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Handen uit de
mouwen voor NLdoet
In het kader van NLdoet staken vrijwilligers vrijdag 9 en zaterdag 10 maart de handen uit de mouwen. Ook in Horst aan de Maas werd volop geklust voor het goede
doel. Zo werd in Hegelsom het schoolplein opgeknapt en werd in Tienray het speeltuintje onder handen genomen. In Kronenberg werd gezamenlijk gekookt voor ouderen
en in Meterik werd, net als in Sevenum, een bijenoase ingericht. Zo vonden er in de hele gemeente tientallen activiteiten plaats, allemaal met hulp van vrijwilligers.
Volgens NLdoet kwamen deze editie ruim 350.000 mensen landelijk in actie en werden gezamenlijk meer dan 9.500 acties uitgevoerd.

Gemeenteraad stelt bestemmingsplan Kerkeveld vast
De raad van Horst aan de Maas heeft het bestemmingsplan voor het appartementencomplex aan parkeerplaats Kerkeveld in Horst is vastgesteld tijdens de raadsvergadering van dinsdag 13 maart vastgesteld.
Wethouder Bob Vostermans geeft hierbij aan dat de exacte invulling van dit plan bij de initiatiefnemer ligt.
De gemeente beoogt de realisatie van achttien appartementen op
parkeerplaats Kerkeveld in Horst.
“Het betreft hier huurwoningen die
qua prijs boven de grens voor
huursubsidie liggen. Het wordt een
woonzorg-complex, waarbij de
woningen voornamelijk voor ouderen bestemd zijn en met zorg
gecombineerd kunnen worden.
Op deze manier kunnen ouderen
weer dicht bij het centrum wonen”,
aldus Bob Vostermans.

Vanuit de gemeenteraad komen
er verschillende vragen over het
bestemmingsplan, maar het merendeel steunt het idee. Bart Cox van SP
weet Vostermans echter te verrassen
door aan te geven tegen te willen
stemmen op het plan.

Plan is te vaag
“Er staan geen duidelijke dingen in het bestemmingsplan. Hoe
is het bijvoorbeeld geregeld met de
zorg waarover gesproken wordt? Zorg

is individueel en dus per persoon
anders. Met pijn in het hart moeten
we tegen stemmen, omdat we de
bouw van huurwoningen wel graag
willen stimuleren. Helaas is dit plan
voor ons te vaag. Er kan te veel fout
gaan”, aldus Bart Cox. Zijn collega
Aniet Fonteyne vraagt zich bijvoorbeeld af hoe het geregeld wordt als
er mensen met dementie komen te
wonen. “Het zal toch niet de bedoeling zijn dat er dan een gesloten afdeling bij komt?”

Jan Wijnen van PvdA benadrukt
dat het belangrijk is dat er een breed
maatschappelijk draagvlak is vanuit de omwonenden. “Het is wel van
belang dat we blijven communiceren
met de buren van deze woningen.
Het plan is namelijk te belangrijk om
hier op te stranden.”

SP stemt uiteindelijk
toch in
Vostermans weet hem gerust
te stellen door aan te geven dat de
lokale ondernemer die de woningen
ontwikkelt het gesprek is aangegaan
met de omwonenden. “We hebben

inderdaad vernomen dat omwonenden zich zorgen maken om bijvoorbeeld privacy. Wij denken hier in
mee in oplossingen, maar uiteindelijk ligt het bij de ondernemer om
dit concreet in te vullen. Hetzelfde
geldt voor de zorgvraag van de SP.
We kunnen van tevoren niet vast
stellen hoe zwaar de zorg is voor
de mensen die er komen te wonen,
dus ook dat ligt bij de ondernemer.
Wat wel vast staat is dat er woningen komen.” Na een korte schorsing
van de vergadering en overleg binnen de SP laat de partij uiteindelijk
weten alsnog in te stemmen met
het plan.
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Zo veel mogelijk mensen naar de stembus

‘Verkiezingen gemeenteraad hebben
invloed op je dagelijks leven’
Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Essentie
gehele gemeente

De gemeenteraadsverkiezingen zitten er weer aan te komen.
Op woensdag 21 maart mogen we allemaal naar de stembus om te kiezen
voor raadsleden, maar ook om te stemmen vóór of tegen de Sleepwet.
Tijdens de uitslag zijn er naast de partijcijfers, nog meer belangrijke
cijfers, namelijk de opkomstpercentages.
slechte opkomstcijfers zijn voor
gemeenteraadsverkiezingen, is de
gemeente toch altijd bezig om nog
meer mensen naar de stembus te
krijgen. Zo is er dit jaar voor het eerst
een mobiel stembureau. Dit stembureau staat van 07.00 tot 09.00 uur en
van 16.00 tot 19.00 uur op het
NS-station Horst-Sevenum en van
10.00 tot 15.00 uur in gemeenschapshuis De Smêlentôs in Evertsoord.
“Het is belangrijk dat zoveel mogelijk
mensen gaan stemmen”, aldus het
College van B&W van gemeente Horst
aan de Maas. “Het college vindt het in
dat kader belangrijk dat ook kiezers
die met de trein reizen gemakkelijk
hun stem kunnen uitbrengen. Een
mobiel stembureau bij het station
brengt weliswaar extra kosten met
zich mee, maar het college is van

mening dat dit gerechtvaardigd is om
zoveel mogelijk mensen naar de
stembus te krijgen.” Bij de gemeenteraadsverkiezingen draait het om
lokale politiek, om zaken die we in het
dagelijks leven tegenkomen. “De verkiezing van je eigen gemeenteraad is
de verkiezing die het meest dichtbij is
en invloed heeft op je dagelijkse
leven”, geeft Birgit op de Laak, lijsttrekker van PvdA aan. “Waar wordt
een vrijliggend fietspad aangelegd
voor een veilige fietsroute naar school
en werk, is er ook over 20 jaar nog
een zwembad in je gemeente, worden
de juiste huizen gebouwd?” “De lokale
politiek heel veel invloed heeft op hoe
de gemeente Horst aan de Maas er uit
ziet”, zegt CDA’er Bob Vostermans.
“Denk hierbij aan het ruimtelijk beleid,
de ondersteuning van verenigingen en
op welke manier de zorg geregeld is.
Het is daarom van belang dat je juist
je stem laat gelden bij de gemeenteraadsverkiezingen.” Bram Hendrix van
Essentie vult aan: “De kandidaten zijn
veelal mensen die je kent en die je

dagelijks tegenkomt, dus geen vervan-mijn-bed-show. Inhoudelijk gaat
het over veel waar je dagelijks mee te
maken hebt. Daar heeft iedereen mee
te maken, daar heeft iedereen een
mening over, daar mag je nu voor
stemmen.” Volgens Peter Elbers van
de VVD is het daarbij wel van belang
dat beloftes worden nagekomen.
“Je kunt wel een stemwijzer aanbieden of debatavonden organiseren,
maar het belangrijkste is geloofwaardigheid. Politieke partijen beloven van
alles maar lijken dit weer vergeten als
de spreekwoordelijke buit binnen is na
de verkiezingen. Ik zeg altijd: de
campagne begint daags na de verkiezingen. Door je beloftes na te komen,
door je belangstelling in de inwoners
en bedrijven te houden en door ook te
willen luisteren. Dat willen we als VVD
Horst aan de Maas gaan nakomen.
En het geconstateerde gebrek aan dat
alles geeft veel potentiële kiezers een
moedeloos gevoel. En dat is uiteindelijk een bedreiging voor de (lokale)
democratie.”

Roy Verhaegh
Marieke Vullings

Het opkomstpercentage van een
gemeente vertelt hoeveel van de
stemgerechtigden van die gemeente
er ook daadwerkelijk zijn gaan stemmen. Dit is van belang, omdat dan kan
worden vastgesteld in welke mate de
uitslag representatief is voor de hele
gemeente. Ook voor het raadgevende
referendum over de Sleepwet is het
opkomstpercentage van belang, zodat
duidelijk is in hoeverre de uitslag een
afspiegeling is van de mening van
Nederland. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 heeft in Horst
aan de Maas ruim de helft van de
stemgerechtigden een geldige stem
uitgebracht. Het opkomstpercentage
was toen 54,4 procent. Dat was iets
meer dan in 2010, toen 50,6 procent
van de inwoners van de gemeente
gingen stemmen. Hoewel dit geen

Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Iris Cöp,
Yana van de Sande en Puck
Verheijen

Pilot vervoer verwarde personen gemeenten

Welkoop Sevenum
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans en Marianne Pirlo
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
bezorgservice@garcon.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

De politie stopt in april met het vervoeren van verwarde personen die geen strafbaar feit hebben gepleegd of op een andere manier gevaarlijk zijn.
Gemeente Venray wordt kartrekker van de 33 Limburgse gemeentes, waaronder Horst aan de Maas, die willen starten met een pilot voor passend vervoer
van verwarde personen.
Op dit moment zijn de politie en
de ambulance vaak betrokken bij
mensen met verward gedrag, voordat
zij beoordeeld kunnen worden door
een crisisdienst, stelt burgemeester
Hans Gilissen van gemeente Venray.
“Zij moeten deze verwarde personen
vaak naar een locatie vervoeren waar
een psychiater hen komt beoordelen.
Eerst was dan in Venlo, maar sinds
kort is daar een speciale ophaalkamer

voor bij Vincent van Gogh.” De politie
heeft laten weten het vervoer van
verwarde personen niet meer aan te
kunnen. Gilissen: “Vaak zijn er twee
personen een halve dag bezig met
zo’n geval. Al die tijd kan er ook geen
surveillance gereden worden.”
Gemeente Venray neemt het
voortouw in het aanvragen van
subsidie bij het Rijk voor de pilot met
alternatief vervoer. Met de subsidie

kan er in Noord-Limburg een proef
gestart worden met het inzetten
van de GGZ Vervoersdienst voor
vierhonderd ritten over de periode
van één jaar. Verwarde personen
worden in een regulier busje
vervoerd, in aanwezigheid van twee
specialisten. Politie en ambulance
hoeven dan niet meer betrokken te
worden bij incidenten met verwarde
personen waar geen strafbare feiten

of lichamelijk letsel bij komt kijken.
De vervoersdienst van GGZ vervoert
de betreffende persoon naar de
ophaalkamer in Vincent van Gogh en
daarna eventueel naar huis of naar
een opvanglocatie.
Wethouder Birgit op de Laak:
“We ondersteunen de start van de
pilot voor Limburg. Bestuurders vanuit
veiligheid en zorg trekken samen op
om tot de beste oplossing te komen.”

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17
5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Rötjes Young Plants is een toonaangevende leverancier van uitgangsmateriaal in de boomkwekerijsector. Het bewortelen van stekken van
sierheesters, bodembedekkende heesters en rozen is onze core business.
Hierbij staan een hoogst haalbare kwaliteit en de wensen van de klant centraal.

Vanwege sterke groei van ons bedrijf zoeken wij per direct:

Teeltmedewerker boomkwekerij
Een fulltime baan met verantwoordelijke taken en veel afwisseling

Productie medewerk(st)er
Een parttime baan van 28-32 uur met veel afwisseling

Voor de volledige vacature en mogelijkheid tot solliciteren, bekijk onze website
www.rotjes.com of neem contact op met Tobias Rötjes Tel. 06-12617178.
Rötjes young plants | Horsterdijk 116 | 5973 PR Lottum (NL) | T +31 (0)77 366 4080

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

Heb jij het in de vingers? Dan zoeken wij jou!
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Ideeën terrein Onder de Wieken

‘Bouw levensloopbestendige woningen’
Levensloopbestendige woningen, een bedrijfsverzamelgebouw of een plein: dat zijn de ideeën voor het oude
schoolterrein van basisschool Onder de Wieken in Meterik. Dat bleek dinsdag 13 maart tijdens een bijeenkomst
van de dorpsraad Meterik.
Een deel van het Theresiaklooster
in Meterik wordt de komende maanden verbouwd tot nieuw onderkomen
voor de basisschool. In het klooster is
al een gedeelte van de school gevestigd, maar nu is het de bedoeling dat
alle groepen in het gebouw worden
ondergebracht. De huidige school is
aan groot onderhoud toe en gaat de
komende jaren waarschijnlijk te
kampen krijgen met een leerlingenkrimp, waardoor er minder schoolruimte nodig is. De verhuizing van de
school betekent dat het huidige
gebouw en het terrein, die in eigendom zijn van gemeente Horst aan de
Maas, leeg komen te staan. De dorpsraad van Meterik riep onlangs inwoners op met ideeën te komen voor de
locatie. Een eerste inventarisatie vond
plaats op dinsdag 13 maart.

Daaruit bleek dat het een merendeel
van de aanwezigen een goed idee lijkt
om levensloopbestendige woningen te
bouwen op het terrein. Volgens een
van de inwoners, die zijn plannen al
op papier heeft uitgetekend, zou er
plek zijn voor zes woningen met acht
parkeerplaatsen. Onder andere de KBO
vindt het een goed idee, laat voorzitter Jan Steeghs weten. “Door woningen te bouwen voor ouderen, komen
andere huizen vrij, waardoor er
doorstroming plaatsvindt. Daardoor
blijven niet alleen jonge gezinnen in
Meterik wonen, maar ook de ouderen,
die nu wegtrekken omdat zij hier
nergens terecht kunnen.”
Het tweede idee dat werd aangedragen, is het creëren van een plein.
Dat zou dan een plek moeten worden voor jong en oud en waar diverse

dorpsactiviteiten gehouden kunnen
worden. “Dit is de enige locatie in
het dorp waar we zoiets kunnen aanleggen”, zegt één van de inwoners.
De aanwezigen zien het liefst wel
een plein dat ‘groen’ wordt aangekleed en een ontmoetingsplek wordt
voor het hele dorp. Als derde werd
bij de dorpsraad het idee geopperd
om het bestaande gebouw te laten
staan en er een bedrijfsverzamelgebouw van te maken. Niet alleen voor
ondernemers, maar ook voor verenigingen.
Besloten werd om alle ideeën
verder uit te werken. Over enkele
maanden worden de uitgewerkte
plannen gepresenteerd. Het is uiteindelijk aan de gemeente wat er
uiteindelijk met de locatie wordt
gedaan.

Steun vanuit de raad
voor statiegeldalliantie
Thijs Lenssen van de SP diende dinsdag 13 maart tijdens de raadsvergadering een motie in om gemeente
Horst aan de Maas aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Dit werd volop gesteund vanuit de raad, wat betekent
dat ze er mee aan de slag gaan.
“Wij, als burgers, ergeren ons al
jaren aan zwerfafval in het buitengebied”, licht Lenssen toe. “De grote
hoeveelheden blikjes en petflesjes die
we op straat tegenkomen, zijn ergerlijk. Je hoeft maar 20 kilometer oostwaarts te rijden naar Duitsland en dan
zien we hoe het daar geregeld is.
Daar heffen ze al jarenlang statiegeld
op blikjes en petflesjes en we zien dat
er daardoor minder vorming is van
zwerfafval.” De statiegeldalliantie is
een initiatief vanuit Nederlandse
gemeenten en organisaties om een
signaal af te geven bij de overheid.
Een signaal om statiegeld in te voeren
op blikjes en petflesjes, om zodoende
zwerfafval te verminderen.
“Afgelopen weekend is daar een
ontwikkeling in geweest, waarbij de
staatssecretaris een convenant heeft
gesloten met de industrie. Het zoveel-

ste convenant, want je ziet hierin de
macht van de industrie die het zoveelste proces vertraagt. De statiegeldalliantie gaat hiermee niet akkoord, want
blikjes zijn hierin niet meegenomen.
Zodoende wil ik bij deze de gemeente
verzoeken zich aan te sluiten bij de
statiegeldalliantie, zodat we zelf iets
kunnen doen aan het zwerfafval”,
aldus Lenssen.
Wethouder Op de Laak laat weten
dat ze het initiatief steunt, maar niet
zonder kanttekening. “Wij hebben als
college lang getwijfeld om statiegeldsystematiek op blikjes en flesjes in te
voeren in de gemeente. De reden dat
we twijfelden, is dat we hiermee de
verpakkingsindustrie de ruimte zouden geven zich niet meer verantwoordelijk te voelen voor de verwerking
van het afvalmateriaal. Ik steun ieder
voorstel om zwerfafval in het buiten-

gebied te verminderen, maar we
moeten ook wel kritisch blijven naar
de verpakkingsindustrie. Het is aan
deze partij om verpakkingen eenvoudiger en makkelijker recyclebaar
te maken.”
De motie van Lenssen krijgt
volop steun vanuit de raad. Jos
Gubbels van D66+GroenLinks laat
bijvoorbeeld weten dat het zwerfafval een doorn in het oog van de
inwoners is. “Elk initiatief om dit te
minimaliseren moeten we ondersteunen”, vertelt hij. Bram Hendrix
van Essentie draagt aan om het
vooruitstrevende afvalsysteem
van de gemeente in deze alliantie mee te nemen. Lenssen laat tot
slot weten blij te zijn met de steun:
“Op deze manier kunnen we een
krachtig signaal afgeven om zwerfafval tegen te gaan.”

