gemeentenieuws pagina

30
12
0

1

Heerlijke vers gebakken

oliebollen

5

10 stuks voor

5

95

Kijk voor onze gewijzigde openingstijden
op www.jumbo.com/sevenum

Terugblik op 2015
Korte
broeken
bij de 23e
Kasteel
loop
pagina

pagina

van maandag 28 t/m donderdag 31 december 2015

2

12

Elke zondag open
van 11.00 tot 17.00 uur
Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

04-07

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

02

’Een frisse
start’
pagina

03

Van Rooij
voorgedragen
voor derde
termijn
pagina

08

Uit Horst
aan de
Maas:
Emily
Hermans
pagina

21

Dwars dór dörp
met de Hôrster Kwis
Wat waren de meerkosten voor de asbestsanering van het gemeentehuis? Welke personen uit onze gemeente stonden op de verkiezingslijst voor de provinciale staten?
Hoe laat trainen de pupillen van de waterpoloërs van HZPC? Deelnemers van de Hôrster Kwis konden op maandagavond 28 december hun kennis van Horst uitgebreid testen.

In totaal 69 teams moesten
tijdens de eerste editie van De Hôrster
Kwis hun hersens flink laten kraken.
Vriendengroepen van vier personen of
complete families van meer dan twintig
personen, de teams mochten uit zoveel
leden bestaan als zij zelf wilden. Ook
de locatie van de quiz lag niet vast.
Er kon gequizd worden bij Liesbeth’s
Grandcafé, de thuisbasis van de Hôrster

Kwis, maar het stond de teams ook
vrij om thuis aan de keukentafel te puzzelen. Verdeeld over tien categorieën,
Hôrs anno 2015, Bekende Hôrstenare,
Ván alles wát, Gulle gaevers, Dwars dór
dörp, Róndum Hôrs, Hôrster Historie,
Zeuk ut ma oêt en tot slot een geheime
proef, moesten zij honderd vragen
weten te beantwoorden. Alle hulpmiddelen waren hierbij toegestaan.

Voor veel van de vragen waren
goede opzoekvaardigheden van belang.
Want wie de laatste vrouw was die op
kasteel Ter Horst woonde of hoe duur
de kauwgomreinigingsmachine die de
gemeente aanschafte was, hebben
de meeste mensen waarschijnlijk niet
zomaar paraat. Aan de andere kant
waren er juist ook weer vragen waar
internet het antwoord ook niet op wist
en waar het wel op parate kennis aankwam. Want wat was ook alweer het
verschil tussen een ‘stekbaer’ en een
‘moelbaer’? De organisatie adviseerde
alle teams goed te kijken naar de planning van de vragen. Je kunt wel vooraan beginnen en rustig doorwerken
tot de laatste vraag, maar sommige
vragen kosten meer tijd dan andere,
legde zij uit. Zo konden niet alle vragen
binnen aan tafel beantwoord worden,
de deelnemers moesten er ook op uit.
Speeltuintjes, aparte gevels, etalages, kunstwerken, wifinetwerken:
deze moesten allemaal opgespoord

worden. Tijdens de geheime proef in
de Lambertuskerk werd ieder team
verzocht één deelnemer mee te laten
doen. Hier stond een rondleiding
door de kerk en een preek van deken
De Graaf Woutering op het programma,
gevolgd door een overhoring van de
zojuist opgedane kennis.

Iedereen was
enthousiast
Om 23.30 uur was de deadline: de
quizboekjes moesten weer ingeleverd
worden. “De avond is super verlopen”,
concludeert Roy Keijsers, voorzitter van
de organisatie van de Hôrster Kwis.
“Alles liep gesmeerd. We hebben zelf
een rondje gemaakt langs teams die
meededen en we merkten dat iedereen enthousiast was.” De organisatie
neemt nu vier weken de tijd om alle
boekjes na te kijken en te beoordelen. Roy: “We gaan nu kijken of de
quiz niet te moeilijk of te gemakkelijk

was. We denken dat teams niet alles
goed kunnen hebben, want er zaten
echt lastige vragen tussen en ook wat
instinkers. Hopelijk hebben we de juiste
mix van makkelijk en moeilijk weten te
vinden.”
Op zaterdagavond 30 januari staat
de uitslagavond op het programma
bij Liesbeth’s Grandcafé. Dan worden
alle antwoorden op de vragen
gepresenteerd en wordt de winnaar
van de wisseltrofee bekendgemaakt.
“Daarna gaan we evalueren voor
volgend jaar. Welke elementen laten
we er in? Wat kan er beter? We hebben
in ieder geval veel leuke reacties
gehad op de geheime proef, dus die is
volgend jaar weer van de partij.” Want
dat de Hôrster Kwis een vervolg krijgt,
staat al vast. Roy: “We hebben in het
begin gezegd dat we in ieder geval drie
jaar de quiz willen organiseren. Dit jaar
is heel erg geslaagd, dus we gaan er
gewoon mee door. Fantastisch dat
zoveel mensen meegedaan hebben.”
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Zevenhonderd hardlopers

Korte broeken bij de 23e Kasteelloop
De Kasteelloop in Horst op tweede kerstdag is voor veel hardlopers in de
gemeente Horst aan de Maas een kersttraditie geworden. Op deze voor de
tijd van het jaar warme zaterdag vond de 23e editie van het evenement
plaats.
Er zijn weinig mensen van 78 die
10 kilometer binnen het uur afleggen.
Toch staat de klok voor Piet Loverbosch
uit Deurne op 52 minuten en een
beetje als hij over de eindstreep
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gehele gemeente
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komt. “Ik voel me supergoed”, zegt
Loverbosch. Hij is met zijn 78 jaar de
oudste deelnemer vandaag. “Het is
een prachtig parcours en het weer is
uitstekend. Het is wel aan de warme
kant.” Loverbosch heeft gelijk. Het is
op 26 december nog nooit zo warm
geweest. De hardloper uit Deurne
traint nog altijd drie, vier keer in de
week. Ook geeft hij hardlooptraining.
Loverbosch heeft de Kasteelloop
slechts één jaar moeten missen.
“Dat was in 2007. Toen ben ik
geopereerd aan darmkanker. Inmiddels
ben ik helemaal genezen en loop ik als
een kievit.”

Alles al meegemaakt
Dik zevenhonderd hardlopers
doen dit jaar mee aan de loop. Dat is
meer dan vorig jaar, zegt Mart Peeters
van de Scheidsrechtersvereniging
Horst-Venray, de organiserende partij.
Dat heeft mogelijk met het weer
te maken. “We hebben in de tijd
dat we dit organiseren al van alles
meegemaakt. Sneeuw, ijzel, noem
maar op. Nu zie je mensen in korte
broek lopen.” De organisatie heeft dit
jaar gekozen voor een ander parcours.
“Bij het oude moesten de lopers
van de 5 kilometer twee rondjes
lopen, nu een. Hierdoor leggen de
10 kilometerlopers nu slechts twee

rondjes af. Dat betekent dat snelle
lopers minder opgehouden worden
door de langzamere. Verschillende
deelnemers hebben hier al positief op
gereageerd”, vertelt Peeters.

Honger voor de
volgende kerstmaaltijd
Als met de 10 kilometer de laatste
afstand afgelopen is, is er een familie
die flink in de prijzen is gevallen.
Sterker nog, elk deelnemende

familielid van de hardloopfamilie Laros
heeft in zijn of haar klasse gewonnen.
Marcel , Sandra en hun zonen Lars (13)
en Niels (10) uit Oosterhout wonnen
allemaal in hun klasse. Sandra is van
oorsprong een Meterikse. “Ik liep
toen ik jong was al met mijn vader in
de Schadijkse bossen. Daar heb ik op
mijn elfde ook mijn eerste wedstrijd
gelopen”, aldus Laros, die een aantal
jaren geleden nog op professioneel
niveau hardliep. Net zoals haar man
Marcel overigens. “Mijn vader woont

nog steeds in Meterik. Hij en andere
familie staan hier ook langs de kant om
ons aan te moedigen.”
Voor Bart Hermans (35) uit
America is zijn deelname aan de
10 kilometer pas een van zijn eerste
hardloopwedstrijden. “Vorig jaar heb ik
ook de ‘10’ gelopen. Toen in 45 en nu
in 42,22 minuten. Misschien ga ik het
wel vaker doen.” Hermans vindt het
wel lekker, dat hardlopen tijdens de
kerst. “Je krijgt er goede honger voor
de volgende kerstmaaltijd van.”

Huisvesting arbeidsmigranten in
Tienray mag doorgaan
Uitzendorganisatie Sun-Power mag toch tijdelijke woningen voor arbeidsmigranten laten bouwen aan de Nehobolaan in Tienray. Tegen de vergunning
die gemeente Horst aan de Maas hiervoor verstrekte, werden eerder zes bewaarschriften ingediend. De rechtbank van Roermond wees deze bezwaren op
maandag 21 december af.
Uitzendorganisatie Sun-Power liet
begin 2015 weten tijdelijke woningen
te willen bouwen voor arbeidsmigranten, die nu nog gevestigd zijn in een
deel van het voormalige klooster in
Tienray. Op de locatie op de voormalige
sportvelden aan de Nehobolaan wil
de uitzendorganisatie een complex
voor ongeveer 200 arbeidsmigranten
realiseren.
Gemeente Horst aan de Maas heeft
op 1 oktober een omgevingsvergunning

verleend aan de aanvrager voor het
bouwen van een logiesgebouw voor
een periode van tien jaar. Verschillende
tegenstanders van dit besluit hebben
hierop een bezwaarschrift ingediend.
Zij stellen onder andere dat de vergunningverlening niet voldoende onderbouwd is en geen rekening houdt met
onder andere verkeersveiligheid, overlast en parkeerbehoefte. Ook vrezen de
bezwaarmakers, veelal omwonenden
van het toekomstige complex, dat het

Inbraak tijdens
kerstdagen in Horst

uiteindelijk niet gaat om tijdelijke,
maar permanente huisvesting van
arbeidsmigranten.
De rechtbank oordeelde dat de
omgevingsvergunning verleend door
gemeente Horst aan de Maas inderdaad niet volledig is en niet voldoende
onderbouwd is. De gemeente moet
onder andere beter onderbouwen
waarom de vergunning niet in strijd is
met het bestemmingsplan en waarom
er geen grote inbreuk wordt gemaakt

op het woon-, leef- en bedrijfsklimaat
van de bezwaarmakers. Ook moet
gemeente Horst aan de Maas aanvullend onderzoek doen naar de nodige
parkeerruimte voor bij het complex.
Als de gemeente de verleende
omgevingsvergunning aanpast, dan
hoeft deze niet ingetrokken te worden.
De rechtbank stelt hierbij dat de
bedrijfseconomische belangen van de
vergunninghouder zwaarder wegen dan
de belangen van de bezwaarmakers.

Aanbieding

Tijdens de kerstdagen zijn op twee plaatsen in Horst dieven actief
geweest bij een (poging tot) inbraak. Dit meldt de politie op Facebook.
Zo is op vrijdag 25 december tussen 15.00 uur en 21.00 uur ingebroken in een woning op de Schoolstraat
en heeft er in de nacht van vrijdag
25 op dinsdag 26 december op
de Van Goghstraat een poging tot
auto-inbraak plaatsgevonden. Bij de

woning op de Schoolstraat zouden de
dieven een ladder gebruikt hebben.
Ook waren ramen open gezet en
waren er lichten aan. De auto-inbraak
op de Van Goghstraat is mislukt. Wel
is er schade door het gebruik van
vermoedelijk een schroevendraaier.

2-gangen menu

€24,00

€10,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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’Een frisse start’
Leon Mooren (50) uit Meterik doet elk jaar mee aan de nieuwjaarsduik in de Kasteelse Bossen in Horst. Iedere
keer gaat hij verkleed in een thema. “Gewoon gek doen”, aldus Leon.

Lekker het nieuwe jaar in!

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

Cursussen en Workshops

Voorjaar 2016
“Ik moet elk jaar de duik doen.
Het geeft me letterlijk en figuurlijk een
frisse start van het nieuwe jaar. Als ik
de duik zou overslaan, dan zou dat aan
mij gaan vreten. Ik doe het al twaalf of
dertien jaar en nog steeds vind ik het
leuk.” Leon verkleedt zich ieder jaar
weer voor de nieuwjaarsduik. “Elk jaar
is er een thema waarin mensen zich
kunnen verkleden. Je hoeft niet per
se verkleed te gaan, maar ik vind dat
juist leuk. Ooit vroeg een vriendin van
me om in trouwkleding in het water
te springen. Waarom niet, dacht ik.
Zij heeft haar witte trouwjurk aangedaan en ik mijn pak. We zijn gewoon
vrienden van elkaar en we zijn samen
helemaal niet getrouwd, maar iedereen
geloofde het. We hebben ons met de
rug naar het water opgesteld en ons
achterover laten vallen. Een jaar later
vroeg iemand nog: ‘jullie zijn toch
getrouwd?’.”
Leon heeft geen speciale voorbereiding voor de frisse duik. “Meestal

komt mijn ‘kledingstijl’ last-minute en
moet ik me ook nog eens haasten om
op tijd te komen bij de duik. Daar gaan
we met alle deelnemers, meestal
tweehonderd tot driehonderd man,
eerst een warming-up doen. Op de
beat van de dj ga ik dan los. Daarna is
het vijf minuten koekeloeren en dan
geeft de burgemeester het startschot
en dan spring, ren of duik ik in het
water. Daarna snel warm worden met
een handdoek en een kom erwtensoep.
Heerlijk.”
Eén jaar kan Leon zich nog goed
herinneren. “Dat jaar lag er nog ijs op
het water. Toen hebben ze met een
kraan een gat in het ijs geslagen zodat
we toch in het water konden springen.
Op dat moment denk je: is dit wel slim?
Maar ik sprong toch. Als het buiten
vriest, dan is de temperatuur van het
water hoger. Dan valt het mee.”
Dit jaar is het thema van de
nieuwjaarsduik ‘Sweet 16’. Leon heeft
al een idee hoe hij verkleed gaat. “Dit

jaar gaat mijn dochtertje misschien ook
mee. Ik denk dat ik haar in mijn armen
neem, want zij is mijn snoepje. Dan
ren ik gewoon met haar het water in.
Ze kan dan ook niet tegenstribbelen”,
lacht Leon.
Of de zestiende editie van de
Nieuwjaarsduik daadwerkelijk doorgaat, is bij het ter perse gaan van dit
blad nog onzeker. Er is namelijk blauwalg aangetroffen in de visvijver van de
Kasteelse Bossen. De organisatie vreest
dat deze zich ook in het zwemwater
bevindt. “De komende dagen blijft de
organisatie contact houden met de
gemeente en het waterschap. Na de
kerst is het zwemwater nogmaals
in een laboratorium onderzocht.
Pas daarna kan definitief groen licht
gegeven worden voor het evenement.
Alle partijen zijn het er namelijk over
eens dat de veiligheid van de deel
nemers voorop staat. De uitslag wordt
woensdag 30 december verwacht”,
aldus Ton Peeters van de organisatie.

Motie tegen alcoholmisbruik jongeren
Bij evenementen of activiteiten die gemeente Horst aan de Maas organiseert voor jongeren schenkt zij
voortaan geen alcohol meer. Dat besliste de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van dinsdag 22 december.
Tijdens de raadsvergadering dienden de partijen SP, PvdA en Essentie
een motie in om te stoppen met het
schenken van alcohol aan volwassenen tijdens evenementen en activiteiten die de gemeente organiseert
voor jongeren, jonger dan 18 jaar, of
waarbij veel jongeren aanwezig zijn.
Zij stelden dat alcoholgebruik onder
jongeren onder de 18 jaar een groot
probleem is en dat de gemeenteraad
verantwoordelijkheid voelt hiervoor.
Omdat gemeente Horst aan de Maas

ook evenementen organiseert voor jongeren geven de drie partijen aan hier
een voorbeeldfunctie in te willen zijn.
Een woordvoerder van de
gemeente laat desgevraagd weten
dat de gemeente met directe ingang
stopt met het schenken van alcohol
bij haar evenementen voor jongeren.
“Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
uitreiking van het jeugdlintje. Dan staat
er wel eens een glaasje wijn voor de
ouders klaar. Dat doet de gemeente
vanaf nu dus niet meer.”

Tijdens een eerdere gemeenteraadsvergadering vroeg D66 al
aandacht voor alcoholgebruik onder
jongeren. De partij pleitte ervoor om
in het kader van voorbeeldgedrag in
het gemeentehuis helemaal geen
alcohol meer te schenken. Dit zou
dan ook gaan om evenementen waar
geen jongeren bij aanwezig zijn,
zoals borrels voor werknemers of
de gemeenteraad. Deze motie werd
niet ondersteund door de resterende
partijen.

