
 In de Mèrthal in Horst werd zaterdag 18 en zondag 19 maart het Indoor Stockcar gereden. Dit evenement werd georganiseerd door De Peeldrivers. Ruim zestig deelnemers uit 
Nederland, Engeland, België en Duitsland verschenen in de hal om tegen elkaar te strijden voor het Europees kampioenschap Modelstockcars. Indoor kampioen 2022 Craig Hook 
uit Engeland was aanwezig, net zoals outdoor wereldkampioen 2022 Maikel Rutten uit Lobith en junior Peeldriver Teun Jansen uit Velden. Ricky Slater mocht de wisselbeker in 
ontvangst nemen. Jayden Slater was de winnaar van de junioren. Beeld: Sten Jetten   
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 10.500 euro voor het verharden van paden
    College van B&W wil toegankelijkheid begraafplaats Grubbenvorst verbeteren
    Door het bestraten van twee onverharde paden tussen de graven en de ruimte om drie bankjes, wil 
gemeente Horst aan de Maas de begraafplaats van Grubbenvorst toegankelijker maken. Het College van 
B&W wil een bedrag van 10.500 euro beschikbaar stellen om hier uitvoering aan te geven.

    In het verleden is al vaker gespro-
ken over het bestraten of beklinke-
ren van twee, nu nog onverharde, 
paden tussen de graven en de ruimte 
rondom de drie bestaande bankjes 
op de begraafplaats in Grubbenvorst. 
Met het oog op de gemeenteraads-
verkiezingen van 2022 werden deze 
wensen van het kerkbestuur door-
geschoven tot na de verkiezingen. 
Tijdens de kennismaking met de 
nieuwe wethouder werden de wen-
sen opnieuw uitgesproken en is de 
toezegging vanuit de gemeente 

gedaan om er in het eerste kwartaal 
van 2023 terug te komen op het idee.

H     Het is bijna onmogelijk 
om met een rollator of 
rolstoel deze paden te 
betreden

    Overzicht en uniformiteit
    De gemeente is van mening dat de 
toegankelijkheid van de begraaf-

plaats verbeterd, wanneer de paden 
verhard worden. Voor met name 
mensen die slecht ter been zijn en 
gebruikmaken van een rollator of 
rolstoel zijn de stenen paden een uit-
komst. “Zeker als het wat geregend 
heeft en de grond wat verzadigd is 
en daardoor minder hard is. Het is 
dan bijna onmogelijk om met een rol-
lator of rolstoel deze paden te betre-
den. Het bestraten van deze paden 
lost dit probleem volledig op”, aldus 
het college. Alle andere paden tussen 
de verschillende blokken met graven 

zijn al verhard. Door de rest ook te 
verharden, ontstaat er meer overzicht 
en uniformiteit op de begraafplaats, 
geeft de gemeente aan.

H     Alleen het verharden 
van het pad en bankje 
op het algemene deel is 
geen optie 

    Precedentwerking
    De verantwoordelijkheid voor het 
onderhoud en beheer van alle andere 
begraafplaatsen in de gemeente ligt 
bij het betreffende parochie- of kerk-

bestuur. De situatie in Grubbenvorst is 
uniek gezien de combinatie van een 
rooms-katholiek deel en een alge-
meen deel, waarbij de gemeente de 
verantwoordelijkheid heeft. Slechts 
een deel van de voorgestelde verhar-
ding ligt op het algemene deel van 
de begraafplaats. Het kerkbestuur 
heeft echter aangegeven geen mid-
delen vrij te kunnen maken om dit 
samen op te pakken. “Alleen het ver-
harden van het pad en bankje op het 
algemene deel van de begraafplaats 
is geen optie. Gezien de specifi eke en 
unieke situatie in Grubbenvorst is het 
risico van precedentwerking mini-
maal, maar niet volledig uit te slui-
ten”, geeft het college aan.    

 Indoor Stockcar    

 23   
 03   
WK 12   \  2023   

PaasbrunchPaasbrunch
1e en 2de Paasdag

€ 39,50 p.p.
Familiebuffet

1e Paasdag € 52,50 p.p. 
(inclusief drank)
Paasdiner

1e en 2de Paasdag
€ 35,00 p.p.

Vier Pasen samenVier Pasen samen
FamiliebuffetFamiliebuffet

1e Paasdag € 52,50 p.p. 1e Paasdag € 52,50 p.p. 

Paasdiner
1e en 2de Paasdag1e en 2de Paasdag

Brunch en Brunch en 
Familiebuffet Familiebuffet 
met kinder-met kinder-

entertainment! 1e en 2de Paasdag1e en 2de Paasdag
€ 35,00€ 35,00 p.p. p.p.

1e en 2de Paasdag1e en 2de Paasdag1e en 2de Paasdag1e en 2de Paasdagentertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment!entertainment! 1e en 2de Paasdag1e en 2de Paasdag
€ 35,00€ 35,00

bij Parkhotel Horstbij Parkhotel Horst

077-3976000 | www.parkhotelhorst.nl | info@parkhotelhorst.nl077-3976000 | www.parkhotelhorst.nl | info@parkhotelhorst.nl



 2    2303   nieuws \

 Gevluchte Amira Omer vormt brug tussen 
vluchtelingen die het Nederlands nog niet kennen
    Amira Omer (57) vluchtte 23 jaar geleden met haar vijf kinderen vanuit 
Noord-Irak naar Nederland. Na twee jaar lang gewoond te hebben in het 
asielzoekerscentrum van Gennep, verhuisde ze in 2002 naar Horst. Waar 
de taalbarrière de eerste jaren zeker aanwezig was, is Amira onze 
Nederlandse taal toch goed machtig geworden en opereert ze tegenwoor-
dig als tolk. En niet alleen de taal, maar ook met de vele Nederlandse 
tradities heeft deze echte familievrouw kennis gemaakt.

    “De periode in Irak was echt heel 
zwaar”, begint Amira haar verhaal 
met tranen in haar ogen. Al op jonge 
leeftijd kreeg ze ontzettend veel ver-
antwoordelijk. “Mijn ouders overleden 
beide op jonge leeftijd aan ziekte. Mijn 
oudere broer en zus probeerden waar 
mogelijk geld te verdienen en ik droeg, 
op 9-jarige leeftijd, de zorg voor mijn 
andere twee broertjes en twee zusjes.” 
En dat terwijl er buiten een hevige oor-
log woedde. Een periode waar Amira 
dan ook liever niet over praat. Ook op 
latere leeftijd werd de situatie niet 
beter. Ze kreeg vijf kinderen met haar 
man Shamal Daud, maar de onveilig-
heid in Irak nam alleen maar toe. In 
1997 besloot Shamal de oversteek naar 
het veilige westen te wagen. Met een 
betere toekomst voor zijn kinderen 
in het achterhoofd, startte hij zijn reis 
vanuit Irak richting Nederland te voet. 
Amira en de kinderen bleven achter.

    Oversteek naar Nederland
    Bijna twee jaar lang hoorden Amira 
en haar kinderen niets van Shamal. In 
een tijd waar mobiele telefoons hun 
intrede nog niet gemaakt hadden niet 
zo gek, maar de onzekerheid nam toe 
bij de achtergebleven familie Omer. 
Uiteindelijk kwam daar in 1999 het 
verlossende telefoontje vanuit Europa. 
“Shamal was veilig aangekomen en 
vertelde dat hij ook voor ons een ver-
blijfsvergunning kon regelen. Dat was 
een speciaal moment”, vertelt Amira. 
    Samen met haar vijf kinderen kon ze 
na wat bureaucratische rompslomp dan 
eindelijk de oversteek naar Nederland 
maken. Ze kwamen terecht in het 
asielzoekerscentrum van Gennep, maar 
Shamal verbleef in Den Haag. 

H     De eerste jaren werd 
ik bijna iedere nacht 
schreeuwend wakker

    Een overplaatsing was door omstan-
digheden niet mogelijk. Een tweede 
lastige periode brak aan. “Het asiel-
zoekerscentrum voelde af en toe aan 
als een soort gevangenis. We hadden 
geen auto en de dichtstbijzijnde bus-
halte was bijna een half uur lopen”, 
vertelt Amira. Een bezoekje aan Den 
Haag om Shamal te bezoeken was dan 
ook enorm lastig. Daarbij kwamen ook 
nog de vele nachtmerries die Amira 
jaren wakker hebben gehouden. “De 
eerste jaren werd ik bijna iedere nacht 
schreeuwend wakker. Mijn kinde-
ren stelden me dan gerust dat we in 
Nederland waren en dat het veilig is 
hier.” 
    Ondanks dat de tijd in het asielzoekers-
centrum geen pretje was, heeft Amira 
er ook een paar goede herinneringen 
aan. “Je leert daar veel gelijkgestem-
den kennen en dat zorgt voor een 
band. Met sommigen hebben we nu 
nog altijd contact.” Uiteindelijk kreeg 
de familie in 2002 bericht dat ze de 
koffers mochten inpakken en koers 
konden zetten richting Horst. Eindelijk 
leken de wolken voor de zon te ver-
dwijnen.

    Tolk
    De eerste jaren in Horst ging Amira 
naar school. Ze leerde de Nederlandse 
taal en richtte zich ook op handwerken, 
zoals naaien. Enkele jaren later maakte 
ze hier ook haar beroep van, totdat 
een schouderblessure roet in het eten 
gooide. “’Wat nu?’ dacht ik. Ik wil graag 
werken, maar dit werk kan ik niet meer 
doen.” Gelukkig had en heeft Amira 
een verborgen talent. “Ik vind vreemde 
talen geweldig en ik spreek zelf ook 
zeven talen waaronder Turks, Koerdisch 
en Arabisch. Ik besloot hier iets mee 
te gaan doen.” En zo werd de tolk in 
Amira geboren. In onder andere zie-
kenhuizen en bibliotheken vormt Amira 
de brug tussen vluchtelingen die de 
Nederlandse taal nog niet machtig zijn 
en hun gesprekspartners. “Het is heel 
leuk om te doen. Ik kan nu de mensen 
helpen die in eenzelfde situatie heb-
ben gezeten als ik”, vertelt Amira trots. 
En dat ze ook blij zijn met Amira blijkt 
wel uit de berichten die ze krijgt als ze 
er een keer niet is. “Deze week was ik 
helaas ziek en dan ontvang ik zoveel 
lieve berichten van de mensen die mij 
missen. De dankbaarheid is voelbaar.”

    Gebruiken en rituelen
    Amira is de Nederlandse taal nu 
dus aardig machtig, maar in de eer-
ste jaren in ons koude kikkerlandje 
maakte ze ook kennis met enkele, 
typisch Nederlandse tradities. “Toen 
ik een paar jaar in Nederland woonde, 
vroeg ik eens aan iemand in de buurt 

waarom mijn kinderen nooit cadeau-
tjes kregen van Sinterklaas. Hij vertelde 
mij toen dat ouders dat zelf regel-
den”, vertelt Amira lachend. Ook Ashin 
(36), een van Amira’s dochters, die 
inmiddels een aantal jaar in Engeland 
woont en een weekje op bezoek is 
in Nederland, kan er nu om lachen, 
maar snapte er vroeger niks van. “Ik 
dacht echt dat Sinterklaas ons niks gaf, 
omdat wij moslim waren. Nu weet ik 
wel beter en kan ik erom lachen”, ver-
telt ze. Sinterklaas is dus een feest dat 
de familie Omer niet heeft overgeno-
men, maar met Kerstmis komt de hele 
familie wel samen. “Het Suikerfeest 
is bij ons het belangrijkste feest, dan 
komt de hele familie samen. Maar 
ook met Kerstmis komen mijn zoons 
en dochters van ver om het samen te 
vieren.”

    Familie
    Dat familie heel belangrijk is voor 
Amira, blijkt wel uit het feit dat ze 
met Kerstmis en het Suikerfeest 
altijd samen komen. “Ashin woont in 
Engeland en ik heb ook nog een doch-
ter in Noorwegen wonen. Mijn andere 
kinderen wonen gelukkig wat dichter 
in de buurt.” Maar wat Amira altijd het 
meest verheugd, zijn de kleinkinde-
ren die op bezoek komen. “Jara en Lux, 
twee van mijn vijf kleinkinderen die 
in Nederland wonen, komen vaak bij 
mij over de vloer. Ik vind het gewel-
dig als ze langskomen”, vertelt een 
trotse oma. Helaas mist er wel altijd 

één iemand in het bijzonder bij alle 
familieaangelegenheden. “Shamal is 
zeven jaar geleden overleden aan de 
ziekte MS. Dat was en is nog altijd heel 
zwaar”, vertelt Amira zichtbaar geëmo-
tioneerd.

