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Carnaval weer voorbij
Het is weer voorbij. Drie dagen, voor sommigen zelfs vier of vijf dagen, hebben we kunnen feesten, hossen, oude bekenden weer eens gezien en er ‘enne’ gedronken.
En overal vrolijke gezichten, zoals van dit meisje in de optocht in Kronenberg.

De eerste activiteiten begonnen al
op vrijdag 9 februari. In Horst vermaakte de jeugd zich bijvoorbeeld
met een schuimparty in de Mèrthal.
Op zaterdag was er op het
Wilhelminaplein de Hôrster Carnavals

Parade, die ook dit jaar weer enkele
duizenden bezoekers trok. Op zondag
11 februari was dan de officiële start
van drie dagen carnaval: de
Sleuteloverdracht. In de Mèrthal
overhandigde burgemeester

Ina Leppink de sleutels en daarmee
ook de macht aan de carnavalsprinsen
van Horst aan de Maas. De dagen erna
trokken de optochten door de dorpen,
werden boerenbruidsparen in de
onecht verbonden en werd er flink

feest gevierd. Dit liet zien waar
‘vastenaovend’ om draait: saamhorigheid, een feestje bouwen en het
vergeten van de dagelijkse sleur.
Aswoensdag is inmiddels geweest,
de vastentijd is aangebroken, tijd om

de dagelijkse gang van zaken weer op
te pakken. In enkele dorpen in Horst
aan de Maas vindt zondag 18 februari
nog het traditionele balgooien plaats
en dan het is het carnavalsseizoen
weer afgesloten. (Foto: Sjaak Verstegen)

Nienke in finale The voice of Holland
Nienke Wijnhoven uit Horst heeft op vrijdag 9 februari de finale van zangtalentenjacht The voice of Holland
bereikt. In de eindstrijd op vrijdag 16 februari, neemt ze het op tegen drie andere finalisten.
Van de zes kandidaten die nog
in de race waren, gingen er maar
vier door naar de finale van deze
week. Het lot van de kandidaten lag
in de handen van het thuispubliek,
dat door sms’en en bellen stemmen
uit kon brengen op haar favoriet.
Met de nummers One Last Time van
Ariana Grande en Let It Go van
James Bay wist Nienke voldoende
stemmen te krijgen om zichzelf te

verzekeren van een finaleplaats.
“Ik was erg blij met deze nummers,
hoewel One Last Time wel wat buiten
mijn comfortzone ligt. Maar dan is
het des te leuker als je goede feedback krijgt en blijkt dat je het wél
kunt. Dat is dan nog een extra succeservaring, dus dat is heel gaaf”, aldus
Nienke.
De weken voor de liveshows zijn
hectisch geweest voor de Horsterse.

“Het is heel druk, je bent continu aan
het repeteren. En dan niet alleen het
zingen, maar ook dingen als de danspasjes en de posities van de camera
moet je leren. Dat is heel intensief.
In de week vóór de finale staan er
daarnaast ook nog eens heel veel
interviews gepland.” Toch geniet
Nienke nog steeds met volle teugen van haar avontuur bij The Voice
en is ze heel blij dat ze heeft mee-

gedaan. “Ik heb heel veel geleerd.
Een van de belangrijkste dingen die
ik voor mezelf heb bereikt, is dat ik
me zekerder en beter voel op het
podium. Ik durf nu eindelijk te zeggen dat ik kan zingen, terwijl ik tegelijkertijd ook heb geleerd dat het niet
altijd perfect hoeft te zijn en dat fouten maken mag. Ik wil vooral uitstralen dat ik geniet, dat ik het leuk vind
om er te staan.”
Nienke neemt het in de finale
op tegen Jim van der Zee, Demi van
Wijngaarden en Samantha Steenwijk.

Nienke: “Afgelopen week ging
Kimberly eruit, één van de favorieten. Dat heeft ons allemaal
laten inzien dat het echt alle kanten op kan. Ik hoop natuurlijk dat
ik win, maar ik ga zonder al te
veel verwachtingen de finale in.
Teleurgesteld kan ik toch niet meer
worden, want ik heb van het allereerste auditiefilmpje tot de finale
alles mee mogen maken.”
De finale van The voice of
Holland is te zien op vrijdag
16 februari om 20.30 uur op RTL4.
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Melderslose bundelt ervaringen over kind in crisisopvang

‘Door te kijken naar je kinderen,
wordt je een spiegel voorgehouden’
Arnie Heldens uit Melderslo is moeder van een zoon met de diagnose PDD-NOS. Anderhalf jaar geleden escaleerde de situatie thuis zodanig, dat hij in crisisopvang belandde. Het traject
heeft haar veel pijn en verdriet gedaan, maar heeft boven alles voor persoonlijke groei gezorgd, zegt ze. Haar ervaringen heeft ze gebundeld in haar boek: ‘Mijn kind in de crisisopvang:
de hel of een zegen’.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Roy Verhaegh
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Iris Cöp,
Yana van de Sande en Puck
Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans, Marianne Pirlo
en Fabienne ten Horn
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
bezorgservice@garcon.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

PDD-NOS valt onder ASS, wat
staat voor Autisme Spectrum Stoornis.
De uitwerking kan per persoon verschillen en bij de zoon van Arnie is dat
heftig. Hij zal om privacy-redenen niet
bij naam genoemd worden. Iedere
persoon met deze diagnose is uniek
en zo dus ook haar twintigjarige zoon.
Niet alleen had de diagnose impact op
haar persoonlijke leven, ook directe
omgeving als zijn vader, zijn zus en
verdere familie en vrienden werden
hierdoor geraakt. “Kerstmis is nooit
zo maar Kerstmis, omdat je op moet
letten met wat je zegt. Alle prikkels
komen ongefilterd bij hem binnen,
waardoor het al snel té veel wordt.
Op zo’n moment trekt hij zich terug
in zichzelf of hij wordt destructief. Je
moet opletten met wat je zegt, omdat
hij niet altijd overneemt zoals je het
bedoelt. Niets gaat vanzelf en alles
kost hem moeite.”

Gevecht
“Het blijft een heel gevecht om
een plaats voor mijn zoon te vinden.
Op een dag werden we gedwongen
een keuze te maken, want de
situatie thuis was onhandelbaar”,
vertelt Arnie. “Het was voor hem
meewerken aan een behandeling of
uithuisplaatsing. Op het moment dat
we hem die keuze voorlegden, stond
hij op en liep boos en overstuur de
deur uit. Uiteindelijk werd hij gevonden en kwam in de crisisopvang
terecht. Het gevecht begon toen pas
echt. Een gevecht tegen de wirwar
aan bureaucratische regelgeving van
instanties, waardoor het niet gemakkelijk was een plek voor hem te vinden. Hij dreigde in de daklozenopvang
terecht te komen.”
Het is een gevecht dat voortduurde omdat ze te vaak stuitten op
regeltjes waar geen enkele speling
in te krijgen was. “Dit soort kinderen
zijn kwetsbaar en kunnen niet meedraaien in de maatschappij zoals die
is. Dan heb je er niets aan als bedrijven of mensen op hun strepen blijven staan. Bij iedere instantie kwam
dezelfde conclusie naar boven over
de problematiek. Telkens moest het
wiel opnieuw uitgevonden worden,
waardoor we nergens verder kwamen.
Waar hij nu zit, maakt hij langzaam
stappen vooruit, dat wel. Daar ben ik
ontzettend trots op en boven alles hou
ik van mijn zoon.”
Het is een onderdeel van haar
leven en het moment dat haar zoon
in augustus 2016 werd opgenomen
in crisisopvang ging gepaard met een
‘rouwproces’. Ze herkende veel aspecten terug in zichzelf van iemand die
een dierbare heeft verloren. Ze moest
hem loslaten en de regie uit handen
geven. “Wat er ook gaat gebeuren,
het is goed. Ook als dit betekent dat
ik afscheid moet nemen. Ik moest
het besef laten bezinken dat we nooit
het gezin zullen vormen dat ik graag
zou willen. Het ideaalplaatje zal nooit

meer uitkomen.” Het gaf haar echter ook de tijd en ruimte om een
schrijf- en blogcursus op te pakken en
zodoende begon ze haar ervaringen
rondom dit proces op papier te zetten. Hier werd positief op gereageerd
door haar omgeving, wat haar aanmoedigde het serieuzer op te pakken. Alles kreeg een plekje en dat
hielp haar ontzettend. Ze spreekt zelfs
van een persoonlijke groei waar ze
sterker uit is gekomen. Het boek dat
ze uitbrengt bundelt deze verhalen
waarmee ze hoopt veel erkenning en
herkenning los te krijgen bij de lezers.
“Het hele proces heeft me een
andere kijk op het leven gegeven.
Eentje waarbij je controle moet kunnen loslaten. Uiteindelijk is ieder-

een verantwoordelijk voor zijn eigen
geluk, hoe moeilijk de situatie ook kan
zijn. Door te kijken naar je kinderen,
wordt je een spiegel voorgehouden
omtrent je eigen acties. Waarom iets
doen waar je ongelukkig van wordt?
Waarom iedere ochtend opstaan voor
die ene baan waar je je niet prettig
bij voelt? Als mijn zoon er een dag
geen zin in had, dan gebeurde dat
ook niet. Dan kon hij de hele dag op
de bank zitten, met een dekentje over
zich heen, terwijl ik dacht: ‘Hoe fijn is
het om dat zo maar te kunnen doen?’
Gewoon loslaten en doen wat goed
voelt.” “Het heeft geholpen in het
rouwproces door hier over te schrijven. Ik krijg energie van alle positieve
reacties en ik wil er ook echt iets mee

bereiken. Ik ben bewuster geworden van mijn eigen handelingen en
ik hoop dat ik dat ook bij de lezers
voor elkaar krijg.” En wat vindt haar
zoon van het boek? “Hij vindt het zelf
geweldig. Zo schreef hij op Facebook:
trots op de sterkste vrouw die ik ken,
dat ze haar verhaal kan en durft te
delen. Wie had dat ooit gedacht?
Dat ik op 51-jarige leeftijd een verborgen talent in het schrijven zou ontdekken. Het schrijven heeft me een
enorme drive gegeven om er meer
mee te doen. De cover sluit helemaal
aan bij het gevoel dat dit alles bij me
oproept. Wie weet komt er ooit nog
een vervolg.”
Meer informatie over het boek is te
verkrijgen via ajl.heldens@gmail.com.

Vuurwerk beschadigt woning
Een woning aan de Wittenhorststraat in Horst is in de nacht van zondag 11 op maandag 12 februari
beschadigd door zwaar vuurwerk. De politie is op zoek naar getuigen.
Het is al de tweede keer dat een
woning in deze wijk het doelwit is
van vuurwerk. Afgelopen december,
tijdens de kerstnacht, werd de

voordeur van een woning vernield
met behulp van vuurwerk. De politie
is op zoek naar getuigen of eventuele
tips die kunnen leiden tot een moge-

lijke dader. Getuigen kunnen
zich melden via 0900 88 44 of
anoniem via Meld Misdaad Anoniem
0800 70 00.

Flodder in Broekhuizen
Voor d’n Tour de Brokeze, dinsdag 13 februari, maakte de tourcommissie van cv De Krey een parodie op de
cultfilm Flodder. Deze korte film ging viral en heeft momenteel meer dan 14.000 weergaven. Zelfs Dick Maas,
maker van de originele Flodder, reageerde positief op het filmpje.
“Het is heel bizar eigenlijk”,
vertelt Pieter Wijnen, die ma Flodder
speelt. “We hadden dit zelf nooit
verwacht. Het doel van het filmpje
was om de mensen dinsdagochtend
naar het rennerskwarteer aan de
kantlijn te krijgen. We wilden
eigenlijk d’n Toer de Brokeze promoten. Maar dat het zo zou exploderen,
nooit gedacht.” Peer Hermans,

die Toet Flodder speelt, vult aan:
“Tijdens een vergadering riep
iemand: “Zullen we Flodder nadoen?”
Nou ja, toen is het balletje gaan
rollen. We namen contact op met een
cameraman, Ron Toekook, die oorspronkelijk uit Broekhuizen komt,
en hij wilde ons wel helpen. We
hebben een dag gefilmd, van 09.00
tot 18.00 uur en dit filmpje is het

resultaat.” Hermans: “Het is natuurlijk top dat er zoveel reacties op
komen. Voordat we het wisten
stonden we op Dumpert. Dat was
een hele verrassing. En ook dat Dick
Maas positief reageert, dat is een
hele eer. Maar alle credits gaan naar
Ron Toekook. Hij heeft de film
gerealiseerd en echt prachtig afgewerkt.”
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T/M FEBRUARI BIJ AANKOOP VAN
ROLLUIKEN EEN GRATIS MOTOR*
* STANDAARD MOTOR BIJ DE KLEUREN WIT, IVOOR, CREME, BEIGE EN ANTRACIET

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL

Proef • Beleef • Geniet
Ontdek het zelf
in ons sfeervolle restaurant!

Macht overgedragen
Burgemeester Ina Leppink droeg zondagmorgen 11 februari voor drie dagen de macht over aan de
carnavalsprinsen van Horst aan de Maas. In de Mèrthal in Horst vond traditioneel de Sleuteloverdracht
plaats, deze keer georganiseerd door cs De Klotbultjes uit Griendtsveen.