Cursussen

Workshops

Borduren
voor gevorderden

Experiment 5
Hot, Hot, Hot

Hoeden maken

Punchen

Kantklossen basis

Sjaal vilten vol structuur,
creativiteit en details

Kantklossen
voor gevorderden

Vastenoavesjas maken

Patchwork
met de naaimachine

Werken met verdwijnvlies

Tassen maken

Vilten
Kinderworkshops
Kinderfeestjes
Stichting Vrouwen van Nu

Knappe knopen
Bling it on

Voor meer info en inschrijving:
www.museumdekantfabriek.nl
of haal het cursusboekje bij de balie van Museum de
Kantfabriek, Americaanseweg 8, Horst. Tel. 077 - 398 16 50
©Wil Fritsma

www.museumdekantfabriek.nl

VO OR AL UW

an
verhuurt mékérrad
en!
alleen markt T 06m
25 05 18 94

TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

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

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

€17,

www.autoonderhoudplan.nl/horst
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Terugblik 2015
Januari

Burgemeester Kees van Rooij tekent het
steunbetuigingsregister voor de aanslag op Charlie Hebdo

Door een staking van de medewerkers van geldtransporteur Brink’s raken er
enkele pinautomaten van de Rabobank in Horst aan de Maas leeg. De automaten
in Horst, Sevenum en Grubbenvorst geven geen contant geld meer.
Marktkoopman Ed Janssen zegt na 52 jaar de Horster markt vaarwel.
Sportparken, gemeenschapshuizen en scholen komen steeds meer leeg te staan.
De gemeente wil om deze reden kritisch kijken naar al haar maatschappelijke
gebouwen. Sluiting, sloop of clustering van accommodaties is hierbij niet
uitgesloten. Er komt een regionale aanpak tegen de opmars van de zwarte rat.
Dit gebeurt nadat de gemeente meldingen heeft binnengekregen van overlast.
In het gemeentehuis wordt een steunbetuigingsregister geopend naar aanleiding van de aanslagen op het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo. Inwoners
van Horst aan de Maas kunnen hier een blijk van medeleven achterlaten.
Tennisclub Grubbenvorst opent haar nieuwe sportpark in het dorp. In het nieuwe
clubgebouw komt behalve de tennisclub ook de jeu de boulesclub te zitten.
Wethouder Ger van Rensch kijkt terug op het accommodatiebeleid: “Er werd voor
het eerst gewerkt met ‘beginspraak’ in plaats van inspraak: het proces om te komen
tot een nieuw accommodatiebeleid werd samen met onze inwoners opgestart. Het
doel is betaalbare, kwalitatief goede en goed te beheren accommodaties waarin
samenwerking zorgt voor een efficiënt gebruik.” In elke kern werden bijeenkomsten
georganiseerd waar inwoners hun mening konden geven. “Dit proces is voor de
gemeente helemaal nieuw en dus ook best spannend. Het past echter prima in de
veranderende rol die het college voor de gemeente ziet weggelegd: het initiatief ligt
bij de bevolking en de gemeente sluit daarbij aan.”

Februari

Guus Hiddink bezoekt Meterik

Het kerkbestuur van Sevenum, Kronenberg en Evertsoord ziet de door het
bisdom Roermond opgelegde clustering met de federatie Horst niet zitten.
Er komt een procesbegeleider om de twee federaties nader tot elkaar te brengen
en het vormen van een gezamenlijk kerkbestuur mogelijk te maken.
Het Openbaar Ministerie bevestigt de mogelijke link tussen de ontvoering van
een 22-jarige vrouw in Tienray en een ontvoeringszaak in Sevenum. Het voorval
in Tienray kreeg landelijke aandacht in het tv-programma Opsporing Verzocht.
Guus Hiddink komt op bezoek in Meterik. De toenmalige bondscoach is bij de
start van een samenwerkingsproject tussen Horst aan de Maas en Korea. Hiddink
loodste Zuid-Korea in 2002 naar de halve finale. In MFC De Meulewiek vertelt
Hiddink over zijn tijd als bondcoach van het land. In Grubbenvorst start Stichting
Gewoën Grubbevors met Gewoën Laeze. Inwoners kunnen in creatief centrum
De Baersdonck tweedehands boeken lenen.
John Jenniskens van Gewoën Grubbevors: “We zijn gestart met een middag in de
week. Dat werd de vrijdagmiddag. Omdat een aantal mensen aangaf dat ze vrijdag
niet konden is de dinsdagochtend erbij gekomen. We zijn nu twee keer in de week
open. We zijn met tien of twaalf vrijwilligers begonnen en zijn nu met zestien.
Binnenkort worden dat er misschien twintig.” Volgens Jenniskens is ook het idee om
een sociale ontmoetingsruimte te maken gelukt. “We werken samen met Stichting
Dichterbij, die mensen met een downsyndroom begeleidt. Bezoekers van Gewoën
Leaze lopen tussen de cliënten. Zij schenken bijvoorbeeld koffie of thee in. Zo zoeken
we de synergie tussen inwoners van Grubbenvorst en cliënten van Dichterbij. Het is
absoluut een succes.”

Maart
Supermarkt Jan Linders in Tienray gaat verhuizen naar het industrieterrein
aan de Spoorstraat. De verhuizing moet de bevoorrading en bereikbaarheid van
de winkel verbeteren. De actiegroep Houd Griendtsveen Leefbaar maakt zich
zorgen over de plannen in de Mariapeel. Ze vrezen een toename van overlast van
muggen en knutten. Inwoners van Tienray, Meerlo en Swolgen pleiten voor een
betere verlichting langs het fietspad aan de Tienrayseweg. Het CDA blijft tijdens
de provinciale statenverkiezingen de grootste partij met 33.9 procent van de
stemmen. In het kader van de Nationale Boomfeestdag worden er tien bomen in
het centrum van Horst geplaatst. Behalve voor de provincie wordt in maart ook
gestemd voor de waterschappen. Drie inwoners van Horst aan de Maas zijn
verkozen tot lid van het bestuur: Joke Kersten, Ger Driessen en Jos van den Borne.

In Horst worden tien bomen
gepland tijdens Nationale Boomfeestdag

Joke Kersten blikt terug op haar tijd tot nu toe als lid van het dagelijks bestuur van
Waterschap Peel en Maasvallei. “Mijn portefeuille is beekherstel. Het komende jaar
zet ik mij in voor een nieuwe aanpak bij deze projecten. Hierbij gaat
omgevingsmanagement een belangrijke rol spelen. Dat betekent dat we de
samenwerking met de omgeving, dus de aanwonenden, betrokken gemeentes,
wijken en dorpsraden, actief opzoeken. Daarnaast is klimaatadaptatie een belangrijke
opgave. ‘Droge voeten’ blijft een belangrijk uitgangspunt. Ook is het zoeken naar
evenwicht tussen natuurdoelen en landbouw zeer belangrijk. Dat de omgeving nogal
eens vraagtekens plaatst bij al die maatregelen is begrijpelijk. Vandaar de nieuwe
aanpak.”
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januari-juni
April
In april wordt Horst aan de Maas schoongemaakt door verschillende groepen
inwoners. Zij ruimen onder andere zwerfafval aan de oever van de Maas op en
maken een wal van de A73 schoon. Ook de Kasteelse Bossen worden opgeruimd
door een groep geocachers. Verder bezoekt premier Mark Rutte Hegelsom.
Hij gaat hier langs bij Hotraco Group. Uit cijfers van het CBS blijkt verder dat
Grubbenvorst het centrum van de Nederlandse aspergeteelt is. Er komt voor het
Maasdorp ook meer duidelijkheid over het toekomstige station. Drie plekken
worden aangemerkt. De haan keert terug op de rotonde in Hegelsom. Het beeld
wordt op de grote letter H van Hegelsom geplaatst. Een actiecomité voor het
behoud van een zwembad in Horst wordt opgericht. De motorzegening vindt
weer plaats in Grubbenvorst en de Imkervereniging Horst viert haar 100-jarig
jubileum deze maand.
Het station in Grubbenvorst komt aan de Burgemeester Kempenstraat te liggen.
Berend Titulaer van de werkgroep die opgericht is om mee te denken over het
station: “Ik ben blij dat we nu eindelijk meer duidelijkheid hebben. Ik denk dat de
locatie aan de Burgemeester Kempenstraat uiteindelijk het meest geschikt is.
De Californischeweg is namelijk al erg druk en dan helpt een station niet. We zijn het
afgelopen anderhalf jaar verschillende keren bij elkaar gekomen om commentaar te
leveren over de stand van de plannen op dat moment. Ik geloof dat het dorp vrij
positief is over deze locatie, mits er een busverbinding gerealiseerd wordt die niet te
veel overlast geeft. Een van onze grootste zorgen is altijd de overlast voor het dorp
geweest.”

De jaarlijkse Truckrun trekt door Horst aan de Maas

Mei
In mei worden dodenherdenkingen in Horst aan de Maas gehouden, onder
andere in Tienray. Hier wordt lokale oorlogsheldin Hanna van der Voort en haar
werk herdacht. Er komen plannen om een reinigingsmachine voor kauwgom aan
te schaffen. De machine moet onder meer kauwgum in het centrum van Horst
gaan verwijderen. Een 9-jarig meisje raakte bekneld in de Boosterbike attractie
in Toverland. Het Dendroncollege introduceert een vertrouwensleerling en een
onderzoek naar uitkomsten voor de verkeersproblemen rond de spoorweg
overgang Horst-Sevenum wordt gepubliceerd. Een veldkruis gemaakt door lokale
kunstenaar Thei Pubben wordt ingezegend in Kronenberg. Thijs Gerrits uit
Tienray organiseert hulp voor de slachtoffers van een grote aardbeving in Nepal.
Hij was slechts 80 kilometer van het epicentrum. Echte bakkers Derix uit Horst en
Gommans uit Sevenum maken in samenwerking met Het Aardbeienland in Horst
de langste aardbeienslof van Limburg. Dj Tobi Driessens, ook bekend als Mistr. T,
draait 201,5 uur lang plaatjes in café De Lange in Horst. Hegelsom wint het
sport- en spelevenement Baas van Horst aan de Maas. Leerlingen van basisschool
De Horizon in Sevenum blijven 24 uur wakker om geld in te zamelen voor
stichting Roel.
Centrummanager Anita Rongen laat weten dat de kauwgummachine in het
centrum van Horst een succes is. “De kauwgomreinigingsmachine is al een poosje in
gebruik en werkt naar behoren. De resultaten zijn zeer positief en natuurlijk zijn wij
hier erg blij mee. Op deze manier gaat het centrum van Horst er nog aantrekkelijker
uitzien.”

Baas van Horst aan de Maas wordt gewonnen door Hegelsom

Juni
Funpop vindt in juni in Horst plaats. Het muziekfestival voor mensen met een
beperking wordt bezocht door 6.500 bezoekers. Hoewel er veel commotie is
geweest over de verkoop van de Kasteelboerderij in Horst, wordt deze verkoop
afgerond. De broers Eric en Richard Janssen gaan hier aan de slag om een
pannenkoekenrestaurant te realiseren in het monumentale pand. Deken De Graaf
Woutering van het dekenaat Horst viert zijn 25-jarig priesterjubileum en ook
Museum De Locht bestaat 25 jaar. De Greenport Bikeway wordt geopend. Bij het
Boscafé Het Maasdal in Horst sluiten twee deelnemers zich vijf dagen dagelijks
12 uur lang op om uiteindelijk 9.831 euro op te halen om meisjes wereldwijd uit
de prostitutie te bevrijden. Ondanks slecht weer gaan leerlingen van verschillende basisscholen uit Horst aan de Maas op pad voor de Wandeldriedaagse.
De parochiefederatie Sevenum-Kronenberg-Evertsoord blijft zelfstandig.
Maarten Voesten, ambassadeur van de Greenport Bikeway: “De Greenport
Bikeway wordt veel gebruikt, ik kom geregeld tegenliggers tegen of word ingehaald
door mannen in wielrenpakjes of mensen met elektrische fietsen. De scholieren die
vanuit Grubbenvorst, Blerick en Venlo naar het CitaVerde gaan maken ook dankbaar
gebruik van de route. Ik hoor ook van veel mensen dat het in het weekend gezellig
druk is met fietstoeristen van en naar het Floriadeterrein en wielerclubs die hun
snelheidsrecords verbreken. Het ambassadeurschap is ook met een jaar verlengd
omdat we de promotie in 2016 gaan doorzetten en er zijn nog een paar leuke
activiteiten gepland! Kortom de mensen hebben de route naar en over de Greenport
Bikeway gevonden.”

Museum De Locht bestaat 25 jaar
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Terugblik 2015
Juli
De Mariaschool in Tienray en De Klimboom in Swolgen willen na hun fusie
graag een school op een nieuwe locatie bouwen. De dorpsraad van Sevenum
onderzoekt de mogelijkheden voor een ontmoetingsplek in het dorp en de
Werkgroep Ruilbieb wil in America een ruilbibliotheek starten. De organisatie
van Powerman maakt bekend dat er volgend jaar geen nieuwe editie van het
duathlonevenement in Horst aan de Maas gaat plaatsvinden. Om de problemen
bij de spoorwegovergang bij het station Horst-Sevenum op te lossen, denkt de
gemeente aan het aanleggen van een tunnel onder het spoor door. Voetbalster
Dominique Janssen uit Horst maakt een transfer naar het Engelse Arsenal.
Een deel van gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg wordt ingericht als
huisartsenpraktijk.
Volgens Trudy Hoeymakers van de dorpsraad in Sevenum is een werkgroep nog
bezig met het ontwikkelen van een ontmoetingsplek. “We zitten in de opstartende
fase. Er is een kerngroep van zeven personen die zich ermee bezig houdt. Die is
voortgekomen uit een thema-avond die we in oktober hadden.” Die groep kijkt naar
mogelijke samenwerkingspartners in het dorp. “Zo zoeken we bijvoorbeeld de
verbinding met een partij als de KBO”, zegt Hoeymakers. “Als locatie hebben we wel
een aantal dingen op het oog maar daar is nog geen zekerheid over. De bedoeling is
dat er in het voorjaar van 2016 meer duidelijk is.”

Het evenement Powerman stopt in Horst aan de Maas

Augustus
De vestiging van arbeidsmigranten in Tienray is vooralsnog gepland aan de
Nehobolaan. Uitzendorganisatie Sun-Power wil daar tijdelijke woningen voor ze
gaan bouwen. Op de locatie van de voormalige basisschool in Kroneberg wil de
dorpsraad zes nieuwe koopwoningen bouwen. De dorpsraden van Melderslo en
Lottum willen graag dat de Meerlosebaan verhard wordt, om zo de overlast van
vrachtverkeer tegen te gaan. Stichting Projectmatige Charitas (PmC), die onder
andere de Winkel van Sinkel in Grubbenvorst beheert, krijgt een nieuwe voorzitter. Stichting Molen Eendracht maakt Macht uit Meterik heeft plannen om een
zogenaamd ‘bakhuuske’ te plaatsen bij de molen. De Wereldwinkel in Horst
maakt bekend de deuren te sluiten. Het aantal meldingen dat Werkgroep Wmo
Alert Horst aan de Maas afgelopen jaar heeft gekregen, is toegenomen in
vergelijking met 2014. Dit waren in het merendeel klachten over de jeugdzorg en
het Persoonsgebonden Budget.
Richard Couwenberg voorzitter van de Stichting Molen Eendracht maakt Macht:
“In de voorbereiding van ons plan zijn wij stappen verder, maar er is helaas nog geen
echte bouwactiviteit. Wij zijn nog steeds in overleg met de gemeente en provincie.
Ik verwacht half januari 2016 iets concreets te kunnen vermelden. Tot dan blijven wij
bezig met het zoeken naar de juiste financiering van ons plan. Dat kost flink wat
inspanning.”
De oude en nieuwe voorzitter
van Stichting Projectmatige Charitas

