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Bal, bal, bal!
De jaarlijkse traditie balgooien vond in het weekend na carnaval weer in Horst aan de Maas plaats. In onder andere Hegelsom, Melderslo, Meterik en America (foto) vloog het
snoep en sinaasappels door de lucht. Balgooien is een oude (Noord-Limburgse) traditie. Pasgetrouwde of stellen die onlangs zijn gaan samenwonen gooien na de vastenmis snoep
en fruit uit het raam naar kinderen. De kinderen roepen dan ‘bal, bal, bal’. De oorsprong van balgooien is onduidelijk. Er zijn meerdere verhalen over het ontstaan van de traditie.
Eén daarvan is dat het snoep gooien zou dienen als het ‘zegenen’ van de kinderen. Ook het boerenbruidspaar doet jaarlijks mee. Op de foto gooit boerenbruidspaar Milou en Dirk
snoep naar de kinderen. / Beeld: Hay Mulders

Gemeente wil sociale woningbouw beter
spreiden over Horst aan de Maas
Gemeente Horst aan de Maas wil sociale woningbouw beter gaan spreiden over de wijken. Hiermee wil zij
voorkomen dat in bepaalde wijken een te hoog percentage aan sociale huurwoningen is. De gemeente wil
daarom bestaande locaties gaan herontwikkelen voor de bouw van sociale huur.
De gemeente heeft eerder signalen opgevangen uit de drie wijken in
Horst-West (Mussenbuurt, In de Riet en
Norbertuswijk). In deze wijken staan
relatief veel sociale huurwoningen, die
bewoond worden door mensen met de
laagste inkomens, zoals statushouders
of mensen met een GGZ-achtergrond.
De wijken hebben eerder aangegeven
dat zij nieuwkomers graag verwelkomen, maar dat daarbij de druk op de

wijk toeneemt. Reden voor gemeente
Horst aan de Maas om de komende
tijd te onderzoeken hoe zij dit beter kan
spreiden. Hiervoor kijkt de gemeente
onder andere naar basisschool
De Weisterbeek en het zwembad, twee
locaties die mogelijk in de toekomst
geschikt kunnen zijn voor woningbouw.

Vervangen
Maar ook particuliere locaties, zoals

locaties van voormalige bedrijven in
de kern (in plaats van de voormalige
houthandel aan de Van Douverenstraat)
of leegstaande kantoorpanden, kunnen interessant zijn, zegt wethouder
Roy Bouten. “We sluiten bij voorbaat
niets uit. Zo wordt er ook gekeken of
in deze wijken sociale huurwoningen
vervangen kunnen worden door huurwoningen in het middensegment of
ontmoetingsruimten. Alles in overleg

met de wijken zelf, uiteraard.” Om de
locaties te kunnen herontwikkelen en
nieuwe woningen te kunnen bouwen,
heeft de gemeente een aanvraag bij
provincie Limburg ingediend in het
kader van Kwaliteit Limburgse Centra.

Fijne manier
Daan Jans van de wijk In de Riet vertelt: “Wij zien dit probleem eigenlijk al jaren. Er gaan ontzettend veel
woningen naar nieuwkomers. Dat mag
uiteraard, zij hebben ook recht op een
woning. Maar door al die nieuwkomers te clusteren, gaat de leefbaar-

heid van de wijk er niet op vooruit.
Er is betere spreiding nodig. Op andere
plekken in Horst en ook in de kerkdorpen moeten meer sociale huurwoningen komen. Hier moeten de woningen
juist opgeknapt en verkocht worden.”
Hij vervolgt: “We merken nu wel dat
er op een fijne manier wordt meegedacht vanuit de wethouder en de
gemeente, dus dat zien we zeker als
iets positiefs.”

Tekst: Marieke Vullings
en Aniek van den Brandt
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Nog één keer feest: veertig jaar Jong Nederland Evertsoord

Laatste jubileum Jong Nederland Evertsoord
Jong Nederland Evertsoord bestaat veertig jaar. Dat wordt gevierd met
een feestweekend op zaterdag 28 en zondag 29 maart in het clubhuis,
maar wel met een dubbel gevoel. Doordat de jeugd en veel jonge gezinnen uit het dorp wegtrekken en er weinig nieuwe leden bij komen, zou
het zomaar het laatste jubileum voor de vereniging kunnen zijn.
“We vechten om te behouden wat
er nog is”, vertelt Ans Hoeijmakers
(55). De uit ‘de Pieël’ afkomstige, en
sinds enkele maanden in Kronenberg
woonachtige, is inmiddels 28 jaar
penningmeester van Jong Nederland
Evertsoord. “Tegelijkertijd vieren we dit
jubileum zo groot als het kan, omdat
het zeer waarschijnlijk het laatste is.”
Samen met collega-bestuurslid Renate
Engelen (47) uit Evertsoord wil ze eerlijk zijn en het niet mooier maken dan
het is: de toekomst van de vereniging
ziet er niet erg rooskleurig uit.

280 inwoners
De Evertsoordse afdeling van de landelijke jeugd- en jongerenorganisatie Jong Nederland werd opgericht in
1980, maar haar oorsprong gaat terug
tot de jaren 30. In 1936 ontstond de
Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ)
Kronenberg en Evertsoord: een vereniging waar jonge jongens van toen in
verenigd waren. Zo’n dertig jaar later
werd op initiatief van de paters een
meisjesgilde opgericht, bedoeld voor
meisjes van 10 tot 14 jaar. Eind jaren 70
ontstond het idee om een gemengde
vereniging op te richten: Jong
Nederland Evertsoord.
In een dorp met slechts 280 inwoners,

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

zonder supermarkt of school, is een
jeugdvereniging als Jong Nederland
van grote waarde voor de leefbaarheid,
vindt Renate. “Er is geen andere jeugdvereniging in het dorp. Alle kinderen
uit het dorp zitten bij Jong Nederland.
Ze kennen elkaar van school in
Kronenberg, dus onze groepen zijn heel
hecht.”

Kwart leden vertrekt
Jong Nederland Evertsoord telt nu
22 leden, verdeeld over twee groepen met negen leiders. De ene groep
bestaat uit kinderen van 7 tot 14
jaar, de tweede groep leden is tussen de 14 en 20 jaar. “Dit jaar gaan
er vijf leden weg vanwege verhuizing, maar we hopen ze de komende
jaren nog als lid te kunnen behouden”,
zegt Ans. “Er komen weinig nieuwe
leden bij, want langzaamaan vertrekken steeds meer mensen uit het dorp.
Het leeftijdsverschil onderling wordt
daardoor erg groot, wat ook niet altijd
leuk is. Kun je het je voorstellen? Tien
jaar geleden telde de vereniging nog
41 leden.” De grootste boosdoener is
volgens beide dames het gebrek aan
betaalbare woonruimte in Evertsoord.
“Er zijn een paar bungalows, maar verder zijn het allemaal grote, oude boerderijen met veel grond”, aldus Renate.
“Boeren die geen opvolger hebben,
gaan uiteindelijk kleiner en dichter bij dorpse voorzieningen wonen.
Welke starter of welk jong gezin kan
zo’n boerderij betalen?” Ook jonge
gezinnen trekken daardoor weg, wat
funest is voor een vereniging als Jong
Nederland, voegt Ans toe. “De meesten gaan met pijn in het hart, want de
Peel is wat ons allemaal bindt en je laat
het hier niet zomaar achter als je hier

Archieffoto van kamp in Kessel in 1986

graag gewoond hebt. Voor jeugdige
gezinnen is het bijna niet mogelijk om
hier een huis te kopen. Ook komen er
geen nieuwe woningen bij, dus trekt
deze groep mensen helaas naar andere
dorpen.

Pannenkoekenbingo
Het in 1965 geopende gemeenschapshuis De Smêlentôs, waar Jong
Nederland aan de achterkant haar clubgebouw ‘t Töske heeft, wordt momenteel flink verbouwd. Er zijn douches,
een invalidentoilet en garderobe gerealiseerd en andere ruimtes worden flink
gerenoveerd en verduurzaamd. Zonde?
“Nee, niet echt. Het gemeenschapshuis, het hart van de ‘Pieël’, wordt niet
enkel voor ons verbouwd. De verhuur
gaat goed en daarom is het de investering waard, of we als Jong Nederland
nu blijven bestaan of niet”, aldus Ans.
De bestuursleden zijn trots op het feit

dat ze de veertig jaar gehaald hebben. Vier decennia clubavonden,
wandeltochten, spooktochten, zwemmen, happen en stappen, een miniboerenbruiloft en ‘heitje voor een
karweitje’-avonden. “In de zomer vijf
dagen samen op kamp, overnachten
in een blokhut, knutselen, sport en
spel, nachtwacht, puzzels doen in het
bos, pannenkoekenbingo, frikadellenwedstrijden of gewoon ‘chillavonden’
met jong en oud bij elkaar”, sommen Renate en Ans op. “Het 45-jarig
jubileum halen we waarschijnlijk
niet meer. We zijn er trots op dat
we dit gehaald hebben, samen met
alle leiding en ouders die zich nog
steeds voor onze vereniging inzetten. Jong Nederland is er nog, wij zijn
er nog. We genieten ervan nu het nog
kan en hopen dat de jongste jeugd
in de toekomst van een vorm van
Jong Nederland kan blijven genieten.

Daarom gaan we er binnenkort een
mooi feestweekend van maken.”
De reünie van Jong Nederland
Evertsoord wordt gevierd op zaterdag
28 maart vanaf 20.00 uur in clubgebouw ‘t Töske bij het gemeenschapshuis. Iedereen die de Peel, het dorp en
Jong Nederland een warm hart toedragen, oud-leden, leiding, bestuur,
inwoners, KPJ-leden en leden van het
Meisjesgilde, zijn welkom. Aanmelden
kan tot zondag 15 maart via thijshoeymakers@hetnet.nl Op zondag 29 maart
is er een besloten activiteit.

Tekst: Kim Jacobs
Beeld: archief Jong
Nederland Evertsoord
Bron: De Heemkundevereniging
Sevenum (september 2009).
Evertsoord, van woestenij naar boerderij: Ontginning 1938-1959 Evertsoord.
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Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
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 emeld. Bij verzuim
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De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.

Wilt u graag in een
hospice kijken? Dat kan!
Op zaterdagmiddag 7 maart hebben we
weer een inloopmiddag van 13.30-15.30 uur.
Iedereen kan binnen lopen
en krijgt een rondleiding.
Voor meer informatie
kunt u kijken op de website
www.hospicezenit.nl of bellen
met 0478 55 14 34.

Hoenderstraat 95e, 5801 CJ Venray • www.hospicezenit.nl

Met een glimlach goed kauwen!

Bloesemremedies
Schüssler celzouten
Essentiële oliën
Edelstenen
Sieraden

MollKunstgebit.nl

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.