Speeltoestel in brand gestoken
Een speeltoestel van speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst is maandagavond 12 februari rond 21.15 uur
door onbekenden in brand gestoken.
De politie in Horst doet op
Facebook een oproep getuigen zich te
melden. Dat kan telefonisch via 0900

88 44 of Meld Misdaad Anoniem via
0800 70 00. Het is niet de eerste keer
dat de vrijwilligersorganisatie slachtof-

fer werd vandalisme. Half januari
werden er twee mandschommels uit
de speeltuin gestolen.

“Doodgewone zaken

Oh, zit dat zo!

bespreekbaar maken”

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, Intermakelaars,
Kempen Communicatie, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

Fiscale behandeling
van de eigen woning
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Ooit heel lang geleden was de gedachte dat het bezit van een eigen
woning moest worden gezien als een fiscale inkomensbron. Het gevolg
hiervan of wellicht juist het doel, was dat alle kosten die verband hielden
met de woning fiscaal aftrekbaar werden.
De wetgever begon eigenlijk
meteen maatregelen te nemen om
de fiscale voordelen in te perken.
Zo zijn onderhoudskosten (anders dan de specifieke aftrek voor
monumentenwoningen) allang niet
meer aftrekbaar en is ook aan de
grootste aftrekpost, de aftrek van
rente van de eigenwoninglening
(in de volksmond: hypotheekrenteaftrek) flink gemorreld. Om maar
een paar dingen te noemen: alleen
rente van leningen waarmee een
eigen woning is aangekocht of
verbouwd is aftrekbaar. Bij verhuizing moet de overwaarde van de
oude woning worden geïnvesteerd
in de nieuwe woning. De rente van
de eigen woning mag maximaal 30
jaar fiscaal worden afgetrokken en
de lening moet inmiddels ook in
30 jaar worden afgelost, zodat de
renteaftrek elk jaar minder wordt.
Het vorige kabinet besloot de aftrek
tegen het toptarief van 52 procent
in 20 jaar terug te brengen naar

een aftrek tegen 42 procent, een half
procentpunt per jaar minder dus. Het
huidige kabinet versnelt deze afbouw:
vanaf 2020 gaat de aftrek in de hoogste schijf jaarlijks met 3 procentpunt
naar beneden in plaats van een half
procentpunt. Zodoende komt de maximale aftrek aanmerkelijk sneller op
42 procent. Tevens heeft het kabinet
besloten de Wet Hillen (genoemd naar
het CDA-Tweede Kamerlid Hillen), terug
te draaien. Op basis daarvan hoefden
huiseigenaren die geen hypotheekrente hadden om af te trekken ook
geen bijtelling te doen op basis van
het huurwaardeforfait. Door de nieuwe
maatregel van het kabinet komt deze
bijtelling weer terug. Het kabinet doet
dit in stapjes in 30 jaar. Maar dat zou
zomaar in de toekomst kunnen worden
versneld. Er worden echter weer geen
principiële keuze gemaakt. Het blijft
aanmodderen met steeds ingewikkeldere wetgeving, die ook nog eens
niet eenvoudig en rechtvaardig kan
worden genoemd. Fiscalisten pleiten

Kerkstraat 11 • Sevenum • T: 077 467 43 46 • www.vitellius.nl

er al vanaf de invoering van de
Wet Inkomstenbelasting 2001 voor
Eigen Woning niet langer te zien als
fiscaal inkomen, maar als vermogen en dus in box 3. Uiteraard moeten ook dan maatregelen genomen
worden om het volledig wegvallen van de renteaftrek ineens te
voorkomen, maar er wordt dan in
elk geval een structurele oplossing
gekozen, in plaats van het doolhof
aan regelingen en uitzonderingen
die er nu in de eigen-woning regeling zitten.

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben
dagelijks bezig met doodgewone zaken.
Mijn bedrijf Consendo, uw steun voor
nu en later, begeleidt mensen rondom
verliessituaties met als doel om ze zolang
mogelijk zelf de regie in hun persoonlijke
situatie te laten behouden.

Een overlijden en de langstlevende
regeling: wat houdt dat in?
Situatie (namen zijn ﬁctief):
Bert en Truus zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Uit hun huwelijk
zijn twee kinderen geboren, Stan en Tom. Zij wonen in een eigen huis, welke
nog is belast met een kleine hypotheek. Daarnaast hebben ze nog wat spaargelden. Een testament hebben ze nooit gemaakt. Geheel onverwachts komt
Bert te overlijden.
Vraag: wie is er erfgenaam van Bert?
Omdat Bert geen testament heeft gemaakt en Truus en twee kinderen achterlaat, geldt de zogenaamde wettelijke verdeling. Deze wettelijke verdeling
houdt in dat Truus alle goederen krijgt toebedeeld onder de verplichting om
alle schulden te betalen. Stan en Tom zullen een vordering op Truus krijgen
ter grootte van hun erfdeel. Zij kunnen dat erfdeel pas opeisen bij overlijden,
faillissement of schuldsanering van Truus. Kortom, Truus en de twee kinderen
zijn de erfgenamen van Bert, ieder voor het 1/3 gedeelte.
Wettelijke verdeling: niet meer dan een basisregeling
De wettelijke verdeling is niet meer dan een goede basisregeling, welke in
een testament gewijzigd c.q. aangevuld kan worden. Een eerste reden om
een testament te maken is om vast te leggen dat de kinderen hun erfdeel
ook kunnen opeisen als de langstlevende wordt opgenomen in een zorginstelling of als de langstlevende een nieuwe partner trouwt.
Een andere reden om een testament te maken, is het vastleggen dat de erfdelen van de eigen kinderen zijn en niet van de “koude kant”. Hiermee bereik
je dat het erfdeel van het eigen kind blijft, indien het mocht gaan scheiden.

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

Ook is het mogelijk om in het testament faciliteiten op te nemen, welke de
verschuldigde erfbelasting kan beïnvloeden. Denk hierbij aan een renteclausule, afvullegaat en een legaat ten behoeve van de kleinkinderen.
Meer weten?
Wilt u meer weten over over overlijden en testamenten? Bezoek onze gratis
informatieavonden op diverse locaties in de regio.
Zie onze website: www.consendo.nl
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Heel gewoon, heel bijzonder
gewoon een heel bijzonder mens...
Op zondag 11 februari 2018
overleed in de leeftijd van 82 jaar
ôzze lieve pap, en trotse opa
‘Pak aan, tob nooit’
Wiel
Geheel onverwacht, maar ook dankbaar voor de mooie jaren dat hij
bij ons was, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
‘ôzze pap’ en ‘ôzze lieve opa Wiel’

Wiel Clabbers
Lid in de orde van Oranje-Nassau

Cobie Clabbers - Swinkels
Melderslo Miranda Vogelzangs - Clabbers
Hans Vogelzangs
Stan
Ilse en Fabian
Swolgen Jeroen Clabbers
Familie Clabbers
Familie Swinkels
* Swolgen, 15 september 1947

+ Swolgen, 7 februari 2018

Kerkveld 17
5866 BW Swolgen
Op woensdag 14 februari hebben we afscheid van Wiel genomen
tijdens de uitvaartdienst in de H. Lambertuskerk te Swolgen en hem
aansluitend te ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar.
De zeswekendienst, opgeluisterd door de fanfare, zal gehouden worden
op zondag 18 maart om 9.00 uur in bovenvernoemde kerk.
Allen die Wiel hebben gekend, weten wat hij voor ons betekende.
Wij danken iedereen hartelijk voor alle medeleven.

Jac Keijsers

90 joar! - 21-02-2018

echtgenoot van

Proficiat!

Wiel Clabbers
Hij was de voorzitter van onze champignoncommissie
en maakte jarenlang deel uit van ons bestuur.
Daarnaast heeft hij de nieuwbouw van onze grote
uitbreidingen begeleid. Hij zette zich met hart en ziel in voor zijn
commissie en ons museum en was niet te beroerd om zelf de
handen uit de mouwen te steken.
Ook wij zullen hem erg missen.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie
veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.
Bestuur en alle vrijwilligers van
Museum de Locht te Melderslo

Myrna en Dick
Ava
Jacqueline †
Caya
Sonja en Gerard
Bas
Sam
Correspondentieadres:
Bosgroet 80
1722 KB Zuid-Scharwoude
Ôzze pap is op zijn eigen kamer, Hof te Berkel 99, Horst.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen op
donderdag van 18.00 - 19.00 uur.
De afscheidsdienst waarvoor wij u uitnodigen vindt plaats
op vrijdag 16 februari om 14.00 uur in zaal Boszicht,
Provincialeweg 2, Maasbree.
Aansluitend zullen we ôzze pap als gezin naar
het crematorium begeleiden.
Mocht u overwegen om bloemen te schenken,
dan kunt u een bijdrage achterlaten voor stichting Alzheimer.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig bij zaal Boszicht.

Zeer bedroefd hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons koorlid

Guus Fleuren
Guus was lid van Mannenkoor “Die Sevensanghers”
sinds de oprichting, 57 jaar geleden in 1961.
Wij zijn hem dankbaar voor zijn jarenlange betrokkenheid
bij ons koor. Wij zullen hem missen.
We wensen Lies en familie veel sterkte toe.
Bestuur, dirigent, pianiste en leden
Mannenkoor “Die Sevensanghers” Sevenum.

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.

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

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

www.theoarts.com

Deckers Mart

Doortje Keijsers - Rutten †

Cobie Clabbers – Swinkels
kinderen en kleinkinderen

Vol ongeloof en verdriet over zijn plotselinge overlijden,
maar dankbaar voor zijn bijdrage als vrijwilliger bij ons museum
gedurende bijna 18 jaar, hebben wij afscheid genomen van

Ozze pap,

Belastingservice Horst blijft invullen
in Zaal DeBeije te Hegelsom en
niet wat de FNV Belastingservice
suggereert! U ontvangt na carnaval
van ons een correcte uitnodigingsbrief.
Info 077 398 47 88.
Naai- en verstelwerk. Is uw broek
te lang, de rits kapot of moet er iets
vermaakt of gemaakt worden?
Bel dan 06 28 12 22 49.

Chrit & Annemie
Peeters-Bovee
50 jaar getrouwd
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
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.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Kantoorruimte, ideaal voor starters,
vanaf 250,- per mnd, div. afm.
06 24 19 24 01 Businesscentrum Horst.
Belastingservice Horst.
FNV Belastingservice Horst wordt per
1 febr 2018 Belastingservice Horst.
Voor alle particulieren, geen ZZP,
alle aangiftes en toeslagen. Info
077 398 47 88 en 06 12 44 60 49 of
belastingservice.horst@gmail.com
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site of bel
077 467 01 00 en meld u aan.
Tk gevraagd landbouwmachines
o.a. wentelploegen/frees/kopeg/
kieper/mesttank/weisleep/
weibloter/kleppellaar/hark/
schudders/maaiers/tractors enz alles
aanbieden V Dijk 06 19 07 69 59.
Gevraagd grasland of bouwland, voor
langere termijn. Tel. 06 13 11 35 66.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

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

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

21 februari 2018

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl
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Gemeente: bezwaren Kerkeveld ongegrond
Gemeente Horst aan de Maas heeft de bezwaren van omwonenden op de bouw van een appartementencomplex aan parkeerplaats Kerkeveld in Horst afgewezen. Als het aan het College
van B&W ligt kunnen de plannen doorgang vinden.
Adver torial

Martens Vastgoed wil bij parkeerplaats Kerkeveld, het parkeerterrein bij
de supermarkten Plus, Albert Heijn en
Lidl, een wooncomplex met achttien
appartementen in het hogere huursegment voor senioren gaan bouwen.
Verder komen er een deels ondergrondse parkeergarage, een gezamenlijke keuken en huiskamer in het
complex. Enkele omwonenden zijn
niet blij met de plannen. Zo vrezen
ze dat hun privacy wordt aangetast
door onder andere de hoogte van het
appartementengebouw. Volgens de

gemeente voldoet de hoogte van het
gebouw echter aan de norm die in
het bestemmingsplan is opgenomen,
maximale goot- en bouwhoogte van
respectievelijk 12 en 16 meter. Het
complex kent straks een hoogte van
14 meter. De gemeente is daarom van
mening dat het gebouw past in de
omgeving van het plangebied.
De buurtbewoners vinden daarnaast dat de afstanden tussen de
appartementen en de nabijgelegen
woningen te klein zijn. “De afstanden tussen de appartementen en de

nabijgelegen woningen liggen tussen
de 20 en 35 meter. Dat zijn afstanden tussen woningen in een centrum
stedelijk milieu die volkomen normaal zijn in Nederland en ook in Horst
aan de Maas wel vaker voorkomen”,
aldus de gemeente in haar reactie op
de bezwaren. Ook de vrees van een
omwonende voor geluidsoverlast door
de parkeergarage, is ongegrond aldus
de gemeente, omdat de garagedeuren
automatisch openen en sluiten.
De gemeenteraad neemt op dinsdag 6 maart een besluit over het plan.

