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Allemaal
lichtjes op het water
Op het strand bij de Kasteelse Bossen in Horst vond op zaterdagavond 19 augustus het festival When love meets life plaats. Bezoekers kregen bij de entree een bootje
waarop zij hun wensen, offers, herinneringen en dromen konden schrijven. De bootjes zorgden ’s avonds voor allemaal lichtjes op het water.

Mogelijk geen recreatiebad bij nieuw zwembad Horst

Wethouder:
‘Teleurstelling te voorbarig’
Teleurstelling over het nieuws dat het niet haalbaar is om een apart recreatiebad te realiseren bij het nieuwe
zwembad in Horst, is te voorbarig. Dat stelt verantwoordelijk wethouder Ger van Rensch van gemeente Horst aan
de Maas. “Het plan staat nog niet vast.”
De wethouder meldde begin
augustus dat uit onderzoek bleek
dat een extra recreatiebad bij de
nieuwbouw van het zwembad in
Horst niet mogelijk zou zijn in het nu
vastgestelde budget. Dit was wel de
wens van de denktank bestaande
uit gebruikers en betrokkenen van
het zwembad. Deze adviseerde de
gemeente vorig jaar om te kiezen
voor een zwembad voor alle doel-

groepen om zo het bezoekersaantal te
verhogen. Binnen het nu beschikbaar
gestelde budget voor het zwembad is
hun wens, een wedstrijdbad met daarnaast een recreatiebad, niet mogelijk.
Een minder uitgebreide voorziening,
zonder vaste glijbaan en bubbelbad,
hoort wel tot de mogelijkheden, stelt
de wethouder.
Dit nieuws leidde onder de
lezers van dit blad tot teleurstelling.

“Mijn zoontje wil juist naar De Berkel
vanwege de blauwe glijbaan en
de bubbels”, liet iemand weten.
Zonder apart recreatiebad hoeft er
geen nieuw zwembad te komen,
vond bijna 70 procent van de stemmer op onze poll. De boosheid en
zorgen zijn volgens wethouder Van
Rensch nog niet op hun plaats.
Lees verder op pagina 03

Festivalbezoekers waren verspreid
over het terrein aanwezig. Ze knutselden hun bootje in elkaar aan tafels
die aan de rand van het strand
waren neergezet. De op het strand
neergelegde dekens en zitzakken
waren bezet door mensen die hun
bootjes al af hadden. De bootjes met
het kaarsje erin brandend naast hen,
zaten ze te luisteren naar de band
SOULL. De bootjes waren volgeschreven
en getekend. Op sommige stond een
erg persoonlijke boodschap van grote
emotionele waarde, op andere de wens
om elkaar meer te helpen of om liefde
te verspreiden.
When love meets life stond in
het teken van het goede doel Sisters
Diary. Dit goede doel zet zich in voor
het aanwakkeren van de discussie
over maatschappelijke problematiek
waar jongvolwassenen die ongeneselijk ziek zijn tegenaan lopen. Volgens
de stichting blijkt dat hun ziekte een
grote rol speelt bij bepaalde zaken in

het leven zoals het vervullen van een
kinderwens, hypotheek, verzekering
en werk. Deze normale zaken worden,
volgens Sisters Diary, ineens moeilijk of
vaak onmogelijk gemaakt. Sisters Diary
staat daarom jongeren met een ziekte
bij die met deze problemen te kampen
krijgen.

Mooie traditie
Het idee voor het festival is ontstaan door een ervaring in Thailand”,
vertelt Stijn Claes (29) van de organisatie. “In Thailand wordt het lichtfeest
elk jaar gehouden om Boeddha te eren
en wensen in vervulling te laten gaan.
De mensen in Thailand geloven dat als
het kaarsje nog brandt op het moment
dat het uit het zicht verdwijnt de wens
die zij op hun bootje hebben geschreven in vervulling gaat. Dit is een mooie
gedachte en traditie die we graag met
de inwoners van de gemeente Horst
aan de Maas wilden delen.”
Lees verder op pagina 02
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De Burger Advies Raad

Advies geven aan gemeente vanuit samenleving
De Burger Advies Raad (BAR) is een adviesorgaan dat het beleid van de gemeente mee kan bepalen en
beïnvloeden. Deze raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies. ”Wij vertegenwoordigen de bevolking van
Horst aan de Maas door tussen de mensen te staan en echt te luisteren naar wat er op de grond gebeurt,” aldus
Fred van Neerven uit Horst, voorzitter van de BAR.
De BAR bestaat inmiddels ongeveer vijf jaar. ”Het is een voortvloeisel uit de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning-raad, maar er is wel een
duidelijk verschil,” vertelt Van Neerven.
”De WMO-raad reageerde namelijk
vooral op vragen van de gemeente.
Wij geven niet alleen gevraagd, maar
ook ongevraagd advies.” De adviezen
van de BAR omvatten het ’sociale
domein’. ”Dat betekent eigenlijk alles
wat te maken heeft met dingen als
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zorg, werk, inkomen en de werking van
wijkteams van de gemeente.”
Op het moment dat de BAR
tegen een probleem aanloopt in
de samenleving, wordt er eerst
zelf gezocht naar een oplossing.
De gemeente staat daar in eerste
instantie los van. ”Hoewel we wel
klachten binnenkrijgen, zijn we geen
klachtenbureau”, zegt Van Neerven.
”De meeste klachten die we krijgen,
kunnen we doorverwijzen naar andere
instanties. Wel is het zo dat op het
moment dat we merken dat er een
structureel probleem is, we ingrijpen.
We zetten dan een beleidsadvies op,
dat terechtkomt bij het College van
B&W. Het college moet hier vervolgens
iets mee doen.”

Presentatie en
profilering
De BAR houdt zich dus bezig met
allerhande problemen in de samenleving. Een aantal onderwerpen waar
de adviesraad zich onlangs mee bezig
heeft gehouden, is de toegankelijkheid van het centrum van Horst voor

gehandicapten en het klantcontact
aan de balie in het gemeentehuis.
Van Neerven: ”Momenteel zijn we
bijvoorbeeld ook bezig met de sluiting
van thuiszorgwinkel MediPoint. We zijn
aan het inventariseren of de gemeente
hier een oplossing voor kan bieden.
MediPoint is namelijk een belangrijke
voorziening in Horst aan de Maas, die
eigenlijk niet zomaar weg kan vallen.”

Op zoek naar
oplossing
Hoewel de BAR jaarlijks al
meerdere adviezen aan de gemeente
geeft waar ook echt iets mee gedaan
wordt, is er volgens Van Neerven nog
genoeg ruimte voor ontwikkelingen.
”We moeten nog werken aan onze
presentatie en profilering. Veel mensen
weten niet dat er zoiets als een Burger
Advies Raad bestaat, terwijl mensen
juist bij ons terechtkunnen met vragen
en ervaringen. Daarnaast proberen we
ook de samenwerking aan te gaan met
andere adviesraden, ook buiten Horst
aan de Maas. Op die manier staan we
sterker tegenover grote instanties als

Aanhanger Meterik
gestolen
Een aanhangwagen met daarop een toiletbox is zaterdagavond
19 augustus of in de nacht van zaterdag op zondag 20 augustus
meegenomen van een locatie aan de Seurenweg in Meterik.
Nabben Verhuur uit Tienray
plaatste zondagmiddag een oproep
op Facebook voor getuigen. Zij verhuurden de aanhanger met toiletunit, die ontvreemd is. De toiletbox
werd zondag teruggevonden in

de Schadijkse Bossen in Meterik.
Deze was zwaar beschadigd achtergelaten. De aanhangwagen is echter
niet teruggevonden. Het verhuurbedrijf riep via haar sociale media
getuigen op zich te melden.

de provincie en zorgverzekeraars.”
Volgens Van Neerven is de BAR
een heel goede aanvulling op het
gemeentelijk beleid. “Wij kunnen
problemen die direct vanuit de samenleving komen, vertalen richting de
gemeente,” zegt hij. Bovendien is de
kracht van de BAR de manier waarop
we met problemen en oplossingen

omgaan. Als we op zoek gaan naar een
oplossing, doen we dat vaak samen
met ambtenaren. Dat zorgt ervoor dat
we uiteindelijk vaak tot een oplossing
komen die ook echt in de samenleving
past.”
Kijk voor meer informatie en
contact met de Burger Advies Raad op
www.barhadm.nl

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.
Vervolg voorpagina

Allemaal lichtjes
op het water
“Het is een hele mooie en bijzondere ervaring”, aldus de bezoekers.
Met het vallen van de nacht droegen ze
hun bootjes naar de waterkant. Omdat
de wind verkeerd stond, werden de
bootjes op een vlot geladen en door de
brandweer van Horst naar het midden
van het water gebracht. Hier werden
de bootjes uitgezet. Bij de aanblik van
alle lichtjes op het water werd het even
stil in de Kasteelse Bossen. Uiteindelijk
voeren de bootjes terug naar de kust,
waar de mensen hun dromen en
wensen in ontvangst konden nemen.
De band begeleidde dit moment met
het nummer Sisters Diary.

Leven in moment
Of het festival volgend jaar
opnieuw plaatsvindt is niet zeker.
“Het vervolg van dit festival hangt

erg af van de reacties. Naderhand
evalueren we met de gemeente hoe
het ging en of we er een jaarlijks,
tweejaarlijks of eenmalig evenement
van maken”, aldus de organisatie. Al
met al kijkt zij tevreden terug op de
avond. Organisator Eveline de Koster:
“We stonden bij de entree toen mensen weggingen en hebben toen veel
reacties gekregen. Mensen waren erg
onder de indruk. Ze gaven aan dat ze
van tevoren niet wisten wat ze konden
verwachten, maar dat het een bijzondere ervaring was. De mooiste feedback die we hebben gekregen, is dat
mensen even niet dachten aan morgen,
of werk of zorgen, maar dat ze echt in
het moment zelf waren. Dat was naast
het aandacht vestigen op Sisters Diary
ons doel en daarmee is de avond voor
ons dus zeer geslaagd.”
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Toch weer supermarkt
voor America
America heeft voor zondag 1 oktober een nieuwe supermarkt, heeft stichting Brood op de Plank bekendgemaakt. De supermarkt verschijnt op de locatie van de oude Spar en wordt een ‘Dagwinkel’. In de winkel komen ook
een pinautomaat en het postagentschap.

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

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

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl
De werkzaamheden in de supermarkt zijn in volle gang
Pandeigenaar Jac Philipsen heeft
een overeenkomst met groothandel
Van Tol Retail uit Bodegraven gesloten.
Deze groothandel levert onder andere
aan supermarkten van de Dagwinkelformule. Volgens Hay Mulders,
secretaris van stichting Brood op de
Plank, is de Dagwinkel een concept dat,
meer dan andere supermarktformules,
de focus heeft op het lokale aspect.
Hij stelt dat het ruimte biedt aan de
lokale ondernemers.

Tweehonderd tips
en suggesties
De beslissing om een nieuwe
supermarkt op te zetten, komt voort
uit een vragenlijst die in juli bij
inwoners van America in de bus zat.
Uit de reacties bleek dat 97,8 procent
van de inwoners het toejuichte dat
er weer een supermarkt in het dorp
kwam. Daarnaast gaf 96,7 procent aan
ook daadwerkelijk boodschappen te
gaan doen in een nieuwe supermarkt.

“Dat zijn bemoedigende cijfers”, geeft
de stichting aan.
Het draagvlak was ook zichtbaar
in de ongeveer tweehonderd tips en
suggesties om het initiatief nog beter te
laten slagen en bijna veertig inwoners
gaven aan dat ze een vrijwillige bijdrage wilden leveren. Mulders: “Het is
natuurlijk niet zo dat vrijwilligers in de
winkel gaan staan. We krijgen namelijk
een bedrijfsleider en personeel. Wat de
vrijwilligers kunnen betekenen, gaan
we nog overleggen met de toekomstige
bedrijfsleider, maar dan kun je denken
aan folders verspreiden of bijvoorbeeld
ouderen helpen met de boodschappen.
Daarnaast vormen zij ook een panel
dat we om meningen kunnen vragen.”
Jan Hellings uit Schijndel wordt de
nieuwe bedrijfsleider.

Samen zorgen voor
behoud winkel
Rabobank zorgt ervoor dat de
supermarkt een in store-pinautomaat

krijgt en ook het postagentschap komt
terug in de nieuwe winkel. Stichting
Brood op de Plank zegt dat het succes
van de supermarkt afhankelijk is van
het enthousiasme van de Americaanse
consument. “Bezoekersaantallen en
de besteding van de klanten zullen
cruciaal zijn voor het behoud van de
supermarkt in America.” Ook Philipsen
hoopt op een goede start en een positief imago in de toekomst. “Laten we
samen zorgen voor het behoud van
‘onze’ Dagwinkel in America”, aldus de
stichting.
De Spar die eerst in America stond
sloot in april definitief haar deuren.
Ondanks verschillende oproepen door
verschillende inwoners om toch bij de
Spar boodschappen te gaan doen trok
de supermarkt steeds minder klanten.
Uiteindelijk konden de eigenaren hun
hoofd daardoor niet meer boven water
houden. Met een nieuw concept en
steun van Americanen hoopt stichting
Brood op de Plank dat de nieuwe
supermarkt wel levensvatbaar is.

Wethouder:
‘Teleurstelling te voorbarig’

Marktpartijen
Hoe het nieuwe bad precies
ingericht gaat worden, ligt in de
handen van marktpartijen, stelt Van
Rensch. “We zijn nu uitgegaan van
de minimale eisen van de denktank,
maar we hopen dat in de aanbeste-

El iann y, Salsa, Kimberly, Sonata,
Korona en Mal l ing Cen t enary.
Op zaterdag 26 augustus 2017

3 verschil lende soort en voor € 5,tegen inlevering van deze advertentie

Kreuzelweg 3 | 5961 NM Horst
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Wethouder van Rensch: “Het plan
staat nog helemaal niet vast”, zwakt
hij het eerdere nieuws af. “Maar de
wens van de denktank om een volledig wedstrijdbad én een volledig recreatiebad te realiseren, lijkt wel echt te
hoog gegrepen. Ook zonder glijbaan
zijn er nog volop mogelijkheden om
het nieuwe bad ook aantrekkelijk te
maken voor gezinnen met kinderen,
maar hoeveel toeters en bellen het
bad krijgt, moet nog blijken.”

Mmmm, om van te smullen...
Verse zoete aardbeien én heel veel keuze in smaak:

dingsprocedure die marktpartijen nog
met slimme oplossingen gaan komen
om toch aan alle wensen en eisen te
kunnen voldoen binnen het gestelde
budget.” Een andere mogelijkheid
is dat de gemeenteraad een hoger
budget beschikbaar stelt voor het
zwembad.
Comité ’t Zwembad mot Bliêve,
dat ook vertegenwoordigd is in de
denktank, liet eerder al weten niet
blij te zijn met de uitkomsten van het
marktonderzoek. Ook de nuancering
van wethouder Van Rensch dat het
plan nog helemaal niet definitief is,
kan het comité niet gerust stellen.
Woordvoerder Paul Geurts: “Het is
logisch dat er veel ophef is over een
nieuw, maar sober zwembad. Het is
toch gek dat je eenzelfde bedrag uit

zou geven aan een nieuw, maar minder aantrekkelijk bad? Vooral de
gezinnen met kleine kinderen zijn
straks de dupe. In de denktank
stonden oorspronkelijk twee opties
tegenover elkaar: een nieuw zwembad bij Afslag10 of behoud van het
huidige zwembad met haar uitgebreide voorzieningen. Overleg leidde
tot een voorstel waarin het beste van
de twee werd gecombineerd. Nu gaat
het college in haar voorstel feitelijk
terug naar de oude plannen, waarbij
het resultaat van de denktank terzijde
wordt geschoven, alleen maar omdat
de markt ons voorstel niet haalbaar
acht.”
De gemeenteraad beslist in
september of er een aanbestedingsproject mag worden opgestart.