    Toekomst
    Amira is ontzettend blij in Horst. “Ik 
ben geweldig opgevangen, de buren 
zijn allemaal ontzettend lief en ik heb 
een heel leuke baan. Ik had mij niets 
beters kunnen wensen. Niet voor 
mezelf en ook niet voor mijn kinde-
ren. Zij hebben hier vrijheid mogen 
ervaren en de kans gekregen om te 
studeren.” Toch zou Amira binnenkort 
willen verhuizen uit Horst. “Inmiddels 
woon ik hier alleen en mis ik Shamal 
en mijn kinderen ontzettend. Telkens 
komen weer herinneringen aan hen 
op. Dat komt door dit huis en dat wil 
ik gewoon niet meer. Die herinnerin-
gen van vroeger zijn erg moeilijk voor 
mij.” Buiten deze wens om te verhui-
zen kijkt Amira vooral uit naar het zien 
opgroeien van haar kleinkinderen. “Dat 
is voor mij op dit moment het belang-
rijkste ter wereld.” Echter heeft ze stie-
kem ook nog een persoonlijke droom. 
“Ik zou heel graag nog Spaans en Frans 
willen leren. Dat vind ik zo’n mooie 
talen. Het zou me heel leuk lijken als 
ik als tolk ook deze talen zou kunnen 
spreken.”

    Tekst en beeld: Casper Keijsers   
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 Crowdfundingsactie voor rolstoelbus verlamde Jane
    De Horsterse Rianne Seijkens is samen met haar vriend Randy Reacq een 
crowdfundingsactie gestart voor haar schoonzus Jane Reacq. Jane 
kwam in september vorig jaar compleet verkeerd ten val tijdens een 
BMX-wedstrijd met een dwarslaesie tot gevolg. Met een verlamming 
vanaf de borst en beperkte armfuncties zorgt dit ervoor dat Jane ontzet-
tend afhankelijk is geworden van anderen. Om Jane weer een stukje 
zelfstandigheid en vrijheid terug te geven, besloot Rianne een actie te 
starten om geld in te zamelen voor een rolstoelbus.

    Op 3 september 2022 kregen Rianne 
en Randy op vakantie een zeer ver-
drietig telefoontje. “We kregen bericht 
dat Jane verkeerd terecht was geko-
men tijdens haar laatste BMX-wedstrijd 
van het seizoen en dat ze met spoed 
naar het ziekenhuis werd gebracht”, 
vertelt Rianne. Al snel werd duidelijk 
dat Jane een complete hoge dwarslae-
sie had opgelopen ten gevolg van de 
val. “Dat houdt in dat Jane de meeste 
lichaamsfuncties niet meer terugkrijgt. 
De verwachting is dat ze, met een 
beetje geluk, in de toekomst, na ope-
raties en revalidatie, haar armen weer 
kan gebruiken, maar de rest onder de 
borst zal verlamd blijven”, legt Randy 
uit. Inmiddels revalideert Jane bijna 
een half jaar in de Sint-Maartenskliniek 
in Nijmegen. “Samen met haar vriend 
heeft ze een huis in Oss, maar dit is 
ongeschikt voor rolstoelgebruikers. 
Ze zijn dan ook hard opzoek naar een 
Fokuswoning waar ze samen op een 
normale manier kunnen leven”, vertelt 
Randy.

    Rolstoelbus
    Buiten een geschikte woning vinden, 
zou een rolstoelbus ook veel leed kun-
nen verzachten. “Met een rolstoel-
bus kan Jane weer zelfstandig dingen 
ondernemen. Ze kan deze bus dan 
namelijk volledig met haar handen 
besturen en zo dus weer zelf op pad 
kunnen”, vertelt Rianne over de toe-
komstige bus. “Helaas wordt alleen 
het ombouwen van een bus vergoed 
en moeten we dus eerst zelf een bus 

regelen. Daarbij komt ook nog dat deze 
maximaal drie jaar oud mag zijn.” 
    Na wat onderzoek komen ze er al snel 
achter dat een bedrag van 45.000 euro 
nodig zal zijn om een geschikte bus 
aan te schaffen. Verschillende acties 
en initiatieven van vrienden en fami-
lie van Jane om geld in te zamelen, 
schoten uit de grond. Zo hebben Rianne 
en Randy met een training bij Oxigym 
in Horst een mooi bedrag bij elkaar 
weten te sporten. “Toen ik Oxigym 
een paar jaar geleden opende, hebben 
we samen met Jane de eerste training 
gedaan. Nu hebben we, als een soort 
eerbetoon, deze training weer gedaan 
en daarmee wat geld ingezameld”, legt 
Rianne uit. Maar ook initiatieven van 
vrienden en collega’s zoals cupcakes en 
lootjes verkopen, passeren de revue. 
“Vier weken geleden kreeg ik laat op 
de avond een berichtje van een collega 
van Jane dat ze de training bij Oxigym 
een mooi initiatief vond, maar dat veel 
mensen niet willen of kunnen komen 
sporten, maar wel willen doneren. Ik 
besloot hierdoor meteen een crowd-
funding op te zetten”, vertelt Rianne.

    Crowdfunding 
    “Ik zette het doelbedrag eerst op 5.000 
euro, maar dat vonden we toch wat 
hoog. Toen heb ik het teruggezet op 
2.000 euro, maar het werd snel duide-
lijk dat we echt die 45.000 euro nodig 
hebben om aan een bus te komen”, 
vertelt Rianne. “De crowdfunding 
begon dus als kleine actie, maar we 
hebben het doelbedrag daarna toch 

op 45.000 gezet. We zijn oprecht blij 
met alle kleine beetjes, elke euro helpt 
mee, maar uiteindelijk is ons grote doel 
een rolstoelbus voor Jane en daar heb-
ben we echt het volledige bedrag voor 
nodig”, vertelt Randy. 

H     Ik vind het heel mooi 
om te zien hoe vrijgevig 
mensen zijn

    Inmiddels staat de teller al op ruim 
16.000 euro na vier weekjes. De bus 
komt daarmee langzaam in zicht, maar 
er is nog een lange weg te gaan. “Ik 
vind het heel mooi om te zien hoe vrij-
gevig mensen zijn. Alles wordt steeds 
duurder in onze maatschappij, maar 

het is hartverwarmend hoeveel men-
sen wat over hebben voor anderen, 
zelfs als ze die persoon niet persoonlijk 
kennen”, vertelt Rianne.

    Vrijheid
    De eerste paar weken na de val kon 
Jane nagenoeg niets zelfstandig. “Het is 
heel moeilijk te beseffen voor anderen, 
maar zelfs de vanzelfsprekende basis-
handelingen kon mijn zus niet meer. 
Een snotje uit de neus halen of even 
jeuken op je hoofd. Voor al deze hande-
lingen had Jane hulp nodig. Ze was echt 
gevangen in haar eigen lichaam”, geeft 
Rianne aan. Gelukkig gaat het inmid-
dels iets beter met Jane. “Ze kan haar 
armen redelijk bewegen. Alleen haar 
triceps functioneren nog niet, maar dat 
zou na operatie en revalidatie wel weer 
terug kunnen komen”, legt Randy uit. 
    Ondanks deze lichte vooruitgang heeft 
Jane tijdens haar herstel ook een hoop 
tegenslagen ervaren. “Het vinden van 
een woning duurt erg lang en ook ble-
ken steeds meer lichaamsfuncties niet 
meer terug te komen. Gelukkig blijft 
Jane ontzettend strijdvaardig en ziet ze 

van alles het positieve in. Zo richt ze 
zich nu bijvoorbeeld op rolstoelrugby 
om toch met sport bezig te kunnen 
zijn.” 

    Zelfstandigheid
    Het mag duidelijk zijn dat Jane niet bij 
de pakken neer gaat zitten en dat ze 
graag nog veel in het leven wil onder-
nemen, ondanks haar handicap. “Voor 
ons is op dit moment het belangrijkst 
om haar wat vrijheid en zelfstandigheid 
terug te geven. Dat ze gewoon ergens 
naartoe kan gaan, zonder eerst iemand 
te moeten vragen of diegene haar kan 
ophalen. Een rolstoelbus kan daar heel 
veel aan bijdragen. Dat stukje vrijheid 
gunnen we haar”, vertelt Randy. De 
weg naar de rolstoelbus is dus ingezet, 
maar er is nog altijd een aardig bedrag 
nodig om Jane die vrijheid terug te 
geven. Op www.gofundme.com/f/
geef-jane-meer-vrijheid-terug kunt u 
terecht voor meer informatie omtrent 
de crowdfundingsactie.

    Tekst: Casper Keijsers   

Activiteiten
Van der Putt Advocaten is een 
allround advocatenkantoor, dat 
vanaf 2023 ook gevestigd is in de 
gemeente Horst aan de Maas. Deze 
uitbreiding vindt plaats in het jaar 
waarin het gerenommeerde advo-
catenkantoor 50 jaar bestaat. Wat 
begon met één advocaat is inmid-
dels gegroeid naar een kantoor 
met elf advocaten met vestigingen 
in Venray, Venlo en nu dan ook in 
Horst.
De advocaten bij Van der Putt 
Advocaten zijn gespecialiseerd in 

één of enkele rechtsgebieden en zijn 
daardoor in staat om hoogwaardige 
juridische dienstverlening te bieden 
op het gebied van ondernemings- 
en faillissementsrecht, omgevings-
recht en bestuursrecht, arbeids- en 
contractenrecht, familierecht en 
letselschade.

Doelgroep 
De laatste jaren bereikten we steeds 
meer zakelijke en particuliere klan-
ten in de gemeente Horst, maar een 
allround advocatenkantoor in Horst 
ontbrak. Onze huidige en nieuwe 

klanten kunnen we nu ook van-
uit ons kantoor in Horst bijstaan bij 
juridische vragen en uitdagingen. 
We merken dat klanten graag een 
advocaat willen die ze kennen, die 
toegankelijk en bereikbaar is, maar 
nog belangrijker: die nabij is en die 
de regio goed kent.
Daar kunnen we met ons kantoor 
in Horst nog beter voor zorgen. 
Dat doen we met een team van elf 
advocaten, die actief zijn op diverse 
rechtsgebieden.

Onderscheidend vermogen 
De tijd dat een advocaat op alle 
rechtsgebieden actief was, is eigen-
lijk wel voorbij. Het recht wordt 
steeds complexer en de samenle-
ving juridiseert.
Het is dan van belang dat je een 
advocaat hebt die een specialisatie-
opleiding heeft gevolgd en die spe-
cialist is in zijn of haar rechtsgebied. 
Dat bieden wij, zowel in Venray, 
Venlo als in Horst. 

Starter in de regio

Bedrijf: Van der Putt Advocaten
Adres: Spoorweg 10
Plaats: Horst 
Telefoon: 077 - 206 51 81
E-mail: info@putt.nl 
Website: www.putt.nl 
Sector: Advocatuur 
Start: 2023 

Van der Putt Advocaten

Crist Coppens

077 398 37 94        www.coppens.keurslager.nl 
Verstand van lekker eten!Verstand van lekker eten!

Alleen dinsdag 28 maart

Braadworst
hele kilo halve prijs
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24 uur
bereikbaar

Anita Seuren
uitvaartzorg
06 -10 87 07 06

0478-515221 
Briensveld.nl

U I T VA A R T Z O R G

HAN-MARK
ARENDSE

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

T 0478 - 760012

Samen onderweg naar een mooie herinnering

24-uur bereikbaar

077 - 366 13 14
www.bobnoten.nl

Grubbenvorst | Horst | Velden Nellie Pekx-Dorssers

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid,
bezorgdheid en liefde is, na een leven van bijna 91 jaar, overleden mijn
lieve vrouw, ôs mam, oma en super-oma

5 Sevenum, 25 maart 1932 a Sevenum, 17 maart 2023

echtgenote van
Jan Pekx

Correspondentieadres: Zonnedauw 84, 5975 TD Sevenum

Kinderen
kleinkinderen
en achterkleinkinderen

U kunt afscheid nemen van Nellie op donderdag 23 maart van 18.00 tot
18.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.

Er is een avondwake op donderdag 23 maart om 19.30 uur in de kerk
van H.H. Fabianus en Sebastianus, Raadhuisplein 1 te Sevenum.
De crematiedienst wordt gehouden op vrijdag 24 maart om 9.45 uur in
de aula van crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

Liever geen bloemen maar graag een donatie aan Alzheimer
Nederland. Hiervoor staan collectebussen in de kerk en in het
crematorium.

