspaden? Ook werd er nagedacht over
hoe we de rommel langs de weg op

kunnen ruimen. Een middag samen
opruimen?
De normale vragen die we onszelf allemaal stellen thuis aan de
keukentafel of waar we over praten op een verjaardag kwamen ter
sprake. En niet alleen deze vragen,
ook werd er open gepraat over hoe
men zich voelt in bepaalde situaties.

Er werd uitgesproken dan men zich
soms onbegrepen voelt en dat men
zelfs gepest wordt.
Ik vond het mooi om te ervaren dat
de meest kleine dingen of op het
oog onbenullige dingen er juist zo
toe doen om een mens zich gelukkig en prettig te laten voelen.
Als gemeenteraad zouden we een
voorbeeld kunnen nemen hieraan:
uitspreken wat we echt willen, niet
met moeilijke politieke woorden,
maar gewoon eerlijk waar het op

staat en hoe we ons voelen daarbij.
Eerlijk, oprecht en to the point.
Ik heb genoten van het G-debat en
ga me mede ervoor inzetten dat er
een vervolggesprek komt met deze
mensen, maar ook met de jeugd.
Praten met mensen en niet over
mensen, dan kunnen we de juiste
keuzes maken.

Bianca van den Berg

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.

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een ﬁjne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

3 van de 4 slaagt!

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

WWW.MENS-EN-RELATIE.NL

www.peetenmobiel.nl

Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Ik ga vasten
De zes weken tussen Aswoensdag en Pasen staan in het katholieke geloof bekend als de vastentijd, een periode van vasten en bezinning.
Vroeger werd er bij veel gezinnen traditioneel
gevast na carnaval. Een tijdlang je onthouden
van het gebruik van bepaalde dingen, daar
gaat het om. Het kan gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen,
bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken,
de computer of iPhone uit laten staan. Het is niet

verkeerd om af en toe eens stil te staan bij wat we
allemaal hebben en dat het ook wel eens wat minder kan. Des te meer waardeer je dan dat koekje bij
de koffie of glas wijnen bij het eten.
Tegenwoordig heeft het vasten weinig betekenis
meer, het is een beetje achterhaald. Wie ergens
mee wil minderen hoeft daar toch niet per se de

vastentijd voor af te wachten? Net zoals je niet op
het nieuwe jaar hoeft te wachten als het gaat om
goede voornemens. En het leven is toch veel te kort
om er niet van te genieten?

Ik ga vasten. Wat vindt u?

Column

Lachen man

Bespreking poll week 08

Met carnaval gelden andere regels, ook voor wethouders
De wethouder die meeloopt in de carnavalsoptocht, de agent die in de feestzaal een biertje drinkt of de burgemeester die tijdens de
Klosoverdracht een conference geeft. Kan dit wel?
Ja hoor, vindt 73 procent van de stemmers.
Zij hebben er geen problemen mee dat mensen
die in het dagelijks leven een voorbeeldfunctie
hebben, carnaval vieren. Waarom zouden zij ook
niet eens de boel de boel mogen laten gaan?
Tijdens deze drie dagen gelden nu eenmaal
andere regels. Silvia Hegger-Hesen reageert op
Facebook: “Leef, geniet, let niet zoveel op één

Marieke ment...

ander, en kijk eens vooral naar jezelf voordat je een
oordeel geeft over iemand anders. En of dat nou de
gewone burger is, of zoals hierboven vermeld, een
wethouder, een burgemeester, een leraar enzovoort.” Dat vindt ook Jacq Driessen: “Tuurlijk gewoen
lekker maf mit doon, en dur vuraal vaan geniete.”
Anderen hebben er echter meer moeite mee als ze
een publiek figuur met een glaasje op zien. Zeker in

U heeft een initiatief
en dit past niet in het gemeentelijke beleid ?
Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden !

bureau
leefomgeving

deze tijd waar iedereen een smartphone heeft en
er zomaar gênante foto’s op Facebook of Twitter
geplaatst kunnen worden. Want als je als wethouder
een glaasje op hebt en een onverwachte wending
leidt tot een crisis, is deze persoon dan nog wel in
staat om zijn of haar functie uit te voeren?

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

Schoolstraat 7, 5961 EE te Horst | +31 (0)77-208 6099
info@bureauleefomgeving.nl | bureauleefomgeving.nl

r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

DTP’er
Wij zoeken een

kempencommunicatie.nl/vacature

#kempencreëert

Wat is humor? Dat is een vraag
die me de laatste dagen heeft
bezig gehouden.
Aanleiding was de editie van
de Horster Courant, gemaakt
door een groepje vrienden uit
Horst en verspreid bij de HALLO.
Het nieuwsblad met een knipoog riep op zijn zachtst gezegd
gemixte reacties op. Er waren
lezers die de satire wel konden
waarderen en er waren mensen
die de HALLO-redactie opbelden om hun afkeuring kenbaar te
maken. Met name het artikel op
de voorpagina, waarin de kerk van
Horst werd omgedoopt tot seksclub, zorgde voor gefronste wenkbrauwen.
Humor is, zoals al blijkt, heel
persoonlijk. Van de een mag het
schuren, net op het randje zijn.
De ander houdt meer van sarcasme of de voorspelbaarheid van
Britste comedyseries als ‘Allo ‘Allo.
Je weet dat Michelle ‘from the
resistance’ voor de honderdste
keer gaat zeggen “Listen very
carefully, I shall say this only
once”, maar toch blijft het leuk.
Aan de andere kant kan de humor
in Monty Python, nog zo’n iconische Britse serie, mij totaal niet
bekoren. En laat ik maar niet
beginnen over Nederlandse comedyseries. Die zijn helaas zelden
grappig. Onze burgemeester gaf
een buutte weg tijdens de overdracht van de Klos. In een artikel
in deze HALLO geeft hij aan dat
hij even moest aftasten welke
humor de ‘Horster maat’ is. Zeker
tijdens de carnavalsdagen kom
je humor in alle soorten tegen.
De politiek wordt op de hak genomen, bekende personen worden
uitgebeeld en ‘losse gekken’ in
de carnavalsoptocht nemen het
publiek langs de kant van de weg
mee in hun act. Ook dan is de ene
grap geslaagder dan de ander.
En soms lijkt het erop alsof onder
het mom van ‘het is het carnaval’ alles mag. Een burgemeester
met een damespruik op? Waarom
niet. Een kerk omdopen tot seksclub en tussen de regels door
een pastoor betichten van losse
handjes? Dat laatste gaat mij te
ver. Een deken die de carnavalsmis opent met woorden dat hij
een heel ander publiek had verwacht, daarmee verwijzend naar
datzelfde artikel? Dát vind ik nou
humor.
Marieke
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Podium voor mensen met een beperking