Bel voor een afspraak 077 35 153 21

Boeken
Webwinkel en bestellingen:
www.bloesemremedies.com
info@bloesemremedies.com
Tel. 077-2300011

St. Jansstraat 5
5964 AA Horst-Meterik
Tel. 077-2300015
www.de3vrouwen.nl
Openingstijden:
di t/m vrij: 10.00-17.00
za: 10.00-16.00
www.de3vrouwen.nl

bloesemremedies
primavera.nl
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20 jaar dorpsdagvoorziening in America

‘Kaarten en Rummikub zijn nog steeds favoriet’
Het is feest in America. Het peeldorp viert op donderdag 5 maart dat het 20 jaar een dorpsdagvoorziening
heeft. Of hoe de Americanen het liever noemen: Inloop de Hoeskamer. Hay Mulders, dorpsondersteuner
America, kijkt terug op 20 jaar Hoeskamer.

leiding van vrijwilligers kon men één
middag in de week elkaar ongedwongen ontmoeten en werden er spellen
gedaan, gekaart, Rummikub gespeeld,
geknutseld en activiteiten die de mensen leuk vonden. “Er werd een bedrag
van 3,50 gulden gevraagd en voor de
mensen zonder vervoer werd een taxi
geregeld.”

om samen leuke dingen te doen verwachten we dat de Hoeskamer nog
lang doorgaat en hopen op nog meer
gasten. Het is niet altijd eenvoudig om
vrijwilligers te krijgen, maar we krijgen
het nog steeds rond om de Hoeskamer
draaiende te houden. Verjonging van
het vrijwilligerskorps zou fijn zijn.”

Logo en huldiging

Bijhouden

Het 20-jarig jubileum wordt gevierd
op donderdag 5 maart. Alle gasten en
vrijwilligers komen om 10 uur bijeen in de Hoeskamer in Aan de Brug
in America. “Koffie en vlaai staan
klaar”, zegt Mulders. “Daarna volgt er
een toer voor de gasten in een huifkar door America. Het eindpunt is het
Peelmuseum waar een boerenlunch
voor hen klaarstaat. Die middag is er
een programma in het museum en als
hoogtepunt worden twee jubilarissen
gehuldigd. Lies de Swart uit America
en Sien Likkel uit Griendtsveen worden
in het zonnetje gezet. Zij zijn vanaf de
eerste activiteiten betrokken als vrijwilligers. Ook wordt die middag het
nieuwe logo onthuld van Inloop de
Hoeskamer.”

Twintig jaar later is er niet veel veranderd: “kaarten en Rummikub zijn
nog steeds favoriet”, zegt Mulders.
“Hoogtepunten zijn de keren dat er
iets te vieren valt. Denk dan aan een
verjaardag, carnavalsbijeenkomst,
kienmiddag of viering zoals met
Kerstmis of Pasen. Al vanaf het begin
wordt bijgehouden welke activiteiten
en bijzonderheden er plaatsvinden in
de Hoeskamer, en dat zijn er heel wat
intussen.”

Vrijwilligers

De dagopvang werd in het voorjaar
van 2000 op initiatief van Stichting
Synthese opgestart voor mensen uit

America en Griendtsveen. “Vooral voor
mensen die slecht ter been waren of
een lichamelijke beperking hadden”,

legt Mulders uit. “Het was ook bedoeld
voor mensen die weinig contacten hadden binnen de dorpen.” Onder bege-

Toch is het niet altijd even makkelijk
om in deze tijd vrijwilligers te werven
die klaarstaan voor de bezoekers van
de Hoeskamer. “In de tijd dat ontmoeten erg belangrijk is en dat mensen
nog steeds grote behoefte hebben

Tekst: Niels van Rens

Bijeenkomst politie en gemeente

Overlast in Grubbenvorst
Politie Horst/Peel en Maas en gemeente Horst aan de Maas organiseren op dinsdag 10 maart een bijeenkomst
voor Grubbevorstenaren om overlast in hun dorp te bespreken. De avond vindt plaats bij zorgcentrum La
Providence in Grubbenvorst.
Het doel van de bijeenkomst is erachter komen waar inwoners zich in

Grubbenvorst aan ergeren als het om
overlast gaat, zodat de politie en ge-

meente dit kunnen aanpakken, legt
wijkagent Luuk Meevissen op Face-

077 – 77 03 308

T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

Nancy Peppelenbos

3 van de 4 slaagt!

WWW.MENS-EN-RELATIE.NL
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

Pro Sea�ng® is een moderne
no-nonsense onderneming
gespecialiseerd in zitcomfort
en produceert een compleet
assor�ment rolstoel zit- en
rugsystemen en kussens voor
medische behandelstoelen.
Binnen ons groeiende bedrijf
bestaat een mooie balans tussen
vakmanschap en automa�sering.

fout geparkeerde auto’s, diefstal, vernieling en drugsgerelateerde zaken.
Thema’s waar zowel de politie als de
gemeente verantwoordelijk voor zijn.
De bijeenkomst vindt plaats bij La Providence en begint om 18.00 uur.

BARBECUE & BUFFET

Op zoek naar de juiste man of vrouw?

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

book uit. Namens de politie is hij
aanwezig om met de aanwezigen in
gesprek te gaan. Onder overlast vallen
volgens de politie onder andere hondenpoep en zwerfafval op straat, wildplassen, te harde muziek van buren,

Eenvoudig online
te bestellen

DOOR: SASKIA TEMMINK
solovoorstelling
meer info www.kukeleku.com

geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

Word jij onze nieuwe collega?
Door aanhoudende groei zoeken wij nieuwe collega’s die bij ons team passen:

- (ERVAREN) NAAISTER
- (ERVAREN) STOFFEERDER
- VOORWERKER HOUTWERKPLAATS | CNC-CAD/CAM

Kijk voor de volledige vacatures op:
www.prosea�ng.nl/vacatures

Wat wij doen:
We werken order-gestuurd volgens orderbonnen
We werken samen aan kwaliteit en leverperformance
Onze werk�jden zijn van 08:00 uur tot 17:00 uur

Interesse? Vragen? Bel of mail ons!
Tel. 0492-539861
E: info@prosea�ng.nl

Voor alle func�es vragen wij:
Bij voorkeur 40 uur per week beschikbaar
Aanpakker met twee rechter handen
Secuur en eﬃciënt
Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschri�

Rooseindsestraat 19, Helmond
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Voor het medeleven en de belangstelling, de vele kaarten bij het
afscheid van mijn zorgzame lieve man, os va, opa en superopa



Jan Jenniskens

28 februari 2020

Dankbetuiging
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Dag en nacht bereikbaar

Walking bootcamp in Horst.
Elke dinsdagavond en donderdagavond. Informatie: www.ageia.nl
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

danken wij jullie hartelijk.
Nel, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Meterik, maart 2020

Geboare

Stijn

Zoontje ván Erik Brouwers
en Jonna Janssen
Brurke ván Jip
Crommentuijnstraat 11
5964 NL Meterik

De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 21 maart
om 19.00 uur in de parochiekerk van St. Jan Evangelist te Meterik.

Trapbekleding incl. tapijt, leggen
en zijkanten voor € 350,00. We
hebben een grote collectie tapijt met
meerdere prijsklassen. Bel 06 16 37
45 14 en we komen naar u thuis met
stalen voor een gratis prijsopgave.
Woningstoffeerderij vd Broek.
Hortensia’s (heel veel srt.),
Rhodo, azalea, camelia e.a.
(groenblijv.) heesters. Laurier, taxus,
beuken, buxusvervanger, vaste
planten, bodembedekkers.
Info: www.veld-tuinplanten.nl of 06 40
32 71 08. Open zaterdag van 9.3016.30 uur (do, vrij na tel. afspraak).
Alleenstaande man zoekt een leuke
vrouw om samen leuke dingen te
ondernemen zoals tuinieren, dansen,
uit eten, wandelen, terrasje pikken.
Leeftijd tussen 60 tot 70 jaar.
Interesse? Schrijf naar Hallo Horst aan
de Maas, br.o.nr. 101 Handelstraat 17,
5961 PV Horst.
Belastingservice Horst biedt hulp
bij aangifte voor alle particulieren.
BSH is laagdrempelig en geschikt
voor elke kleine beurs.
Hulp nodig, neem contact op met
info@belastingservicehorst.nl of tel.
06 12 44 60 49 of 398 47 88 website:
www.belastingservicehorst.nl
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Goedendag! Wij zoeken een
vrijstaande (boerderij)woning in
Zaerum of directe omgeving. Wilt u
uw woning verkopen, neemt u dan
contact op met Kitty via 06 10 93 19
91 of per mail cboermans@planet.nl
Week voor carnaval verloren etui
met bril waarschijnlijk tussen Horst en
Hegelsom. Tel. 06 36 38 91 33.
Long olie - bij verkoudheid,
vastzittend slijm in de longen,
versterkt het afweersysteem. Info:
www.praktijkgerhegger.nl Ook
verkrijgbaar bij natuurwinkels in Horst.
Te koop gevraagd, vrijstaande
woning in of a/d rand van Horst op
groot perceel, liefst met een grote
loods/schuur, tel. 06 54 33 70 00.

HAN-MARK
ARENDSE

Welkom lief meisje!

Geboren op
21 februari 2020

Pleun
Dochter van
Geert Baeten &
Nicole Bastiaansen
Kempweg 7a
5964 ND Meterik

Geboren

Quinn
25 februari 2020
Zoon van
René en Naomi
Hoogers-Broekmans
Steijvershorst 14
5976 PT Kronenberg

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

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.
Te koop tulpen 1 bos € 3,- 2 bossen
€ 5,- Fam. Klomp Nieuwe Peeldijk 35
America. Tel. 464 13 80.

uit vaar t verzorging

Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

Hoogwater
Veerpont Broek
huizen-Arcen
uit de vaart
Veerpont BroekhuizenArcen is uit de vaart in
verband met de hoge waterstand. Dat meldt het veerbedrijf op haar website.
Verwacht wordt dat de pont
eind van de week weer kan
varen.
Eerder was hoogwater de oorzaak voor het stopzetten van
de veerpont. In februari werd
hetzelfde pont getroffen door
een grote hoeveelheid water.
Na een aantal dagen kon de
veerdienst weer varen.

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

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

Rioleringspijp
omhoog
gestuwd door
hoosbuien
In de straat Convent in Horst is een rioleringspijp omhooggekomen door de vele
regenbuien de afgelopen weken. Omdat in
het verleden deze buurt snel last had van
wateroverlast, zijn er meerdere wadi’s
aangelegd. Dit is een bufferingsbeekje dat
zich tijdelijk opvult met water om het overschot aan regenwater op te vangen. Omdat
er zoveel hoosbuien zijn geweest is er veel
water in het grondwater terecht gekomen
waardoor de druk op deze ondergrondse
rioleringsbuis het teveel werd. Door de druk
is de buis omhooggestuwd. Komende dagen
gaat de aannemer de pijp op de oorspronkelijke plek terug plaatsen.

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Schilder biedt zich aan voor al uw
schilder-, tex- en behangwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 29 33 66 85.
Preipoters gevraagd (scholieren
vanaf 13 jaar) voor de komende
weken. Mts Leijsten Americaanseweg
29 Kronenberg. Tel. 06 51 42 78 25.