Prinsen en Prinsessen avond
Vrijdag 16 maart

Kom jij ook
verkleed?

17-20 uur
Spellenkaarten zijn
voor maar €3,50 p.p.
verkrijgbaar bij
onze informatiebalie

elke
zondag
open

Meer info:
www.leurs.nl

STRAELSEWEG 370 VENLO

Voor ouders en
begeleiders is
de toegang gratis

Wat pakken we
vandaag aan?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we altijd vacatures waar je direct aan de slag kunt.
Kijk maar eens hieronder. Wat wordt jouw volgende baan?

Machine bediende kaasmakerij

Vac.nr. P023415
Je maakt en bewerkt kaas op ambachtelijke wijze. Je bedient de
machines en werkt in twee ploegen.

Hekwerkmonteur

Vac.nr. P023117
Samen met de voorman plaats en monteer je hekwerken en
poorten. Daarnaast voer je het onderhoud uit.

Grondwerker

Vac.nr. P019167
Je maakt bestratingen en voert graafwerkzaamheden en reparaties
uit. Als een echte vakman maak je nieuwe rioleringen. Je werkt
ongeveer 40% binnen en 60% buiten.

Onderhoudsmonteur verpakkingsmachine
glastuinbouw

Vac.nr. P023019
Jij zorgt voor periodiek onderhoud van de machines en elektrokarren. Daarnaast los je storingen snel en vakkundig op. Je bent
positief ingesteld en een echte aanpakker.

Planner – Coördinator plantenkwekerij

Vac.nr. P022069
Jij bent de schakel tussen verkoop en productie. Een sociaal
en analytisch sterke coördinator, met inzicht in processen. Je
maakt de planning van de verschillende plantsoorten en
werkt met telers en verkopers.

Oogstmedewerker tomaten

Vac.nr. P013326
Naast allerlei werkzaamheden in de tomatenoogst werk
je buiten het teeltseizoen mee aan de voorbereidingen
voor de nieuwe teelt. Je werkt vanaf 6.00 uur ’s ochtends dus vroeg opstaan is voor jou geen probleem.

Parkeren Westsingel
blijft verboden
Het blijft verboden om te parkeren op de Westsingel in Horst. Dat heeft het College van B&W van Horst aan
de Maas besloten, nadat een eerder besluit om parkeren toe te staan tot veel bezorgde reacties leidde.
In het Gemeentelijk Verkeers en
Vervoersplan (GVVP) is opgenomen
dat parkeren op zogenoemde buurtontsluitingswegen is toegestaan.
Dit mag bijvoorbeeld al op de
Gasthuisstraat in Horst,
Swolgenseweg in Tienray en de
Horsterdijk in Lottum. Voor buurtont-

sluitingswegen geldt een maximum
snelheid van 50 kilometer per uur.
Fietsers maken gebruik van rode
suggestiestroken. Volgens gemeente
Horst aan de Maas zorgen geparkeerde
voertuigen op deze wegen ervoor dat
auto’s hun snelheid beperken. Eerder
werd bekendgemaakt dat ook op de

Westsingel in Horst parkeren zou
worden toegestaan. Dit leidde tot
veel onbegrip bij inwoners, die
vrezen dat de weg daardoor juist
gevaarlijker zou worden voor fietsers.
Het college heeft daarop besloten het
besluit aan te passen en een parkeerverbod in te stellen op de Westsingel.

Solliciteer via de site of stuur je
CV naar horst@ab-werkt.nl
AB Werkt Horst
Spoorweg 6
5963 NJ Horst
T 077 - 39 808 83
ab-werkt.nl
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HALLO op vakantie...
HALLO Horst aan de Maas is al op veel plekken in de wereld geweest. Bent u ook, buiten Horst aan de Maas, op vakantie geweest en heeft u een leuke foto gemaakt
met de HALLO? Stuur deze dan naar redactie@hallohorstaandemaas.nl met uw gegevens en wie weet ziet u uzelf terug in de HALLO!

... in Roelofarendsveen
Mia en Leo Janssen uit Horst hebben deelgenomen aan de voorronde van het NK legpuzzels in
Roelofarendsveen. Zij vormden een team met dochter Kim uit Horst en haar vriend Peter uit Venray.
Samen wisten ze een tweede plaats te bemachtigen door een puzzel van 1000 stukjes te maken,
met een tijd van 1 uur 28 minuten en 22 seconde. Daarna hadden ze tijd over om de HALLO te lezen.

... in Nieuw-Zeeland
De familie Selten uit Sevenum bracht een vakantie door in
Nieuw-Zeeland. Daar bezochten zij Hobbiton, een filmlocatie van
The Lord of the Rings. Natuurlijk wilden zij de Hobbits ook laten
meegenieten van het nieuws uit de regio.

... in Lermoos

... in Oostenrijk

Bas Kersten en Helen Vlot uit Melderslo verwisselden tijdens de carnavalsvakantie samen met
hun dochter Sanne het rood, geel en groen voor een wit, winters natuurlandschap in Lermoos,
Oostenrijk. Zo maakten zij een sleetocht van ruim één uur door het besneeuwde landschap,
begeleidt door deze twee grote paarden. Achteraf konden ze weer helemaal opwarmen met het
lezen van de HALLO.

Twan Philipsen uit America en Peter Philipsen uit Veulen begonnen op 26 januari aan de Alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk
op de Weissensee. De twee schaatsen daarvoor een tocht van 200
kilometer. Ook hadden ze tussen het schaatsen door ook nog even
tijd om de HALLO te lezen.

Paasbrunch

€26,50 p.p.
vanaf 6 jaar €16,50 p.p.
tot 5 jaar gratis p.p.

vanaf 12 jaar
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e

M
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ok
in
g! !

Wij heten u van harte welkom op zondag 1 april a.s. om samen met familie en vrienden,
tussen 11.30 en 14.00 uur te genieten van een uitgebreide Paasbrunch inclusief onbeperkt
koﬃe, thee, vruchtsappen en zuiveldranken. Restaurant de Oude Hoeve presenteert voor u een
groot assortiment van diverse koude gerechten, broodsoorten, salades en warme gerechten.
Alles wordt uitsluitend met verse ingrediënten voor u bereid!
Kijk voor het complete assortiment op www.restaurantdeoudehoeve.nl
Reserveren is gewenst. Graag per mail: info@hotelarcen.nl
Of telefonisch: 077 - 473 12 10 Ook voor vragen of suggesties …..

Restaurant De Oude Hoeve

Raadhuisplein 6

5944 AH Arcen
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Verhalen van de straat

Bedelaarspad tussen

Sevenum en Kronenberg
We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de
veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd
zijn in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de Maas dook eerder al de archieven in en is nu terug
met een nieuwe reeks. In deze aflevering het Bedelaarspad tussen Sevenum en Kronenberg.

Bosviool in
wandhanger

Viola cornuta. Diverse
kleuren. 50 cm.
2 stuks 14.99

1+1
GRATIS
Elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uur.
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 11. GELDIG VAN 15-03 T/M 21-03. OP=OP

BROMMOBIEL met AM rijbewijs

Aan het begin van de vorige
eeuw bestond het buitengebied
van Sevenum uit woeste grond,
waardoor voetpaden en karresporen liepen. Eén van die paden
was het Bedelaarspad, dat in die
tijd nog veel langer was dan
vandaag de dag. Men kon toen
bijna rechtstreeks via het pad
van het gehucht Kronenberg naar
de Kleefsedijk in Sevenum lopen.
Door ontginning, verkoop van
grond, bebouwing en de latere
ruilverkaveling werden sommige
voetpaden en karresporen
verlegd of aan het verkeer
onttrokken. Daardoor is het
Bedelaarspad tegenwoordig wat
korter dan vroeger.
Vanaf de jaren 60 van de
vorige eeuw werd de ligging van
de wegen in het buitengebied
officieel vastgesteld, verhard
en kregen de wegen en paden

bij raadsbesluit een officiële naam.
Het Bedelaarspad kreeg zijn
officiële naam in 1979. In de volksmond was het pad echter al decennia lang bekend onder deze noemer.
Hoewel bij het raadsbesluit ook de
naam Kronenbergweg is overwogen, werd die naam niet gekozen.
De gemeente Sevenum wilde de
naam Bedelaarspad niet voor de
historie verloren laten gaan.
De naam van het Bedelaarspad
gaat namelijk ver terug in de tijd
en hangt samen met de geschiedenis van Sevenum en Kronenberg.
Waarschijnlijk werd de weg zo
genoemd omdat bedelaars en
andere ‘vreemdelingen’ vroeger na
zonsondergang niet meer in het dorp
mochten. Zij moesten daarom met
een grote boog om Kronenberg en
Sevenum heenlopen en gebruikten
het huidige Bedelaarspad hiervoor.
Om deze reden werd het pad gezien

als een grens voor personen die
niet welkom waren in het dorp,
zoals bedelaars. Het Bedelaarspad
kreeg tijdens de Tweede Wereldoorlog een andere belangrijke
betekenis. Op 2 oktober 1942
stortte aan het pad een Engelse
bommenwerper neer. Alle zeven
bemanningsleden kwamen hierbij
om het leven, iets wat destijds een
diepe indruk op de buurtbewoners
maakte. Ter herinnering aan deze
gebeurtenis staat er daarom sinds
oktober 2017 een oorlogsmonument aan het Bedelaarspad.
Vandaag de dag is het
Bedelaarspad een populair wandelpad. Het grenst aan bosgebied
de Steegberg en is, mede door het
oorlogsmonument, een belangrijk
onderdeel van de Kronenbergse
wandelroute ‘Oorlogssporen’.

Harry Litjens stond in 1990 aan
de basis van Museum De Locht, eerst
als voorzitter en later werd hij directeur van het museum. Daarnaast was
Litjens onder andere lid van het kerkbestuur in zijn dorp en was hij voorzitter
van Stichting Geschiedenis Melderslo.
Tijdens de viering van het tienjarig
bestaan van De Locht werd Litjens
onderscheiden met een lintje. In 2007,
bij zijn afscheid als directeur, ontving hij
het provinciaal ereteken Limburger van
Verdienste. De uitvaart heeft inmiddels
plaatsgevonden. (Foto: archief)

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

Kwaliteit heeft een naam

Bron o.a.: Ontwikkeling van het
Sevenumse wegennet

Oud-directeur De Locht overleden
Harry Litjens, voormalig directeur van Museum De Locht in
Melderslo, is op woensdag 7 maart
na een ziekbed overleden. Litjens
werd 75 jaar.

uw brommobieldealer in de regio

Vanaf zaterdag 24 maart zijn wij
weer dagelijks geopend!
Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

Zondag 22 april 09.00 - 15.30 uur

rommelmarkt
Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST

r dan
verhuurt méé
amen!
kr
kt
ar
alleen m

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Samen...
Samen is niet meer.

Al lang had ik geen krachten meer
Maar toch bleef ik vechten, keer op keer
Nu leg ik mij erbij neer

Harry Litjens

Bedankt en hoije wah

echtgenoot van

Mia Litjens-van den Munckhof
Melderslo, 23 oktober 1942

Horst, 7 maart 2018

Harry, Pap, Opa is rustig van ons heengegaan
na een liefdevolle verzorging in
Buurtzorghuis Hospice d’n Doevenbos.
Melderslo, Mia Litjens-van den Munckhof
Melderslo, Geert en Miriam Litjens-Sikes
Anouk, Mayra, Rens
Horst, Miranda en Frank Habraken-Litjens
Bart, Nora
Oostrum, Frank en Ineke Litjens-van Zwamen
Gijs, Wout
Vlasvenstraat 15
5962 AC Melderslo
Wij zijn voor het laatst met ôzze Pap samen geweest
op 12 maart in de H. Odakerk te Melderslo,
waarna wij hem te ruste hebben gelegd
op de r.-k. begraafplaats tegenover de kerk.

Joep Sonnemans
*Horst, 19 augustus 1943

† America, 7 maart 2018

echtgenoot van

Riny Sonnemans-van Dijnen
trotse vader van
Claudia en Peter
Marco en Nicole
super opa van
Lenya, Ruben
Correspondentieadres: Zouavenstraat 11, 5966 NN America
De crematie heeft reeds plaatsgevonden.

Sterker dan het verlies is de herinnering die blijft
Diep bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van

“ózze Joepie”
Joep Sonnemans was een gedreven persoon in het verenigingsleven.
Hij was actief betrokken van 1979 tot 2014 bij KinderVakantieWerk Horst.
Mede door hem hebben vele kinderen een onvergetelijke week
in de zomervakantie beleefd. Hij was dan ook het gezicht van KVW Horst.

Verdrietig, maar dankbaar voor zijn grote bijdrage aan ons museum,
hebben wij afscheid genomen van

Wij zullen hem heel erg missen en wensen Rien, kinderen
en kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Harry Litjens

Bestuur KinderVakantieWerk Horst

Met hem verliezen wij iemand die van grote betekenis
is geweest voor ons museum.
Hij was een van de oprichters van De Locht en is lange tijd
aan het museum verbonden geweest als voorzitter en directeur.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie
veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.
Alle vrijwilligers van Museum De Locht te Melderslo

Karin Lijnders
Zij overleed in de leeftijd van 56 jaar
Horst 9 maart 2018
Op de Kamp 45,
5871 BC Broekhuizenvorst

Dankbetuiging

Een woord, een hand, een kaart of uw aanwezigheid tijdens
de afscheidsdienst waren voor ons een grote steun na het
overlijden van ons mam, oma en oma Speijcken

Truus Speijcken - Raijmakers
*31-08-1930

Intens verdrietig maar vol trots, bewondering en respect
moeten wij veel te vroeg afscheid nemen van
mijn dochter, mijn zus, schoonzus en tante

† 14-02-2018

Nelly en Wim
Henk
Gertie en Frantie
Klein- en achterkleinkinderen
De zeswekendienst voor mam vindt plaats op zaterdag 7 april om 18.00 uur
in de parochiekerk van OLV Troosteres der Bedrukten te Tienray.

Pap, Mam † en Thea †
Ingrid en Wim
Marian † en Twan
Kelvin en Kelly
Carlijn en Rob
Wij hebben op donderdag 15 maart afscheid genomen
van Karin in crematorium Boschhuizen te Venray.

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

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

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

www.theoarts.com

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

Opslagbox/werkruimte Horst.
Div. afmetingen, vanaf 25 m2,
geïsoleerd, tel. 06 24 19 24 01.
Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huijs,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Te huur in Lottum opslagloods 600 mtr.
06 12 50 53 73.
Scholieren gezocht
vanaf 14 jaar voor in de
komkommerteelt bij P v/d Homberg
in America. Het betreft voornamelijk
werkzaamheden als snijden en
sorteren op zaterdagen en in
vakanties. Interesse: 06 25 32 81 82.
Pedicure Dorothé. Een complete
voetbehandeling bij u thuis voor
€ 27,50. Sinds kort ook mogelijk om
u bij mij thuis te behandelen dit voor
maar € 24,- Bel voor een afspraak
06 11 88 61 38.
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Ideaal voor starters, vanaf 250 euro/
mnd, div. afm, 06 24 19 24 01
Businesscentrum Horst.
Zijdebloemen. Fleur uw woonkamer
op met een boeket van zijdebloemen,
eventueel in combinatie met hout.
Kom eens langs bij “Miniatuur” Miny
Kanters. Tel. nr. 077 398 51 08.
T. k. gevraagd landbouwmachine
o.a. ploegen/kopeg/spitmachine/
kieper/weisleep/weibloter/
mesttank/schudder/hark/maaier/
tractor en vee/paardentrailer enz.
alles aan bieden 06 19 07 69 59.
Hoekwoning Hegelsom
www.bakhuuske37.nl
Moderne hoekwoning van 2006 met net
afwerkingsniveau. Vraagprijs: € 255.000,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 partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken,
vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz.
Nieuw en gebruikt. Hagro Horsterweg
19 Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Aangeboden tweekapper uit 2015
www.lisdodde6.nl
Belastingservice Horst.
FNV Belastingservice Horst wordt per
1 febr 2018 Belastingservice Horst.
Voor alle particulieren, geen ZZP,
alle aangiftes en toeslagen. Info
077 398 47 88 en 06 12 44 60 49 of
belastingservice.horst@gmail.com

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Omdat er liefde is,
is er geen voorbij.
In alle eeuwigheid,
ben jij.
Toon Hermans

Jan Hoeijmakers
echtgenoot van

Jo Hoeijmakers – Flinsenberg
*Horst, 27 maart 1946

Horst
aan de
Maas

Mark
Schobers

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt
in de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben
gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Mark Schobers, geboren
en getogen in Hegelsom, maar inmiddels uit Xiamen, China.