September

De oudste buurtvereniging van
de gemeente viert haar 70-jarig bestaan

Er komt een nieuwe dorpsquiz in Horst, de Hôrster Kwis. Inwoners van Horst
krijgen de kans hun kennis van het dorp te testen. De Meterikse Ankie Gooren
houdt op de Kindermarkt in Horst een inzamelingsactie. Speelgoed dat niet
verkocht is op de markt, gaat naar kinderen in asielzoekerscentra. De dorpsraad in
Hegelsom ziet een langgekoesterde wens in vervulling gaan: er komen lantaarn
palen aan de Hagelkruisweg. De geraamde verbouwingskosten voor het gemeentehuis, 2,2 miljoen euro, zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij de politieke partijen.
Een dorpsverbinder moet de sociale samenhang in Meterik gaan bevorderen.
Floor Hermans uit Meerlo organiseert een theaterstuk om zo geld in te zamelen
voor Vluchtelingenwerk Nederland. Buurtvereniging Herstraat viert het 70-jarig
bestaan en is daarmee de oudste buurvereniging van Horst. Ondanks eerdere
berichten komen er toch geen tijdelijke pinautomaten in Swolgen en Melderslo.
Ankie Gooren is nog steeds bezig met de actie. “Ik ben toevallig laatst nog in
Overloon geweest om de laatste spulletjes te brengen. Ik heb uiteindelijk heel veel
gekregen. Er is een vrachtwagen met zes pallets naar Overloon gereden en een busje
naar Weert. Mensen hebben tot een paar weken terug nog gedoneerd.” Gooren schrok
van wat ze zag toen ze bij een azc aankwam. “Toen ik in Weert aankwam met een volle
bus speelgoed én ook veel winterkleding was de noodzaak daarvan ook heel erg
duidelijk. Het was buiten erg koud. Zowel kinderen als volwassenen liepen er rond in
zomerkleding. Er was niets anders voorhanden. Het was gewoon ontzettend sneu en ook
verdrietig om te zien. Alles wat ik binnenkreeg en bruikbaar was, is verdeeld over de
azc’s. Omdat niet alles geschikt was voor kinderen zijn er ook nog zo’n vijftig vuilniszakken naar Hof te Berkel in Horst gegaan.”
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juli-december
Oktober
In oktober viert de kerk van Sevenum haar zestigjarig jubileum. Ter ere hiervan
werd de kerk speciaal verlicht. De Norbertuskerk in Horst wordt op dit moment
verbouwd tot schoolgebouw voor basisschool de Twister. In oktober mogen buurtbewoners en andere geïnteresseerden een kijkje nemen in het gebouw ter ere van
Burendag. Ook de basisschool Onder de Wieken gaat mogelijk naar een ander
gebouw verhuizen. Het rechter deel van het klooster in Meterik kan gebruikt
worden als basisschool. Het gemeentehuis zet haar deuren open voor vmbo-leerlingen van het Dendron College. Zij mogen een dagje ervaren hoe het is om in een
gemeenteraad te zitten en buigen zich over het onderwerp cyberpesten. Het beste
idee van de dag word het plan Leren Blokkeren. Met dit project willen de leerlingen
de slachtoffers van digitale pesterijen helpen zich hier tegen te weren. Evertsoord
graaft op de jaarlijkse Evertsoorddag haar toekomstvisie over het jaar 2015 op, die
in 2002 onder de grond was geplaatst.
Het bestuur van RK Federatie Horst is tevreden met het verbouwen van de kerk tot
school- en wijkgebouw. “Het aanzicht vanuit de Gebroeders van Doornelaan is nauwelijks veranderd en het gebouw met zijn kerktoren is nog steeds een markante en
typische verschijning. De uitgebouwde westzijde met zijn gele en groene lijnen is een
fraaie aanvulling. Het is mooi dat het voormalige kerkgebouw niet alleen wordt gebruikt
voor educatie, maar ook binnen de wijk de functie blijft houden als multifunctioneel
centrum. Zo blijft een deel van de oorspronkelijke bestemming bestaan, bijvoorbeeld in
de vorm van een stilteruimte voor bezinning. Het sluiten van een kerk is een ingrijpend
proces voor een parochiegemeenschap. Het federatiebestuur is van mening dat in deze
situatie het best haalbare is gerealiseerd”, aldus Henk Versleijen namens het bestuur.

Dendron-jeugd tijdens jongerengemeenteraad

November
In november wordt duidelijk dat Horst aan de Maas statushouders op gaat
vangen. De eerste groep hiervan, negentien personen, komen tijdelijk in het
Mikadocomplex van Dichterbij in Horst te wonen. Met enige tegenzin stemt de
gemeenteraad in met het saneren van het dak van het gemeentehuis. Hierin zit
asbest, maar de verwijdering hiervan valt duurder uit dan wethouder Ger van
Rensch in eerste instantie bekend maakte. Ook de tweede fase van de pilot met
wensbussen in Kronenberg, Evertsoord en America is succesvol. Verder wordt
duidelijk dat er geen regionaal zwembad gaat komen in plaats van zwembad
De Berkel in Horst. Er komt een nieuw zwembad in Horst aan de Maas of het
huidige zwembad wordt verbouwd.
Projectleider Piet Selen van de wensbus pilot is tevreden met het verloop van het
project en de evaluatie daarvan. “De evaluatie bevestigt het beeld wat wij ook
hebben in de dagelijkse praktijk. De Wensbus is in onze ogen niet meer weg te
denken en wordt erg gewaardeerd door de inwoners. Het jaar 2016 zien we met
vertrouwen tegemoet. De pilot loopt eind december af. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de stekker er uitgetrokken zal worden. In onze ogen bewijzen de pilots door
heel Limburg dat deze vorm van vervoer een belangrijke aanvulling is daar waar
regulier vervoer niet meer haal- en betaalbaar is. Wij vertrouwen er op dat het project
doorgezet zal worden. Onze rol en bijdrage zou dan vooral kunnen liggen bij de lokale
organisatie in onze dorpen en het leveren van de chauffeurs.”
De voorstelling Sagas in Meterik

December
In december worden de resultaten van de ambitieboeken die in de wijk
rondom dienstencentrum Mikado hebben gecirculeerd gepresenteerd.
Hieruit blijkt dat de buurt graag samen met Dichterbij wil werken aan een fijne
buurt om in te wonen. Er komt ook meer duidelijkheid over de verbouwing van
het Kloosterhof in Horst. Ook in Lottum worden plannen gemaakt voor verbouwingen. De dijken worden hier op de schop genomen. Kinderen van basisschool
Megelsheim in Meerlo knutselen zogenaamde zorgvriendjes voor vluchtelingen.
Broekhuizen is voor even een paradijs voor alle vogelspotters, want hier is de
zeer zeldzame witkopgors gespot. Een dag lang komen vogelfanaten vanuit heel
Nederland en daarbuiten kijken of ze het vogeltje kunnen spotten. Ook wordt
duidelijk dat er dit jaar geen Glaze Hoês wordt georganiseerd in Horst. Leerlingen
van het Dendron College, De Muzikantine en Rowwen Hèze gaan deze maand wel
geld ophalen voor het goede doel. Dit doen zij met het speciaal voor Serious
Request geschreven nummer Niemandsland.
Cleo Schatorjé van gemeente Horst aan de Maas was één van de initiatiefnemers
van het nummer Niemandsland. “We hebben een online veiling van tien unieke cd’s
met het lied georganiseerd. Mensen boden wel honderd euro voor één exemplaar.
Bovendien kon iedereen onze actie sponsoren met een vrijwillige donatie op onze
eigen Kom in actie pagina. Ook dit heeft honderden euro’s voor het goede doel
opgebracht. Wij zijn ontzettend blij met al deze donaties, maar ook het bereik
van Niemandsland is ongelofelijk: tot nu toe al 10.000 views op Youtube.
”Hét kerstnummer van 2015”, las ik al ergens.”

Vogelaars nemen een kijkje in Broekhuizen
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Van Rooij
Genoeg plannen voor 2016
voorgedragen voor
derde termijn
Nu 2015 ten einde loopt is het tijd om vooruit te blikken naar 2016. Wat zijn de plannen van de Horstenaar in
het nieuwe jaar? Zijn er bepaalde wensen? HALLO ging de straat op en legde deze vragen aan de mensen voor.

De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft burgemeester Kees van
Rooij voorgedragen voor herbenoeming. Dat werd bekendgemaakt tijdens
de raadsvergadering van dinsdag 22 december.

Tini van Helden hoopt komend jaar vooral gezond te blijven. “Gezondheid is het allerbelangrijkste. Veel mensen zijn
uit op geld. Ik heb dat totaal niet. Ik hoef niet meer geld te hebben dan ik nu heb”, zegt Van Helden. Ze hoopt verder
dat mensen wat meer voor elkaar over hebben. Ze vindt dat dat dit jaar niet zo het geval was. “Je ziet nu met die
vluchtelingen dat dat niet bepaald het geval is”, aldus Van Helden. “Ik ben verder echt tevreden met hoe het nu gaat.
Mijn grootste wens is om in goede gezondheid te blijven.”

De benoemingsperiode van Van
Rooij loopt af op 3 mei 2016. Eerder
maakte hij al bekend dat hij graag een
derde termijn zou willen. De gemeenteraad heeft de taak om voor deze
herbenoeming een aanbeveling op
te stellen. Een vertrouwenscommissie
van de gemeenteraad heeft daarom
gesproken met de Commissaris van de
Koning, de wethouders en gemeentesecretaris van Horst aan de Maas en
met Kees van Rooij zelf. De gemeenteraad heeft op basis van die gesprekken
besloten om Van Rooij voor te dragen
voor herbenoeming als burgemeester
van Horst aan de Maas.

De voordracht van de gemeenteraad gaat naar de Commissaris
van de Koning. Deze adviseert de
minister van Binnenlandse zaken over
de a anbeveling van de gemeenteraad. Op voordracht van de minister
kan de koning vervolgens Van Rooij
herbenoemen als burgemeester.

Herbenoeming
Kees van Rooij is sinds 2005
burgemeester van Horst aan de Maas.
De benoemingstermijn voor burgemeesters is zes jaar. Als Van Rooij daadwerkelijk herbenoemd wordt, net als in
2010, dan gaat hij zijn derde termijn in.

Mien Cuppen heeft voor 2016 genoeg plannen. “Ik ga een eigen atelier oprichten. Daar ga ik schilderen.
Je moet je in de dagopvang wel bezig houden”, aldus Cuppen. Ze gaat naar de dagopvang omdat ze in 2008 twee
hersenbloedingen kreeg. “Ik heb drie maanden in coma geleden. Het gevolg was dat ik aan een kant verlamd raakte
en moest revalideren. Ik vecht nog iedere dag”, zegt Cuppen, die inmiddels weer kan fietsen. Haar wens voor 2016
is dat ze in dat jaar weer volledig zelfstandig kan worden. “Ik heb geen besef van tijd en moet dus alles opschrijven.
Ik hoop dat dat volgend jaar beter gaat.”

Centrummanagement

Opruimen zwerfvuil op zondag
Het centrummanagement van Horst wil graag dat het afval in het
centrum voortaan op zondag wordt opgeruimd. Tot nu toe gebeurt dit op
zaterdagmiddag in opdracht van gemeente Horst aan de Maas.
Momenteel worden in het centrum
van Horst zes keer per week de prullenbakken geleegd en het zwerfvuil
geruimd. Op zaterdagmiddag gebeurt
dit door Monsdal Buitenbeheer, dat
eerder dit jaar de activiteiten overnam
van NLW BuitenBeheer. Op de even
weken wordt het centrum van Horst
op maandag met een veegwagen
geveegd. Het centrummanagement is
van mening dat de zaterdagmiddag
reiniging beter naar de zondag kan
worden verplaatst. Op zondagmiddag

ligt er namelijk nog veel zwerfafval,
zoals sigarettenpeuken en glas, voornamelijk bij de horecabedrijven die op
zaterdagavond open zijn.
De kosten voor het opruimen op
zaterdagmiddag bedragen op jaarbasis
10.990 euro. Zou dit op zondagmiddag
worden gedaan, dan zijn de meerkosten 3.120 euro. Gemeente Horst aan
de Maas geeft aan hier het budget niet
voor te hebben. Zij stelt daarom voor
dat de ondernemers in het centrum
deze meerkosten gaat betalen.

Leny Driessen (op de foto met achterkleindochter Hester van 4) zou graag willen dat mensen in 2016 wat meer
geduld voor elkaar kunnen opbrengen. “Ik vind dat mensen anno 2015 niet veel geduld hebben voor elkaar”,
zegt Driessen. Als voorbeeld noemt ze het vluchtelingenbeleid. “Iedereen wil wat maar niemand doet iets. Tenminste,
dat geldt voor veel mensen. Die hebben hun woordje meteen klaar”. Driessen wil niet meer te ver vooruit kijken.
“Alleen als bijvoorbeeld mijn achterkleindochter komt logeren moet ik dat plannen. Verder leef ik bij de dag.” Ze hoopt
in 2016 gezond te blijven. “We moesten van de week naar een begrafenis. Je hoopt voor jezelf en je familie dat je in
goede gezondheid blijft.”
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Politie vindt
grote partij
illegaal vuurwerk
De politie in Horst heeft op zowel dinsdag 22 december als
woensdag 23 december mensen aangehouden voor het in bezit hebben
van illegaal vuurwerk.
Op dinsdagavond 22 december
hield de politie vier jongens aan die
illegaal vuurwerk afstaken in Horst.
Het daaropvolgende onderzoek leidde
ertoe dat de politie in samenwerking
met de politie van Venlo een partij
van 200 kilo vuurwerk in beslag
kon nemen in Velden. De eigenaar
ervan werd aangehouden. Een dag

later werd de politie getipt over een
grote vuurwerkvoorraad in Horst.
In de woning trof de politie onder
meer 95,5 kilo illegaal vuurwerk
aan, 183 hennepplanten, 375 gram
harddrugs, een pistool met scherpe
patronen en een steekwapen.
Een 37-jarige vrouw die in het pand
aanwezig was, werd aangehouden.

Geldig van 28 december 2015 t/m 2 januari 2016

Nico Cordewener kijkt eigenlijk maar naar één ding uit in 2016. “Ik krijg in januari landelijke media-aandacht.
Dan komen Frans Bromet (de man van de stem van Man Bijt Hond) en Marijn Frank (Keuringsdienst van Waarde) langs
om over mijn boek te praten”, aldus Cordewener. Hij schreef het boek De Wereld Vergaat. In het kort gaat het over hoe
Cordewener de wereld ziet. Zo vindt hij dat er van alles mis is met het hedendaagse onderwijs. “Het is niet terecht dat
hooggeschoolden meer verdienen dan laaggeschoolden. We worden allemaal door hetzelfde tunneltje gedrukt en dat
klopt niet.” Hij pleit daarom voor een soort onderwijs op maat. Cordewener kijkt erg uit naar het moment dat hij zijn
verhaal kan vertellen aan de landelijke media. Verder mogen dingen van hem op dezelfde voet verder gaan.

Piet Kleeven zegt dat hij het wel afgeleerd heeft om plannen te maken. “Mijn goede voornemens zijn om geen
 lannen meer te maken.” Kleeven vindt, dat als je plannen maakt, ze een grote kans hebben om niet uit te komen.
p
“Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel ze zijn al niet te verwezenlijken, of er gebeurt iets waardoor het onmogelijk wordt
om te uit te voeren.” Als voorbeeld noemt hij de gezondheid van zijn partner, die niet altijd even best is geweest. “Zij
heeft te maken gehad met herseninfarcten. Mijn grootste wens is dan ook dat het met haar volgend jaar goed zal gaan.”

De mooiste en stoerste

communie mode
vind je bij de Junior Store van Jansen-Noy

Zaterdag 9 januari 2015

communie shows
showtijden: 11.00 uur - 13.30 uur - 15.00 uur

Kay Maessen begint in 2016 aan een nieuwe baan. “Ik ga een soort leer-werktraject als automonteur doen in
Duitsland. Daar begin ik in januari mee.” Kay heeft in het verleden lang gedrumd, maar is daar een tijd geleden mee
gestopt. “Ik ga volgend jaar weer op drumles. Ik ben het weer leuk gaan vinden. Het liefste wil ik een band starten
en muziek van Metallica en AC/DC spelen.” Dromen heeft Kay ook nog. “Het is mijn wens om de loterij te winnen.
Ik doe in ieder geval wel mee. De helft van het geld zou naar dieren gaan. Zelf zou ik in ieder geval alvast een
Lamborghini kopen.”

Jansen-Noy, Guides in Fashion
Pastoor Vullinghsstraat 20 - Sevenum - 077 - 467 29 29

www.jansen-noy.nl
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ut is good gewés,
ut is kloar…..

Truus Manders
echtgenote van

Gerard Hielkema †
*13 januari 1939

† 24 december 2015
Marian
Keanu
Gideon en Wendy
Gert en Jan
Suniva
Rosalien en Jos
Karin
Anita
Ingrid

Prinses Marijkestraat 15, 5961 CE Horst
De uitvaartdienst werd gehouden op woensdag 30 december 2015
in de aula van Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst.
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

50 jaar getrouwd

Mich en Jo
van den MunckhofCoenders
7 januari 2016
Prinses Margrietstraat 15
5961 BK Horst

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
In 2016 definitief afslanken!!
Slender You Fit biedt vele
mogelijkheden/programma’s en
persoonlijke, deskundige begeleiding.
Inloopavond 11 jan. 19.00-21.00 of bel
06 33 17 83 33 voor een vrijblijvend
intakegesprek. www.slenderyoufit.nl
Hobby Gilde Horst e.o. Wij zijn
op zoek naar een cursusleid(st)er
beeldhouwen. Voor informatie kunt
u bellen met de voorzitter, Jos Weijs
06 55 19 57 14.
Uw feest in Cambrinus? Uw feest
op maat in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Informeer
naar de vele mogelijkheden bij Jan
& Henny. Catering mogelijk. Info:
077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl
Hotstone massage. Ontspannen en
de warmte van de stenen ervaren.
Info: mayproosten@gmail.com /
077 398 61 14.