Wilt u de crematiedienst liever bijwonen via livestream, stuur dan een
e-mail naar j.p.pekx@ziggo.nl

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor alle blijken van
medeleven na haar overlijden. Een speciaal woord van dank aan de
megjes van Sevenheym en de Schoutstraat 8b, voor de liefdevolle zorg
en aandacht die ze ons mam hebben gegeven.

Yvonne Vos
uitvaartverzorging

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl
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 Ger Kleuskens Meterik 
    Heb je het over een echte Meterikker, dan heb je het over Ger. De goedlachse positivo is geboren en getogen in Meterik en woont nu nog altijd in 
het huis waar hij als jonge jongen opgroeide. Als uitbater van ‘Café Kleuskens’ is hij tegenwoordig een bekend gezicht, waar iedereen uit het 
kerkdorpje graag een biertje of bakje koffie komt drinken. Deze week wordt Ger Kleuskens (64) geplukt. 

    Als een-na-jongste telg uit een gezin 
van zes kinderen groeide Ger op in het 
café van zijn ouders. Als guitig man-
netje beleefde hij zijn jeugd dan ook 
in Meterik. “Ik mocht de eerste klas 
van de basisschool direct overdoen, 
omdat ik te speels was”, vertelt hij 
lachend over zijn eerste schooljaren. 
Echter haalde dat niet veel uit, want 
naar eigen zeggen is Ger die speels-
heid nog altijd niet verloren. Als jon-
gen van 15 hielp Ger regelmatig mee 
in het café van zijn ouders. “Dat was 
niet altijd makkelijk. Mijn vrienden 
gingen dan bijvoorbeeld op pad met 
de brommers, maar ik moest helpen 
in het café.” Ondanks dat heeft Ger 
ook heel veel geleerd tijdens zijn werk 
achter de bar, maar een café-uitbater 
leek niet aan hem verloren te gaan. 
Via de LTS en een lasopleiding kwam 
hij terecht in de autoschadebranche. 
“Maar het bloed kroop toch waar het 
niet gaan kan”, vertelt Ger over zijn 
toekomstige carrièreswitch. 

    Irene 
    In 1975 kreeg Ger verkering met zijn 
wederhelft, Irene. Echter liep de eer-
ste afspraak tussen de twee uit op 
een debacle. “De eerste afspraak liep 
meteen mis. Ik kwam namelijk niet 
opdagen.” En nee, Ger is geen botte 
boer die zijn date zomaar liet zit-
ten, hij moest namelijk onverwachts 
meehelpen in het café. Gelukkig liep 
de tweede afspraak een stuk beter 
en zijn de twee na acht jaar verkering 
in het huwelijksbootje gestapt. De 
tortelduifjes besloten zich te settelen 
op een boerderij in Meterik, maar er 
begon toch ineens wat te kriebelen bij 
Ger. “In 1986 kregen we de kans om 
als proef café ‘t Kruuspunt in Meterik 
te gaan runnen. Dit hebben we zeven 
maanden gedaan en dat beviel zo 
goed dat, toen de mogelijkheid zich 
aandeed om Café Kleuskens over te 

nemen, we geen moment twijfelden.” 
Ziedaar, de carrièreswitch die Ger in 
zijn jonge jaren nooit verwacht had. 
Zo werd Ger in 1986 eigenaar van 
het café waar hij vroeger als kind al 
aardig wat biertjes heeft getapt. Een 
grote renovatie volgde en samen met 
Irene runt Ger het café nu al 37 jaar 
met heel veel plezier. “Ik sta meestal 
achter de tap en Irene richt zich op de 
keuken”, legt Ger de taakverdeling uit. 

    Trots 
    Inmiddels is Café Kleuskens een begrip 
in Meterik en ook daarbuiten weten ze 
Gers café goed te vinden. “Het is heel 
mooi om te zien dat ik soms jeugd 
in het café heb, waarvan ik de over-
grootouders nog regelmatig van een 
drankje heb voorzien. Verschillende 
generaties weten het café te vinden”, 
vertelt hij trots. Daaruit blijkt wel dat 
Ger iets goed doet. “Een café in een 
dorp is heel anders dan in een stad. 
Oprechte interesse is zo belangrijk, 
niet gespeeld, want dan val je zo door 
de mand.” En die intrinsieke belang-
stelling heeft Ger, want hij weet van 
nagenoeg alle gasten het wel en wee 
én wat ze drinken. “Deze week kwam 
er een dame binnen die al twintig jaar 
niet meer hier was geweest, maar 
ik wist precies wat ze wilde drin-
ken.” De bekommernis van Ger blijft 
niet onopgemerkt, Café Kleuskens is 
inmiddels zelfs één van dé attracties 
van Meterik. “Zo’n drie jaar geleden 
heeft men een kunstwerk gemaakt 
van de skyline van Meterik. Daar staan 
natuurlijk de molen, een kapel en de 
kerk op, maar ook Café Kleuskens. 
Dat zie ik als een groot compliment”, 
vertelt Ger bescheiden en met veel 
dankbaarheid. 

    Gasten 
    In al die jaren dat Ger achter de tap 
staat, heeft hij veel meegemaakt 

in het café. “De leukste dingen zijn 
de feesten en partijen die we ver-
zorgd hebben. Dat is geweldig om 
aan mee te helpen.” Echter maakt Ger 
helaas ook vaak de ander kant van de 
medaille mee. “We verzorgen hier ook 
koffi etafels. En hoewel je de dank-
baarheid van familie en vrienden altijd 
voelt, vind ik het soms lastig omdat je 
‘verdient aan de ellende van andere 
mensen’, ondanks dat de nabestaan-
den dat zelf niet zo voelen.” Gelukkig 
maakt de voelbare dankbaarheid van 
de gasten wel veel goed. Naast deze 
grotere bijeenkomsten blijven ook 
individuele gasten Ger bij. “Op een 
avond laat kwamen er drie vol geta-
toeëerde, Zuid-Europese kleerkasten 
het café binnen. Terwijl de rest van 
de bezoekers nogal onder de indruk 
was, bestelden ze in gebrekkig Engels 
en Duits drie biertjes. Ik probeerde 
zo goed en zo kwaad als het kon een 

gesprek aan te knopen en uiteindelijk 
bleken het drie vrachtwagenchauf-
feurs uit Italië te zijn, die hier ’s nachts 
in de buurt zouden bivakkeren. Na 
een paar biertjes en een gratis shotje 
zijn ze weer vertrokken, maar ik weet 
zeker dat als ze ooit weer eens hier in 
de buurt zijn, dat ze hier terug gaan 
komen.” Daaruit blijkt wel dat Ger niet 
snel onder de indruk is en dat hij altijd 
in het goede van de mens uit gaat. 
“Het glas is bij mij altijd halfvol.”   

    Carnaval 
    Al die verschillende types die Ger in 
de loop der jaren aan zijn bar heeft 
zien passeren, zorgen natuurlijk voor 
veel sterke, spannende, indrukwek-
kende en grappige verhalen. En elke 
keer heeft Ger, ad rem als hij is, weer 
een reactie paraat. Een karrevracht 
aan leuke anekdotes dus, wat vier jaar 
geleden resulteerde in een nieuwe 

hobby. “Tijdens carnaval treed ik soms 
op als buuttereedner, een soort caba-
retier, waarbij ik mijn inspiratie haal 
uit alle grappen, grollen en verhalen 
uit het café. Dat wordt altijd goed ont-
vangen in het dorp.” Het is wel altijd 
even passen en meten, want met 
carnaval is het natuurlijk erg druk in 
het café. “Gelukkig hebben we altijd 
heel goede medewerkers, waar ik 
ontzettend trots op ben. Zij helpen ons 
vaak uit de brand bij dit soort gele-
genheden.” Ook toen Kenny (35), de 
oudste zoon van Ger, in 2008 prins 
werd, was alles goed geregeld in Café 
Kleuskens zodat Ger zelf kon genie-
ten van de carnaval. Maar ondanks 
dat, kon hij het niet laten om ook toen 
af en toe achter, in plaats van voor, 
de bar plaats te nemen. “Je weet dat 
alles goed geregeld is, maar het blijft 
toch moeilijk om je er niet mee te 
bemoeien.”   

    Toekomst  
    Naast Kenny hebben Ger en Irene 
nog één zoon, Mitch (32). Echter lijkt 
geen van beiden in de voetsporen 
van hun vader te treden. De vraag die 
dan onherroepelijk de kop op steekt 
is: hoe straks verder? “Ik ben nu 64 
en sta hier nog altijd met heel veel 
plezier, maar als er iemand is die het 
in de toekomst over wil nemen, sta ik 
daar niet onwillig tegenover. Ik vind 
het wel belangrijk dat het iemand is 
die zijn vak goed verstaat.“ Hij zou 
het dan ook zonde vinden als het café 
ophoudt te bestaan. “Mijn droom is 
om straks, als ik een jaar of 70 ben, 
hier nog naar binnen te kunnen lopen 
en een pilsje te nuttigen.” Naast 
deze droom, willen Ger en Irene de 
komende jaren vooral genieten van 
hun kleinkinderen én van de kleine 
dingen in het leven. “Wij zijn niet zo 
materialistisch ingesteld. De mooiste 
herinneringen zijn die kleine onver-
wachte momenten die je meemaakt 
met vrienden, familie en bekenden”, 
sluit Ger geïnspireerd af. 

    Tekst en beeld: Casper Keijsers 
        

Geplukt

Flierenhof OG B.V. nodigt u met trots uit voor de open dag van haar nieuwe huisvestinglocatie in Maasbree

Zaterdag 25 maart

11.00 uur tot 16:00 uur

Flierenhof OG B.V.

Onderste Horst 1A

5993 NG, Maasbree

We hopen u op 25 maart te mogen begroeten!
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 Binnenkijken bij...   

 Wonder-
dokters
    SOOOOL10-14 is het tienercol-
lege van Horst aan de Maas, 
met modern onderwijs, vanaf 
groep 7 in een heel eigen con-
cept. Ook allerlei vastgelopen 
kinderen vinden hun weg 
hiernaartoe. 

    Soms duurt het een hele poos, 
voordat een thuiszitter weer full-
time naar school kan en er vol-
doende moed verzameld is om 
weer te kunnen vertrouwen op 
zichzelf, op de leerkracht en op de 
klas. Het kan een hele struggle zijn, 
die angst overboord zetten. Elke 
thuiszitter heeft een eigen ver-
haal. Meestal is er wel sprake van 
angsten, een negatief zelfbeeld, 
een gebrek aan dagstructuur of 
niet meer kunnen functioneren in 
een groep. Ouders zijn radeloos. 
Nederland is immers een diplo-
maland. Wat doe je dan met een 
kind dat ziek is geworden van de 
school? Hoe moet het verder?
    Het is elke keer spannend als 
zo’n kind bij ons een nieuwe start 
maakt en we met elkaar aan de 
slag gaan. Lukt het ons ook deze 
keer? Krijgen we het voor elkaar 
om met de ouders en een stukje 
externe begeleiding ook dit kind te 
laten voelen dat het er mag zijn en 
bij ons veilig is? Ons onderwijspro-
gramma is zeer uitdagend en biedt 
voor elk wat wils, maar je kunt 
daar pas echt van genieten als je je 
angsten hebt afgeschud en onbe-
vangen keuzes maakt om samen te 
gaan leren door te doen.
    Tot nu toe lukte het ons nog elke 
keer. Het is een teamprestatie, 
maar de echte wonderdokters zijn 
niet wij, maar vooral onze leer-
lingen. Wat een kanjers hebben 
wij! Ze begrijpen woordeloos dat 
de ander hulp nodig heeft om 
bepaalde hindernissen te nemen. 
Met eindeloos geduld zijn ze een 
toffe vriend of vriendin voor wie 
zo moeilijk op zichzelf of de wereld 
kan vertrouwen. 
    Voor ons team is er geen mooiere 
beloning denkbaar dan ontspan-
ning te zien op dat gezichtje, dat 
we tot dan toe kenden als een van 
angst vertrokken masker met een 
naar binnen gekeerde blik. Soms 
komt een doorbraak plotseling en 
volkomen onverwacht. Dan schud-
den we vol ongeloof ons hoofd en 
zijn we stil van dankbaarheid. Onze 
wonderdokters hebben het weer 
gefi kst.