† Horst, 13 maart 2018
Jo
Kim
Horst, 13 maart 2018
Kreuzelweg 15
5961 NM Horst

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 16 maart 2018
om 16.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Bijeenkomst om 15.45 uur in de ontvangstkamer van het
crematorium waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Jan is thuis waar u donderdag 15 maart 2018 van 18.30 uur tot
19.30 uur persoonlijk afscheid van hem kunt nemen.

Zoveel medeleven
Zoveel troostvolle woorden
Zoveel lieve kaarten
Dit alles doet je goed
wanneer je iemand
die je lief hebt
missen moet
Wij danken u hartelijk voor uw steun en medeleven,
in welke vorm dan ook, bij het overlijden van

Wiel van Berlo
Over de Beek 17
5865 AD Tienray
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
De zeswekendienst voor pap en mam zal worden gehouden
op zaterdag 7 april 2018 om 18.00 uur in de
Kerk O.L. Vrouwe Troosteres der Bedrukten in Tienray.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Nieuw: Cassandra Creatief is verhuisd
naar Grubbenvorst. Geopend dinsdag
t/m zaterdag. Verkoop van stoffen,
tricots, naai- en quiltbenodigdheden.
Kloosterstr. 64a tel. 077 400 81 96.

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Mark samen met zijn moeder op de Chinese Muur
Van een dorp met een kleine 2.000 inwoners,
verhuisde Mark Schobers (29) twee jaar geleden naar
het Miami van China, Xiamen, met 3,5 miljoen inwoners. Een groter verschil kun je je bijna niet indenken.
“Voor Chinese begrippen woon ik in een ‘kleine’ stad
met 3.5 miljoen inwoners maar het is altijd druk en
lawaaierig. Er is altijd wel iemand die toetert of aan
het verbouwen is. Toen ik na bijna twee jaar terugkwam in Horst, leek het bijna of de tijd stil had gestaan,
en het was zo stil en rustig. Dat mis ik af en toe, naast
mijn familie en vrienden, wel.” Mark groeide buiten
Hegelsom op samen met zijn jongere broer Jeroen.
“Hegelsom is een klein en gemoedelijk dorp. Ik speelde
met vrienden buiten, we haalden kattenkwaad uit of
bouwden in de Sint Joris-bossen een hut. Later hebben
we ook een eigen keet opgericht waar we veel plezier
gehad hebben.” Na de basisschool ging hij naar het
Dendron College in Horst om vervolgens in Eindhoven
de opleiding ict media-design te gaan volgen. Daar
stopte hij na twee jaar mee, om te doen wat hij altijd al
wilde doen: reizen. Hij vertrok naar Australië om daar
een jaar rond te trekken. Aan het einde van zijn reis
verbleef hij een maand in Thailand. “Op een boottocht
naar Koh Phi Phi kwam ik een Amerikaanse zakenman
tegen. Hij vertelde me dat China de toekomst was en
als ik Chinees zou spreken, dit heel veel carrièrekansen
zou creëren. Toen realiseerde ik me dat ik talen over het
algemeen snel onder de knie heb en ik dit zou kunnen
combineren met mijn passie voor reizen en het ontdekken van nieuwe gebieden.” Hij besloot Oriëntaalse Talen
en Communicatie (richting Chinees) in Maastricht te
gaan studeren.

Op zoek naar nieuwe uitdaging
Tijdens zijn studie bezocht Mark enkele keren China.
Zo studeerde hij een half jaar aan Beijing University of
Technology. “Na mijn afstuderen woonde ik nog steeds
in Maastricht en ik merkte dat mijn Chinees drastisch
achteruit ging omdat ik het nog maar zelden sprak na
mijn opleiding. Daarom besloten een oud-klasgenoot
en ik om in februari 2016 samen naar Beijing te gaan.”
Hij ging eerst aan de slag als leraar Engels, omdat het
moeilijk is een juist werkvisum te krijgen. “Het gros van
de leraren is niet officieel gekwalificeerd, beschikt vaak
ook niet over het juiste visum en maakt daarom kans om
gepakt te worden. Uiteindelijk was ik na een jaar klaar

met het lesgeven en was het tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan en ook iets te zoeken wat aansloot
bij mijn opleiding. Daarom ben ik naar Xiamen verhuisd
en hier doe ik Quality Management voor een vertaalbedrijf.”
De verschillen tussen Nederland en China zijn soms
moeilijk uit te leggen aan iemand die er niet is geweest,
zegt Mark. “Veel mensen zijn zeer verrast als ze de eerste keer naar China komen. Na in totaal meer dan drie
jaar in China, zijn er nog steeds dingen waar ik niet aan
kan wennen. Door de razendsnelle economische groei
van het land zijn veel mensen in korte tijd welvarend
geworden, maar hun oude gebruiken zijn nog niet veranderd. Zo zie je dus best wel eens dat mensen voorkruipen, rochelen en spugen, overal roken, luidruchtig
zijn, verkeersregels niet volgen enzovoort. Dit komt ook
door het feit dat de verschillen in de bevolking tussen rijk en arm vrij groot zijn. De Chinezen zijn over
het algemeen ook vrij ingetogen en zullen iemand ook
niet snel openlijk zeggen als hij/zij fout zit, waar in
Nederland een voorbijganger het je meteen recht voor
de raap zal melden. Verder is het ook heel interessant
om als ‘buitenlander’ in China te leven. Nog niet alle
Chinezen zijn er aan gewend om buitenlanders te zien
en zullen je dan ook even flink aangapen of de persoon
naast zich aantikken en zeggen: ‘Kijk, een laowai (buitenlander)’.”

‘Het is, en blijft, ‘thoês’’
Afgelopen december was Mark met kerst voor het
eerst in bijna twee jaar weer in Hegelsom. “Het was
heerlijk om iedereen na zo’n lange tijd weer te zien.
Gezellig in het centrum een biertje drinken met vrienden en op visite bij familie gaan. Het plan is nu ook om
in het vervolg toch wat vaker terug te komen, hopelijk komende zomer. Dan zou ik ook graag mijn vriendin Emma Chen (Luting Chen) meenemen om haar
Nederland te laten zien. Zij komt zelf uit Xiamen en is
lerares Engels. Ze kan niet wachten om Nederland een
keer te bezoeken.” “Ondanks dat wonen in een ander
land, met een dusdanig andere cultuur en een samenleving die zoveel anders is dan waar wij mee opgegroeid
zijn en waar geen dag hetzelfde is, heel interessant en
uitdagend is, zal ik hier niet voor altijd kunnen blijven en
zal ik ook zeker over een paar jaar terug komen. Het is,
en blijft, ‘thoês’.”
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Opening ’t Bakenshof
Na een jaar hard werken is het voormalige verzorgingshuis Berkele Heem in Horst omgebouwd
tot een nieuw woongebouw: ‘t Bakenshof. Op zaterdag 10 maart opende het gebouw in bijzijn van
wethouders Birgit op de Laak en Bob Vostermans, bestuurder Ger Peeters en de bewoners haar
deuren.

Sharon Martens genomineerd
voor Coiffure Award
Sharon Martens van salon Du Trezo uit Horst is voor de tweede keer genomineerd voor de Coiffure Award.
Van de twaalf categorieën is Sharon genomineerd voor de Consumer Award.
Het is alweer de 27e editie van de
kappersprijs, die in 1992 werd opgezet. Kappers van heel Nederland
kunnen meedoen aan de wedstrijd,
door middel van een inzending.
De inzending moet bestaan uit een
professionele fotoreeks over haarmode. Deze inzendingen worden
uiteindelijk beoordeeld door een
vakjury die de finalisten selecteert.

Publiek mag
stemmen
Zoals al eerder vermeld is Sharon
genomineerd voor de Consumer
Award. Dit betekent dat het publiek
zelf op deze inzendingen mag stemmen. Degene met de meeste stemmen wint de award. De uitreiking van
de Coiffure Awards vindt plaats
op zondag 22 april in Studio21 in
Hilversum.

Aanleg ontsluitingsweg
bedrijventerrein Tienray
In Tienray is een start gemaakt met de aanleg van de ontsluitingsweg van de Spoorstraat via de
Boerenovenweg naar de Nehobolaan. Deze verbinding moet er voor gaan zorgen dat het bestemmingsverkeer
rechtsreeks het bedrijventerrein kan bereiken.
Door het aanleggen van de ontsluitingsweg, gaat er straks minder
verkeer door het centrum, denkt
gemeente Horst aan de Maas.
Wethouder Vostermans Bob: “Ik ben
blij dat we nu verder kunnen gaan met
de realisatie van de ontsluitingsweg.
Het is de een belangrijke volgende
stap in de realisatie van de ruimtelijke
visie voor Tienray.” Na het realiseren

van de ontsluitingsweg op het industrieterrein zijn ook de bedrijfskavels
klaar voor uitgifte aan kleine zelfstandigen en MKB-bedrijven. In 2015 werd
door het College van B&W besloten
om de ruimtelijke toekomstvisie op
Tienray gefaseerd uit te voeren.
Supermarkt Jan Linders is verhuisd
naar de Boerenovenweg, de tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten is

gerealiseerd aan de Nehobolaan.
De volgende fase is uitgeven van de
bedrijfskavels en het realiseren van
een groenstructuur als buffer tussen
een mogelijke uitbreiding van het
woongebied en het bedrijventerrein.
Alle ontwikkelingen zijn in nauw
overleg met het Dorpsoverleg en de
inwoners van Tienray besproken, aldus
de gemeente.
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Open Coffee Met in
teken van sport
Open Coffee Met organiseert op dinsdag 20 maart een bijeenkomst
met Huub Hendrickx van Loopschool 2RUN4FUN. Als het weer het
toelaat wordt er vanaf 08.30 uur een wandeling gemaakt, anders vindt
er een bijeenkomst plaats in het Parkhotel in Horst.
Huub Hendrickx: “Tijdens de wandelsessie vertel ik over wat sport en
onder andere hardlopen voor lichaam
en geest doet en dat je er een betere
ondernemer van wordt en waarom.
Wat is trainen, trainingstechnieken,
het effect van fit zijn, ‘zitten, het
nieuwe roken’, komen onder andere

aan bod.” De organisatie raadt deelnemers aan wandelschoenen en een
paraplu mee te nemen. Open Coffee
Met is een vrijblijvende netwerkbijeenkomst waar zelfstandig ondernemers en ondernemende professionals
elkaar treffen op de derde dinsdag van
de maand tussen 08.30 en 10.30 uur.

Subsidie kasteel
Kaldenbroek
Nieuwe huurwoningen
door particulieren in Meerlo
Wethouder Bob Vostermans en Rob Claassen, van bouwbedrijf Claassen Bouw & Vastgoed BV,
bereikten vrijdag 3 maart een intentieovereenkomst over de bouw van diverse huurwoningen door
particulieren. Het betreft hier acht huurwoningen, vijf starterskoopwoningen en vier levensloopbestendige koopwoningen in het plan Burgveld Zuid in Meerlo.

Kasteel Kaldenbroek in Lottum krijgt een subsidie van 13.891 euro
voor onderzoek naar herbestemming van de schuur. De subsidie maakt
deel uit van de Subsidieregeling Stimulering Herbestemming
Monumenten.
De subsidieregeling is van het
ministerie van OCW (Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap), die ruim
2,6 miljoen euro beschikbaar stelt
voor onderzoek naar herbestemming

van gebouwen met cultuurhistorische waarde én voor regelingen om
deze water- en winddicht te maken.
Zo’n zeven ton is bestemd voor
monumenten in Limburg.

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, Intermakelaars,
Kempen Communicatie, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

LEVEREN VAN SANDWICH DAK- EN WANDBEPLATING

Definitief einde
Levensloopregeling komt in zicht
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Wellicht heeft u er ooit van gehoord, maar waarschijnlijk bent u het allang
weer vergeten. De Levensloopregeling. Deze regeling werd ingevoerd in 2006,
met de bedoeling werknemers de mogelijkheid te geven fiscaal aantrekkelijk
te sparen voor een langere verlofperiode. In de praktijk echter werd de
regeling met name gebruikt om eerder te kunnen stoppen met werken en dat
was nu juist niet de opzet.

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat het eerstvolgende kabinet,
de regeling al na zes jaar, in 2012
dus, weer afschafte. Er waren echter
uiteraard nog legio levensloopspaarders met een levenslooptegoed dat
nog moest worden opgenomen.
Om hiervan af te komen werden de
mogelijkheden om het bedrag op
de Levenslooprekening op te nemen
vergroot. Onder meer werd het mogelijk om in 2015 ineens het tegoed
op te nemen, waarbij er “maar”
80% van het Levenslooptegoed werd
belast. Een mogelijkheid om het
Levenslooptegoed om te zetten in een
vorm van oudedagsvoorziening, zoals
bijvoorbeeld een lijfrente, werd uitdrukkelijk door de regering afgewezen.Veel Levensloopspaarders hebben
hun tegoed in 2015 afgekocht,

maar een kleine groep heeft ervoor
gekozen om dat niet te doen. Dit spaartegoed staat er nog. Op 31 december
2021 loopt echter de overgangsregeling
van de Levensloop af. Dat betekent dat
alle dan nog op de Levenslooprekening
staande tegoeden belast vrijvallen.
Dat is al over vier jaar. Een eenmalige
extra fiscale inkomensbron kan tot nadelige belastinggevolgen leiden (hogere
belastingschijf) en dus zou het aantrekkelijk kunnen zijn om de uitkering te
spreiden over meerdere jaren. Dat is
echter wel een beetje koffiedik kijken,
want als de plannen van het huidige
kabinet doorgaan, zullen de tarieven
van de Inkomstenbelasting de komende
jaren lager worden en zou het juist aantrekkelijk kunnen zijn om te wachten.
Daarbij speelt ook nog de hoogte van
uw inkomen en de verwachting voor de
komende vier jaren een rol. Verwacht u
een inkomensstijging dan lijkt het verstandig de uitkering van de Levensloop

naar voren te halen, verwacht u juist
een daling of dip in uw inkomen dan
kunt u wellicht beter daarop wachten voordat u tot uitkering over gaat.
Een algemene regel is niet te geven.
In elk geval kan het geen kwaad nog
eens in uw kast te kijken of u nog
zo’n Levensloopspaarrekening heeft.
Als dat zo is laat u dan goed adviseren wat in uw situatie het beste is.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu

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

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

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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Zwembad De Berkel moet blijven en worden opgeknapt
Geen uitbreiding van intensieve veehouderij (megastallen)

Het team van VVD Horst aan de Maas, van links naar rechts:
Jeroen Achten (Grubbenvorst), Imke Emons (Horst), Luc Cuijpers (Horst), Twan
Hoeijmakers (Broekhuizen), Carla Gerrets-Dekkers (Horst), Peter Elbers (lijsttrekker,
Grubbenvorst), Paul van Zon (Horst), Yvonne Douven (Melderslo), Eric Thissen (Grubbenvorst), Jacqueline Beusmans (Sevenum) en Theo Douven (lijstduwer, Melderslo).