HALLO in Praag
Jan en Gonnie Clabbers uit Horst trokken op eerste kerstdag naar Praag. Ze deden dit tijdens de jubileumkerstreis van Het Reishuis. De foto’s zijn genomen bij de beroemde Karlsbrug en op een kerstmarkt.
“Tussendoor hadden we nog wel even tijd om de HALLO te lezen”, aldus het stel. “Op het plein moesten wij
als groep weer bij elkaar komen om terug te gaan naar ons hotel in Ostrov. De reisorganisatie gaat hier al
25 jaar naar toe om te skiën of andere leuke plekjes te bezoeken.”

Geboren
22 december 2015

Bart
Zoon van Frank Jacobs
en Marloes Cuppen
broertje van Joep
Lisdodde 16
5966 TG America



Welkom lief meisje!

Geboren op
24 december 2015

Fien
Dochter van
Ward Kleeven & Vera Peelen
Vermeerstraat 10
5961 AV Horst

Winnares kerstpakket HALLO
Kerst top 10
Ardi Faessen uit Grubbenvorst was een van de stemmers op de HALLO Kerst top 10 van afgelopen periode.
Zij werd via een loting uit alle inzendingen getrokken en won daarmee een kerstpakket van boerderij
’t Platteland ter waarde van 50 euro.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.

Rommelmarkt De Riet
Weltersweide 22 Horst
zondag 10 januari 9-15.30. Info
HH-Marktkramen.nl 06 25 05 18 94.

Oude loods, schuur te koop gevraagd.
Kippen- of varkensstal.
Tel. 06 44 13 36 56.

Livemuziek voor je feestje?
Jack & Jolanda! www.jackenjolanda.nl
M.: 06 54 63 00 25.

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

T.k. gevr. landbouwmachines
o.a. ploeg-frees-schudder-harkmaaier-bloter-mesttank-weisleepmaiszaaimachine-kipper-tractor enz.
06 19 07 69 59.
Mindfulness Cursus. De cursus bestaat
uit 8 bijeenkomsten van 2 uur op de
woensdagavond. Eén avond wordt
individueel ingepland. Kleine groepjes.
Start 20 januari. Via-Rosa tel; 0478 69
10 06 www.via-rosa.nl

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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GEPLUKT Gerard Staals

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

alleen Frans, maar ook een beetje
Spaans en Italiaans.”
Gerard laat meteen een boek
zien. “Dit boek heb ik geschreven over
een reis naar Compostela, een plaats
in Spanje. Daar heb ik veel mensen
leren kennen waar ik zelfs nog steeds
contact mee heb. Ook heb ik een
boek geschreven over mijn jeugd.
In het boek beschrijf ik mijn jeugd van
mijn eerste jaren totdat ik ongeveer
18 werd. Het boek werd boven
verwachting heel goed verkocht. Zelf
weet ik ook niet waardoor dat komt.”
Het boek is geen normaal verhaal over
zijn jeugd. Het heeft voor Gerard ook
een emotionele betekenis. “Eigenlijk is
het boek ook een eerbetoon aan mijn
vader en moeder. Zij hebben zo hard
voor ons gezin gewerkt dat het boek
ook voor hen is.”

Wandtegeltjes in
Japanse sfeer

Het liefst pakt hij zijn pen en schrijft hij al zijn verhalen op. Naast zijn grote hobby als schrijver, schildert hij
landschappen, abstracte kunst en nog veel meer ideeën die bij hem opkomen. Deze week wordt Gerard Staals (69)
uit Grubbenvorst geplukt.
Gerard is van origine een
Brabander. Hij is geboren in het
Brabantse Budel, dat net aan de
grens ligt bij Limburg. Hij leerde zijn
Maastrichtse vrouw kennen, trouwde
met haar en verhuisde toen naar
Limburg. “Ik had gesolliciteerd voor
de functie docent Frans in Beverwijk
en in Venlo bij het Blariacum
College. Bij beide scholen werd ik

aangenomen. Omdat Gemma, mijn
vrouw, uit Maastricht kwam, was het
handiger om hier in Limburg te gaan
wonen.”

Mooie taal
Gerard heeft in zijn jeugd Franse
taal en letterkunde gestudeerd op
de universiteit. “Ik ben Frans gaan
studeren omdat ik Frans natuurlijk

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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altijd een mooie taal heb gevonden.
Daarnaast waren de docenten Frans
die ik heb gehad allemaal hele leuke
en goede docenten. Ik spreek niet

Naast het schrijven schildert Gerard
veel. Van landschappen tot abstracte
kunst, niets is hem te gek. “Ik heb heel
veel landschapschilderijen. Meestal
kijk ik vijf minuten naar het uitzicht,
sla het op en dan schilder ik er net
iets anders van. Ik vind het saai als je
alleen een landschap schildert. Dan
kun je net zo goed een foto aan de
muur hangen. Ik schilder er daarom
altijd iets speciaals bij. Ook maak ik
abstracte kunst en wandtegeltjes in
Japanse sfeer.” Gerard heeft in totaal
drie boeken geschreven. Ook heeft
hij scripts geschreven. “Ik heb een
libretto voor een opera geschreven in
Lottum. Daarnaast heb ik filmscenario’s

geschreven. Eén script is ook verfilmd.
Het is zelfs via Omroep Venlo een paar
keer uitgezonden. Dat ging over een
criminele schooldirectie. Zelf kwam ik
ook in beeld. Eigenlijk was ik de spin
in het web. Door op school te werken,
verdien je wel een beetje geld, maar
je kunt veel meer geld verdienen met
heroïne. Uiteindelijk hebben we zelfs
een week in Istanbul gefilmd omdat
we in de film naar Istanbul vluchtten.
De laatste scene van de film was dat ik
een ansichtkaart schreef vanuit Istanbul
met de tekst ‘We leven nog’. Dit was
uiteindelijk ook de titel van de film.”

Op de fiets
naar Parijs
Schrijven en schilderen zijn de
grootste hobby’s van Gerard. Naast
het ‘stilzitten’ is hij volop in beweging
op zijn fiets. “Ik ben twee keer naar
Frankrijk gefietst. Toen ik in het laatste
jaar van het gymnasium zat, ben ik met
mijn twee broers naar Parijs gereden.
Dat was op een oude fiets, zonder
versnellingen. Achterop hadden we
een tentje. Zelfs de potten en pannen
namen we mee. Ik weet nog dat we
over de keien fietsten bij Roubaix.
Ik kan je vertellen, dat was niet lekker.”
Het is Gerard niet gelukt om met een
hele fiets aan te komen in Parijs. “Een
van onze fietsen was stuk. Het wiel
ging alle kanten op. We hebben de fiets
bij een fietsenmaker achtergelaten en
het laatste stuk met de tram gereisd.
In Parijs hebben we in een louche hotel
geslapen. Dat was echt een mooie
reis. In 2010 ben ik nog een keer naar
Frankrijk gefietst met een vriend.”

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
30 december 2015
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gewijzigde afvalinzameling
rond Nieuwjaar

monitor SOCIAAL DOMEIN

Op vrijdag 1 januari wordt er geen afval ingezameld. Inwoners die normaal gesproken hun
afval op 1 januari zouden aanbieden, kunnen plastic, metalen en drinkpakken (PMD) en restafval op zaterdag 2 januari (vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.
Dit geldt voor adressen in Sevenum, Kronenberg, Evertsoord, Hegelsom en America.
Keukenafval kan op de eerstvolgende reguliere
ophaaldag worden aangeboden.

U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken
op uw eigen digitale afvalkalender via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Afwijkende ophaaldata papier
en metaal rond Nieuwjaar
• Horst-Noord: inzameling oud papier op woensdag 30 december (in plaats van zaterdag 26
december).
• Norbertusparochie: inzameling metaal op
woensdag 30 december (in plaats van zaterdag 26 december).

• America: inzameling oud papier op zaterdag
2 januari 2016.
• Meterik: inzameling oud papier op zaterdag
2 januari (in plaats van zaterdag 26 december).
• Swolgen: inzameling oud papier op zaterdag
2 januari 2016.

Oliebollen bakken?
Lever het gebruikte
vet apart in!
Wist u dat u het vet waarin u oliebollen bakt apart kunt inleveren?
Hiervan kan heel eenvoudig biobrandstof worden gemaakt.
Breng het daarom net als gebruikt frituurvet of restjes olie (bijvoorbeeld van het wokken) naar de speciale gele kliko die in veel supermarkten staat. Spoel het in elk geval niet door de gootsteen of de
wc! Dat zorgt voor verstoppingen in huis en/of het riool, wat hoge
kosten met zich meebrengt. Als u het gebruikte vet apart inlevert, bent u duurzaam bezig.

Openingstijden gemeentehuis
tijdens de feestdagen
Het gemeentehuis en gemeentewerken zijn tijdens de feestdagen geopend op:
Nieuwjaar
- Geopend woensdag 30 december 2015
- Geopend donderdag 31 december tot
12.00 uur
- Gesloten vrijdag 1 januari 2016 (nieuwjaarsdag)
- Geopend maandag 4 januari 2016 vanaf
10.00 uur (nieuwjaarsreceptie personeel)
Voor dringende meldingen met betrekking tot
gemeentewerken die niet uitgesteld kunnen
worden, mag u het storingsnummer
06 - 23 49 82 49 bellen.
Het gaat hier dus uitsluitend om dringende meldingen, waarbij direct gevaar voor de omgeving
dreigt.

Ook in het jaar 2016 gelden de volgende
openingstijden:
Telefonische bereikbaarheid op maandag t/m
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur (op maandagen
tot 20.00 uur).
Opening van de publieksbalies: op maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Daarnaast
is alleen de afdeling Burgerzaken op maandag
geopend van 9.00 tot 20.00 uur.
Snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs kan
van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie afgehaald
worden.

Bestuur en medewerkers gemeente Horst aan de Maas

wensen u een
goed en gezond 2016

Hoe zit het met de aantallen?
Hoezo vraagverheldering?
X Ondersteuning aan jeugd?

Ondersteuning aan volwassenen?
Hoe lang is de doorlooptijd?
Hoe is het met tevredenheid?

Ondersteuning
aan jeugd?
De monitor Sociaal Domein geeft elk kwartaal
een cijferoverzicht van ondersteuning en zorg.
Met de monitor kan de gemeente trends volgen en daar naar handelen. Maar wat zeggen
de cijfers b.v. over ondersteuning aan jeugd?
In de monitor staan o.a. cijfers over zaken waarmee
jongeren van Horst aan de Maas te maken kunnen
krijgen als ze ondersteuning of zorg (O&Z) nodig
hebben, of met Werk en Inkomen (W&I) van doen
hebben. Hoe vaak is leerlingenvervoer aan de orde?
Hoeveel jongeren komen in aanmerking voor een
persoonsgebonden budget? De (cijfermatige) antwoorden zijn in de monitor te vinden.
Netwerk
Wat de getallen ook laten zien is dat jongeren vanuit veel verschillende invalshoeken ondersteuning
kunnen krijgen. De kracht van de centrale aanpak
door de gemeente is, dat de partners in het brede

Voorbeeld uit de

jeugdnetwerk elkaar steeds beter weten te vinden.
De koppeling tussen W&I en Jeugdzorg bijvoorbeeld,
biedt nieuwe mogelijkheden en kansen voor jongeren. Er ontstaan meer mogelijkheden om jongeren
actief in te zetten, op een manier die past bij hun
situatie en belevingswereld. Dat werkt.
Kansen bieden
Jongeren die in problemen dreigen te raken zo snel
mogelijk weer perspectief bieden. Dat kan door goed
samen te werken en op zoek te gaan naar kansen.
Ook werkgevers denken hierin mee. Zo is bv. een
project bij een groot tuinbouwbedrijf in Horst vooral
gericht op jongeren die dreigen uit te vallen binnen
het reguliere onderwijs.
De hele monitor bekijken?
Kijk voor de monitor Sociaal Domein op
www.horstaandemaas.nl/monitor.
Daar vind je ook de vorige twee artikelen.

praktijk

Maatwerk voor jongeren is essentieel!
“Als consulent werk en inkomen werk ik ook met jongeren. Kort geleden heb ik Peter
geholpen die door verslaving en psychische problemen tijdelijk niet meer kon werken.
Hij wilde graag weer aan de slag om zijn eigen geld te verdienen. Samen met zijn hulpverlener (metggz)
is er goed gekeken naar de huidige situatie en mogelijkheden van Peter voor nu en in de toekomst. We
kwamen er op uit dat meteen weer gaan werken geen goed idee was. Langzaam opbouwen leek het
beste. De gemeente wil jongeren voorzien van een goede basis, die hen in staat stelt om weer langdurig
zelfstandig hun eigen geld te verdienen. Maatwerk is dan essentieel. Er wordt per jongere bekeken wat
nodig is, wat de mogelijkheden zijn en hoe we interesses kunnen matchen aan werken en opleiden. Vaak
weten ze niet wat voor werk ze later willen. Ook dan zijn wij er om hen te stimuleren en samen een plan
op te stellen. Peter kreeg een bijstandsuitkering (Participatiewet). Ook is er bewindvoering aangevraagd
om met hem zijn financiële situatie op orde te brengen. Via een van onze re-integratie trajecten kon hij
weer wennen aan de verantwoordelijkheden die horen bij werken. Wennen aan tijdig opstaan, werktempo en het hebben van een dagbesteding geeft hem weer structuur. Nu, twee maanden later, is Peter klaar
voor een betaalde baan. Ik weet zeker dat hij weer goed kan gaan meedraaien op de arbeidsmarkt.”

Sanering asbestdaken

Bekendmakingen

Vanaf 2016 geldt een nieuwe subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. Vanaf
4 januari 2016 kunnen eigenaren van gebouwen die nog een dak met asbest hebben een subsidie aanvragen voor renovatie. Dit geldt dus zowel voor particulieren als voor bedrijven.

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Zwarte Plakweg 62
Griendtsveen
Grauwveenweg ong,
Grubbenvorst
Land van Gelder 6

Horst
Janssenweg 115 -116
Herstraat 45
Horst aan de Maas
Vaststelling diverse belastingen legesverordeningen 2016

Sanering versnellen
De subsidieregeling is door het ministerie van
Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen
om de sanering te versnellen. Asbestdaken zijn
namelijk vanaf 2024 verboden.

Sevenum
Dorperdijk 8
Peperstraat en
Staarterstraat

De subsidie is een extra aansporing om binnen
negen jaar alle daken asbestvrij te krijgen.
Gezondheidsrisico’s
Dit verbod beschermt mens en milieu tegen de
gezondheidsrisico’s die asbest met zich mee
kan brengen. Asbestdaken verweren in de
buitenlucht waardoor schadelijke asbestvezels
kunnen vrijkomen.

Swolgen
Legert 1

Melderslo
Herenbosweg 30 b

Aanvragen en voorwaarden
De subsidie is voor asbestdaken met een
oppervlakte van meer dan 35 vierkante meter,
en kan zowel door particulieren als bedrijven
en instellingen worden aangevraagd. Per
vierkante meter wordt er 4,50 euro subsidie
gegeven, met een maximum van 25.000 euro
per adres. Particulieren en bedrijven kunnen
vanaf 4 januari 2016 een subsidieaanvraag
doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO). Kijk voor de voorwaarden
waar een subsidieaanvraag aan moet voldoen
en voor meer informatie op de website van de
RVO (www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken).