Nieuwe inzichten tijdens het Grote G-debat
De raadszaal is het domein van de gemeenteraad. Maar de raadsleden gaan hier ook graag in gesprek met onze inwoners. Eind vorig jaar bijvoorbeeld waren de leeringen van het Dendron
College te gast om tijdens het project Zinnige Zaken de gemeenteraad te vertellen wat hun bezig houdt.

Jeroen Gommans volgde de afsluitende

dat zo’n debat tussen mensen met een ver-

te verbeteren. Maar ook met betrekking tot

delijke beperking om van zich te laten horen.

jongerenraadsvergadering op sociale media en

standelijke beperking en raadsleden best wel

andere onderwerpen werd geconcludeerd dat

Maar ook leverde het debat nieuwe inzichten

dacht: “Het zou leuk zijn als we zo’n vergade-

uniek is. We kennen in ieder geval nog geen

er verbeteringen mogelijk zijn. Zoals op het

op waar de gemeente mee aan de slag gaat.

ring ook organiseren voor inwoners met een

voorbeelden van dergelijke debatten die eerder

gebied van G-sport. En dan zijn de deelnemers

Een zinvol evenement dus dat mogelijk een

verstandelijke beperking.” Op dinsdag 18

gehouden zijn.

ook niet te beroerd om zich meteen aan te

vervolg krijgt. Dankzij de inbreng en inzet van

melden om mee te organiseren.

alle deelnemers. Dank daarvoor.

februari was hij samen met burgemeester Ryan
Palmen gespreksleider van het eerste Grote

Thema’s

G-debat in Horst aan de Maas.

Wat doet gemeente voor mensen met een

Zinvol

Op het YouTubekanaal van de gemeenteraad

beperking en wat missen we nog? Deze vra-

Uiteindelijk bleek het Grote G-debat een ge-

(@raadhadm) kunt u een Raadsﬂitz over het

In gesprek

gen vormden de rode draad tijdens het debat.

schikt podium voor mensen met een verstan-

Grote G-debat bekijken.

Jeroen heeft een lichte verstandelijke beper-

De gespreksthema’s die de deelnemers aan

king. Hij is de initiatiefnemer van het Grote

het debat inbrachten gingen o.a. over dag-

G-debat. Via sociale media verzamelde hij

besteding, werk, opleiding, respect, sport en

12 inwoners van Horst aan de Maas met een

uitgaan. Maar ook bijvoorbeeld over de dienst-

verstandelijke beperking die de gemeente-

verlening van de gemeente en in hoeverre

raadsleden graag vertellen wat hun bezig

hierbij rekening wordt gehouden met inwoners

houdt. En de raadsleden maakten graag

die een beperking hebben.

gebruik van deze kans om in gesprek te gaan
met deze groep inwoners.

Verbeteringen
Het debat leverde veel nieuwe inzichten op

Uniek

voor raadsleden en gemeente. De gemeente

Er was veel belangstelling voor het debat.

moet bijvoorbeeld duidelijker zijn richting men-

De tribune zat vol en ook de media waren ruim

sen met een beperking en kan vaker overleg-

vertegenwoordigd. Ook niet gek als je bedenkt

gen met deze doelgroep om de communicatie

Een nieuw gezicht in de gemeenteraad.

Nog meer bloemen. Vanwege verhuizing stopt Jim Weijs met zijn raadswerk en tijdens de

Tijdens het burgerpodium op 4 februari

Op dinsdag 4 februari werd Daphne

raadsvergadering van 18 februari nam hij afscheid van de gemeenteraad. Zijn plek in de fractie

sprak mevrouw Jacobs namens de

Spreeuwenberg uit Horst benoemd als

van D66+GroenLinks wordt ingenomen door Henk Kemperman. Kemperman wordt op 24

bewoners van de St. Josephstraat

nieuw burgerraadslid voor de fractie

maart beëdigd als raadslid. Bij gelegenheid van zijn afscheid kreeg Jim Weijs een bloemetje

de gemeenteraad toe over de

D66+GroenLinks. Van harte welkom.

aangeboden door burgemeester Ryan Palmen.

verkeersplannen rond het cultuurplein..

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM
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Svp als één bericht plaatsen. Het eerste stuk komt de komende maanden terug als inleid
nieuwe informatie er onder.

Themabijeenkomst gemeenteraad op dinsdag 3 maart 2020

Fietsveiligheid en
toetsingskaders subsidies
Tijdens deze themabijeenkomst wordt de gemeenteraad geïnformeerd over twee onderwerpen: de veiligheid rond ﬁetsverkeer en de toetsingskaders subsidies.
Fietsveiligheid

Toetsingskaders subsidies

Naar aanleiding van de motie Veilig ﬁetsklimaat

Waarom is het nodig dat de toetsingskaders

waarmee de gemeenteraad enige tijd geleden

voor subsidieverlening aangepast worden?

instemde, bespreken de (burger)raadsleden

En op welke manier kunnen we dat het beste

de mogelijkheden om de veiligheid van ﬁetsers

aanpakken?

meer aandacht te geven in het gemeentelijk

De gemeenteraad laat zich hierover informe-

verkeersbeleid. Tijdens deze bijeenkomst

ren en bespreekt welke randvoorwaarden van

worden de resultaten gepresenteerd van een

belang zijn.

onderzoek onder de (burger)raadsleden over
ﬁetsveiligheid. Daarnaast presenteren leerlin-

Meer informatie

gen van het Dendron College voorstellen voor

De themabijeenkomst is openbaar en vindt

een verbetering van de ﬁetsveiligheid na een

plaats in de raadzaal. Aanvang 20.00 uur.

uitgaansavond. Deze voorstellen werden in

Meer informatie over de bijeenkomst leest u

oktober 2019 gepresenteerd tijdens het project

op de website horstaandemaas.nl/raad.