    Dorien Stals   
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 Vertrouwen is cruciaal
    De Provinciale Statenverkiezingen liggen achter ons en de kiezers 
hebben kleur bekend. Er is behoefte aan vernieuwing en verbetering 
maar bovenal ook aan vertrouwen in de politiek. Dat is cruciaal om 
samen vooruit te kunnen.

    Als PvdA zijn wij trots op de demo-
cratie in ons land en trots op onze 
kiezers die gebruik hebben gemaakt 
van hun stemrecht. Wij besef-
fen maar al te goed dat dit niet in 
alle landen vanzelfsprekend is. Het 
maakt ons dankbaar dat het stem-
recht hier goed is benut, ook al mag 

het wat ons betreft nog veel meer. 
Trots zijn wij ook op het vertrouwen 
van de kiezers die gekozen hebben 
voor de PvdA, waardoor wij winst 
hebben weten te behalen. Ondanks 
alle behoefte aan vernieuwing en 
verbetering, is er ook behoefte aan 
stabiliteit. Dat geeft ons vertrouwen 

waarvoor onze grote dank.
    Onze standpunten blijven duide-
lijk, de mens en diens psychische 
-en lichamelijke gezondheid staan 
voor ons centraal. Positieve gezond-
heid draagt bij aan een gezonde en 
stabiele samenleving. Ook in Horst 
aan de Maas is daar nog veel winst 
te behalen. Een gezond vertrou-
wen in ieders krachten, is daarbij de 
basis om samen vooruit te kunnen. 
Dat geldt voor u als inwoner maar 
zeker ook voor ons als politiek. Het is 

belangrijk tijd nuttig te besteden en 
niet te verzanden in een ‘oneindig’ 
politiekspel. Tijd die ten koste gaat 
van de inhoud en ten koste van het 
vertrouwen.
    Zoeken naar verbinding blijft daar-
bij cruciaal zodat wij ons vooral met 
elkaar kunnen blijven inzetten voor u 
als inwoner van Horst aan de Maas.

    Silvie Schreurs   

 PvdA Horst ad Maas    

 Rozengeur en maneschijn?
    Niet helemaal. Maar in de raadsvergadering van 4 april neemt de raad een besluit over een verbouwing/
renovatie van basisschool de Doolgaard in Horst tot een Integraal Kindcentrum. (IKC) Als onderwijspartij 
zijn we natuurlijk in onze nopjes met de, voor ons noodzakelijke geachte verbouwing van de Doolgaard tot 
een duurzame maar vooral gezonde school/ IKC waar eigentijds Daltononderwijs gegeven kan worden. In 
onze nopjes zijn we ook over het naar voren trekken van deze ingrijpende aanpassing ondanks de fors 
hogere kosten. Gezond verstand en erkende noodzaak zorgen hiervoor.

    Met de verbouwing van de Doolgaard 
tot IKC, de reeds verbouwde Twister 
en hopelijk zonder verdere bouwver-
traging van IKC Weisterbeek heb-
ben we straks in de kern Horst drie 
scholen/IKC ’s waar we de komende 
decennia mee vooruit kunnen. Wel 

wordt op verzoek van de wethou-
der en andere politieke partijen voor 
obs Weisterbeek momenteel een 
plekje gezocht op de Afhang. D66-
GroenLinks echter kiest nadrukkelijk 
voor herbouw van de Weisterbeek 
met een ontmoetingsruimte op de 

huidige locatie zodat het in het hart 
van de wijken de Mussenbuurt en 
de Riet blijft. Maar het belangrijkste 
is, ook voor D66-GroenLinks, dat obs 
Weisterbeek zonder verdere vertra-
ging herbouwd wordt.
    Dan Sevenum. Ook daar wordt werk 

gemaakt van nieuwbouw voor de 
beide basisscholen De Krullevaar 
en de Ezelsbrug als onderdeel van 
de centrumvisie Sevenum. D66-
GroenLinks volgt daarbij de beide 
schoolbesturen die opteren om de 
scholen en de kinderopvang weer 
aan Den Eigen te bouwen, zoals ook 
reeds door de raad is aangegeven 
in het IHP onderwijs. En uniek: een 
openbare en katholieke school onder 
één dak. Chapeau.
    Is het dan allemaal rozengeur en 
maneschijn in onderwijsland? 

Nee. Basisschool de Driehoek in 
Griendtsveen hangt sluiting boven 
het hoofd. D66-GroenLinks betreurt 
dit en hoopt dat het Griendtsveen 
lukt om hun school, een motor in de 
leefbaarheid van het dorp open te 
houden. We menen te weten dat hun 
kansen groot zijn door tomeloze inzet 
van de inwoners.

    Jos Gubbels, Raadslid   

 D66-GroenLinks   

Installatietechniek

Noordsingel 35  Horst n T 077 398 18 27

Riolering
n Rioolontstoppingen n
n Aanleg rioleringen n

n Vervanging en onderhoud n

www.bekro.nl

BEKRO Horst

Voor al uw witte, groene en geschilde asperges. 
Ook voor streekproducten.

Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00

Zaterdag van 09.00 tot 17.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00

Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

Kwaliteit heeft een naam
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Leve de democratie, leve de mens, leve de provincie
Het stof van het platteland en de rest van het land is inmiddels neer-
gedaald, na een onvergetelijke overwinning van BBB tijdens de 
Provinciale Verkiezingen. In alle provincies de grootste partij. 
Ongelofelijk, maar ook ongelofelijk mooi. 

Niet alleen de vlag maar het hele 
land staat op zijn kop. Huh? Vind ik 
het mooi dat het CDA flink verloren 
heeft. Nee natuurlijk niet! Maar het 
gaat in mijn ogen niet alleen om het 
CDA, het gaat om de mensen. Dat is 
de enige reden dat ik als volksverte-

genwoordiger in de politieke arena 
ben gestapt. Politiek als middel en 
zeker niet als doel. Ikzelf heb de 
laatste maanden met andere CDA-
partijgenoten veel tijd en energie 
gestoken binnen onze partij over het 
belang en noodzaak van een leefbaar 

platteland, met de nodige uitdagin-
gen waar we zeker niet voor willen 
weglopen. Er is echt wel wat aan de 
hand, en er moet zeker wat gebeu-
ren. Maar de manier waarop, daar 
lusten in mijn ogen de honden geen 
brood van. Zo respectloos, zo zoge-
naamd doelgericht, zo emotieloos, 
zo onmenselijk. Ik ben oprecht blij 
dat de figuurlijke middelvinger naar 
Den Haag is opgestoken. Het is mooi 
geweest met dat gevoelloos dicte-

ren naar de provincies. En ja, dat kan 
en dat moet, samen met draagvlak 
en respect voor ieders mening. En 
zoals Caroline van der Plas zegt: “De 
mensen willen gewoon een biertje 
drinken en een bitterbal eten”. Daar 
proost ik op als CDA volksvertegen-
woordiger.

Alex Janssen

CDA Horst aan de Maas 

Basisscholen gemeente gereed voor de toekomst
De leer en ontwikkelbehoefte van kinderen verandert en vraagt om doorontwikkeling. Door het basison-
derwijs vanuit visie vorm te geven, stellen we kinderen uit onze gemeente in staat om zich maximaal te 
kunnen ontplooien.

Voor de basisschool OBS Weisterbeek 
moet daarom niet alleen gekeken 
worden naar de nieuwbouw voor de 
school, maar ook naar de huidige 
invulling van het onderwijs. Het is 
goed om te zien dat kinderen op de 
basisschool nu al leren omgaan met 
digitale leermiddelen. Helaas zit-
ten daar ook nadelen aan. Te veel 

turen op een scherm is niet goed. 
Afwisseling in het gebruik van digi-
tale middelen en activiteiten in de 
buitenlucht helpen en dragen bij aan 
een goede balans. Hoe mooi zou 
het zijn als kinderen ook in de frisse 
buitenlucht werken aan hun vaardig-
heden? Een ideale mix tussen men-
tale en fysieke ontwikkeling. Essentie 

pleit daarom voor de realisatie van 
de nieuwbouw waarbij er oog is voor 
deze mix.
Ook de keuze voor de realisatie van 
een gymzaal of een sporthal nabij de 
school past in dit rijtje. Het is belang-
rijk voor de ontwikkeling van kinde-
ren om actief te bewegen. Het gaat 
in de afweging dan ook niet alleen 

om de kosten, maar ook de wil om 
te investeren in het welzijn van onze 
kinderen. Een positieve bijvangst is 
dat een dergelijke gymzaal/sporthal 
een ontmoetingsruimte kan zijn voor 
de gemeenschap.
Essentie zet in op basisonderwijs 
dat gereed is voor de toekomst en 
de ontplooiing van kinderen. Zowel 
mentaal als fysiek. We zien onder 
andere de basisschool in Swolgen-
Tienray en de bouw van de nieuwe 
Weisterbeek als een voorbeeld. En 

ook andere scholen in de toekomst 
zullen vernieuwen. Denk bijvoor-
beeld aan de nieuw te bouwen basis-
school en kindcentrum in Sevenum.
Centraal staat de ontwikkeling van 
de kinderen en het middel daarbij is 
het onderwijsgebouw. Maar wel in 
een jas die passend is bij de ambities 
en het welzijn.

Xander Hollard, Burgerraadslid

Essentie Horst aan de Maas

Duidelijke taal
Politiek blijft voor veel mensen ingewikkeld, terwijl daar de beslissin-
gen worden genomen voor ons allemaal. Het is juist belangrijk dat 
inwoners kritisch kijken naar wat er besloten wordt en met raadsle-
den in gesprek blijven over wat belangrijk wordt gevonden. Het 
gemeentebestuur moet vervolgens duidelijk en transparant laten 
zien wat we aan het doen zijn in de gemeenteraad.

Ik ben blij dat vorige week meer 
mensen naar de stembus zijn gegaan 
dan de vorige keer. Dit geeft aan dat 
onze inwoners met politiek bezig 
zijn en hun mening gehoord willen 
zien. Dit zien we ook door protestbor-
den langs de weg of ludieke acties, 

waarin inwoners hun standpunt laten 
horen: duidelijke taal.
Toch blijft ons gemeentebestuur 
moeite hebben met duidelijk com-
municeren. Te veel stukken zijn niet 
openbaar of geschreven in moeilijke 
taal. Uitspraken van wethouders zijn 

net vaag genoeg om anders te kun-
nen interpreteren. Raadsvoorstellen 
zijn te vrijblijvend en raadsvergade-
ringen moeilijk te volgen. Er wordt 
te weinig écht naar elkaar geluisterd 
om het debat te kunnen voeren. Dat 
kan beter.
Vertrouwen kun je alleen verdienen 
door zo open mogelijk te zijn: zonder 
dubbelzinnigheid of moeilijk taal-
gebruik. Door in duidelijke taal te 
communiceren wordt politiek voor 
iedereen begrijpelijk. Perspectief laat 
op sociale media bijvoorbeeld veel 

zien over onderwerpen die spelen, 
hoe gestemd wordt in de raad en 
we leggen ook graag ingewikkelde 
onderwerpen uit.
Laat je niet ontmoedigen door moei-
lijk taalgebruik en blijf nieuwsgierig 
het gesprek aangaan. Ons gemeen-
tebestuur moet voortaan duidelijkere 
taal gaan gebruiken zodat iedereen 
kan meepraten over onze lokale poli-
tiek.

Hilde Spreeuwenberg, Raadslid

Perspectief

Het rommelt binnen BVNL
Wie zijn toch die mensen die op BVNL stemmen of laat staan, zich voor BVNL inzetten? Ik heb me die 
vraag de laatste tijd regelmatig gesteld.