077 397 02 16

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

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio
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Over paters en nonnen
7

Sint Annaklooster Sevenum

In het van oorsprong katholieke Horst aan de Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis
hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes
onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een
prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we in de geschiedenis van enkele kloosters. In deze aflevering: het Sint Annaklooster in Sevenum.

De geschiedenis van het
Sevenumse klooster begint in
Duitsland. De congregatie van
de Zusters van de Goddelijke
Voorzienigheid werd in 1842
gesticht in Münster door Eduard
Michiels. Hij wilde graag arme en
verwaarloosde kinderen helpen
door hen gratis onder te brengen
in een weeshuis en hun goede

opvoeding en onderwijs te bieden.
Het was vooral zijn bedoeling om
weesmeisjes te helpen die door de
armenraad tot hun veertiende jaar in
gezinnen werden ondergebracht en
die nog niet in staat waren om zelf
hun brood te verdienen. In 1870 begon
in Duitsland de Kulturkampf. De strijd
tussen kerk en staat bereikte een hoogtepunt en de staatsman Bismarck wilde

het katholieke kerkelijk leven onder
staatstoezicht brengen. Congregaties
werden als cultuurvijand gezien en hun
rechten werden steeds meer beperkt.
In 1876 besliste de regering dat alle
religieuzen hun kloosters en weeshuizen
moesten verlaten.
De eerwaarde moeder van de
Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
reisde naar Nederland en het lukte haar

om in Blerick een huis te kopen en een
landgoed in Steyl tot haar beschikking
te krijgen. In 1887 mocht de congregatie haar werkzaamheden in Duitsland
weer oppakken, maar ook in Nederland
bleef de congregatie met verschillende
dochterhuizen bestaan.
Op verzoek van burgemeester
Everts arriveerden op 22 februari 1877
vier zusters van de congregatie in
Sevenum. De waarde overste uit Steyl
kreeg het woonhuis dat eigendom
was van de directeur Everts van Rolduc
aangeboden en vestigde zich hier.
De zusters moesten veel moeilijkheden
overwinnen: ze bezaten bijna niets en
hadden veel taalproblemen. Pastoor
Janssen uit Sevenum gaf de zusters
Nederlandse les. De vier gingen
meteen aan het werk. Ze gingen op
ziekenbezoek, startten een bewaarschool die later uitgebreid werd met
een naai- en breischool en startten in
1879 met de opvang van enkele kinderen van wie de moeder was overleden.
In de jaren die daarop volgde werd
het klooster uitgebreid met onder
andere een meisjesschool en boerderij
waar de ziekenverzorging in gevestigd
was en later ook het Groene Kruis,
een consultatiebureau en bejaardenzorg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
bood het klooster plek aan vele
evacués en moesten de zusters hun
gebouwen nu en dan af staan aan
de Duitse, Engelse of Amerikaanse
soldaten. Op 8 april 1945 vertrokken
de laatste Amerikaanse soldaten en
kon de meisjesschool weer in gebruik
genomen worden.

Jaren na de oorlog werd er in
Sevenum gepraat over de bouw van
een nieuw bejaardenhuis. In 1960
namen deze plannen vastere vorm
aan en werd besloten dat het oude
kloostergebouw zou worden afgebroken en dat er op die plek een nieuw
gebouw zou verrijzen dat verbonden
werd met de nieuwbouw van het
klooster uit 1934. In 1964 werd het
nieuwe bejaardenhuis Sevenheym
ingezegend.
Bijna een eeuw lang zijn
de zusters van de Goddelijke
Voorzienigheid werkzaam geweest in
Sevenum. In de tweede helft van de
twintigste eeuw droegen zij steeds
meer van hun taken op het gebied
van onderwijs, ziekenverzorging en
weeskinderen over aan anderen.
Eind 1976 was in Sevenum geen
enkele zuster meer werkzaam in
de zorg of het onderwijs en was
het moment aangebroken om het
Sint Annaklooster op te heffen.
Op zondag 2 januari 1977 werd
het afscheidsfeest van de zusters
gevierd. Als herinnering aan het
honderdjarig verblijf in Sevenum
werd door het parochiebestuur een
geldbedrag beschikbaar gemaakt om
een plaquette aan te brengen op de
voorgevel van het kloostergebouw
van het bejaardentehuis om zo een
blijvende herinnering aan de zusters
te houden.
Bron: De zusters van Sevenum – Honderd
jaar zusters van Goddelijke Voorzienigheid
in Sevenum 1877-1977 (Nel VerstegenMaessen, 2008)

HIGH TEA & HIGH LUNCH
IDEAAL VOOR ‘N VRIENDINNENDAG OF BABYBORREL

FINAL SALE
70%

Donderdag
24-8

Vrijdag
25-8

Zaterdag
26-8

VANAF

16

Project van Rendiz

Stationsstraat 151 Hegelsom - 077-3030680 - www.staatsie1866.nl -

Zondag
27-8

VERSE SEN
E BERSKILO
W
U
A
L
E
B
,75 P
€5
UK
ZELF,5P0LPER KILO
€2
Dorperpeelweg 1,
5966 PM America.

*Alleen geldig op geselecteerde items.

.50

Tel. 0493 – 38 07 82

www.blauwebessenland.nl

/Staatsie1866

Dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur
Op zondag van 10.00 tot 17.00 uur
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Problemen met
uw kunstgebit?

Achter de schermen
4

Vormgeving

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

Iedere week valt de HALLO bij u op de deurmat. Hoe dat nieuwsblad er uitziet, dat weet u inmiddels wel.
Maar weet u ook hoe het er achter de schermen bij de HALLO aan toegaat en wie de mensen zijn achter het
blad? Dat laten we in deze serie zien. In deze aflevering vormgever Marc Delmée aan het woord.

Tandprotheticus P.C. van Kuijk
en P. Kool in samenwerking met

r
Al mee ar
a
j
3
2
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in Hors

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

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

De kracht van de HALLO zit,
naast de nieuwsberichten en advertenties, in de uitstraling van het
blad. Fris, modern, met veel kleur
en grote foto’s. Verantwoordelijk
voor deze uitstraling is de afdeling
vormgeving van Kempen Media.
Elke week zorgen zij ervoor dat
de teksten en advertenties mooi
verdeeld worden over de pagina’s.
“En dat is telkens weer een gepuzzel”, lacht vormgever Marc Delmée.
“We werken met de verhouding
60 procent tekst en 40 procent
advertentie per pagina. We proberen
elke pagina in evenwicht te houden
en rust te creëren in het blad.
Dat doen we door bijvoorbeeld geen
concurrerende bedrijven bij elkaar te
plaatsen, maar ook door het kijken
naar het gebruik van kleur. Soms
plaatsen we bewust foto’s in zwart/
wit, als dit de pagina ten goede
komt. En we gaan door totdat we
tevreden zijn, de kwaliteit staat

voorop. Het kan zomaar zijn dat ik vlak
voordat de HALLO naar de drukker gaat,
op woensdag om 15.00 uur, nog wat aanpas op een pagina. En het is niet zo dat
bij minder pagina’s de opmaak makkelijker wordt, juist niet. Geef mij maar een
hele dikke HALLO.”
Na de middelbare school volgde
Marc een opleiding aan het toenmalig
grafisch lyceum in Eindhoven. “Als kind
tekende ik al graag en vond ik het leuk
om creatief bezig te zijn. Vandaar dat ik
voor deze opleiding heb gekozen. Na mijn
studie heb ik onder meer gewerkt bij de
Gouden Leeuw in Panningen, waar ze
al diverse weekbladen uitgaven zoals
Het Blèdje en Op den Baum. De pagina’s
werden toentertijd nog allemaal met
de hand gezet. Toen ik er kwam werd
alles overgezet naar digitaal.” In 2005
begon Marc bij Kempen Media. De start
van HALLO Horst aan de Maas heeft
hij dus vanaf het begin meegemaakt.
“Samen met collega Leon Cuijpers heb ik
het stramien van het blad bedacht en het

logo ontworpen. We kozen bewust
voor een afwijkende opmaak door
tekst en advertentie gezamenlijk op
één pagina te plaatsen. Dit verhoogt
de attentiewaarde van beide. De kleur
blauw is gekozen omdat deze, net als
de naam, opvallend en fris is. En dat
komt weer terug in de uitstraling
van het nieuwsblad.” Waar Marc zich
voornamelijk bezighoudt met de
opmaak van de artikelen, neemt Leon
de advertenties voor zijn rekening.
Indien nodig worden ze daarbij
ondersteund door de andere collega’s
van de afdeling.
Twee jaar geleden startte HALLO
Peel en Maas en in oktober verschijnt
de eerste editie van HALLO Venray.
Ook dat wordt weer een uitdaging,
zegt Marc, maar wel een leuke.
“Met het team gaan we ervoor zorgen
dat ook deze editie er elke week goed
uitziet en op tijd klaar is. Het lukt ons
telkens weer om de deadline te halen
en dat geeft toch wel een kick.”

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

Voetreflexologie geeft energie.
Praktijkadres:
ZELF STAPPEN
Pieter Belsstraat 78
JE
BETER TE
5961 DW
Horst

06-15 49 09OM
26
ZETTEN
info@sandrapoels.nl
VOELEN?
www.sandrapoels.nl

• o.a. bij veranderingsprocessen • slaapproblemen
• hoofd-nekklachten • darmklachten
Praktijk voorziekten
Voetreflextherapie
• chronische
• verlies • overgangsklachten
*vergoeding via aanvullende zorgverzekering mogelijk

PIETER BELSSTRAAT 78 5961 DW HORST 06 - 15 49 09 26

WWW.SANDRAPOELS.NL

Crist Coppens
geldig t/m
zaterdag
12 augustus 2017

4 gemarineerde kipfilets € 5,50
VLEESWARENKOOPJE

100 gram salami en 100 gram grilworst
Samen voor € 2,75

Verstand van lekker eten!
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

077 398 37 94

Nieu

www.coppens.keurslager.nl
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Fit...

START 4 SEPTEMBER

Cursus Slank en Vitaal!
In 6 weken op weg naar een
(blijvend) gezond gewicht
• Geen punten of calorieën tellen
• Gezond, gevarieerd en lekker eten

Voetbaldagen Sevenum
In Sevenum zijn van maandag 21 tot en met vrijdag 28 augustus de JAKO-voetbaldagen bij voetbalvereniging Sparta’18. Kinderen tussen de 6 en 14 jaar kunnen hier vijf dagen lang een gevarieerd
programma volgen met allerlei voetbalactiviteiten. Er wordt getraind op techniek en tactiek, er is
kooivoetbal en pannavoetbal en er worden verschillende toernooien georganiseerd.

• Vele tips en recepten
• Meer energie... Meer zelfvertrouwen

Gegarandeerd
resultaat!

Voor meer info of aanmelding:
06-33178333 | Weltersweide 1, Horst | www.slenderyoufit.nl

06

familie

24
08
Iedere dag werd de wereld kleiner
de mogelĳkheden minder
de levenswil bleef
het leven niet.

Zonder Ingrid is alles anders
Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
in welke vorm dan ook, die wij mochten ontvangen
tijdens het ziekbed en na het overlijden van onze

Geert Hermans
Hĳ overleed dinsdag 15 augustus 2017 op 55-jarige leeftĳd

Ingrid

Maritha Hermans-Cox
Sanja
Steff
Moeder Hermans en Moeder Cox

Met trots kijken wij als familie terug
op de prachtige herinneringsdienst.
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte
dat Ingrid in haar leven voor velen zoveel heeft betekend en
dat zij middels haar schilderijen en wijngaard op een zichtbare
manier voor iedereen aanwezig blijft.

Op zondag 20 augustus hebben wĳ Geert te ruste gelegd
bĳ zĳn dochter Sanja op de Natuurbegraafplaats Weverslo
De vele blĳken van medeleven waren hartverwarmend
en hebben ons goed gedaan. Wĳ danken u daarvoor.

De leegte blijft moeilijk te aanvaarden,
maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet.
Ingrid gaat verder - wij ook!

Voor al uw Timmerwerken:
www.verdellentimmerwerken.nl
06 46 06 74 73.

Danielle Toonen
Jan en Regien Cuppen
Ted en Anja Cuppen
Laura en Jort, Joris, Jasper
Bertien en Ralph Bastiaans
Fabian en Ilse, Marlon

Te huur gevraagd: woonruimte voor
rustige man. Tel: 06 23 61 36 40.
Leaser/Bijrijder gezocht
voor 10 jarige ruin. Stokmaat 1,58.
Ervaring vereist. Minimaal 15 jaar. Mag
verplaatst worden. Meer info bel of
app 06 57 62 48 32.
Mooie stoffen, veel naai- en
quiltartikelen. Naailessen vanaf 8 jaar,
(beginners)cursus quilten.
Meer info via www.cassandra-creatief.nl
of 0478 57 10 45.

In memoriam
Tot ons verdriet hebben we kennis genomen van het overlijden van
Tiny Klaassen - Vullings (70). Tiny is sinds 2005 bij De Zorggroep
vrijwilliger geweest in Elzenhorst, Berkele Heem en hof te Berkel. We zijn
Tiny dankbaar voor haar bijdrage aan het welbevinden van onze cliënten.
Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte toe
met het verwerken van dit verlies.
De Zorggroep,
bewoners, medewerkers, vrijwilligers
raad van bestuur en raad van toezicht

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Bekijk al onze meubels in de webshop!
Witte meubels - eiken boomstamtafels
maatwerk - kussens – tuinmeubels.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Fietsreparatie Piet Kusters wegens
vakantie gesloten tot 30 augustus.
Computerhulp Horst aan de Maas
voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of nieuwe
website! Bel mij op 06 31 52 45 17.

Helaas hebben wij moeten vernemen dat

Jan Pouwels
een van de oprichters van onze vereniging is overleden.
Jan, bedankt voor jouw inzet voor de jeugd van America.
Nel, kinderen, kleinkinderen en familie
sterkte gewenst met dit verlies.
De leden, leiding en bestuur van
Jong Nederland America

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.

Kerkstraat 22, 5871 AR Broekhuizenvorst

Cursus kaartleggen
met de LeNormand in Venray.
10 lessen van 2 uur. € 175,Start 7 september van 19.30 - 21.30 uur.
Voor info bel 06 10 39 14 46, opgeven
via info@praktijk-maya.nl

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Bridgeclub Horst De avonden worden
langer. Misschien zin om een avond
te gaan bridgen? De denksport voor
een gezonde geest. Zie de website
van BC Horst of neem contact op met
Guus Brummans tel. 398 47 72.
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.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.

Welkom lief meisje!

Geboren op
16 augustus 2017

Anne
Dochter van:
Sjaak van Ooijen en
Nelly Spreeuwenberg
Zusje van Nina
Blauwververstraat 51
5961 KH Horst



Welkom lief ventje!

Geboren op
18 augustus 2017

Vidal
Geboren

Teun
20 augustus 2017
Zoon van
Bart Peeters
en Monique Cornelissen
Vondersestraat 21
5961 JR Horst

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Aardbeienplanten en leibomen,
aardbeienplanten in pot va
30 cent eenjarige planten.
Nieuwe collectie leibomen. Actie:
www.plantencentrumvandenbeuken.nl
vaste planten actie.

Zoontje van:
Rianne Kessels
& Ivo Gielen
Meterik

Tom Alaerds &
Melanie van de Laak
Gaan trouwen op
zaterdag 2 september 2017!
U bent van harte welkom
op onze receptieborrel van
16.00 tot 17.00 uur
op Kasteel de Keverberg,
Kasteelhof 4 in Kessel.

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

Vermist getijgerde poes met stipje
op de neus. Omgeving de Slooi tussen
Melderslo en Horst. 06 42 45 66 60.
Bridgeclub Horst In september start
een beginnerscursus bridgen.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Voor meer informatie zie de website
van BC Horst of neem contact op met
Guus Brummans tel. 398 47 72.
Klusman voor in huis en tuin
06 21 23 88 89 gratis prijsopgave.
Levensloopbestendige woning in
het centrum van Horst. Vrijstaande
nieuwbouwwoning met slaap- en
badkamer op begane grond en leuke
achtertuin met vrije achterom, luxe
afwerking. Koopprijs 355.000,-- k.k.
Voor meer info: 077 398 90 90.