Zinnige Zaken.

Werk in uitvoering

Nog zeker tot aan het najaar wordt er op verschillende plaatsen rondom het centrum van
Nog
zeker tot aan het najaar wordt er op verschillende plaatsen rondom het centrum van
Horst aan de bereikbaarheid en aan het parkeren gewerkt. Al die tijd blijven het centrum
bereikbaarheid en aan het parkeren gewerkt. Al die tijd blijven het centrum en de parkee
en de parkeerterreinen via de centrumring steeds bereikbaar.
centrumring steeds bereikbaar. Er wordt alles in het werk gesteld om de overlast zo veel
beperken.
Wanneer
ergesteld
tijdelijk
weg wordt
dan zijn
er duidelijke omleiding
Er wordt alles
in het werk
omeen
de overlast
zo veelafgesloten,
mogelijk te beperken.
Wanneer
er tijdelijk een weg
wordt
afgesloten,
dan stewards
zijn er duidelijke
omleidingsroutes
aangegeven.
aangegeven.
Waar
nodig
worden
ingezet,
die het verkeer
ter plekke regelen. O
Waar
nodig
worden
stewards
ingezet,
die
het
verkeer
ter
plekke
regelen.
Ook
zijn
er
tijdelijk
extra parkeerplaatsen ingericht bij de Mèrthal (aan de Kranestraat) en
achter het Koetsh
extra parkeerplaatsen ingericht bij de Mèrthal (aan de Kranestraat) en achter het Koetshoês
Gasthuisstraat). Actuele informatie over de werkzaamheden is steeds te vinden via de w
(aan de Gasthuisstraat). Actuele informatie over de werkzaamheden is steeds te vinden via de
gemeente
website van(www.horstaandemaas.nl/werk-aan-de-weg).
de gemeente (www.horstaandemaas.nl/werk-aan-de-weg).

Parkeerterrein P2 Kerkeveld wordt heringericht

Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op

De parkeervakken worden ruimer,

www.horstaandemaas.nl.

de groenvoorzieningen worden aangepakt

De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:

en de riolering wordt uitgebreid.

• Gasthuisstraat Horst (2 maart - 27 juli)

In week 11, vanaf 9 maart, starten de

• Spoorwegovergang Grubbenvorsterweg Sevenum (15 - 16 maart)

werkzaamheden. Het parkeerterrein blijft
tijdens deze werkzaamheden te allen tijde
beschikbaar en bereikbaar.

Parkeerterrein P2 Kerkeveld wordt heringericht. De parkeervakken worden ruimer, de gr
worden aangepakt en de riolering wordt uitgebreid. In week 11, vanaf 9 maart, starten de
Het parkeerterrein blijft tijdens deze werkzaamheden te allen tijde beschikbaar en bereik

60-jarig huwelijksjubileum

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

Lottum

Sevenum

Wilhelminaplein

Markt

Raadhuisplein en Markt

Naar het gemeentehuis?

Maak eerst een afspraak!
Als het nodig is om iets persoonlijk in het gemeentehuis aan te vragen dan moet u eerst een
afspraak maken. Bijvoorbeeld voor de aanvraag van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
Hoe maakt u een afspraak?

welkom aan onze balie, maar op onze web-

Op onze website horstaandemaas.nl/

site kunt u altijd terecht. Veel dingen zijn 24/7

afspraak kunt u makkelijk een afspraak

te regelen op onze website. Bijvoorbeeld een

maken. Als u dat toch lastig vindt, kunt u

vergunningaanvraag, afvalinfo opzoeken of

Het echtpaar Wismans-Aerts uit Horst vierde hun 60-jarig huwelijksjubileum. Burgemeester

ons bellen of even binnenlopen. We helpen

melden dat er een verkeersbord kapot is.

Palmen verraste hen met een bos bloemen en een cadeau namens de gemeente.

u graag aan een afspraak. U bent van harte

Kijk eens op www.horstaandemaas.nl

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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Coöperatiefonds
Onze ledenraadsleden zijn op pad geweest en hebben symbolisch aan 16 verenigingen en stichtingen een bedrag overhandigd.

Rabobank Horst Venray feliciteert deze verenigingen en stichtingen!

Dorpsraad Castenray
€ 2.500,-

Stichting His Hope
€ 2.500,-

Voetbalvereniging Hegelsom
€ 3.500,-

Werkgroep speelterrein
dorpsraad Lottum € 2.500,-

Dorpsraad Oirlo
€ 4.000,-

Stichting Dorpsraad Leunen
€ 2.000,-

Stichting Kerngroep
Blitterswijck € 5.000,-

Stichting Archief Well
€ 2.000,-

Stichting Ruiterbelangen
Sevenum € 3.500,-

Stichting Venrays Museum
€ 2.000,-

Muziekvereniging Eendracht
Melderslo € 2.000,-

Stichting Parochiehuis
Hegelsom € 4.000,-

Dorpscoöperatie America
(Perdsvottenbuurt) € 2.500,-

Lopersgroep De Peelrunners
€ 3.500,-

Dorpsraad Veulen
€ 2.500,-

Stichting Oranjecomité
Grubbenvorst € 2.000,-

Coöperatiefonds
Rabobank Horst Venray

Heb je ook een project?