Pand Sevenum dicht
na drugsvondst
Burgemeester Ina Leppink-Schuitema van gemeente Horst aan de Maas heeft op donderdag 8 februari een
gebouw in Sevenum gesloten. Zij nam dit besluit nadat daar drugs waren aangetroffen.
In het bijgebouw aan de
Groothorstweg werd eerder door
de politie drugs gevonden. De
woning gaat daarom voor zes
maanden dicht.

De burgemeester kan op grond
van de Opiumwet woningen of
(bedrijfs)panden sluiten. Dit gebeurt
in het kader van het zogenoemde
Damocles- beleid.

Het Damocles-beleid maakt
deel uit van een strengere aanpak
van georganiseerde criminaliteit
die de gemeente sinds 2012
hanteert.

Inspiratiesessie
Werk & Mantelzorg
Wat een mooie gesprekken tijdens de inspiratiebijeenkomst over
Werk & Mantelzorg met werkgevers en HR professionals in de regio!
Zo’n 50 mensen bezochten deze bijeenkomst die plaats vond in de kas
van het Citaverde College.
Steeds meer mensen combineren mantelzorg met werk. Een op
de vijf werknemers zorgt voor een
chronisch zieke of hulpbehoevende
naaste. Door de vergrijzing, het langer thuis wonen en het opschuiven
van de pensioenleeftijd zal dit percentage stijgen. Daarnaast wordt de
zorg intensiever en langduriger waardoor de kans op overbelasting van
de mantelzorger toeneemt. Ruim een
derde van de werkende mantelzorgers ervaart de combinatie werk en
mantelzorg als zwaar. Het bespreekbaar maken op de werkvloer kan helpen om overbelasting te voorkomen.
Mantelzorgvriendelijk werkgeverschap
is voor zowel de werknemer als de
werkgever aantrekkelijk. De werkne-

mer kan mantelzorg beter bespreekbaar maken en de werkgever kan
besparen op verzuimkosten.
Wij feliciteren het Citaverde
College met haar erkenning als
“mantelzorgvriendelijke werkgever”. Tijdens de bijeenkomst werden tv-opnames gemaakt voor het
programma Ondernemend Nederland
dat op zondag 4 maart wordt uitgezonden. Dit alles met maar één doel:
het bespreekbaar maken van mantelzorg op de werkvloer.

Bemmelstraat 2 | 5961 HN Horst
077 3978500 | info@synthese.nl

Wij zijn op zoek naar versterking

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

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

Meten = weten

De juiste start voor een geslaagde
teelt. Neem tijdig uw grondmonsters.
- Bemesting- en aaltjesmonsters
met en zonder G.P.S.
- Opmeten percelen
- Gedetailleerde bodemkaarten
- Voor de juiste P.H. en Kali
- vaste gift en variabele strooien
Gedegen advies voor
een optimaal teeltrendement.

Mitchell
van
schilder

Allround Monteur
VACATURE

werken

America Tel. 06-12359686

Lorbaan 23a, 5966 PG America, 077 - 464 1999

www.timmermansagriservice.nl

Zondag 4 maart 09.00 - 15.30 uur

rommelmarkt
Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST

r dan
verhuurt méé
amen!
kr
kt
ar
alleen m

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Je verricht alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan het
gehele machine- en autopark van Herman Vaessen.
De werkzaamheden zijn afwisselend, geen dag is hetzelfde!

Kijk ook op www.hermanvaessen.nl
Herman Vaessen B.V.
Leemvenweg 1
T (077) 465 17 08
5993 RH Maasbree
F (077) 465 30 11

info@hermanvaessen.nl
www.hermanvaessen.nl
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Denk aan mij terug
Maar niet in de dagen van pijn en verdriet
Denk aan mij terug in de stralende zon
Hoe ik was toen ik “alles” nog kon...
Na een kansloze strijd hebben wij afscheid moeten nemen
van onze lieve mam, schoonmoeder en oma

Mien Te Baerts-Lucassen
echtgenote van

Louis Te Baerts †
Zij overleed in de leeftijd van bijna 80 jaar
Horst Marly en Ger Seegers-Te Baerts
Christel en Arnout
Michiel
Daniël
Grubbenvorst Karin Te Baerts en Theo Vanmaris
Remi
Bram
Swolgen Jolanda en John Willemse-Te Baerts
Stef
Eline

Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind,
die in de bomen klimt
of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield.

Peggy van Holstein-Verhaegh
Leo van Holstein
Zij overleed in de leeftijd van 51 jaar.
Horst, Leo
Ziggy
Familie Verhaegh-Goemans
Horst, 10 februari 2018
Het veldje 147, 5961 LD
De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op vrijdag 16 februari 2018 om 12.00 uur in
crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Bijeenkomst in het crematorium om 11.45 uur
alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

Horst, 9 februari 2018
Correspondentieadres: Venloseweg 111, 5961 JB Horst

In plaats van bloemen wordt een bijdrage
voor Stichting Katimo op prijs gesteld. Hiervoor staan
collectebussen bij het condoleanceregister.

Gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen op donderdag
van 19.00 tot 20.00 uur in afscheidscentrum Baersdonck,
Kloosterstraat 76 te Grubbenvorst.

Mam is 3 weken liefdevol verzorgd door de medewerkers van
Hospice Doevenbos, zodoende in plaats van bloemen graag een
bijdrage voor Hospice Doevenbos. Collectebussen zijn hiervoor
aanwezig bij het condoleanceregister.

Saar

6 februari 2018
Dochter van
Wouter en Sanne
Cox-Christiaens
Zusje van Siem
Achter de Pastorie 29
5962 BB Melderslo

echtgenote van

Familie Lucassen
Familie Te Baerts

De uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 17 februari
om 10.30 uur in de parochiekerk St. Lambertus te Horst, waarna
we mam met het eigen gezin begeleiden naar het crematorium.

Geboren

“Save The Last Dance For Me”

Geboren

Pleun
2 februari 2018
Dochter van
Niels Heijnen en Kim Dircks
Zusje van Nikki
Kerkveld 2
5866 BW Swolgen



Geboren

Crissy

7 februari 2018
Dochter en zusje van
Daan Verdellen
en Marjan van den Goor
Lize
Bosschekampstraat 67
5975 AS Sevenum

Peter Thijssen
* Horst, 10-03-1955

† Nijmegen, 05-02-2018

Enige en algemene kennisgeving.
Crematie heeft 10 februari in besloten kring plaatsgevonden.

Breien haken borduren macrame.
Oude ambachten, moderne creaties.
‘t Schippertje Breimode en Handwerken,
Schoolstraat 6 Horst tel. 077 398 19 75.
Volg ons op facebook..
Gevonden Devron elektrische fiets.
Tel. 06 26 90 86 77.

Na een liefdevolle verzorging in
Zorgcentrum Piushof te Panningen
is van ons heengegaan

Truus Kleeven - Hermkens
Zus

Lid in de Orde van Oranje - Nassau
weduwe van

Hay Kleeven
* Broekhuizen, 1 februari 1927
† Panningen, 10 februari 2018
Venlo Geert en Ruud
Helden Twan
Correspondentieadres:
Geert Kleeven
Diamanthof 43, 5912 SR Venlo

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Klussen en transport.
Transporten, verhuizingen,
woningontruiming en klussen in en
om huis en tuin. Kringloop Twedde
kans 06 21 23 88 89.

Workshop begrijpend lezen
voor VO 3 lessen a 1,5 u voor € 94,50.
Workshop begrijpend lezen voor de
basisschool 3 lessen a 1u € 64,50.
Informatie en opgeven: 06 50 27 19 73
info@reachup.nl www.reachup.nl
Verloren linkerherenhandschoen
in Horst. Tel. 06 12 32 94 13.

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

Verloren afgelopen vrijdag nabij
de Aldi in Sevenum een zwarte
portemonnee met rijbewijs. Svp bij
Aldi afgeven of bel 06 20 35 46 11.

Tulpen te koop in diverse kleuren.
Geopend van maandag t/m zaterdag.
Tussen 12:00u. en 13:00u. gesloten.
Pubben C.V. Helenaveenseweg 8b
Sevenum.

Rijbewijskeuringen Senioren.
Wekelijks B. Minken, arts,
Venrayseweg 40, Wanssum.
Tel. 0478 53 17 48.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Schilder nodig?
Voor al uw schilderwerk binnen/
buiten. Vraag offerte voor uw
buitenwerk seizoen 2018. Jan Bosman:
tel. 077 475 09 80 – 06 11 35 09 70.
Wie heeft mijn zwarte jas (opschrift
Gebr. de Boer) meegenomen bij Cafe
d’n Hook in Lottum tijdens Gekke
Maandag? Graag terugbrengen naar
Cafe d’n Hook of bel 06 25 47 04 92.
Gevonden op donderdag 8 februari
sleutels op Dr. Van de Meerendonkstraat.
Tel. 077 398 44 41.
Vakantiehuis te huur in Spanje.
Leuke complete vakantiewoning
voor 4 pers. aan de Costa Blanca,
zee/strand op 300mtr afstand, in
Guardamar del Segura, 35 km zuidelijk
van vliegveld Alicante. Meer info;
frans.huijs@home.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00
en meld u aan.
Yoga Horst aan de Maas.
Hatha-Stoel-Zwangerschapsyoga.
Wees welkom! www.yogasanjoca.nl
Bel: 0478 69 26 73
mail: yokybird@hotmail.com

Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website!
Bel mij op 06 31 52 45 17.

Indoor rommelmarkt

Hulp in de huishouding.
Omdat onze gewaardeerde hulp
stopt na 25 jaar,zoeken wij hulp in
de huishouding voor twee dagdelen
per week. Ger en Godelieve Vervoort.
Lottum. 077 463 18 53.
Nieuw ontwikkelplek Zentire.
Word weer verliefd op je thuis en je
leven! Ons aanbod: ontwerp je eigen
feel good tuin, jouw leven een nieuwe
richting geven, transformatie training
en coaching, Yoga, meditatie en meer.
www.zentire.nl
Verloren met carnaval in de nacht
van maandag op dinsdag, zwarte
handtas met zilverkleurige ketting en
accessoires. Tel. 06 14 62 71 51.

Heldens Markten houdt op zondag 25 februari
aanstaande een gezellige indoor rommelmarkt
in de sporthallen van S.S.H.
Adres: Piushof 137, 5981 VW Panningen

De markt begint om 9.00 uur
en eindigt om 15.30 uur
De entree is tot 12 jaar gratis.Vanaf 12 jaar € 2,Info standhouders bel:
06-24452810 of 06-51890760

www.heldensmarkten.nl

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed
Professioneel, ervaren
en betrokken
Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl
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GEPLUKT Auke Jacobs-Drabbels
en ik ging geregeld met haar mee en
zo is dat gegroeid.
Ik rij geen wedstrijden, maar vind
het leuk om zo nu en dan wat rondjes te crossen.” Deze sport heeft ze
momenteel even op een lager pitje
gezet, om het risico op blessures zo
veel mogelijk te vermijden. Een blessure kun je natuurlijk nooit gebruiken,
maar zeker niet in combinatie met de
andere sport die ze doet. “Ongeveer
twee jaar geleden zag ik op Facebook
een oproep voorbij komen om mee te
doen aan een workshop paaldansen
bij Denzz in Venlo. Dat wilde ik van
mijn lijstje af kunnen strepen, dus gaf
ik me op en na drie weken had ik mijn
nieuwe hobby helemaal gevonden.
Ondertussen werken we toe naar een
grootse Shownight in de Maaspoort in
maart, waarbij we met alle groepen
onze kunstjes laten zien. Een blessure
kan ik zodoende absoluut niet gebruiken, dus wil ik ieder risico vermijden.
Zelfs als dat betekent dat ik dan het
motorcrossen even moet laten liggen.”