0503 \ enzo
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Geplukt

Hay Rouleaux Grubbenvorst
Hij is pas een paar maanden weer terug in Nederland na vijftien jaar in Noorwegen te hebben gewoond. Nu woont de van oorsprong Venlonaar in Grubbenvorst. Hij werkt als
meubelspuiter en in zijn vrije tijd maakt hij allerlei tekeningen en schilderijen, onder andere met de airbrush-techniek. Deze week wordt Hay Rouleaux (51) geplukt.

Hay werd geboren in Venlo,
waar hij opgroeide in een groot
gezin. Samen met zijn drie
broers en vijf zussen had hij geen
gemakkelijke jeugd, maar daar
wil hij niet te veel over uitweiden. “Vanaf mijn 16e werd het
beter”, vertelt hij. “Toen kon ik
eindelijk een normaal leven gaan
leiden.” Rond zijn dertigste verloor hij echter in korte tijd veel
dierbaren en daarvan kreeg Hay
een flinke mentale tik. “Ik heb
een paar jaar last gehad van flinke
depressies, maar ik ben er op
eigen kracht weer bovenop gekomen.”

Rust in kunst
Al die tijd was kunst voor Hay een rots
in de branding. Als kind al deed hij
niets liever dan tekenen en schilderen
en later maakte hij zich ook de schildertechniek ‘airbrush’ eigen. “Een airbrush is een kleine verfspuit, zo groot
als een pen. Die werkt op lucht, met
de verfspuit spuit je de verf op een
doek”, legt Hay uit. Hij tekent en schildert zo’n beetje alles, van portretten
tot landschappen en van realistische
kunst tot spotprenten. “In kunst vind ik
mijn rust”, vertelt Hay. “Ik kan er mijn
creatieve energie in kwijt.” Niet alleen
in tekenen en schilderen lukt dat, ook
in gitaar spelen kan hij zijn ei kwijt.

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

7
8

8

3

4

9

2
6

7

2

9
9

5

3
3

6
4
8

8

9

5

2

4
8

4

7

1

1

Oplossing vorige week:
1

3

5

6

4

7

2

9

8

7

4

2

8

9

1

5

3

6

8

9

6

3

2

5

1

4

7

2

8

1

9

6

4

3

7

5

6

5

3

7

1

8

4

2

9

9

7

4

5

3

2

6

8

1

3

1

7

2

5

9

8

6

4

5

2

9

4

8

6

7

1

3

4

6

8

1

7

3

9

5

2

Uitheemse landschapsliefde
In 2004 kreeg Hay een telefoontje
vanuit Noorwegen. Hij werkte toen als
meubelspuiter bij een bedrijf in Blerick.
“Aan de telefoon stelden ze me de
vraag of ik niet naar Noorwegen wilde
emigreren. Ze hadden mijn naam op
het internet gevonden en ze hadden
daar met spoed een meubelspuiter
nodig.” Samen met zijn vrouw stapte
hij op het vliegtuig naar Noorwegen
om een bezoekje te brengen aan het
bedrijf. “Eenmaal daar werden we verliefd op het landschap. Het leek wel of
het zo moest zijn. Ik herkende de landschappen die ik als kind uit mijn hoofd
schilderde terug in de Noorse natuur”,
vertelt hij. “Heel bijzonder.” Hay en
zijn vrouw besloten naar aanleiding
van het bezoek aan Noorwegen om de
stap te zetten. Samen met hun zoon en

dochter emigreerden ze. Vijftien jaar
werkte Hay in Noorwegen. Ook volgde
hij er nog een scholing tot grafisch
ontwerper aan een Noorse universiteit.
Met wat hij daar geleerd heeft ontwerpt hij nu meubels, maar ook posters en digitale kunstwerken.

Thuis
In oktober 2019 keerden Hay, zijn
vrouw en zijn zoon terug naar
Nederland. Zijn dochter had een goede
baan in Noorwegen en besloot daar
te blijven. “Op een gegeven moment
kregen we teveel heimwee. De Noren
zijn best wel gesloten, dus we misten
sociale contacten”, vertelt hij. Hij vervolgt: “Niet dat ik er spijt van heb dat
we gegaan zijn toen. We hebben er
veel van geleerd en zijn echt een ervaring rijker. Ik kijk er met een positief
gevoel op terug.” In Nederland vond
Hay al snel een andere baan. “Een huis
vinden was lastiger, maar uiteindelijk vonden we die in Grubbenvorst.
En hier zitten we goed. We zijn echt

actie
Strakke benen/buik
voor de zomer met LPG

✃
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

“Dat doe ik ook al bijna 35 jaar”, zegt
hij. “Ik heb wel vaker wat gecomponeerd en speel ook wel eens met
anderen.”

12 behandelingen van 40 minuten

van € 80,- voor

€
52,per keer

blij dat we weer terug in Nederland
zijn. Het voelt als thuiskomen.”

Groots bereiken
Hay werkt nu in Oostrum, als allround spuiter bij een interieurbedrijf.
Ook is hij zijn naam in de Nederlandse
kunstwereld weer op aan het bouwen.
“Ik ben er toch vijftien jaar tussenuit geweest”, zegt hij. “In Noorwegen
heb ik niet heel veel als kunstenaar
gewerkt. Ze willen daar toch vooral
werken van Noorse kunstenaars. Ik heb
er wel wat opdrachten gehad, maar
nooit zo veel als hier.” Toch is hij in die
vijftien jaar wel altijd blijven schilderen en tekenen, want zonder kan hij
niet. Op een dag hoopt hij dan ook
iets groots te bereiken met zijn kunst.
“Het zou mooi zijn als ik er ooit mijn
brood mee kan verdienen, maar tot die
tijd is het ook een hele mooie hobby.”
De werken van Hay zijn te vinden op
www.hrdesign.bookmark.com
Tekst: Aniek van den Brandt

BON

35% korting
op de

gehele kuur *
*niet geldig in combinatie met andere acties
/ één bon p.p. / geldig tot 31 maart 2020

bel of app: 06 - 20 41 45 01
Cosmetisch Centrum Horst
Industiestraat 15 Horst
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15-vragen aan

Viviana Verstegen Sevenum
was: Urgg ik moet opstaan.
Ik moest namelijk werken.

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen? Van wie was
dat advies?
Ik weet niet of dit echt een advies
is, maar het beste advies dat ik ooit
heb gekregen was: een dag niet
gelachen is een dag niet geleefd.
Ik vond dit wel een mooie omdat je
niet weet hoe lang je nog leeft en
als je elke dag lacht dan heb je ook
elke dag plezier. Ik heb deze wijsheden gekregen van mijn vader.

Ik heb haar op de peuterschool ontmoet en ik het begin dacht ik van
met jou kan je wel leuk kletsen, en
het klopt ook want tegen haar kan
ik alles zeggen wat ik maar wil.
De leuke en de minder leuke dingen.

Ik vind vertrouwen, een goed
humeur en een luisterend oor heel
belangrijk in een vriendschap of
relatie.

Heb je een bijbaan?
Ja, ik werk bij Twinburg Noord.
Een tomatenkas waar ik tomaten
pluk. Het werk is heel gezellig,
er zitten alleen wel wat nadelen aan. Je moet namelijk heel
vroeg opstaan en in de zomermaanden is het ongelooflijk warm
in de kas.

Wat is jouw stopwoordje?
Mijn stopwoordje is ‘gast’. Ik weet
niet hoe het begon maar ben er
een keer mee begonnen en gebruik
het elke dag wel.

Wat was je eerste gedachte toen
je vanmorgen opstond?
Mijn eerste gedachte toen ik wakker werd en mijn wekker hoorde

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

Ik ga liever naar een festival, want
dan ben je met veel meer mensen en dat wordt ook er ook live
gespeeld.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?

Ja ik heb een bijnaam, ik heet
Viviana maar iedereen noemt mij
Vief of Viefke.

Viviana Verstegen
15 jaar
Sevenum
Dendron College

Festival of discotheek?

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?

Heb je een bijnaam?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Om een of andere reden vind ik het
leuker om in het donker naar vrienden te fietsen dan bijvoorbeeld ’s
middags als het licht is. Het leukste
wat mij in de nacht is overkomen is
dat een vriendin en ik spontaan het
idee hadden om met de trein naar
Roermond te gaan om een film in
de bioscoop te kijken.

Wie kent jou het beste?
Mijn familie en mijn beste vriendin
kennen mij het beste.

Hond of kat?
Ik kies sowieso voor een hond,
omdat ik vind dat je met een hond
iets samen kunt doen terwijl dat
met een kat erg moeilijk is. Ik had
twee honden, Snoopie en Lady, en
ik vond het leukst om met hen te
knuffelen en met ze mee te spelen.

Wat is het laatste cijfer wat je
hebt gekregen van school?
Een 8,9 voor een Engelse grammaticatoets. Engels in het algemeen
is niet zo’n moeilijk vak, want door
Netflix te kijken leer ik automatisch
Engels.

Wat is je beste en je slechte
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is denk ik
dat ik echt heel sociaal kan zijn
dus dat ik met iedereen kan praten. En mijn slechte eigenschap is
denk ik wel dat ik snel stress, want
ik kan mij op de kleinste dingetjes
stressen terwijl het eigenlijk niet
nodig is.

Wat zou je nog in je leven willen
doen?
Ik zou graag nog op vakantie gaan
met mijn vrienden of parachutespringen. Wat me ook nog leuk lijkt
is om gewoon de trein te pakken
en ergens naar toe reizen zonder
dat ik zelf weet waarnaartoe.

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te
hebben, welke leeftijd is zou dat
zijn?
Dan zou ik heel graag 18 jaar oud
blijven, want dan ben je volwassene en dan kan je alles doen wat
je nu nog niet zou mogen doen.

Dag of nacht?
Ik kies voor nacht, want dan
gebeuren de leukste dingen altijd.

Tekst: Teun van Zon

Wij zoeken een

CHAUFFEUR
voor tractor met huifkar
Ben je bekend in de omgeving Peel en Maas
en vind je het leuk om met mensen om te gaan?
Bel dan voor meer informatie,

huifkarverhuur Beumers

Hoi

Column

Verspreiding
corona
Wat gaat het toch weer snel.
Heel carnaval is alweer voorbij,
helaas. Vijf dagen helemaal los
kunnen gaan en dan vier dagen
moeten bijkomen. Als je zo los
bent gegaan zoals ik zul je die
vier dagen ook wel echt nodig
hebben. En dan blijkt het dat er
ook nog eens het coronavirus
opduikt in Nederland tijdens je
rustperiode.
Niet erg prettig natuurlijk. Veel mensen, waaronder ik, zijn erg ziek door
griep, verkoudheid, achterblijfselen van carnaval of misschien toch
wel corona. Persoonlijk heb ik de
helft van mijn carnaval in Eindhoven
gevierd. Niet erg ver van Tilburg
verwijderd. En dan zijn er ook nog
eens drie mensen met corona die
carnaval hebben gevierd in Tilburg,
en wie weet hebben andere mensen het toen gekregen en zijn toen
naar Eindhoven gegaan. Ik vind het
heel erg dubbel wat Ariene Rietveld,
iemand van de GGD van Brabant,
zegt. Zij zegt namelijk tegen de NOS,
dat zij, de GGD, ‘ervan uitgaan’ dat
hij niet besmettelijk was tijdens carnaval. Maar nu duikt er dus nog een
aantal mensen op die carnaval heeft
gevierd in Tilburg en corona hebben.
Maar dat zou dan komen ‘door een
nog onbekend persoon’. Beetje gek
allemaal. Volgens mij heeft de GGD
gezegd dat de man niet besmettelijk was om geen paniek te veroorzaken.