Kijk dan op onze site www.rabobank.nl/lokale-bank/horst-venray/sponsoring.
Hier vind je ook de voorwaarden.

Heb je ook een project?

Kijk dan op onze site www.rabobank.nl/lokale-bank/horst-venray/sponsoring. Hier vind je ook de voorwaarden.

2702 \ enzo
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Geplukt

Peter van Megen Broekhuizen
Hij noemt zichzelf een echte fanatiekeling, een familiemens en iemand met een hart voor de regio. Deze goedlachse carnavalist uit Broekhuizen
blaast daarnaast ook graag op het scheidsrechtersfluitje. Deze week wordt Peter van Megen (40) geplukt.

ben ik best trots op.” De ouders van
Peter en zijn twee broers hadden
een varkensbedrijf. “We hadden een
typisch boerengezin. Helaas voor mijn
ouders was er geen geschikte opvolger en is het bedrijf gestopt.” Na de
basis- en middelbare school is Peter
bedrijfseconomie gaan studeren in
Venlo. Bij een stage bij Vitelia in Oirlo
merkte hij dat hij de agrarische sector toch wel ontzettend interessant
vond. “Ik vind de boer heel belangrijk.
Het mooie is dat ze iets maken voor
de medemens.” Tegenwoordig werkt
Peter bij DAL Advies, een administratie, advies en managementkantoor.

Boeruh

Een fanatiekeling, dat is hij zeker.
Want verliezen nee, dat doet Peter
niet graag. Op het veld met een bal
aan zijn voeten niet, maar ook niet
op de tribune. “Mijn fanatisme is de
afgelopen jaren wel wat afgezwakt
moet ik eerlijk bekennen, maar ik
probeer nog wel zo veel mogelijk te winnen”, vertelt Peter. Want
sport, met name voetbal, speelt
een grote rol in het leven van de
Broekhuizenaar. “Ik heb jarenlang
gevoetbald. De sport beoefen ik nog
steeds, alleen dan achter de lijnen
of met een fluitje in mijn hand.
Vanwege blessures heb ik de moeilijke knoop destijds moeten doorhakken om te stoppen.”

Fluitje
Peter vervult tegenwoordig één

keer in de maand zijn rol als scheidsrechter bij voetbalvereniging SVEB in
Broekhuizenvorst. Hij fluit de jeugd.
Niet de gemakkelijkste functie op het
voetbalveld. “Ik heb een harde huid,
dus ik kan wel tegen een stootje.
Ik vind wel dat de jeugd meer respect
mag hebben voor scheidsrechters. Er is
een groot tekort aan jeugdscheidsrechters, daarom moeten we de jongeren het zelf aanleren. Als we dit
zoveel mogelijk doen, begrijpen ze
de beslissingen van de scheidsrechter
misschien vaker. Wel zie je dat plezier en ontwikkeling bij de jongeren
belangrijker is dan winnen.” De sterkste kant van Peter als scheidsrechter is
dat hij altijd onpartijdig is. “Het wordt
vaak gezegd: ‘De scheids is een thuisfluiter’. Ik weet dat er een aantal
tussen zitten, hoor. Maar ik ben echt

totaal onpartijdig. Het boeit mij niet of
Broekhuizen nu wint of de tegenstander. Ik sta daar om er een leuke en
sportieve wedstrijd van te maken, niet
als boeman.” Naast scheidsrechter, is
Peter ook bestuurslid voetbalzaken bij
SVEB.

Prinsentaxi
Het verenigingsleven is Peter niet
vreemd. Al van jongs af aan speelt
hij bij de fanfare en hij zit al jaren
bij carnavalsvereniging De Krey uit
Broekhuizen. “Ik ben een echt verenigingsmens. Het is belangrijk dat je
clubs hier uit de regio helpt.” Zo heeft
Peter jarenlang in het bestuur van
De Krey gezeten als penningmeester. “Omdat ik nu een gezinnetje heb,
krijg ik al snel minder tijd voor zulke
dingen. Daarom zit ik in een aantal

commissies, maar niet meer in het
bestuur.” Zijn carnavalshart maakte
een rood-geel-groensprongetje toen
Peter in 2004 tot prins Peter II werd
benoemd. “Een fantastische tijd.
Samen met mijn adjudant Richard heb
ik genoten. Het resulteerde in veel
feestjes die tot de laatste uurtjes duurden. Ik weet nog goed dat Richard en
ik door de kroegeigenaar ’s avonds
in een postauto naar huis werden
gebracht. Als bedankje voor het feest
wat we iedere keer maakten.”

Trots op de boer
Peter is een echte Broekhuizenaar.
“Ik hou van het dorp en ook van de
regio. Ik heb hier altijd gewoond. Hier,
het huis waar ik nu woon, was vroeger een varkensstal. Die hebben we
omgetoverd tot een woonhuis, daar

Al sinds jonge leeftijd blaast Peter op
de ‘toët’. “Ik ben begonnen met de
bugel, maar na een tijdje merkte ik
dat het niets voor mij was. Op mijn
18e besloot ik de hoorn eens te proberen en dat beviel mij wel.” Nog steeds
blaast hij graag op de hoorn, net als
de rest van de familie Van Megen.
“Mijn vader en broers zijn ook muzikaal, die zitten ook bij de fanfare.”
Wat ook als muziek in Peters oren
klinkt is het gezang van de clubliederen van voetbalclub PSV Eindhoven.
“Het is geen goede tijd om het te zeggen, maar ik ben een groot fan van
PSV. Het is echt een club naar mijn
hart. Al jaren ben ik in bezit van een
seizoenskaart. Mijn 75-jarige vader
reist alle thuiswedstrijden met mij af.
Ook proberen we wat voetbalreizen
naar het buitenland mee te pakken.
Als je hem vraagt wat hij voor zijn verjaardag wil: een iPhone of een voetbalreis? Dan zou hij diep teleurgesteld
zijn als hij zo’n dure mobiel krijgt.”
De allergrootste trots zijn niet de roodwit clubkleuren uit Eindhoven, maar
de twee ‘pummelkes’ die hij thuis
heeft zitten. “Noor (3) en Jet (6) zijn
mijn schatjes, net als Fieke natuurlijk, mijn vriendin. We zijn al 12 jaar
samen en hebben elkaar ontmoet op
een feestje van een gemeenschappelijke vriendin. Van het één kwam het
ander.”