Vooroordelen

Ze heeft twee hobby’s die nogal uiteenlopen. Ze doet aan motorcross; een ruige sport die niet zonder slag of stoot beoefend wordt. Anderzijds doet
ze paaldansen, een sport die door velen als sexy bestempeld wordt, maar ook zeker niet zonder slag of stoot gaat. Deze week wordt Auke Jacobs –
Drabbels (25) uit Melderslo geplukt.
Ze komt van oorsprong uit Oirlo,
maar woont ondertussen al drie jaar
in Melderslo. Daar woont ze met
Erwin (27), met wie ze sinds een paar
maanden getrouwd is. “We waren op
zoek naar een plekje voor ons samen
en we konden terecht in het huis van
mijn schoonouders. Dat is toevallig in
Melderslo, maar als het bijvoorbeeld
in Hegelsom was, dan was dat ook
prima geweest. Het is hier lekker ach-

teraf en we hebben van niemand last.
We hebben een hele grote tuin,
aangezien het vroeger een tuinderswoning was. We wonen hier voor het
moment goed, maar wie weet waar
we over tien jaar zitten. We zijn niet
zo plaatsgebonden en houden bijvoorbeeld ook van reizen. We reizen
geregeld naar de Verenigde Staten
en we hebben voor dit jaar een reis
naar Florida gepland staan. Het lief-

PUZZEL

Mèrthal Horst
18 februari

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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www.carbootsalehorst.nl

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

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
Oplossing vorige week:

5

7

1

9.30/15.30 uur
Gasthuisstraat 30, 5961 GA
A73 afrit 11

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

8
7

1

lijke zorg gestudeerd en hier kan ik
zodoende iets doen met mijn opleiding. Ik begeleid mensen met licht
hersenletsel, maar ook bijvoorbeeld
met dementie of autisme. De boerderij is drie dagen in de week geopend
en het zijn telkens wisselende groepen die hier komen. Het is aan mij om
er voor te zorgen dat ze het er naar
hun zin hebben, maar ik ben er ook
voor om één-op-één een praatje te
maken.”
Alle overgebleven energie kan ze
kwijt in de avonduren als ze haar favoriete sporten opzoekt. “Mijn man heb
ik via de motorcross leren kennen. Een
vriendin van mij deed aan quad-rijden

ROMMELMARKT

Sudoku
8

ste zou ik de hele wereld wel willen
zien, maar daar moet je natuurlijk ook
maar net het geld voor hebben.”
In het dagelijks leven is ze werkzaam voor Esso tankstation en is ze
van alle markten thuis. “Ik werk voor
een exploitant die een vestiging in
Blerick en een vestiging in Elzendorp
(Noord-Brabant, red.) heeft. De vestiging in Blerick is een combinatie
van tankstation en lunchroom. Zo sta
ik achter de kassa, mag de broodjes
verzorgen en maak ik in de cafetaria bijvoorbeeld ook de snacks klaar.”
Daarnaast is ze één dag in de week
werkzaam bij zorgboerderij Samen
in Overloon. “Ik heb maatschappe-

Ze merkt dat mensen soms nog
wat bevooroordeeld zijn wat betreft
het paaldansen. “Bij paaldansen
wordt vaak de link gelegd met een
striptease, maar de sport is veel meer
dan dat. Er komt een hoop kracht en
flexibiliteit bij kijken. Ik ben er slanker
door geworden en heb er spiermassa
voor teruggekregen. Als ik mensen
foto’s laat zien van wat ik doe, zijn ze
veelal onder de indruk. Het is niet zo
maar iets. Er is natuurlijk wel wat huid
te zien, maar het is ook belangrijk dat
we een goede grip op de paal hebben. Tijdens de Shownight in maart
kaarten we die vooroordelen aan,
maar laten we ook zien dat er niets
mis is met een sport die gerust een
beetje sexy mag zijn.” Ze is zodanig
fanatiek dat ze een paal thuis in de
tuin heeft staan waar ze mee kan
oefenen. “Binnen hebben we daar
helaas de plaats niet voor, dus moest
de paal maar in de tuin komen te
staan”, lacht ze. (Foto: Roger Sanders)
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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.

WWW.DRIESSENDAKWERK.NL
077-4652559

3 van de 4 slaagt!

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

Zilvervos voor pastoor Verheggen
De Zilvervos, de onderscheiding van carnavalsvereniging de Vöskes uit Meerlo, is dit jaar voor pastoor Ruud
Verheggen. Hij kreeg deze hoogste dorpsonderscheiding uitgereikt op zaterdag 10 februari na de carnavalsmis in
de Joannes de Doperkerk te Meerlo.

Ruud Verheggen ontving deze
onderscheiding bij gelegenheid van
zijn aanstaand zilveren priesterjubileum en de manier waarop hij het
priesterschap anno 2018 vorm en
inhoud geeft. Hij is zeer actief als
een van de weinige religieuzen op
sociale media, aldus de vereniging.
“De pastoor is zeer betrokken bij de
dorpsgemeenschap én het lief en
leed van de inwoners, ongeacht hun
geloofsovertuiging. Daarnaast draagt
hij de verenigingen in Meerlo een
warm hart toe en is zeer betrokken
bij carnaval.” Jaarlijks maakt hij voor
de carnavalsmis een attribuut ter
ondersteuning van zijn preek.
Van een masker tot een spiegel, van

een wekker tot een wiel. Juist deze
manier van preken spreekt de
carnavalisten erg aan.

Kerststalverzamelaar
Pastoor Verheggen verzorgt
ook al jaren bedevaartsreizen naar
Lourdes en ondersteunt de bedevaartgangers geestelijk. Van kinds af
aan is de Meerlose pastoor een verzamelaar van kerststallen uit de hele
wereld. Van zijn verzameling van
zeshonderd stallen worden geregeld
tijdens de kerstperiode in de regio
en daarbuiten exposities gehouden.
Ten slotte is hij lid van de Meerlose
kookclub Ruisseau Du Moulin, vrij
vertaald: De Molenbeek.

Cursus
Vogelherkenning
Vogelwerkgroep ’t Hökske start weer met een cursus vogelherkenning. De najaarscursus wordt binnenkort afgesloten en op maandag
16 februari wordt begonnen met de voorjaarscursus.

Jubilarissen
Jeu de Boules Club Horst
Jeu de Boules Club Horst huldigde tijdens de 25e jaarvergadering op dinsdag 6 februari drie leden
voor hun 25-jarig lidmaatschap. Dit zijn Sjan van der Lee en Piet en Nelly Vousten. Bij deze huldiging
werd aan de jubilarissen een cadeau en een oorkonde uitgereikt.

In de Sevewaeg in Sevenum
worden drie avonden georganiseerd
waarbij er in beeld en geluid uitleg
wordt gegeven over de diverse
vogelsoorten die men in het voorjaar tegenkomt. Deze avonden
vinden plaats op de maandagen
26 februari en 12 en 16 maart.
Ook zijn er drie excursies in de
natuurgebieden Mariapeel bij
Helenaveen, de Hamert bij Arcen
en Vlakbroek bij Koningslust.

van een
kleurrijk bosje
bloemen...

... tot een fris
nieuw interieur

Lekker eten, sfeervolle artikelen, Trefcenter heeft het. Lekker rondstruinen op je vrije dag? Het is altijd gezellig bij
Trefcenter, het meest gevarieerde shoppingcenter van Nederland met ca. 40 verschillende winkels.

Je vindt ECHT ALLES bij Trefcenter
Nijmeegseweg Venlo | www.trefcenter.nl

De excursies staan gepland voor
de zondagen 18 maart en 15 april en
zaterdag 12 mei. Tijdens de
Voorjaarscursus Vogelherkenning
komen vooral zangvogels uit tuin en
bos aan de orde. Ook is er aandacht
voor weide- en akkervogels.
Inschrijven kan bij vogelwerkgroep
’t Hökske.
Meer informatie is verkrijgbaar
via info@vogelwerkgroephokske.nl
of telefonisch op 06 11 20 33 33.

15
02

15 VRAGEN

jongeren 09

aan
Indy Alards

Tot volgend
jaor
Ik hoop dat de meesten
na carnaval niet al teveel
koppijn hebben en dat je nog
gewoon op je voeten kunt
lopen, niet dat ze zo pijn
doen van al het springen en
dansen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Indy Alards
13 jaar
Melderslo
Dendron College

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dan zou ik graag kunnen vliegen,
want dan kan ik overal naartoe vliegen. Dat lijkt me echt heel erg fijn.
Op deze manier zou ik niet meer hoeven te reizen en zou ik overal naartoe
kunnen waar ik wil.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik wil nog graag leren autorijden.
Autorijden lijkt me heel erg leuk om te
doen en daarom wil ik dit nog graag
leren. Ook zou ik graag keyboard leren
spelen. Dit doe ik soms al, maar het
lukt me nog niet echt goed.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Toen ik 7 jaar was ging ik een keer
ponyrijden. Tijdens het oefenen ging
de pony er vandoor en viel ik er hard
vanaf. Ik vond dit toen zo eng dat ik
er nog steeds kippenvel van krijg.

Sindsdien vind ik ponyrijden niet meer
zo leuk.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou nooit foto’s en filmpjes waar ik
leuke en mooie herinneringen aan heb
weggooien. Deze zou ik nooit kunnen
vervangen en dat zou ik heel erg jammer vinden.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dit was het advies dat ik mezelf
moet blijven als er iets gebeurt en
dat ik naar mijn gevoel moet luisteren. Mijn moeder gaf me dit advies
en meestal volg ik dit advies ook wel
op.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
In ieder geval in een land waar het
warm is bijvoorbeeld in Frankrijk.
Hier is het bijna altijd warm en de
cultuur daar lijkt me ook leuk.
Een ander land dat mij ook interessant lijkt is Australië. Ook deze cultuur
lijkt me leuk en het lijkt me grappig
om te ervaren hoe het is om zo ver
uit elkaar te wonen. In Australië moet

je heel erg lang reizen voordat je
ergens bent.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het leukste vak vind ik gym, want
ik hou erg van sporten en bewegen.
Het stomste vak vind ik geschiedenis.
Dit vind ik echt een erg saai vak en het
ligt me totaal niet.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Meestal ben ik precies op tijd, maar
als we een tijd afgesproken hebben
die niet zo precies komt, dan kom ik
weleens te laat. Voor school kom ik
wel precies op tijd.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is korfbal.
Dit vind ik een heel erg leuke sport
en dit doe ik ook samen met mijn
vriendinnen. Korfballen doe ik al heel
erg lang en nog steeds ben ik lid van
SV Melderslo. Ook ga ik graag mountainbiken met pap in de bossen.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik denk toch dat ik een beetje verslaafd
ben aan mijn telefoon. Niet alleen mijn
ouders vinden dat, maar ikzelf ook.
Mijn telefoon gaat overal mee naartoe

en het voelt raar ergens heen te gaan
zonder.
Heb je een bijnaam?
Mijn vriendinnen noemen me weleens
Pinda. Ik heb alleen geen idee hoe
deze bijnaam is ontstaan.
Wat is je favoriete sociale medium?
WhatsApp, want dat gebruik ik het
meeste. Het is heel makkelijk en ik
vind het ook erg leuk om te appen.
Ook gebruik ik vaker Snapchat.
Foto’s maken hierop vind ik leuk,
omdat je ook filters kan gebruiken.
Wie kent jou het beste?
Mijn moeder kent mij het beste. Ik kan
altijd alles tegen haar zeggen en ze heeft
ook meteen door als er iets met me is.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou zo snel geen artiest weten waarmee ik zou willen ruilen. Een favoriete
artiest heb ik niet, ik vind meerdere
artiesten wel leuk. Eigenlijk vind ik
mijn leven wel prima zo.
Introvert of extravert?
Dan ben ik denk ik toch introvert.
Ik ben niet iemand die altijd vooraan
staat en op mezelf zijn vind ik vaak
ook wel erg fijn.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
4
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

Oh ja en die piep in je oor
ook niet te vergeten. die er na
een tijdje wel weer uit gaat,
maar je wel helpt om nog
slechter in slaap te vallen.
Maar gelukkig zijn dat dingen
die je, als het goed is, niet
altijd bij blijven. Ik kan nou
wel alle slechte dingen van
carnaval opnoemen, maar zo
zou ik carnaval niet willen
omschrijven. De sfeer die er
altijd hangt is zo mooi.
Volgens mij is dit ook dan de
enige tijd in het jaar dat bijna
het hele dorp vrij maakt om
met z’n allen er op uit te gaan
(vergeet ik er nog een?).
Iedereen komt dan ook altijd
op z’n gekst opdagen. Dat vind
ik ook zo mooi aan carnaval, je
kunt lekker jezelf zijn op een
leuke maar gekke manier.
Als iemand je dan toch durft
uit te lachen vanwege je kostuum, heb je geluk want diegene ziet er waarschijnlijk net
zo gek uit dus kun je samen
nog harder lachen. Carnaval zit
er alleen wel weer op. Dus dat
betekent dat de carnavalspakjes weer naar de zolder verhuizen en wachten totdat ze er
volgend jaar weer met die
herkenbare ‘muffe’ geur uit
mogen. Alleen die liedjes van
carnaval kun je waarschijnlijk
na de zomervakantie pas
gedag zeggen. Want je hebt
wel ‘Drie daag vastelaovend’
met liedjes die elke dag wel
een paar keer gedraaid zullen
worden en die dan ook niet
snel uit je hoofd verdwijnen.
Maar dat maakt ook allemaal
niet uit. Volgend jaar weer een
keer!
Iris

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

‘Laat zien wat de gevolgen
van roken zijn’
Een grote meerderheid van de inwoners
van Horst aan de Maas geeft aan óf gestopt
te zijn met roken, óf zelfs nooit gerookt
te hebben. Slechts zeven procent maakt
kenbaar dat ze rookt. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl
Kruidvat en Trekpleister gaven onlangs
aan volledig te stoppen met de verkoop van
sigaretten. “Dat staat buiten kijf; Kruidvat en
Trekpleister zijn ook geen winkel om sigaretten te verkopen”, wordt kenbaar gemaakt.
Als idee wordt aangedragen om één verkooppunt te maken voor sigaretten, waar je onder
de achttien jaar niet binnen mag. Velen zijn
van mening dat het allemaal begint bij goede
voorlichting.
“Ik vind roken een ernstige beschadiging van je lichaam,” vertelt iemand. “Het
kost de belastingbetaler handenvol geld door