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

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

SCOOTMOBIELEN
ROLLATORS

Brocante 50% korting. We gaan
hele maand augustus gewoon door
met vette korting. Di t/m vr 12-17 en
zat 10-16 uur. Brocante Hal Limburg
Speulhofsbaan 7a Meterik.

Mezenkampstraat 8a
Venlo - Blerick
www.scogo.nl

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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HALLO op huwelijksreis…
Voor één keer heet de rubriek ‘HALLO op vakantie’ anders: de redactie ontving namelijk meerdere foto’s van stellen en families die voor een bruiloft op reis gingen.
HALLO is natuurlijk zeer vereerd dat we bij deze bijzondere gelegenheden aanwezig mochten zijn. Alle bruidsparen van harte gefeliciteerd!

… in Ierland
Het regende pijpenstelen op de bruiloft van Kim Hermans en Michael Carton in Ierland. Dat kon de
overgekomen familie Hermans en Cornelissen uit Horst aan de Maas echter niet deren. De bruiloft was
in het Height hotel in Killnary. Vanwege het slechte weer werd er samen met de HALLO geposeerd bij de
ingang van het hotel gemaakt.

… in Las Vegas
…. in Letland
De familie van John en Aleksandra Klerken uit Riga, de hoofdstad van Letland, kwam onlangs over
vanuit Horst om hun bruiloft mee te vieren. Het was een geweldig feest, aldus de feestvierders die ook
nog even samen met de HALLO op de foto gingen.

Emiel en Yvonne Sijbers uit Sevenum vertrokken onlangs naar
San Francisco in Amerika voor hun huwelijksreis. In Las Vegas
trouwden ze op 30 juli in een kapel in Elvis-stijl: de Graceland
wedding chapel. Daarna werd natuurlijk een foto gemaakt bij het
beroemde welkomstbord. En trots als ze zijn op Horst aan de Maas
mocht de HALLO ook in de trouwreportage voorkomen.

MKB-Limburg pleit vóór station Grubbenvorst
In een brief aan Provinciale Staten Limburg heeft Monique Princen, voorzitter van MKB-Limburg, gepleit voor de komst van een station Grubbenvorst/Greenport Venlo. In de brief verzoekt ze
Provinciale staten om de eerder genomen beslissing om het station te schrappen, te herzien.
Volgens MKB-Limburg is het station
Grubbenvorst/Greenport Venlo van
zeer groot belang voor de toegankelijkheid van Venlo-Venray als logistiek
centrum van de provincie Limburg.
“Een groot deel van de werkgelegenheid in Noord-Limburg is gebaseerd op
de logistiek. Door schaarste aan voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten moeten werkgevers concurreren
met omliggende regio’s. En wanneer
de bedrijven slecht bereikbaar zijn,
zullen arbeidskrachten eerder voor een
baan buiten de regio kiezen”, aldus de
organisatie die zich inzet voor het mid-

den- en kleinbedrijf in de regio.
Met de brief schaart MKB-Limburg
zich achter SMART Logistics Centre
Venlo. Zij maakte zich in juli in een
brief aan de provincie ook al hard voor
het station, omdat het bedrijf ook van
mening is dat goede bereikbaarheid
een onmisbaar middel is om arbeidskrachten te behouden en aan te trekken. In SMART Logistics Centre Venlo
zijn ongeveer 150 stakeholders van het
bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen vertegenwoordigd. Zij zorgen
zodoende voor een groot deel van de
werkgelegenheid in de regio.

Piet Seegers, voorzitter van actiegroep ‘Station Grubbenvorst-GreenportVenlo. Nu.’ is blij met de steun van
MKB-Limburg. “Dit is heel positief.
En het is inderdaad belangrijk voor
de economische ontwikkeling”, aldus
Seegers. De actiegroep heeft zelf handtekeningen verzameld om zich sterk
te maken voor het station en wil deze
binnenkort aan de provincie aanbieden.
Het plan om station Grubbenvorst/
Greenport Venlo aan te leggen werd
een aantal jaar geleden gepresenteerd
als onderdeel van de verbouwing
van de Maaslijn tussen Roermond

en Nijmegen. Later werd het plan
geschrapt omdat de provincie een
tekort had van 14 miljoen euro, mede
veroorzaakt doordat het Rijk minder
bijdroeg dan verwacht.

voeren actie. Ook sommige partijen in
de provincie zijn het niet eens met de
beslissing.
Op donderdagavond 31 augustus
wordt in gemeenschapshuis ’t Haeren
in Grubbenvorst door de werkgroep een
informatieavond georganiseerd over
het station. Uitgenodigd zijn de politici
en bestuurders van de betrokken
Verschillende partijen verzetten zich gemeentes, provincie, ondernemersverenigingen uit de regio, vertegenechter tegen het schrappen van het
woordigers van de Brightlands Campus,
station. De gemeenteraden van Horst
vereniging Rover en andere belanghebaan de Maas, Venlo en Venray hebben
benden. De informatieavond start om
zich al uitgesproken tegen het schrap19.30 uur.
pen en inwoners van Grubbenvorst

Plan werd geschrapt
vanwege tekort
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gasthoofdredacteur
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Tijdens de zomervakantie nodigt HALLO Horst aan de Maas zes gasthoofdredacteuren uit. Zij geven om beurten de input
voor deze twee pagina’s. Deze keer: Nico Freriks.

ID GASTHOOFDREDACTEUR
NAAM

Nico Freriks
GEBOORTEDATUM

22-12-1981
WOONPLAATS

Horst
C.V.

NLD

Volleybalinternational,
JOGG-regisseur gemeente Horst aan de Maas

<<<Nico<<<<<<<<Freriks<<<<<<<22-12-1981<<<<<<<<Horst<<<

GEPLUKT

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.

Nico Freriks (36) werd bekend als
volleybaltalent. Hij startte bij volleybalvereniging Hovoc. Zijn carrière bracht hem
naar diverse internationale clubs. In 2004
kwalificeerde hij zich met het Nederlands
team zelfs voor de Olympische Spelen van
Athene. Hij speelde zestien jaar op
topniveau bij Nederlandse clubs als
Omniworld Almere en Nesselande Rotterdam en buitenlandse clubs als het Russische Lokomotiv Belogorie, het Belgische
Knack Roeselare en twee Iraanse clubs.
Hij woont tegenwoordig weer in Horst met
zijn gezin. Naast volleyballen op het oude
nest, werkt hij als JOGG regisseur van
gemeente Horst aan de Maas. Met zijn
sportervaring probeert hij anderen te
motiveren en inspireren om meer te gaan
bewegen.

Sandy
Uytterhoeven

De in Maastricht geboren Sandy Uytterhoeven (42) groeide op in Limburg, maar vertrok voor haar studie richting de Randstad. Ze voltooide
twee studies en ging kwetsbare groepen helpen. Later keerde ze terug naar Noord-Limburg en richtte ze in Horst ‘Gewoon Doen’ op, waar ze
tegenwoordig dagbesteding biedt aan mensen met een beperking.
Sandy is in Maastricht geboren, maar groeide
met twee broers en twee zussen op in Baarlo.
Ze was vroeger een beweeglijk kind. “Veel rennen,
klimmen en in bomen spelen,” vertelt Sandy.
“Op mijn zevende ging ik ook op atletiek, en dat
ging me goed af.” Een grote verrassing is het dan
ook niet dat ze voor een opleiding voor sportbegeleider aan CIOS in Sittard koos.
Aan het einde van haar opleiding moest Sandy
een bewegingsplan maken voor een leerling
met de ziekte van Duchenne, een ongeneeslijke
spierziekte waarvan de patiënten vaak niet ouder
worden dan 30 jaar. Sandy: “De leerling had een
gesprek met een maatschappelijk werker over de
dood. Dat maakte veel indruk op me. Mede daardoor ben ik later ook met kwetsbare groepen gaan
werken. Ik heb met langdurig werklozen gewerkt
en met vluchtelingen.”
Om met die kwetsbare groepen te kunnen
gaan werken, volgde ze na het afronden van
het CIOS een opleiding Maatschappelijk Werk
en Dienstverlening aan De Haagse Hogeschool.

Daarna bleef ze in de randstad hangen. “Als puber
wilde ik er op uit, de grote stad in, de drukte in,
dingen ontdekken, daarom ben ik verhuisd naar
Den Haag.” Ze ging na haar opleiding werken in
de gemeente. “Ze vroegen me als teamleider,
daar twijfelde ik in eerste instantie over, want ik
heb een behoorlijke hekel aan autoriteit. Maar
tegelijktijdig zag ik het als een kans om me verder
te ontwikkelen en het bleek een goede zet.”

‘Een huis is maar een huis en
een baan is maar een baan’
Vijftien jaar geleden werd haar moeder
ernstig ziek en ze besloot terug te komen naar
Limburg. “Een huis is maar een huis en een baan
is maar een baan, die zijn dan niet zo belangrijk.
Ik ben toen met familie en vrienden voor mijn
moeder gaan zorgen. Daarom kon ze tot haar
dood thuisblijven, dat was intensief, maar ook
heel mooi.” In het bedrijfslogo dat ze later zou
ontwerpen heeft ze de lievelingsbloem van haar

moeder gebruikt. “Dat was de roze gerbera.
Ik ontdekte toen dat de betekenis van die bloem
‘jij maakt alles mooier’ is. Daarmee was voor mij
het cirkeltje rond.”
Ze is daarna in Horst bij een grote organisatie
gaan werken als manager. Maar toen daar een
reorganisatie plaatsvond, moest zij volgens het
‘last in first out’-principe het veld ruimen.
“Ik had al getwijfeld over het starten van een
eigen bedrijf, maar dat is natuurlijk een enorme
stap. Een paar weken later zat ik in de auto me af
te vragen of ik die stap zou durven zetten. Ik reed
achter een wit busje en keek omhoog, daar stond
www.doensen.nl Sen is mijn bijnaam. Ik heb de
tekst gelezen als ‘doen sen’. Toen dacht ik bij
mezelf: ik ga het ook gewoon doen. Zo is de naam
van mijn bedrijf in dagbesteding voor mensen met
een beperking ontstaan. Ik zou eigenlijk nog een
keer langs moeten gaan met een bloemetje om ze
te bedanken”, lacht Sandy.
“1 april vorig jaar zouden we beginnen.
Maar het pand was nog niet af. Dus toen heb-

HALLO
Column
Zelfregie
Nadat ik ruim een jaar gestopt ben
met mijn topsportcarrière (top-volleyballer), klinkt dit misschien raar, maar
ben ik steeds dankbaarder dat ik dit
heb mogen meemaken. Deze ervaring
heeft mijn leven bepaald, verrijkt en
mij als persoon gevormd.
Een ding was al vroeg duidelijk. Je
moet het zelf doen, niemand komt het
je brengen. Je moet je eigen dromen
verwezenlijken en dat gaat met ups en
downs. Door zelf de regie te nemen en
soms moeilijke, tegenstrijdig aan het
‘normale’ keuzes te maken, heb ik deze
reis kunnen maken. Inmiddels kan ik
trots op deze carrière terugkijken en zet
ik me momenteel vanuit deze gedachte
in voor gezondheid en welzijn van onze
Horster jeugd. Vanuit deze context van
gezondheid, welzijn en zelf de regie
nemen geef ik tijdens deze zomereditie
graag het woord aan Sandy
Uytterhoeven en Yvonne Poels. Ze
hebben ieder op hun eigen manier regie
genomen en vol passie volgen zij hun
hart, idee en droom. Sandy biedt met
haar bedrijf een andere manier van zorg
voor kwetsbaren in de samenleving aan,
waarin ze anders denkt en doet dan
andere aanbieders. Yvonne heeft haar
eigen praktijk en helpt mensen door
middel van haptotherapie en mindfulness. Gezondheid zit hem niet alleen in
het fysieke, maar ook in het mentale
gedeelte. Iets wat naar mijn idee in
onze drukke stressvolle maatschappij
steeds belangrijker wordt. Live your
dream!
Nico

ben we uiteindelijk besloten dat de cliënten mee
mochten helpen.” Sandy vertelt dat het bedrijfspand ook een eigen werkplek is voor de cliënten.
“Ze hebben zelf aan het pand gewerkt. Verder
ruimen ze ook bijvoorbeeld hun eigen afwas op.
Wij zijn wat dat betreft tegen betutteling. In mijn
visie is gelijkheid belangrijk, ook ongeacht salaris
en werk. Maar we houden natuurlijk wel rekening
met wat een cliënt kan.”
Gewoon Doen bestaat uit twee delen. Het
eerste deel is een foto-, film- en internetdeel.
Sandy: “Wij maken wekelijks een tv-uitzending
die wordt uitgezonden op de lokale omroep
Reindonk en we hebben ons eigen YouTubekanaal. Laatst hebben we gefilmd bij Bas van
der Zwaan, presentator van L1, en binnenkort
hebben we een interview met de burgemeester.”
Het tweede deel van Gewoon Doen is Theater
Kleinkunst. “Hier werkt een collega jaarlijks aan
een toneelvoorstelling die we spelen in verschillende schouwburgen in Limburg en Brabant.
De lat wordt hier hoog gelegd. Cliënten krijgen
eerst een theatercursus om te beoordelen of zij
het vak theater maken voldoende in de vingers
kunnen krijgen. We willen ontroeren en warmte
brengen in de samenleving.”
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Vakantietip

Iraans
avontuur
Tijdens de kerstwandeling op 27 december 2013 werd ik
gebeld of ik wilde gaan volleyballen voor een club uit Iran,
op voorwaarde dat ik de volgende dag in het vliegtuig zat.
Wat doe je dan? Iran is niet een land waarover positief wordt
gecommuniceerd in de media.
Na informatie bekeken te hebben, ervaringen uit andere landen in gedachte te hebben
genomen en kort overleg met mijn gezin, ben ik
deze uitdaging aangegaan.
De volgende dag zat ik in het vliegtuig en
merkte ik aan mezelf dat ik het toch wel spannend vond. De eerste dagen vlogen voorbij en
werd ik overdonderd door nieuwe mensen,
indrukken, gewoontes en cultuur. Het begin was
makkelijk want je wordt geleefd, maar ook in
de loop van de tijd bleef een positief gevoel
overheersen. Er ontstond een hele andere indruk
van Iran dan het beeld dat ik vooraf had.
Iran heeft een rijke historie die teruggaat
naar het Perzische rijk van de Sjah. Hiervan zijn
nog steeds monumenten, gebouwen et cetera
zichtbaar en te bezoeken. Het land kent een
grote diversiteit. Van warme stranden tot bergen
waar je kunt skiën, droge woestijn tot groene
bossen en authentieke dorpjes tot grote steden.
Alles is mogelijk in Iran, zolang de regels van het
land maar worden nageleefd.
Hetgeen mij het meest is bijgebleven is
de gastvrijheid van de mensen. Ze wilden me
welkom laten voelen door me uit te nodigen bij

hun thuis voor
een traditioneel
etentje of me
mee te nemen
naar mooie
plekjes van
Iran. Ze zijn
trots op wat
ze hebben
en willen dit
graag delen
met buitenlanders.
Nu de
sancties tegen Iran versoepeld zijn krijg ik
steeds vaker vragen van mensen over Iran.
Zakelijk, maar ook voor mensen die er op
vakantie willen gaan. Vaak vertel ik ze over mijn
ervaringen, geef tips en creëer een beeld hoe
het voor mij is geweest. En ja, er zijn een aantal
andere regels en gebruiken die afwijken van
regels in Nederland. Oordeel niet te snel, respecteer ze en er gaan deuren voor je open.
Tip: bereid je goed voor en ontdek wat dit
interessante land jou te bieden heeft.