Volgens Professor Mattias Desmet 
behoort deze groep mensen tot een 
klein gedeelte van de samenle-
ving die niet alles voor waar aanne-
men. Een groep die mede hierdoor 
niet mee gaat in massavorming: 
een fanatiek geloof in de eigen 
gedachtewisseling en een onvoor-

waardelijke verwerping van al wat 
ertegenin druist. Hoe krijgen we juist 
die mensen betrokken die eigenlijk 
niet heel veel vertrouwen hebben in 
deze politiek. Ik kwam erachter dat 
deze mensen vertrouwen hebben in 
een nieuwe politiek: eerlijk, oprecht 
en juist durven uit te spreken wat er 

(volgens ons) anders kan. #eerlijk-
heid zag ik ook terug bij de verkie-
zingen. Nou, als dat “eerlijkheid” 
eerlijkheid betekent dan is dat zeker 
niet de eerlijkheid van mij. Binnen 
BVNL deugen we zonder te polari-
seren, nog zo’n woord: polariseren. 
Als je een andere mening hebt, ook 

over de meest gevoelige onderwer-
pen, dan mag je die uiten zolang je 
het maar netjes verwoord. Een volle 
tribune vol BVNL-ers, 2 nieuwe BVNL-
ers beëdigd, een Tweede Kamerlid, 
tevens BVNL-er, die onze raad infor-
meert over de onwaarheden  over 
windturbines  “Het rommelt binnen 
BVNL”, de kop van de Hallo enkele 
maanden geleden toonde aan hoe 
persoonlijke vetes worden uitge-

vochten via de media en de media 
hier vrolijk in mee gaat. Juist deze 
media heeft de bewijzen in handen, 
benieuwd wanneer de voorpagina 
van de Hallo dan eindelijk #eerlijk-
heid laat zien. 

Rob Driessen

BVNL Horst aan de Maas

Afhankelijkheid
Vrijwel overal in onze samenleving komt machtsmisbruik en grens-
overschrijdend gedrag voor en de slachtoffers aarzelen om hier voor 
uit te komen. Er is een terechte angst voor de gevolgen en men durft 
pas te reageren als men steun krijgt en meerdere mensen de misstan-
den aan de kaak stellen. Samen maken ze dan een vuist hier tegen om 
zo het risico, voor degenen die aan de bel trekken, te spreiden.

Recente voorbeelden zijn er te over, 
zoals talentenjacht The Voice of NOS-
sport. Gelukkig worden steeds meer 
mensen mondiger en weten elkaar te 
vinden om onacceptabel gedrag aan 
de oppervlakte te krijgen. In de loop 
der jaren heb ik regelmatig kunnen 

ervaren dat mensen ook binnen en 
buiten onze ambtelijke organisaties 
niet altijd voor hun mening durven 
uit te komen. Materiedeskundigen 
zijn het soms fundamenteel oneens 
met de ontvangen opdracht, het 
gevoerde beleid of de genomen 

beslissingen. Velen zwijgen dan 
omdat ze in een afhankelijke positie 
zitten en bang zijn voor het verlie-
zen van baan/promotie, slechte ver-
houdingen op de werkvloer, of het 
verliezen van een voor hun onder-
neming noodzakelijke opdracht. 
Jammer, immers iedereen zou zich 
moeten realiseren dat een kritische 
blik waardevol kan zijn en zal leiden 
tot een betere besluitvorming. Zo 
ook voor de besluitvorming in onze 
gemeenteraad.
Een onafhankelijke, open en eerlijke 

mening is dan ook vaak een goed 
bedoeld advies of waarschuwing 
en zelden een motie van wantrou-
wen. VVD Horst aan de Maas is tegen 
de cultuur van afhankelijkheid en 
moedigt dus iedereen aan om hierin 
actief mee te doen en daarmee de 
besluitvorming, dus ook in de raad, 
beter te maken.

Peter Lalieu, Raadslid

VVD Horst aan de Maas
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Meerdere inwoners gedupeerd door 
malafide rioolontstoppers
De laatste weken krijgt de gemeente opvallend meer meldingen van inwoners die aangeven 
gedupeerd te zijn door malafide rioolontstoppers. Rekeningen tussen de €750 tot €3300 zijn 
geen uitzondering voor een uurtje werk. Een deel van deze rioolontstoppers geeft daarbij 
onterecht aan dat de gefactureerde bedragen door de gemeente vergoed worden.

Zit de verstopping in het gemeentelijke 
deel van het riool? Meld de verstopping 
dan bij de gemeente. De gemeente lost 
de verstopping op! Schakelt u zelf een 
gespecialiseerd bedrijf in, dan betaalt u de 
kosten ook zelf. Ook wanneer de verstop-
ping in het gemeentelijke deel van het riool 
blijkt te zitten. Zit de verstopping in uw 
eigen gedeelte van de riolering? Dan moet 
u de verstopping zelf en op eigen kosten 
oplossen.

Vertrouw niet blind op de eerste Google-
zoekresultaten
Een belangrijke reden dat dubieuze ont-
stoppers zo vaak gebeld worden, is dat 

ze vaak als eerste getoond worden door 
Google.
Wilt u meer zekerheid dat u een betrouw-
bare rioolontstopper aan huis krijgt? Kijk 
dan in eerste instantie naar lokale en 
regionale bedrijven die ook daadwerkelijk 
hier gevestigd zijn. Daarbij is het belangrijk 
om goed te kijken naar de opbouw van de 
tarieven.

Bent u opgelicht? Meld dit bij de Autoriteit 
Consument en Markt (ACM). Wanneer u de 
malafide rioolontstopper hebt gevonden 
via een Google-advertentie, meld dit dan 
ook bij Google, zodat zij een onderzoek 
kunnen starten naar de website.

Openingstijden gemeentehuis
Maandag: 8.00 tot 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur

Openingstijden gemeentewerf
Maandag t/m vrijdag
Ochtend: 7.30-12.00 uur
Middag: 12.30-16.00 uur

Contact en
openingstijden
Moet u iets regelen aan de balie?
Maak dan eerst een afspraak.
Dat kan via de website of bel ons op 
nummer 077 477 9777.

America
• Zwarte plakweg 48a (vergunning 

brandveilig gebruik huisvesten 
arbeidsmigranten)

Broekhuizen
• Horsterweg 13 (aanpassing bestaande 

berging en renovatie)
• Hilkensbergweg ong. (bouwen 

vakantiewoning en vogelspothut/vijver)
• Luischhof (BHZ01 F 757) (plaatsen van 

speeltoestellen)
Evertsoord
• Helenaveenseweg 33 (herbouwen 

verwoeste schuur)
Grubbenvorst
• Ericaplein 88 (vervangen tuinhuisje)
• Witveldweg 35 (het gewijzigd oprichten van 

een vergunde vleeskuikenstal)
Hegelsom
• Hillenweg 11a ( wijzigen vakantiewoning 

naar pré-mantelzorgwoning)
Horst
• Gebr. Van Doornelaan 128 (evenement)
• Venrayseweg nabij nr. 151-153 (besluit 

verlengen beslistermijn inrit uitweg)
• Gasthuisstraat 35 (realiseren dakoverstek)
• St. Lambertusplein 1b (splitsen van een 

appartement en realiseren appartement)
• Waterstraat 27 (aanpassen van 

een bestaand gebouw tot pré-
mantelzorgwoning)

Lottum
• Stokterweg nabij nr 14 (evenement)
Meerlo
• Peschweg (evenement)
Sevenum
• Horsterweg naar Markt (evenement)
• Gelderdijk 16 (plaatsen van zonnepanelen 

op de grond)
• Venloseweg 25a ( 

ontwerpbestemmingsplan)
• Kerkstraat 9a (veranderen van opbouw)
Tienray
• Swolgenseweg 36 (realiseren overkapping 

(legalisatie)
• Swolgenseweg 36 (aanbrengen beplating 

overkapping (legalisatie)

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.officielebekendmakingen.nl
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het 
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het 
algemene telefoonnummer van de gemeente 077 477 9777.

Inloop spreekuur Geldzaken bij Onze Loods
Heb je geldzorgen of schulden? Weet je niet hoe je jouw financiële problemen moet oplossen? Kun 
je de rekeningen niet meer betalen of heb je een betalingsachterstand? Aarzel dan niet en breng 
een bezoek aan het inloopspreekuur Geldzaken elke dinsdag- en donderdagochtend.

Hier zitten de consulenten die je kunnen 
helpen op het gebied van schulden, werk en 
inkomen.

Waar en wanneer?
Iedere dinsdag- en donderdagochtend kun je 

tussen 09.00-12.00 uur terecht bij Onze Loods, 
Venloseweg 22-24 in Horst.

Later breiden we deze spreekuren uit naar 
meerdere dorpskernen in Horst aan de Maas, 
maar nu kan iedereen terecht bij Onze Loods.

Extra hulp voor inwoners met slecht geïsoleerde woningen

Warmmaker Paul uit Grubbenvorst helpt 
energie én geld besparen 

Energiebesparing, van rood naar groen. 
Samen werken, samen doen! Met een kluskof-
fer onder de arm, en een warmtecamera in de 
hand zijn de Warmmakers klaar om in jouw 
woning direct energie te besparen. Maar ook 
met gedrag kun je al eenvoudig besparen.

Hoe Warmmaker Paul zelf warm blijft?
’s Avonds een trui aantrekken. Hierdoor kan 
de verwarming omlaag, 19 graden is vaak al 
warm genoeg. Wist je dat door de thermostaat 
één graad lager te zetten een gemiddeld gezin 
al tot €170,- per jaar kan besparen?!

Hoe zit het met jouw energie?
Met alle tips en maatregelen van onze 
Warmmakers kun je tot wel € 1.400 besparen 
op je energierekening! Wil je besparen op jouw 
energierekening? Dan kun je gratis hulp of 
advies krijgen. En bij een laag inkomen zelfs 
gratis energiebesparende producten.

Check hier welke hulp er voor jou is: www.
horstaandemaas.nl/energiebespaarteam of 
bel met: 077-4779777.

Donderdag 30 maart 17.00 uur – vrijdag 31 maart 

Minder dienstverlening
U kunt donderdag 30 maart vanaf 17 uur tot en met vrijdag 31 maart sommige zaken niet 
regelen. Dit komt door werkzaamheden aan onze systemen. Deze zaken kunt u niet regelen:

· Uw paspoort, rijbewijs of ID-kaart ophalen in het gemeentehuis.

· Een paspoort, rijbewijs of ID-kaart aanvragen of verlengen in het gemeentehuis. Ook niet 
met spoed.

· Uw verhuizing doorgeven, een uittreksel of verklaring aanvragen of aangifte doen van een 
huwelijk. Dit kan ook niet digitaal.

· Wilt u vrijdag 31 maart een geboorte of overlijden aangeven? Bel ons dan tussen 9.00 en 
12.00 uur.

Let op: maandag 3 april zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf
tot 10.00 uur gesloten.
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Start verkoop fase III, Start bouw fase I medio april

Uitbreidingsplan Hegelsom volop in beweging
De kranten staan er vol van. Veel mensen kunnen geen betaalbare woning vinden 
of hebben te hoge woonlasten. Daarom heeft de Rijksoverheid in de zomer van 
2022 het programma Betaalbaar wonen gelanceerd. Het programma moet ervoor 
zorgen dat meer mensen met lage inkomens en middeninkomens aanvaardbare 
woonlasten krijgen. Ook moet het voor deze groepen eenvoudiger worden om een 
kwalitatief goede woning te vinden die past bij hun woonbehoefte en levensfase. 

Vanuit de wens van de gemeente Horst aan de 
Maas om hierbij aan te sluiten, heeft de 
gemeente de projectontwikkelaar gevraagd 
naar de mogelijkheden om hieraan tegenmoet 
te komen. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal 
eerder beoogde grote twee-onder-één-kap 
woningen zijn herontwikkeld naar rijwoningen 
voor de sociale huur. Tevens zijn een aantal 
woningen aangeboden tot de starterslening 
grens van €280.000,- v.o.n.. Vanwege de grote 
diversiteit aan woningen en omvang van plan is 
ervoor gekozen om de verkoop en realisatie in 
drie fasen te doen. Inmiddels is ruim 90% van 
fase I verkocht en is zo’n 80% van fase II 

verkocht. Daarmee is het moment 
aangebroken om de laatste 10 woningen 
(fase III) in verkoop te doen en kunnen de 
bouwactiviteiten van start gaan. De bouw van 
fase I start medio april, waarbij de verwachting 
is dat fase II rond de zomer start.

Voor wat betreft de ontwikkeling aan de 
Stations straat is er op hoofdlijnen een 
Welstand akkoord en wordt in samenwerking 
met het Dorpsplatform Hegelsom, een 
Zorgaanbieder en de woningbouwcoöperatie 
de planontwikkeling van het appartementen-
complex verder vorm gegeven.

Start verkoop fase III Oude Holstraat Hegelsom

Bouw je met ons mee?
• Projectleider-E 
• Monteur-W
Zoek je een bedrijf waar het familiegevoel heerst en de lijntjes kort zijn? Waar geen 
dag hetzelfde is en de projecten, die je op je bordje krijgt veelzijdig en uitdagend zijn? 
Bij ons krijg je volop ruimte en verantwoordelijkheid, zodat jouw vakmanschap echt 
tot zijn recht kan komen. Meer weten? Kijk op onze website!