Nieuwjaarsreceptie
Op 5 januari 2016 willen we u van harte uitnodigen voor de Nieuwjaarsreceptie, die gehouden
wordt in de gemeente Horst aan de Maas. Ook nieuwe inwoners zijn van harte welkom.
Vanaf 18.00 uur bent u welkom in cultureel centrum ‘t Gasthoês aan de Gasthuisstraat in Horst,
waar vanaf 18.30 uur een boeiend programma

Horst aan de Maas. Een cabareteske terugblik
op het dan voorbije jaar 2015 maakt ook onderdeel uit van het programma. Omstreeks 19.30
uur volgt een gezamenlijke toost op het nieuwe
jaar, waarna u nog in een gezellige ambiance
met elkaar kunt napraten of vooruitkijken.

begint. Burgemeester Kees van Rooij gaat in
zijn rede in op de veranderingen in de samenleving en de nieuwe stip aan de horizon voor

Namens het bestuur van gemeente
Horst aan de Maas
Burgemeester ir. C.H.C. van Rooij
Gemeentesecretaris
drs. J. van der Noordt MMO

HALLO voordeelpas
Deelnemers

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

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

HUIS van de STREEK

anco lifestyle centre

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Beej Mooren

Lunchroom Lekker Gewoën

Blauwebessenland

Museum de Kantfabriek

www.anbise.com, Sevenum

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

De Golfhorst

Ristorante La Rondine

DMS-Service

Slender You Fit

Duet Kappers

Staatsie 1866

Eetcafé ’t Dörp

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

Eethuis BRaM

Studio for Hair

FotoID

Toffedag.nl

Goed Haar en Visagie

Toffe Dagstrand

Het Aardbeienland

TVI Computers

Het LoopCentrum

Ut Snoephuuske

Het Maashotel

VARG Outdoor & Travel

Raamweg 8, America
Ulsheggerweg 2b, Lottum
Peperstraat 12a, Sevenum
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst
Generaal Dempsystraat 11, Swolgen
St. Lambertusplein 2a Horst
Hofstraat 2, Meerlo

Kreuzelweg 3, Horst

Stationsstraat 137, Hegelsom
Veerweg 11, Broekhuizen

Hof van Kronenberg

Kronenbergweg 19, Kronenberg

Pieter Belsstraat 34, Horst
Meterikseweg 84, Horst
Weltersweide 1, Horst
Stationsstraat 151, Hegelsom

sten

Praktijk Ik Leer

www.dagjemeerdal.nl, America

Steenstraat 3, Horst

nameko

Center Parcs Het Meerdal

p de op

Pearle Opticiens Horst

Sint Lambertusplein 2, Horst

Hof te Berkel 1-9, Horst

alleen o

Camps Optiek

g geldt

Paramedische Voetzorg Horst

www.bootcamppower.nl, Horst

* kortin

Bootcamp Power

cties

Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

Americaanseweg 8, Horst
My-LifeSlim www.mylifeslim.com
Sevenum en Swolgen

ndere a

Boerderijwinkel Lenders
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Dorperpeelweg 1, America
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Groenewoudstraat 1, Horst
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Lambertusplein, Horst

Vlasvenstraat 4c, Melderslo
www.toffedag.nl
Dagstrand Kasteelsebossen, Horst
Venrayseweg 10, Horst
Kerkstraat 26, Horst

Gebr. van Doornelaan 90, Horst
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RAADSFEITEN
EDITIE 30 DECEMBER 2015

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Raadsvergadering
22 december 2015
Budgetsubsidies
Jaarlijks verleent de gemeenteraad budgetsubsidies aan verschillende instanties, waarvan het
maatschappelijk belang groot genoeg is dat zij
ﬁnancieel worden ondersteund. Tijdens de behandeling van de voorgestelde subsidies plaatst
de heer Kerstjens van Essentie een kritische
kanttekening bij de subsidie, die aan Museum
de Kantfabriek wordt verstrekt. Volgens hem is
er altijd een andere aanleiding om het museum
een ﬁnanciële bijdrage toe te kennen. Daar de
overige fracties, het zij op andere gronden, ook
hun bedenkingen bij de systematiek hebben,
wordt een raadsbrede motie ingediend, waarin
het college wordt verzocht om na het eerste
kwartaal 2016 de toegekende subsidies met
de raad te bespreken. In een aparte bijeenkomst kan dan dieper worden ingegaan op de
argumenten, waarmee bepaald wordt wie welke
subsidie ontvangt.
De uitkomsten van dit overleg kunnen vervolgens worden meegenomen bij het toekennen
van de budgetsubsidies voor 2017. Bovendien
wordt in de motie gevraagd om eerder dan
december 2017 de voorgestelde subsidies in de
raad te bespreken. Wethouder Ger van Rensch
gaat akkoord met het voorstel.

Leges
Voor het uitvoeren van gemeentelijke diensten
vraagt de gemeente aan burgers en ondernemers een bijdrage in de vorm van leges. Het
totaalbedrag aan leges moet kostendekkend
zijn.
Voor 2016 stelt de gemeente voor leges van €
300 te heffen voor de aanleg van een gepersonaliseerde invalidenparkeerplaats. Dit schiet de
heer Van Baal van SP in het verkeerde keelgat.
Volgens hem is invalide worden geen vrijwillige
keuze. Derhalve verzoekt hij middels een amendement om de leges van € 300 te schrappen en
de kosten van de aanleg van de parkeerplaatsen te ﬁnancieren uit het potje van het wegenbeheerplan. De heer Van der Weegen van PvdA
vindt het een uiterst sympathiek voorstel, ware
het niet dat er volgens hem geen precedenten
geschapen moeten worden, omdat dan nog veel
meer voorbeelden te bedenken zijn, waarom
er geen leges zou moeten worden gevraagd.
De vergadering wordt geschorst en de SP past
het amendement aan, zo moet bijvoorbeeld het
college zelf met een voorstel voor de dekking
komen. Bij hervatting van de vergadering wordt
het gewijzigd amendement aangenomen.

De gemeenteraad wenst u een voorspoedig 2016
De foto is uit de factsheet en is genomen op vrijdag 20 november 2015 tijdens het bezoek van
de raad aan het Gouvernement in Maastricht. Naast de raadsleden staan op de foto ook de
raadsvoorzitter Kees van Rooij, gastheer Rudy Tegels en wethouder Bob Vostermans. Enkele
raadsleden ontbreken op de foto.

Factsheet 2015:
De transparante raad
De gemeenteraad van Horst aan de Maas blikt ook in 2015 terug op het jaar met een factsheet,
die deze keer als thema ‘de transparante raad’ draagt. De factsheet, die belangstellenden kunnen lezen op de website of inzien in de bibliotheek of het gemeentehuis, staat weer bol van
interessante weetjes en opvallende cijfers. Het stukje huisvlijt van de grifﬁe van Horst aan de
Maas biedt de lezer een mooi kijkje achter de schermen van de gemeenteraad.

Burgemeester Kees van Rooij
voor herbenoeming voorgedragen
Bij de laatste herindeling was Kees van Rooij van 1 januari tot 2 mei 2010 waarnemend
burgemeester. Het was namelijk aan de nieuwe raad om een aanbeveling te doen voor een
nieuwe burgemeester en die kon pas vanaf 1 januari aan de slag. Op 3 mei 2010 werd hij
deﬁnitief als burgemeester van de nieuwe gemeente benoemd en dat betekent dat zijn
ambtstermijn van 6 jaar op 3 mei 2016 aﬂoopt.
De Commissaris van de Koning, de heer
Bovens heeft dat de gemeenteraad in zijn brief
van 31 augustus laten weten en aan de raad
gevraagd om de procedure tot herbenoeming
op te starten. Om die reden heeft de raad op
20 oktober 2015 een vertrouwenscommissie
ingesteld, die hiermee aan de slag is gegaan.
De commissie heeft vervolgens hierover
diverse gesprekken gevoerd. Tenslotte heeft de
gemeenteraad op voorstel van de vertrouwenscommissie op 22 december besloten om Kees
van Rooij aan te bevelen voor herbenoeming als
burgemeester van Horst aan de Maas. Dit alles
heeft op grond van de wetgeving in beslotenheid plaatsgevonden.
De voorzitter van de vertrouwenscommissie ,
Eric Beurskens heeft dit besluit in de openbare
raadsvergadering van 22 december publiekelijk
kenbaar gemaakt. De aanbeveling van de raad
wordt nu naar de Commissaris van de Koning
gezonden en hij stuurt deze met zijn advies
door naar de Minister van Binnenlandse
Zaken, die uiteindelijk een besluit neemt.
Dit (Koninklijk) besluit wordt in maart/april
2016 verwacht.

Zo valt te lezen welke raadsleden in 2015 zijn
vertrokken en wie hun opvolgers zijn geworden.
Interessant om te bestuderen is het overzicht
van het aantal vergaderuren van de afgelopen
vijf jaar. Opvallend genoeg is 2015 het jaar,
waarin de meeste vergaderuren zijn gedraaid
en ook het jaar waar veel meer moties zijn ingediend en schriftelijke vragen zijn gesteld. Verder
komt het gedoe van
de loting wie als
eerste mag spreken of stemming
aan de orde. En
waarom schakelde
een raadslid bij
het voorlezen van
een amendement
plotseling over van
volzinnen naar
‘blablabla…’?
In 2015 heeft de
gemeente veel werk
gemaakt van een
betere communicatie tussen raad en
de inwoners van
Horst aan de Maas,
in het kader van
transparantie. In
de factsheet wordt
ingegaan op de introductie van de Raadsﬂitz via
een eigen youtube-kanaal en welke middelen
de raad inzet om de inwoners te bereiken.
Daarnaast is een uitvoerig verslag over de Dag
van de Democratie in het boekwerkje opgenomen. Naast veel cijferwerk en leuke anekdotes
is de factsheet gevuld met foto’s van bijzondere
momenten uit het raadsjaar. Het geheel is gelardeerd met interessante tweets van raadsleden

en derden. Dat sommige raadsleden zich niet
helemaal aan het thema ‘transparante raad’
vastklampten, blijkt uit de oprichting van de
Commissie ‘Stiekem’. Wat werkelijk achter deze
geheimzinnige benaming verscholen gaat, wordt
in de factsheet uit de doeken gedaan. Ook
wordt uitgelegd waarom er nog steeds besloten
vergaderingen moeten zijn.
De rubriek
‘ﬂop van het
jaar’ is met de
komst van deze
factsheet komen
te vervallen.
Uiteraard ging er
ook afgelopen
jaar het nodige
mis, waarbij een
stukje onbedoeld
‘vandalisme’ van
een raadslid niet
ongenoemd blijft.
Voor de nieuwe
rubriek ‘woord
van het jaar’
had de grifﬁe dit
jaar voldoende
stof. Het woord
‘feitenvel’, de
rechtstreekse
vertaling van factsheet zat daar niet tussen.
Wie wil weten welk woord heeft gewonnen, die
moet de factsheet maar gewoon gaan lezen.
Overigens is het eerste exemplaar in Maastricht
uitgereikt aan de Gouverneur, de heer Theo
Bovens, door het raadslid Eric Beurskens omdat
hij daar met de vertrouwenscommissie toch al
op bezoek was en de Gouverneur in de factsheet genoemd wordt.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Nieuwjaarswensen
De eerste zaterdag van het nieuwe jaar staan de vrijwilligers van de
SP Horst aan de Maas weer in het centrum van Horst nabij het
Lambertusplein, om voorbijgangers de beste wensen voor het nieuwe jaar
over te brengen.
Inmiddels is deze nieuwjaarsactie
van de SP een traditie in Horst aan
de Maas. Naast de nieuwjaarswens
wil de SP Horst aan de Maas met
de mensen in gesprek gaan over

zorgverzekeringen. Veel mensen zijn de
afgelopen tijd weer bezig geweest met
de keuze voor een zorgverzekering.
Het gemak van één betaalbare publieke
basisverzekering voor iedereen, die

voldoende dekking biedt voor de
belangrijkste zaken: dat is wat, zo blijkt
uit onderzoek, de meeste mensen
zouden wensen. Een nieuwjaarswens
die zomaar in vervulling zou kunnen
gaan. In het nieuwe jaar start de
SP een nationale campagne om zo’n
publieke basisverzekering te realiseren.
In de loop van dit jaar wordt ook een
informatiebijeenkomst georganiseerd,

waarin de basisverzekering centraal
zal staan. U wordt daar nog nader over
geïnformeerd.
Naast het aanbieden van een
klein hapje bieden de vrijwilligers het
winkelende publiek de mogelijkheid
een handtekeningenlijst te
ondertekenen. Deze handtekeningen
lijst zal aangeboden worden aan
Tweede Kamerlid Henk van Gerven,

gemeentehuis gelukkig ook prima te
vinden.
Wat me het meeste opvalt is dat
Horst aan de Maas zoveel enthousiaste
en betrokken inwoners heeft die met
hun inzet onze dorpen, wijken en
verenigingen levendig houden. Als ik
het daarover heb met Randstedelijke
collega’s klagen ze dat ze een groot
gebrek hebben aan vrijwilligers.
Diezelfde collega’s zouden nooit in een
van onze dorpen willen wonen, ze gaan

ervan uit dat het in ‘de provincie’
wel saai moet zijn. Ze hebben geen
idee hoe dynamisch het is in onze
gemeente dankzij alle initiatieven en
verenigingen. Ze denken dan ook dat ik
een grapje maak als ik het heb over het
immer bruisende Horst aan de Maas. Ze
moesten eens weten...

één van de initiatiefnemers voor de
campagne vóór een eenduidige en
betaalbare basisverzekering voor
iedereen. U bent allen van harte
welkom in het centrum van Horst.

Paul Geurts,
SP Horst aan de Maas

Trots
Zo tegen het eind van het jaar regent het weer lijstjes en wordt in
allerlei media de balans opgemaakt van de meest zinnige en onzinnige
zaken. Laat ik dat nu eens doen over mijn ervaringen tot nu toe als
commissielid namens de PvdA Horst aan de Maas.
Ik houd me inmiddels zo’n
twee jaar vanuit de coulissen van
de gemeenteraad bezig met de
politiek in Horst aan de Maas. Je raakt
sneller op de hoogte van zaken die
spelen in de gemeente en komt op
bijeenkomsten waar je voorheen

minder snel zou komen. Zo kom
je op avonden die gaan over het
accommodatiebeleid in de gemeente
of op de presentatie van de plannen
van de kopgroep van ’t Gasthoês tot
dusver. Inwoners en verenigingen
weten de weg naar de raadzaal in het

Michiel Janssen,
PvdA Horst aan de Maas

Van voorbeeld naar lege huls
Overmatig alcoholgebruik is meermaals onderwerp van discussie
geweest in de afgelopen drie jaar. D66 vond dat het college hierin te
weinig ambitie toonde. Onderzoek toont aan dat in onze regio en in het
bijzonder onze gemeente alcoholgebruik (onder jongeren) een probleem is.
Voorbeeldgedrag was voor D66
van meet af aan een belangrijk
punt. Tot tweemaal toe hebben we
voorgesteld om als gemeente en
raad een daad te stellen. Ons voorstel
was om in gemeentelijke instellingen
geen alcohol meer te schenken en

dat beleid nadrukkelijk uit te dragen.
Een duidelijk statement. Tijdens een
raadsthema avond over het alcoholonderwerp is de voorbeeldfunctie weer
nadrukkelijk genoemd. Weg van de cultuur; ”het moet toch kunnen”. Helaas
steunden de coalitiepartijen D66 niet.

Wij schreven hierover twee weken
geleden in de HALLO. De PvdA gaf een
reactie. We dachten in eerste instantie
met een positieve insteek. De PvdA
steunde het idee. Maar minder uitgebreid. Voor de brandweer zou het idee
geen alcohol te schenken niet moeten
gelden. De PvdA leek dus een stap
vooruit te doen. We hebben de motie
aangepast. Het nieuwe voorstel was :
Geen alcohol meer in het gemeentehuis. Beperkt en direct invloed op de
raad zelf. Duidelijker kun je een state-
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ment niet laten zien als raad. Gezien de
reactie van de PvdA gingen wij ervan
uit dat de PvdA en ook anderen ons
zouden steunen, maar nee hoor. Met de
mond vol over voorbeeldgedrag, was
ook dit voor de PvdA te moeilijk. Wel
woorden maar geen daden!
De PvdA, in de hoek gedrukt,
kwam met een eigen voorstel.
Bij activiteiten, georganiseerd door de
gemeente voor grotendeels jonger dan
18 jarigen, zou geen alcohol geschonken mogen worden. De burgemeester

gaf aan dat zich dat soort zaken
eigenlijk niet voordeden. Dus was
het een lege huls, een motie voor de
bühne. PvdA was trots op een motie
zonder inhoud, gesteund door SP en
Essentie. Een overbodige,nodeloze
en nutteloze motie. We wensen
iedereen een gelukkig en voorspoedig
Nieuwjaar waar vernieuwend en verfrissend denken ook een belangrijke
rol kan spelen. Santé, gezondheid.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas
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Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik luister de hele dag naar
de radio’

Een vrolijke muziekje terwijl je de afwas
doet of een praatprogramma tijdens de rit
naar het werk: de meerderheid van de
inwoners van Horst aan de Maas, 95 procent,
luistert wel eens naar de radio. Populaire
zenders zijn in Horst aan de Maas vooral 3FM
en Radio 2. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl

Nee
5%

Ja
95%

“Eigenlijk luister ik de hele dag naar de
radio”, zegt deze inwoner. In Horst aan de
Maas doet 48 procent dit voornamelijk thuis en
35 procent terwijl ze onderweg is. Ook op het
werk staat de radio vaak aan en er zijn zelfs
mensen die het fijn vinden om te ontspannen in
de sauna met op de achtergrond een rustgevend
liedje. De top drie van favoriete radiozenders in
Horst aan de Maas is 3FM (40 procent), Radio 2

Inwonerspanel

1.672 leden
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Luister je naar de radio?

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

OPRUIMING

*

t/m 70% KORTING
lingerie • nachtmode
ondermode

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl

Amarillis te koop. Biologisch geteelde
amaryllis te koop. Bloemenstalletje
Meterikseweg 124 Horst.

Goede Voornemens 2016.
Mindfullness, conditie, afvallen,
gespierd lichaam, start met yoga in
2016! Alles in één. Power en Ashtanga
Yoga voor mannen en vrouwen.
Gratis proefles www.puuryogahorst.nl
Dave Peeters.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Cassandra Creatief Castenray.
Mooie stoffen, naai- en quilt-artikelen.
Naailessen vanaf 8 jaar. (Beginners)
cursus quilten. Meer info via www.
cassandra-creatief.nl of 0478 57 10 45.