‘Doen waar je echt blij van wordt’
Yvonne Poels had vanaf haar 23e een succesvolle fysiotherapiepraktijk in Horst, maar besloot na zeven jaar het roer om te gooien. Ze volgde haar hart en startte met het geven van
haptotherapie en cursussen mindfulness. “Ik kwam er achter dat ik niet mijn praktijk moest laten groeien, maar mijzelf”, aldus de 31-jarige Nijmeegse.
het eerst op mezelf toe. Ik realiseerde me dat
ik niet mijn praktijk moest laten groeien, maar
mijzelf.”
Yvonne besloot de sprong in het diepe te
wagen en verkocht de praktijk. “Ik zette ik mezelf
op straat. Fysiotherapie was niet waar mijn hart
lag, ik wilde iets gaan doen met haptotherapie en mindfulness. En dat was best wel even
spannend”, vertelt ze. “Zou je dat nu wel doen,
vroegen mensen mij. ‘Hoe kun je dan nog je huur
betalen? Is dat wel slim?’. Ik besloot mijn eigen
weg te volgen. Te doen wat goed voelde voor mij
in plaats van te focussen op al die beren op de
weg.” Mede door haar opleiding vond Yvonne het
zelfvertrouwen om de lastige keuze te maken.
“Ik durfde nu te vertrouwen op mijn eigen
gevoel. Natuurlijk heb ik de risico’s zorgvuldig
afgewogen. Ik wist dat ik mogelijk mijn huis en
auto niet meer kon betalen. Maar ik besloot dat
als dat zo was, dat dat gewoon oké was. Dan zou
ik daar mijn weg ook wel in vinden.”

Bewustwording

Direct na haar studie startte Yvonne met haar
eigen fysiotherapiepraktijk in Horst. “Ik was nog
echt piepjong”, vertelt ze. “Maar op de een of
andere manier liep het meteen heel goed. En als
iets goed gaat, dan moet je daarmee doorgaan.
Zo hoort het, dacht ik. Maar hoewel ik fysiothera-

pie leuk vond, ging mijn hart er niet sneller van
kloppen.” Vijf jaar geleden twijfelde Yvonne hoe
ze verder moest met haar praktijk. Die groeide
genoeg om meer mensen aan te nemen, maar
tegelijkertijd was ze bezig met een opleiding
haptotherapie. “Dat ging over bewustwording van

je gevoel. Wat vertelt je lichaam je? Wie ben jij
als persoon? Deze therapie kan mensen helpen
die niet goed in hun vel zitten of bijvoorbeeld
een burn-out hebben gehad.” Tijdens de opleiding leerde ze hoe ze andere mensen beter kon
laten luisteren naar hun gevoel. “Maar ik paste

Van haar huis of auto verkopen was gelukkig
geen sprake. “Ik heb nu de mooiste baan ooit
en mijn agenda vult als vanzelf.” Ze geeft onder
andere haptotherapie in Horst en Nijmegen, cursussen mindfulness, yogalessen op een zeilboot in
Turkije en pilatesles. “Alles wat ik nu doe heeft te
maken met bewustwording en persoonlijke groei.
Met mindfulness leer ik mensen door middel van
brein- en aandachtstraining in het hier en nu te
leven. Ik wil mensen dichter bij zichzelf brengen.
Zelf heb ik ervaren wat de meerwaarde daarvan
is en nu wil ik anderen laten zien dat het anders
kan. Dat geluk niet altijd ligt in een fulltime baan
en twee auto’s, maar dat je juist moet doen waar
je echt blij van wordt.”
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Jeugdvoetbaldagen in Horst
Op het Wittenhorstterrein in Horst vinden deze week de jaarlijkse
Jeugdvoetbaldagen plaats. Zo’n 145 kinderen uit de omgeving spelen hier
voetvolleybal, achtkamp, het miniwereldkampioenschap, voeren strijd om
de penaltybokaal en allerlei andere spelvormen. De dagen begonnen op
maandag 21 augustus en duren nog tot en met vrijdag 25 augustus.
In de kantine van RKSV Wittenhorst
speelt een groepje kinderen de quiz.
“Wie is de mascotte van VVV?” vraagt
een vrijwilliger. Een voetballertje praat
zijn mond voorbij: “Phoxy is van PSV!”

verraadt hij. Op het eerste veld spelen
ondertussen teams een penaltybokaal
en op het tweede veld zijn grote teams
te vinden als Liverpool, Ajax en Benfica.
Henk Stiphout is stafhoofd van de

Emma Nabben
naar NK dressuur
In Ermelo vinden op zaterdag 26 augustus de kampioenschappen
dressuur plaats. De Sevenumse Emma Nabben (17) doet met haar pony
Tiara mee in de klasse Z1, de op één na hoogste klasse voor pony’s.

Voor Emma is deze finale de
derde keer dat ze het terrein in
Ermelo als deelneemster betreedt.
Eerder reed en won ze zelfs een
kampioenschap in lagere klassen.
Toch heeft ze in aanloop naar dit
Nederlands kampioenschap wel wat
zenuwen. “Ik vind het in de dagen
voor het kampioenschap altijd
spannend. Maar op de dag zelf is dat
gelukkig helemaal weg, dat is alleen
maar leuk. De locatie in Ermelo is ook
erg groot en het is mooi om daar te
komen”, vertelt Emma.
De voorbereiding voor de finale
bestaat voor haar uit veel trainen.
“Ik train vier keer per week. Dat is dan
ongeveer een half uur hard werken.
De rest is een soort warming up en
cooling down. Maar dat is eigenlijk
niet anders dan de normale trainingen. Anders maak je de druk voor
jezelf alleen maar groter.” Emma vindt
het moeilijk inschatten hoe goed ze
het gaat doen. “Er zijn hele goede
rijders, dat weet ik echt niet.”

Snelle groei dankzij
hard werk
De afgelopen jaren heeft Emma
met haar pony een enorme groei
doorgemaakt. In januari 2016 stond
ze nog in de lagere klasse L1 en
won ze in de zomer van dat jaar
het Nederlands kampioenschap M1.
Begin augustus werd ze in Sevenum
Limburgs kampioen in de klasse Z1,
waardoor ze nu ook mee mag doen

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

op het Nederlands kampioenschap Z1.
Emma: “Ik had zo’n snelle groei niet
verwacht. Toen ik Tiara kreeg, kon ze
nog niks. Ik heb haar zelf opgeleid
met mijn trainster en familie. Maar
we hebben hard gewerkt en zijn zo
beter geworden.”

voetbaldagen, al vindt hij die naam
zelf niet geschikt. “Er moet gewoon
iemand zijn waar iedereen op terug
moet vallen en dat ben ik toevallig.”
Hij gaat verder: “Er zijn veel verschillende activiteiten voor de kids. We
hebben acht teams die het programma
op een andere volgorde afgaan. Maar
die teams proberen we ook te mixen.
Zo hebben we een internationale
competitie met grote clubs zoals Ajax,
Chelsea en Bayern München en spelen
ze in nog andere teams een mini-WK
waar ze in bekende voetballanden
zoals Frankrijk spelen. Iedere voetballer
speelt dus eigenlijk in drie teams.”
De deelnemers worden vijf dagen
lang ’s morgens afgezet door hun
ouders, of fietsen soms op eigen gelegenheid naar de voetbalvelden toe,
doen mee aan het programma en gaan
’s avonds weer naar huis. Stiphout: “En

vrijdag kunnen de ouders komen
kijken naar de finale van de
penaltybokaal. Daar is scheidsrechter
Ed Janssen ook aanwezig. Daar zijn
we wel trots op, want hij fluit normaal eredivisiewedstrijden en eerste
divisiewedstrijden. Soms is hij ook
vierde, vijfde of zesde official bij
Champions Leaguewedstrijden of
Europa Leaguewedstrijden. In de
penaltybokaalfinale staan de winnaars
van de rondes die we eerder hebben
gespeeld.” Stiphout benadrukt wel dat
competitie niet het belangrijkste is.
“Dit is ook recreatief voor de kinderen.
We proberen een goede combinatie te
hebben tussen competitie en plezier.”
Op alle dagen is ook een speciaal
schema voor de keepers, waar ze in
de spelvormen passen, spelen ze mee
met de spelers.
“Maar we hebben ook speciale kee-

perstrainingen,” aldus Stiphout.
Op het evenement is een trouwe
groep vrijwilligers aanwezig. Ieder
team heeft ongeveer drie begeleiders.
Stiphout: “Iedereen die hier begeleidt
is een vrijwilliger. We hebben een
groep van ongeveer dertig vrijwilligers.
Die doen het allemaal voor de jeugd.
We proberen het natuurlijk ook leuk
voor de vrijwilligers te maken met een
trainingspak en we hebben ook nog
een feestavond. Ondertussen hebben
we al drie vrijwilligers die hier tien jaar
meewerken en één vrijwilliger die hier
vijftien jaar begeleidt.” Wouter Aerts is
een van de begeleiders die al tien jaar
aanwezig is. Hij speelde als kind altijd
mee en ging met de vijftien jaar meewerken als vrijwilliger. “Hier hangt een
hele goede sfeer en het is een mooi
sportpark. Het is veel plezier maar ook
leerzaam.”

AA Gent wint
Miniorentoernooi Horst
De voetballers van AA Gent bleken de sterksten tijdens het veertiende Pulse Miniorentoernooi. Dat toernooi
werd op zaterdag 19 augustus gehouden op sportpark Ter Horst in Horst. Op zondag werd door RSKV Wittenhorst en
VVV-Venlo de Koelie Cup georganiseerd, die werd gewonnen door GFC ’33 uit Grubbenvorst.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Straks overstap
naar paarden
Emma kan nog een jaar op Tiara
blijven rijden. “Als je achttien jaar
bent, mag je namelijk na je seizoen
niet meer met pony rijden. Bij de
pony’s zou er voor mij alleen nog Z2
zijn na Z1, als ik paardrijd zijn er nog
niveaus daarboven”, legt Emma uit.
De stap naar een paard wordt wel een
omschakeling. “Paarden maken natuurlijk andere bewegingen en andere
stappen en je zit hoger. En op Tiara rijd
ik nu al 5 jaar, dat wordt dan ook wennen aan een ander paard. Het is mooi
als ik op hoog niveau kan rijden, maar
ik weet het niet, even aankijken hoe
ver het komt.”
Emma’s trainster Mandy
Cornelissen treedt met haar paard ook
aan tijdens het NK en haar stalgenootje Taquila Kooiman wist tijdens
het Limburgs kampioenschap eerder
deze maand een ticket te bemachtigen voor het NK met haar pony. Het
Nederlands kampioenschap dressuur van de Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportfederatie vindt
zaterdag 26 augustus plaats op het
KNHS-centrum in Ermelo.

Het regioteam van Horst aan de Maas
Talenten onder de 10 jaar van
Nederlandse, Belgische en Duitse clubs
gingen tijdens het miniorentoernooi de
strijd met elkaar aan. Ook Horst aan de
Maas was vertegenwoordigd in een
regioteam. Dit team speelde onder
andere gelijk tegen PSV en wonnen van
VVV-Venlo.
Het team van AA Gent versloeg

Schalke ’04 in de finale met 3-2.
De partij had eerder al het team van
Feyenoord verslagen. Het regioteam eindigde op een dertiende plek, VVV-Venlo
werd laatste. Speler van het toernooi
werd Jari van Cauwenberghen van AA
Gent. Jens Kopecky van KFCO Beerschot
werd uitgeroepen tot beste keeper van
het toernooi. De Koelie Cup werd zondag

20 augustus voor het eerst gehouden.
RKSV Wittenhorst en VVV-Venlo sloegen
de handen ineen voor de organisatie
van het toernooi, waarin F-teams van
verenigingen uit de regio strijden om de
cup die vernoemd is naar de mascotte
van VVV-Venlo. GFC’33 uit Grubbenvorst
won de finale van Sportclub Irene uit
Tegelen.
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Afvalcoach Angela legt het uit:

Waar laat ik het zakje met
hondenpoep?
“De beste oplossing is het zakje achter te laten in een van de hondentoiletten in onze
gemeente. U kunt de hondenpoep daar met zakje en al achterlaten. Geen hondentoilet in de
buurt? De hondenpoep mag ook (met zakje) bij het keukenafval of in de restafvalzak.

Commissie Samenleving
Openbare bijeenkomst op dinsdag
29 augustus 2017 om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeente-huis in Horst
aan de Maas. De vergadering wordt live in
audio uitgezonden via de website.
Op de agenda staan onder andere de onderwerpen “Ontwikkelplan Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein
Limburg Noord (MGR SDLN)” en “Onderzoek
Maatschappelijk Vastgoed van de Rekenkamercommissie”
Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 12 september 2017 besproken.
Voor deze commissie komen de volgende
raadsvoorstellen daarvoor in aanmerking:
• (agendapunt 8) Voorstel tot het (o.a.) beschikbaar stellen van een krediet € 100.000 voor
het opstarten van de voorbereidingen voor
een aanbestedingstraject voor de bouw van
een zwembad binnen Afslag 10;
• (agendapunt 9) Voorstel tot het verstrekken
van een krediet van € 12.500.000 voor de
binnenstedelijke vernieuwingen Horst-Zuid,
waaronder de revitalisering van cc ’t Gasthoês;

• (agendapunt 13) Voorstel tot het overnemen
van de conclusies en aanbevelingen van het
onderzoeksrapport VRLN regionaal (be)GRIP.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Samenleving.
In dat geval kunt u contact opnemen met de
griffier, Ruud Poels.
Dit kan telefonisch via 06-51 85 28 91 of per
mail via griffier@horstaandemaas.nl

Commissie Ruimte
Laat geen hondenpoepzakjes achter
in de tuinkorf; die kunnen namelijk niet
verwerkt worden tot compost. Als er veel
poep of plastic in de tuinkorf zit, kan het
zijn dat de inzamelaar die niet leegmaakt.
Hondenpoepzakjes horen ook niet in de putten
langs de stoep. Die raken hierdoor verstopt en

dat kan leiden tot wateroverlast. Bedankt voor
uw medewerking!”

Openbare bijeenkomst op woensdag
30 augustus 2017 AANVANG 21.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan
de Maas. De vergadering wordt live in audio
uitgezonden via de website.

Wilt u meer weten over afvalscheiding?
Raadpleeg het uitgebreide Afval ABC via
www.horstaandemaas.nl of
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Op de agenda staan onder andere het
onderwerp “Presentatie tussenbalans,
resultaten lokale workshops Regionaal
Mobiliteitsplan”.
Verder worden de voorstellen van de
raadsvergadering van 12 september 2017
besproken. Voor deze commissie komen
de volgende raadsvoorstellen daarvoor in
aanmerking:
• RV 5 Bestemmingsplan woningbouw
Hegelsom
• RV 6 Bestemmingsplan Buitenkans,
Horsterweg Broekhuizen - Campagneweg
Meterik.
• RV 7 Verklaring van geen bedenkingen
windmolens
• RV 10 Visie Centrum Horst
• RV 11 Implementatie Omgevingswet

Bermen en sloten

Tijd
Horst aan de Maas is momenteel de grootste
gemeente van Limburg. Dat betekent dat

Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Ruimte.
In dat geval kunt u contact opnemen met de
griffier, Ruud Poels.
Dit kan telefonisch via 06-51 85 28 91 of per
mail via griffier@horstaandemaas.nl

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

We gaan weer van start met de herfstmaai. Dit betekent dat in de hele gemeente de bermen
en de sloten gemaaid worden. Het maaisel wordt ook geruimd.
wij ongeveer 2 miljoen vierkante meter
berm en 400 km sloot moeten maaien.
De maaiwerkzaamheden duren van september
tot begin december. We starten in de natte
gebieden, Griendtsveen en de Maasdorpen
en werken naar elkaar toe. Heeft u problemen
met de begroeiing van bermkant en sloten,
dan vragen wij om uw geduld. Om efficiënter te
werken gaan we niet willekeurig maaien naar
aanleiding van meldingen. Het maaien lijdt
ongetwijfeld tot enige overlast, ook hiervoor
vragen wij uw begrip.

Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

Bekendmakingen

De herfstmaai gaat beginnen!
Waarom het maaisel ruimen.
Door het maaisel te ruimen kan dit niet
composteren en worden de bermen schraler.
Hierdoor ontstaat een rijkere bloeiende
vegetatie die goed is voor de bijen, solitaire
bijen, hommels, vlinders e.d. Een verdere
bijkomstigheid is dat tijdens het ruimen van het
maaisel ook het zwerfvuil wordt opgeruimd.