Paniek zal er
toch wel zijn
En nu, nog geen week later, duiken er allemaal mensen op die ook
carnaval hebben gevierd in Tilburg
die ook corona hebben. Dan is er
paniek, met of zonder een leugen,
maar een aantal dagen tegen kunnen houden. En wees eens eerlijk
naar jezelf. Het is makkelijk gezegd,
het is maar een griepje met een
andere naam. En als je niet al doodziek bent, zul je ook niet zo makkelijk sterven aan corona. En paniek
zal er toch wel zijn zolang er nog
geen vaccin of remedie is. Als je
het hebt, beterschap. Als je het nog
niet hebt, volg dan de bevelen van
het RIVM op. Dat is alles wat ik kan
zeggen zonder speculatie.

06 18 33 31 91.

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Jélena
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Kappers uit Horst en
Hegelsom genomineerd
Een aantal kappers uit Horst aan de Maas is genomineerd voor de
Coiffure Awards 2020. Kristy Mooren van Salon 13 in Hegelsom,
Maartje Hagens en Esther Janssen van Mooi Haar in Horst en Francis
Schroembges van Francis in Horst zijn genomineerd.

Binnenkijken bij...

Column

Bouwdoek nieuwbouwproject Den Eigen onthuld
Het bouwdoek van het nieuwbouwproject aan Den Eigen in Sevenum
werd op vrijdag 28 februari onthuld. Het project betreft 17 grondgebonden woningen, 5 vrij uitgeefbare kavels en een zorggebouw van
Pedagogisch Sociaal Werk voor 24 met een lichamelijke en verstandelijke beperking. In aanwezigheid van gemeente Horst aan de Maas,
PSW, Hauzer & Partners Makelaardij, Frenken Scholl Architecten en
Bouwmij Janssen gaf deze feestelijke onthulling een officieel tintje
aan de start van het project.

Hobbymanifestatie Sevenum
In De Wingerd in Sevenum vindt op zondag 8 maart een
hobbymanifestatie plaats. Deze wordt georganiseerd door
Hobbyshop Nellie Snellen en is van 10.00 tot 16.30 uur.
Model van kapsalon Salon 13

Mooren is genomineerd in de categorie Pers Award. Voor de kapsalon is
het de eerste keer dat ze meedoet aan
de Coiffure Award. Schroembges won
eerder al een award, in 2011 won ze in
de categorie Heren regio Zuid. Nu is ze
genomineerd voor de categorie Dames

regio Zeeland, Noord-Brabant en
Limburg. Ook Hagens is genomineerd
voor deze categorie. Janssen valt in de
prijzen voor de Avant Garde. De winnaars worden bekendgemaakt op het
Coiffure Award gala op zondag 19 april
in Studio 21 in Hilversum.

Aan deze creatieve show werken
ruim 25 landelijk bekende auteurs
en demonstratrices mee, die de
hobby-technieken en trends voor
het komend voorjaar laten zien.
Naast demonstraties door het
eigen demoteam zijn er ook dit
keer weer allerlei demonstraties

met de nieuwste producten van
andere aanbieders. Wie wil kan
gratis aanschuiven bij een workshop van Nellie. Elke hobbyist krijgt
bij binnenkomst een goodiebag.
Gedurende de hele dag zijn er tombola’s waaraan bezoekers gratis
kunnen deelnemen.

Oh, zit dat zo!

Zo kies je de juiste potgrond
Wist je dat er speciale soorten potgrond zijn voor bijvoorbeeld je bloempotten, moestuin of bloembakken? De samenstelling van die grond
zorgt ervoor dat je planten alles krijgen wat ze nodig hebben.

Binnenkort wordt het mooi weer en
dan gaan we de bloembakken en
potten weer vullen met potgrond.
Kies de juiste potgrond voor het
beste resultaat, Welkoop helpt je
kiezen uit vele soorten potgrond
voor het beste resultaat. Universele
potgrond is een logische keuze
die je overal voor kunt gebruiken,

deze potgrond heeft twee maanden
voeding. Daarna zul je zelf moeten
bijmesten om de planten goed door
te laten groeien. Kwekerspotgrond
is de beste keuze, hierin zit voor
zes maanden voeding. We hebben
ook kokospotgrond met zes
maanden voeding deze droogt niet
meer in en houdt dus veel beter
water vast, ideaal voor de warme
zomers die we tegenwoordig
kennen. Bij het kiezen van de
juiste potgrond let je natuurlijk op
de keurmerken, de belangrijkste
zijn RHP-keurmerk, deze geeft aan
dat er geen onkruid en schadelijke
stoffen in de grond zitten. Het
Bio-keurmerk wil zeggen dat de
potgrond biologische meststof
bevat. Deze keurmerken zijn erkend
door de overheid. Bij het kiezen
van de juiste potgrond bedenk
je eerst wat je ermee gaat doen.
Ga je een moestuinbak maken
heb je andere grond nodig dan

voor bloembakken en als je de
tuin gaat ophogen of bemesten
heb je weer andere nodig. Bij het
planten van tuinplanten gebruik je
tuinplantengrond, deze hebben we
voor PH-neutrale planten en voor
zuur minnende planten. Kortom wij
helpen je graag aan de juiste
grond.
Hoe gebruik je potgrond? Wanneer
je planten in een pot wil zetten
zorg je eerst dat de kluiten van
de planten vol water kunnen
zuigen door ze even in een bakje
water te zetten. De buitenpotten,
met onderin een gat, vul je
voor ongeveer 25 procent met
hydrokorrels, deze zorgen voor een
goede afwatering. Dan vul je de
pot met de gekozen potgrond en
hierin plant je de inmiddels met
water volgezogen bloemen en
planten. Aanvullen met potgrond
en licht aandrukken en je bent

klaar. Zorg ervoor dat de planten
ongeveer even diep staan als in het
oorspronkelijk gekweekte potje.
Kortom kom naar de Welkoop
en wij helpen je met de juiste
potgrond.

Door: Johan van den Beuken,
Welkoop Sevenum

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

‘Levend’
verlies
Voor velen is opname in een
verpleeghuis een schrikbeeld.
Een doemscenario. Vaak geassocieerd met aftakeling, afhankelijkheid en zorg. Maar wat als
de dementerende partner in het
verpleeghuis helemaal opbloeit?
Straal verliefd wordt op een
medebewoonster. Zich gelukkig
voelt zolang hij in aanwezigheid
is van zijn geliefde. Kortom: de
tijd van zijn leven heeft. Mag je
dit geluk van hem afnemen?
Hoe zit het dan met het welzijn
van de thuiswonende partner?
Die jaren op haar tandvlees heeft
gelopen om zo lang mogelijk voor
haar dementerende man te zorgen.
Die zichzelf heeft weggecijferd.
Haar hobby’s heeft opgegeven,
omdat zij haar man niet alleen kon
laten. Iemand die zich nu afgewezen voelt, aan de kant gezet.
Een vrouw die in rouw is door het
verlies van haar maatje, haar steun
en toeverlaat.
Bij het sterven van een partner is
er veelal aandacht voor rouw en
rouwgevoelens. Maar wat als het
gaat om ‘levend’ verlies? Als je
rouwt om je partner die er nog wel
is, maar er eigenlijk niet meer is.
Hoe belangrijk is het dan om ervaringen te delen. Om aandacht te
hebben voor rouw.
Op dit moment volg ik, naast mijn
werk als mantelzorgondersteuner,
de opleiding Omgaan met Verlies.
Ik ervaar hoe waardevol het is om
pijnlijke ervaringen met betrekking
tot verliezen uit mijn kindertijd
te delen met anderen. Hoe moeilijk het is om de rouw vol aan te
kijken. Het niet mooier maken dan
het is. Verdriet door overlijden van
dierbaren, maar ook door ‘levend’
verlies. Verlies waar geen aandacht
voor was. En die gevolgen hebben
gehad voor mijn ontwikkeling.
Binnenkort mag ik starten met
het begeleiden van een rouwgroep. Ik neem mijzelf hierin
mee. Hoe waardevol is het om
mensen gelegenheid te bieden
ervaringen met elkaar te delen.
Erkenning te geven aan hun verdriet. Rouwen om wat er niet meer
is. Rouw: de achterkant van liefde.
Onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Anja Damhuis
Mantelzorgondersteuner
van Synthese
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InMijnRecht
InMijnRecht
Juridische
Hulp
Juridische Hulp
WOZBEZWAARGRATIS.NL
WOZBEZWAARGRATIS.NL
Niet eens
met
de de
WOZ-beschikking?
Niet
eens met
WOZ-beschikking?
Wij maken
voor voor
u bezwaar
zonder
Wij maken
u bezwaar zonder
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Korfbal

Oxalis wint in laatste seconden
en stijgt op ranglijst
De return tegen korfbalvereniging ODIO 1 uit Millingen aan de Rijn stond op zondag 1 maart op het programma voor Oxalis. De vorige competitiewedstrijd in de zaal wist Oxalis tegen ODIO geen punten mee naar
huis te nemen. Nu waren de dames er dus op gebrand om te winnen en een plekje op de ranglijst te klimmen.
De wedstrijd ging gelijk op en werd pas in de laatste seconden in het voordeel van Oxalis beslist.
Oxalis begon goed aan de wedstrijd
en wist uit de eerste aanval meteen
te scoren. ODIO had hier snel genoeg
antwoord op en bracht de tussenstand
op 1-1. Het bleef de eerste helft gelijk
opgaan en aan beide kanten werd
gescoord. Toch ging ODIO met een
kleine voorsprong van 6-7 de rust in.
In de rust werd aangegeven dat Oxalis
goed bezig was. Er waren nog volop
kansen voor de winst. Het was belang-

rijk om goede afspraken in de vakken
te maken over wie op welke positie
ging spelen en om fel door te gaan.

Spannende laatste seconden
De tweede helft begon ODIO scherper en wist ze haar voorsprong met
twee doelpunten uit te breiden, 6-9.
De dames van Oxalis lieten zich echter
niet uit het veld slaan en gingen gedurende de tweede helft steeds beter

spelen. De korf werd meer gevonden
en zo stond Oxalis na verloop van tijd
op een voorsprong van 10-9. Het bleef
tot aan de laatste minuut een spannende strijd tussen de twee teams.
Het bleef gelijk opgaan. Toch was het
Oxalis die in de laatste seconden van
de wedstrijd de overwinning binnen
wist te slepen, 14-13.
Tekst: korfbalvereniging SV Oxalis

Problemen met
Beducht voor elke bal
uw kunstgebit? Thuiswinst voor Hovoc tegen Nuvoc
reparatie
(op afspraak, klaar terwijl u wacht)

opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

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

Te huur in centrum Horst, luxe
appartement met groot dakterras.
ook evt garagebox.
Inl. 06 21 85 82 56.
Te koop: Pur geïsoleerde
wandpanelen 60 en 120 mm dik
Partij binnendeuren met kozijn
100 x 240 cm buitenmaat
Tel. 06 53 14 56 87.