Tekst en beeld: Niels van Rens

Puzzel
Vacature

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Internationaal monteur
Wil jij machines maken voor
geldvernietiging en recycling?

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:

4

VALUE
ADDING
TECHNOLOGY

Verdiep je in de techniek van onze
machines met deze veelzijdige en
internationale functie.
Meer weten over deze vacature?

T + 31 77 354 33 34
jobs@royaldutchkusters.com
www.royaldutchkusters.com
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15-vragen aan

Niek Laumen Hegelsom
sociaal ben en met iedereen kan
opschieten, behalve soms met
mijn broertjes dan. Mijn slechtste
eigenschap is dat ik teveel achter
mijn mobiel zit. Ook kan ik alles
rustig aan doen, waardoor de rest
op me moet wachten.

Wat is je favoriete sociale
medium?
Instagram is mijn favoriete sociale
medium op dit moment. Ik kijk
er elke dag op. Ook ben ik met
een streak bezig op Snapchat.
Dat betekent dat je elkaar iedere
dag een foto stuurt op Snapchat.
Samen met een vriendin. We willen
kijken hoe lang het ons lukt om dit
vol te houden.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat je elkaar
respecteert hoe je bent. Ook vind
ik belangrijk dat je er voor elkaar
bent en vaak leuke dingen gaat
doen samen.

Wat is je favoriete game?
Call of Duty Black ops 4 speel
ik meestal op de Playstation.
Eigenlijk vind ik Call of Duty in het
algemeen wel een leuke game.

Hond of kat?
Ik vind ze allebei wel leuk. Maar als
ik moet kiezen, dan kies ik toch
voor een hond. Maar ja, mijn vader
wil geen hond, dus helaas voorlopig
niet. Waarschijnlijk neem ik er wel
een als ik op mezelf woon.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Niek Laumen
13 Jaar
Hegelsom
Valuascollege

Hoe zou je je eigen stijl
omschrijven?
Mijn stijl is gewoon casual. Het liefst
draag ik een spijkerbroek met een
fijn zittende trui of T-shirt. In het

weekend loop ik vaker in een trainingsbroek, dat zit gewoon lekker.

Wat is je droombaan?
Cabaretier lijkt me wel wat, omdat
ik het leuk vind om andere mensen
vrolijk te maken. En mensen een
leuke avond te bezorgen. Maar om
ooit in een grote musical te spelen
lijkt me ook supervet.

@ hôrsmemes
Elke week geeft @horsmemes zijn visie op Horst aan de Maas

Heb je een bijnaam?

Wat zou je nooit meer overdoen?

Nee, niet echt. Rond Sinterklaas
tijd word ik wel eens NIEKolaas
genoemd op school. Mijn moeder
noemt me vaker Niekje of
gameboy, dan reageer ik volgens
haar eerder dan dat ze gewoon
Niek roept.

Ik ben een keer met een groepje
gaan waterskiën. Maar dit was
echt geen succes. Voor meerderen
trouwens niet. Niets voor mij
dus. Het was overigens verder
supergezellig dus ik had het ook
weer niet willen missen.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?

Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?

Op de vrijdagavond train ik voor
waterpolo. En op de zaterdag gaan
we meestal samen eten met de
familie, daarna kijk ik graag een
film of ga ik lekker gamen.

Ik heb nu geen groot voorbeeld
meer. Vroeger wel. Toen was Frans
Bauer mijn voorbeeld. Oma draaide
hem vaak. Ik wilde net zoals hem
op het podium staan en mensen
amuseren.

Ik zou liever twee keer zo slim
willen zijn. Ik denk dat je dan
later meer kunt bereiken als je
slim bent. Mooi is wat je er zelf
van maakt. Waardoor moest je de
laatste keer huilen? Bij de eerste
auditie van de vooropleiding
Musical. Papa bracht mij naar Venlo
en onderweg was ik al erg stil in
de auto en dacht ik, waar ben ik
aan begonnen. Toen ik daar naar
binnen liep, begon ik te huilen,
zo zenuwachtig was ik.

Wat is het meest emotionele
moment in je leven?

In welke situatie was je het
meest zenuwachtig?

Toen ik auditie ging doen voor de
vooropleiding Musical. Ik moest
huilen omdat, als ik zou worden
aangenomen, ik een stap zette
naar wie ik wil zijn. En ook de
laatste dag van de lagere school,
afscheid nemen van de vertrouwde
omgeving en klasgenoten.

Toen ik auditie ging doen voor
de vooropleiding Musical op het
Valuascollege. Ik stond daar te trillen en had buikkrampen. Maar alles
is goed gekomen. En ik was zenuwachtig, ben eigenlijk altijd zenuwachtig bij nieuwe dingen, toen ik
auditie moest doen voor de musical van het Valuascollege, maar
ook dat is gelukkig goed gekomen.
Deze musical Side show is te zien
volgend jaar in januari.

Wie is je grote voorbeeld?