• RV 14 Gemeenschappelijke Regeling
Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord
(GR RUD LN)

America
Kerkbosweg (kv 18)
Grubbenvorst
Beatrixstraat 8
Hegelsom
Bosstraat 62

Horst
Evenement kermis Horst
najaar 2017
Kronenberg
Kronenbergweg
ongenummerd
Melderslo
Heuvelweg 9

Sevenum
Dorperweiden 82
Swolgen
Akkerweg 4
Tienray
Donkerhofsteeg/Kleiweg
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opinie

Wat
zeg je?
Het aantal ongelukken op de A73 is de
laatste maanden toegenomen. Hoewel de
oorzaak van deze ongevallen niet altijd
bekend wordt gemaakt, denkt toch 42 procent
van de inwoners van Horst aan de Maas dat de
meeste ongelukken voorkomen hadden
kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Wie veelvuldig gebruik maakt van de A73,
stond de laatste maanden regelmatig in de file
als gevolg van een ongeluk. Een tijdje geleden
was het zelfs bijna elke dag raak. In de Tweede
Kamer werden vragen gesteld over de veiligheid op deze weg. Minister Melanie Schultz van
Haegen van Infrastructuur en Milieu liet echter
weten dat er geen extra onderzoek komt naar de
verkeersveiligheid van het Limburgse gedeelte
van de A73. Als iedereen zich een beetje aan de

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Een beetje rekening met
elkaar houden’
52%
Weet niet

42%
Eens

6%
Oneens
Meerderheid ongelukken
A73 kan voorkomen
worden

regels houdt en alleen met auto rijden bezig was te controleren op het gebruik van mobiele teledan waren er ook minder ongelukken, vinden de
foons en op het overtreden van de maximuminwoners van Horst aan de Maas. “Statistieken
snelheid, vindt het merendeel van de mensen.
bewijzen dat 95 procent van alle verkeersAndere oplossingen zouden zijn de maximumongevallen veroorzaakt
snelheid verlagen en
wordt door menselijke
‘Niet te dicht op voorligger rijden’ het rijexamen strenger
fouten en met name
maken. Verder denken
‘Socialer naar elkaar zijn’
doordat mensen met
sommigen dat het goed
andere dingen bezig zijn
‘Er moet een inhaalverbod voor zou zijn wanneer vrachtdie afleiden van de aanwagenchauffeurs alleen
vrachtauto’s komen’
dacht op de weg”, zegt
rechts mogen rijden.
deze persoon. Een ander
Anderen denken dat
voegt toe: “De weg is druk, maar als we allemaal extra rijbaan op de A73 de enige oplossing is.
eens een beetje rekening met elkaar houden.
Dus: niet onnodig links rijden, niet snijden met
TipHorstaandeMaas is een
inhalen en af en toe een beetje begrip hebben
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
scheelt dat volgens mij al heel veel!”
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
De overheid zou het aantal ongelukken op
resultaten of aanmelden voor de volgende
snelwegen terug kunnen dringen door strenger
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

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

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

Ingezonden brief

RK kerk geen zaak voor sociaaldemocraten
Limburg heeft teveel katholieke kerken en zeer weinig bezoekende
gelovigen, terwijl het bisdom overbodige gebouwen niet wil afstoten,
danwel daaraan een nieuwe bestemming wil geven. Moet de Partij van de
Arbeid zich daarmee bezighouden - Jan van Dijk wekt die indruk in HALLO
Horst aan de Maas van 17 augustus - terwijl een realistische oplossing
mogelijk is?
Overbodige kerkgebouwen herinrichten is onbetaalbaar, voor welke
initiatiefnemer dan ook. Jan noemt
er enkele, waaronder het gebruik als

concertzaal de meest realistische lijkt.
Helaas voldoet de akoestiek daarvoor
niet, terwijl de bezoekers alles moeten
ondergaan op keiharde banken.

Kerken liggen centraal, nabij
een parkeerplaats met diverse
voorzieningen op loopafstand. Als de
parochie besluit de grond te verkopen
aan woningbouw-verenigingen om
appartementen te bouwen, wordt wél
in een grote behoefte voorzien, terwijl
de opbrengst daarvan gebruikt kan
worden voor het onderhoud van de
resterende kerkgebouwen. Tot slot drie
stellingen ter aanvulling. Allereerst ben

Siepdak-klusbedrijf
Alles voor uw dak

Alles voor uw dak
U kunt bij ons terecht voor:
• Gebitsprothese, ook op implantaten (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR
Venrayseweg 14
5961 AG Horst
Tel. 077 - 398 88 45

Botermarkt 57
5404 NV Uden
Tel. 0413 - 820 393

Spoorlaan 21
5461 JX Veghel
Tel. 0413 - 820 270

• Dakbedekking
• Lood- en zinkwerken
• Boeiboord bekleding
• Renovatie & nieuwbouw
• Lekkage oplossingen
Hogeweg 7
5808 BE Oirlo
06 - 53 84 78 92
0478 - 57 11 24
ans-carlossijbers@home.nl

www.siepdak.nl

ik van mening dat de politiek zich niet
moet bemoeien met de toekomst van
kerkgebouwen. Daarvoor is alleen het
bisdom verantwoordelijk. Ten tweede
meen ik dat ’de politiek’, het
gemeentebestuur dus, pas in beeld komt
wanneer sprake is van een te wijzigen
bestemmingsplan. Ten derde moet de
regering zich afvragen of Nederland
niet toe is aan een kerkbelasting voor
degenen die bij de burgerlijke stand

zijn ingeschreven als katholiek etc.
Duitsland kent een Kirchensteuer. Zij die
niet willen betalen, staat het vrij zich
te laten uitschrijven bij de burgerlijke
stand en hun kerkgenootschap. CDA
Limburg zou daarvoor zijn partijleider
moeten benaderen. Weer eens wat
anders dan het verplicht staande zingen
van het Wilhelmus.
André de Bruin,
sociaaldemocraat, Sevenum
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Bespreking Poll week 32

Zonder recreatiebad hoef ik geen nieuw zwembad
Dat was de stelling van twee weken geleden. We kregen veel uitgesproken
reacties binnen op onze Facebook-pagina. Van de stemmers was 68 procent het
eens met de stelling: een zwembad zonder recreatiebad is voor hen geen optie.
Joyce van Biljouw uit Horst reageert: “Het huidige zwembad is voor veel
gezinnen perfect. Een nieuw bad zonder enig recreatiebad zal voor veel mensen
niet meer interessant zijn. Mooi was ook geweest om te zoeken naar een
oplossing met buitenzwembad zodat de jeugd hier in de zomer ook plezier
zou kunnen hebben, zoals in Walbeck en Reuver.” Charles Santino Heijnen uit
Horst noemt het voorstel een domme zet. “Ga maar lekker verlies draaien! We
gaan puur voor de glijbaan, de matten, de emmers en de bubbels.” Ook Inge
Baltussen uit Sevenum ziet haar zwemmomenten verdwijnen zonder recreatiebad. “Nou, dan voor ons geen zwemmen meer met de kleine, vindt met een
baby Loohorst en Meerdal veel te duur! Hoeft geen luxe te zijn maar iets waar
de allerkleinsten met pap en mam kunnen gaan zwemmen erg fijn. Dat maakt
de opstap naar diplomazwemmen ook kleiner.”

Goed bereikbaar en met mogelijkheden
Daarentegen vond 32 procent van de stemmers het niet nodig om een
recreatiebad in een nieuw zwembad te hebben. Anna Rose uit Meerlo is blij
met een zwembad op een goed bereikbare plaats. “Er zal vast een passende
oplossing komen voor recreatie. Een apart speelbad en wellness, dat toch leuk
bij het hotel en Aardbeienland.” Anita Wagenaar uit Horst sluit zich bij haar aan.
“Een nieuw mooi zwembad, wat goed bereikbaar is en parkeerfaciliteiten heeft,
is juist goed voor Horst. Een modern zwembad met beweegbare bodem heeft

tal van recreatiemogelijkheden. Om geen afstand te doen van De Berkel om de
blauwe glijbaan en de bubbels, is mijn inziens te kort door de bocht. Ook denk
ik dat het voor de omwonenden van De Berkel wel prettig zal zijn zonder al dat
parkeer-verkeer bij hun voor de deur.”

Marktpartijen niet zaligmakend
Er is ook ongeloof dat een nieuw recreatiebad geen optie zou kunnen zijn.
Zo stelt Marie Louise Nagtzaam-Backus uit Horst: “Ik kan me niet voorstellen
dat het niet mogelijk is. Een nieuw bad zonder recreatiebad? Voor wie wordt
dat bad dan gebouwd, alleen voor de zwemvereniging? Onze zoon is lid van
de zwemvereniging en ik weet dat een nieuw bad heel hard nodig is. Maar er
zwemmen meer mensen in en rondom Horst.” Jan Timmermans uit Horst heeft
een oplossing: “Het oordeel van zogenaamde marktpartijen alleen is niet zaligmakend. Ofwel verhoog het beschikbare budget enigszins. Afslag 10 wordt een
soort regiovoorziening en in die zin mag ook de provincie wel wat bijdragen
aan een totaalbad met wedstrijdgedeelte plus bad met recreatiefunctie.”
De hoop van de mensen die het recreatiebad gaan missen, is nu gevestigd
op de gemeenteraad. Roel van den Bekerom uit Horst: “Als de gemeenteraad
ballen heeft, zet ze een streep door dit alternatief. Wie beweert dat ook dit
bad alle doelgroepen bedient, houdt zichzelf en alle andere betrokkenen voor
de gek. Dat is wat wethouder Ger van Rensch doet.” Diane Peeters uit Horst
sluit zich bij hem aan: “Wat ontzettend jammer voor de gezinnen die daar in
het weekend heel wat leuke uurtjes plezier hadden. Hopelijk beslist de raad
anders.”

Correctie: De uitslag van de poll van week 31 ‘Goed dat treinomroep genderneutraal wordt’ is abusievelijk omgedraaid in de bespreking die in
HALLO Horst aan de Maas van 17 augustus gepubliceerd is. De correcte uitslag is 30 procent eens, 70 procent oneens.

Een regionaal kunstmuseum is een aanwinst
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Tijdens kunstmanifestatie Waaromney werd er geopperd om een kunstmuseum te openen, waar werken van regionale kunstenaars geëxposeerd kunnen
worden. Door grote opkomst tijdens verschillende kunstexposities wordt er gespeculeerd dat in de regio behoefte is aan meer aandacht voor kunst. Tijdens het festival bleek ook dat er meerdere kunstenaars zijn die hun werk graag exposeren,
maar niet iedereen heeft die optie. Een plek hiervoor mist nog in de verzameling
musea die Horst heeft.
Met het openen van een kunstmuseum in de gemeente Horst aan de Maas
wordt er meer aandacht gevestigd op de getalenteerde kunstenaars die in
Horst en omstreken wonen. Voor kunstkenners en liefhebbers is een regionaal
kunstmuseum een interessante plek om nieuw talent of talent dat zich richt op de

regio, te leren kennen. Een museum met curator die zorgvuldig tentoonstellingen
samenstelt, kan ook toerisme stimuleren en Horst aan de Maas nog meer op de
kaart zetten als dorp dat de moeite waard is.
Het openen van een kunstmuseum met curator is daarentegen prijzig.
Waar komt het geld vandaan om dit te realiseren? Daarbij komt dat in Venlo het
Limburgs Museum gevestigd is, dat een regionaal museum zou overschaduwen
voor wat betreft toerisme en interesse. Kunstenaars die geïnteresseerd zijn in
het tentoonstellen van hun werk doen dat of in de bestaande musea of bij de
tentoonstellingen die al georganiseerd worden. Daar is een nieuw museum niet
voor nodig.
Een regionaal kunstmuseum is een aanwinst. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 33) > Stimuleer mensen om in eigen gemeente te werken > eens 68% oneens 32%

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

Ingezonden brief

Drie redenen waardoor de intensieve veehouderij
in Horst aan de Maas vrij baan krijgt
Drie redenen die te verbinden zijn aan de wethouder, het CDA en de
burgemeester.
De eerste reden ligt bij de
wethouder. Als wethouder kun je
kiezen. Je kunt uitvoeren wat
anderen (coaches, provinciale
collega’s en oud-politici en agroadviseurs) je voorzeggen. Weinig
inspirerend, maar effectief in de politieke loopbaan. Of je ontwikkelt
samen met alle betrokken partijen
een visie. Iets meer risico’s,vraagt
wat moed, omdat de uitkomst
anders zou kunnen zijn dan wat je
wordt voorgezegd. Die visie en moed
ontbreekt. De discussies heeft de
wethouder met zijn collega’s en

instemming van de coalitie vertraagd.
Gezondheid moest maar later.
En dus gaat hij verder met het
voorbereiden van vergunningen voor
intensieve veehouderijen en ook met
in het bestemmingsplan Buitengebied
stiekem weg van wat regionale
mestverwerkinggebieden
aanwijzen.
De tweede reden is het ouderwets starre denken van het CDA die
maar één weg kent, namelijk schaalvergroting. De kleine familiebedrijven
worden daarmee in de steek gelaten.
Geen zorg voor volksgezondheid, niet

voor duurzaamheid. Toestaan om
met heel intensieve veehouderij
de bewoonbaarheid en toerisme in
delen van het buitengebied door
stank , fijnstof en ammoniak onmogelijk te maken. Blijf meer doen van
wat je altijd deed en je krijgt meer
van wat je altijd kreeg. Deze starre
CDA-denkwijze leidt tot steeds minder
woonplezier en gezondheid en laat
een sector groeien die we over 10 jaar
weer beginnen te saneren.
De derde reden is gekoppeld aan
het beleg op de boterham, dat altijd
de smaak bepaald. In een gemeente
waar zich onnodig twee partijen
beginnen te ontwikkelen zou een
bestuur zich absoluut neutraal moeten

opstellen. Daarom, zou een burgemeester nooit een functie mogen
zoeken waarmee hij duidelijk partij
kiest voor de agrarische wereld,
zoals het betaalde voorzitterschap
van de Nederlandse Tuinbouwraad.
Wiens brood men eet, diens woord
men spreekt mag nooit het onderwerp van discussie zijn.
Drie redenen om in gedachten te
houden als u vindt dat het erg begint
te stinken en dat niet alleen in het
buitengebied. Drie redenen waarom
het buitengebied in gevaar is. Wat
vindt u?
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Zand
erover

Zomers
optimisme
Met een snik vouw ik mijn
laatste zomerjurkje op en
leg hem in een doos waar
met permanente marker in
grote letters ‘zomerkleren’
opgeschreven staat. Het is
eind augustus, de zomer is
meteorologisch gezien nog
niet ten einde, maar ik woon
in Nederland, dus ik moet
de realiteit onder ogen zien.
Voorgaande jaren heb ik heel
optimistisch nog een kort
broekje en een paar topjes
in mijn kleding kast laten
liggen, voor die ene dag die
uitzondering is op de regel.
Dat het nog even 30 graden
is en je buiten kan genieten
van de zon. Maar ervaring
heeft me geleerd dat die dag
niet meer komt. Tijdens het
opruimen komt het besef dat
de tijd van winternachten weer
aan gaat breken. Maar voordat
het zover is dat je ’s ochtends
niet je bed uit kan komen
omdat je bed warm is en de
rest van het huis koud, krijg je
eerst de ‘zeiknat thuis komen’
avonden. Die avonden waarop
de wind zo gezellig langs je
huis waait. De regen die op
de ramen tikt en jij in een
dekentje met een kop thee en
een boek op de bank wegkruipt.
De comfortabele wollen truien
en de je benen niet hoeven
scheren maanden, klinkt zo erg
nog niet. Maar dan komt moeder
natuur met een onverwachte
verassing. 30 graden en zonnig.
En natuurlijk weet ik niet meer
waar ik mijn zomerklerendoos
neergezet heb. Dat wordt met
een lange spijkerbroek en een
T-shirt de dag binnen in de
koelte spenderen, in plaats van
buiten de laatste ijsjes van het
seizoen eten. De les van deze
week: verlangen naar de herfst
is niet erg, maar een beetje
zomers optimisme kan ook zeker
geen kwaad.
Yana

14

politiek
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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.