Ruime tweekapper OLevensloop geschakeld B

Vanaf

€ 427.500,-

v.o.n.

Vanaf

€ 355.000,-

v.o.n.

Richard Stonestraat 1  |  5928 SH Venlo  |  T +31 77 323 0333 |  E info@jansenbartels.nl

www.oudeholstraat.nl
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Het prijzengeld voor vrouwelijke 
en mannelijke sporters moet gelijk 
getrokken worden

Frenkie de Jong, middenvelder bij FC Barcelona in Spanje, verdient ongeveer 32 keer zo veel in vergelijking met Lieke Martens, topspeelster in het 
internationale vrouwenvoetbal. En Chris Froome, meervoudig Tour de France winnaar, ontvangt zo’n half miljoen voor het winnen van de Tour, 
terwijl zijn vrouwelijke collega met eenzelfde overwinning genoegen moet nemen met een halve ton. Waarom zijn er zo’n grote verschillen in het 
salaris en het prijzengeld voor mannelijke en vrouwelijke topsporters?

Hoezo krijgen mannen en vrouwen voor eenzelfde 
fysieke inspanning niet eenzelfde beloning? Wat 
maakt bijvoorbeeld de prestatie van het beklimmen 
van de Alpe d’Huez door een man zoveel ‘knapper’ 
dan van een vrouw? In ieder geval ontvangt deze 
man daar een grotere beloning voor. Deze verschil-
len in de topsport zorgen er daarnaast voor dat het 
maatschappelijke probleem, waar mannen en vrou-
wen in dezelfde functies niet hetzelfde geld ont-
vangen, in stand wordt gehouden. Het is een slecht 

voorbeeld voor wat er aantoonbaar mis is in het 
bedrijfsleven.
Aan de andere kant valt het argument op te voe-
ren dat de mannelijke sporters meer sponsor- en 
kijkersinkomsten generen voor een toernooi of club. 
Je zou daarmee kunnen stellen dat de mannelijke 
sporters meer opleveren, dus daar ook een hogere 
beloning tegenover staat. Als je kijkt naar het ten-
nis, waar mannen en vrouwen exact evenveel ver-
dienen bij het winnen van Roland Garros, een van 

de grootste tennistoernooien, dan zie je dat zowel 
mannen als vrouwen een vergelijkbaar aantal toe-
schouwers naar het tennisstadion of de televisie 
trekken.
Het prijzengeld voor vrouwelijke- en mannelijke 
sporters moet gelijk getrokken worden. Wat vindt 
u?

   

Poll bespreking
Rokers moeten een hogere zorgpremie betalen
De negatieve gevolgen van roken zijn algemeen bekend. Buiten de uiterlijke gevolgen van bruine tanden en bruine nagels, zijn er ook vele gezond-
heidsrisico’s die exponentieel stijgen. Met name het risico op allerlei vormen van kanker neemt flink toe. Moeten rokers door deze extra risico’s 
dan ook een hogere zorgpremie betalen? Of zou een dergelijke maatregel discriminatie bewerkstelligen, want er zijn nog zoveel andere gewoontes 
die ook erg ongezond zijn?

De mening van onze respondenten is zowel dui-
delijk als eenduidig: oneens. Zo geeft Marij bij-
voorbeeld aan dat een dergelijke maatregel onze 
keuzevrijheid zal inperken. “Nee, houd eens op 
met deze waanzin. Waar is de tijd gebleven dat 
een mens zelf beslissingen mocht nemen? Ik rook 
niet!” Alette is het helemaal eens met de reactie 
van Marij. “We beginnen langzaamaan marionet-
ten poppetje te worden die geen eigen beslissingen 
meer mogen nemen”, geeft Alette aan. Een ander 

veel gehoord tegenargument is het feit dat er nog 
veel meer ongezonde gewoontes zijn. “Wat een 
onzin. En mensen met overgewicht? Mensen die 
zuipen? Mensen die extreme sporten beoefenen of 
die roekeloos rijden. Ga zo maar even door”, geeft 
Jolanda duidelijk aan.
Een ander argument tegen de stelling is de con-
trole die hiermee gepaard zou gaan. “Het groot-
ste probleem vind ik dat je dat dan ook moet gaan 
controleren. Dan kom je heel dichtbij een ‘Big 

Brother-maatschappij’ waar ik geen voorstander 
van ben. Het lijkt me dan beter, en net zo effectief, 
als een deel van de accijnzen op sigaretten naar de 
gezondheidszorg gaat”, geeft Winnie duidelijk haar 
zienswijze weer. Deze accijnzen op sigaretten is ook 
het argument van Tilly om aan te geven dat rokers 
al meer betelen voor het feit dat ze roken. “Rokers 
betalen al meer belasting.”

eens/oneens geef uw mening op facebook.com /hallohorstaandemaas

Remarkable
De Engelstalige titel van dit 
column is een merkwaardig 
woord dat in deze dagen wel wat 
aandacht verdient. Waarom? Er 
is iets markants gebeurd: mil-
joenen Nederlanders hebben op 
opvallende wijze een politieke 
partij hun steun gegeven. BBB, 
de BoerBurgerBeweging, werd 
op één dag het favoriete poli-
tieke merk van de Provinciale 
Statenverkiezingen.

De meeste dingen in het leven zijn 
geen wonder, omdat wonderen 
niet de realiteit van het dagelijkse 
leven bestemmen. Ook niet die 
van het politieke leven. De dingen 
die gebeuren hebben oorzaken en 
soms is het geen slecht idee om 
over de oorsprong van een gebeu-
ren even nuchter na te denken. Men 
mag er doorgaans van uitgaan dat 
vertrouwen, in iemand of iets, de 
belangrijkste reden is dat wij ergens 
voor kiezen. Welnu: hebben de 
kiezers vertrouwen getoond in de 
relatieve nieuwkomer BBB, of is het 
misschien beter om te zeggen dat 
ze niet meer voldoende vertrouwen 
hadden in de partij waar ze voor-
heen op stemden? Het lijkt erop dat 
dit laatste als realiteit mag worden 
ingeschat. Ondanks een stembil-
jet zo groot als een kussensloop, 
door het ongelooflijk uitgebreide 
en genuanceerde aanbod, ging het 
rode potloodje naar BBB. Wat ik 
me afvraag: moet het stembiljet in 
de toekomst zo groot worden als 
een laken om iemands wensen te 
treffen, of zou het formaat van een 
zakdoek beter zijn in het kader van 
‘less is more’? En wat brengt ons 
het nieuwe aanbod op de wat lan-
gere termijn? Het zou niet de eerste 
keer zijn dat een nieuwkomer voor 
tijdelijke euforie zorgde om vervol-
gens vier jaar later te moeten inle-
veren. Vertrouwen verdienen kan 
immers lang duren, maar vertrou-
wen verliezen gaat veel sneller. Het 
is misschien wat merkwaardig om 
een compliment te geven aan de 
makers van het merk BBB. Hiervoor 
zijn professionele marketingtech-
nieken functioneel en intens toe-
gepast. Toevallig? Natuurlijk niet. 
Het communicatiebureau dat het 
identiteitslogo, de bijbehorende 
partij en de verkiezingscampagne 
mede heeft ontwikkeld heet RMA: 
ReMarkAble. De leider van dit 
bureau was samen met Caroline 
van der Plas een van de oprichters 
van BBB. Samenspel van politiek en 
marketing? Ja dus. Remarkable.

Theo Kerstjens

Streekemoties

Poll

Voor u?
In de HALLO van 9 maart schreef Rudy Tegels over het belang van de Provincie. Eigenlijk een promotie praatje voor hemzelf. Alles werd uit 
de kast gehaald in deze campagne. Maar was het nu de persoon of het eerlijke verhaal waarop, nu alweer na de verkiezingen, moest worden 
gestemd?

Rudy werpt zich op als bescher-
mer van goede landbouwgrond. Hij 
schreef: “Daarbij gaat het om het 
opwekken van energie en voorop-
gesteld, dit mag niet ten koste gaan 
van goede landbouwgrond”. Hij 
werpt zich daarmee op als bescher-
mer van de agrariër, tenminste, zo 

lijkt het. Maar is dat zijn eerlijke ver-
haal? Zijn niet honderden aan hecta-
ren goede landbouwgrond verbruikt 
aan het hippisch centrum, samen 
met Toverland? En zijn niet honder-
den hectaren goede landbouwgrond 
verkwanseld aan bouwblokken en 
opvangcentra arbeidsmigranten? En 

zijn er niet tientallen hectaren goede 
landbouwgrond verkwanseld met 
jouw medeweten om zonnepane-
len neer te leggen in Californië? Als 
je dat zo ziet, is de opmerking van 
beschermen van goede landbouw-
grond nogal selectief en gericht op 
een verkiezingsverhaaltje. Maar is 

het niet eerlijker om het eerlijke 
verhaal te vertellen, of is dat te veel 
gevraagd in campagnetijd?

Geert Ambrosius, St Jansstraat Meterik

Ingezonden brief

T.k gevraagd land en tuinbouw 
machines a.o ploeg frees spitmachine 
kipper mesttank bloter schudder maai-
er.tractor enz tel 0619076959”

Optidee: persoonlijk advies, demo of 
bestelling: www.optidee.nl/peggy-wis-
mans 0648550730 fb: Opti-Duur

Te koop gevraagd: Ganzeneieren tel.: 
06-86862058

Gevraagd weekend vakantie hulp 
vanaf 14 jaar Fontaine agro 06-
46257640 Blessure voor (of na) de 
Venloop: www.janssen-sportmassage-
horst.nl Bel of app: 06 46216139

Blauwe bessen planten te koop 
€10,00 per pot Afhalen op afspraak 
(06-53176260) op Woensdag: 9.00 
/16.00 uur of Zaterdag: 9.00/12.00 uur 
Hay Aerts, Genenberg 21a, 5872 AL 
Broekhuizen Volle productie gegaran-
deerd 2 tot 4 kg Geteeld in stevige pot 
- waait niet om!!

Vanaf april donderdagavond meditatie 
en klankschalen van 20:00-21:30 in 
Helden. Info: 06-16495321

Voor Asperge- Aardbeien en Groen-
teplanten - Fruitbomen en Klein Fruit 
naar Thijs Huys Langstr. 64 Horst-Hegel-
som Tel 077 398 3552

Gezocht poetshulp, 4 uur per maand, 
(2x2). Dag en tijd in overleg. Reacties: 
mayproosten@gmail.com

T.k.gevraagd land en tuinbouw Ma-
chine Ploegen frees spitmachine hark 
schudder mesttank kieper weibloter 
wieteg tractor enz 0619076959

Hortensia’s (limelight, annabelle, 
boeren enz.) Rhodo, azalea, groenbl. 
heesters ook op stam , vlinderstruik, 
vaste pl., grassen, bodembedekkers. 
info: www.veld-tuinplanten.nl Open 
za. 9.30-16.30 uur, of vrij. na afspr: 
0640327108. Oude Heldenseweg 
(naast 13a) Maasbree

Trap bekleden met tapijt Bel 
0616374514 voor gratis prijsopgave bij 
u thuis Woningstof. vd Broek

Gevraagd poetshulp voor een och-
tend/middag in de week 06-46257640

Poetshulp gezocht 4h p/ 2wkn dorps-
kern Sevenum 06- 12670978

Wilt u graag uw zoekertje hier zien? 
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje  Via het formulier kun  u uw 
tekst opgeven en vervolgens via iDeal 
betalen.
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 Jeugdclub ‘t Groene Woud
    Ze zijn het cement van de samenleving: de duizenden verenigings- en clubmensen, die zich het hele jaar 
door belangeloos inzetten. Veelal opereren ze op de achtergrond. Vaak zijn ze onzichtbaar, maar altijd 
onmisbaar. HALLO Horst aan de Maas richt de pijlen op deze vrijwilligers, waarvan iedere club, stichting 
en vereniging er eigenlijk te weinig heeft. Wie zijn deze mensen en waarom zetten ze zich belangeloos in? 
Deze week vertellen Eef Zeelen, Lidwien Hendrix, Bas de Munck en Teun Peute, alle vier als vrijwilligers 
actief bij jeugdclub ‘t Groene Woud, over hun taken en drijfveren.