*start 2 januari 2016

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Tuin leeghalen, haag
inkorten. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

een liedje zoek. Zelfs youtube kijken is ook ille(34 procent) en Omroep Reindonk (29 procent).
Maar ook wordt er vaak geluisterd naar 100% NL, gaal downloaden. Je slaat het bestand (tijdelijk)
op je harde schijf op.” Anderen kopen hun muziek
L1 en Sky Radio. De voorkeur van de inwoners
liever in de winkel. “Ik koop muziek op platengaat daarbij voornamelijk uit naar pop- en
beurzen en in winkels.
rockmuziek. “Ik luister
Ik verzamel graag”, zegt
graag naar rustige muziek
‘Thuis en in de auto’
iemand.
en radiozenders waar niet
‘In de biljartzaal’
te veel wordt gepraat”,
zegt deze persoon stellig.
TipHorstaandeMaas
‘Niet alleen muziek maar ook
Muziek uit de jaren 60 en
is een samenwerkings
discussies’
70 zijn populair in deze
verband tussen
gemeente. Al zijn er ook
HALLO Horst aan de
mensen die alles leuk vinden. “Ik luister eigenlijk Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
alle muziek waar ik mooie herinneringen aan
of aanmelden voor de volgende enquête, kijk
heb.”
op www.tiphorstaandemaas.nl
Muziek downloaden van het internet wordt
maar door 18 procent gedaan. En dan niet altijd
Reageren?
legaal, geven sommigen toe. “Soms wanneer ik
www.hallohorstaandemaas.nl

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

De hoelahoep specialist.
Hoelahoepen is: plezier, afvallen,
slankere taille, stressverlagend.
Iedereen kan het, jij ook! Advies
op maat bij jou thuis is mogelijk.
Lizzy Coppens 06 46 38 86 25.
Vandaag besteld, morgen in huis!
Een sportieve start van 2016!!
Natuurlijk bij Slender You Fit.
Inloopavond 11 januari 19.00-21.00
uur. Wilt u eerder starten....Bel dan
voor een gratis proefles 077 398 49 71
of een vrijblijvend intakegesprek
06 33 17 83 33.

Mannen op de Mat. Puur Yoga
verzorgt Power en Ashtanga Yoga
voor Mannen en Vrouwen. Nieuw
ma-ochtend 9u. Check www.
puuryogahorst.nl voor info en gratis
proefles Dave Peeters.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Hobby Gilde Horst e.o. Wij zijn op
zoek naar een cursusleid(st)er Frans.
Heeft u voldoende kennis van de Franse
taal en interesse om deze kennis over
te dragen neem dan contact op met
Jos Weijs tel. 06 55 19 57 14.

Pilates. Stabiliteit, souplesse, balans.
Wekelijks groepslessen in Horst
overdag en ’s avonds.
Info/opgave: 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

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

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

Op zoek naar werk?
Gestopt met je studie en zoek je werk?
Ben je tussen de 17 en 22 jaar?
Van maandag t/m vrijdag kunnen we
nog hulp gebruiken. Heb je interesse,
bel ons op 06 55 58 00 90.

Paranormale beurs
“Eleonora’s Healing Happening”
3 jan. 2016 Zalencentrum de Schakel,
Broeklaan 2, Reuver 10.30-17.30 uur
met o.a. lezingen van Mieke de Hoog
(14.00 uur) en een workshop van
Yogastudio Reuver.

Kosten gastouderbureau.
Roodkapje hanteert bureaukosten
vanaf 25 euro per maand per gezin.
Voor meer info 077 374 51 49 of
info@roodkapjehorstaandemaas.nl

SOS Meerlo - Wanssum
bouwt een speciale school
voor dove kinderen
in het dorpje
Jiboro (Gambia)

Helpt u mee?
Bankrekeningnr.: 13.25.91.189
www.sos-meerlowanssum.nl

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Analyseren via de rug. Praktijk
Keuten Kleuren therapie Broekhuizen
06 24 24 45 80.
Mindful Yoga. Aandacht voor jezelf!
Vanaf dinsdag 12 januari 20.15 uur
gaat deze les weer van start!
yogacentrumlespoir.nl of 077 851 50 08.
Definitief ontharen!! Start nu met
PULZZZ. Dan heeft u er in de zomer al
veel plezier van. Slechts € 1 per flits.
Inloopavond (gratis testflits) 11 januari
19.00-21.00 uur. Voor meer info: 06 33
17 83 33 of www.slenderyoufit.nl
Flexibele kinderopvang.
Op zoek naar kinderopvang?
Kijk eens op www.huizezeldenrust.
nl Wij bieden ook flexibele opvang
waarvoor je geen hoger tarief betaalt.
Bel voor een vrijblijvend gesprek met
rondleiding 06 24 42 02 67.
Gevonden op dinsdag 8 december op
de Horsterweg kinderschoentje (merk
Woeffies). Tel. 077 467 30 48.
Gezond afvallen. In 8 stappen onder
professionele begeleiding naar een
gezond gewicht. In veel gevallen
vergoeding door zorgverzekeraar.
06 33 18 11 76, www.voeding-id.nl
Campers te huur.
Huur een camper, voor een
top vakantie! Camper verhuur
de Witte. L. Boekestijn Horst - Venlo
077 382 25 85/06 43 47 63 39.
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Bespreking Poll week 51

Goed als de supermarkt ook op eerste kerstdag open is
De supermarkt in Horst aan de Maas ook geopend op eerste kerstdag?
De meerderheid van de stemmers, 85 procent, vindt dit een belachelijk
idee. Dit jaar waren er volgens een onderzoek van Distrifood zo’n
vierhonderd supermarkten in Nederland open. Vorig jaar was dat nog
ongeveer de helft: tweehonderd. Horst aan de Maas is daar echter nog niet
klaar voor, blijkt uit de reacties. Zo zegt Jan Huys uit Broekhuizen op onze
website: “Ik vind het grote onzin om op eerste kerstdag de supermarkt open
te hebben. Het is gewoon luiheid om niet te zorgen dat je de boodschappen
tijdig hebt gedaan. Ook tweede kerstdag moesten de winkels dicht zijn.”

Jan Lemmen uit Horst en Lia Philipsen uit Lottum zijn het helemaal met hem
eens. “Ik vind het schandalig dat de supermarkten op eerste kerstdag open
zijn. Die bazen en medewerkers willen toch ook samen kerstmis vieren”,
zegt Lia.
De rest van de stemmers ziet het echter wel zitten om op eerste
kerstdag boodschappen te doen. Het zou voor de mensen die nog even snel
iets moeten kopen handig zijn als de winkels op zowel eerste als tweede
kerstdag open zijn. De verruiming van de openingstijden van winkels past
immers in het huidige tijdsbeeld.

Ik ben klaar voor carnaval
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In het weekend na Nieuwjaar, op zaterdag 2 en zondag 3 januari, komen er
maar liefst zes prinsen carnaval in Horst aan de Maas uit. En zij zijn niet eens de
eerste in deze gemeente. Griendtsveen, Broekhuizenvorst en Swolgen hebben
allen hun heerser voor de carnavalsperiode al in november bekendgemaakt.
Omdat carnaval vroeg valt dit jaar, van zondag 7 tot en met dinsdag 9 februari,
rollen we zo van de oliebollen en champagne naar het bier en spek met eieren.
Voor sommigen kan carnaval niet vroeg genoeg beginnen. Zij tellen de dagen en

zelfs weken voor de elfde van de elfde af en weten ook al maanden van tevoren
welke kostuums zij tijdens de carnavalsdagen gaan dragen.
Anderen zien toch graag iets meer tijd tussen de feestdagen en het carnavalsfeest. Alle activiteiten vinden tijdens zo’n korte carnavalsperiode vlak achter
elkaar plaats. Je hebt bijna geen tijd om ervan te genieten, voordat je het weet is
het al weer Aswoensdag.
Ik ben klaar voor carnaval. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 52) > Wandelen zonder veiligheidshesje is onverantwoord > eens 59% oneens 41%

Wat
zeg je?

Terugblik op twee jaar Wat zeg je?

‘Geweldig middel
om je mening te geven’

De rubriek Wat zeg je? bestaat inmiddels langer dan twee jaar en leverde al een hoop resultaten op.
Deze resultaten, die wekelijks worden gepubliceerd in HALLO Horst aan de Maas, komen voort uit het inwonerpanel
van TipHorstaandeMaas dat in september 2013 gelanceerd werd door Martijn Hulsen van Toponderzoek in Horst in
samenwerking met Kempen Media. Door de statistieken die hieruit voortvloeien weet het nieuwsblad wat er in
de haarvaten van onze gemeente speelt.
Eric van Kempen directeur
van Kempen Media is blij met de
samenwerking en de resultaten die
uit het onderzoek voortvloeien. “Wat
zeg je? is een eenvoudig en vooral
geweldige middel om op anonieme
basis je mening te geven over zaken
die je raken in je directe omgeving.
Daarnaast biedt het platform de
gelegenheid om je mening te toetsen
met de rest.”

Veel opvallende
resultaten
Er zijn al vele opvallende resultaten
uit de onderzoeken gekomen. Zo was
2014 het jaar van de invoering van
de verhoogde alcoholleeftijd. Per
1 januari mochten enkel mensen vanaf
18 jaar in de winkel of horeca een
biertje of wijntje bestellen. De vraag
die in januari aan de mensen werd
voorgelegd ging dan ook over deze
maatregel. Op de vraag ‘Geef jij een
17-jarige een biertje?’ antwoordden
twee op de vijf inwoners van onze

gemeente instemmend. “De jeugd
zoekt toch wel een alternatief”,
was een van de reacties. Verder gaf
62 procent aan geen biertje aan
minderjarigen mee te zullen geven,
terwijl 5 procent het stiekem zou doen.
Het nieuwe afvalsysteem, dat drie
jaar geleden werd ingevoerd, vormde
een dankbaar onderwerp voor diverse
onderzoeken van TipHorstaandeMaas.
De kritiek die het beleid aanvankelijk
kreeg, blijkt nu grotendeels verstomd.
De meerderheid van de inwoners,
80 procent, geeft in februari 2015 aan,
tevreden te zijn met het afvalbeleid.
Punt van kritiek blijft echter het
emmertje voor het keukenafval.
“De groene emmertjes vliegen bij
elke windvlaag over straat”, geeft
een gebruiker aan. Sommigen storen
zich ook aan de andere container en
vuilniszakken. “Het is goed dat we afval
scheiden, maar het straatbeeld ziet er
niet uit met alle zakken aan de straat”,
vindt een ander.
In september 2014 werd de
mensen gevraagd of pinautomaten

bij de noodzakelijke voorzieningen
van een dorp horen. Eerder werden in
diverse kernen, waaronder Swolgen en
Melderslo, de pinautomaten verwijderd.
De reden voor het weghalen waren
de kosten en het minimale gebruik
ervan. Toch waren de resultaten in deze
Wat zeg je? klip en klaar: 86 procent
in Horst aan de Maas vond dat een
pinautomaat een basisvoorziening zou
moeten zijn. “Er verdwijnt al te veel
uit de dorpen. Basisvoorzieningen zijn
bepalend voor de leefbaarheid. Die
leefbaarheid houd je niet overeind
door noodzakelijke basisvoorzieningen
te schrappen”, redeneerde iemand.
De gemeente lijkt in dit geval wel
naar haar burgers geluisterd te
hebben: zowel Swolgen als Melderslo
krijgen een Multifunctionele Service
Corner (MFC), een plek waar mensen
behalve pinnen ook bijvoorbeeld hun
ov-chipkaart kunnen opladen.
De vluchtelingenproblematiek
is nog steeds een actueel thema.
Toen de eerste stromen hierheen
kwamen, waren er veel mensen,

onder wie BN’ers, die aangaven best
bereid te zijn een vluchteling in huis
te nemen. TipHorstaandeMaas vroeg
het de mensen hier en kreeg een
duidelijk beeld: ruim driekwart gaf aan
daar geen behoefte aan te hebben.
“Deze mensen kun je niet bieden
wat ze nodig hebben”, was een van
de reacties. Een kleine minderheid,
7 procent, stond hier wel voor open.

Mensen waarderen ons
Niet alleen Kempen Media maakt
gebruik van het inwonerspanel.
Ook andere bedrijven, organisaties
of stichtingen kunnen het panel
vragen voorleggen. Zoals het
centrummanagement van Horst.
“Dankzij het snelle en goede onderzoek
van TipHorstaandeMaas weten we nu
dat we met ons beleid op de goede
weg zitten: mensen waarderen ons
met een hoger cijfer,” laat Jan Nabben,
voorzitter Centrummanagement
Horst, weten. Martijn Hulsen van
Toponderzoek voegt toe: “Als je echt
wilt weten wat de mening is van Horst
aan de Maas, dan leg je een vraag
voor aan het inwonerspanel. Schrijf je
vandaag nog in.”
Kijk voor meer informatie en
inschrijven op
www.tiphorstaandemaas.nl

Aan het eind van het jaar ga
je terugkijken, zo ook ik. Ik ben
dit jaar gestart bij HALLO Horst
aan de Maas en toen ik startte
kende ik mijn eigen gemeente
niet zo goed. Ik kwam weinig
buiten mijn eigen dorp
Grubbenvorst. Een aantal
maanden later ben ik de hele
gemeente verschillende keren
doorkruist; ben bij veel
inwoners van Horst aan de Maas
thuis geweest en heb een
inkijkje in hun levens gekregen.
En een ding viel me op: hoe
mooi onze gemeente eigenlijk
is. Met mooie plekken, mooie
mensen en mooie gebouwen.
Dit was iets wat ik me nog
nooit gerealiseerd had. De
gemeente bleek vol te zitten
met mensen die samen van
aanpakken weten, leuke
projecten en goede wil.
En mooie verhalen, zoveel
mooie verhalen. Daardoor heb
ik me dit jaar ontwikkeld tot
een bewonderaar van Horst aan
de Maas. Niet omdat Horst aan
de Maas per se zoveel beter is
dan andere gemeentes, maar
omdat de mensen in hun eigen
recht zo mooi zijn.
Dat is het Horst aan de Maas
dat ik dit jaar heb leren kennen.
Een Horst aan de Maas van
warme mensen die samen
aanpakken, in verenigingen,
actiecomités en clubjes. Die zich
druk kunnen maken om grote
en kleine dingen, maar aan het
eind van de dag samen in het
dorpscafé zitten. Of die mensen
nou van oorsprong uit
Nederland, Polen of Turkije
kwamen. Uiteindelijk bleek voor
mij dit jaar dat het vooral
allemaal gewoon mensen zijn,
met verhalen en een drift om er
iets moois van te maken. Dus
wil ik deze gelegenheid grijpen
om al de mensen in Horst aan
de Maas te bedanken voor een
mooi jaar en het delen van hun
verhalen.
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De Merels goed
vertegenwoordigd op
Korfbalchallenge
Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels
De jaarlijkse Korfbalchallenge vond plaats op zondag 27 december in
sporthal ‘Arcus’ in Wijchen. Voor dit evenement waren er negen teams
samengesteld uit de districten Oost, West en Midden.

De Merels was goed
vertegenwoordigd bij district Oost.
In de leeftijdscategorie jonger dan
13 jaar speelden Roos van der Beele
en Mira Beeren van De Merels mee.
Bij de categorie jonger dan 15 was
Mirthe van Lipzig geselecteerd en bij
jonger dan 17 deden Veerle van den
Brandt, Evi Hagens en Tamar Verdellen
mee namens De Merels. Ook coachten
Renée Cuenen en Anouk Vullings van
De Merels samen het team Oost jonger
dan 13. Uit Horst aan de Maas was
daarnaast Daphne Swinkels (SV Oxalis)
geselecteerd voor Oost jonger dan 15.
Oost jonger dan 13 eindigde
ondanks het harde werk op een derde

plaats. Midden werd daar tweede en
West ging er met de winst vandoor.
Bij de categorie jonger dan 15 jaar
was Oost duidelijk de sterkste en door
een dubbele winst werd het team dan
ook verdiend Nederlands Kampioen.
West jonger dan 15 eindigde op een
tweede plaats en Midden werd derde.
Bij jonger dan 17 was het ontzettend
spannend, maar uiteindelijk werd
ook hier Oost dit jaar Nederlands
Kampioen. West werd tweede en
Midden derde.
Korfbalvereniging De Merels is
trots op de speelsters en coaches die
de club hebben vertegenwoordigd op
de Challenge.

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

r
Al mee ar
a
j
dan 21 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Zo 3 januari

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

Rommelmarkt
Horst
Mérthal 9.30 tot 15.30 uur
Gasthuisstraat 30, 5961 GA

www.carbootsalehorst.nl
Gelukkig Nieuwjaar!

Guido Kauffeld Nederlands
Kampioen Biljarten

Horstenaar Guido Kauffeld behaalde in Eibergen zijn eerste Nederlandse senioren titel bij het biljarten in
de categorie ankerkader 47/2 eerste klasse. Guido werd als winnaar gehuldigd met een algemeen moyenne
van 29,10. Naast zijn Europese en diverse nationale jeugdtitels is dit zijn eerste seniorentitel.