De boer moet voorbij eigen erf kijken
De lijn die het Planbureau voor de Leefomgeving vorig jaar schetste
voor de gehele landbouwsector: “Door de schaalgrootte en de nadruk op
wereldwijde export is er sprake van een onevenredig grote druk op het
binnenlands milieu.”
Oftewel: het milieu wordt om
zeep geholpen door de agrarische
sector. De stank, overlast van fijnstof
en het mestprobleem schreeuwen
om een oplossing om ons platteland
leefbaar te houden en de gezondheid van omwonenden te bescher-

men. In Limburg zijn we echter nog
niet zo ver. Hier wordt de indruk
gewekt dat de sector toch al zo goed
bezig is. Een deel van de sector
schreeuwt moord en brand als er
strengere maatregelen dreigen en het
geluid van hun innovatieve collega’s

sneeuwt onder. Om welke maatregelen gaat het dan? Werken aan een
betere mestverwerking, niet op
bedrijfsniveau, maar daar waar het
thuis hoort, op een industrieterrein.
Oude stallen die veel stikstof en stank
uitstoten moeten vervangen worden
door emissie-arme stallen. Ze moeten
echter zeker niet groter worden.
Het boerenbelang reikt echter
verder dan het eigen erf. Al in 2001
publiceerde Herman Wijffels een

rapport met als centrale boodschap
dat de landbouw duurzamer en
groener moet worden wil zij nog
toekomst hebben. Sindsdien is de
stapel met onderzoeken enorm
gegroeid. Wij blijven werken aan een
sector die niet op de rem gaat staan
maar visie en durf toont, juist nu het
nodig is!
Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas

Hoe doof mag je zijn als politicus en als bestuurder?
Politici zijn vaak selectief doof. Ze horen vooral de geluiden uit de
eigen achterban en nemen hun argumenten kritiekloos over. Voor de ene
partij zijn dat de boeren, voor andere de vakbonden, de actiegroepen of
de werkgevers, et cetera.
Op zich is dat geen groot
probleem, omdat ons stelsel
garandeert dat er (politieke)
tegenkrachten zijn, die zorgen voor
evenwicht en meestal willen goede
bestuurders wel naar alle geluiden
luisteren. Het wordt pas een
probleem als ook bestuurders

selectief doof zijn, zoals in onze
gemeente met betrekking tot de
intensieve veehouderij. Onze bestuurders gaan door met het goedkeuren
van uitbreidingsplannen ondanks de
overvloed van geluiden om verdere
uitbreiding (tijdelijk) te stoppen.
Zo ligt een RIVM-rapport, waarin

gewezen wordt op mogelijke gezondheidsrisico’s. Zo was er in het verleden
de Q-koorts met grote gevolgen voor
mens en dier. Zo waren er recent een
aantal grote aantal branden, waarbij
tienduizenden dieren zijn omgekomen. Die dieren hebben ongelofelijk
veel geleden en ook veel geluid
gemaakt!
En zijn steeds meer tegengeluiden. De provincie Noord-Brabant heeft
besloten het aantal dieren niet verder
uit te breiden en zelfs de LTO heeft

laten weten dat verdere uitbreiding
(onder voorwaarden!) ongewenst is.
Maar al deze geluiden dringen blijkbaar niet door tot onze bestuurders.
Zij luisteren alleen naar de geluiden
van de boeren en gaan door met hun
kortzichtige beleid op basis van de
verkeerde argumenten. Aanpassing
van dat beleid leidt immers niet per
definitie tot grote schadeclaims,
zoals men beweert.
Henk Kemperman,
D66 Horst aan de Maas

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget
extra groot werkblad

JUBILEUMACTIE

Vaatwasser
cadeau*
+ extra cadeau: het
hele jubileumjaar een
GRATIS kitchenaid**

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

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Westernweekend in Meterik
In de Schadijkse Bossen in Meterik vond van donderdag 17 augustus tot en met zondag 20 augustus het
Westernweekend van schietvereniging Davy Crockett plaats. Onder begeleiding van westernmuziek hadden de
18e-eeuwse ‘trappers’ hun waar uitgestald en werd in het bos ‘The Battle of Manassas’ uitgevochten.

competitie plaats. “Mensen komen
hier voor de gezelligheid. Ze kunnen
in hun eigen kleding rondlopen,
ze hebben een soort vrijheid,”
aldus Van Iperen. “Bij de schietbaan
is een wedstrijd, hierin zijn verschillende klassen, afhankelijk van het
soort geweer en de afstand.”

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

Berenvellen

Uit de saloon klinkt westernmuziek
terwijl mannen in hun donkerblauwe
pakken samen een biertje nuttigen.
Het zijn de ‘yanks’, de noorderlingen

die niet veel later een slag uit de
Amerikaanse Burgeroorlog gaan
uitvechten. Jan-Willen van Iperen, organisator: “Hier komen mensen van heel

ver: Duitsland, België en Engeland.
Zelfs iemand uit Hongarije.” Even verderop zijn trappers aan het duelleren
en op de schietbaan vindt een

Iets verderop ligt het trapperskamp, ook wel rendez-vous genoemd.
Van Iperen vertelt: “Hier leven
de trappers zoals ze ook in de
achttiende eeuw in Amerika leefden.
Trappers trekken eigenlijk alleen of met
kleine groepjes rond om te jagen en
bijvoorbeeld berenvellen te verzamelen. Eens in de zoveel tijd komen meerdere trappers bij elkaar en zetten ze
een tijdelijk kamp op. Daar verhandelen
ze hun spullen onderling. Dat is ook wat
hier gebeurt.” Op het kamp staan veel
tenten, sommigen met kraampjes waar
bijvoorbeeld oude geweren en munitie
verkocht worden. Maar bezoekers
kunnen er ook terecht om gewoon wat
rond te kijken. Het aandeel deelnemers
is overigens aanzienlijk groter dan het
aandeel bezoekers. “Het is ook moeilijk
om genoeg bezoekers te krijgen.
We willen natuurlijk voor deelnemers
dat het niet te druk wordt, maar het
is voor iedereen leuk én belangrijk
dat er ook genoeg bezoekers komen.

Dat maakt het voor ons ook mogelijk
om door te gaan met dit evenement,”
legt de organisator uit.
Dieper de bossen in is een open
plek te vinden met aan beide zijden
loopgraven. Aan de ene kant staat een
groep zuiderlingen en aan de andere
kant een groep noorderlingen. Ook zij
nemen het weekend serieus en slapen
onder zeilen, met vaak enkel een
dunne mat om hen van de bosgrond
te scheiden. “Hier leven de soldaten
zoals ze vroeger ook leefden.
Ze hebben enkel mee wat ze te voet
mee zouden kunnen dragen en velen
van hen leven op een rantsoen.
Iedere dag om 12.00 en 16.00 uur
vechten ze The Battle of Manassas uit.
Daarvoor gaan de commandanten van
beide groepen overleggen over het
verloop.” Klokslag 12.00 uur begint
de slag. Twee zuiderlingen besluipen
het kamp van de Yanks, spannende
momenten volgen en als een paar
schoten klinken sprinten de zuiderlingen terug. Vanuit hun kamp klinkt een
drum en een fluit, het gevecht begint.
Geweerschoten en rook van alle kanten,
hier en daar ligt een bewegingsloze
soldaat. Even later veroveren de zuiderlingen de loopgraven van de noorderlingen. De doodgeschoten soldaten
staan weer op en onder genot van een
zelfgebrande koffie blikken de twee
partijen samen terug op hun veldslag.

Harmoniefeesten
25, 26 en 27 augustus • in het centrum van Horst • een weekend vol muziek

Vrijdag 25/8

14.00 uur
18.00 uur
20.30 uur
Zaterdag 26/8 14.00 uur
20.00 uur
Zondag 27/8 09.00 uur
10.30 uur

Braderie
Reulsberger Muzikanten
Burmingham
Buikschuiven
Otherwise (20.00 uur) en Pigtail (21.30 uur)
Grote kindermarkt Entree E 3.00 (incl. loterij)
HORST MUZIKAAL TOTAAL
met een keur van artiesten

SPONSOREN HARMONIEFEESTEN 2017
’t Trostomaatje
ACB Transportbanden & Onderdelen
Accountantskantoor Verstraelen
Administratie Partners
Auto Schade Service Noord Limburg
Autoschadebedrijf Re-cars
Bakkerij Broekmans
Bert Tacke Dakservice
Blok 10
Boscafé Het Maasdal
Café De Lange
Centrum Management Horst

HOOFDSPONSOREN

Depro Beurzen / Hiltho.
Dinnissen Machinefabriek B.V.
Drankenhandel - Slijterij Weijs
E.P. Tummers
Engineering & Process Control Visscher B.V.
Euro.P.A.
Expert Coenders
Foto Geurts / telefoonmaken.nl Horst
Grand Café Coenders
Grieks Restaurant Olympia
H & H Marktkramen Verhuur
HALLO Horst aan de Maas

Henk Bovee Horst
Herraets Wonen
Het Proeﬂokaal van Horst
HUBO XL Sevenum
Ideaal Machines
Jansen-Noy
Juwelier Litjens
Kapsalon Happy Hair
Keurslager Crist Coppens
Kleuskens Schoonmaakbedrijf B.V.
Kruytzer Optiek en Optometrie
Kwalitaria ’t Hukske

Lemmen & Keijsers Accountancy
Lumar
Passi Horst
Plus Lucassen
Poels Autobedrijf
Prins Bernhard Cultuurfonds
ProﬁTemp Klaassen – Bouman
Provincie Limburg
SAM Oﬃce
Severens Beveiliging
Slagerij Joosten
Summa Adviesgroep Horst

Sylvan Horst B.V.
Theunissen dakbedekkingen
Chinees Indisch Restaurant Tin Sun
TOP Onderzoek
Turning Point Licht & Geluid
TVI Computers
Tweewielerspecialist Theo Lommen
Vareks B.V.
Verstappen Verpakkingen B.V.
VOF Henraath Metaalrecycling Melderslo
VOF Horst Verhuur
Woninginrichting aan huis
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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.

aan
Robin van Berlo

Girlpower
Afgelopen weekend was
Lowlands. Jammer genoeg was
ik hier niet zelf te vinden,
want ik was lekker in Venlo op
de Zomerparkfeesten in de
modder aan het dansen.
Ik was heel erg graag gegaan
en dan niet alleen omdat ik van
festivals houd. Dit jaar waren er
twee bands die heel erg goede
acties hadden, allemaal in het
teken van vrouwen en hun
lichamen.
De zanger van de band
Architects zag dat een man een
vrouw betastte, terwijl zij aan
het crowdsurfen was. Hij besloot
er wat van te zeggen, niet
specifiek naar de man toe,
maar in het algemeen. Vrouwen
zijn baas over hun eigen lichaam
en daar mag niemand aankomen zonder toestemming.
Een andere band, Frank Carter
& The Rattlesnakes, besloot een
heel nummer aan crowdsurfende
vrouwen te wijden. Een nummer
lang mochten alleen vrouwen
crowdsurfen. Dit was voor alle
vrouwen die het wel wilden
doen, maar het nooit durfden.
Al deze geweldige acties
lieten mijn feministische hartje
sneller kloppen. Ik herken ook
precies het gevoel van onveiligheid. Zelf ga ik graag concerten
en festivals en wil ik eigenlijk
ook nog een keer crowdsurfen,
maar ik voel me daar te onveilig
voor.
Mannen doen dat gewoon en
denken daar niet twee keer over
na. Ik als meisje doe dat wel,
omdat je toch kwetsbaarder
bent. Zo zou ik mij niet moeten
voelen en dat er zo over wordt
gesproken op een festival is al
een stap in de goede richting.
Zelfs op de Zomerparkfeesten
in belandde ik met mijn vriendinnen bij een girlband uit
IJsland. Zij hadden het er ook
over dat vrouwen baas zijn over
eigen lichaam. Jammer genoeg
verstond ik het niet, maar vet
waren ze zeker.
Hopelijk zien jullie mij ooit
een keer crowdsurfend langskomen!
Liefs, Puck

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Robin van Berlo
19 jaar
Grubbenvorst
Universiteit van Amsterdam

Geloof je in buitenaardse wezens?
Ja. Ik geloof niet dat het dan per se
zo’n groene wezens zijn met sten-

gels op hun hoofd, maar als wij
bestaan, kan er ook ergens anders
leven bestaan. Als je alleen al kijkt
naar de hoeveelheid levensvormen
die hier mogelijk zijn, is het een heel
egoïstische gedachte dat het alleen
hier zou kunnen, vooral ook als je
kijkt naar de grootte van het univer-

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

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

Salon
Winkel
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten
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Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Schüssler

verb
conc etert de
entra
celzouten
tie!

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

€ 6,50

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
or
0 vo16.00
van € 9,9
zaterdag
10.00 - 16.0

sum en de hoeveelheid planeten en
sterren.
Heb je een verborgen talent?
Ja, meerdere zelfs. Zo kan ik met mijn
tong mijn neus aanraken, weet ik in
elke situatie een sarcastische opmerking te maken en kan ik allebei mijn
dikke tenen laten knakken.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn moeder. Zij is mijn grote voorbeeld, omdat ze altijd het beste
probeert te doen voor iedereen, ze
zet zichzelf op de laatste plaats en dat
bewonder ik. Soms mag ze wel wat
meer aan zichzelf denken, omdat het
veel van haar vergt.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Mijn wiskunde-examen en wiskunde
op school in het algemeen. Ik was om
te huilen slecht in wiskunde en ik houd
niet van dingen doen waar ik slecht
in ben. Verder is wiskunde totaal nutteloos voor mijn toekomst, behalve dan
het inzicht dat je ervan zou krijgen.
Welke opleiding doe je?
Ik ga na de vakantie Scandinavië
Studies doen in Amsterdam. Het is een
hartstikke alfa-studie waar je leert over
de Scandinavische talen, geschiedenis
en cultuur. Ik koos voor deze studie
omdat ik al heel lang gefascineerd ben
door Zweden: het is een ontzettend
interessant land met een mooi landschap, interessante cultuur en geschiedenis en een heel leuke en mooie taal.
Wat is jouw stopwoordje?
‘Opkazen’, dit betekent ‘ga weg’.
Verder zeg ik ook ‘haha doei’, ‘U wot
mate’ of ‘RIP’, deze gebruik ik meestal
als iemand iets stoms zegt. Ik heb
genoeg stopwoordjes dus.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Zweden, natuurlijk. Gelijkheid staat er

hoog in het vaandel en dat vind ik een
mooi aspect van de maatschappij daar.
Ik ben er vorige zomer geweest met
een jongerenorganisatie. Het was de
beste reis ooit. Het was heel actief en
we hebben veel genoten van de natuur.
Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Vooral comfortabel en veel wijde
kleding. Ik draag graag broeken met
patroontjes en alleen maar kekke
sokken in glimmende schoenen. Mijn
moeder noemt het apart.
Hond of kat?
In eerst instantie zou ik voor hond kiezen, maar eigenlijk vind ik alle dieren
leuk. Mensen zouden beter met dieren
om moeten gaan en niet opeten. Ik ben
zelf nu twee jaar vegetariër. Dit omdat
het er nu schandalig aan toegaat.
Mensen putten alles uit en de gevolgen
zijn niet te overzien. Dieren zijn geen
producten. We zouden moeten delen
met dieren en niet profiteren van de
dieren.
Wat is je favoriete hobby?
Ik heb 13 jaar gevoetbald, maar ben
er nu mee gestopt omdat ik op kamers
ga. Voetbal wil ik daar wel weer
oppakken. Mijn andere hobby is platen
verzamelen. Ik heb alles van ABBA
en Agnetha Fältskog. Dit omdat ik de
muziek erg mooi vind: de stemmen
van de zangeressen komen heel mooi
samen en de muziek zelf is heel slim in
elkaar gezet.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Mijn nichtje kwam vroeger met dode
konijnen of eenden achter me aanrennen. Opa had die net geschoten en
ze waren al van vel of veren ontdaan.
Het zag er dus erg eng uit en vies uit.
Ik huilde en rende dan altijd weg.
Misschien ben ik wel mede door deze
ervaring vegetariër geworden.
Optimist, pessimist of realist?
Realist. Een optimist wordt vaak heel
erg teleurgesteld en alles somber
inzien is behoorlijk sneu. Realist zijn is
het meest logische, ook al is het best
moeilijk om altijd realistisch te blijven
en lukt het me ook lang niet altijd,
omdat emoties vaak de overhand
nemen.
Waar ben je verslaafd aan?
De discussie aangaan. Dit doe ik vooral
wanneer ik vind dat ik gelijk heb,
maar dat vind ik eigenlijk altijd wel.
Ik ben erg geïnteresseerd in politiek en
maatschappelijke problemen en ben
ook niet bang mijn mening hierover te
uiten.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je die gebruiken?
Ik zou medicinale krachten willen hebben, dan kan ik met één aanraking alle
mensen, dieren en planten genezen.
Zo kun je een verschil maken voor alle
bewoners van de aarde.
Wat zou je nog willen leren in je
leven?
Ik zou zelfvoorzienend willen zijn.
Daar bedoel ik mee: mijn eigen voedsel verbouwen en mijn eigen energie
opwekken bijvoorbeeld. Helemaal
zelfvoorzienend zijn is onmogelijk,
maar als ik later met pensioen ben,
zullen er vast wel nieuwe technieken
zijn die het makkelijker maken en heb
ik zeeën van tijd.
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‘Waaromney?’ in Meterik
In totaal 21 kunstenaars, van beeldend tot schrijvend kunstenaar en muzikant, presenteerden zondag
20 augustus hun werk in Meterik op de kunstmanifestatie Waaromney. Het festival, georganiseerd door
Wim Moorman, Sanne Aben en Helmie van de Riet, werd in twee weken tijd gerealiseerd.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