Onze veiligheid gewaarborgd door goede handhaving
Het profiel voor de nieuwe burgemeester moet worden
opgesteld na een inspraakronde voor alle inwoners
De zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen
Onderwijs en lokaal bedrijfsleven werken goed samen
Nieuwkomers in Horst aan de Maas moeten integreren
Meer bevoegdheden voor vertegenwoordigers uit de
dorpen (dorpsraden of andere vertegenwoordigingen)

www.vvdhorstaandemaas.nl

@VVDHorstadMaas

@vvdhorstadmaas
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GEPLUKT Eleonora Coenen
en chakra dance. Ik krijg veelal de
reactie dat ik iets eigens in mijn lessen
heb, waardoor mensen zich op hun
gemak voelen bij mij.”
Een grote bron van inspiratie voor
wat Eleonora doet, is haar overleden
zus Mariëlle. “Ze is op haar 26e
overleden aan baarmoederhalskanker
en ondanks haar ziekte is ze nooit bij
de pakken neer gaan zitten. Ze wilde
nog het beste van maken en bleef
zelfs tegen het eind van haar ziekbed
nog gewoon werken. Wij waren heel
close en ze is altijd een voorbeeld voor
me geweest in haar doortastendheid
en vastberadenheid. Ze klaagde nooit.
Het was dan ook een hele klap voor
ons gezin toen ze overleed. Het heeft
me doen beseffen dat het leven niet zo
vanzelfsprekend is en we mogen God
hierboven dankbaar zijn voor wat we
hebben, voor wat we kunnen doen.”

‘Licht van God’

Haar leven leeft ze volgens het motto ‘wish it, dream it, do it’. Ze volgt het grote voorbeeld van haar zusje, die ondanks haar ziektebed niet bij de
pakken neer ging zitten. Ze is er zodoende van overtuigd dat iedereen een missie in het leven heeft. Haar missie is om mensen weer in hun eigen
kracht te laten staan. Deze week wordt Eleonora Coenen (46), ook wel bekend als Leonie, uit Lottum geplukt.
Eleonora is in Horst geboren en
getogen. “Ik ben afkomstig van wat
vroeger de Meldersloseweg was en nu
bekend is als de Van Douverenstraat”,
vertelt ze. “Als ik de mensen vertel dat
ik van Coenen Tinus ben, dan weten
veel wel waar ik er eentje van ben.
Dat was mijn opa”, voegt ze hier
lachend aan toe. Sinds enkele jaren
woont ze in Lottum, waar ze het goed
naar haar zin heeft. “Ik woon hier
heerlijk in het centrum van het dorp,

omgeven door mooie natuur, waar ik
zelf veel rust vind. Om de twee jaar
wordt het dorp prachtig aangekleed
tijdens het Rozenfeest en daar geniet
ik altijd van. Daarnaast heb ik de Maas
op loopafstand. Dat is ook altijd heel
fijn om langs te wandelen en tot rust
te komen.” Het tot rust komen is iets
dat een grote rol in haar leven speelt.
Zelf tot rust komen, maar er bovenal
voor zorgen dat andere mensen hun
innerlijke rust vinden. “Mijn grootste

passie in het leven is om er voor te
zorgen dat mensen weer in hun eigen
kracht staan door middel van bijvoorbeeld yoga-meditatie”, zegt ze. “Ik zie
het vaak dat mensen aan zichzelf
voorbij lopen. We leven in een te
gehaaste maatschappij waarbij de
nadruk ligt op een prestatiegericht
leven. Ik vind het dan mooi om er in te
helpen dat mensen weer een pas op
de plaats kunnen maken.”
Ze is van alle markten thuis om

dit voor elkaar te krijgen. Zo heeft ze
een eigen yogastudio. “Mijn moeder
was vroeger ook yoga-instructrice, dus
je zou eigenlijk wel kunnen zeggen
dat ik er mee ben opgegroeid. Vanuit
mijn passie voor dans en beweging ging ik naar de yoga-opleiding in
Sittard. Ik ben zelf begonnen als aerobic docente en tegenwoordig geef ik
les in verschillende vormen van yoga:
kinderenyoga, zwangerschapsyoga,
hathayoga, maar ook meditatieve yoga

Naast haar werkzaamheden als
yogadocente, is ze ook al ruim 25 jaar
werkzaam in de verpleging. Dat deed
ze elf jaar in de Thuiszorg en nu al
veertien jaar in het klooster in Steyl.
Op deze locatie organiseert ze vaker
ook yoga- en stilteweekenden.
Daarnaast is ze actief als magnetiseuse en medium. Haar werkzaamheden hebben veelal een spirituele
inslag en dat is niet zonder reden.
Haar volledige naam is Eleonora, wat
in het latijn staat voor ‘genezer’ en
‘Licht van God’. “Ik bied mensen de
middelen om innerlijke rust te vinden. Ik ben blij dat ik mensen op
deze manier kan helpen. Het is met
dank aan God dat ik deze gave heb.
Dat is mijn missie en zo heeft iedereen zijn missie in het leven. Er is
altijd wel iets te doen om het beste
uit jezelf te halen. Op de bank blijven
zitten en tv kijken kan altijd nog”,
concludeert ze.

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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‘Blijkbaar weet men niet
meer wat verkeersregels zijn’
Iedere inwoner van Horst aan de Maas
heeft bijna dagelijks met het verkeer te
maken. Er is weinig aan te doen om er geen
onderdeel van uit te maken. Waar veel
mensen samenkomen is het gewoonweg niet
te vermijden dat hier frustraties ontstaan.
Ruim 93 procent van de ondervraagden geeft
aan zich geregeld te ergeren in het verkeer.
Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl

Waar erger jij je het
meest aan in het verkeer?

De voornaamste frustratie hierin blijkt het
gebruik van de smartphone te zijn, zowel op
de fiets als in de auto. Dit is een kwart van de
ondervraagden, waarbij er onder andere aangegeven wordt dat het gevaarlijke situaties
zorgt, ongeacht of dit nu bellen of appen is.
“Hoeveel slingerende auto’s en plotseling langzaam rijdende auto’s op de snelweg, ik stond
er echt versteld van hoe vaak dit gebeurd. Ik zit
in een hoge bestelbus en zie dat er veel automobilisten met hun telefoon bezig zijn tijdens
het autorijden”, vertelt iemand uit recente
ervaring. Weer een ander brengt een andere

Geen richting aangeven
Geen licht op de fiets

Inwonerspanel

1.672 leden

Top drie

Bellen of appen
in de auto / op fiets
Bumperkleven

vraag aan het licht: “Wordt er tijdens de verkeerslessen wel voldoende aandacht hier aan
besteed?” Ook wordt er een oplossing geboden: “Als ze je snappen met bellen, de telefoon
afnemen en na een maand pas teruggeven.”
Op de tweede plaats met elf procent komt
‘bumperkleven’. Iets dat door velen geassocieerd wordt met ‘asociaal rijgedrag’, ‘hufte-

righeid’ en ’arrogantie ten top’. Dat is volgens
is dat hierbij ook de schoolgaande jeugd op de
één van de ondervraagden te wijten aan het
fiets genoemd wordt, vooral als het om grote
gebrek aan tijd dat mensen tegenwoordig heb- groepen gaat. Het zonder licht op de fiets zitten
wordt dan wel weer als gevaarlijker bestemben: “Iedereen heeft haast. Overal wordt harder gereden dan toegestaan, Als je je aan de
peld. “Ik denk dat de meeste fietsers zonder
snelheid houdt, wordt er
licht niet in de gaten hebmeteen gereageerd met
ben hoe onzichtbaar ze
bumperkleven en knipzijn.”
‘Met stip bovenaan:
Tot slot zijn er ook nog
perlichten”. Hierbij is het
bumper kleven en geen
mensen die ervoor gekooverigens wel typisch
richting aangeven’
dat er aan de andere
zen hebben om zich niet
kant ook mensen zijn die
langer druk te maken over
‘Voor mezelf probeer ik
kenbaar maken zich te
gewoon rekening te houden wat er allemaal in het verergeren aan ‘te langzaam
keer gebeurt. “Ik vind alle
met iedereen’
rijdende automobilisten’.
punten vervelend, maar
Een gedeelde derde
maak me er niet meer
‘Het gejaag in de auto’s,
plaats is er voor ‘geen
druk over. Slecht voor mijn
meteen claxoneren’
richting aangeven’ en
hart.”
‘geen licht op de fiets’,
TipHorstaandeMaas
waarbij ze allebei negen
is een samenwerkings
procent scoren. “Het is zeer ergerlijk, gevaarverband tussen HALLO Horst aan de Maas
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
lijk en je ziet het steeds meer. Daar moet de
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
politie flink tegen optreden”, vertelt een perwww.tiphorstaandemaas.nl
soon over het richting aangeven. Opmerkelijk

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

Ingezonden brief

Gezondheid: ons hoogste goed
Als Limburgers wonen we in een rijk land. Dat hoge welvaartsniveau
hebben wij te danken aan vele generaties hard werken. Mensen die
daaraan niet bij konden dragen omdat ze ziek waren werden niet vergeten. Zij werden opgevangen in een goed stelsel van sociale zekerheid dat
gedurende decennia is opgebouwd. Om ook op de lange termijn de
gezondheid van haar burgers te waarborgen stelde de overheid milieuregels in.
Ondertussen blijven de
economische activiteiten toenemen
en ook de intensieve veehouderij in
Nederland groeit naar bijna 120 miljoen dieren. Gevolg is dat Nederland
niet meer voldoet aan oppervlak-

tewater-, grondwater- en luchtkwaliteitsnormen die zij zelf binnen de
EU heeft afgesproken. Laat staan dat
we voldoen aan de normen die de
Wereldgezondheidsorganisatie WHO
stelt. Tevens hebben wereldleiders

een klimaatakkoord afgesloten in
Parijs om de luchtvervuiling, de verbranding van fossiele brandstoffen en
daarmee de mondiale temperatuurstijging te beperken.
Dit alles valt moeilijk te rijmen
met de groei van intensieve veehouderij en logistieke activiteiten in onze
regio. De werkgelegenheid groeit,
er wordt volop gebouwd, er moet
huisvesting komen. Ook voor de vele
mensen van buiten de regio die hier
komen werken om de kost te verdienen. Welzijn en gezondheid lijken te

worden vergeten. Inwoners betalen,
naast de sociale verzekeringspremies, inmiddels een groot deel van de
gezondheidskosten zelf door privatisering. Terwijl de bedrijvigheid gestimuleerd wordt lijken mensen om wie het
gaat te worden vergeten. Zieke werknemers worden met zachte hand en
een portie pillen overeind gehouden
om zo aan economische groei te blijven bijdragen. Hoort of kent u in een
periode van griep niet veel mensen
die eigenlijk zouden moeten uitzieken
maar toch aan het werk zijn? Of bent u

dat zelf? Vindt u niet dat het anders
moet? En, ja dat kan ook. Er heerst
een politieke onwil om daar wat aan
te doen. Dat kost geld, maar als de
prioriteiten worden verlegd is dat in
een rijk land als Nederland echt geen
probleem.
Laat daarom bij de verkiezingen
op 21 maart onze gezondheid meewegen. Dat is namelijk ons hoogste
goed.
André Vollenberg
Witveldweg, Grubbenvorst

Ingezonden brief

Het verkiezingsprogramma van het CDA doorgelicht
Verkiezingstijd. Politieke partijen poetsen hun blazoen op.
Zo ook het CDA.
Het verkiezingsprogramma
baseert zich op de kernwaarden van
het CDA: gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap, solidariteit en publieke gerechtigheid.
Gespreide verantwoordelijkheid
betekent een zich terugtrekkende
overheid en ruimte geven aan
mensen voor eigen verantwoordelijkheid. Overheid moet hier vertaald

worden met de gemeentelijke overheid, kortweg gemeente. Maar het
CDA juicht te vroeg. Het verkiezingsprogramma getuigt daar niet van.
Twee grote spelers moeten
de zaak opknappen. Als eerste de
gemeente (het woord gemeente
komt 45 keer voor in het stuk) en
als tweede de burger (ondernemers,
bedrijven, werkgevers, de bevolking).

Het CDA formuleert een groot aantal
ambities die de gemeente maar waar
moet maken.
Het CDA neemt nauwelijks initiatieven. In de tekst komen het meest
voor: aandacht, streven naar, faciliteren, ondersteunen, waarde hechten
aan, voorstander en tenslotte ‘het
CDA wil’. Deze combinatie komt 50
keer voor. Kortom het CDA wil wel
iets, maar de uitvoering laten ze over
aan de gemeente en de burger. Ze
hebben aandacht voor burgerinitia-

tieven en die willen ze wel positief
benaderen en waar nodig ondersteunen of faciliteren. Een nogal passieve
houding.
Die vind je ook terug in de jeugdzorg. Het CDA gaat: “steeds meer uit
van de eigen kracht van mensen”.
In de jeugdzorg zijn het de mensen die kracht niet hebben. Zo zijn
er bijvoorbeeld nog 400 kinderen
die in armoede leven en 3,1 procent
van de kinderen in een bijstandsgezin. Van de jongeren tot 18 jaar

is 9,1 procent opgenomen in de
jeugdzorg volgens de Jeugdwet. Het
CDA zegt: “Het alcohol- en drugsgebruik (onder jongeren) blijft
een aandachtspunt”. Alleen een
aandachtspunt blijven is volstrekt
onvoldoende gezien omschreven
problemen. Dat zijn de factoren die
die alcohol en drugs in de hand werken. Kortom, CDA teleurstellend.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke, Melderslo
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Ambtelijk taalgebruik hoort bij de overheid
Een meerderheid van de stemmers, 62 procent, is het niet eens met de
stelling dat ambtelijk taalgebruik bij de overheid hoort. Zij zijn het eens met
de motie van de SP die onlangs door het Limburgs Parlement is aangenomen.
Zij vindt dat het ambtelijk taalgebruik in beleidsstukken moet worden
tegengegaan. De partij vindt dat beleidsnota’s en dergelijke voor iedereen
begrijpelijk moeten zijn. Daarnaast wil zij dat het gebruik van Engelse termen
en vakjargon zoveel mogelijk wordt vermeden. Wie wel eens een officieel
stuk van de overheid onder ogen heeft gehad, weet dat je door het gebruik

van ‘ambtenarentaal’ en andere moeilijke woorden al snel de draad kwijt
raakt. Als de politiek zo graag dichtbij de bevolking wil staan, dan moet ze er
ook voor zorgen dat de mensen begrijpen wat er wordt gezegd.
De overige 38 procent vindt het allemaal wel meevallen. Dat formele
taalgebruik hoort nu eenmaal bij overheden. Beleidsnota’s en dergelijke
worden met zorg samengesteld en dienen te kloppen, dan ontkom je
soms niet aan het gebruik van vakjargon. Bovendien, het zijn toch vaak de
ambtenaren zelf die hier mee te maken krijgen.