    Dat de liefde voor de jeugdclub van 
generatie op generatie wordt doorge-
geven, blijkt wel uit het feit dat moe-
der Eef Zeelen (52), haar zoon Teun 
Peute (22) ook besmet heeft met 
haar passie voor het vrijwilligerswerk 
in Grubbenvorst. “De jeugdclub werd 
in 1955 opgericht”, vertelt ze. “Ik ben 
zelf als kind lid geweest en hierna 

nog heel wat jaren actief geweest 
als groepsleidster. Toen ik dit jaar 
gevraagd werd voor het nieuwe 
bestuur, twijfelde ik dan ook geen 
moment.” Net als Eef, ging haar zoon 
Teun op jonge leeftijd bij de jeugd-
club en ook hij nam hierna de taak 
als groepsleider op zich. Ook Lidwien 
Hendrix (29) en Bas de Munck (24) 

groeiden op bij de club. “Het is een 
soort traditie binnen verschillende 
families in het dorp”, legt Eef uit. 
“Veel kinderen worden lid en nemen 
daarna een rol als begeleider op zich. 
Op deze manier ben ik dus al vijftien 
jaar betrokken bij ‘t Groene Woud”, 
vertelt Lidwien.

    Lekker kind zijn
    De jeugdclub uit Grubbenvorst is 
gericht op alle kinderen van groep 
5 tot en met 8 van de basisscholen 
uit Grubbenvorst. Speciaal voor hen 
worden er door de groepsleiders 
elke week verschillende activiteiten 
georganiseerd zoals (speur)tochten, 
binnen- en buitenspellen, bosspellen, 
waterspellen, knutselen of speciale 
thema-avonden. “Het leuke aan de 
jeugdclub is dat je echt lekker kind 
kan zijn”, vertelt Lidwien. “Er mag net 
wat meer dan thuis of op school. We 
kunnen met zijn allen gek doen en 
het maakt niet uit als je vies wordt. 
Het is leuk om de kinderen zo lekker 
bezig te zien.”
    Hoogtepunt volgens de jeugdleiders 
is het jeugdkamp. “Daar leven we 
als leiding ook echt naartoe”, vertelt 
Bas. “Dat is het grootste feest van het 
jaar.” Tijdens het jeugdkamp gaat de 
leiding met de kinderen een week op 
kamp en worden er tenten opgezet.

H     We spreken ook buiten 
de jeugdclub af

    De hele week staat in het teken van 
spelletjes, tochten, kampvuurver-
halen en vetzakken met eten. “Het 
leuke van zo’n week is dat de kinde-
ren na een paar dagen helemaal los-
komen”, geeft Lidwien aan. “Ook de 
saamhorigheid van de leiding onder-
ling is mooi”, voegt Bas hieraan toe. 
“We spreken ook buiten de jeugdclub 
af en zitten vaak ‘s zomers na afl oop 
van een avond nog de hele nacht bij 
elkaar. Soms zitten we tot 03.00 uur 
bij het kampvuur. Dat is ontzettend 
gezellig.”

    Minder animo
    Ondanks dat het team zich met veel 
passie en plezier inzet, merkt zij wel 
dat er minder kinderen bij de jeugd-
club komen dan voorheen. “Toen ik 

erbij kwam, waren er veertig kin-
deren bij de jeugdclub”, blikt Eef 
terug. “Er werden toen ook meerdere 
groepen gedraaid, maar nu draaien 
we nog één groep van vijftien kin-
deren op de maandagavond”, voegt 
Teun hieraan toe. “Dit zijn allemaal 
meisjes, er zijn geen jongens meer 
lid.” Dit kan volgens hem liggen 
aan het bredere aanbod van activi-
teiten, verenigingen en clubs voor 
kinderen tegenwoordig. “Op maan-
dag wordt er ook altijd gevoetbald in 
Grubbenvorst, dus ik denk dat veel 
jongens daarvoor kiezen. Daarom 
staan we er ook voor open om nog 
een andere avond de groep te organi-
seren, als daar belangstelling voor is.”

Noodkreet
    De laatste jaren is niet alleen het 
aantal kinderen teruggelopen, maar 
ook wordt het steeds moeilijker om 
nieuwe vrijwilligers te vinden, geeft 
Eef aan. “Het is zelfs zo extreem, dat 
we onze jeugdclub op zullen moeten 
heffen als er zich de komende maan-
den geen nieuwe leiders van 18+ 
aanmelden”, vertelt ze. “We zijn zelf 
actief bezig met het werven en heb-
ben door heel Grubbenvorst posters 
opgehangen, maar helaas zijn er nog 
geen reacties.” De groep vermoedt 
dat het uitblijven van aanmeldingen 
te maken heeft met verschillende 
factoren. “Je doet het op vrijwillige 
basis en je ziet dat minder jongeren 
hiervoor openstaan”, vertelt Teun. 
“Het is zo leuk om te doen, dus we 
hopen dat mensen zich snel aan-
melden en onze club kan blijven 
bestaan.”

    Tekst en beeld: Floor Velthuizen

    Een onmisbare vrijwilliger binnen uw 
vereniging of stichting opgeven voor 
deze rubriek? Stuur een e-mail naar 
redactie@hallohorstaandemaas.nl 
onder vermelding van ‘Vrijwillig in de 
spotlights’.   

Vrijwillig in de spotlights

Zaterdag 29 april 2023

Een lokaal, laagdrempelig en leuk hardloop-
evenement voor jong en oud door de straten 
van het centrum in Horst.

350 meter / 500 meter / 1150 meter 
2500 meter (Ut urban rundje) / 5 km / 10 km

DOE MEE...

Inschrijven via 
www.rundjeumuthundje.nl/inschrijven

aanstaandeaanstaande
zondagzondag

koopzondagkoopzondag

Shop      p
z    Ndag

www.horst-centrum.nlwww.horst-centrum.nl

z    Ndag
Shop      p

Koopzondag 2021_Hallo advertentie.indd   1Koopzondag 2021_Hallo advertentie.indd   1 13-10-2021   12:48:2013-10-2021   12:48:20
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 Dik verdiende overwinning
    Melderslo wint verdiend in Ospel
    Melderslo ging zondag 19 maart op bezoek bij RKSVO. In Ospel boekten de roodwitten een dik verdiende 0-2 
overwinning.

    Op een slecht veld werd in de eerste 
helft een zeer matig potje op de mat 
gelegd. De eerste 20 minuten was 
RKSVO de bovenliggende partij, maar 
naarmate de wedstrijd vorderde kwam 
Melderslo beter in de wedstrijd. Tot 
grote kansen leidde dit echter niet.
    De tweede helft liet een veel scher-
per Melderslo zien dat op jacht ging 
naar de openingstreffer. Teun Peeters 
ging voorop in de strijd. Dat leek zich 
in de 65e minuut uit te betalen in een 
doelpunt. Een fraai opgezette aanval 
belandde na een prachtig balletje van 

Joreno van de Ven panklaar op het 
hoofd van Teun Peeters: 1-0. Iedereen 
was op weg naar de aftrap, maar tot 
ieders verbazing werd het doelpunt 
afgekeurd, omdat de grensrechter 
als enige op het sportpark zag dat de 
bal de achterlijn had gepasseerd na 
de voorzet van Joreno van de Ven. 
Melderslo stroopte daarna de mouwen 
nog eens op. Teun Peeters werd in de 
70e minuut weer diep gestuurd en in 
het strafschopgebied neergehaald. Luc 
van Kuijck liet zich bij het nemen van 
de penalty niet van de wijs brengen 

en zette Melderslo op een verdiende 
voorsprong. Melderslo bleef druk zet-
ten op RKSVO. Het kwam niet meer 
echt in de problemen, maar de span-
ning bleef. In de 90e minuut was het 
wederom Luc van Kuijck die de bal 
ontving aan de linkerkant, twee man 
het bos instuurde en de keeper kans-
loos liet.

    Tekst: SV Melderslo

       

    Sterk team
    Mooie winst voor Oxalis
    Het eerste team van Oxalis nam het zondag 19 maart op tegen BMC 1. Om bovenin de poule mee te blijven 
spelen, was winst geboden. Zover kwam het ook: 14-12.

    Oxalis startte de wedstrijd sterk. Het 
wist al snel een voorsprong van 4-0 op 
het scorebord te zetten. Verdedigend 
zat het er goed bij, hoewel BMC gelei-
delijk ook de korf wist te vinden. Toch 
konden de dames van Oxalis de voor-

sprong behouden en gingen ze met 
8-4 de rust in.
    Na rust kwam BMC gemotiveerd terug 
uit de kleedkamer. Het bracht de stand 
terug naar 8-6. BMC bleef proberen 
om de aansluiting te zoeken, maar 

Oxalis wist gedurende de tweede helft 
het gat van twee punten in stand te 
behouden, met als uiteindelijk resul-
taat een eindstand van 14-12.

    Tekst: SV Oxalis   

 Derde op ranglijst
    Forse nederlaag dames Set 
Up in Uden
    De dames van Set Up speelden zaterdag 18 maart hun tweede 
topper op rij. Ditmaal reisde de Meerlose ploeg af naar Uden voor de 
uitwedstrijd tegen Saturnus Hendriks/Coppelmans DS1. Na de 
eerdere 3-1 nederlaag in eigen huis tegen Saturnus volgde nu een 
4-0 verlies.

    In de eerste set kwam Set Up door 
een goede servicereeks van Lisanne 
op een 12-13 voorsprong, die ver-
der werd uitgebouwd naar 14-18. 
Vervolgens kwam Saturnus via 
19-18 en 22-20 weer op voorsprong. 
In een spannende slotfase kon Set 
Up setverlies niet voorkomen: het 
verloor nipt met 25-23.

    Tweede set
    In de tweede set kwamen de 
Meerlose dames op een 5-8 voor-
sprong. In een daaropvolgende 
rommelige fase werd de voorsprong 
onnodig weggegeven: 12-9. Een 
dubbele wissel van Set Up kon set-
verlies niet voorkomen: 25-18.

    Slotfase
    Ook in de derde set kwam Set Up op 
voorsprong, via 6-8 naar 8-11. Een 
servicereeks van Saturnus gooide 
daarna roet in het eten en leidde 
tot een achterstand van 15-13. In 

de spannende slotfase werd de 
stand door een goede service van 
Sem nog gelijkgetrokken en was 
er sprake van setpoint. Set Up wist 
zichzelf echter niet te belonen en 
verloor de set met 26-24.

    Achterstand
    In de vierde set keek Set Up al 
vroeg tegen een achterstand aan. 
Via 7-3 hield Uden de voorsprong 
vast tot 13-8. Onder meer dank-
zij een prachtige knaller van Amy 
kwam Set Up terug tot 19-18. Toch 
won Saturnus de set uiteindelijk via 
22-19 en 23-21 met 25-21.

    Set Up staat nu derde op de ranglijst 
met respectievelijk twee en drie 
punten minder dan SEC en Saturnus, 
maar ook een wedstrijd minder op 
de teller.

    Tekst: Set Up   

S
am

en
begint met jou

begint met jou.

Dat  ‘als
thuis’-
gevoel

Hof te Berkel 
Solliciteer als zorgondersteuner, helpende (plus), 
zorgcoördinator, verzorgende IG, activiteitenbegeleider 
of verpleegkundige in Horst óf op een van onze 
andere locaties in de regio. 

Samen begint met jou.
werkenbijdezorggroep.nl
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Leerlingen Yuverta maken zich op voor gala
De eindexamenleeringen van Yuverta Horst maken zich op voor het jaarlijkse gala, dat dit jaar op donder-
dag 6 april door de straten trekt. De leerlingen gaan in een stoet vanuit de Horsterweg naar café Beurs in 
Sevenum, waar het galafeest plaatsvindt. 

De galastoet vertrekt om 19.00 
uur vanuit de Horsterweg 42. 
Traditiegetrouw zullen de leerlingen 
zich ook dit jaar weer in bijzondere 

voertuigen laten vervoeren. In totaal 
rijden zo’n honderd leerlingen samen 
richting café Beurs in Sevenum, 
waar het galafeest op de rol staat. 

Geïnteresseerden mogen zich naast 
de route verzamelen om de leerlin-
gen uit te zwaaien.

   

Voorstellingen jeugdtoneel Flink! in Gasthoês
Ook dit jaar hebben de spelers van jeugdtoneel Flink! gewerkt om een voorstelling op de planken te bren-
gen. Dit gebeurt op zaterdag 15 en zondag 16 april, voor het eerst in het vernieuwde Gasthoês in Horst.