Ons Genoegen schiet
het beste
Door: handboogsportvereniging Ons Genoegen
Vier handboogsportvereniging uit de gemeente Horst aan de Maas streden op zaterdag 19 december op de
banen van Uitspanning in Griendtsveen om de gemeentebeker. Ons Genoegen uit America ging er met de prijs
vandoor.
Het deelnemersveld bestond
verder uit De Schutroe uit Horst
en ’t Trefpunt uit Tienray. In een
2x15 pijlenwedstrijd moesten de
deelnemende verenigingen zo dicht

mogelijk bij hun vooraf opgegeven
puntenaantal komen. Ons Genoegen
uit America liet zien hier het beste
toe in staat te zijn. Zij zaten slechts
+14 punten van hun opgegeven

score af. ’t Trefpunt werd tweede met
-22 punten, Uitspanning derde met
+36 en de Schutroe schoot 69 punten
minder dan zij vooraf gedacht had.

Hovoc-heren leggen het
af tegen Vludoc
Door: volleybalvereniging Hovoc
De heren van het eerste team van volleybalvereniging Hovoc uit Horst moesten zaterdag 19 december hun
meerdere erkennen in Vludoc ’98 HS 1. Maar ondanks dat 3-1 verlies tegen de huidige nummer drie, blijft Horst
(samen met Urmond) de ranglijst in de promotieklasse aanvoeren.
Vludoc uit Nuth draait net als vorig
jaar hoog mee. Het heeft een sterk
en goed op elkaar ingespeeld team.
De wedstrijd in Zuid-Limburg ging dan
ook nagenoeg gelijk op. Een wedstrijd
waarin elk team alle kansen had. Het
verschil was de gehele eerste set niet
groter dan twee punten. Maar helaas
voor de Horstenaren was het dan uiteindelijk 26-24 setwinst voor Vludoc.

De tweede set bracht een nieuwe
ronde met nieuwe kansen met zich
mee. De Hovoc-heren wisselden slim
spel en harde ballen af. De vervangende libero Bram Joosten deed niet
onverdienstelijk zijn plicht. Maar het
bracht ten opzichte van de eerste set
geen verschil: 25-23 voor Vludoc.
Hovoc hoopte in het befaamde
derde setje toch nog punten. En dat

lukte: 23-25 voor Hovoc. Met een 2-1
voor Vludoc was de laatste set de
enige mogelijkheid om winst binnen te
halen. Het gebeurde niet. Een tikkeltje
moedeloos gestreden door het ‘net
niet scoren’ en een paar incidentele
tegenslagen was voor de Horstenaren
de strijd gelopen. 25-21 maakte het
een terechte 3-1 winst voor een goed
spelend Nuth.
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Rosa Driessen
13 jaar
Broekhuizenvorst
Dendron College

Welk nummer heb je grijs gedraaid?
Love Yourself van Justin Bieber vind ik
een mooi liedje. Vooral de tekst vind ik
heel mooi. Het gaat over twee mensen
die van elkaar houden, maar de een
houdt meer van zichzelf dan van de
ander. Mijn vriendinnen lieten me dit
nummer horen en toen ben ik het zelf
ook vaker gaan luisteren. Ik was eerst
helemaal geen fan van Justin Bieber,
maar hij heeft op dit moment wel
leukere liedjes. Ik luister vaak naar dit
nummer als ik op de fiets zit en oortjes
in heb.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik denk dat ik dan al mijn vriendinnen
meeneem naar de KFC. Als we samen
in de stad zijn, gaan we daar ook vaak
heen. Ik ben van plan zo snel mogelijk
mijn rijbewijs halen.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

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

Wij
Salon
u
Winkel
wensen
Boeken
ond
een gez
Sieraden
2016!
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
emedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Een reis naar een arm land, omdat
ik graag in het echt wil zien hoe de
mensen daar leven. Ik zou graag
naar een land in Afrika willen gaan,
maar wel ergens waar geen oorlog is.
Daar zou ik dan met andere mensen
ontwikkelingswerk willen doen,
bijvoorbeeld een school bouwen.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
De hele dag gaan shoppen met mijn
beste vriendinnen denk ik. Want ik
houd heel veel van shoppen, haha.
Ik zou dan alles voor ze betalen.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Graag zou ik een instrument willen
leren bespelen. Het liefst piano, omdat
ik vind dat je daarmee hele mooie
muziek kunt maken. Een piano maakt
mooie klanken.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden, wie
zou je dan ontmoeten?
Mijn oud klasgenootje Josh zou ik graag
nog eens willen zien. Hij overleed
plotseling toen we in groep 6 zaten.

aan
Rosa Driessen

Ik zou graag nog met hem willen
bijpraten en afscheid willen nemen.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind speelde ik het liefst in de
zandbak met kinderen uit de buurt.
We speelden vaak een virtuele wereld
na, genaamd Habbo. Dat is een online
spel dat vroeger erg populair was.
Het was denk ik wel het leukste van
alles wat ik vroeger deed.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Mijn hoogtevrees zou ik willen
overwinnen. Ik heb het eigenlijk altijd
al gehad, geen idee waardoor het
komt. Ik denk bij hoogtes altijd dat
ik naar beneden ga vallen of dat er
iets mis gaat. Bij achtbanen heb ik er
bijvoorbeeld last van. Ik ga er dan toch
gewoon in, maar ik vind het wel eng.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Mijn toekomst heb ik nog niet echt
helemaal gepland. Maar ik zou
school willen afmaken en dan Engels
docente willen worden. Engels vind
ik een leuke taal en ik ben er goed
in. Ook lijkt werken op een school me
heel leuk. Verder zou ik wel in een

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

groot dorp zoals Horst willen wonen,
omdat het er niet zoveel drukte is als
in een stad. Maar er zijn wel genoeg
winkels om te halen wat je nodig
hebt.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, waar zou je dit dan doen?
Eigenlijk vind ik dat de man de vrouw
moet vragen. Ik vind dat dat gewoon
zo hoort, het is mooier. Maar als ik
iemand ten huwelijk zou vragen, dan
zou ik het op een romantische plek
doen. Of op de plek waar we elkaar
voor het eerst hebben ontmoet.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb twee beste vriendinnen,
Manon en Valentine. Ik ken ze al mijn
hele leven. Ze staan altijd voor me
klaar en ik kan met ze om de raarste
dingen lachen. Ook kunnen ze me
blij maken wanneer niemand anders
dat kan. We doen heel veel dingen
samen, bijvoorbeeld winkelen. Je
kunt eigenlijk beter vragen wat we
eigenlijk niet samen doen, haha.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik ben niet zo van de tatoeages.
Bij anderen vind ik het soms mooi.
Het ligt eraan wat voor tatoeage het
is en hoe groot. Als ik een tatoeage
zou nemen, dan zou het een klein
hartje of roosje zijn op mijn pols.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Graag zou ik andermans gedachten
willen kunnen lezen. Het zal mijn
leven wel een beetje gemakkelijker
maken. In sommige situaties kijken
mensen vreemd en dan zou ik wel
willen weten wat ze op dat moment
denken.
Waar geef jij je laatste 50 euro
aan uit?
Aan kleren of eten denk ik, want
kleding heb je nooit genoeg en
zonder eten ga je dood. Zelf vind ik
frietjes en lasagne erg lekker.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Dat ik die dag een belangrijke toets
voor aardrijkskunde had, waar ik niet
zo goed voor had geleerd. Ik vind
aardrijkskunde niet zo’n leuk vak, het
interesseert me niet zo veel. De toets
is uiteindelijk wel goed gegaan.

AUTOBEDRIJF

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

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

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

Respect
Vorige week vond Serious
Request plaats. Dit jaar geen
glazen huis in Horst, maar wel
eentje in het mooie Heerlen.
Er werd ruim 7 miljoen opgehaald. Dat is toch een stuk
minder dan vorig jaar. Waar ligt
dat toch aan?
Als ik de vele berichten op
Facebook moet geloven dan ligt
het er toch echt aan dat mensen
erachter zijn gekomen dat de
armoede in Nederland eerst
opgelost moet worden. Prima als
je dat vindt, maar ga dan niet
duizenden klaagberichten posten
op de pagina van Serious
Request. In die tijd had je vele
nuttigere dingen kunnen doen,
zoals sjaals breien of mutsen
haken. Hiermee zeg ik echter niet
dat in Nederland geen armoede
heerst, integendeel. Alleen is dit
armoede op een ander niveau.
Niet bij een vereniging kunnen is
toch heel wat anders dan
helemaal geen educatie kunnen
krijgen. Tijdens deze ‘warme’
kerstdagen doen we maar
moeilijk. Diegenen die iets willen
geven aan de armere
Nederlanders doen dat toch
gewoon, en diegenen die iets aan
kinderen in conflictgebieden
willen geven ook. Probleem
opgelost, zou je zeggen. Nou nee,
dan moet je de sociale media
maar eens bekijken. Er wordt
gegooid met verschrikkelijke
termen, over wat voor een slecht
iets Serious Request is en hoe
verschrikkelijk we het toch in
Nederland hebben. Kunnen we
dan nooit eens een keer écht
aardig tegen elkaar zijn? Europa
verkeert in een lastige situatie
waar iedereen zijn mening over
heeft en ook bij deze discussie
blijkt het inderdaad pittig moeilijk
om gewoon eens een keer aardig
te doen. Want we hebben het zó
druk met deze politieke problemen, waardoor we ‘het mens zijn’
en dus ook ‘het menselijk tegen
elkaar doen’ vergeten.
Benader een probleem eens
een keer als een mens met
respect en zonder elkaar te
kwetsen. Dus voor jullie allemaal:
een geweldig én respectvol 2016
toegewenst!
Liefs, Anne
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Frans Pluijmaekers

Lezing over het ontstaan van bidprentjes

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

In Museum de Kantfabriek in Horst loopt de expositie Ter Herinnering
met bidprentjes en houten beelden van Piet Siebers. Aansluitend bij deze
expositie komt Frans Pluijmaekers uit Hulsberg op zondag 10 januari naar
Horst om een lezing te houden over het ontstaan van die bidprentje.
De lezing begint om 14.00 uur.
Pluijmaekers gaat met behulp van
dia’s vertellen hoe, waar en wanneer het bidprentje is ontstaan en
er op wijzen dat op een prentje veel
informatie kan staan over de genealogie. Hij schreef verschillende boeken
waaronder een boek over gedachenisprentjes in 2004, dat hij samen
met Victor Spauwen schreef. In 2011
kwam het boek uit over prentjes uit

de rijke Rooms Katholieke cultuur over
de zeven sacramenten. En onlangs,
op 21 november, kwam zijn laatste
boek uit met meer dan tweeduizend
stuks verschillende prentjes over zestig
onderwerpen uit vijftien landen. Al
deze boeken zijn na de lezing te koop
en kunnen gesigneerd worden.
Voor meer informatie, kijk op:
www.museumdekantfabriek.nl

Golden Peg Stichting
Rozendorp Lottum
De Ald Preense Kompeneej van Gekke Maondigsverieniging De Peg kent
De Golde Peg toe aan Stichting Rozendorp Lottum. Deze overhandiging vindt
plaats tijdens het prinsenmatinee op zaterdag 2 januari.
De stichting krijgt de prijs voor
het 25 jaar lang organiseren van het
Rozenfestival ‘nieuwe stijl’. De Golde
Peg wordt alleen uitgereikt voor
mensen die zich hebben ingezet

voor het dorp. Eerdere personen
en organisaties die de prijs kregen
waren onder meer Jo Custers,
pastoor W. van Hoef en Brandweer
Lottum.

Workshops techniek in de
bibliotheek
In de bibliotheek in Horst werden op woensdag 23 december twee workshops over techniek voor
kinderen gegeven. Hanke Brouwers verzorgde deze dag twee workshops. De deelnemende kinderen leerden
wat een stroomkring is, zochten uit hoe je lampjes laat branden en hoe je een motortje kunt laten draaien.
Tot slot maakten ze ook nog een werkstuk.

Documentaire van Horster filmmaker Ruud Lenssen

Krzysztof en Piotr houden gewoon
van voetbal
Documentairemaker Ruud Lenssen uit Horst volgde een jaar lang het wel en wee van het vorig jaar opgerichte
voetbalteam SV Grashoek 4. Geen standaardteam van kerels die met een kater op het veld staan op de zondagochtend, maar een ploeg bestaande uit fanatieke Poolse spelers. Krzysztof Cyl (24) en Piotr Nowak (25) wonen en
werken al jaren in Nederland en wilden gewoon heel graag een potje voetballen.

Piotr, Krzysztof en Ruud op het terrein van SV Grashoek
“Voetbal is in Polen zo ongeveer
het belangrijkste dat er is”, vertelt Piotr,
bijnaam Oko, in het Engels. “Werk, een
huis, een vriendin en voetbal is het
enige wat ik nodig heb. En dan is de
vriendin nog het minst belangrijke,

haha.” Krzysztof, bijnaam Kriss, zit op
Nederlandse les en spreekt de taal wel
al prima. “Mijn baas betaalt mijn les,
dus dat helpt wel. Ik denk ook niet dat
ik hier ooit nog wegga. Ik had geen
goede baan in Polen. Geen contract,

het was allemaal zwart geld. Geen
toekomstperspectief dus. Hier is het
een stuk beter. Ik heb hier een Poolse
vriendin gevonden en we hebben een
kindje van zestien maanden oud. In
Nederland is het leven lekker rustig.

In Polen hebben de mensen haast,
hier valt dat wel mee. Ik heb een goed
leven hier.”

’Misschien winnen
we daarom zo veel’
Regisseur Ruud kreeg met hulp van
de regionale omroep L1 geld uit het
Mediafonds om de film op te zetten.
Hij wil met de documentaire ‘FC Polska.
Een Nederlandse droom’ de heersende
vooroordelen over Poolse mensen in
Nederland verminderen. “Ik kom uit de
regio en merk dat veel mensen commentaar hebben op de Polen. ‘Ze stelen
ons werk, ze rijden onder invloed’, dat
soort dingen. Het zijn gewoon mensen
zoals jij en ik. Ik denk niet dat ik de
hele publieke opinie kan veranderen,
maar alle beetjes helpen.”
Oko moest wel wennen aan de
camera die hem overal volgde. “Ik ben
een verlegen jongen, dus het was
wel moeilijk. Later ging het beter en
vond ik het echt leuk.” Ruud ging zelfs
mee naar het ouderlijk huis van Oko in
Polen. “Daar heb ik zijn oma ontmoet
en gezien waarvoor hij aan het sparen
is hier in Nederland. De vader van Piotr
overleed al vroeg in zijn leven en hij
erfde het huis van zijn opa en oma.
Dat moet grondig gerenoveerd worden.
Dat is een van de redenen dat hij
hierheen kwam. Om te sparen.”
Oko verhuisde onlangs vanuit Horst
naar Arcen. Waarom is hij dan niet bij
een club in de buurt gaan voetballen? “Omdat we niet goed kunnen

communiceren met de Nederlanders.
Nu hebben we alleen maar Poolse
spelers in het team en verstaan we
elkaar altijd. Veel van ons kennen ook
wel wat Nederlands. Wij verstaan dus
wel wat de tegenstanders zeggen,
maar zij snappen niets van onze taal.”
“Dat is een goede tactiek ja”, lacht
Kriss. “Misschien winnen we daarom
zo veel.”

Onderlinge sfeer
is goed
Want winnen doen ze regelmatig.
Het team staat momenteel vierde in de
competitie. “In het begin was het een
bijeengeraapt zooitje”, vertelt Ruud.
“Ze hadden van die korte broeken met
ritsen aan. Na een maand kregen ze
al trainingspakken met hun bijnamen
er achterop gedrukt.” Kriss: “Eentje
van ons heeft ‘Komkommer’ achterop
staan, omdat hij bij de komkommers
werkt. Bij de wedstrijd hoor je de trainer dan altijd ‘Komkommer kom, kom’
roepen, haha.”
Kriss en Oko waren de eerste
twee leden van het team en zijn heel
fanatiek. “Ik denk dat we wel een kans
maken als we tegen Grashoek 1 zouden
spelen”, beweert Kriss. “We hebben
een goed team en de onderlinge sfeer
is heel goed.” Lekker voetballen is
het enige wat ze willen. Oko: “I love
football.”
‘FC Polska. Een Nederlandse
droom’ gaat op maandag 25 januari in
première bij DOK6 in Panningen.
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Horst
aan de
Maas

Emily
Hermans

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: modeontwerpster Emily Hermans,
oorspronkelijk uit Broekhuizenvorst maar tegenwoordig uit Eindhoven.

Nieuwjaarsconcert
fanfare Broekhuizen
vorst en Ooijen
De fanfare van Broekhuizenvorst en Ooijen organiseert op zaterdag
9 januari een nieuwjaarsconcert. Het concert begint om 19.30 uur in BMV de
Schakel in Broekhuizenvorst.
Naast de fanfare treden de jeugd
in opleiding op en zangeres Maaike
Kamps gaat enkele nummers ten

gehore brengen. Daarnaast vindt er
voor diverse muzikanten een bijzondere
gebeurtenis plaats.