Er mag extra geld gestoken worden
in kleine scholen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Kleine scholen in dorpen en steden krijgen opnieuw extra steun om sluiting te voorkomen, dat heeft minister Slob (Onderwijs). Het kabinet geeft nu
120 miljoen euro uit aan zo’n 2.000 scholen met minder dan 145 leerlingen en
daar komt na dit jaar 20 miljoen euro bij. Slob vindt dat kinderen dicht bij huis
naar school moeten kunnen.
Inderdaad, het is belangrijk dat kinderen de mogelijkheid hebben in hun
eigen kern naar school te gaan. Een school draagt daarnaast bij aan de leefbaarheid van een dorp. De binding van de leerlingen met het dorp gaat compleet

verloren als ze in een andere kern naar school moeten gaan. “Als de school
vertrekt, vertrekken vaak ook jonge gezinnen”, zegt minister Slob.
Aan de andere kant is het natuurlijk van de gekke als er geld gestoken
wordt in een school waar misschien maar twintig kinderen op zitten en die niet
rendabel is. Is het dan niet veel beter wanneer kleine scholen gaan fuseren en
samen zorgen voor één krachtige school met voldoende leerlingen?
Er mag extra geld gestoken worden in kleine scholen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 10) > Ik heb het gevoel dat mijn stem telt > eens 53% oneens 47%

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.
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Waarde van beleidsstukken
Beleidsstukken kunnen mooi zijn, maar de uitvoering bepaalt de (on)
betrouwbaarheid en waarde.
Tijdens een raadsvergadering gaf
wethouder Driessen aan dat hij met
een voorstel zou komen voor zijn
ongelukkige aanpassing van veranderde fietssuggestiestroken.
Hij moest dat ook omdat het GVVP
(gemeentelijk verkeer en vervoersplan) deze zaken anders omschreef
en die als kaderstellend moesten
worden gezien. Prima dat hij dat zo
gaat doen. Maar in datzelfde GVVP
staat ook dat er maatregelen genomen moeten worden als een smalle
buitenweg verbreed wordt met
halfopen betontegels. Op die wegen

gaat men dan vaak sneller rijden. Voor
de fietsveiligheid is het nodig om
maatregelen te treffen om de snelheid
terug te brengen. Dat schreef het
GVVP ook voor. Daar laat de wethouder de veiligheid van de fietser vallen.
Dan is het voor hem kennelijk niet
kaderstellend. Nog erger is het gesteld
met onze fietspaden. In het GVVP
worden fietsers terecht als kwetsbare
groep gezien en daarom is het ook zo
mooi dat het GVVP voorschrijft dat
deze fietspaden als ze voor twee
richtingen bedoeld zijn, 3,50 meter
breed moeten zijn. Dat is goed en

veilig vooruitdenken. In het beleidsstuk. Niet echter voor de wethouders
die dit moeten uitvoeren. Met het
grootste gemak maakt hij deze 20 procent smaller, 2,80 meter in plaats van
de voorgeschreven 3,5 meter.
Dat geldt voor het stuk van Melderslo
naar Broekhuizen waarvan CDAwethouder Dinghs als verkiezingsstunt
het eerste smalle stukje had aangelegd. Wethouder Driessen maakte dit
af. Ook te smal natuurlijk. Net zo op de
Witveldweg, waar het nieuwe stuk
fietspad ook 70 centimeter te smal is
aangelegd. Is dan alles te smal? Neen.
De Greenpark Bikeway langs
het spoor voldoet wel een de eisen.
Die, niet onder Horster regie aange-

legde fietsweg is 3,5 meter breed.
Niet helemaal echter. Bij Sevenum
moest de wethouder voor een
omweg zorgen. En, natuurlijk, hier
zocht de wethouder direct weer
de goedkope in plaats van de veilige
weg en werd het fietspad weer
2,7-2,8 meter breed. Ja, voor de wethouder is het GVVP kaderstellend,
als het hem zo uitkomt. Verbeterde
verkeersveiligheid toont de wethouder aan met onbetrouwbare getallen. Goede beleidsstukken maakt de
wethouder door zijn gedrag onbetrouwbaar. Dat is niet de bedoeling.
Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Ingezonden brief

Samen de balans opmaken
Partijen en politici kun je het beste beoordelen op ervaring en
behaalde resultaten. Op dit ene (en enige) punt ben ik het helemaal
eens met André Vollenberg’s oproep namens Behoud de Parel in de
HALLO van vorige week. Mensen hebben helemaal geen reclamecampagne of verkooppraatje nodig om weloverwogen de bij ieder persoonlijk meest passende stem uit te kunnen brengen.
De afgelopen jaren hebben
Essentie, PvdA en CDA bewezen
samen goede resultaten te kunnen
bereiken. Horst aan de Maas staat
er op veel fronten goed voor. Horst
aan de Maas heeft een sluitende

begroting, floreert economisch, staat
toeristisch op de kaart, durft te
investeren in innovatie en duurzaamheid en stimuleert de zorg voor en
het welzijn van haar inwoners.
Goede voorbeelden te over.

Het afvalbeleid, participatieve
aanpak onderzoek gemeenschapsvoorzieningen en Sportzone Afslag
10, invoering WMO, Hof te Berkel,
het Dendron College (Elsevier’s
nummer 1
Superschool), centrumprojecten in
onder andere Horst en Sevenum en
zo kan ik nog wel even door gaan.
Zakelijk werk ik intensief samen met
meer dan twintig gemeentes, verspreid over Gelderland,
Brabant en Noord-Limburg en ik

ervaar dat slechts enkele zo professioneel georganiseerd, zo betrokken
en zo open zijn als gemeente Horst
aan de Maas. Daarom geef ik graag
een groot compliment aan Essentie,
PvdA en CDA voor de afgelopen
raadsperiode. En ik wens u veel
wijsheid toe bij het bepalen van uw
stem op de nieuwe gemeenteraad
op 21 maart aanstaande.
Antal Smits
Herstraat, Horst

Weet u het al? Nee, ik
bedoel niet of u weet dat Eva
Jinek in verwachting is of dat
president Trump zijn zoveelste minister de laan uit heeft
gestuurd. Nee, weet u al op
wie u gaat stemmen?
Volgende week mogen we
namelijk weer onze stem
uitbrengen, dit keer voor de
nieuwe gemeenteraad. De
afgelopen weken hebben de
kandidaten ons allemaal
proberen te overtuigen om op
hen te stemmen. Posters zijn
geplakt (en overgeplakt en
zelfs verdwenen), bakfietsen
van stal gehaald en flyers
uitgedeeld. Maar ja, hoe
bepaal je op wie je gaat stemmen? Je kunt natuurlijk de
stemwijzer invullen, maar die
stellingen zijn vaak zo algemeen, daar kun je alle kanten
mee op. Wie het aandurft
worstelt zich door de partijprogramma’s heen en vormt zo
zijn mening. Vaak zijn die
echter een aaneenrijging van
vage beloften en standpunten
die op meerdere manieren uit
te leggen zijn. Het lijkt wel
alsof geen enkele partij zich in
zijn verkiezingsprogramma
echt ergens op vast wil leggen.
Wel zo makkelijk, dan kun je
nog altijd je mening wijzigen.
Maar voor de ik-weet-nogniet-op-wie-ik-ga-stemmenstemmer maakt dat het wel
lastig. En blanco stemmen vind
ik niets, laat staan helemaal
niet stemmen. Vorige week las
ik in ons eigen blad echter de
gouden tip. Een inwoonster
baseert haar keuze op de
borden langs de weg. Staat
daar iemand die ze kent, dan
weet ze naar wie haar stem
gaat. Dat is nog eens een idee.
Hoezo flyer of politiek debat?
Ik kijk gewoon naar welke
kandidaat ik ken. Er is alleen
één probleem: ik ken ze allemaal.
Marieke
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Gemeenteraadsverkiezingen
Binnenkort zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en de gemeentelijke aanplakborden zijn al geplaatst.
Om het allemaal netjes te laten
verlopen zijn deze borden allemaal op
een locatie beplakt. De borden zijn
echter nog niet goed en wel langs de
wegen geplaatst, of de plakploegen

van diverse partijen komen de borden
helemaal volplakken. De PvdA vindt
het normaal om meerdere posters op
de borden te plakken en het CDA vindt
het normaal om vijf of meer posters te

plaatsen, ook al hebben anderen
geen plek meer (gewoon samen doen,
ik wel meer dan jij). Het is dan ook
begrijpelijk dat anderen hun poster
over een van de CDA- of PvdA -posters
plakt, maar dat vindt zeker het CDA
helemaal niet goed waarna zij daar
weer overheen plakken. Ik heb de

tweede man op de kieslijst van het CDA
zelf meerdere posters over andere
heen zien plakken. En dat zou wellicht
de toekomstige wethouder kunnen
worden. Het hele dorp is ook nog eens
vervuild met talloze borden vol met
posters aan lantaarnpalen. Als dit
volgens de gemeenteregels is, vraag ik

mij af waarom ook nog gemeentelijke
aanplakborden worden geplaatst.
Uit bovenstaande blijkt in
ieder geval dat afspraken en
fatsoensnormen nog heel wat
kunnen worden verbeterd.
Leo Linssen,
Prinses Marijkestraat, Horst

Parel zich mee heeft bezig gehouden,
kunt u lezen op de website
www.BehoudDeParel.nl Dit onderzoek
naar het gedrag van de politieke partijen in de aflopen tijd en de verkiezingsprogramma’s voor de komende
tijd leidde tot een soort rangschikking van de partijen. Een rangschikking die, als u uw gezondheid hoog in
het vaandel heeft staan, van belang
zijn voor het bepalen van uw stem op
21 maart: “Kies Wijzer, Kies Gezond”.
Meer informatie hierover? Bekijk het

artikel en het onderzoeksrapport op
www.BehoudDeParel.nl. Gebruik deze
kans om bij uw stem uw gezondheid
voorop te stellen. Heeft u belangstelling voor de verkiezingsposter van
Behoud de Parel? Download de poster
of stuur een verzoek om toezending.
En hang de poster op.
Kies Wijzer, Kies Gezond en stem.

Ingezonden brief

Kies Wijzer, Kies Gezond
Zes politieke partijen vragen op 21 maart naar uw stem op hun
partijkandidaat voor de gemeenteraad van Horst aan de Maas.
In hun verkiezingsprogramma’s
staan de beloftes voor de toekomst.
Maar wat was hun stemgedrag de
afgelopen vier jaren? Welke besluiten
werden er genomen? Bijvoorbeeld
met betrekking tot de Intensieve
Veehouderij (IV), de zandwinning in
Raaieinde, het blokkendorp
Greenpoort en de milieuhandhaving.
En welke acties werden ingezet ter

verbetering van luchtkwaliteit naar
aanleiding van het streven naar
“het Gezondste deel van Noord
Limburg”. Hoe ging het met hun
“dialoog” met de burgerij?
Behoud de Parel en andere burgergroeperingen laten al meer dan 10 jaar
zien dat de gezondheid van de omwonenden bij plannen voor uitbreiding en
bouw van megastallen in het gedrang

komt en dat er veel schort aan de milieuhandhaving. “Gezondheid Eerst”
zou het motto dienen te zijn. Maar wat
zie je daarvan terug in de partijprogramma’s? Vier niet partijgebonden
leden van Behoud de Parel hebben het
stemgedrag en de acties van de verschillende partijen in de afgelopen vier
jaar onder de loep gelegd. Ook hebben
deze leden namens Behoud de Parel
de verkiezingsprogramma’s gelezen en
ze samengevat. De samenvattingen,
toegespitst op zaken waar Behoud de

Teus Hagen
namens Behoud de Parel
de Bisweide, Grubbenvorst

Op zoek naar een uitdagende baan als:

Verzorgende IG
Verpleegkundige
Vakantie-/
weekendmedewerker
In verband met toenemende groei zijn wij
op zoek naar gemotiveerde medewerkers!
Wil jij verder als

Bankwerker,
frezer,
draadvonker
of engineer

m/v

Kom dan eens bij ons kijken!
Heb je geen ervaring, maar wel affiniteit met techniek
en een goede motivatie, dan hebben wij diverse
andere functies.

Groene Kruis Thuiszorg, team Lottum
1-28 uur per week, uren bespreekbaar
Meer weten?
Kijk voor meer informatie
over deze én andere
vacatures op
www.werkenbijdezorggroep.nl

unieke plantenbeleving

op 2 ha groot voor lage prijzen
vaak wel 40-50% goedkoper dan elders
2500 leibomen
op voorraad
wintergroen en
bladverliezend
scherpe prijzen

sia’s
rtende
Hoch
illen soorten
vers

€ 2.95 per stuk

Pootaardappelen,
zaden en plantluizen

Solliciteren kan per email naar Jolanda Hermsen
j.hermsen@emdtooling.nl
De Hulst 24, 5807 EW Oostrum T +31 0478 55 65 55

www.emdtooling.nl

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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Stemmen? Doen!
Veel mensen hebben hun vertrouwen verloren in de politiek. Dat u
geen vertrouwen hebt in de politici die aan de macht zijn, dat kan en
mag. U kunt ze beoordelen op hun daden. Maar dat is geen reden niet te
gaan stemmen. Er zijn andere partijen en er zijn andere kandidaten. U
kunt dus stemmen op mensen en partijen die u wel vertrouwt. Niet de
politiek als geheel is onbetrouwbaar.
We hebben een ideaal systeem
om iedereen in grote lijnen inspraak
te geven. U kunt dus ook een aanzet
geven tot verandering. Uw gevoel
van onbetrouwbaarheid van de

politiek is gebaseerd op wat u de afgelopen jaren hebt gezien. Het verstoppertje spelen bij Kruisweide, gebrek
aan milieubeleid en diversiteit van
werk in Greenport, verlenen van

vergunningen voor stinkende mestverwerkers en intensieve veehouderij als
NGB en RMS, het gebrek aan handhaving en in de steek laten van burgers
met oprechte klachten, het slechte
geldverslindende project rond de
asbestsanering van het gemeentehuis,
de spelletjes en onduidelijkheid rond
de Kasteelboerderij, het feit dat er
geen nieuw zwembad nodig is, maar
dat alleen is omdat het oude zwembad wegmoet ter meerdere eer en

glorie van het gasthoes en Afslag 10,
het gebrek aan visie en ambitie bij het
alcoholbeleid, waar veel ouders al
verder zijn dan dit college, het plotseling afblazen van een reorganisatie
van het ambtenarenapparaat op vijf
voor twaalf, het zwakke fietsveiligheid
beleid, blijkende uit b.v. de ongelukkige aanpassing van de fietsstroken,
enzovoort.
Zo een kleine greep waardoor
u uw vertrouwen verloor. U kunt uw

keuzes maken op 21 maart. Kies dan
voor iemand of een partij waar u wel
vertrouwen in hebt. Niet de popijopi stemmentrekker die je daarna
vier jaar niet ziet of hoort. Niet voor
partijen die A zeggen en B stemmen. Maak een echte keuze. Zorg dat
u weer vertrouwen kunt opbouwen.
Stemmen? Doen.
Geert Ambrosius
Achter de Smaalbrug, Horst

Ingezonden brief

Kleefsedijk: doorpakken of laten bungelen
Op het moment dat dit gelezen wordt hebben wij een belangrijke
raadsvergadering achter de rug. De laatste raadsvergadering in deze
regeerperiode. En tevens de laatste vergadering om de wens van deze
raad ‘géén grootschalige intensieve veehouderij aan de Kleefsedijk’
juridisch vastgelegd te krijgen.
Dit is om twee redenen nu heel
hard nodig. Enerzijds omdat zéér
binnenkort het nieuwe
Bestemmingsplan Buitengebied
gepubliceerd wordt, waarin dit stevig
verankerd moet zijn. Op het moment
dat dit bestemmingsplan definitief is
en gepubliceerd wordt, gaan meteen

de zes weken in, waarin bezwaar
gemaakt kan worden bij de Raad van
State. De ondernemer zal natuurlijk
bezwaar gaan maken, waardoor ook
wij meteen weer onze rechtsbijstand
polissen zullen moeten inzetten en
binnen de kortste keren wéér naar
Den Haag moeten afreizen.

De tweede reden dat het op dit
moment van cruciaal belang is dat
de gemeenteraad eindelijk doorpakt
is dat er vanwege de verkiezingen
pas weer in mei een raadsvergadering is. En dan kan een mogelijke
aanvraag er natuurlijk allang liggen.
Tevens weten we natuurlijk niet hoeveel speelruimte er in een nieuwe
raad misschien onverhoopt komt voor
het (voor ons zeer negatieve) positieve principebesluit wat wethouder
Vostermans in juni nog (achter de
schermen) genomen heeft. Nog even

voor de goede orde: wij zijn niet tegen
boeren, velen van ons zijn zelf boer of
van boerenafkomst. Wij zijn wél tegen
vee-industrie op ’t Kleef. En het wordt
hoog tijd dat de gemeenteraad hetgeen men ons als bijna 12 jaar vertelt,
eindelijk ook eens afdoende juridisch
vastlegt. Op het moment dat we dit
stukje schrijven, is daar nog geen
sprake van. Ons lijkt dit een vreemd
verhaal, waarbij we op vele fronten
de invloed van CDA-politici voelen.
We zijn heel bang dat we zo nog lang
tussen hoop en vrees zullen bungelen,

omdat we binnen de kortste keren
(ongewild) weer zullen moeten gaan
procederen. We hopen echter dat
de vlag er op het moment dat u dit
leest, inmiddels anders bij hangt.
Het zal afhangen van de daadkracht
van de diverse partijen. Daadkracht,
voor de toekomst, die de SP en D66
al hebben laten zien. Nu de rest nog.
Niek Verhaegh, Rina van Sprundel,
Loe Janssen, Loes Mestrom en
Thea Lemmen
namens Werkgroep Kleefsedijk

Ingezonden brief

Oproep aan politieke partijen:
steun Werkgroep Zonnepark Melders Veld
De verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad zijn aanstaande.
En dat betekent dat wij als inwoners van de gemeente onze stem kunnen
geven aan de partij die ons belooft om op te komen voor de eigen
bewoners.
Onze werkgroep voert actie om
het Melders Veld vrij te houden van
zonneparken. In een ingezonden
brief nodigden wij onze zes politiek
partijen uit om hierin een standpunt
te bepalen. Dan kunnen de bewoners van Melderslo kiezen voor de
partij die hun wensen behartigen:
wel of geen zonnepark in het