Inwonerspanel

1.672 leden

Ja
7%
Nee,
Nee,
ik heb
ik ben
nooit
gestopt
gerookt
40%
53%

Rook jij?
alle behandelingen die deze mensen nodig
hebben.” Veertig procent van de rokers bes-

teedt 10 tot 15 euro per week aan het roken.
aan rokers.” De vergelijking wordt getrokken
Iets minder dan de helft van alle rokers is hier
met een verslaving en net als met iedere verper week meer dan 20 euro aan kwijt. De kosslaving, moet je sterk in je schoenen staan
om er van af te komen: “De eerste weken zijn
ten voor het roken worden veelal aangehaald
heel erg zwaar, maar dat wordt steeds makkeals middel om het roken onaantrekkelijker
te maken. De een zegt:
lijker.” Roken is iets wat
“Accijns verhogen met
veelal in de jeugdjaren
‘Stop de productie
100 euro per pakje”.
begint; om er bij te horen
van rookwaar’
Weer een ander laat weten
of juist door de aanlokkedat de tabaksfabrikanten
‘Goede voorlichting maken’ lijkheid van het verbod er
best mogen opdraaien voor
op. “Tieners op de een of
de bijkomende kosten van
andere manier overtuigen
‘Gelukkig heb ik
een algeheel rookverbod.
dat het niet stoer is om te
nooit gerookt’
“Mensen moeten hun
roken”, wordt bijvoorbeeld
eigen verantwoording
als oplossing gegeven.
dragen. Dit kan niemand afdwingen”, is een
TipHorstaandeMaas is een samenwerkings
mening die menigmaal voorbij komt. “Wel is
verband tussen HALLO Horst aan de Maas
belangrijk dat rokers ook de gevolgen aanen TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
vaarden van het roken. Verzekeringstechnisch
aanmelden voor de volgende enquête, kijk
mogen er wel consequenties gesteld worden
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, 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

Maakt de gemeente een potje van handhaving? Een zwartboek
Veel ondernemers hebben het beste voor en volgen de regels zoals
vastgelegd in de vergunningen. Er kan eens een kleinigheid doorheen
slippen, maar met een positieve insteek wordt dat dan met liefde door
de ondernemer gecorrigeerd.
Een aantal ondernemers maakt
er echter een potje van. Hoe komt
dat? Je volgt toch gewoon de regels?
Oorzaak is het college. De meeste
ondernemers weten wel dat handhaving in Horst aan de Maas niet zoveel
voorstelt. Voorbeelden genoeg.
Ruim op tijd worden controles
aangekondigd. Als je vaak de echt

overtredende ondernemers de hand
boven het hoofd houdt, als je steeds
maar weer maatregelen intrekt of
verandert waardoor de ondernemer
geen consequenties hoeft te dragen
dan weet die ook wel: ‘ik kom er wel
mee weg’. Dat spreekt zich vanzelf
rond, zozeer zelfs dat ook ondernemers zeggen of er acteren als ‘In Horst

aan de Maas wordt toch niet gehandhaafd.’ Het gaat hier toch heel traag
en stapje voor stapje. De ondernemer
verwacht ook dat ten opzichte van de
burger hij een voorkeursbehandeling
zal krijgen, in ieder geval voelt dat zo.
Hij denkt: ‘Ik heb niets te vrezen,
het komt toch wel goed.’ Door die
houding geven klagers er de brui aan.
Met vergunningen is dat net zo.
Zienswijzen worden soms niet opgenomen in de vergunning, overtredingen worden gelegaliseerd, iets wat
45 jaar geleden mocht stinken wordt

een verworven recht volgens het
college. Vergunningen zijn zoek.
Worden niet aangepast aan de
huidige tijd. Oud-wethouders
gebruiken hun partij invloed om
onmogelijke bedrijven toch van een
vergunning te bezorgen. Het ouderwetse lokale bolwerk. Aan de raad is
een zwartboek aangeboden waarin
een groot aantal bedenkelijke gevallen is beschreven en waaruit blijkt
hoe het college de gehele gang van
vergunningverlening, toezicht en
handhaving heeft laten verworden tot

een tandeloos en onrechtvaardig
systeem. Ambtenaren moeten soms
diep door het stof om zich voor
bestuurlijke zwakten te verontschuldigen. Het probleem ligt niet bij de
ambtenaren maar bij het college die
met haar bestuurscultuur jarenlang
de burgers met klachten in de kou
laat staan. Hoe en wanneer kunnen
we die bestuurscultuur snel veranderen?

ook steeds royaal uitgedragen. Er is
voldoende tijd en ruimte geweest
om zich volledig op de hoogte te
stellen over de ins en outs van
zwembad De Berkel of een nieuw te
bouwen zwembad. Er is voldoende
ruimte geweest om kritische vragen
te stellen of om aannames te laten
onderbouwen. Doch steeds niets van
dit alles. Voor mij is duidelijk dat de
aanstaande verkiezingen in maart de
beslissing bij deze partijen in de weg
stonden en dat ze na de verkiezingen

weer weten hoe ze moeten
stemmen. Ik hoop dat de Horster
bevolking daadkrachtiger is en in
maart wel gaat stemmen, maar dan
op die partij waarop ze zeker zijn
dat ze het zwembad krijgen wat
ze wensen. En niet met extreem
hoge onnodige uitgaven worden
opgezadeld. Ook al kan dit stemmen
een aardverschuiving in de Horster
politiek teweegbrengen
Leo Linssen,
Pr. Marijkestraat, Horst

Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Ingezonden brief

Weer geen besluit zwembad
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 februari kwamen het CDA,
PvdA en Essentie met een motie om het besluit om te stemmen voor
behoud van zwembad De Berkel of een nieuw zwembad uit te stellen tot
na de verkiezingen.
De reden: men had meer
onderzoek nodig. En dit terwijl er
notabene diverse raadsvergaderingen zijn geweest en er ook telkens
insprekers aanwezig waren tijdens
deze vergaderingen. Toen was het
niet nodig om vragen te stellen aan
deze insprekers of om deze uitspra-

ken te laten onderbouwen. Toen was
het niet nodig om te vragen op welke
plek precies het eventuele nieuwe
zwembad zou komen te liggen.
Afslag 10 heeft behoorlijke afmetingen) of te vragen hoe groot het bad
zou worden en welke voorzieningen er
voor de recreanten kwamen. Toen was

het niet nodig om kritische vragen te
stellen, of om de globale totale kosten
te weten voor deze eventuele vervanging van zwembad De Berkel. En nu
na meerdere jaren soebatten en
toevallig vlak voor de verkiezingen,
heeft het CDA, PvdA en Essentie
ineens bedenktijd nodig tot na de
verkiezingen.
Ik heb steeds de overtuiging
gehad dat alle drie de partijen voor
een nieuw bad op Afslag10 gingen
en dit hebben ze op Essentie na
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Bespreking poll week 05

Met carnaval moet iedereen twee dagen vrij hebben
Twee dagen vrij met carnaval voor iedereen? Niet als het aan 63 procent van de stemmers ligt. Zij zien niets in de petitie Carnavalvrij die een
Brabantse bierbrouwer opstartte en waarvan oud-PSV’er Björn van der Doelen
het gezicht werd. Voor de meerderheid van de stemmers hoeft het dat echter
niet. Zij hebben verder niets met carnaval. Daarbij bepaalt de overheid de
officiële vrije dagen niet. Dit staat in een cao of in het contract met de werk-

gever. Het is dan ook ondenkbaar dat het gaat lukken om twee vrije dagen
voor het hele land te realiseren. De overige 37 procent zou het echter wel toejuichen. Veel mensen nemen meerdere dagen of zelfs een hele week vrij en
winkels en bedrijven sluiten hun deuren. Daarom zou het een goed plan zijn
als men op maandag en dinsdag van carnaval standaard vrij krijgt. Dat is toch
meer waard dan vrij met Hemelvaart of Goede Vrijdag, vinden zij.

De politieke partijen in Horst aan de Maas
lijken te veel op elkaar
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Landelijk zijn er vaak duidelijk verschillen te zien tussen de politieke
partijen. Lokaal is dat wat lastiger. Tijdens debatten blijkt dat de partijen
het op veel punten eens zijn met elkaar. Met het oog op de aankomende
gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart zou het toch handig
zijn als de inwoners een duidelijke keuze kunnen maken voor welke partij
ze willen gaan.
De partijen verschillen gewoonweg niet zoveel. Alle partijen willen
ongeveer hetzelfde voor de burgers in de gemeente. Uiteraard vinden alle
partijen dat de burgers veilig moeten zijn, dat toerisme belangrijk is en

dat er meer vrijwilligers moeten komen. Ze verschillen lichtelijk in aanpak,
maar in principe willen ze allemaal hetzelfde.
Het is juist helemaal niet zo dat de partijen veel op elkaar lijken.
Natuurlijk zijn ze het op algemene zaken eens; dat zijn zaken waar iedereen
in Nederland het wel over eens is. Het is aan de debatleiders om scherpe
vragen en stellingen te verzinnen waarbij de tegenstellingen duidelijker aan
het licht komen. Inhoudelijk verschillen de partijen genoeg, maar daar moet
wel op ingespeeld worden. De politieke partijen in Horst aan de Maas lijken
te veel op elkaar. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 06) > Ik schaats gerust op natuurijs > eens 36% oneens 64%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, 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

Vastvoornemens
Vastenaovend is wer afgeloëpe… En traditioneel wordt
er dan gevast. Veertig dagen
behoort de carnavalsvierder
te minderen in eten en drinken en minder luxueus te
leven, om zo compassie te
tonen met de mensen die het
minder hebben.

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

Wantrouwen in het college rond het zwembad
Na een nieuwe raadvergadering komt de aap toch echt uit de mouw.
Jarenlang is oud-wethouder Litjens bezig geweest om het zwembad
De Berkel weg te krijgen. Toen hem dat zelf nog niet lukte, heeft hij
wethouder Bob Vostermans voor zijn kar gespannen.
Die moest in een dubbelrol als
projectleider voor de Sportzone
zowel het voorbereidende werk doen
met de ambtenaren om vervolgens
datzelfde weer door de heer Litjens
gepresenteerd te krijgen. Hoeveel
ambtelijk ondersteuningsgeld is daar
ingestopt? Heel veel mooie verhalen.
Uiteindelijk werd gekozen voor een
plek bij Afslag10. Maar welke argumenten dan? Nou, na al het heen en

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

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

weer geschuif met bedragen, wat niet
een echt betrouwbare indruk gaf,
werd de aap uit de mouw gehaald.
Het is de grote aanjager voor de
Afslag10, daar gebeuren zoveel mooie
dingen. Maar wat dan, ja, daar was
geen antwoord op. De PvdA kwam
met een voor zijn doen heel sterk
argument, namelijk dat iemand uit
Blerick op de A73 het dak zou kunnen
zien en dus zou gaan zwemmen.

Veel zwakkere argumenten heb ik nog
niet gehoord. Het lijkt erg op de
droevige gang die het Gasthoês is
gegaan, hoewel daar dan ook op basis
van een magere onderbouw een
positief besluit is genomen.
Veruit de meerderheid in Horst aan
de Maas is blij met De Berkel, over een
paar jaar komt er een groot bad bij de
Schatberg, cijfers worden opgepompt.
Je kunt geen vertrouwen hebben in
een goede afloop met zoveel bedreigingen. En waarom zou je? Alle kansen voor een nieuw bad zijn ook met
De Berkel te bereiken.
En nu is er uitstel? Duidelijk is

dat zelfs de coalitie geen vertrouwen heeft in de mooie praatjes van
het college. Niet in de financiële en
niet in de onbeschreven kansen.
Dat wantrouwen kun je als coalitie
in dit dualismeloze coalitiespel niet
uitspreken, maar het risico van een
beslissing op zulke zwakke onderbouw kun je vlak voor de verkiezingen ook niet nemen. Op een wel
erg duidelijke manier valt de coalitie
hier door de mand. In één ding zijn
ze wel duidelijk. Onduidelijkheid.
Maar ja, dat is niet nieuw.
Geert Ambrosius
Achter de Smaalbrug, Horst

Zo spaarden mijn grootouders
vroeger na carnaval nog veertig
dagen lang hun snoepjes op.
Inmiddels lijkt de traditie echter
verouderd. Ik ken niemand die
nog vast. Dacht ik. Want laatst
las ik dat het vasten van tegenwoordig er ook heel anders uit
mag zien. Een moderne variant
op de christelijke gewoonte kan
bijvoorbeeld zijn dat je, nadat je
met carnaval drie (of vier of vijf)
dagen alleen maar bier hebt
gezien, gewoon eens een
maand geen druppel alcohol
aanraakt. Of dat je je smartphone een periode links laat
liggen. Ik had er nooit zo over
nagedacht, maar ook dat is
minder luxueus leven, zeker als
je daarbij denkt aan de mensen
die het minder goed hebben.
Ik vind het wel wat hebben,
dat moderne vasten. Het heeft
wat weg van goede voornemens. Een tweede poging,
nadat je je voornemens van
31 december weer niet waar
hebt gemaakt. En vasten voegt
aan die goede voornemens dan
nog het denken aan de mensen
die het minder goed hebben,
toe. Een mooie gedachte,
volgens mij. Dus ik heb besloten
dat ik het eens ga proberen.
Een beetje minderen, een beetje
matigen. Misschien werkt het
wel heel verfrissend en ‘vast’
ik voortaan altijd vanaf
Aswoensdag. Een beetje minder
alcohol, een beetje minder
mobiel en me dan vooral realiseren hoe goed ik het wel niet
heb, ook zonder heel veel bier
en telefoon. Want dat is toch het
belangrijkste van de vastentraditie, inzien dat het leven ook met
wat minder heel mooi kan zijn.
Aniek
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Raadsvergadering 6 februari 2018

Boeiend burgerpodium
De eerste raadsvergadering van 2018 kent een redelijk stormachtige start. Een emotioneel

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Volg de raadsleden in de
aanloop naar de verkiezingen
Bijna alle huidige gemeenteraadsleden doen weer mee aan de gemeenteraads-

pleidooi, een zwartboek, twee opponenten over zwembad De Berkel en de mensenrechten

verkiezingen van 21 maart. Alleen Marcel Beelen, de fractievoorzitter van het CDA,

passeren tijdens het spreekrecht voor inwoners de revue.

heeft duidelijk te kennen gegeven, dat hij na 12 jaar raadlidmaatschap, niet meer
terugkeert in de gemeenteraad.
Hij staat daarom ook niet op de kieslijst van

Facebook en zij laten natuurlijk, zo in

zijn partij. De overige 26 raadsleden doen

de aanloop naar de verkiezingen, vaak

dus wel mee, al dan niet op een verkiesbare

van zich horen. Voor diegenen, die de

plaats, maar ze kunnen allemaal, ook

raadsleden niet zelf volgen, is er een

vanwege de voorkeursstemmen, opnieuw

overzichtelijke weergave van deze Social

gekozen worden.