In een loods hangen schilderijen, een
kunstenaar leest gedichten voor terwijl
hij zichzelf begeleidt met een draaiorgel.
Er klinkt geroezemoes bij de expositie in
de buitenlucht. Mensen lopen rond, blijven even staan, maken een praatje en
lopen verder. “Het is zo verrassend wat
ik hier allemaal zie. Erg uiteenlopend.”,
vertelt bezoeker Henk Coppus (62) uit
Horst. Hij is niet de enige die dit vindt.
Iedere bezoeker antwoordt volmondig
verrassend, laagdrempelig, uiteenlopend
en ontzettend leuk op de vraag wat ze
van Waaromney vinden.
Het festival Waaromney is in slechts
twee weken nadat het concept bedacht
werd tot uitvoering gebracht door organisatoren Wim Moorman, Sanne Aben en
Helmie van de Riet. Wim: “Het initiatief
is ontstaan toen Sanne en ik in gesprek
raakten. Ik wilde al langer iets organiseren op deze plek. Sanne was hier
enthousiast over en hebben we de eigenaar gebeld. Deze wilde op 21 augustus
beginnen met het verbouwen van de
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Museum De Kantfabriek

Cursus- en
tweedehandsmarkt
In museum De Kantfabriek in Horst kunnen textielliefhebbers zondag
27 augustus terecht voor een cursusmarkt. Zo kunnen ze een idee krijgen
van het aanbod aan cursussen en workshops in het museum. Ook wordt
een grote tweedehandsmarkt georganiseerd waar textiele materialen,
tijdschriften en boeken worden aangeboden.

locatie, vandaar dat 20 augustus de
enige optie was om iets te organiseren.
Sanne keek me aan en reageerde met:
‘waarom nie?’.” Sanne gaat verder:
“Ik dacht inderdaad waarom niet?
Zo is ook de naam van de manifestatie
ontstaan. We zijn meteen begonnen met
rondbellen en uiteindelijk kregen we
21 kunstenaars zo ver om mee te doen.
Inmiddels zijn we twee weken verder en
hebben we meer bereikt dan we hadden
durven hopen.”
Eén van de kunstenaars die mee
deed is Floor Hermans (71) uit Meerlo.
Hij kreeg een e-mail van de organisatie
met de vraag of hij mee wilde doen.
“Hoewel het kort dag was, wilde ik
zeker deelnemen”, vertelt hij. “En het
was hartstikke leuk, van alle kanten een
succes. Bezoekers bekeken mijn fotoreportages en het billboard dat ik neer
had gezet vol interesse. Er is ontzettend
veel belangstelling voor kunst. Eigenlijk
zou Horst een eigen museum moeten
hebben. Het is dan ook een enorme

aanwinst voor de gemeente dat er een
kunstplatform opgezet wordt, dat naar
dit soort initiatieven vraagt. ”
Grafisch ontwerper Jeu van Helden
(59) uit Hegelsom exposeerde ook
op Waaromney en helpt Wim met het
opzetten van dat kunstplatform in regio
Horst aan de Maas. Hij doet mee aan
Waaromney en de organisatie van het
kunstplatform, omdat hij houdt van activiteiten die andere dingen kleur geven.
“Je kunt hier elke zondag langs fietsen
en dan zie je dat hier niets is, maar als je
er vandaag langs zou fietsen dan is het
hier feest. Zoveel kleuren, mooie kunstwerken, blije mensen, dat is toch mooi
om daar deel van uit te maken?”
Sanne Aben: ”Zo is de belangstelling
voor de kunst hier in de regio ontzettend groot, groter dan verwacht. Dat is
natuurlijk geweldig. Daarnaast hebben
we zoveel nieuwe mensen leren kennen
en niet alleen wij, maar ook de kunstenaars en de bezoekers. De sfeer die er
hangt, daar zijn we trots op.”

Fortaplant is een professionele tuinbouworganisatie op twee
locaties in de regio Venlo. Wij verzorgen de opkweek van jonge
groenteplanten onder glas. Daarnaast hebben wij ons de laatste
jaren meer gespecialiseerd in de opkweek van zachtfruit planten
en van uitgangsmateriaal voor zomer- en herfstbloeiers.

In het najaar en winter van
2017-2018 gaan er in Museum
de Kantfabriek weer cursussen en
workshops van start, bijvoorbeeld in
borduren, kantklossen, punchen,
hoeden maken, werken met verdwijnvlies, haken, kleding maken
en vilten. Het museum heeft enkele
nieuwe docenten aangetrokken om
haar aanbod te verbreden.
Zo geeft Anita Nabben een cursus
‘Kleding maken voor beginners’,
verzorgt Cherilyn Martin een driedaagse borduurcursus ‘Van stof en
steken – oude steken, nieuw gebruikt’

en geeft Wil Hunnekens een workshop
‘Sashiko borduren, Boro stitching’.
Ook is er een tweedehandsmarkt georganiseerd van textiele
materialen zoals garens, stoffen,
gereedschappen en borduurwerkjes
en zijn tweedehands tijdschriften
over handwerken en textiel te koop
op het pleintje voor het atelier. In het
museum is de verkoop van tweedehandsboeken van de textielbibliotheek en van de afdeling genealogie
en het streekgeschiedenis.
De markten zijn zondag van
11.00 tot 16.00 uur.

Driedorpentocht
jeu de boules
De derde driedorpentocht van Jeu de Boules Clubs Horst,
Grubbenvorst en Velden werd gehouden op donderdag
17 augustus. In totaal speelden 47 mensen wedstrijden in elk
van de drie dorpen. Het eindpunt was Velden, waar de finale
werd gespeeld tussen de beste van ieder dorp. De wisseltrofee
werd gewonnen door Jeu Peeters uit Velden, gevolgd door
Loek Logister uit Horst en Henny Donders uit Grubbenvorst.

Vanwege groei en uitbreiding in areaal en activiteiten zijn we op zoek naar een gedreven:

Zelfstandig Teeltmedewerker (full-time)
De werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van de bedrijfsleider. Je staat aan de basis van ons
product waarbij je alle voorkomende werkzaamheden uitvoert, o.a.: Begeleiden van en toezien op de uitvoering
van werkzaamheden door productiemedewerkers; Uitzetten en verplaatsen van uitgangsmateriaal in kas- of
groeipositie (mechanisch); Afleverklaar maken van de planten;
Wij zoeken iemand:
• met affiniteit in deze sector die zelfstandig
én in teamverband kan werken;
• die fulltime beschikbaar is, op flexibele tijden
inzetbaar is en geen 9 tot 5 mentaliteit heeft;
• met verantwoordelijkheidsgevoel, gedrevenheid
en oog voor kwaliteit;
• die stevig in zijn schoenen staat
en goed met mensen overweg kan;
• die in het bezit is van een heftruckcertificaat
of bereid is deze te behalen;

Wat bieden we jou?
Wij bieden je een interessante en afwisselende baan in
een groeiend bedrijf met telkens nieuwe uitdagingen
en mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.
Wij bieden een salaris conform de Cao Glastuinbouw.
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact
opnemen met Ruud Driessen via het telefoonnummer
077-3071907. Wanneer je belangstelling hebt voor
deze functie, dan ontvangen wij jouw CV en motivatie
bij voorkeur via het emailadres: ruud@fortaplant.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

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

Gevraagd: Interieurverzorgster voor
huis in America (centrum) +/- 3,5 à 4
uur per week (dagdelen in overleg).
Voor meer info John 06 22 04 77 38.

Vrachtwagenchauffeur gezocht
(B-C-E). Code 95 is een pre. 10-20 uur
per week, leuke job voor 65+.
Strijbos Tuinbouw 06 22 41 04 01.

Gevraagd: o.a. ploegen. frees.
schijveneg.kipper.mesttank.
mestverspreider. weisleep.bloter.
schudder.hark.maaier.tractor.enz
06 19 07 69 59.

Te koop: recent gerenoveerde,
instapklare halfvrijstaande woning
met een ruime tuin, carpoort en ruime
oprit in Hegelsom. Interesse?
Bel: 06 40 56 82 70.
Schilder nodig?
Jan Bosman schilderwerken, voor al
uw binnen- en buitenschilderwerk,
een offerte is uiteraard vrijblijvend. Tel.
077 475 09 80/06 11 35 09 70.
Te Koop: z.g.a.n. Sparta fiets
met lage instap zonder versnelling
€150,00 en een Batavus damesfiets
€100,00 Tel: 398 39 54.
Te koop: diverse soorten groenten en
fruit, o.a. rabarber, frambozen, snoepen soeptomaten, snijbonen, pepers,
knoflook enz. Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel. 077-398 35 52.

Breien is een heerlijke hobby.
Het nieuwe yoga. De maand
september op donderdagmiddagen avond. Voor info: Breimode en
handwerken ‘t Schippertje Horst
tel. 077 398 19 75
handwerken@schippertjehorst.nl
Verhuizing, transport, woning
ontruiming. Twedde kans kringloop
06 21 23 88 89, gratis prijsopgave.
Ik ben op zoek naar een hulp om 1
ochtend in de week schoon te maken.
Bel voor een afspraak 077 398 71 87.
Ontspannen en tegelijkertijd goed
leren schilderen voor jong en oud.
Atelier Riny Clevis, Lottum
Tel & Whatsapp: 06 22 83 21 69
facebook: Atelier Riny.
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Chinees bezoek bij
Witte Dame Festival Grubbenvorst
Mgr. Schraven Gedenkkapel Ondergedompeld in
De Mgr. Schraven Gedenkkapel in Broekhuizenvorst kreeg op zaterdag 19 augustus Chinees bezoek.
Twee bisschoppen en een professor bezochten de kapel.
De Chinese bisschoppen Ma Yinglin
en Meng Qinglu en professor Tan
bezochten de kapel. Zij waren diep
onder de indruk van het levensverhaal van bisschop Frans Schraven uit
Broekhuizenvorst. Bisschop Schraven
werd in 1937 in China vermoord door
het Japanse leger, omdat hij opkwam
voor de waardigheid van de vrouw
in China. Kunstenaar pater Jan Haen
vertelde de gasten waar het kunstwerk in de gedenkkapel voor staat:

Autobedrijf

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

eerbied voor het leven van mannen
en vrouwen. Pater Jeroom Heyndrickx
van het Chinese Verbiest Instituut van
de universiteit van Leuven benadrukte het grote belang van wat in
Broekhuizenvorst gebeurt voor de
ontwikkeling in het huidige China.
In soortgelijke bewoordingen beaamde
deken de Graaf Woutering de betekenis
van de Gedenkkapel.
Bij het hart van de gedenkkapel
waar as van de negen martelaren

wordt bewaard, baden alle aanwezigen
voor de zaligverklaring van bisschop
Schraven en zongen de Chinese
gasten het Onze Vader in het Chinees.
Afgesloten werd met de gebruikelijke
Chinese buigingen als eerbetoon aan
bisschop Schraven en gezellen. In het
gastenboek van de gedenkkapel
schreef bisschop Ma: “Het Chinese volk
dankt bisschop Schraven, de Chinese
kerk herdenkt u en vraagt u voor China
te bidden.”

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

Mitchell van Lipzig

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n

Middeleeuwse sfeer

Een oud verhaal in een nieuw jasje, dat is wat de organisatie van het
Witte Dame Festival in Grubbenvorst op zaterdag 21 oktober wil laten
zien. Een belangrijk onderdeel van het festival is de legende van de
Witte Dame, die vanuit vier perspectieven wordt verteld.

Voor al uw schilderwerken

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

n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

schilder

werken

America Tel. 06-12359686

Functie inhoud:
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de planning en organisatie van de arbeid. Je geeft
leiding aan de medewerkers, maakt productieplanningen en bewaakt de productieresultaten.
Het uitvoeren van productiewerkzaamheden behoren tot je dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast
assisteer je de ondernemer met de teelt van paprika. Je controleert, signaleert en analyseert de
klimaatomstandigheden, de stand van het gewas en ziekten en plagen. Ook het periodiek draaien
van storingsdiensten behoort tot je takenpakket.
Jouw profiel:
• Je hebt leidinggevende en organisatorische capaciteiten
• Je kunt goed met medewerkers overweg
• Je hebt de drive om te komen tot de beste resultaten
• Je hebt enige ervaring in en kennis van de glasgroententeelt, bij voorkeur de paprikateelt
Wij bieden jou:
• Een uitdagende een gevarieerde baan in een modern glastuinbouwbedrijf met
• toekomstperspectief en ontwikkelmogelijkheden
• Marktconform salaris met passende arbeidsvoorwaarden conform CAO glastuinbouw
• Een fulltime dienstverband met uitzicht op een vaste aanstelling.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je brief met cv per mail naar info@hermanswalterbv.nl.
Voor meer informatie kun je bellen met Frank Bakker op nummer 06-49332392.