Wat is je beste en wat is je
slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Hoi

Column

Mag-ie wat
harder?
Op een vrijdagavond zitten we
graag bij mij thuis. We maken er
altijd een gezellige boel van.
Simpelweg praten of een leuk
potje air-hockeyen houdt ons de
hele avond zoet. Een leuk
muziekje mag natuurlijk ook
niet ontbreken. ‘Mag-ie wat
harder?’, vragen ze dan.
De schuif gaat open, het volume
flink omhoog. Geweldig toch?
Afgelopen week kwam het in
het nieuws dat het volume bij de
meeste concerten en festivals veel
te hoog is. Men gaat ervan uit dat
iedereen beschermende oordoppen draagt. Erg dom, denk ik.
Hoeveel mensen heb jij afgelopen
carnaval zien lopen met oordoppen in? Niet veel, dat is zeker.
Tja, wie doet dat nou? Wie draagt
nou van die suffe dingen?
Ik ben zo’n ‘sukkel’ die eigenlijk
bij elke vorm van harde muziek
of hard geluid oordopjes draagt.
Ik vind dat helemaal niet stom.
Ik schrik er juist van hoe weinig
mijn leeftijdsgenoten geven om
hun gehoor. Het negatieve effect
kan veel erger zijn dan een korte
nare piep ’s ochtends na het uitgaan.
Als je vaak naar te harde muziek
luistert, kan dat zorgen voor blijvende gehoorschade. Stel je voor
dat je mensen bijna niet meer
kan verstaan of moeite hebt met
gesprekken volgen. Ook kan het
zijn dat die piep die je hebt na
het uitgaan niet weggaat. Hij is er
altijd. Wanneer je opstaat, naar
school gaat en naar bed gaat.
Ik heb het. Tinnitus. Ik hoor een
constante suis in mijn oor. Dag en
nacht zonder ophouden. Ik heb
nooit naar harde muziek geluisterd, ik ging een jaar terug nog
niet uit, heb nooit een concert
bezocht, let altijd goed op het
volume van mijn speakers, ben
altijd de persoon die het volume
iets omlaag draait, en toch hoor
ik die piep. Ik ben niet voor niets
heel boos wanneer ik mensen zorgeloos zonder gehoorbescherming
elke week weer hun gehoor op
het spel zie zetten.
Dus nee, het volume op vol is niet
geweldig. Wanneer een vriend
mij vraagt of het wat harder mag
is het antwoord vanaf nu: ‘Nee’.
Het mag zelfs wat zachter.

Teun
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Knapzak voor
Soraya Willems
Soraya Willems heeft in het Klotbultjesrijk in Griendtsveen de 23e
knapzak gewonnen. In Herberg De Morgenstond werd zij tijdens
het Lustige Knapzakkenfest in het zonnetje gezet.

Deze onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de persoon die
zich voor de dorpsgemeenschap
heeft ingezet. Soraya zet zich al
diverse jaren in voor diverse clubs
in het peeldorp: Bokkenollen,
Kindervakantiewerk, begelei-

der van de dansmarietjes van de
Klotbultjes en in het bestuur van de
carnavalsstichting. De knapzak van
Griendtsveen is een initiatief van
Herberg De Morgenstond en wordt
ondersteund door CS De Klotbultjes.

Zilvervos uitgereikt
Heidi Disveld-de Mulder heeft de Zilvervos, de onderscheiding van
carnavalsvereniging De Vöskes in Meerlo, gekregen. Zij kreeg de
onderscheiding tijdens Revue op zaterdag 15 februari.
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Dendron-leerlingen maken
website voor Stichting Leergeld
Dorinda van Weperen en Isabel Sonneveld van het Dendron College in Horst hebben een nieuwe website
ontworpen voor Stichting Leergeld Horst aan de Maas.

De twee leerlingen volgen het vak
ICT op het vwo. Samen ontwierpen
ze een nieuwe up-to-date website
voor Stichting Leergeld Horst aan de
Maas. Leergeld Horst aan de Maas is
er voor kinderen uit gezinnen met een

inkomen rond het bijstandsniveau.
De nieuwe website geeft informatie
over de financiële bijdrage die kinderen kunnen ontvangen en over financiële hulp bij contributies van (sport)
clubs, sportkleding of muzieklessen.

Leergeld Horst aan de Maas is er voor
kinderen van 0 tot en met 18 jaar en
geldt ook voor werkende ouders en
ondernemers met een laag inkomen.
De website www.leergeldhorstaandemaas.nl gaat binnenkort online.

Door astronomieclub Aarde

Activiteiten Sterrenkijkdagen in Horst
aan de Maas
Astronomieclub Aarde organiseert op vrijdag 6 maart activiteiten tijdens de Nationale Sterrenkijkdagen.
Zo staat een groep onder meer opgesteld op het schoolplein in Tienray met telescopen.
Overdag worden in de school drie
presentaties gehouden. Om 20.00
uur staan de telescopen opgesteld.
Een dag later, op zaterdag 7 maart, is
de astronomieclub actief in eetcafé
Ald Vors in Broekhuizenvorst. Dan is

er een gratis lezing over de ophanden
Supernova van de ster Betelgeuze.
Om 20.00 uur staan de telescopen
weer paraat om de Betelgeuze te
bekijken. Op zondag 8 maart is de club
actief op het Wilhelminaplein in Horst.

Deze dag gaat astronomieclub Aarde
bij helder en droog weer naar de zon
kijken. Deze bijeenkomst start om
12.00 uur en duurt tot 15.00 uur.

Grote
vlooienmarkt
Tegelen

Zondag 1 maart
C.C. Haandert, Haandertstraat 6
van 10.00 tot 15.30 uur
+/- 120 kramen
077 474 38 20
hayniemans@home.nl

niemans-markten.nl

zaterdag 7 maart
vanaf 09:30 uur
bij aankoop
van
3 zakken
24-uurs
wandelestafette
voor KWF
Kankerbestrijding.
Naast
de
organipotgrondsatie
€ 1,50
korting
van Samenloop voor Hoop is

De bij deze onderscheiding behorende versierselen werden haar
overhandigd door Prins Serge I
(Coenders) van De Vöskes. Zij ontving de onderscheiding voor
haar inzet voor de dorpsgemeenschap Meerlo en daarbuiten. Zij is
onder andere initiatiefneemster
van Samenloop voor Hoop, een