Het eerste mannenteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst heeft heren 1 Nuvoc uit Veldhoven mogen
ontvangen op zaterdag 29 februari. De vorige keer verloor Horst met 4-0, ditmaal ging het beter, 3-1 winst.
Beducht voor elke bal van Nuvoc stond
iedereen op scherp. Het verloop was
wat gespannen, want Nuvoc begon
met een voorzichtige voorsprong die
pas bij de 15 werd rechtgetrokken.
Hovoc zette door en blokkerend werden toen de meeste punten gescoord.
Nuvoc zat vast en kon geen vuist meer
maken en verloor de eerste set met
25-20. De tweede set was Nuvoc’s
furie heel even aanwezig, maar een
3-6 achterstand werd prompt omgezet
in een 9-6 voorsprong. De tactieken
van Nuvoc waren doorzien en Hovoc
had overal een antwoord op. Met een

duidelijke overwinning van 25-18 werd
de tweede set binnengehaald.

Lange rally’s
De derde set had Nuvoc haar opstelling omgegooid om een antwoord
te hebben op Hovoc’s verdediging,
aanval en blok. Het was terug te zien
in de wedstrijd. Niemand gaf toe
en lange rally’s wisselden elkaar af.
Het was Hovoc dat nipt met 26-24 de
winst naar zich toe trok, maar Nuvoc
had zich herpakt. Dit was het meest
duidelijk in de vierde set. Nuvoc had
niets meer te winnen en speelde vrij-

uit. De servicedruk nam toen en Hovoc
leunde wat achterover. Het gaf Nuvoc
een comfortabele voorsprong van
5-10. Enkele wissels aan Horster zijde
konden geen verschil meer maken en
het gat bleef nagenoeg onverminderd
groot. Een kleine opleving tegen het
einde was voor de bühne en Nuvoc
pakte terecht de laatste set, 18-25.
Met een 3-1 winst weer vier punten
voor de competitie.

Tekst: volleybalvereniging Hovoc

Prachtige, bloeiende primula’s
te koop. Primula’s 0,50.
Kwekerij de Lifra Lorbaan 12A Veulen.

Jubileumviering VC Athos
Volleybalvereniging VC Athos heeft het jubileumjaar feestelijk geopend op vrijdag 28 februari, exact vijftig
jaar na de oprichting. Dit gebeurde tijdens een korte ceremonie met toespraken van voorzitter Rob Rijs en
burgemeester Ryan Palmen. Als verrassing werd Piet Hoeijmakers benoemd als nieuw erelid van VC Athos
vanwege uitzonderlijke verdiensten. In de veertig jaar dat hij lid is van Athos heeft hij onder andere meer
dan zesduizend trainingen verzorgd en duizend wedstrijden gecoached. Alvorens de eerste jubileumfeestavond startte, werd de officiele opening afgesloten met de onthulling van de jubileumfoto die de Kruisweide
nu een Athos-tintje geeft.
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Dinsdag 24 maart
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pakken we het samen op!

P

P

x. 2 u ur

x. 2 u ur

P
KLOOSTERHOF P
Ma
x . 2 u u r KLOOSTERHOF

P

Ma

x. 2 u ur

Ma

BERKEL

x. 2 u ur

CUPPENPEDJE
CUPPENPEDJE

P

Ma

P

Ma

Ma

America
America

x. 2 u ur

P

Ma

P

Horst aan de Maas doet op 21 maart 2020

x. 2 u ur

TORENSTRAAT

KERKEVELD

Meer informatie

Ma

TORENSTRAAT
P

10 maart kunt u gebruik maken van het burgerpodium om in te spreken over de geagendeerde

P

LIBRIJE

op met de grifﬁer, de heer R. Poels, tel: (077)
477 97 70 of 06 – 51 85 28 91 of email:

x. 2 u ur

GEMEENTEHUIS

vóór de voorbereidende vergadering contact

Voorbereidende vergadering

P
P
P
PP
P
P
P
PP P P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
PP
PP
PP
PP
PPP
P
P
P
Herstr
PP
Haeartstr
aat
P P PP
PP
PP
Ma

traat
Hoofds
traat
Hoofds

punten aan de orde: regiovisie Noord-Limburg

x. 2 u ur

x. 2 u ur

raa
Loe
t
ves
tra
at

burgerpodium. Onderwerpen voor het burger-

P

Ma

Loe
ves
t

op 24 maart komen o.a. de volgende agenda-

PP

x. 2 u ur

x. 2 u ur

raat

Inwoners kunnen gebruik maken van het

P

Ma

P

GEMEENTEHUIS

raat

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering

P

Venray

Hers
t

Burgerpodium

Hers
t

Besluitvormende vergadering

Ma

x. 2 u ur

P

P

x. 2 u ur

P

10 maart kunt u gebruik maken van het burgerpodium om in te

raad.

P

P
Ma

x. 2 u ur

x. 2 u ur

P

Ma

x. 2 u ur

KOETSHOÊS
KOETSHOÊS

BERKEL

P PP P

SevenumSevenum

MÈRTHAL MÈRTHAL

Venlo

PP

Venlo

P

Actuele
informatie
Actuele
informatie
op opP
www.horstaandemaas.nl/werk-aan-de-weg
www.horstaandemaas.nl/werk-aan-de-weg

weer mee aan de Landelijke Opschoondag.
In de hele gemeente zijn die dag groepen
inwoners in touw om zwerfafval op te
ruimen. Doet u mee?

Nog zeker tot aan het najaar wordt er op verschillende plaatsen rondom het centrum van Horst
aan de bereikbaarheid en aan het parkeren gewerkt. Al die tijd blijven het centrum en de par-

Zwerfafval opruimen in uw dorp

keerterreinen via de centrumring steeds bereikbaar.

Lokale clubs en verenigingen worden van harte

materialen én de volle vuilniszakken opge-

uitgenodigd om op 21 maart een opruimactie te

haald. Voor de deelnemers staat dan een kop

organiseren. Dit kan in de eigen woonomgeving

kofﬁe of thee met een stuk vlaai klaar.

maar ook bijvoorbeeld in een natuurgebied.
Een opruimactie duurt 2 tot 3 uur.

Aanmelden tot 13 maart
Geïnteresseerd? U kunt tot 13 maart contact

De gemeente ondersteunt

opnemen met Vera van Huët, afvalcoach van

De gemeente levert het opruimmateriaal zoals

de gemeente Horst aan de Maas. Stuur een

knijpers om het zwerfafval op te pakken,

e-mail naar gemeente@horstaandemaas.nl

vuilniszakken, veiligheidshesjes en werkhand-

onder vermelding van LOD of

schoenen. Na aﬂoop van de actie worden de

bel (077) 477 97 77.

Parkeer BOA

Vanaf deze week is er in de gemeente Horst aan de Maas een nieuwe BOA (handhaver)
aan het werk. Hij houdt toezicht op parkeerzaken, zoals blauwe schijf en fout parkeren.

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

Gasthuistraat 56 Horst

Meterik

Peelheideweg t.h.v. nr 25

Smitsstraat sectie M nr. 3774

St. Jansstraat 2a

Broekhuizenvorst

Wilhelminaplein, Steenstraat,

Sevenum

Swolgenseweg 19

Kronenberg

De Sondert 21

Evertsoord

Meerweg 11

Korenhuys sectie L 2274 en

Kerkkuilenweg 13

Heuvelsestraat 14

Grubbenvorst

Travers 5 en Schorfvenweg 3

Raadhuisplein 1

Kloostterstraat 41a en 43

Lottum

van Reiffenburgstraat ong.

Pastoorstraat 1

Bonenkampstraat 4

Romerweg 20

Aartserfweg 6

Meerlo

Horst aan de Maas

Hegelsom

De Leeuwerik Sectie

Vertrokken naar onbekende

G 822
Melderslo

Meterikseweg 4

Herenbosweg 25a

Kerkstraat 1, 3, 3A, 3B, 3D, 5

Lochtstraat 21

11, Hegelsom
Kerkbosweg 40, America
Benoeming lid van de Raad

Beemdweg 4

gemeente@horstaandemaas.nl

776

bestemming: Tongerloseweg

Horst

en 5A

Postbus 6005, 5960 AA Horst

Hazenhorstweg 10

Blitterswijckseweg 18

Stationsstraat 147

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Lambertusplein

077 - 477 97 77
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VVD Horst aan de Maas

De gemeente is méér dan alleen Horst

De gemeente Horst aan de Maas kent zestien kerkdorpen. Ieder met
eigen kenmerken en eigenaardigheden. Maar: stuk voor stuk pareltjes. Om dit ook in de toekomst zo te houden is investeren in leefbaarheid in alle dorpen gewenst. Toch lijken alle miljoenen investeringen
te landen in Horst. Komend jaar mag u meer gemeentebelasting gaan
betalen en wat ziet uw dorp hiervoor terug?
Voor de verbouwing van ‘t Gasthoês
was 5,4 miljoen euro begroot.
Ondertussen blijkt er steeds meer
geld bij te moeten voor zaken die niet
waren voorzien. Zoals hogere bouwkosten, energiebesparende maat-

CDA Horst aan de Maas

regelen, een slechte dakconstructie
en, als de geruchten kloppen, is de
volgende ‘onvoorzienbare’ tegenvaller
op komst.
Dan de plannen voor een nieuwe
sporthal en een nieuw zwembad.

Totaal circa 18 miljoen euro voor
Afslag10. Dat de sporthal en zwembad De Berkel een keer vervangen
moeten worden is logisch. Maar een
paar jaar terug is de complete installatie van het zwembad gerenoveerd
om er nog vijftien jaar tegen aan te
kunnen. Als gevolg van de realisatie van de nieuwe tweede sporthal
in Horst betekent dat de sporthal in
Hegelsom op termijn komt te vervallen. Een slechte ontwikkeling voor het
verenigingsleven en de basisschool.

Blijkbaar is het ook moeilijk om de
euro’s bij elkaar te krijgen voor de
verkeerspleinen bij de kerken in
Meerlo en Tienray ten gunste van de
verkeersveiligheid. Ineens komt bij
mij het geboycotte carnavalsnummer
‘Niks Stront Niks’ naar boven. Als de
gemeenteraad verstandig is hoeft het
niet zover te komen. Gewoon Doen.