Zaal Debije

Zittingsavonden
Tuutekop
De zittingsavonden van carnavalsvereniging D’n Tuutekop uit Hegelsom
vinden dit jaar plaats op vrijdag 29 en zaterdag 30 januari. De zittingsavonden zijn in zaal Debije en beginnen op beide avonden om 19.15 uur.
Ook dit jaar staan de zittingsavonden volgens de organisatie weer
volop in het teken van muziek, dans,
gezelligheid en schèle wazel. Naast
de diverse optredens van artiesten
van Hegelsomse bodem treden ook
artiesten van buiten het dorp op.

Door het volle programma beginnen
de zittingsavonden een kwartier eerder
dan gebruikelijk. De voorverkoop is
op zaterdag 9 januari. De voorverkoop
voor de Seniorenmiddag, op 16 januari,
is op zaterdag 2 januari. Kijk voor meer
informatie op www.tuutekop.nl

De Vlaskop

Zittingsmiddag KBO
Melderslo
Carnavalsvereniging De Vlaskop houdt op zondag 17 januari samen met
de KBO de zittingsmiddag voor KBO-leden en 55-plussers. Deze vindt plaats
in MFC de Zwingel in Melderslo en begint om 14.00 uur.
Op het programma staan
optredens van diverse artiesten. Zo
staan onder meer Neet te Proeme,
Pierre van Helden, de Cornetto’s en
VC Noeit Thoes op de bühne. Ook is er

een optreden van de dansmarietjes.
Verder treedt deze middag prinses
Mariet samen met de beide
adjudanten af. De zaal gaat open om
13.45 uur.

004-002_peel&maas_67mm x 46mm_15111

aan het Amsterdam Fashion Institute. “Ik was heel erg
geïnteresseerd in trends, prognoses en brand identity”,
legt ze uit. Maar ook de textielvakken wekten Emily’s
interesse. “Een docent zei tegen me: ‘ik zie jou ook
mode maken’. Toen ben ik geswitcht naar de algemene
modeopleiding en ben ik me gaan verdiepen in het zelf
ontwerpen van mode.”
Tegenwoordig woont Emily in Eindhoven met haar
partner Mark en dochter Annabelle (3). “Mijn afstudeercollectie heb ik meteen doorontwikkeld toen ik klaar
was met de opleiding in 2004. Eerst had ik nog een
aantal bijbaantjes, ik werkte zo’n 70 tot 80 uur per week.
Geleidelijk aan kon ik wat bijbaantjes laten vallen, totdat
ik me volledig kon richten op mijn eigen modelabel.
Tegenwoordig heb ik al vier jaar personeel in dienst.”
Met haar eigen label MLY focust ze op het unieke in iedere
vrouw. “Ik houd me bijvoorbeeld bezig met de kleurenleer. Kleuren kunnen namelijk heel veel voor iemand
doen, maar dan moet je wel weten welke kleur het beste
voor je is. Daarnaast is silhouet ook belangrijk in mijn
ontwerpen.”
Hoewel Emily al jaren gelukkig in Eindhoven woont,
gaat ze nog graag terug naar Broekhuizenvorst. “Toen
ik nog op mijn opleiding zat, kwam ik zelfs bijna ieder
weekend nog naar huis. Mijn moeder heeft me altijd
veel geholpen met mijn ontwerpen en denkt creatief
met me mee. Ook was het handig dat ik daar veel ruimte
had. Ik had allerlei wilde textielplannen, zoals leer
brandmerken, en die kon ik dan mooi thuis uitvoeren.
Daar heb je in een stad gewoon geen plaats voor.
Eindhoven is een bruisende stad, daar houd ik echt van.
Maar mijn eigen dochtertje groeit hier wel heel anders op
dan ikzelf in Broekhuizenvorst.”

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

HANSEN
VENRAY

0478-550990
info@autobedrijfhansen.nl
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Emily Hermans (37) groeide op in Broekhuizenvorst,
een beetje achteraf in een oude boerderij aan de
Beerendonck. Daar woonde ze met haar ouders Cris en
Ger en zus en broer Catherine en Floris. “We hadden
altijd veel ruimte in mijn jeugd. Fysiek, want we hadden
volop plek om te spelen bij ons huis, maar mijn ouders
gaven ons ook alle ruimte om dingen te doen en te
ontdekken. Er waren niet zoveel regeltjes thuis. Vriendjes
en vriendinnetjes mochten altijd komen spelen, mee-eten
of blijven slapen.”
Een eigen eilandje, zo omschrijft Emily de plek waar
ze in haar jeugd woonde. “Ik had mijn eigen wereldje
thuis. Een soort isolement, maar dan positief. Ik kon
lekker verdwalen in de tuin en ronddwalen op ons erf.
We hadden veel dieren, vooral varkens. Soms mocht ik
mee op de tractor met mijn vader.” Emily en haar broer
en zus werden heel vrij opgevoed en vormden met hun
ouders een creatief en hecht gezin. “Op de middelbare
school vond ik het daarom lastig om andere kinderen te
vinden die dezelfde mindset hadden als mijn familie”,
legt Emily uit. “Binnen mijn gezin had ik heel veel
aansluiting en voelde ik me veilig, maar daarbuiten
kon ik dat ‘thuisgevoel’ maar moeilijk vinden. Mijn
middelbare schoolperiode was dan ook niet zo’n leuke tijd
voor mij.”
Op haar zestiende ging Emily naar het Grafisch Lyceum
in Eindhoven. “Vanaf het eerste moment dacht ik: dit
is waar ik thuishoor. Op deze opleiding zaten heel veel
verschillende types, maar iedereen was creatief. Ik voelde
me eindelijk thuis.” Al heel vroeg wist Emily dat ze later
iets creatiefs wilde gaan doen. Op het Grafisch Lyceum
volgde ze eerst een opleiding Marketing en Media. Daarna
ging ze verder met een commerciële modeopleiding

• Basismassagetechnieken

• Moodboard, ontdek je inspiratie

Bergweg 4,
5801 EG Venray
Tel. 0478-580185
Ma, Di en Do 9.00-13.00 uur
venray@volksuniversiteit.nl Zie voor meer info www.vu-venray.nl
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Nieuwjaarsconcert
Agenda
Koninklijke Harmonie Horst

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

De Koninklijke Harmonie van Horst houdt op zondag 3 januari een nieuwjaarsconcert. Het concert vindt plaats in
’t Gasthoês in Horst om 14.00 uur.

Evertsoord

Kronenberg

Prinsebal en bekendmaking
boerenbruidspaar
zo 3 januari 15.11 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en
Pieëlhaas
Locatie: De Torrekoel

Nieuwjaarswandeling
zo 3 januari 10.30 uur
Organisatie: P.I. Ter Peel
Startlocatie: parochiekerk

Hegelsom
Oud op nieuw

do 31 december 20.00 uur
Locatie: zaal Debije

Horst

Lottum

Prinsenmatinee
za 2 januari
Organisatie: De Peg

Meerlo

Winterwandeling
zo 3 januari vanaf 10.00 uur
Organisatie: De Kammeräöj
Startlocatie: café Oud Meerlo

New Year’s Ball (21+)

De harmonie zal dit jaar beginnen
in een rondreis door Spanje, met de
Spaanse klanken van Ferrer Ferran, Juan
Vert en Oscar Navarro. Ook de flamen-

cogitaar mag daarbij niet ontbreken.
Het concert wordt geopend door het
jeugdorkest onder leiding van Mannie
Beckers. Na een korte pauze vervolgt

de slagwerkgroep onder leiding van
Hans Vloet en het grote orkest onder
leiding van Björn Bus het programma in
een cross-over.

Winterwandeling
IVN De Maasdorpen
IVN De Maasdorpen organiseert op zaterdag 9 januari een winterwandeling. Deze vindt plaats in de Maasduinen.
Inwoners van Horst aan de Maas kunnen om 09.30 uur carpoolen vanaf de parkeerplaats aan de Venrayseweg in
Horst.

do 31 december
21.00-04.00 uur
Organisatie: café De Lange Horst
Locatie: de Mèrthal

Mega Sylvester
Party (16+)
do 31 december
21.00-04.00 uur
Locatie: café De Lange Horst

Oudejaarsavond
bij d’n Tap

vr 1 januari 21.00 uur
Locatie: café ‘t Tunneke

vr 1 januari 12.00 uur
Organisatie:
stichting Cold Turkey
Locatie: Kasteelse Bossen

Goed gastheerschap betekent
onder meer je gasten op een aantrekkelijke manier informeren over alles
wat hier de moeite waard is om te
beleven, te proeven en te zien en
daarbij ook nog interessante achtergrond informatie kunnen geven, stelt
Stichting Landschap Horst. Met de cursus Landschapsambassadeur leren de
cursisten het verhaal te vertellen van
deze regio. Gasten zullen het gebied
intenser kunnen beleven en door mond
tot mond reclame het gebied verder

promoten en bovendien zelf eerder
terugkomen.
In vier avondbijeenkomsten en een
dagexcursie worden de deelnemers
geïnformeerd over het lokale cultuurhistorische erfgoed, landschapsontwikkeling en natuurgebieden, ontwikkeling
van de landbouw, de typisch lokale
streekgewassen en streekproducten
en de toeristische hoogtepunten.
Met het succesvol doorlopen van de
cursus verwerven de deelnemers
de titel Landschapsambassadeur

Meterik

Nieuwjaarsconcert
za 2 januari 19.30 uur
Organisatie: Meriko Vocaal en
muziekvereniging Concordia
Locatie: MFC De Meulewiek

Sevenum
Nieuwjaarsdag

vr 1 januari
Locatie: café Metieske en Croes
Moeke

Optreden Campaign

Nieuwjaarsconcert

vr 1 januari 19.00 uur
Locatie: café D’n Tap

zo 3 januari 13.30 uur
Organisatie: Koninklijke
Harmonie Unie Sevenum
Locatie: De Wingerd

Pubquiz
za 2 februari
Locatie: café Blok 10

Rommelmarkt Horst
zo 3 januari
09.30-15.30 uur
Organisatie: Mcc Events
Locatie: de Mèrthal

van Horst aan de Maas. Een titel die
gebruikt mag worden in alle publicaties. Bovendien ontvangen zij een
Landschapsambassadeur-muurschildje.
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 19.30 tot 22.00 uur op
de maandagen 15, 22, 29 februari en
7 maart. Daarnaast is er een dag
excursie op zondag 19 maart naar
twee natuurgebieden onder leiding
van een gids. Aanmelden kan voor
vrijdag 15 januari via
www.landschaphorstaandemaas.nl

Melders Ommetje

Dj Stijn

Nieuwjaarsduik

Stichting Landschap Horst aan de Maas start in februari met de cursus Landschapsambassadeur voor de recreatieve sector en horeca. De cursus richt zich op ondernemers en werknemers van recreatiebedrijven en horeca,
agrarische bedrijven met een educatieve of recreatieve nevenfunctie en op vrijwilligers die actief zijn in musea of
als gids.

Melderslo

do 31 december 20.00 uur
Locatie: pretcafé De Beurs

vr 1 januari
20.00-04.00 uur
Locatie: café De Lange Horst

Cursus landschaps
ambassadeur

vr 1 januari 18.00 uur
Locatie: OJC Merlin

Oud op nieuw

Mr. T & dj Rico

kilometer lang. De wandeling wordt
afgesloten met een kop erwtensoep.
Voor meer informatie neem contact op
met Wim Philipsen 077 398 27 59.

New Year’s Day
with Dirtbag

do 31 december
11.00 en 13.00 uur
Startlocatie: Museum De Locht

vr 1 januari 02.00 uur
Locatie: OJC Niks

herinnering aan het verleden, toen de
Maasduinen nog grotendeels begrazingsgebied voor schaapskuddes waren.
Natuurgidsen van IVN De Maasdorpen
begeleiden de tocht. De route is zes

do 31 december 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin

do 31 december 21.00 uur
Locatie: café D’n Tap

New Year’s Eve

Tijdens de wandeltocht wordt de
Putjesberg in de Maasduinen aangedaan. De wandeling gaat door bossen,
langs vennen, langs ‘het putje’ en de
onlangs gebouwde schaapskooi, een

Merlin New Year’s Eve

Nieuwjaarsconcert
zo 3 januari 14.00 uur
Org: Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: ‘t Gasthoês

Informatieavond
Kabroeksebeek
wo 6 januari
19.30-21.00 uur
Organisatie: Waterschap Peel en
Maasvallei
Locatie: café De Leste Geulde
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

09.00
09.00

Kronenberg
Lottum
Meerlo

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

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

Melderslo

Meterik
Swolgen

Tandarts
Spoedgevallendienst
31 december 2015 t/m 3 januari 2016
Tandunique Sevenum BV
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

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

Alarmnummer

112

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

Fanfare Eendracht uit Meerlo bestaat dit jaar 125 jaar. Om haar jubileumjaar feestelijk af te sluiten organiseert
de fanfare op zaterdag 2 januari een promsconcert.

19.15

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

Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Al 125 jaar muziek met
het gezellige combineren

Broekhuizenvorst

Venray

Gebiedsteams

service 23

Sevenum

Noud Janssen, de voorzitter van Fanfare Eendracht licht het
Promsconcert toe: “We zetten op
2 januari een avondvullend programma
neer. In dat programma werken we
samen met verschillende culturele
verenigingen en solisten die gerelateerd zijn aan het dorp Meerlo. Daarbij
moet je denken aan Maaike Kamps van
a-capellagroep Quintella, Bjorn Poels,
het kinderkoor van de basisschool
Megelsheim, de Star Sisters en de
Star Dancers. We hebben ook een solist
van buiten het dorp weten te strikken:
de Zingende Bakker Martin Hurkens,
die met zijn tenorstem in 2010
Holland’s Got Talent wist te winnen.
Met hulp van deze mensen gaan we
tijdens het Promsconcert door 125 jaar
muziek heen. We gaan van Giuseppe
Verdi tot Marco Borsato.”
Janssen vervolgt: “Wat Eendracht
voor mij zo leuk maakt, is de combinatie van het serieuze met het gezellige. We hebben een heel scala aan
muzikanten, in de leeftijd van 11 jaar
tot 80. Daarmee weten we telkens
weer mooie optredens neer te zetten.
Toen Eendracht 125 jaar geleden

begon, begonnen ze op dezelfde
plaats als waar we nu repeteren:
Onze Speulplats. Toen was het gebouw
echter nog een basisschool. De fanfare
is toen opgericht om muziek te maken
en het gezellige verkeer te bevorderen, dat doen we nu nog steeds.
Onze laatste stap daarin is stichting de
Muziekfabriek. De bedoeling daarvan
is om de culturele verenigingen in het
dorp te verbinden en samen meer voor
elkaar te krijgen. Het Promsconcert past
daar ook bij.”
Het jongste lid van de fanfare is de
11-jarige trompettist David Scheffrahn:
“Ik speel nu al weer drie jaar trompet.
Mijn vader wilde graag dat ik dat ging
doen, maar nadat ik eenmaal begonnen was, vond ik het steeds leuker.
Ik zit nu sinds een jaar bij Eendracht en
dat vind ik echt heel leuk. Er worden
veel grapjes gemaakt. Ik heb ook echt
veel geleerd hier. Zo kon ik toen ik
hier kwam nog helemaal geen maat
tellen, dat heb ik nu wel onder de
knie. De repetities zijn wel vaak laat,
dus mag ik van mijn moeder alleen de
eerste helft meespelen. Ik heb heel
veel zin in het Promsconcert, maar ik

Ook in het nieuwe jaar staan we weer voor u klaar!

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Dringend een priester nodig?
T 077 398 14 16 (alg. secretariaat)
(werkdagen tussen 10.00 en 12.00)
Deken A. de Graaf Woutering
T 06 21 22 49 38
Kapelaan K. Mielnik
T 06 31 74 40 26
kapelaan Marcin
T 06 29 89 91 69
kapelaan Terrence
T 06 31 97 85 15

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

ben ook wel nerveus. Het is pas mijn
tweede grotere concert, dus ik vind het
nog echt spannend.”
Sjaak Wijnhoven is met zijn 80 jaar
het oudste lid van de fanfare: “Ik speel
nu al 65 jaar de alt sax bij Eendracht.
Ik speel dus al ongeveer de helft van
de leeftijd van de fanfare mee. We
hebben er met bijna de hele familie
bij gezeten. Mijn vader was sinds 1912
lid van de fanfare. We spelen nu al
100 jaar ieder jaar met oud en nieuw
het Wilhelmus. Hij is degene die daar
toen het initiatief voor heeft genomen.
Ik vind de saamhorigheid en het
samenspel zelf altijd erg fijn. Samen
bouwen we naar een show als het
Promconcert en maken we er het beste
van.” Dirigent Guido Collaris licht toe:
“We werken er met veel enthousiasme
naartoe. Een heleboel zit al in de naam
van de fanfare. Het is een hele hechte
club. In de repetities spelen we met
de verschillende gasten apart. Met het
Promsconcert is het de eerste keer dat
we alles samen doen. Het is dus een
hele uitdaging voor ons.”
Het promsconcert vindt plaats in de
Schouwburg van Venray.
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