Melders Veld. In uw verkiezingsprogramma besteedt u aandacht aan de
energie-transitie die voor ons ligt om
over te schakelen naar duurzaam
geproduceerde energie onder andere
zonne-energie. Zonne-energie is
onmisbaar voor voldoende duurzame
energie, daar zijn alle partijen het over
eens. De discussie gaat steeds over de

plaats waar de zonnepanelen kunnen
komen. Op de daken van woningen en
bedrijven, op taluds en op braakliggende gronden en onder voorwaarden
op landbouwgrond.
Maar geen enkel partijprogramma
geeft aan of een zonnepark in het
Melders Veld acceptabel is. Deze landbouwgrond is erg vruchtbaar, heeft
landschappelijke en cultuurhistorische
waarden en maakt deel uit van recreatieve wandelpaden en een uitloopgebied van de bewoners van Melderslo.
Voor veel bewoners van Melderslo

is het standpunt van uw partij van
belang voor het uitbrengen van hun
stem voor de verkiezingen van de
gemeenteraad. Daarom nodigen wij
uw partij uit om uw standpunt aan
onze werkgroep kenbaar te maken
zodat wij dit kunnen publiceren op
onze website. Het standpunt van uw
partij zullen we als volgt presenteren op onze site: 1 voor, 2 tegen of 3
voor onder voorwaarden, waarbij u in
enkele zinnen deze voorwaarden aan
kunt vullen. Met de inbreng van uw
standpunt over dit actuele onderwerp

kan uw politieke partij een helder
standpunt innemen. En hebben de
kiezers een echte reden om juist wel
of juist niet hun stem uit te brengen
op een partij die voor hen opkomt.
Wij wensen uw partij een goede verkiezingsuitslag toe.
Werkgroep Zonnepark
Melders Veld,
Frank Seuren, Johan Vullings,
Noud Albers, Piet Hoeijmakers,
Pieter Beelen, Roos Janssen
www.zonnepark.wixsite.com/home

Advertorial

Een eigen gemeentelijk energiebedrijf om écht te verduurzamen
Het kabinet heeft de ambitie dat in 2050 alle huizen van het aardgas
af zijn. Daarmee wordt 20 procent van de beoogde vermindering van
energieverbruik en co2 emissie bereikt van het klimaatakkoord van
Parijs.
Met ruim 17.000 huishoudens is
dit voor Horst aan de Maas een
enorme uitdaging. Er wordt bij
duurzame energie vooral gesproken over windmolens en (grootschalige) zonneweides. Initiatieven
die niet onomstreden zijn en tot
discussie leiden in haar omgeving.
De grootschalige zonneweide in
Melderslo, waarbij initiatiefnemer
een Duits concern met aandeelhou-

ders is, is daarvan een voorbeeld.
Bij een dergelijk initiatief vloeit het
opbrengend vermogen naar buitenlandse aandeelhouders, en dragen
inwoners de (ruimtelijke) lasten.
In mijn ogen wordt in discussie over het aardgasvrij maken van
ons woningbestand daarom nog te
beperkt gevoerd. Door ontwikkelingen binnen onze agribusiness ontstaan er namelijk nieuwe kansen.

Ontwikkelingen als warmtekracht,
geothermie en biomassa-energie
bieden alternatieven. Juist in Horst
aan de Maas zijn al deze alternatieven al aanwezig. Het glastuinbouwgebied Californië heeft inmiddels
twee geothermische bronnen die
warm water leveren en verschillende
agrariërs hebben een eigen biomassacentrale waar mest, groenafval en
andere organische materialen worden
omgezet in bio-energie.
Om de koppeling tussen deze
bronnen en de woningen te maken
ligt er wel een cruciale rol voor de
gemeente weggelegd. Er zal name-

lijk een warmtenet moeten worden
aangelegd om de warmte naar de
huizen te brengen. Nog mooier: het
biedt zelfs kansen om als gemeente
een eigen energiebedrijf op te zetten
waarmee woningbezitters makkelijk
over kunnen stappen op duurzame
energie. Er zijn verschillende voorbeelden te noemen. In Denemarken
werkt men al sinds de jaren 80 met
stadsverwarming en in de gemeente
Purmerend heeft men een stadsverwarming die hoofdzakelijk wordt
verwarmd door een biomassacentrale. In mijn ogen biedt een eigen
gemeentelijk energiebedrijf de kans

om een nieuw verdienmodel te
ontwikkelen waarmee op termijn
de gemeentelijke lasten kunnen
dalen. Ook blijft opbrengend vermogen dan in de eigen gemeente.
Door als overheid een energie-visie
te ontwikkelen waarin juist hierop
ingezet gaat worden biedt je eigen
ondernemers kansen om daar op
te gaan anticiperen. Dat past bij
een van nature ondernemende
gemeente, dat past bij Horst aan
de Maas.
Bob Vostermans
Scheperstraat, Sevenum
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Gemeenteraadsverkiezingen
2018 / Referendum Wiv 2017

Onderhoud wegbermen 2018

Stemmen bij volmacht

ingevuld en door beiden ondertekend te mailen

tengebied van, America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst,, Grubbenvorst, Horst, Sevenum,

Bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen

naar gemeente@horstaandemaas.nl.

Kronenberg, Lottum, Melderslo, Meerlo, Swolgen, Hegelsom en Griendtsveen.

21 maart 2018, is het mogelijk om per volmacht

Vervangende stempas aanvragen

De wegbermen worden verlaagd tot maximaal

Door onvoorziene omstandigheden zoals

te stemmen.

(uiterlijk 16 maart)
Hebt u op 7 maart 2018 nog geen stempas

aan de erfgrens, daar waar ze te hoog liggen,

het weer, kan de start en duur van uitvoering

tevens worden langs de wegkanten grasbe-

wijzigen. De woningen/bedrijven blijven zoveel

Machtiging door overdracht van de stempas

ontvangen of bent u de stempas kwijt, dan

tonstenen aangebracht ter versteviging van de

mogelijk bereikbaar. De aanwonenden worden

(onderhandse volmacht)

kunt u een vervangende stempas aanvragen

berm.

door de aannemer nog nader geïnformeerd

De kiezer kan (na ontvangst van de stempas)

via onze website. Het formulier dient u uiterlijk

t/m de dag van de stemming, zelf een andere

vrijdag 16 maart 2018 ingevuld retour te mailen.

Vanaf 19 maart 2018 tot eind mei 2018 wordt, in opdracht van de gemeente, door aannemer
Palmen Infra, onderhoud gepleegd aan een groot aantal wegbermen in de dorpen en het bui-

en het referendum Wiv 2017, op woensdag

kiezer machtigen door de stempas aan die

(i.v.m. tijdelijk verplaatsen van auto’s).
De werkzaamheden zijn nodig om de afwatering van de wegen te waarborgen en ter

Voor vragen over de uitvoering van de

Stemmen in een andere Nederlandse

voorkoming van gevaarlijke wegkanten. Na het

werkzaamheden kunt u contact opnemen

gemeente

verlagen van de bermen worden deze opnieuw

met de opzichter van de gemeente, de heer

Schriftelijke volmacht

Als u zelf uw stem wilt uitbrengen in een

ingezaaid met gras.

W. Konings, bereikbaar op telefoonnummer

(aanvraag uiterlijk 16 maart)

andere Nederlandse gemeente dan dient u een

Een ‘schriftelijke volmacht’ aanvragen voor een

zogenaamde ‘kiezerspas’ aan te vragen. Dit is

andere kiezer uit Horst aan de Maas kan:

alleen mogelijk voor het referendum Wiv 2017

• als het niet mogelijk is iemand onderhands

en niet voor de gemeenteraads-verkiezingen.

Er wordt alles aan gedaan om het ongemak

den kunt u contact opnemen met de R. Kersten

te machtigen omdat u bijvoorbeeld al op

Het formulier hiervoor is te verkrijgen op het

tot een minimum te beperken, maar het is

van team Openbare Werken.

vakantie bent voordat uw stempas wordt

gemeentehuis of u kunt het zelf downloaden via

onvermijdelijk dat tijdens de uitvoering van dit

bezorgd; of

www.horstaandemaas.nl/verkiezingen. U dient

onderhoud enige overlast ontstaat. Wij vragen

Meer informatie? Kijk op de gemeentelijke

het verzoek uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 in te

hiervoor uw begrip.

website www.horstaandemaas.nl

kiezer over te dragen.

• als u zelf geen identiteitsbewijs heeft.

leveren bij de gemeente door het te mailen naar
Het formulier hiervoor is te verkrijgen op het

gemeente@horstaandemaas.nl.

gemeentehuis of u kunt het zelf downloaden
via www.horstaandemaas/verkiezingen.

Alle informatie over de verkiezingen kunt u

U dient het uiterlijk vrijdag 16 maart 2018

op onze website www.horstaandemaas.nl/
verkiezingen vinden.

Commissie bezwaren en
klachten
De Commissie van advies voor de bezwaar-

Hoorzitting om 19.30 uur

schriften en klachten komt op dinsdag

Behandeling van bezwaarschrift tegen afwijzing

20 maart 2018 bij elkaar voor een hoorzitting.

de weigering van omgevingsvergunning voor
kappen kastanjeboom aan de Lottumseweg in

Hoorzitting om 18.30 uur

Grubbenvorst .

Behandeling van een bezwaarschrift tegen de
afwijzing van een verzoek om handhavend op

De commissie brengt advies uit over te nemen

te treden t.a.v. huisvesting arbeidsmigranten

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

Blitterswijckseweg 2 in Broekhuizenvorst.

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.

Hoorzitting om 19.00 uur
Behandeling van bezwaarschrift tegen de

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

afwijzing van een verzoek handhavend op te

met de secretaris van de commissie,

treden t.a.v. bedrijfsactiviteiten garagebedrijf

mevr. A. Schatorje-Linders,

Moleneind in Meerlo.

tel. (077) 477 97 77.

Verwijderen overbodige paaltjes
In 2015 heeft de gemeente Horst aan de Maas een uitvoeringsrichtlijn vastgesteld over het
plaatsen van paaltjes in de openbare ruimte. Het doel was om de overbodige paaltjes binnen
onze gemeente te verwijderen en hiermee te streven naar een overzichtelijke openbare ruimte.
Operatie Paalslag

slag met het verwijderen van overbodige

In 2016 en 2017 is binnen de kernen van

paaltjes.

Horst en Sevenum al werk gemaakt van
onze Operatie Paalslag. Vanaf volgende

Heeft u nog vragen?

week gaan onze collega’s van de buiten-

Voor vragen kunt u contact opnemen met

dienst in de overige dorpskernen aan de

onze buitendienst via (077) 477 97 77.

(077) 477 97 77.
Omleidingen worden ter plaatse aangegeven.
Voor algemene vragen over de werkzaamhe-
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Vele vrijwilligers schonen
oevers van Maas op
In maart en april ligt er, na een

Schone Maas levert resultaat

‘hoogwaterperiode’, veel zwerfafval langs

In 2013 startten o.a. provincie Limburg,

de oevers van de Maas. Wij organiseren,

Rijkswaterstaat Limburg, IVN, gemeenten,

samen met 12 verenigingen en basisschool

waterschappen, terreinbeheerders en

De Bottel uit Lottum, in deze periode

onderzoekers op het gebied van plastic afval

diverse opruimacties. Dit gebeurt langs

met het project Schone Maas. Het resultaat

de Maas binnen de grenzen van onze

in 2017: met meer dan 1683 vrijwilligers zijn

gemeente. Dit doen wij in het kader

in de maanden maart en april maar liefst

van het project ‘Schone Maas’, waarbij

144 trajecten langs de Maas opgeruimd.

opruimacties worden georganiseerd en

Dit was goed voor 3735 vuilniszakken gevuld

burgers worden geïnformeerd over het

met, met name, plastic afval. Kijk voor meer

zwerfafvalprobleem.

informatie op www.schonemaas.nl.

Parkeerverbod route
Weltersweide - Westsingel
Het college van burgemeester en wethou-

Maatwerk

ders heeft besloten om een parkeerver-

De afgelopen jaren is gebleken dat het parkeren

bod in te stellen op de route Westsingel

op deze wegen doorgaans niet tot problemen

– Weltersweide. Dit staat vermeld in een

leidt en ook het gewenste effect heeft. Wel is

verkeersbesluit dat de komende zes weken

op enkele plaatsen maatwerk verricht door het

in te zien is. Na die zes weken wordt het

instellen van een parkeer- of stilstaanverbod,

parkeerverbod ingesteld.

zoals op de Doolgaarstraat en Meterikseweg in
Horst en op de Spoorstraat in Tienray.

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

Vrijwilligers ruimen de Maasoevers op

Bevolkingsonderzoek
borstkanker in Sevenum
Op 14 maart 2018 start Bevolkingsonder-

In 2013 heeft de raad in het gemeentelijk

Weltersweide – Westsingel

verkeers- en vervoersplan vastgelegd dat par-

Het college van burgemeester en wethouders

keren op zogenaamde buurtontsluitingswegen

heeft besloten om ook op de route Welters-

is toegestaan vanwege het verkeer remmend

weide – Westsingel maatwerk toe te passen.

effect hiervan. Het gaat hier om doorgaande

Het gaat hier namelijk om een belangrijke door-

routes binnen de bebouwde kom met een snel-

gaande route met veel gemotoriseerd verkeer.

heidslimiet van 50 km/u. Voor de ﬁetsers is een

Het parkeerverbod zorgt hier voor meer veilig-

rode ﬁetsstrook aanwezig.

heid voor de ﬁetsers.

borstsparende operatie mogelijk.

zoek Zuid met het bevolkingsonderzoek
borstkanker in Sevenum.

Het onderzoekscentrum staat tot begin april
2018 op het parkeerterrein nabij sporthal

Voor dit onderzoek worden alle vrouwen

‘De Kruisweide’ aan de Markt 28, 5975 AN

tussen 50 en 75 jaar elke 2 jaar uitgenodigd.

in Sevenum.

Door het onderzoek kan borstkanker in een
vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt

Voor meer informatie kunt u kijken op

de kans op genezing. Bovendien is vaker een

www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Bekendmakingen

Gratis compost ophalen op
zaterdag 17 maart

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

De gemeente Horst aan de Maas doet dit jaar weer mee aan de Landelijke Compostdag.
Op zaterdag 17 maart kunnen de inwoners van de gemeente gratis compost ophalen.

America

Kronenberg

Hiermee wil de gemeente inwoners bedanken voor hun inspanningen om het keuken- en

Dorperpeelweg 1

Travers ongenummerd (kv 6)

tuinafval gescheiden aan te leveren.
Griendtsveen
Gratis compost ophalen

Zowel in zakken als los

Kanaalweg 14

tussen 08.00 en 15.00 uur

Er zijn 1.500 zakken compost van 25 liter

Past. Hendriksstraat 8

Op zaterdag 17 maart kunnen inwoners van

beschikbaar. Per huishouden kunt u maximaal

de gemeente Horst aan de Maas tussen

3 zakken of 1 m3 losse compost ophalen.

Grubbenvorst

08.00 en 15.00 uur gratis compost ophalen aan

We vragen u zelf voor transport te zorgen.

De Bisweide 2

de Songertweg in Horst (achter Inter Chalet).

U kunt de losse compost met een aanhanger

Zolang de voorraad strekt, dus op is op. Let u

ophalen. De gemeente zorgt voor het beladen

op de rijrichting: u kunt vanaf de Witveldweg,

daarvan. Er zijn verschillende laadzones voor

de Songertweg of Bremweg inrijden en via de

auto’s met aanhanger en er is één laadplek

Molenbeekweg uitrijden. Dat is tijdelijk een

voor de zakken.

eenrichtingsweg. De rijrichting wordt ook aangegeven met de borden ‘compostactie’.

Tip: dekt u de aanhanger met compost
goed af. Lading in aanhangers moet
namelijk goed vastzitten en/of niet weg
kunnen waaien.

Meteriks Veld (kv 7A, 7B, 12A en
12B) (verzonden 8-03-2018)

Travers 5

Bergsteeg 1

Schorfvenweg 3

Schadijkerweg 1

Lottum

Sevenum

De Hanenkamp

Sondertseveld 4
Midden Peelweg 7

Meerlo

Piri Reisweg 23

Moleneind 1

Vinkepas 16

Hegelsom

Hoofdstraat 23

Van Reiffenburgstraat 2

Dingsstraat 17 (kv 7)

Peschweg 1

Berghemweg 12

Horst

Melderslo

Californië 2

Broekhuizerdijk 34

Swolgen

Eikelenbosserdijk 13

Gun 28 B

Schorfvenweg ong.