Media berichten te zien op de site
www.gemeenteraadhorstaandemaas.nl.

Zo hebben bij de vorige verkiezingen 23
van de 27 raadsleden op eigen kracht

En voor die inwoners, die meer

voldoende stemmen gekregen (een kwart

geïnteresseerd zijn in wat de raadsleden

van de kiesdeler) om rechtstreeks in de

de afgelopen tijd in de raadsvergadering

raad benoemd te worden.

hebben gezegd en in, wellicht nog
belangrijker, wat zij hebben gestemd,

Mevr. Hermkens spreekt namens Amnesty International de raad toe
Veel van de huidige raadsleden zijn

is er de link https://horstaandemaas.

actief op Social Media, zoals twitter en

raadsinformatie.nl/leden

De vergadering neemt in totaal drie uur in

tievoorzitters van de coalitiepartijen geven daarbij

beslag inclusief een korte schorsing. De agenda

aan het geschetste beeld niet te herkennen. Voor-

omvat vijftien punten, waaronder het voorstel

zitter Ina Leppink meldt de heer Brantsma dat ook

voor een nieuw zwembad, toekenning van

het college het rapport gaat bestuderen.

De kracht van het amendement

en de kredietverstrekking voor herinrichting

Het agendapunt over een nieuw zwembad in

Een amendement is een wijziging op het door het college voorgestelde raadsbesluit. Een

spoorwegovergang aan de Stationsstraat.

Horst aan de Maas kent een aanloop in de vorm

of meerdere fracties binnen de gemeenteraad kunnen dit instrument inzetten om aanvullingen of

van twee opponenten op het burgerpodium.

wijzigingen in het voorgestelde besluit door te voeren. Door middel van een stemming proberen

Voorafgaand aan iedere raadsvergadering

De heer Craenmehr voert argumenten aan,

de indieners van het amendement zoveel mogelijk steun van de overige raadsleden te krijgen.

bestaat de mogelijkheid om als inwoner van Horst

waarom het huidige zwembad moet blijven en

Hoe krachtig een amendement kan zijn, blijkt tijdens de raadsvergadering van 6 februari.

aan de Maas een onderwerp voor te leggen aan

mevrouw Selten weerlegt namens HZPC deze

de gemeenteraad. In vijf minuten kunnen burgers,

zelfde argumenten in het voordeel van een

Bij het agendapunt over de besluitvorming

In het voorstel van het college voor de raad

al of niet ondersteund met een visuele presentatie

nieuw bad op een andere locatie. Tijdens de

rond het nieuwe zwembad voor Horst

van 6 februari wordt gesteld dat het plan

het woord richten aan de raad. Dinsdag 6 februari

behandeling van het raadsvoorstel over de

aan de Maas , vraagt het college om een

nu aan de eerder door de raad gestelde

hebben zich vijf mensen aangemeld voor het

nieuwbouw wordt zijdelings op de inbreng van

krediet te verlenen, zodat nu het nieuwe

eisen voldoet en wordt de resterende

burgerpodium. Mevrouw Hermkens bijt de

beide sprekers ingegaan.

zwembad in het gebied van Afslag 10

150.000 gevraagd, met een aanvullende

gebouwd kan gaan worden. Echter dienen

garantstelling van € 100.000,-.

subsidie voor Horst aan de Maas 800 jaar

spits af om namens Amnesty International de
raad te wijzen op de mensenrechten inzake de

Mevrouw Deenen is mede-eigenaar van

Essentie, PvdA en CDA een amendement

gemeenteraadsverkiezingen, die op 21 maart

natuurgebied Tinus in Sevenum. Zij steekt een

in waarin wordt gesteld, dat het nieuwe

Echter de Stichting heeft inmiddels

2018 worden gehouden. Zij moet het echter

emotioneel pleidooi af namens de omwonenden

zwembad dient te passen binnen de nog te

om € 326.000 garantstelling gevraagd,

zonder beamer doen, want deze is kapot. Aan de

van het varkensbedrijf Haenen aan de

ontwikkelen (ruimtelijke) visie van dat gebied.

anders vreest zij niet met de activiteiten

hand van tien punten laat zij de raad weten hoe

Kleefsedijk. Volgens haar worden de belangen

Het amendement wordt aangenomen en

te kunnen beginnen. Immers de subsidies

de lokale politiek de mensenrechten kan borgen.

van het varkensbedrijf door de gemeente boven

dat betekent dat het zwembad nu nog niet

kunnen pas in het jubileum jaar 2019

die van omwonenden en bedrijven in deze

gebouwd gaat worden, maar dat de nieuwe

worden aangevraagd en nu moeten al de

Middels een zwartboek over handhaving en het

omgeving gesteld. Ze sluit haar presentatie af met

gemeenteraad eerst de gebiedsvisie Afslag

verplichtingen aangegaan worden.

vergunningverlening zet de heer Brantsma de

de mededeling dat het gebied rond Sevenum voor

10 gaat vaststellen.

aanval in op het college van B en W. Aan de hand

de toekomstige bewoners wordt ‘vernaggeld’. Na

van een aantal voorbeelden wil hij de gemeente

de presentatie applaudisseert een deel van het

Stichting Horst aan de Maas 800 heeft eerder

amendement in om de garantstelling te

laten zien hoe hij tegen de handhaving van de

publiek op de tribune. Voorzitter Ina Leppink geeft

een bedrag van 200.000 euro gevraagd om

verhogen naar € 326.000, waar de stichting

verleende vergunningen aankijkt. Thijs Lenssen

aan dat dit volgens de regels niet de bedoeling is.

de plannen rond de festiviteiten te kunnen

om heeft gevraagd. De wethouder vertelt

vraagt zich af of de raad iets met het rapport gaat

Richard van der Weegen zegt dat hij schrikt van

uitvoeren. Het college stelde de raad op

dat het college vanuit voortschrijdend

doen. Als reactie meldt een aantal raadsleden dat

de inbreng, waarop Aniet Fonteyne antwoordt dat

10 oktober 2017 voor deze 200.000 euro aan

inzicht instemt met deze hogere

zij blij is dat iemand in de raad eens schrikt.

subsidie verstrekken. Maar door middel van

garantiestelling.

zij het document eerst zullen bestuderen. De frac-

Om die reden dient de SP een

een raads breed amendement werd destijds
nog maar 50.000 aan de Stichting gegeven

Na een korte schorsing wordt het

en tegelijkertijd werd gevraagd om een

amendement nu ook mede ingediend door

meer uitgebreid plan van aanpak waarin alle

het CDA en PvdA en wordt het voorstel met

dorpen werden betrokken.

de hogere garantstelling aangenomen.

dM • 10 min.

Gemeenteraad HadM @RaadHa

idie
r de verlening van een projectsubs
Raad stelt krediet beschikbaar voo
de Maas
aan de stichting 800 jaar Horst aan

De eerste raadsvergadering van 2018 begint met weer een volle tribune en hiermee wordt de in
2017 ingezette trend voortgezet.
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Horst aan de Maas
‘bijvriendelijke gemeente’

Wilde bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening. Horst aan de Maas doet er alles
aan om het leefgebied van bijen te verbeteren. Daarom zijn we als eerste gemeente in
Limburg ofﬁcieel erkent als ‘bijvriendelijke gemeente’.
vaak samen met Stichting Landschap Horst
aan de Maas en Imkervereniging Horst e.o.
Een aantal voorbeelden:
• Ecologisch bermbeheer
• Inzaaien braakliggende percelen met
bloemenmengsels
• Aanleggen van een bijenoase
(Weltersweide)
Bijvriendelijke gemeente
In het kader van het landelijke project
Nederland Zoemt heeft Horst aan de Maas
als eerste gemeente in Limburg het predicaat
Bijvriendelijke gemeente gekregen.
Nederland Zoemt is een project van
Bedreigd

LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur

De wilde bijen zijn in gevaar: de helft van

& Milieu. We zijn erg blij met dit predicaat.

alle 358 soorten in Nederland is bedreigd.

Het is ook een stimulans om samen met onze

En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor

partners nog meer aandacht te schenken aan

onze voedselvoorziening. 80% Van de

bijvriendelijk groen- en landschapsbeheer.

voedselgewassen wordt bestoven door

Per slot van rekening zijn we een groene

insecten als de (wilde) bij. De appel waar je in

gemeente en dat schept ook verplichtingen.

bijt, de aardbeien onder je slagroom en de kers
op je taart. Ze groeien alleen als de bloemen

Groenagenda

ervan worden bestoven. Wilde bijen zijn dus

Op de nieuwe website

belangrijk voor onze voedselvoorziening en

www.groenagendaHadM.nl staat veel meer

fungeren als graadmeter voor de biodiversiteit

informatie over de projecten die gemeente en

(de broodnodige variatie in onze natuur).

groenpartners op ontwikkelen op het gebied

Als het slecht gaat met de bijen, gaat het ook

van natuur en biodiversiteit. Hier kunt u ook

niet goed met de biodiversiteit.

een ﬁlmpje over de bijenoase bekijken.

Bijvriendelijk groenbeheer

Kom in actie

De honingbij is een bekend gezicht, maar er

Kom ook in actie om de wilde bij te helpen.

bestaan ook heel veel soorten wilde bijen.

Bent u benieuwd wat andere mensen al doen?

We proberen op verschillende manieren door

Of wilt u graag meer weten over wat u kunt

bijvriendelijk groen- en landschapsbeheer het

doen om te helpen?

aantal bijensoorten te bevorderen. Dit doen we

Op www.nederlandzoemt.nl staat alle info.

De komende jaren zet de gemeente Horst aan de Maas
vol in op gedragsbeïnvloeding in het verkeer. Het project
‘Veilig op weg’ focust op de belangrijkste veroorzaker
van ongevallen: de mens.
‘Veilig op weg’ gaat aanhaken bij bestaande acties. Dat doen
we door themadagen te organiseren en campagnes te voeren.
Op 1 januari 2018 zijn we gestart met het thema: ‘2018! Het jaar
van de fiets’. Het doel van ‘Veilig op weg’ is de weggebruikers
te informeren, te inspireren en te motiveren om samen de
gemeente Horst aan de Maas nog verkeersveiliger te maken.

Doet u mee?
Ideeën en/of suggesties? Mail dan naar:
gemeente@horstaandemaas.nl

Bekendmakingen

Groenonderhoud Sevenum
Op korte termijn worden de bomen in de

Met andere woorden:

Wolfsklauw, Van Vlattenstraat, Veenpluis,

de bestaande bomen worden gerooid en er

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Koekersestraat, Fürstenbergstraat en de van

worden nieuwe bomen aangeplant op kansrijke

worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

Renessestraat omgevormd.

locaties.

Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:

Wijziging afvalinzameling
vanwege carnaval

America

Kronenberg

Meterik

Nieuwe Peeldijk 36

Reindonckweg 3

Campagneweg 15

(fase 2)
Kabroekstraat 14

Op maandag 12 februari en dinsdag 13 februari wordt er geen afval opgehaald.
Grubbenvorst
Inwoners die normaal gesproken hun afval

Voor keukenafval is er geen inhaaldag.

Venloseweg 71b

PMD en restafval op zaterdag 10 februari

U kunt dit op de eerstvolgende reguliere

Hegelsom

(vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.

ophaaldag aan de straat zetten.