Jeroen Achten

Jeugd Lottum actief voor woningbouw

Eind vorig jaar zijn er verspreid over de gemeente drie woonavonden
georganiseerd. Vanuit de bijeenkomst in Swolgen is een groep van
22 vastberaden jongeren aan de slag gegaan om woningbouw in
Lottum gerealiseerd te krijgen.
Op donderdag 20 februari is er een
rondgang door Lottum georganiseerd en zijn drie plekken bekeken
die mogelijk in aanmerking komen
voor het bouwen van woningen.
Wethouder Rudy Tegels was op uitnodiging van de groep aanwezig.
Ook hij trotseerde de regen en de

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

wind die avond. Vanuit een eerder
overleg zijn de kansrijke plekken
in kaart gebracht in Lottum. Na de
rondgang vond in de Smetenhof een
door de initiatiefnemers georganiseerde interactieve sessie plaats met
als doel om de individuele behoeftes te peilen. Eén van de vragen

was bijvoorbeeld kopen of huren?
Ook voor de jeugd geldt: bouwen
naar behoefte. De 22 aanwezigen
hebben actief deelgenomen aan de
sessie waardoor wethouder Tegels
een goed beeld heeft gekregen van
de wensen van de Lottumse jeugd
op woongebied. Wat bij de jongeren
speelt is ook een uitdaging voor de
senioren in Lottum. Het is dan ook
de wens van wethouder Tegels om
eenzelfde bijeenkomst te organiseren voor de senioren in Lottum. Er is

die avond afgesproken dat hiervoor
het initiatief genomen wordt vanuit
de aanwezige afvaardiging van de
dorpsraad.
Een klein groepje vanuit de aanwezige jongeren heeft spontaan aangegeven de kar te gaan trekken. Al met
al prachtig om te zien dat de jeugd
dit initiatief neemt in Lottum.

mee moeten doen. Een beter klimaat
begint bij jezelf om maar eens een
succesvolle slogan uit het verleden te
recyclen.
D66+GroenLinks vroeg tijdens de
vergadering waarin het duurzaamheidsprogramma werd vastgesteld
extra aandacht voor de communicatie
en samenwerking met inwoners en
ondernemers. Draagvlak en vertrouwen zijn wat ons betreft cruciaal om
de uitvoering van de plannen uit het
duurzaamheidsprogramma te laten

slagen. Wij pakken deze handschoen
graag samen met u op want laten
we eerlijk zijn zowel qua plannen als
qua budget is dit vastgestelde duurzaamheidsprogramma pas het begin.
Het is namelijk onze verantwoordelijkheid om onze kinderen en kleinkinderen niet op te zadelen met de door
ons veroorzaakte problemen maar ze
te laten profiteren van de door ons
gedane investeringen en oplossingen.

Eric Brouwers, raadslid

Duurzaam vooruit

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 18 februari is het duurzaamheidsprogramma vastgesteld. Een doorkijk naar de toekomst als het
gaat om de maatregelen die de komende jaren zullen worden genomen.
Het vastgestelde duurzaamheidsprogramma is een start om ons te
helpen om Horst aan de Maas in goede en verzorgde staat door te geven
aan onze toekomstige generaties. Duurzaam vooruit dus.
Verduurzamen is wat ons betreft niets
anders dan zuinig omgaan met dat
wat we hebben en zo min mogelijk verspillen of vervuilen. De wijze
waarop wij nu consumeren, produceren en exporteren belast onze omge-

ving juist zwaar. Dit kan anders, dit
moet anders en daar zetten wij ons
voor in. Hierbij kunnen we blijven kijken naar wat andere landen, regio’s,
bedrijven of inwoners wel of niet
doen maar uiteindelijk zal iedereen

Maarten Voesten, raadslid

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.

redacteur
Wij zoeken een

kempen-media.nl/vacature

#kempencreëert

0503 \ opinie
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Jeugdverenigingen maken dorpen
aantrekkelijk
Jong Nederland Evertsoord kampt met een ledentekort. Dit jaar stopt een kwart van de leden vanwege verhuizing en is de vereniging bang dat
de laatste jaren in zicht zijn. Langzaam vertrekken steeds meer mensen naar omliggende dorpen. Geen goede tijden dus voor Evertsoord.
Een sterk punt van dorpen is dat het vaak bruist
van de vrijwilligers. Iedereen kent ons en als
iemand hulp nodig heeft twee straten verderop,
dan slaan buurtgenoten de handen ineen. Een
dorp moet levendig zijn, dat maakt het fijn om
er te wonen. Maar wat maakt een dorp leven-

dig en aantrekkelijk? De jeugdverenigingen zorgen
voor meer sociale contacten onder jongeren. Een
Jong Nederland kan de reden zijn om naar een dorp
te verhuizen als Evertsoord. Of is het woningaanbod
belangrijk? Staan er goede huizen? Zijn er genoeg
faciliteiten aanwezig als supermarkten, sportcentra

of gemeenschapshuizen? Of kijkt een nieuwkomer
naar het algemene plaatje en gaat het voor een
dorp met alle faciliteiten?
Jeugdverenigingen maken dorpen aantrekkelijk.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 09

Ik ga vasten
Vroeger werd er bij veel gezinnen traditioneel gevast na carnaval. Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen, daar gaat
het om. Het kan gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de computer
of iPhone uit laten staan.
Het is niet verkeerd om af en toe eens stil te
staan bij wat we allemaal hebben en dat het ook
wel eens wat minder kan. Des te meer waardeer
je dan dat koekje bij de koffie of glas wijn bij
het eten. Uit de poll van vorige week is duide-

lijk geworden dat de meerderheid van de stemmers
niet gaat vasten na de carnavalsperiode. 74 procent
zegt geen rekening te houden met het onthouden
van bepaalde gewoonten. De andere 26 procent
zegt nog steeds te vasten of is van plan te gaan vas-

ten. Tegenwoordig heeft het vasten weinig betekenis meer, het is een beetje achterhaald. Sommigen
wachten niet het hele jaar op een specifieke periode, maar doen dit met beetjes of zelfs het hele jaar
door.

Ingezonden brief

Klimaat bepaalt de stijging met 25 procent van de
afvalstoffenheffing
Het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen is op vrijdag 28 februari bezorgd. Eerder zag ik een bericht van de Vereniging Eigen Huis dat van
de elf Limburgse gemeenten Horst aan de Maas de hoogste stijging van de gemeentelijke lasten (ozb, afvalstoffen- en rioolheffing) kent. De
gemeentelijke lasten stijgen bij Horst aan de Maas in 2020 met 9,6 procent. Die stijging wordt veroorzaakt door de exorbitante stijging van de
riool- en afvalstoffenheffingen.
De rioolheffing stijgt met 13 procent
en de afvalstoffenheffing met maar
liefst 25,2 procent. Waaraan hebben we dat danken? In de RIB toelichting van 8 januari 2020 aan de
gemeenteraad op de toerekening van
organisatiekosten naar riool- en afvalbegroting staat dat in de (meer)jarenbegroting in 2020 een stijging van de
riool- en afvalstoffenheffing noodzakelijk is. Waarom die noodzaak?
‘Gevolg van hogere kosten door de
gevolgen van klimaatverandering.’
Een ongelooflijke drogreden want we

hebben geen enkel idee tot hoever
en op welke termijn de klimaatverandering ons zal treffen. Er wordt
vanuit gegaan dat al in 2020 de klimaatverandering toeslaat zodat geld
vrijgemaakt moet worden voor nog
te nemen maatregelen. Speculatie is
niet op feiten gebaseerd.
Waaraan hebben we die stijging nog
meer te danken? In de begroting 2020
zijn de organisatiekosten toegerekend naar de riool- en afvalbegroting.
De gemeenteraad hoeft dat evenwel niet te doen en hoeft de organi-

satiekosten niet te verwerken in de
tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffing. Hoewel de verhoging
van de riool- en afvalstoffenheffing
gevoelig lag, is de begroting goedgekeurd. De gemeenteraad wilde ‘alleen
maar wat meer toelichting’ op de
toerekening van de organisatiekosten.
Alleen SP was fundamenteel kritisch.
Van de grondslag: ‘De belastingen
worden zo verdeeld dat de sterkste
schouders de zwaarste lasten dragen’
van de PvdA komt niets terecht.
Mijn conclusie is dat de raad de

burgers niet ontziet, doordat ze de
keuzes niet kent die mogelijk zijn
met betrekking tot de gemeentelijke
belastingen en niet hard gemaakte
klimaatveronderstellingen. De RIB
brief stelt de raad pas in de vergadering op dinsdag 24 maart in kennis van de keuzemogelijkheden die
de raad heeft. Inmiddels hebben de
inwoners het aanslagbiljet ontvangen
en moeten betalen. Ten onrechte.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke, Melderslo

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.

SP Horst aan de Maas

Meten met twee maten

Een groep enthousiaste wielersporters heeft het idee om een pumptrackbaan in onze gemeente te realiseren. Een pumptrackbaan is
een parcours met allemaal heuvels en bochten waar, door middel
van pumping (het door de knieën veren), geracet kan worden.

Volgens de SP een prachtig initiatief
dat perfect past binnen onze spor-

tieve gemeente. Helemaal met het
oog op de Gezondste Regio 2025.
Wat onze verbazing schetste, was
dat het College van B&W dit enthousiasme niet leek te delen. Het zou
namelijk niet passen omdat wij
geen ‘fietsgemeente’ zijn. Venlo
zou hier beter voor geschikt zijn.
Dat is natuurlijk een vreemd argument. Op de vraag van de SP of we
dan wel een ‘zwemgemeente’ zijn,

kon de wethouder geen helder antwoord geven tijdens de raadsvergadering. Het kwam erop neer dat we
niet echt een ‘zwemgemeente’ zijn,
maar dus toch tientallen miljoenen
moeten investeren in een nieuw
zwembad.
Gelukkig is de meerderheid van de
gemeenteraad voorstander van het
opnieuw aanknopen van gesprekken met de initiatiefnemers voor

de pumptrackbaan en door middel van een motie van de VVD
wordt wethouder Geurts ook met
deze opdracht op pad gestuurd.
Het college heeft de mond vol van
initiatieven van onderop en zelfredzaamheid van inwoners. Maar als
die initiatieven of zelfredzaamheid
niet passen binnen de visie van het
college dan worden ze vakkundig de
mond gesnoerd. Zo slaan B&W volgens de SP de plank volledig mis.

Bart Cox, raadslid

Nielsflits

Column

Stelletje
mietjes
Ik kan er niet omheen, het
lachertje. Er zijn mensen die
onder een steen vandaan
komen en dan nog weten waar
ik het over heb. Sorry, maar
een Corona-column is
eigenlijk onvermijdelijk.
Persoonlijk ben ik een hater
van clichés, maar toch zit het
me dwars.
Deze column is wellicht aan
jou gericht. Jij, die bang is
voor corona. We worden bang
gemaakt door de journalistiek.
‘Corona, het is een opgeblazen
onderwerp’, zeggen er veel.
En dat klopt. Die idiote
journalisten hebben hun werk
weer eens niet goed uitgevoerd.
Maar wel laten ze zien wat
voor macht ze hebben. We zijn
geïndoctrineerd met de gedachte
dat de apocalyps komende
is. Het is zelfs zo erg dat de
mondkapjes ‘out of order’ zijn.
Dinsdag zat ik in de kappersstoel
en toen hoorde ik dat in een
supermarkt in deze gemeente
de zeep op was. Een heel schap
met zeep leeg, dat heeft een
medewerker die veertig jaar in
dienst is vast nog nooit durven
dromen. Er worden zelfs op
Marktplaats ineens in mijn buurt
opvallend veel gasmaskers
aangeboden. Jongens, waar gaan
we toch heen?