(verzonden 8-3-2018)
Venrayseweg 143
(verzonden 8-3-2018)

Peeldijkje (evenemententerrein
Kasteelse Bossen)

Witveldweg 100
(verzonden 8-3-2018)
De Drink 28
Kasteellaan 1

Horst aan de Maas
Beleidsregels lijkbezorging van

Loevestraat 19
Meterik

overheidswege gemeente

Meteriks Veld (14 wngn,

Horst aan de Maas

verzonden 8-03-2018)

vastgesteld
Mandaatregister gemeente
Horst aan de Maas
vastgesteld
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Nieuwsuur
portretteert Essentie

15
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Nieuwe lente, nieuw geluid

Het actualiteitenprogramma Nieuwsuur besteedde zondag 11 maart
aandacht aan het succes van lokale partijen bij gemeenteraadsverkiezingen. Het programma deed verslag van Essentie.

Verkiezingsmanifestatie
D66+GroenLinks
D66+GroenLinks organiseert zondag 18 maart een verkiezingsmanifestatie. Deze vindt plaats van 13.00 tot
19.00 uur in de theaterzaal van ’t Gasthoês in Horst.
Motto van de bijeenkomst is:
een nieuwe lente en een nieuw
geluid. Dat slaat enerzijds op de
verkiezingsdag van 21 maart, waar
op de lente begint. Anderzijds staat
het symbool voor de debuterende
lijst van D66 en GroenLinks in de
gemeentelijke politiek. Daarnaast
is er een samenwerking aangegaan
met een club van kunstenaars en

Vragen die tijdens de uitzending
centraal stonden waren onder andere:
Waarom bereiken lokale partijen
zoveel kiezers en waarom zijn zij zo
populair? Missen de lokale partijen
niet de band met provinciale en
Haagse connecties? Lijsttrekker Bram
Hendrix is vereerd dat Nieuwsuur juist
bij Essentie uitkwam. “Het is toch een
blijk van waardering dat ze juist ons in
beeld brengen, nota bene via een
provinciale en Haagse connectie.

Wat ons betreft moeten de gemeenteraadsverkiezingen ook echt over de
gemeente gaan en niet over landelijke
vraagstukken. Het succes van de
lokale partijen ligt ook deels aan het
feit dat we onafhankelijk zijn en alleen
aan het belang van Horst aan de Maas
hoeven te denken.” Een uitgebreide
reportage wordt uitgezonden via het
themakanaal NPO Politiek. De reportages zijn ook via de app en website van
Nieuwsuur beschikbaar.

Sybrand Buma bezoekt
Citaverde College
CDA-partijleider Sybrand Buma brengt op vrijdag 16 maart tussen
13.15 en 15.00 uur een bezoek aan het Citaverde College in Horst.
Daar gaat hij met ondernemers, docenten en leerlingen uit de regio
Noord-Limburg in gesprek over het thema ‘Ondernemend Onderwijs’.
Tijdens deze gesprekken gaan
ze dieper in op het probleem dat er
in Nederland een tekort aan vakmensen is. Het bezoek aan Citaverde
is niet geheel toevallig, want de
school staat bekend om zijn onderwijsconcept dat een samenwerking
aangaat met regionale ondernemers.
Daardoor is de vmbo/mbo-school in

staat om vakmensen te leveren
waar in de agrarische en technische
sector vraag naar is. Buma gaat
deze middag in gesprek met
Ton Hermans, directeur van
Citaverde, Bob Vostermans,
wethouder van Horst aan de Maas,
ondernemersorganisatie O-twee en
verschillende leerlingen.

muzikanten uit de gemeente Horst
aan de Maas om deze manifestatie te
vullen.
Dit resulteerde in een programma
waarbij kunst, muziek en politiek afgewisseld worden. Zo presenteert Marleen Wijnen foto’s van
het Grootveld tussen Sevenum en
Kronenberg, zijn er portretten van
politici gemaakt door Teun Verbeek

en kleurrijke schilderijen van
Safia Boulghalgh, Muzikale omlijsting wordt verzorgd door Joan,
Maikel en Bo die (semi) akoestische
muziek ten gehore zullen brengen.
Tussen alle activiteiten door zullen de kandidaten van de partij van
de gelegenheid gebruik maken om
het verkiezingsprogramma verder
toe te lichten.

PvdA’er genomineerd
voor Beste Raadslid
Roy Bouten uit Horst, fractievoorzitter van de PvdA Horst aan de Maas, is genomineerd voor de titel Beste
Raadslid van Nederland. Samen met elf andere raadsleden doet hij mee aan deze landelijk wedstrijd.
De verkiezing wordt gehouden in
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en is een initiatief van
Campagnebureau BKB, de Volkskrant,
omroep WNL en het Periklesinstituut.
Er waren in totaal 338 inzendingen,
waarop het publiek kon stemmen en
waaruit de jury uiteindelijk twaalf
genomineerden koos. Er werd gekeken
naar effectiviteit, communicatieve
vaardigheden en integriteit, aldus de
organisatie. In haar rapport schrijft de
jury over Bouten: “Achter het jonge
gezicht zit een ervaren politicus.
Inmiddels gaat Roy op voor zijn vierde
termijn. Hij heeft in de jaren niets aan
enthousiasme en passie voor het
bedrijven van politiek ingeleverd.
Bij zijn aantreden in 2006 verraste hij
al door meermaals met zelf geschreven initiatiefvoorstellen te komen.
Dat zijn netjes uitgewerkte plannen;
van een hele andere orde van grootte
dan de moties of amendementen
waar raadsleden normaal hun politiek
mee bedrijven.”
Er kan tot zondag 18 maart worden
gestemd op de overgebleven kan-

didaten. De vier raadsleden met de
meeste stemmen gaan door naar de
finale op dinsdag 20 maart in Paradiso

in Amsterdam. Kijk voor meer
informatie op www.besteraadslid.nl
(Foto: archief)

Geldig t/m 20-03-2018

Hoera, lekker naar buiten!
Violen

www.ikzoekeencontainer.nl

Uit eigen kwekerij!

tel. (077) 320 97 00

Groot- en kleinbloemig.
12 st.

4

99

Viburnum tinus, Sneeuwbal
Als struik en op stam.

Grote keuze!

-20%

Vorstweg 60 | 5941 NV Velden | T. 077-4729015
Bekijk al onze aanbiedingen op: www.plantencentrumvelden.nl

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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Verkiezingen 2014

2014-2018

Uitslag 2014

Wie ging er weg?

Inwoners

42.266

Kiesgerechtigden

34.179

Burgemeester

Ina Leppink-Schuitema

Wethouders

Bob Vostermans CDA
Ger van Rensch CDA
Birgit op de Laak PvdA
Paul Driessen Essentie

Zetels

27

Coalitie (18 zetels)

CDA
PvdA
Essentie

Oppositie (9 zetels)

SP
D66

Verkiezingen 2018

Wie wil blijven?
Wethouders

Opkomstpercentage: 54,44 procent

FACTS

Gemeenteraadsverkiezingen Horst aan
de Maas 2018

Raadsleden

Opgestapte bestuurders: 1
Burgemeester Kees van Rooij CDA vertrekt in december
2017 naar gemeente Meijerijstad. Hij wordt opgevolgd door
Ina Leppink-Schuitema VVD, in de functie van waarnemend
burgemeester. Besloten wordt dat na de verkiezingen met
de sollicitatieprocedure voor de nieuwe burgemeester wordt
gestart.

50%

96,3%

2 van de 4

26 van de 27

ZETELVERDELING

9

7

6

3

2

CDA

SP

Essentie

PvdA

D66

Opgestapte raadsleden: 7 van de 27
Rudy Tegels CDA
Elbert Joosten CDA
Hay Emonts CDA
Anthony van Baal SP
Thijs Coppus SP
Henk Kemperman D66
Luc van den Beuken Essentie

Ger van Rensch CDA en Paul Driessen Essentie hebben
aangegeven niet meer als wethouder terug te willen keren.
Driessen staat nog wel als lijstduwer op de lijst voor Essentie.
Raadsleden die niet herkiesbaar zijn: Marcel Beelen CDA
Na een afwezigheid van negen jaar keert de VVD weer terug
in de gemeenteraad van Horst aan de Maas. De partij heeft
twaalf kandidaten op de lijst staan, lijsttrekker is Peter Elbers.
D66 is een combinatie aangegaan met GroenLinks en gaat
verder als D66+GroenLinks met lijsttrekker Jim Weijs.

Gemeenteraadsverkiezingen

Lijsttrekkers met elkaar in debat
HALLO Horst aan de Maas en Omroep Reindonk presenteren op dinsdag 20 maart in samenwerking met
ontspanningsvereniging Concordia ’62 het verkiezingsdebat. Dit debat vindt plaats in ’t Gasthoês in Horst en start
om 20.00 uur.
Tijdens het debat gaan de lijsttrekkers van de zes politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen
op woensdag 21 maart met elkaar in discussie over actuele thema’s. De avond wordt gepresenteerd door Marieke Vullings,
redacteur van HALLO Horst aan de Maas en Wim Coenen, redacteur van Omroep Reindonk. Coenen: “We gaan met dit debat ons
best doen de mensen in de zaal en thuis zo goed mogelijk te informeren over de richting waar politici met Horst aan de Maas op
willen.” “Uiteraard zorgen we ervoor dat er volop aandacht is voor lokale onderwerpen”, vult Vullings aan. “Ook krijgen de mensen
in het publiek en thuis de mogelijkheid om vragen te stellen.” Het debat is gratis toegankelijk en wordt live uitgezonden via
Omroep Reindonk en de facebookpagina van HALLO Horst aan de Maas.
Op woensdag 21 maart vindt de uitslagenavond in ’t Gasthoês plaats. Ook hier wordt door Omroep Reindonk live verslag
van gedaan. Er zijn gesprekken met kandidaten, impressies van de verkiezingsdag en de uitslagen worden per stembureau
bekendgemaakt. “De uitslagen komen naar verwachting vanaf 22.00 uur binnen, omdat de leden van Concordia deze na overleg en
toestemming van de burgemeester zelf gaan ophalen op de stembureaus”, vertelt Jan Nabben van OV Concordia ’62. “Dit is uniek
voor Nederland en dat betekent dat we naar verwachting voor middernacht al de definitieve uitslag kunnen presenteren.”
Ook de uitslagenavond is gratis toegankelijk.

GAAT U
STEMMEN?

Op woensdag 21 maart 2018
Vergeet dan uw stempas en een
geldig legitimatie niet.

20

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

Kritisch en nieuwsgierig met Essentie
Als nieuwkomer in de politiek maak ik graag van de gelegenheid
gebruik te beschrijven waar ik voor sta.
Leven in een plattelandsgemeente is voor mij een bewuste
keuze. Het kleinschalige landschap,
de relatieve ruimte en vooral de
persoonlijke contacten en sociale
binding tussen mensen, spreken
mij aan. Daar komt ook mijn keuze
voor Essentie uit voort. Als lokale
partij kunnen we de inhoud helemaal afstemmen op wat Horst aan
de Maas nodig heeft. En alhoewel

veel zaken prima in orde zijn is er
nog veel winst te boeken. Zowel kortetermijnvraagstukken (zoals terugdringen van alcohol- en drugsgebruik
onder jongeren) als langetermijnvraagstukken (zoals bewerkstelligen
van een gezonde leefomgeving).
Zowel kleine ergernissen (als losliggende stoeptegels) als grote levensvraagstukken (zoals maatwerk in
zorg voor ouderen). Deze zaken zijn

voor Essentie de moeite waard om
aan te werken.
Speciaal wil ik mij inzetten voor
een gemeenschap waarin niet alleen
materiele zaken goed geregeld
zijn. Een samenleving is pas echt
beschaafd als voor iedereen goed
onderwijs beschikbaar is. Iedereen
wordt daarmee in staat gesteld
maximaal zijn talenten te ontwikkelen en daarmee bij te dragen aan
een gemeenschap waarin voor iedereen plaats is: wie of wat je ook bent.
Daarin zijn ook kunst en cultuur van

onschatbare waarde. Geen ‘franje’
dus maar een vanzelfsprekend
onderdeel van het dagelijks leven.
Kunst en cultuur zorgen voor veel
plezier maar leveren ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling
van een nieuwsgierige en kritische
houding. En daar kunnen we in Horst
aan de Maas nooit genoeg van hebben.
Ans Gielen-van Bommel,
Kandidaat nummer 22
Essentie Horst aan de Maas

Verandering nu, gezondheid eerst
Al gezien? De posters van Behoud de Parel en ‘De Berkel mot blîeve’?
Vóór gezondheid: minder dieren, minder mest en tégen kapitaalsvernietiging door een nieuw zwembad te bouwen. Hun advies: stem op
D66+GroenLinks. Wij hopen dat u dit advies volgt.
Wij zijn tegen uitbreiding van
de Klevar in Sevenum en tegen
legalisatie van een stinkende
mestverwerker bij Ashorst. Wij willen ons groene landschap behouden en versterken. Als we regels
afspreken, dan moeten die gehandhaafd worden. Er zijn vele voorbeel-

den te noemen dat dit niet gebeurt
en CDA, Essentie en PvdA de kop in
het zand staken. Een voorstel van
D66 om meer mensen om te handhaven werd afgeschoten.
Over een week weten we de
uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. D66+GroenLinks wil naar

minimaal vier zetels, zodat we echt
iets kunnen veranderen in onze
gemeente. Want nu dit college van
CDA, Essentie en PvdA bijna zijn achtste verjaardag viert, is het tijd voor
iets nieuws: groenbeleid, duurzaamheid op alle vlakken en gezondheid eerst. Wij willen bouwen naar
behoefte en zorgen dat iedereen hier
kan blijven wonen. De scheve balans
tussen koop en huur (80/20) moet
veranderen: meer (sociale) huurwoningen en vooral ook inzetten op

tijdelijke woonconcepten en kamerhuur. Als echte groene partij vinden
wij natuur en groen in Horst aan de
Maas écht belangrijk. Dat roepen we
niet alleen, maar zo stemden we ook
de afgelopen jaren. Ook de komende
jaren zullen wij ons inzetten om het
landschap van Horst aan de Maas zo
mooi mogelijk te houden en waar
mogelijk te verbeteren.
Jim Weijs,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

VVD: uw lokale partij met nieuw geluid
Een lokale partij schermt vaak met het argument dat ze goed weet
wat er speelt in de omgeving en niet gebonden is aan partijstrategieën.
De VVD Horst aan de Maas is
feitelijk ook een lokale partij: lokale
mensen zetten zich in en de thema’s
zijn ook lokaal. Daar is allemaal niets
landelijks aan. Groot voordeel is wel
dat er lijntjes bestaan in de regio,
met de provincie en in Den Haag.
En daar kan, in ons geval, iedereen in
Horst aan de Maas van profiteren.
Nog los van de professionele trainingen en opleidingen binnen de VVD
en een standvastige grondhouding.