Heidi onder andere vrijwillig actief
bij De Truckrun, de gezamenlijke
collecte in Meerlo en diverse dorpsevenementen voor de jeugd en zij
verdient daarvoor volgens de vereniging de Zilvervos.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Workshop programma op onze
Facebookpagina. Cassandra Creatief
Kloosterstr 64a Grubbenvorst 077 400 81 96.
Walking bootcamp in Horst.
Elke dinsdagavond en donderdagavond. Informatie: www.ageia.nl
Poetshulp gezocht voor 3 uur in de
2 weken. Dag en tijd mag in overleg.
Interesse?? Bel 06 15 30 31 81.
Schilder nodig?
Bel vrijblijvend Jan Bosman
077 475 09 80/06 11 35 09 70.
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Carnaval 2020

‘Kiek’ de carnaval in Horst aan

Carnaval bij Gooiendaag

Dansmarietje in Sevenum

Rik als nachtelf

Jort met Bjorn & Mieke

Vriendengroep 71% in Sevenum

Marjolein bij de BBBBZ in Venlo

Job en Sten in Hegelsom

Toeristen in Melderslo
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‘De kinderen scheiden mee’

de Maas

Synthese in Horst organiseert een training voor kinderen van
ouders die gaan scheiden. De training vindt plaats op maandag
20 april van 15.00 tot 18.00 uur.
Een echtscheiding is voor iedereen een moeilijke en onzekere tijd.
In de training ‘De kinderen scheiden mee’ werkt een erkend coach
met een groepje kinderen om de
verwerking van de scheiding zo
goed mogelijk op gang te bren-

gen en problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Ouders krijgen
een presentatie te zien aan het
einde van de kinderbijeenkomst,
gemaakt door hun kinderen en de
coach. Kijk voor meer informatie en
aanmelden op www.synthese.nl

Workshop Bont en Blauw
in De Kantfabriek
Museum de Kantfabriek in Horst organiseert op zaterdag 7 maart
de workshop Bont en Blauw. Deze cursus wordt gegeven door
Jolan Dufourné.
Tijdens deze workshop maken deelnemers kennis met Boro en Kantha.
Boro is een Japanse reparatie/recycletechniek uit de 17e eeuw. Deze
platte stiktechniek is ontwikkeld
vanuit de Japanse arbeidersklasse.
Het is een techniek om kleding en
textiel te beschermen en/of te her-

Op stap met Bassie & Adriaan

stellen. Kantha is een techniek waarbij geselecteerde recyclede stoffen
op elkaar worden genaaid met een
fijne rijgsteek. Het is de populairste
vorm van borduurwerk in de dorpen
van Bangladesch en West-Bengalen
in India. De workshop wordt gehouden van 10.00 tot 13.00 uur.

The Assorted Travellers in
Sevenum
The Assorted Travellers staat zondag 1 maart op het podium van
SundayFolk &more in De Wingerd in Sevenum. Dit optreden begint
om 16.00 uur.
The Assorted Travellers, ontstaan
in 2014, vindt inspiratie in traditionele country- en folkstijlen die
te beluisteren is op haar nieuwe
EP ‘Rustler’s Moon’. Die EP werd
geproduceerd door Tim Knol en
gemastered door Ray Kennedy in

Tour de Brokeze

Nashville, Tennessee. The Assorted
Travellers bestaat uit Alexander
del Prado (akoestische gitaar,
zang), Joost Oehler (banjo), Rogier
Steijaert (electrische gitaar, zang),
Kjell van Wijlandt (bas) en Joachim
de Koning (drums).

Keuleman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Lenie bij de parade

De damesraad in Griendtsveen

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

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

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

Optocht in Swolgen (Beeld: Wim Beurskens)
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Agenda t/m 05 maart 2020

do
27
02

Hakhoutdag

Balgooien

Verhalenberg Zuringspeel

Tijd: 09.00-13.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen en
Stichting Landschap Horst aan de Maas
Locatie: Putbos America

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Hegelsom

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

vr
28
02
za
29
02
zo
01
03

Borduurcafé

Balgooien

The Assorted Travellers

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

Tijd: 11.00 uur
Locatie: America

Tijd: 16.00 uur
Locatie: De Wingerd Sevenum

Workshop natuurfotografie

Grote ambachtendag

Tijd: 08.00-12.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ’t Zoemhukske Horst

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum De Locht Melderslo

Jubileumtoernooi

Balgooien

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: TTV Seta
Locatie: Stapvast Sevenum

Tijd: 12.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Balgooien

Balgooien

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Kerkplein Melderslo

Locatie: Meterik

wo
04
03

Lezing Marina Toeters
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

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

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag
alle vestigingen geopend

Bauknecht
vaatwasser cadeau
*

* bij aankoop van een keuken.
Vraag naar de voorwaarden.

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

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

2702 \ service
Religie

Medische zorg

America
zondag

Apotheek
Geen Heilige mis

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

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

Hegelsom
Heilige mis

09.30

woensdag
donderdag
vrijdag

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

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum

Heilige mis

09.00

Meerlo
zondag
Heilige mis
10.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Geen Heilige mis
donderdag
Rozenkrans
17.30
		

Meterik

zaterdag
Geen Heilige mis
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
09.00
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Tienray
zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

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

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

Huisartsenpost
(alleen na telefonische afspraak)

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zondag

Professor Gelissensingel 20 Venlo
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00-08.00 uur

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst

28 februari t/m 01 maart
Mondzorg Westsingel
Westsingel 102, 5961 DD Horst
077 777 70 55

02 maart t/m 05 maart
2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
077 366 20 65

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

06 55 40 80 23

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum

Ger is voorgedragen door de technische commissie van de vereniging
voor zijn inzet voor de commissie, vereniging en andere vrijwilligerstaken in het dorp. Ger woont
samen met zijn vrouw Ans aan de
Molenstraat en was in 2000 de 47e
prins van CV Dun Ezelskop samen met
zijn adjudanten Henk en Joep. Ger is
oud-lid van de commissie ‘Uitkomen

Prins’, waar hij zelfs als ‘stuntman’
door de zaal vloog aan zijn eigen
gemaakte constructie omdat prins
Fun II dat zelf niet durfde.
Ger is tevens een van de kartrekkers bij de Oud-Prinsen waarbij hij
onder andere verantwoordelijk is voor
alle verlichtte Aezelskôp bij de OudPrinsen aan de voordeur. Daarnaast
is Ger recentelijk zeer actief geweest

voor Sparta 100 jaar en het OLS 2019.
De Bronzen Aezel is de hoogste orde
van verdienste bij CV Dun Ezelskop
en is in 1999 in het leven geroepen
door toenmalig vorst Piet Minten.
Deze orde van verdienste wordt niet
vanzelfsprekend ieder jaar uitgereikt.
Inclusief Ger Drissen is de Aezel uitgereikt aan elf personen.