St. Jorisweg 70

Inwoners die normaal gesproken hun afval

U kunt uw eigen inzameldata ook

Horst

op 13 februari zouden aanbieden, kunnen

nakijken op uw eigen digitale

Wilhelminaplein 6

PMD en restafval op zaterdag 17 februari

afvalkalender via

Melatenweg 8a en 8b

(vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

op 12 februari zouden aanbieden, kunnen

Hazenkampweg 17
Lottum
Veilinghof 7

Sevenum

Hombergerweg 17a

Steeghoek 4-6

Meerlo

Swolgen

Beatrixstraat 42

Donkstraat 14

Melderslo
Nachtegaallaan/Daniëlweg
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Een efficiënte en transparante gemeente
Op 21 maart hebben we allemaal de mogelijkheid onze stem uit te
brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De laatste jaren krijgen
gemeenten steeds meer taken toebedeeld en heeft de gemeenteraad
daarmee een grotere verantwoordelijkheid gekregen. Zij bepaalt immers
het beleid wat burgemeester en wethouders moeten uitvoeren. De VVD
Horst aan de Maas vindt het belangrijk dat wij als inwoners een efficiënte en transparante gemeente hebben.
De gemeente is natuurlijk, net
als elke andere overheid, een organisatie die enkel en alleen bestaat ten
behoeve van haar burgers. Ze zou
niet moeten dienen als een zichzelf

bezighoudende entiteit. Wij betalen
dit immers natuurlijk allemaal gezamenlijk. Daarom staat VVD Horst aan
de Maas ervoor dat de gemeente zich
bij zijn kerntaken houdt en geen

beleid ontwikkelt dat beter door
burgers of ondernemers gedaan kan
worden. Die zijn doorgaans beter in
staat dit uit te voeren. Ondersteuning
door regeldruk vermindering, efficiënte vergunning processen en passende infrastructuur ondersteunen wij
natuurlijk wél.
Daarnaast zou het voor elke burger
en ondernemer in Horst aan de Maas
mogelijk moeten zijn om op de hoogte
te zijn van wat de gemeente met ons
geld doet. Daarom vinden wij dat de

gemeente open en goed toegankelijke
informatie hierover proactief moet
delen. Hieronder vallen ook contracten, lang lopende verbintenissen en
andere verplichtingen of garanties.
Dit moet ook op een toegankelijke en
voldoende gedetailleerde wijze, bij
voorkeur digitaal, worden aangeboden. Zowel voor deze voorbeelden als
voor het stemmen op 21 maart geldt
natuurlijk: Gewoon. Doen.
Paul van Zon,
VVD Horst aan de Maas

Al vier jaar voorbij?
Zo beleef ik inderdaad vier jaar raadslidmaatschap. Wat is de tijd
gevlogen sinds ik werd gevraagd om voor het CDA op de kieslijst te
staan. Jaren actief in het Grubbenvorsterse vrijwilligersgebeuren,
maar met politiek had ik me nooit bezig gehouden. Heb ik er spijt van?
Nee. Van het CDA niet én van het raadslidmaatschap niet.
Ik mocht samenwerken met
geweldige mensen, die ontzettend
actief zijn in hun kern en daarbuiten.
Echte doeners, betrokken mensen
met gezond boerenverstand en die
van aanpakken weten. Ook mijn rol

als volksvertegenwoordiger was en is
een geweldige ervaring, maar ook en
een voorrecht. Was dan alles leuk?
Nee. Zo zijn niet alle vergaderingen
leuk of functioneel. Maar het is vooral
buiten het gemeentehuis; tussen en

met de inwoners zijn, maakt het een
fantastische ervaring. Er te kunnen
zijn voor de vele vragen die zowel
inwoners als bedrijven hebben en hen
daarmee proberen te helpen. Dat is
geweldig.
Dat Horst aan de Maas nog vijftien prachtige kernen heeft buiten
Grubbenvorst is ook een ervaring die
ik rijker ben geworden. Alleen dat
campagne voeren waar we nu midden
in zitten is niet altijd leuk, zoals

het flyeren. Daartegenover zijn de
vele gesprekken weer wel leuk. Ik
heb mijn best gedaan de afgelopen
periode op veel plaatsen mijn (en ons)
gezicht te laten zien, te luisteren en
uw vertegenwoordiger te zijn. Dat zou
ik de komende vier jaar weer graag
Gewoon Samen met en voor u willen
Doen.
John Jenniskens,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

Onze jeugd heeft de toekomst
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een bekend Nederlands
gezegde. Het klopt ook, want wie nu investeert in de jeugd kan hier in
de toekomst profijt van hebben. En dat voordeel is er dan voor iedereen.
Aan ons de taak om dit gezegde, mede gelet op de snelle vergrijzing,
ook in de toekomst te laten gelden. Want de druk op onze jeugdigen zal
steeds zwaarder worden.
Er zijn veel bepalende factoren bij
de ontwikkeling van een kind. Ouders
hebben uiteraard de grootste verantwoordelijkheid, maar ook wij als
overheid. Denk bijvoorbeeld aan het

investeren in goed onderwijs. Dat we
er voor zorgen dat onze kinderen en
kleinkinderen hun persoonlijkheden en
vaardigheden goed kunnen ontwikkelen. En dat alle jeugdigen hiertoe
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dezelfde kansen krijgen. Investeren in
het onderwijs is geen zorg van later.
Daarom zijn wij voorstander van een
gemeentelijke bijdrage aan de financiering van onderwijsassistenten.
Naast goed onderwijs moeten
we ook voor zorgen dat alle kinderen
toegang hebben tot activiteiten die
er voor nodig zijn om zich sociaal en
creatief te ontwikkelen. Sport- en
muziekverenigingen en creatieve
workshops. Kinderen leren daar ook om

elkaar te helpen en zo hoort het ook.
Dat laatste is belangrijk, want later,
als zij voor ons zorgen, moeten ze ook
kunnen samenwerken. Weten dat je
het niet altijd met elkaar eens hoeft te
zijn en dat een discussie een moment
is, waar je van elkaar kunt leren.
Belangrijk is dat alle kinderen gelijke
kansen krijgen, want ook hier geldt:
iedereen telt mee.
Anita Wagenaar,
PvdA Horst aan de Maas

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

Over Garçon
Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten
Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venray. Wekelijks bereiken
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Een passende toekomst voor kunst en cultuur
Terecht worden de agrarische sector en de toeristische sector als
belangrijke pijlers van de economie in onze gemeente genoemd.
Maar wat D66+GroenLinks
betreft hoort daar nog een sector
bij: de kunst- en cultuursector.
Want Horst aan de Maas telt veel
kunstenaars: (kunst)schilders,
filmmakers, fotografen, schrijvers,
beeldhouwers, grafisch ontwerpers,
webdesigners en vele anderen. Denk
ook aan Nienke Wijnhoven, die in de

finale van The Voice staat. Door de
technologische ontwikkelingen
hoeven kunstenaars ook niet meer in
grote steden te wonen om een groot
publiek te bereiken of om goed te
kunnen samenwerken met anderen.
Als politiek Horst aan de Maas
moeten we echter wel zorgen dat
we de kunst en cultuursector serieus

nemen en stimuleren. Daarvoor
moeten we de sector dus gaan zien
als volwaardig, en dan mogen we,
naast de toeristische en de agrarische
sector, kunst en cultuur ook als een
pijler van de gemeente uitdragen.
Daar hoort een goede betaling bij,
mensen die in de kunst en cultuursector werken zijn geen hobbyisten
die alles gratis doen. Waar wij voor
de komende vier jaar ook op in willen
zetten is een goede, duidelijke kunst

en cultuurnota van de gemeente.
Een duidelijke visie over wat we als
gemeente willen doen met kunst
en cultuur, waarbij nadrukkelijk ook
kunst meegenomen wordt, omdat
we dat nu nog missen. Een voorbeeld
van wat D66+GroenLinks daar in zou
willen zien staan is meer kunst in de
openbare ruimte en behoud en herstel
van cultuurhistorisch landschap.
Jim Weijs,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Zwembad De Berkel is prima zwembad
B&W wil een duur nieuw zwembad in de Kasteelse Bossen.
CDA, Essentie en PvdA willen dat ook. De SP is vóór behoud van
zwembad De Berkel dat nog zeker twintig jaar meekan.
Voorafgaande aan de behandeling van het voorstel van B&W deelde
de SP-fractie een ‘gouden medaille’
uit aan wethouders, CDA, Essentie en
PvdA. In mijn betoog lichtte ik de
ludieke actie toe. Ik meldde dat de

drie partijen nu ‘hun’ gouden medaille
hadden en dus niet meer voor prestige
hoefden te gaan, maar nuchter de
feiten op een rijtje konden zetten.
En die feiten pleiten voor behoud van
zwembad De Berkel.

PvdA, CDA en PvdA kozen eieren
voor hun geld. Wijzend op ontbrekend
‘draagvlak’ tilden ze de besluitvorming
over de verkiezingen heen. Een journalist van het dagblad concludeerde
dat de drie partijen de kiezer ‘lieten
zwemmen’. Volgens de SP heeft B&W
alles in het werk gesteld om zwembad De Berkel zo negatief mogelijk af
te schilderen en het nieuwe zwembad

(een dure vierkante bak water, vooral
ten behoeve van wedstrijdzwemmen)
te beschrijven als een paradijselijk bad.
De door het college van B&W aangeleverde cijfers waren daarbij niet echt
overtuigend. Een vertegenwoordigster van zwemclub HZPC gebruikte als
ultiem argument om te kiezen voor een
nieuw zwembad dat de SP te veel vast
blijft houden aan ‘het oude’ en bang

was voor het moderne. Het opknappen en opfleuren van bestaande
gebouwen is de laatste tijd ook
heel modern. Voor de SP is het heel
duidelijk: ‘zwembad de Berkel mót
Bliêve’. Of de kiezers op 21 maart ook
gaan zeggen ‘De Berkel mót Bliêve’,
zal straks blijken in het stemhokje.
Bart Cox,
SP Horst aan de Maas

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Hier staan
wij voor
Ieder dak verdient een zonnepaneel
Zorg met aandacht en op maat

SYSTEEMBOUW VAN LOODSEN EN BEDRIJFSPANDEN

Een duurzaam ondernemersklimaat
Betaalbaar wonen in een mooi landschap
Transparant en betrouwbaar bestuur

GENENBERG 19 / 5872 AL BROEKHUIZEN
077 374 56 36 / WWW.SMEDTSBEDRIJFSHALLEN.NL

Crist Coppens
Alleen dinsdag 20 februari 2018

Braadworst
Hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Een stimulerend klimaat voor onze jeugd
Sport en cultuur: een creatieve beweging
Landbouw: een gezonde sector met
gezonde dieren

21 maart gemeenteraadsverkiezingen
stem
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

(foto’s: HALLO Horst aan de Maas, Sjaak Verstegen en Hay Verstraelen)
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Kiek ze kiekûh

Broekhuizen

SCHON

Hegelsom

Sevenum

Horst

Tienray

Melderslo

Melderslo

Broekhuizenvorst

Meerlo
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Optochten Horst aan de Maas 2018

Broekhuizenvorst

America

Swolgen

Horst

Sevenum

OHHH!
Melderslo

ALAAF!
Meerlo

Broekhuizen

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

(foto’s: HALLO Horst aan de Maas, Sjaak Verstegen en Hay Verstraelen)
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Kiek ze kiekûh

SCHON

Tienray

Griendtsveen

America

Meterik

America

Broekhuizen

Horst

Meerlo

PROOST
Sevenum

Swolgen

Kronenberg/Evertsoord
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Optochten Horst aan de Maas 2018

Broekhuizenvorst

Tienray

Griendtsveen

Meterik

Kronenberg/Evertsoord

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

Schilderclub

Expositie Contrast
in bibliotheek
In de bibliotheek in Horst is van vrijdag 16 februari tot en met
vrijdag 16 maart een expositie te zien van werken van schilderclub
Contrast.
Schilderclub Contrast is een
clubje van zes amateurkunstenaars
uit Horst aan de Maas, bestaande uit
Anita Meijers, Anja van SoestKeijsers, Maj Keijsers, Thea MuijsersHouwen, Wil Roeffen en Yvonne van
Lipzig Jans-Beken. De club is opgericht in 2011.

De leden hebben één ding
gemeen: ze schilderen graag.
De onderwerpen van de schilderijen
lopen uiteen van bloemen, stillevens
en zwart-witportretten tot realistisch
en abstract en kleurrijk en vrolijk.
Er wordt gewerkt met acryl, aquarel,
olieverf of pastel.

Jubileumeditie

Hôrster Carnavals Parade

Viering 25 jaar
WinterZonFestival

Het Wilhelminaplein in Horst vormde zaterdag 10 februari weer het decor voor de Hôrster Carnavals
Parade. Enkele duizenden mensen waren naar het centrum van Horst gekomen om optredens van onder
andere Beppie Kraft, Bjorn & Mieke, Anita Rosendorf, Krangs Um en Frank en de Sterren te zien.

Het WinterZonFestival viert op zondag 4 maart een jubileumeditie.
Het is voor de 25e keer dat het festival voor mensen met een beperking
wordt gehouden.