De legende van de Witte Dame is
een verhaal dat al vaak verteld is in
Grubbenvorst. Sinds het einde van de
zestiende eeuw zou de kasteelruïne
Het Gebroken Slot behekst zijn.
De Witte Dame doolt daar rond,
vervloekt door een edelman vanwege
haar ontrouw. Waar men in de vorige
eeuw nog een fakkeltocht organiseerde om de Witte Dame te
verjagen, wordt ze tegenwoordig als
hoedster en beschermvrouwe van
Grubbenvorst gezien. Om haar te
eren, wordt dit jaar het Witte Dame
Festival georganiseerd.
“De legende van de Witte Dame
is vaak als inspiratie gebruikt voor
opvoeringen en voorstellingen”,
vertelt Wiel Wijnen, die het creatieve
team van de organisatie van het
festival vertegenwoordigt.
“Tussen 2000 en 2005 is de legende
bijvoorbeeld vertolkt in een toneelspel bij het Gebroken Slot. Eigenlijk
lag die locatie te ver van het dorp af
en er waren ook geen voorzieningen
om er echt iets groots van te maken.”
Wim Seegers, PR-man in de organisatie, voegt toe: “De formule was
onpraktisch, maar het idee was wel
heel leuk. Twee jaar geleden gingen
we naar een nieuwe manier zoeken
om het verhaal toegankelijk te maken
voor iedereen, jong en oud.” Sinds die
tijd is de organisatie al meer dan een
jaar bezig met het opzetten van het
festival.
Tijdens het festival wordt het
verhaal, dat zich afspeelt rond eind
1500, in vier verschillende versies
opgevoerd. Elk stuk wordt vergezeld
door bijpassende muziek, van smartlappenkoor tot popmuziek. “Op het
terras van Brasserie In de Witte Dame

wordt de oorspronkelijke legende in
de vorm van een rockopera de verteld. Met een echte rockband, dus dat
gaat lekker knallen”, aldus Wijnen.
“Even verderop, bij IJssalon Clevers
doen de edelen hun verhaal. Bij café
De Vonkel vindt een bruiloft plaats en
vertellen de ‘gewone’ mensen uit het
dorp hoe zij omgaan met de edelen.
Ten slotte is bij café Stammineke een
hoekje van lager allooi te bezichtigen,
waar de dames van lichte zeden hun
plekje hebben en hun opvattingen
over trouw en ontrouw laten horen.”
De rest van het centrum van
Grubbenvorst is tijdens het festival
helemaal in Middeleeuwse sferen
ingericht. Seegers: “Heel veel clubs
en verenigingen hebben hun eigen
projectje geadopteerd. We staan echt
versteld van de creativiteit die iedereen laat zien. Er is een Middeleeuwse
markt met verschillende acts, een
kermis met attracties van toen,
een griezelkwartier en er zijn zo’n
driehonderd figuranten.” De aantrekkingskracht van het Witte Dame
Festival ligt volgens de heren vooral
in al die verschillende activiteiten.
Wijnen: “Je wordt ondergedompeld
in de Middeleeuwse sfeer en overal
zijn verrassingselementen. We willen dat mensen en telkens om zich
heen kijken en denken: wat gebeurt
daar? Het wordt in ieder geval niet
statisch.”
Het Witte Dame festival vindt
plaats op zaterdag 21 oktober in het
centrum van Grubbenvorst. Het programma begint om 16.00 uur met
een historische stoet door het dorpscentrum en tussen 17.00 en 22.30 uur
zijn de verschillende theaterstukken
te zien. (Foto: Hans van der Beele)
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Kunstexpositie in
De Rozenhof Lottum
De Rozenhof Lottum is vanaf zondag 27 augustus het decor voor een
kunstexpositie van Giuseppe Lamers tijdens ‘kunst in De Rozenhof 2017’.
De opening vindt deze dag plaats om 11.00 uur.

Kindervakantieweek Joepie Sevenum
In Sevenum werd van maandag 14 tot en met vrijdag 18 augustus de kindervakantieweek Joepie
georganiseerd. Dit jaar was het thema voor de kinderen uit Evertsoord, Kronenberg en Sevenum
‘op ontdekkingsreis’. Op het programma stond onder andere hutten bouwen, een smokkeltocht,
wilde dieren spotten, spel zonder grenzen, schatzoeken en een vossenjacht. Ten slotte vormden alle
deelnemers samen het joepielogo, die met een drone van bovenaf werd gefotografeerd.

Phoenix on the Beach
In Hegelsom vindt vrijdag 25 augustus tot en met zondag 27 augustus het jaarlijks terugkerende festival Phoenix
on the Beach plaats. Tijdens het driedaagse dorpsfeest wordt het soosplein door OJC Phoenix omgetoverd tot strand.
Het zomerfestival begint vrijdag om
20.00 uur met acts van de dj’s Aap uit
de Mouw en Buren van de Brandweer.
De volgende dag is de vierde editie van
de Dorps-BBQ voor alle Hegelsommers.

De expositie bestaat uit keramische
en bronzen sculpturen van mensfiguren en koppen. Alle beelden die te
bewonderen zijn, zijn door Lamers zelf
vervaardigd. Deze dag is er muziek
van zangeres Marjolein Kuenen en
pianist Robert Lemmens. Tevens verzorgt beeldend kunstenaar Ineke van
Oudenhoven uit Venlo de inleiding van
de expositie.

De Rozenhof Lottum zet van
maandag 21 tot en met vrijdag
25 augustus de deuren open voor
de Open Deurdagen van de verenigde
boomteeltbedrijven in de regio.
Tot 1 november is De Rozenhof
elke dag van 10.00 tot 17.00 uur
geopend.
Kijk voor meer informatie
op www.derozenhoflottum.nl

Die middag is er akoestische livemuziek
en een springkussen voor de kinderen.
Aansluitend aan de barbecue treden de
bands The Stanley Smokes en
Kraakthelder op en draait dj Joost zijn

muziek. Zondag wordt een beachvolleybaltoernooi georganiseerd,
begeleid oor DKH’s zwoele disco show.
Kijk voor meer informatie op
www.ojcphoenix.nl

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

Alsnog terugvragen
btw zonnepanelen

Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Op 20 juni 2013 besliste het Europese Hof van Justitie dat personen
die met zonnepanelen energie leveren aan het elektriciteitsnet als
ondernemer voor de btw moeten worden beschouwd. Dat betekent
niet alleen dat over de ‘teruglevering’ aan het net btw moet worden
afgedragen, maar dat tevens de btw bij de aanschaf van de panelen
kan worden teruggevraagd.

Draaiorgels bij
Museum De Locht
In Museum De Locht in Melderslo is zondagmiddag 27 augustus een smid
aan het werk. Daarnaast kunnen kinderen hun eigen brood bakken.
Leden van Draaiorgelclub NoordLimburg geven zowel op zaterdag als
op zondag toelichting bij de bouw van
kleine draaiorgeltjes en het maken
van orgelboeken en orgelpijpen.
Daarnaast is er geregeld een draaiorgel

te horen. Bezoekers kunnen tevens
de wisselexpositie ‘Onderweg,
van karrenspoor tot A73’ bekijken.
Het museum is alle dagen open
van 10.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.museumdelocht.nl

over. De uitspraak van het Europese
Hof legt immers slechts uit hoe de wet
moet worden toegepast, de wet zelf
verandert niet door de uitspraak. Ook bij
Het afdragen van btw valt in
plaatsing vóór 20 juni 2013 is er sprake
de praktijk meestal mee, omdat
van belastingplicht voor de btw en kan
de af te dragen bedragen onder de
dus de btw worden teruggevraagd.
Daarmee is de weg vrij om alsnog
zogenaamde kleine ondernemersbtw terug te vragen van in het verleregeling vallen en daardoor feitelijk
den aangekochte panelen. In principe
niet betaald hoeven te worden.
De teruggaaf btw op de aanschaf en geldt in het algemeen een termijn van
vijf jaren waarbinnen belastingaaninstallatie van de panelen blijft dus
giften kunnen worden gecorrigeerd.
over, waardoor het plaatsen van
Dus voor 31 december 2017 kan
zonnepanelen ook fiscaal een lucrade btw nog worden teruggevraagd
tieve business is.
Nu speelde onlangs de vraag of
over panelen die in 2012 of later zijn
ook de btw van plaatsing van panelen geplaatst.
vóór 20 juni 2013 kan worden terugEen kleine kanttekening past
gevraagd. In casu waren de
daarbij nog wel. Er moet uiteraard
panelen op 23 maart 2013 aangewel sprake zijn van ondernemerschap
schaft. De belastinginspecteur vond
voor de btw. De rechter stelde dat in
van niet. De rechter dacht daar anders deze procedure vast, onder meer aan

de hand van de inschrijving van de
belanghebbende in het Productie
Installatie Register. De vraag is of
dat per se noodzakelijk is. Je moet
natuurlijk wel kunnen
bewijzen dat je energie levert aan
het net. Dat is immers de kern van
het ondernemerschap voor de
btw.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu
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Agenda t/m 31 augustus 2017
vr
25
08

24e internationale Opel treffen

Hegelsomse dorpsbbq met
livemuziek

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Opel Power Nederland
Locatie: Evenemententerrein D’n Umswing Kronenberg

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Horsterdijk 58 Lottum

Tijd: 16.00-20.00 uur
Locatie: Jong Nederland-plein Hegelsom

Harmoniefeesten – Allemansmèrt

Phoenix on the Beach – optreden
Kraakthelder & Stanley Smokes

Phoenix on the Beach –
Beachvolleybal

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Brókèze Toen

Openstelling

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Maashotel Broekhuizen

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

Phoenix on the Beach – optreden
Buren van de Brandweer

Optredens Robin Hood en
Sexdroidz

Kermis aan de Maas

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 20.00-01.00 uur
Locatie: café Ôs Kruuspunt Meterik

Lezing over bosmieren
door Arjan van den Bosch

Harmoniefeesten – optreden Pigtail

Koningsvogelschieten

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie van Horst
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Schutterij St. Jan van Grubbenvorst
Locatie: Schuttershof Grubbenvorst

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie van Horst
Locatie: centrum Horst

Harmoniefeesten – optredens Reulsberger Muzikanten en Burmingham
Tijd: 18.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie van Horst
Locatie: centrum Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ’t Zoemhukske Horst

Speciaalbieravond 2.nul
Tijd: 22.00-03.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

za
26
08

Dahliafestijn tuin Verheggen

zo
27
08

Tijd: 14.00-21.00 uur
Locatie: Loswal Broekhuizen

Carbootsale
Tijd: 08.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Evenemententerrein van kasteelpark Ter
Horst Horst.

ma
28
08

Kermis aan de Maas

di
29
08
do
31
08

Kermis aan de Maas

Tijd: 14.00-21.00 uur
Locatie: Loswal Broekhuizen

24e internationale Opel treffen

Harmoniefeesten – Kindermarkt

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Opel Power Nederland
Locatie: Evenemententerrein D’n Umswing Kronenberg

Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie van Horst
Locatie: centrum Horst

Excursie bosmieren

24e internationale Opel treffen

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Start Innovatoren Floriadeterrein

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Opel Power Nederland
Locatie: Evenemententerrein D’n Umswing Kronenberg

Dahliafestijn tuin Verheggen

Muzikaal Totaal – open podium

Infoavond station

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Horsterdijk 58 Lottum

Tijd: 10.30 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Harmoniefeesten –
Buikschuiven Kampioenschap

Cursusmarkt en tweedehands
boeken- en textielmarkt

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: werkgroep Station GrubbenvorstGreenport-Venlo.Nu.
Locatie: gemeenschapshuis ’t Haeren Grubbenvorst

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie van Horst
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Dorps- en verenigingsschieten

Opening expositie Giuseppe Lamers

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Schutterij St. Jan van Grubbenvorst
Locatie: Schuttershof Grubbenvorst

Tijd: 11.00 uur
Locatie: rozenkenniscentrum De Rozenhof Lottum

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

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

Tijd: 14.00-21.00 uur
Locatie: Loswal Broekhuizen

Praktijk voor agrarische sector
Show how to Grow
Tijd: 13.30-18.00 uur
Locatie: Eendenkooiweg Melderslo

e

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

rst
De lekke

M
O
O
R
H
C
LUN van Horst!
High Tea
Met o.a.
te
Feestruim ging
r
o
z
e
b
Broodjes wandele
ir
& culina tochten
en fiets

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden met tapijt, vaste
raambekleding, tapijt, vinyl en
laminaat vloeren. We komen naar u
toe voor een gratis prijsopgave.
Bel: 06 16 37 45 14.

Project

Groenewoudstraat 1
5961 VD Horst
077-3980003

van

info@beejmooren.nl
/beejmooren
www.beejmooren.nl
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
25 t/m 27 augustus 2017
Dentilia
Centrum voor mondgezondheid
Helfrichstraat 14a, Venray
T 0478 58 14 58
28 t/m 31 augustus 2017
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
T 0478 58 66 05

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Kronenberg
Lottum
Meerlo

zondag
donderdag
		
zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Het duo brengt het Louisianagevoel met instrumenten als de
trompet, sousafoon, trombone en
gitaren. Zij spelen in stijlen als
americana, bluegrass, texmex en blues.
Zowel Verbraak als Van Bijnen
zijn afgestudeerd als docent muziek
aan het Rotterdams Conservatorium.
Jan van Bijnen speelt ook in de band
van Freek de Jonge en treedt op met
Daniel Lohues, Tim Knol en anderen.
Verbraak speelt onder andere met
Jazz van Tegenwoordig en Playground
Millionaires.

HALLO voordeelpas
Deelnemers

Het LoopCentrum

Parkhotel Horst

afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie

10% korting op hardloopschoenen
(inclusief voetanalyse t.w.v. E 30,-),
hardloopkleding en sport-bh’s.
Bij aankoop van wandelschoenen
gratis Falke sokken t.w.v. E 17,95

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden
10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant
E 1 korting op jam

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

10.30
19.00

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power

Sevenum
18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54
5% korting op de rekening

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé
Twee seizoenscoupes voor E 9,95

Into Beauty

Intratuin Venray
Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

E 12,50 korting op avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo
Koffie voor E 1
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Duet Kappers
10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eclicker

Eetcafé Ald Vors
Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie
10% korting op de eerste
behandeling

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

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Center Parcs Het Meerdal

zaterdag

Priesternoodnummer

IJssalon
De Zeuten Inval

10% korting op een zonnebril

Evangelische Gemeente Doxa
18.00

10% korting op een diner
voor 2 personen

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

kerkdienst

Hostellerie De Maasduinen

Camps Optiek

DMS-Service

Tienray

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

ANBISE

Blauwebessenland

Swolgen

zondag
		

In café Cambrinus in Horst wordt
de reeks zomerpodiumconcerten op
zondag 27 augustus om 16.00 uur
afgesloten met een optreden van het
muzikale duo Verbraak & Van Bijnen.

Hotel Asteria Venray

Meterik

zaterdag
		

Optreden Verbraak & Van Bijnen

anco lifestyle centre

Melderslo

service 21

Janssen
Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

Kuif
De eerste maand van een
knipabonnement voor E 17,50 en
gratis kleurservicekaart

Logeerhuis Kapstok

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 4,50

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
Korting op een wekelijks
aangeboden product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Tikkie Anders
Eén gratis consumptie bij de lunch

Voet Zorg Venray

Eén nacht gratis logeren

10% korting op een voetbehandeling
naar keuze bij min. besteding van E 15

Lunchroom
Lekker Gewoën

Wauw speciaal voor jou

25% korting op het tweede gerecht

Museum de Kantfabriek
Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

My-LifeSlim
E 6,50 korting op de intake

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Pakje!

E 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

Paramedische Voetzorg Horst

10% korting op het hele assortiment
20% korting op alle voetproducten

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Driegangenmenu voor E 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor E 5

The Zen Company
E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions

Zonnestudio Horst
15% korting op zonnecosmetica

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

Voordeelpas
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Tummers
GRATIS BEZORGD!

GRATIS BEZORGD!
FullHD

499,-

399,449,-

FULL HD TV / UE32M5670

WASMACHINE / FSCR80417

tJODI DN t'VMM)%t12*)[t4NBSU57
t.JDSP%JNNJOH1SP[PSHUWPPSTDIJUUFSFOEDPOUSBTU
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399,-

15
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15
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’’

BACK 2 SCHOOL!

549,-

LAPTOP / A315-51-33U5

LAPTOP / 250G5 5005U

t1SPDFTTPS*OUFM$PSFJ6
t8FSLHFIFVHFO(#
t0QTMBH(#44%
t(SBmTDIFLBBSU*OUFM)%
(SBQIJDT
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469,-

559,-

499,-

Uw laptop
Startklaar
maken
89,95

16,-

77,-

All-in-One printer / PIXMA TS5050

Draadloze muis / X3000
t#BUUFSJKEVVSNBBOEFOt()[ESBBEMP[FWFSCJOEJOH

t)PPHXBBSEJHFQSJOUKFTCJOOFOTFDt1SJOUWJBTNBSUEFWJDFT

8JKLVOOFOVXMBQUPQTUBSULMBBSNBLFO[PEBUVFSNFUFFO
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XJOLFMTOBBSEFWFSTDIJMMFOEFNPHFMJKLIFEFO

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