Gebiedsteams

Danure Verloskundigen
10.00
14.30

Priesternoodnummer

06 19 42 26 21

Ger Drissen is zaterdag 22 februari onderscheiden met de Bronzen Aezel, de hoogste orde van verdienste van
carnavalsvereniging Dun Ezelskop uit Sevenum.

Venlo

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Bronzen Aezel voor Ger Drissen

Apotheek Maasdorpen
11.00

Grubbenvorst

zondag

Apotheek Horst
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Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

OPEN
OPENHUIS!
HUIS!
OPEN
HUIS!

Zondag
Zondag111maart
maart13:00
13:00u uutot
tot
16:30
16:30
u uu
Zondag
maart
13:00
tot
16:30

Zondag 1 maart 13:00 u tot 16:30 u

Ons
Ons
restaurant
restaurant
heeft
heeft
een
een
Ons restaurant heeft een
Ons
restaurant
heeft een
nieuw
jasje
gekregen!
nieuw
jasje
gekregen!
nieuw jasje gekregen!
nieuw
jasje
gekregen!
Onder
leiding
van
Ankie
Onder
leiding
van
Ankie
Onder leiding van Ankie
Camps
hebben
Camps
hebben
wewe
in in
Onder
leiding
van
Ankie
Camps
hebben
we
in
samenwerking
met
samenwerking
met
hethet
Camps
hebben
we
in
samenwerking
met
het
team
mening
van
team
énén
dede
mening
samenwerking
metvan
het
team
én
de
mening
van
onze
onze
hethetvan
team
én gasten
degasten
mening
onze
gasten
het DitDit
restaurant
vernieuwd!
restaurant
onze vernieuwd!
gasten
het
restaurant
vernieuwd!
Dit
kun
bekijken
tijdens
ons
kun
je je
bekijken
tijdens
ons
restaurant
vernieuwd!
Dit
kun
je bekijken
ons
''open
huis''!
Er
voor
''open
huis''!
Ertijdens
is is
voor
kun je bekijken tijdens ons
ieder
iets
leuks!
ieder
iets
leuks!
''open
huis''!
Er
is voor

Poffertjeskraam
Poffertjeskraam

Poffertjeskraam
Poffertjeskraam
Special
Specialact
actvoor
voordede
Special
act
voor
de
Special
act
voor
de
Springkussen
Springkussen
kids!
kids!
Springkussen
kids!
Springkussen
kids!
Vouchers
Vouchersgratis
gratis
Vouchers
gratis
Vouchers
pannenkoek
pannenkoekgratis
Zanger
Zanger
pannenkoek
Zanger
pannenkoek
Zanger
Johnny
JohnnyRomein
Romein

''open huis''! Er is voor
ieder iets leuks!
ieder iets
leuks!
Vanaf
Vanaf
1 maart:
1 maart:

Johnny
Johnny Romein
Romein

Ons r
nieu
Onde
Cam
sam
team
o
restau
kun je
''ope
ie

Vanaf
1Snoepbuffet!
maart: Versier
Iedere
Iedere
woensdag:
woensdag:
Snoepbuffet!
Versier
je je
Vanaf 1 maart:
eigen
eigen
pannenkoek
pannenkoek
met
met
onsons
snoepbuffet
snoepbuffet
Iedere
woensdag:
Snoepbuffet!
Versier je
Iedere
woensdag:
Snoepbuffet!
Versier
je
Iedere
Iedere
donderdag:
donderdag:
AllAll
you
you
can
can
eat
eat
pancakes!
pancakes!
eigen
pannenkoek
met
ons
snoepbuffet

Ied
ei
Iede

Zien
Zienwe
wejou
jouook
ook1 1maart!?
maart!?

Zi

Veerweg
Veerweg
15 |155872
| 5872
AE AE
Broekhuizen
Broekhuizen
| 06| 06
11104426
11104426
| info@debrouwerbroekhuizen.nl
| info@debrouwerbroekhuizen.nl

Veerwe

eigen pannenkoek met ons snoepbuffet
Iedere donderdag: All you can eat pancakes!
Iedere donderdag: All you can eat pancakes!

Zien
Zien we
we jou
jou ook
ook 11 maart!?
maart!?

Veerweg 15 | 5872 AE Broekhuizen | 06 11104426 | info@debrouwerbroekhuizen.nl
Veerweg 15 | 5872 AE Broekhuizen | 06 11104426 | info@debrouwerbroekhuizen.nl
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Jij maakt ‘m super

4.299,compleet met
apparatuur

Breitner Ebony
Deze Breitner in rechte uitvoering past in
elk interieur en is van alle gemakken voorzien.
Hier uitgevoerd in een donkere houtstructuur,
gecombineerd met zwarte apparatuur en
een betonlook werkblad, wat zorgt
voor een moderne keuken met
landelijke elementen.

SHOW
RO
OM
!
N
E
L
L
E
D
O
M
E
T
S
T
A
A
L
DE
UITVERKOOP!

50%

50%

38%

42%

49%

OP = OP! WEG=PECH! OP = OP! WEG=PECH!
HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