Veilingklok en zanggroep

Activiteiten Museum De Locht
Museum De Locht in Melderslo demonstreert op zondag 18 februari speciaal voor kinderen de werking van
een veilingklok. De klok is in 1908 gebouwd en is een geschenk van veiling ZON.
In het kader van de kapelconcertjes vindt op deze dag in de kapel
van De Locht ook een optreden plaats
van zanggroep Toesjee. De groep
komt uit de gemeente Leudal en
staat bekend om de mix van Zuid-

Amerikaanse, Ierse en Zweedse
volksklanken. Ook wordt er in het
Limburgse dialect gezongen.
Meer informatie over het
optreden is te vinden op
www.museumdelocht.nl, onder het

nachtvrijwilliger

nachtvrijwilliger

kopje ‘Kapelconcertje’. Deze dag
kunnen de bezoekers ook ervaren
hoe de stroopmaker te werk gaat.
Het museum is deze zondag van
10.00 tot 17.00 uur geopend en de
zanggroep begint om 14.00 uur.

Hoofdacts tijdens dit festival
zijn Ali B en Maan. Omdat het
festival 25 jaar bestaat zijn er dit
jaar diverse verrassingen en
cadeautjes voor de bezoekers
Het WinterZonFestival 2018 vindt
plaats in overdekte hallen van
FloraZON in Venlo van 10.30 tot
16.30 uur.

Muzikale variatie
Naast Maan en Ali B staan ook
De Snollebollekes en Crist Coppens
op het hoofdpodium.

onmisbaar!
onmisbaar!

Ben jij op zoek naar vrijwilligerswerk, waarbij je overdag
nog steeds ruimte hebt voor je eigen activiteiten?
Word dan nachtvrijwilliger bij Logeerhuis Kapstok!
Ben jij op zoek naar vrijwilligerswerk, waarbij je overdag
Logeerhuis
Kapstok
een
kleinschalig
familiehotel
nog
steeds ruimte
hebt is
voor
je eigen
activiteiten?
Word
nachtvrijwilliger
bij Logeerhuis
Kapstok! onderwaar dan
mensen
tijdelijk verblijven,
die normaliter

steuning krijgen van een of meerdere mantelzorgers.

Als je wilt, kun je de nachtdiensten ook samen met
je partner doen. Enkele van onze huidige nachtvrijwilligers doen dit ook al.

Logeerhuis Kapstok is een kleinschalig familiehotel Als je wilt, kun je de nachtdiensten ook samen met
doen. Enkele van onze huidige nachtwaar mensen tijdelijk verblijven, die normaliter onder- je partner Logeerhuis
Als nachtvrijwilliger slaap je tussen 23.00 envrijwilligers
07.00 doen dit ook al.Kapstok biedt je een dankbare
steuning krijgen van een of meerdere mantelzorgers.

vrijwilligerstaak
en
een
warme
Kapstokfamilie
van
collega’s.
uur in een eigen kamer in de nabijheid van onze
jij die
gemotiveerde
en vrijwillibetrokken vrijwilliger die
Logeerhuis Ben
Kapstok
biedt
je een dankbare
gasten
en bied jeslaap
ondersteuning
de situatie
Als
nachtvrijwilliger
je tussen 23.00indien
en 07.00
een warme
Kapstokfamilie
van collega’s.
zorgt
dat mantelzorgers
hun dierbare met een
uur
eigendit
kamer
in de nabijheid van onze gerstaak enervoor
vanindeeen
gasten
vraagt.
betrokken
vrijwilligertoevertrouwen,
die
gasten en bied je ondersteuning indien de situatie Ben jij die gemotiveerde
gerust hart en
aan
ons logeerhuis
zodat
ervoor zorgt dat mantelzorgers hun dierbare met een
van de gasten dit vraagt.
ze
zelf
even
op
adem
kunnen
komen?
Reageer
dan
Je hebt hart voor onze gasten en zorgt voor
hunhart aan ons logeerhuis toevertrouwen, zodat
gerust
nu via info@logeerhuiskapstok.nl.
welbevinden
tijdens
verblijf
in ons
Je
hebt hart voor
onze hun
gasten
en zorgt
voorlogeerhuis.
hun ze zelf even op adem kunnen komen? Reageer dan
welbevinden tijdens hun verblijf in ons logeerhuis.

nu via info@logeerhuiskapstok.nl.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?
Beldan
dangerust
gerust
Judith
Lemmen,
manager
Logeerhuis
06 - 19 44 39 04.
Bel
metmet
Judith
Lemmen,
manager
Logeerhuis
Kapstok 06 -Kapstok
19 44 39 04.
Logeerhuis
Kapstok
• Bergweg
2 • 5801
Venray
- 782
555 • info@logeerhuiskapstok.nl
Logeerhuis
Kapstok
• Bergweg
2 EG
• 5801
EG• 0478
Venray
• 0478
- 782 555 • info@logeerhuiskapstok.nl
www.logeerhuiskapstok.nl

www.logeerhuiskapstok.nl

Kom jíj
Kom jíj
am
te
s
n
o
ons team
?
n
e
k
r
te
s
ver
versterken?

De muzikale afwisseling tussen
de optredens wordt verzorgd door
dj Guido Ernst. De presentatie is
ook dit jaar weer in handen van
Wim Hendrix. In de zaal worden de
bezoekers bij aankomst en tussen
de optredens door vermaakt door
onder meer Dansgarde D’n Dreumel,
The Lone Ranger en Clowntje Polka.
Het WinterZonFestival wordt georganiseerd door Rotary Club Horst
aan de Maas en De Vrienden van
WinterZon. Kijk voor meer informatie op www.winterzonfestival.nl
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Vernieuwde speelplaats
OBS Weisterbeek
De vernieuwde speelplaats van OBS Weisterbeek in Horst werd woensdag 7 februari geopend door de
‘prinsen’ en ‘prinsessen’ van de school.

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 3 • •5985
Beringe
phoven@gmail.com
vano
reneNH
22 37 12 88
• 06
ge 223
Meijelseweg 3 • Berin06
712 88 • renevanophoven@gmail.com

N
STEIGERPL ANK2,E90
32 x 200 mm - lengte 4 en 5 meter

per meter

€

BROMMOBIEL met AM rijbewijs
Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

uw brommobieldealer in de regio
WEJEBE Blitterswijck bv
“De afgelopen periode is hard
gewerkt om van de relatief kleine
speelplaats een uitdagende speelomgeving te maken”, aldus de school.
Er is ingezameld door onder meer
een kerstmarkt en sponsorloop.

Maar ook zijn er bijdragen geweest
van de Rabobank en de (voormalige)
overblijfcommissie van de school.
De kinderen hebben mee nagedacht
over de invulling van de speelplaats.
Ze gaven aan veel renruimte te willen

houden, plekken om te voetballen,
maar ook hoekjes om te verstoppen of
te ‘chillen’. Nieuwe speeltoestellen en
een grotere zandbak hebben gezorgd
voor een andere uitstraling van de
speelplaats.

Lezing over insecten en bloemen
IVN De Maasdorpen organiseert op woensdag 21 februari om 20.00 uur een presentatie door de heer
Rien Kersten. De lezing vindt plaats in het praktijkcentrum voor bijenteelt Het Zoemhukske in Horst.
De heer Kersten vertelt hierin over
de complete wereld aan variatie die
schuilgaat achter het bezoek van
insecten aan bloemen. Hoe toevallig
bloemen en insecten elkaar zijn

tegengekomen, en hoe sommige soorten
volledig van elkaar afhankelijk zijn
geraakt. Zowel bloemen als insecten zijn
zodanig in bouw op elkaar afgestemd
geraakt, dat ze er alles aan doen om de

Oude Heerweg 23
5863 AC Blitterswijck
Tel: 0478 532 444
www.wejebe.nl

andere partij te lokken, te verleiden,
te misleiden en te belonen. Toegang
tot de lezing is gratis. Meer informatie
over de lezing is te vinden op
www.ivn.nl/afdeling/de-maasdorpen

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

Expositie Onderweg

Vacature

Lezing Hilde van Vlaanderen
Hilde van Vlaanderen komt op zondag 18 maart naar Museum de Kantfabriek in Horst voor een extra lezing
over tradities in Oekraïens handwerk. Dit doet ze tijdens de expositie Onderweg; een tentoonstelling over
textiele reisherinneringen.
Hilde van Vlaanderen is een
expert in het reizen door Rusland en
Oekraïne, met ruim 25 jaar reiservaring in deze landen. Tijdens de lezing
zal ze in het bijzonder ingaan op
‘roesjniks’ en ‘pisanki’. Roesjniks zijn
langwerpig geweven doeken met
borduurwerk of haakwerk, en pisanki
zijn beschilderde eieren in verschillende kleuren en motieven. Het zijn
voorwerpen die door vrouwen
gemaakt werden voor hun eigen
huwelijk, en die van hun kinderen en
kleinkinderen. Mannen hielden zich
bezig met houtsnijwerk als schalen,
borden en sierdoosjes.
De expositie Onderweg laat een
mix van reizen, vreemde culturen,
kunst, handwerken en textiel zien.
De expositie is wegens succes verlengd tot 15 april 2018. Voor de lezing

Ben jij onze nieuwe enthousiaste
verkoper/teamleider? (m/v)
Kijk snel op onze website!
Vacature: Verkoopspecialist/Teamleider
Voor de functie van Verkoopspecialist/Teamleider zijn wij op zoek naar een enthousiaste,
commerciële maar ook klantgerichte topper die zijn passie voor fietsen en het vak als geen
ander weet over te brengen op klanten en collega’s.
Iemand die een perfecte balans weet te vinden in het klantgeluk en onze bedrijfsbelangen en
met ons de volgende stap kan gaan maken. Durf jij de uitdaging met ons aan te gaan?!

op zondag 18 maart geldt een kleine
toeslag voor zowel museumkaarthouders als reguliere bezoekers.

De lezing begint om 14.30 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdekantfabriek.nl

Dekkers Tweewielers I Postbaan 14 I 5861 CT Wanssum I dekkerstweewielers.nl
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Agenda t/m 22 februari 2018
do
15
02

Dorpsraadvergadering

vr
16
02

Expositie Contrast

za
17
02

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café Os Kruuspunt Meterik

Tijd: tijdens openingstijden
Organisatie: schilderclub Contrast
Locatie: Bibliotheek Horst

zo
18
02

Rommelmarkt binnen

Balgooien America

Tijd: 09.30-15.30 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 11.00-12.30 uur
Organisatie: Dorpsraad America
Locatie: vertrek vanaf de kiosk aan het kerkplein

Stroop maken en veilingklok
voor kinderen

Balgooien Melderslo
Tijd: 11.11 uur
Organisatie: cv De Vlaskop Melderslo
Locatie: Kerkplein Melderslo

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Locht Melderslo

Haring schillen

Zanggroep Toesjee

Tijd: 11.00-00.00 uur
Locatie: Herberg De Morgenstond Griendtsveen

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum de Locht Melderslo

Rondje van De Lange

Balgooien Horst

Tijd: 22.00-02.00 uur
Locatie: Café De Lange Horst

Tijd: 10.30 uur
Locatie: Café De Lange Horst

Guilty Pleasure Night

Balgooien Meterik

Tijd: 23.00-04.00 uur
Locatie: Café De Lange Horst

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Dwarsweg 8 Meterik

wo
21
02

Lezing ‘Van insecten en bloemen’
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Het Zoemhukske Horst

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

MAGAZIJNVERKOOP
TWEEDE ARTIKEL
1 EURO!
Op honderden artikelen kleding, schoenen van bijna alle merken
zoals Nike, Adidas, Puma, Under Armour, Hummel, Masita

Op de geselecteerde artikelen textiel en schoenen vrij te combineren. Goedkoopste prijs is 1 euro

KERKSTRAAT 7C | 5961 GC HORST | T 077 398 1758 | WWW.FACEBOOK.COM/MEULENDIJKSSPORT
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Medische
zorg

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

America
zondag

Heilige mis

Huisarts en apotheek

Broekhuizen

Horst

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00-7.00 uur
www.horstaandemaas.nl/
gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
16 t/m 18 februari 2018
Praktijk voor Tandheelkunde
en Mondzorg Marcel Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14
19 t/m 22 februari 2018
Gonnie Eijkemans Tandarts
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

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

10.30

19.15

Griendtsveen
Heilige mis

09.45

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

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Ook voor zonweringen, glasservice,

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

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

horramen en -deuren

GEZOCHT:

Hegelsom
zondag

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

11.00

Broekhuizenvorst

zondag

service 23

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

PRODUCTIEMEDEWERKERS
Voor diverse opdrachtgevers in de regio Limburg en Brabant
WIE BEN JE:
Flexibel
Ervaring in de productie omgeving
Bereidheid om in ploegen te werken
Aanpakker
VMBO/ MBO
Voor meer informatie staan we je graag te woord.
CV kan doorgestuurd worden naar onderstaand mailadres.
Cova Personeelsdiensten | Burgemeester Coenegrachtstraat 43
5922 BJ Venlo-Blerick | Tel: 077-4670391 | Email: info@cova-job.nl

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 5299,HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

Chávez
198 x 285 cm
Compleet met koelkast, oven, gaskookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbakken en 5 jaar apparatuurgarantie.

Versterk ons Versterk
Superteam!
ons Superteam!
Kom werken
bijwerken
Superkeukens.
Kom
bij Superkeukens.
GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: BACKOFFICE MEDEWERKER
(VESTIGING ROERMOND)
Geïnteresseerd? Bezoek www.superkeukens.nl voor meer informatie.
Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

BEN JE
TOE AA
N
IETS
NIEUWS
?