Die idiote
journalisten hebben
hun werk niet goed
uitgevoerd

Angst, angst en nog eens
angst. Pas op wie je een
hand geeft. Maar ik ga stug
door. Ik laat me niet leiden,
echt niet. De eerstvolgende
interviewkandidaat die mij geen
hand durft te geven of meteen
naar de gootsteen rent, zou ik
eigenlijk tegen moeten zeggen:
‘Stelletje mietjes’.

Miet ze,
Niels

12

cultuur \ 0503

Lezing Horst aan de Maas 800 door Jan Duijf

Dionysosgilde in De Locht

LGOG Kring Ter Horst houdt op woensdag 11 maart haar jaarvergadering in de Leste Geulde in Horst.
Na afloop van deze bijeenkomst houdt Jan Duijf een lezing over Horst aan de Maas 800. De creatief regisseur
geeft inzage in de keuken van het in januari afgesloten evenement.

Het Dionysosgilde geeft op zondag 8 maart een demonstratie in de
bierbrouwerij van Openluchtmuseum de Locht in Melderslo.
Het museum is deze dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Hij vertelt onder meer over de doelstelling en geeft een situatieschets
van het project. Het heersende beeld
is op het moment dat Horst aan de
Maas 800 jaar succesvol is geweest.

Toch zijn er een aantal zaken die
het programmaboekje niet hebben
gehaald. Duijf wil zich vooral toespitsen op datgene wat de burger anno
2019 raakt. Het zal gaan over de histo-

rie van alledag en wat daarvan onder
de vlag van Horst aan de Maas 800
tot uitdrukking is gekomen. De lezing
begint om 21.00 uur in De Leste
Geulde in Horst.

Zondag met passie in kerk Kronenberg
Vanwege Internationale Vrouwendag op zondag 8 maart organiseren een aantal dames een speciaal triointerview in de kerk van Kronenberg onder de noemer Zondagmorgen met passie.
In een College Tour-achtige setting
interviewen Marleen Wijnen en Wietje
Selen drie vrouwen. Ze geven hiermee een inkijkje in hun leven. Oud
fractievoorzitter PvdA en nu burgemeester Nederweert Birgit op de Laak

wordt geïnterviewd, maar ook Marlies
Scheres, adjunct directeur Citaverde
College in Hegelsom en Vivian Peeters,
internationaal scheidsrechter. Het evenement duurt van 10.30 tot 12.00 uur.
Ook het publiek neemt deel aan het

interview. Zij kunnen vragen stellen
aan de gasten. De muzikale omlijsting is in handen van de vrouwen van
fanfare Monte Corona. Na afloop is er
gelegenheid om na te praten in café
Ummenthun in Kronenberg.

De leden van het gilde laten zien
hoe zij bier brouwen en welke
grondstoffen en hulpmiddelen
daarbij gebruikt worden. Ook zijn
er zelfgebrouwen bieren te proeven. Kinderen mogen deze dag een

nestkastje timmeren. Ze worden
daarbij geholpen door leden van de
Vogelwerkgroep ‘t Hökske. Muziek
is er van Jos Theunissen op saxofoon. Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Stille Omgang Amsterdam
Vanuit Horst aan de Maas is het mogelijk om met een bus naar de
Stille Omgang in Amsterdam te gaan op zaterdag 21 maart.
De Stille Omgang is een nachtelijke, stille tocht door het centrum
van Amsterdam. De tocht volgt de
route die de pastoor van de Oude
Kerk in 1345 liep nadat hij getuige

was geweest van het ‘mirakel van
Amsterdam’. Vanuit Horst is busvervoer mogelijk naar de stille tocht.
Opgeven voor een plek in de bus kan
bij Jeu van de Beuken 06 37 32 02 38.

Voorstelling Solo Stories in de Baersdonck

Rechtgezet

In de Baersdonck in Grubbenvorst wordt op zaterdag 7 maart ‘Doet sneeuw pijn’ van Solo Stories gehouden.
Solo Stories heeft samen met Saskia Temmink het boek ‘Doet sneeuw pijn’ vertaald naar een theatervoorstelling.

In de HALLO van vorige week is helaas een fout geslopen in de foto
pagina ‘Kiek’ de carnaval. De vriendengroep 71% is, in tegenstelling
tot wat werd vermeld, niet afkomstig uit Sevenum, maar uit Horst

‘Doet sneeuw pijn’ is een tragikomische monoloog over een vrouw die
de dood van haar man een plek moet
geven, maar tegelijkertijd ook als

moeder door moet met het dagelijkse
leven. Nadat haar man na skivakantie niet meer terugkeert is er na de
begrafenis een groot gat dat opnieuw

gevuld moet worden. Maar hoe?
De voorstelling vindt vanwege de verbouwing van ‘t Gasthoês plaats bij de
Baersdonkck en begint om 20.15 uur.

Vossen en Kuijpers stoppen bij Afslag10
Gé Vossen en Stef Kuijpers leggen hun functie neer binnen de stuurgroep van Afslag10. Vossen (voorzitter) en
Kuijpers (secretaris) stoppen met hun werkzaamheden vanaf 1 april.
Na een periode van ruim drie jaar is
het volgens de twee tijd voor andere
dingen. Gé Vossen nam in 2017 de
voorzittershamer over van toenmalige

wethouder Bob Vostermans. Vrijwel
tegelijk met de aanstelling van Vossen,
werd ook Stef Kuijpers onderdeel van
de stuurgroep. Omdat de twee plekken

nog niet opgevuld zijn, is de stuurgroep
druk bezig met opvolging te zoeken om
de posten in te vullen.

Kiekjes Kieken in Hegelsom
Het jaarlijkse Kiekjes Kieken wordt op zondag 15 maart gehouden
in zaal Debije in Hegelsom. Deze activiteit wordt georganiseerd
vanuit carnavalsvereniging D’n Tuutekop.
Tijdens dit evenement worden alle
foto’s getoond die tijdens carnaval in Hegelsom zijn gemaakt.
Daarnaast is er een fotoquiz en
kunnen de aanwezige kinderen
samen met Jasper van Rens en

boerin Antje fotokienen en een
aantal prijzen winnen. Alle foto’s
van het seizoen zijn te koop op
USB-stick. Deze zijn te verkrijgen in
zaal Debije. Kiekjes Kieken start om
15.11 uur.

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
apk-keuringen aan
personen- en bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Kom voor een gezellige dag naar ons bedrijf en bio perserij.
Voor de kleintjes zijn er attracties zoals een springkussen.
Welkom van 11.00 - 17.00 uur

vloerreiniging
en

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

Voor Bas (6), chronisch nierpatiënt,
is VieCuri een tweede thuis
Bas Dings is zes jaar en werd geboren met urethrakleppen. Zĳn urine kan daardoor niet goed het lichaam verlaten en dit zorgt voor
nierproblemen. Bĳ Bas is het chronisch. De gang naar ziekenhuis VieCuri maakt deel uit van zĳn bestaan en dat weten ze in Venlo heel
goed. Er wordt alles aan gedaan zodat Bas en zĳn ouders zich optimaal op hun gemak voelen.
In de zestiende week van haar zwangerschap
werd het Hanneke Dings duidelijk dat er iets
niet in orde was. De echo liet zien dat het
blaasje van haar zoontje vol vocht zat en dat
er een vernauwing was van zijn plasbuis.
‘Er volgde een navelstrengpunctie en het
blaasje werd leeggezogen,’ zegt Hanneke.
‘Op de scan zag je drie zwarte gaten in zijn
buikje: het blaasje en de beide nierbekkens
waren vol vocht. Met 38 weken werd Bas
gehaald in Maastricht.’ Hij bleek urethrakleppen te hebben, een aangeboren afwijking
die alleen bij jongens voorkomt en die ervoor
zorgt dat de urine niet goed doorstroomt.
Bij Bas werden de urethrakleppen drie dagen
na de bevalling verwijderd, maar zijn nieren
waren wel al aangetast.
Toen hij drie maanden oud was kreeg Bas een
maagsonde: een slangetje dat via zijn neus
naar zijn maag loopt en voor medicatie en
extra vocht zorgt. Hij heeft het ruim vijf jaar
gehad en kon er alles mee doen. Ondanks de
operaties was hij nog vaak ziek en had vieze
urine door een urineweginfectie. Dus moesten we gaan katheteriseren. Hierbij wordt er
een slangetje in de plasbuis ingebracht om de
blaas te legen. Uiteindelijk liepen we daarin
vast. Het is behoorlijk stressvol als je dit dagelijks bij je eigen kind moet doen. In overleg
met onze arts, kindernefroloog Karin van Dael,
is toen besloten een vast katheter, een suprapubische katheter, in zijn buik te plaatsen.
Overdag had Bas daardoor geen katheter meer
nodig, alleen nog ’s nachts. Nu, jaren later,
wordt de “suprapub” verwijderd, omdat het
kan zorgen voor extra bacteriën in de blaas.
Daarvoor in de plaats moeten we een keer
overdag katheteriseren. De ene keer ondergaat Bas dat goed, de andere keer minder.
Zijn urotherapeute Heidy de Groot, begeleidt
hem hierbij.’

Tweede thuis
Bas is inmiddels zes en gaat gewoon naar

Kinderen
leren om
ontspannen
te plassen
Als urotherapeute werkt Heidy de Groot
met kinderen die moeite hebben met
‘droog’ worden. Vaak komt dit doordat
ze tĳdens het proces van zindelĳk
worden, zich verkeerd plasgedrag
hebben aangeleerd. In veel gevallen
zie je daarbĳ dat het poepen ook niet
helemaal goed gaat.

school. Zijn nierfunctie en urineweginfectie
moet goed worden bewaakt. Hanneke: ‘Bij een
gewone infectie mag Bas in Venlo liggen en
hoeven we niet naar Maastricht, wat voor ons
veel fijner is: het is hier vlakbij en we hebben nog twee kinderen thuis. Onze arts werkt
in beide ziekenhuizen. Zij kent Bas al van voor
zijn geboorte. Ze kennen mij ook als ouder en

ze weten dat ik bel -dat mag 24 uur per dag- als
er iets is. Dokter van Dael voert de regie. Ze is
wel eens in haar tennisoutfit naar het ziekenhuis
gekomen om een katheter te vervangen.
Ik heb altijd vertrouwd op het artsenteam. Ik kan
met hen lezen en schrijven. We proberen er met
z’n allen het beste van te maken. Voor ons voelt
VieCuri inmiddels als een tweede thuis.’