Op zaterdag 15 april voert de oudste 
groep om 16.00 en 19.00 uur onder 
regie van Iris van Ingen Schenau 
‘De Golf‘ op. ‘De Golf’ laat zien dat 
fascisme in ieder mens zit. Twee 
geschiedenisleraren behandelen met 
hun klas de Tweede Wereldoorlog. Ze 
willen met een experiment aantonen 
hoe gemakkelijk het is om mensen 
in een bepaald keurslijf te dwingen. 

Er is iemand in de klas die zich niet 
goed voelt bij deze verandering. Deze 
voorstelling is gemaakt in samenwer-
king met de Muzikantine.
Een dag later, zondag 16 april, brengt 
de jongste groep om 15.00 uur ‘Waar 
is toch de hoofdrolspeler?’ op de 
planken. Dit stuk, naar een script van 
Jelle Stiphout, staat onder regie van 
Sacha van de Ven. De jonge spelers 

van Flink hebben dit jaar het heft in 
eigen hand mogen nemen. Ze heb-
ben namelijk hun eigen rol bedacht. 
De spelers bevinden zich in een zeer 
modern beeldenmuseum, bedacht 
door de kinderen zelf. Dit stuk wordt 
opgevoerd in samenwerking met de 
Jeugdharmonie van Horst.

Ratelen in Lottum in nieuw 
jasje gestoken
Ratelen, het langs de huizen gaan met ratels in de paastijd, heeft 
een lange traditie in Lottum. Toen basisschool De Bottel vorig jaar 
bekendmaakte het ratelen niet langer te organiseren, leek die 
traditie verloren te gaan. Maar een groep Lottumers heeft nu het 
initiatief genomen op woensdag 5 april te gaan ratelen.

Geen enkele echte Lottumer hoef je 
uit te leggen wat ratelen inhoudt, 
iedereen is er mee opgegroeid. 
Waarschijnlijk is het ratelen terug te 
voeren tot het gebruik van ratels in 
de kerk door de misdienaars in de 
vastentijd. Aanvankelijk gingen de 
misdienaars op stap met de ratels, 
later werden dat alle Lottumse jon-
gens. Vanaf 1993 mochten ook de 
meisjes mee gaan ratelen.
Tot voor corona gingen de kinde-
ren op Witte Donderdag al rate-
lend langs de huizen. De bewoners 
gaven eieren en vaak ook geld. De 
opbrengst werd meegenomen door 
de kinderen in manden en karren en 
later op de dag op school verzameld 
en geteld. Alle eieren en het opge-
haalde geldbedrag werden verdeeld 
over de kinderen die hadden gera-
teld en een deel van het geld werd 
geschonken aan een goed doel. De 
school organiseerde en begeleidde 
deze traditie.

Op woensdagmiddag 5 april gaan 
de kinderen uit groep 3 tot en 
met 8, die zich hiervoor opgeven, 
in groepjes langs de deuren bin-
nen de bebouwde kom van Lottum 
om te ratelen. Een groepje bestaat 
uit volwassen begeleiders, kinde-
ren uit groep 7/8 die de taken van 
oppasser, opper en drager vervul-
len en kinderen uit groep 3 tot en 
met 6 die met de groep meelopen. 
De deelnemers lopen de route met 
bolderkarren en draagmanden. Wie 
niet thuis is, kan de eieren en/of 
het geld ook aan de voordeur zet-
ten. Wie buiten de bebouwde kom 
woont en toch wil doneren, kan dit 
tussen 13.00 en 16.30 uur doen op 
het trapveldje achter Ulsheggerweg 
4d. De opbrengst gaat gedeeltelijk 
naar de ratelaars en wordt gedeel-
telijk gereserveerd voor kinderacti-
viteiten in Lottum.

   

Opening bijenpaviljoen 
Peelmuseum
Het Peelmuseum in America krijgt een bijenpaviljoen. Dit wordt 
zondag 16 april geopend door burgemeester Ryan Palmen van 
Horst aan de Maas. 

De feestelijke dag begint om 11.00 
uur met een Peelbrunch. Om 13.00 
uur volgt de officiële opening door 
de burgemeester. De rest van de 

middag is er een markt. Verder zijn 
er kinderactiviteiten en zorgen de 
Mud Road Rangers voor livemuziek.

   

Tweede programma Jasper 
van der Veen in ’t Gasthoês 
Jasper van der Veen was al even te zien tijdens de previewavond 
van Kukeleku. Maar op vrijdag 24 maart staat hij een hele avond in 
’t Gasthoês in Horst met zijn tweede voorstelling ‘Niet gehinderd 
door enige kennis’. 

Aan de ene kant wil Jasper zijn 
ongezouten mening geven, actie 
ondernemen en iets veranderen. 
Aan de andere kant loopt zijn hoofd, 
langzaam maar zeker, steeds verder 
vol met triviale kennis en nuan-
cerende informatie. Dus moet hij 

kiezen: alles kapot redeneren en 
tot niks komen, of simpelweg het 
podium oplopen en weer beginnen 
met praten. De voorstelling begint 
om 20.15 uur. Tickets zijn verkrijg-
baar via de website van ’t Gasthoês.

   

Kinderworkshop regenboog 
maken in Kantfabriek
Museum de Kantfabriek in Horst organiseert op woensdagmiddag 
29 maart van 14.30 tot 16.30 uur een workshop regenboog maken. 
Kinderen vanaf 6 jaar maken in deze workshop hun eigen regen-
boog. 

Om een regenboog te maken, 
gebruiken de kinderen in de work-
shop draden dik garen of koord. Om 
elke draad wordt gekleurd garen 
gewikkeld en daarna aan elkaar 

genaaid tot een kleurrijke regen-
boog. Het werk is niet moeilijk, 
maar je bent er wel een tijdje mee 
bezig. Het eindresultaat mogen de 
kinderen mee naar huis nemen.



152303 \ service

Apotheek
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2, Meerlo
0478 53 00 80
apotheekmaasdorpen.nl 
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 tot 17.30 uur 
zaterdag 10.00 tot 12.00 uur

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

Gebiedsteam
Hulp nodig bij werk, inkomen 
of zorg?
Vraag een gesprek aan
Gemeente Horst aan de Maas
077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Tandarts
Spoedgevallendienst
Tandartsenpost Eindhoven
Aalsterweg 108
5615 CJ  Eindhoven
040 311 19 15
tandartsenposteindhoven.nl

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen
Industriestraat 11, Horst
Pastoorstraat 23, Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl

Alarmnummer
Brand, ongeval of misdrijf
112
Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Tijden Heilige Missen

Broekhuizen
Zondag 26 maart 09.30uur

Griendtsveen
Zondag 26 maart 11.00uur

Grubbenvorst
Zaterdag 25 maart 13.00uur
Schutterij St.Jan
Zaterdag 25 maart 19.00uur
Schutterij St.Jan

Hegelsom
Zondag 26 maart 09.30uur

Horst
Zaterdag 25 maart 18.00uur
Zondag 26 maart 11.00uur
Maandag 27 maart 18.30uur
Dinsdag 28 maart 09.00uur
 + aanbidding
Woensdag 29 maart 18.30uur                                          
Donderdag 30 maart 18.30uur
Vrijdag  31 maart 18.30uur

Kronenberg
Zaterdag 25 maart 19.15uur

Meerlo
Donderdag 30 maart 09.00uur
 - biddende moeders 09.30uur

Sevenum
Zondag 26 maart 09.30uur
 -uitstellling Allerheiligste 14.00uur
Maandag 27 maart 18.30uur
Dinsdag 28 maart 18.30uur
Donderdag 30 maart 18.30uur
Vrijdag 31 maart 18.30uur

Swolgen
Zondag 26 maart 09.30uur
Dinsdag 28 maart 19.00uur

Tienray
Woensdag 29 maart 19.00uur

Priesternoodnummer
06 55 40 80 23

Religie Medische zorg Puzzel

Puzzelwedstrijd

De oplossing van de puzzel in de HALLO van 16 maart 2023 was: 

 

En de winnaar is: Nelly van Ninhuijs-Wagemans. Van harte gefeliciteerd met een cadeaubon t.w.v. € 25,- 
beschikbaar gesteld door Durlinger in Horst.

Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door 
PLUS Bloem & Zo in Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-
centrum.nl, of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): 
Centrummanagement (t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. 
Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden.  
Oplossingen moeten vóór zondag 26 maart 2023  (12.00 uur) binnen zijn. 
De winnaar wordt donderdag 30 maart bekend gemaakt op deze pagina. 
Veel succes en puzzelplezier gewenst!

       

 

 
 

 

  

 

 
 

    

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 

   

  
  

 

 
  

  

    

  

   

 
  

   
 

  

  

Sudoku
Plaats de cijfers 1 t/m 9 elk één keer in alle rijen en kolommen en in 
elk vierkantje van de vakken van 3x3.

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Kom in de Kas wordt mede mogelijk gemaakt door onze stersponsoren:

ZONDAG  2 APRIL 2023
11.00 – 16.00 UUR

KOM IN DE KAS
HORST AAN DE MAAS 
- VENLO

Kijk voor meer informatie op: www.komindekas.nl 
en volg ons: facebook.com/komindekaslimburg

SCHREURS 
PLANTEN

BEJO HENDRIX-RASING 
AARDBEIEN

B&B PLANT BAKKER SWEET 
PEPPERS

WESTBURG 

GROENTEBEDRIJF 
BAETSEN

BRIGHTLANDS 
CAMPUS GREENPORT

VENLO 

KOKKERELLI & STICH-
TING KIDS UNIVERSITY 

FOR COOKING

DAGTOCHTEN VAKANTIEREIZEN

KEUKENHOF
Vertrekdata: 1, 11, 19, 22 april, 2, 10 mei
Incl. entree ticket

€ 68,-

LIBELLE ZOMERWEEK
Vertrekdata: dagelijks van 11 t/m 17 mei
Incl. entree ticket

€ 53,-

BAIERSBRONN – SCHWARZWALD  Duitsland
17 juni (vertrekgarantie), 19 augustus
8 dagen halfpension

€750,-

ANDORRA
24 juni, 14 oktober
10 dagen halfpension

€ 995,-
ZILLERTALER MUZIKANTEN PARADE - Oostenrijk
21 juli (vertrekgarantie), 3 september
10 dagen halfpension

€ 1150,-

NAUDERS  TIROL  Oostenrijk
9 juni (vertrekgarantie), 7 juli, 15 augustus (vertrekgarantie),
8 september – 10 dagen halfpension

va  € 975,-
RATTENBERG  BEIEREN  Duitsland
30 april, 11 juni, 16 juli, 17 september, 8 oktober
8 dagen halfpension

va  € 625,-

IGEA MARINA  ADRIATISCHE KUST  Italië
22 juli, 9 september
10 dagen halfpension

va  € 895,- 
FIETS HET PIETERPAD
30 mei (vertrekgarantie), 14 augustus, 25 september
5 dagen halfpension

€ 575,-

BERGEN AAN ZEE  Noord-Holland
12 juni, 25 september
5 dagen halfpension

€ 625,-
STEDENREIS PRAAGMOREINCLUSIVE
10 mei (vertrekgarantie), 14 juni, 13 september
5 dagen volpension

€ 595,-

OBERAU  WILDSCHÖNAU  Oostenrijk
30 mei, 16 juli, 3 september
8 dagen halfpension

va  € 775,-

SOLDAAT VAN ORANJE  DE MUSICAL
Vertrekdata: 23 april, 4 juni, 25 juni
Incl. entreekaart 1e rang

va  € 125,- NIEUW!

MUSICAL DISNEY’S AIDA
Vertrekdata: 21 mei, 9 juli
Incl. entreekaart 1e rang

€ 144,-

ALTMÜHLRADWEG  Duitsland
3 juli, 24 juli
9 dagen halfpension

€ 995,-

RONDREIS SCHOTLAND & IERLAND
4 mei (vertrekgarantie), 23 augustus
12 dagen halfpension

€ 1695,-

HEEL VEEL INCLUSIEF!
!

VERTROUWD ADRES!
!

SINGLEVRIENDELIJK!
! FIETSREIS!!

FIETSREIS!!

HEEL VEEL INCLUSIEF!
!

5 dagen halfpension

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN

WERKZAAMHEDEN  
Elke week op donderdag, vrijdag of zaterdagochtend 
de HALLO krant bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE  
Mail naar bezorgers@garcon.nl 

HORST RONDOM VENRAYSEWEG

WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS 
VOOR DE VOLGENDE ROUTES

HEGELSOM RONDOM LANGSTRAAT

METERIK RONDOM SINT JANSSTRAAT

SEVENUM RONDOM MOLENVELDWEG

SEVENUM RONDOM VAN VLATTENSTRAAT