Streven naar een zo normaal mogelijk leven
Karin van Dael is kinderarts-nefroloog (nierspecialist) in zowel het Maastricht UMC+ als bĳ VieCuri in Venlo. Zĳ streeft ernaar haar
jonge patiënten zo’n gewoon mogelĳk leven te laten leiden.
Kinderen komen vaak bij haar met lichte klachten zoals een urineweginfectie als gevolg van
verkeerd plasgedrag. ‘Dat komt best veel voor,’

Urotherapeute
Heidy de Groot

zegt Karin van Dael: ‘Kinderen worden vaak te
Als er urine achterblijft, kan het gaan infecteren
hard getraind om zindelijk te zijn, terwijl goed
en dat kan zelfs de nieren beschadigen.
plassen vooral betekent dat je kunt ontspannen.
Nieren hoesten niet. Aan de buitenkant zie
je er vaak niets aan. Op een echo kun je
nierafwijkingen al tijdens de zwangerschap zien.
Het kan na de geboorte meevallen, maar soms
is er sprake van een ernstige afwijking zoals bij
Bas. Als we niet van tevoren hadden geweten
dat hij urethrakleppen had, was hij waarschijnlijk
doodziek binnengekomen na de geboorte.
Urethrakleppen komen alleen bij jongens voor.
Afhankelijk van de ernst van de kleppen hebben
de nieren er meer of minder last van. Een hoge
bloeddruk kan een teken zijn van nierschade
en moet dan zelfs bij hele jonge kinderen
gecontroleerd worden.
Ik gun kinderen dat ze ook met medicijnen en
hulpmiddelen, een zo onbekommerd mogelijke
jeugd hebben. Daarom werken we bij chronische
aandoeningen samen met een kinderpsycholoog. Bij Bas zie je nu ook dat hij niet anders wil
zijn dan z’n vriendjes. Dat lukt hem best aardig, want hij heeft mooi al zijn zwemdiploma’s
gehaald, en dat met zijn suprapub.’

Heidy: ‘Plasproblemen komen best vaak
voor bij kinderen. Als ze naar de basisschool
gaan, wordt het een probleem. Dan wordt
van ze verwacht dat ze zindelijk zijn.
Veel kinderen vertonen ophoudgedrag.
Urotherapie richt zich erop hoe je moet
plassen, wanneer je het beste naar de wc
kunt gaan en hoe vaak. Normaal is een keer
of zeven per dag.
Er komen hier ook kinderen met meer
complexe problemen, zoals Bas Dings.
In het begin heb ik bij hem vooral aandacht
besteed aan het leren plassen. De basis voor
alle kinderen is hoe je ontspannen moet
zitten tijdens het plassen. Een voetenbankje
en toilet zitverkleiner helpen daarbij.
Zittend kun je je bekkenbodem beter
ontspannen. Later lag bij Bas de focus meer
op het katheteriseren.
Met kinderen probeer je er spelenderwijs
achter te komen waar het probleem zit.
Het is mooi om te zien hoe ze daar zelf in
meedenken. Bas is daar ook inventief in.
We leren hem nu zelf te katheteriseren.
Hij heeft het al een paar keer gedaan, onder
begeleiding van zijn ouders. Hij is een stoer
ventje, die graag vooruit wil en het zelf wil
bepalen.’

Teksten: Christel Jansen
Beelden: Hans van der Beele

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Agenda t/m 12 maart 2020

vr
06
03

Kantkloscafé

Het gezelligste Ponykamp van 2020

Lezing over de Swalm

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

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Zoemhukske Horst

zo
08
03

Beurs Kwis
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Pretcafé Beurs Horst

za
07
03

Balpennenruilbeurs
Tijd: 10.00-15.00 uur
Organisatie: Mart Heldens en Pennenverzamelaars
Vereniging Nederland
Locatie: zaal Debije Hegeslom

Beerpongtoernooi

Hobbymanifestatie

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Tijd: 10.00-16.30 uur
Organisatie: Hobbyshow Nellie Snellen
Locatie: De Wingerd Sevenum

Voorstelling Doet sneeuw pijn

Bierbrouwdemonstratie

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Kukeleku Horst
Locatie: De Baersdonck Grubbenvorst

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

Amsterdamse avond

Zondag met passie

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Pretcafé Beurs Horst

Tijd: 10.30-12.00 uur
Locatie: kerk Kronenberg

di
10
03

Optreden Philo
Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé de Buun Horst

wo
11
03

Lezing Horst aan de Maas 800
Tijd: 21.00 uur
Organisatie: LGOG Kring Ter Horst
Locatie: Leste Geulde Horst

Bijeenkomst overlast Grubbenvorst

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: Politie Horst/Peel en Maas en
gemeente Horst aan de Maas
Locatie: La Providance Grubbenvorst

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

A beter uit met Gh
jd
3/5-DAAGSE EXCURSIEREIS Alti
12-DAAGSE RONDREIS
BLANKENBERGE, BELGIË
BALTISCHE STATEN
Vertrekdata: 24 april en 16 okt (3 dgn) en 29 juni en 21 sep (5 dgn)

Vanaf
€ 260,p.p.

100%
Geniet
100%
Garantie!
Geniet
Garantie!

Vertrekdata: 9 mei en 22 augustus 2020

€ 1195,p.p.

Genoeglijk wandelen, genietend van de zon op je gezicht, het ruisen van de zee en de wind door je haren.
Af en toe stilhouden bij een terras of een kiosk waar een orkest een optreden ten beste geeft. Geen verkeer,
maar winkels, rust en ruimte. Dit is geen wandelen meer, dit is genieten!

Tijdens deze rondreis maakt u kennis met de drie hoofdsteden van Estland, Letland en Litouwen, maar ook
met de Poolse hoofdstad Warschau, enkele imposante kastelen en het indrukwekkende bedevaartsoord
Kryžiu kalnas. De terugreis gaat via het Finse Helsinki, de Zweedse steden Stockholm en Malmö en het
Duitse Travemünde. Hierbij wordt twee maal overnacht aan boord van een cruiseschip.

Highlights:
* Verblijf in Hotel Alfa Inn***
* Mooie rit langs de Belgische kust en door het
prachtige achterland
* Ieper: Flanders Fields Museum en de Meense Poort
* ‘Flanders Fields Route’
* Brugge
* Middelburg: hoofdstad van Zeeland

Highlights:
* Helsinki en Warschau
* Stockholm: Gamla Stan (oude stad), Vikingen
nederzetting Birka
* Kaunas: eeuwenoude stad met historische bouwwerken
* Vilnius: kathedraal en de poorten van de Dageraad
* Trakai: historische stad
* Kryžiu kalnas: Heuvel van de Kruisen
* Hanzestad Riga: Domplein en Domkerk, kasteel van Riga
* Tallinn: stadsmuur met 26 rode torens, kathedraal
en Raadhuisplein

Inbegrepen o.a.:
* Welkomstdrankje
* Halfpension
* 1x diner in Ieper (alleen bij 5-daagse reis)
* Avond met muziek (alleen bij 5-daagse reis)
* Stadswandeling Brugge o.l.v. gids
* Flanders Fields Route o.l.v. gids (alleen bij
5-daagse reis)
* Afscheidsdiner

Inbegrepen o.a.:
* Halfpension
* Overtochten
* Gids voor sightseeing Warschau, Vilnius/
Trakai, Riga, Tallinn, Stockholm, Helsinki
* Entree kasteel Trakai
* Parkeer- en tolkosten

*De beste prijs-kwaliteitverhouding
*Meer dan 250 vakantiereizen in Europa
*De beste prijs-kwaliteitverhouding
*Meer dan 250 vakantiereizen in Europa

WWW.GHIELEN.NL
WWW.GHIELEN.NL

ISO
9001
ISO
9001
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Medische zorg

America
zondag

Apotheek
Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag

Geen Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Apotheek Horst

Apotheek Maasdorpen

zondag

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

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

Hegelsom
zondag

Geen Heilige mis

woensdag
donderdag
vrijdag

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

(alleen na telefonische afspraak)

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag
Geen Heilige mis
		

Lottum
zondag

Heilige mis

09.00

Meerlo
zondag
Heilige mis
10.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
donderdag
Rozenkrans
17.30
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
09.00
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Tienray
zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

Huisartsenpost
Venlo

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

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

De Swalm ontspringt nabij het Wegberg
(Duitsland) en heet daar Schwalm. Na
46 kilometer komt de rivier in de Maas
terecht. De bronnen van de Swalm wor-

den deels kunstmatig gevoed. Langs de
rivieren liggen tientallen watermolens
en in het gebied werd in het verleden
veel vlas verbouwd ten behoeve van

Balpennenruilbeurs in Hegelsom
Balpenverzamelaar Mart Heldens organiseert op zondag 8 maart de 27e editie van de Balpennenruilbeurs.
De beurs vindt plaats in zaal Debije in Hegelsom.
De inmiddels 27e balpennenruilbeurs
wordt gehouden in samenwerking met
de Pennenverzamelaars Vereniging
Nederland. Verzamelaars kunnen tij-

dens de beurs reclamebalpennen ruilen. De beurs begint om 10.00 in zaal
Debije en duurt tot ongeveer 15.00
uur. Wie nog balpennen met opdruk

Installatietechniek

Gemeente Horst aan de Maas

Tandarts
Spoedgevallendienst

06 t/m 08 maart
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
0478 58 66 05

heeft kan contact opnemen met Mart
Heldens 077 398 53 88 of ze deponeren bij hem in de brievenbus op
Venstraat 44 in Hegelsom.

BEKRO Horst

Gebiedsteams

ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via 077 477 97 77
horstaandemaas.nl/gebiedsteam

de productie van linnen. Uit de oliehoudende zaden werd lijnolie geperst.
De lezing begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

09 t/m 12 maart

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

10.00
14.30

Priesternoodnummer

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

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

06 55 40 80 23

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
06 19 42 26 21

IVN De Maasdorpen organiseert op dinsdag 10 maart een lezing over de rivier de Swalm. De voordracht
wordt gegeven door Olaf Op de Kam. De activiteit vindt plaats in het Zoemhukske in Horst.

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

Griendtsveen
Geen Heilige mis

Lezing over de Swalm in Zoemhukske

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

De nieuwe afdeling Inter Chalet
Outdoor staat voor: buitenverblijven/
blokhutten in elke wens en maat
mogelijk, zwembaden & BBQ’s met alle
toebehoren en een mooi assortiment
aan potten & planten. Tijdens dit
feestelijke openingsweekend kunt u
genieten van demo’s en zijn er
zeer aantrekkelijke korting!
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Tummers
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Hoge korting bij inruil van u

TOT €200,- KORTING!
29%

24%

GRATIS
BEZORGD!

GRATIS
BEZORGD!

699,INRUILKORTING

-/-

8

INRUILKORTING

200,-

1400

KG

799,-

T/PM

-/-

499,-

195,-

8 64
dB

KG

529,*

*Na €75,- cashback via Bosch,
geldig t/m 29-3-2020

Wasmachine / WAT28493NL

Warmtepompdroger / WTW8446ENL

• VarioTrommel: extra teder en efficiënt wassen
• ActiveWater Plus: stemt het watergebruik volledig automatisch af
• AquaStop: 100% bescherming tegen waterschade

• SelfCleaning Condensor: nooit meer handmatig de condensor pluisvrij maken
• SensitiveDrying System: optimale bescherming van uw kleding
• Energiezuinig drogen met warmtepomp-technologie

Tummers
www.eptummers.nl

Roermond

Weert

Panningen

Tegelen

Echt

Heythuysen

Horst

Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
Tel. +31 (0)475 425262

Moesdijk 2
6004 AX Weert
Tel. +31 (0)495 534164

Markt 121
5981 AA Panningen
Tel. +31 (0)77 3071300

Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
Tel. +31 (0)77 3738511

Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
Tel. +31 (0)475 319595

Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
Tel. +31 (0)475 440353

Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
Tel. +31 (0)77 3983021