We zijn dus een lokale partij onder
landelijke naam. Kijk voor onze speerpunten naar de advertentie elders in
deze uitgave.
De afgelopen weken hebben we
onze kandidaten hier voorgesteld.
Helder zijn de achtergronden en kwaliteiten. Die maken dat we een kwalitatief hoogstaande mensen hebben
die zich voor de belangen van iedereen in Horst aan de Maas inzetten.
En ook mensen die een nieuw geluid

laten horen in een gemeenteraad waar
de afgelopen acht jaar geen enkele
vernieuwing heeft plaatsgevonden.
We hopen dat de kiezer deze frisse
kijk kan waarderen. Wij zullen er alles
aan gaan doen de verwachtingen de
komende vier jaar waar te maken.
We zijn trots op onze kandidaten
die op de foto staan. En trots op ons
Horst aan de Maas. We gaan nu voor
uw trots op ons. Nu, maar ook over
vier jaar. Gewoon. Doen.
Peter Elbers,
lijsttrekker VVD Horst aan de Maas

Gemeenteraadsverkiezingen of zwembadreferendum
Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Verkiezingen die
gaan over hoe de gemeente omgaat met wonen, werkgelegenheid,
zorg en vele andere zaken die invloed hebben op uw dagelijks leven.
In tegenstelling tot wat sommige partijen doen voorkomen is het geen
referendum over de toekomst van het zwembad.
Het zwembad is wel één van de
onderwerpen waar er een duidelijk
verschil is tussen de politieke partijen. Het CDA wil een goede zwemvoorziening. Nu en in de toekomst.
Hiermee bedoelen we onder andere
minimaal 70 uur per week toegankelijk voor recreanten in plaats van de
huidige 18,5, energieneutraal en
goed bereikbaar voor alle inwoners
van Horst aan de Maas. Verplaatsing

van het zwembad heeft ook als
voordeel dat het centrumplan optimaal
kan worden afgerond, het parkeerprobleem rondom Gasthoês en Mérthal en
zwembad wordt opgelost en dat het
zwembad geen maanden gesloten
hoeft te worden voor de noodzakelijke
verbouwing. Hoe een nieuw bad er
exact uit zal zien, is pas duidelijk als de
geïnteresseerde partijen hun plannen
hebben mogen uitwerken en toelich-

ten. Deze stap tot duidelijkheid is tot
op heden tegengehouden door SP, D66
en Essentie. Het CDA kiest dus voor
meer en duurzaam (recreatief) zwemmen én voor: startersleningen voor
nieuwkomers op de woningmarkt;
het omarmen en ondersteunen van
burgerinitiatieven; meer inzet op
preventie voor uw veiligheid. Het volledige verkiezingsprogramma is te
lezen op www.cdahorstaandemaas.nl
Gebruik op 21 maart uw stem om
richting te geven aan uw gemeente,
gewoonSAMENdoen.
Bob Vostermans,
CDA Horst aan de Maas
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Zeker zijn
Dat iedereen meetelt, is voor de Partij van de Arbeid het allerbelangrijkst. Ik ben er, als wethouder zorg en milieu, trots op dat de zorg in
Horst aan de Maas goed geregeld is. Een stevige basis om op verder te
bouwen met steun voor mantelzorgers en een eenvoudigere overheid.
Met ons afvalsysteem zijn we koploper in Nederland en het lokale
duurzaamheidsbeleid staat in de startblokken.
Namens de PvdA vul ik de
verantwoordelijkheid als bestuurder
in en voer ik nu de kandidatenlijst
aan. Een team van betrokken
mensen uit de diverse dorpen.

afgelopen jaren heeft plaats gemaakt
voor de sociaal gefabriceerde ontmoetingsborden.
We zijn geïnteresseerd in het
verhaal en de ideeën van inwoners
om de uitdagingen van deze tijd aan
te gaan. Daar ligt de basis van de
Sociaal en groen. De afgelopen weken lokale politiek. Wij hebben daarop
te zien en te spreken op pleinen,
ons toekomstplan voor Horst aan de
markten en in de natuur van onze
Maas gebaseerd op het uitgangspunt:
mooie gemeente. De succesvolle
zeker zijn. Zeker zijn van een betaalinformele klapstoelzitting van de
baar huis in een fijne buurt, van wij-

ken en dorpen met actieve inwoners,
van een eerlijk loon, van goede zorg
aan huis, van een goede meester of
juf voor de klas, dat iedereen kan
meedoen en dat we zuinig zijn op
ons groene platteland. En laat u niets
wijsmaken, ook de PvdA houdt van de
Berkel en zorgt ervoor dat we zeker
kunnen zijn van het beste zwembad
voor alle inwoners.
Birgit op de Laak,
PvdA Horst aan de Maas

Wie wordt de grootste?
Woensdag 21 maart worden de vakjes op de kiesbiljetten in de
stemhokjes weer rood gekleurd. De keuze is tussen SP, D66+GroenLinks,
PvdA, Essentie, CDA en VVD. En het zal duidelijk worden wie in Horst aan
de Maas de meeste stemmen zal verzamelen. De SP of het CDA?
Het ziet er naar uit dat de verkiezingsavond zich zal toespitsen op
een tweestrijd tussen SP, nu zeven
zetels, en CDA, momenteel met
negen zetels de grootste partij. De
uitkomst van die tweestrijd is om
verschillende redenen van belang

maar vooral omdat de grootste partij
het initiatief krijgt om een nieuw
College van B&W samen te stellen.
Indien de SP de grootste wordt,
kan verwacht worden dat daarmee
een nieuwe weg ingeslagen wordt.
Tussen SP en CDA valt wel wat te

kiezen. In de afgelopen periode stonden
de partijen in de gemeenteraad vaak
tegenover elkaar. De meest opvallende
verschillen op een rijtje. Waar de SP
pleit voor een gezonde ontwikkeling
van de agrarische sector door het
terugdringen van het aantal varkens-,
kippen- en geitenstallen, wil het CDA de
intensieve veehouderij vrij baan geven.
Waar het CDA voorstander is van een
geprivatiseerd en vooral duur wedstrijdbad in de Kasteelse Bossen, voert de SP

Kom jij werken bij het
leukste uitje van Limburg?

samen met burgers actie voor behoud
van zwembad De Berkel dat uitstekende
voorzieningen heeft voor alle recreanten en wedstrijdzwemmers en dat nog
minstens twintig jaar mee kan. Waar de
CDA het goed vindt dat (met name de
grotere) bedrijven regels aan hun laars
lappen, staat de SP voor duidelijke en
consequente handhaving. Is uw keuze al
duidelijk?
Bart Cox,
lijsttrekker SP Horst aan de Maas

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Wij zoeken:

• Horecamedewerkers (v.a. 15 jaar)
voor in de bediening, keuken en afwas
• Assistent locatiehoofd horeca (fulltime/parttime)
• Medewerker Evenementen & Activiteiten (32-40 uur)
• Schoonmakers
- Mooiste werk- en pauzeplek - Leuke collega’s Uren en planning in overleg - Werkuren overdag

kijk voor meer info op www.kasteeltuinen.nl
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Hotel in Meterikse
Donksweide
De werkgroep openbare ruimte van de dorpsraad
Meterik heeft vrijdag 9 maart samen vrijwilligers en
leerlingen van groep7/8 van basisschool Onder de
Wieken een bijenoase ingericht. Daarvoor is het educatieterrein langs de Kabroekse beek in Meterik gebruikt.
De activiteit vond plaats in het kader van NLdoet. Er is
een insectenhotel geplaatst en er zijn op en in de buurt
van het terrein diverse drachtplanten en twee lindebomen gepoot om wilde bijen en andere insecten voldoende voedsel te bieden. Wilde bijen zorgen voor
bestuiving van 80 procent van alle planten en vormen
een onmisbare schakel in de voedselvoorziening.
Het gebied wordt, op voorstel van de heemkundevereniging, voortaan aangeduid met Donksweide, zoals
het vroeger ook heette.

NLdoet in
Torrekoel
Kronenberg
Cliënten van Daelzicht van het
Sondertseveld in Sevenum en vrijwilligers van
de Kompeniej uit Kronenberg kwamen vrijdag
9 maart samen om te koken voor ouderen.
Dit deden ze in het kader van NLdoet in de
Torrekoel in Kronenberg. De ochtend begon
met een kopje koffie en wat lekkers, waarbij
de cliënten van het Sondertseveld zich persoonlijk voor konden stellen. Hierna werden
er groepjes gemaakt en werden er gezamenlijk spellen gespeeld, die werden afgesloten
met een prijsuitreiking. In de tussentijd werd
er samen gewerkt om een maaltijd op tafel te
krijgen. Hierbij kregen ze hulp van drie vrijwilligers van de pabo, die door NLdoet geregeld
waren.

Behoud de Parel wacht op antwoord College van B&W
De vereniging Behoud de Parel heeft in een brief aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas de raadsleden opgeroepen het College van B&W aan te spreken op haar handelen wat betreft
een uitspraak over het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in Grubbenvorst.
Vereniging Behoud de Parel heeft
vorig jaar aan het college mei verzocht
de bouwvergunning van de varkensstallen van het NGB te vernietigen. Dit met

als reden dat de eigenaar zich niet
gehouden heeft aan de overeenkomst
tussen bedrijf en gemeente. Dat verzoek
is afgewezen, waarna Behoud de Parel

O
L
L
A
H

J
I
J
D
WOR
ONZE
?
R
E
G
R
BEZO

hier bezwaar tegen aantekende. Het
College van B&W zou uiterlijk 2 maart
hier een uitspraak over doen, maar dat
is tot nu nog niet gedaan. In dezelfde

brief vraagt de vereniging ook aandacht
van de gemeenteraad voor het feit dat
de varkensboer van het NGB naast
enkele silo’s ook een weegbrug heeft

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

laten plaatsen. Met als gevolg dat er
veel meer vrachtauto’s komen, waar in
de vergunning geen rekening mee
gehouden is.

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

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Gezamenlijke
collecte Melderslo
Net als voorgaande jaren vindt ook dit jaar een gezamenlijke collecte
plaats in Melderslo voor de landelijke goede doelen. In de week van
3 tot en met 8 april worden de brieven hiervoor huis-aan-huis bezorgd.
De doelen waar dit jaar voor
gecollecteerd wordt zijn Alzheimer
Nederland, Brandwondenstichting,
Diabetesfonds, Fonds verstandelijk
gehandicapten, Hartstichting,
Het Nederlandse Rode Kruis,
KWF Kankerbestrijding, Longfonds,
Maag- lever- darmstichting,
Nierstichting, Prinses Beatrix
Spierfonds en Reumafonds.
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Bijenwerkdag
Groengroep in Sevenum
Groengroep Sevenum organiseerde zaterdag 10 maart een grootse aanplantactie in combinatie met de
aanleg van een bijenoase. Dit deden ze niet alleen in Sevenum op het Julianaplein, maar ook in Kronenberg.

In de week van 9 april worden
de brieven door de collectanten
opgehaald. Uiterlijk op donderdag
12 april kan een vrijwilliger langskomen om de enveloppe op te halen.
Wie in deze periode niet thuis is en
toch een bijdrage wil doen, kan de
enveloppe inleveren bij de dorpsraad
ter attentie van Theo Hagens,
Broekhuizerdijk 14.

Infomiddagen
bij De Vrije Akker
De Vrije Akker in Grubbenvorst organiseert op vrijdag 23 maart en
zaterdag 24 maart twee infomiddagen voor iedereen die geïnteresseerd is in biologisch lokaal geteelde groenten. Beide gelegenheden
vinden plaats tussen 14.00 en 16.00 uur op de Witveldweg 2 in
Grubbenvorst.
De Vrije Akker is een initiatief
van boerin Moniek van Hirtum. Het is
een kleinschalige zelfoogsttuin in
Grubbenvorst die ze stichtte in 2010
met de gedachte om zelf verse
groenten te kunnen oogsten wanneer het uit komt. Leden van de
akker mogen voor een vast bedrag
per jaar wekelijks zelf hun aandeel

bieten, spuitjes, sla en andere
groenten komen oogsten.
Boerin Moniek verzorgt de akker en
leden hoeven enkel zelf voor het
oogsten te zorgen. Het nieuwe
oogstseizoen start in april.
Meer informatie over de
informatiemiddagen is te vinden
op www.devrijakker.nl

Vroege vogeltocht
De-4 Grubbenvorst

De actie stond volledig in het
teken van de Nationale Bijenwerkdag
en werd zodoende ook bezocht door
‘special guest’ Hubert Mackus, gedeputeerde van de Provincie Limburg.
In samenwerking met de plaatselijke
KBO en mensen uit de buurt werden er

op het Julianaplein in Sevenum
vier tetradiums (bijenbomen, red.),
bessenhagen en vele bloembollen
geplaatst. Op deze manier is er een
bijenoase opgezet, waardoor
wilde bijen een plek hebben om te
overwinteren.

GYMNASIUM
ATHENEUM
HAVO

Nieuw!
Volgend schooljaar
starten we met de
sportklas.

VMBO

Wandelvereniging De-4 uit Grubbenvorst organiseert op maandag
2 april de Vroege Vogeltocht. De tocht start vanaf 06.45 uur op de
schutterswei aan de Kromboschweg 1 in Grubbenvorst.
De tocht start uiterlijk om 07.00
uur en voert door het natuurgebied
Kaldenbroek. Inschrijven voor de
tocht kan tot vrijdag 30 maart en is

daarmee tegelijkertijd voor de
wandelvierdaagse van 23 tot en met
26 mei. Meer informatie is te verkrijgen via de-4@gewoengrubbevors.nl

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Nieuwe opening Twedde Kans.
Twedde Kans Meterik opent haar
deuren weer op vr. 16 maart ‘18.
Onze nieuwe openingstijden zijn
vrij- en zaterdag van 11:00-17:00.
Een nieuwe winkel met nieuwe
aantrekkelijke prijzen. Hopelijk tot snel!

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Schilder nodig? Voor al uw schilderwerk binnen-/buiten. Jan Bosman
tel. 077 475 09 80/06 11 35 09 70.

Aanmelden
2018

Woninginrichting bij u thuis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden, vloeren,
raambekleding. Bel 06 16 37 45 14.

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Daarnaast wordt hiermee ook de
bestuiving gestimuleerd. Dezelfde
actie vond ook plaats in Kronenberg.
Beide locaties zijn onderdeel van
het project Plattelandscoöperatie,
waarmee geheel Limburg steeds
meer ‘beeproof’ gaat worden.

Schrijf
je in als nieuwe
leerling

Dendron College
Gebr. van Doornelaan 124
5961 BE Horst
077 - 397 08 80
www.dendron.nl

Wanneer?
Maandag 19 maart en
dinsdag 20 maart
16.30 - 19.00 uur
Waar?
In de Junioraula van het Dendron College
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NK handboogschieten

Zilveren medaille
Sylvester Snijder
Sylvester Snijder uit Horst behaalde zaterdag 10 maart de zilveren
medaille op de Nederlandse kampioenschappen handboogschieten in
Ysselsteyn.

Sporting ST vergeet
zichzelf te belonen
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Op sportpark ’t Hoogveld in Blitterswijck heeft BVV de drie punten in eigen huis weten te houden tegen het
lager geklasseerde Sporting ST uit Swolgen en Tienray. De koploper in de 5e klasse E wist maar met een minimaal verschil van één doelpunt de wedstrijd naar zijn hand te zetten. Eindstand 1-0.
Sporting ST, dat nagenoeg met een
fit elftal aan de wedstrijd kon beginnen, nam brutaal het initiatief in de
beginfase van de wedstrijd. Het was
dan ook Sporting ST dat de eerste
twee goede kansen kreeg om de score
te openen. Helaas had targetman
Kevin Goldschmidt het vizier niet op
scherp om de mannen van Han Friesen
al vroeg in de wedstrijd te belonen
met een doelpunt. Hoewel er in de
eerste helft nog twee keer werd
gescoord, stond er toch een 0-0 op het
scorebord na 45 minuten spelen. Beide
teams wisten een keer het net te

vinden, beide keren was dit echter in
buitenspelpositie.
Na de thee was het BVV dat het
heft in handen nam, met veel druk
naar voren probeerde het Sporting ST
terug te dringen. Mede door een goed
spelende defensie van Sporting ST was
het creëren van kansen niet aan het
elftal uit Blitterswijck besteed. Sterker
nog, het was wederom Sporting ST dat
met een aantal razendsnelle counters
vrij voor de keeper van Blitterswijck
uitkwam. Maar ook in de tweede helft
hadden de spitsen het vizier niet op
scherp staan.

In de 75e minuut was het BVV dat
de leiding nam, nadat de grensrechter
van Sporting ST voor buitenspel had
afgevlagd. Scheidsrechter Bukkems
bedacht anders en keurde het doelpunt van de geel-zwarten goed.
Sporting ST probeerde in het verloop
van de wedstrijd het gelijkspel nog te
forceren, maar tot echt grote kansen
kwam het niet meer.
Koploper BVV neemt het volgende week op tegen nummer zeven
Merselo terwijl Sporting ST het thuis
opneemt tegen het lager geklasseerde
SVOC’01 uit Oirlo en Castenray.

Wittenhorst Heren 1 onderuit
tegen NOAV Susteren
Door: Handclub Wittenhorst
De heren van handbalclub Wittenhorst uit Horst gingen zaterdag 10 maart onderuit in een uitwedstrijd tegen
NOAV Susteren. De wedstrijd eindigde in 30-23.

Voor het eerst mocht Sylvester
meedoen met het NK in de
tweede klasse Compound.
Na de eerste twee ronden begon
het afkampen. Sylvester wist
zich staande te houden en

veroverde zo zijn plek in de finale.
De spanning liep op tot de laatste
pijlen. Met een nipte achterstand
van twee punten ging Sylvester
Snijder met een zilveren medaille
naar huis.

Een van de belangrijkste
wedstrijden voor de heren van
Wittenhorst. NOAV strijdt dit seizoen
samen met nog twee andere teams en
HCW voor degradatie. Zelfs met de
laatste drie wedstrijden in het verschiet
zou de nummer 12 in het meest
gunstige geval nog 6e kunnen worden.
De competitie is onderin net zo
spannend als in de top 3. Met deze
belangrijke wedstrijd in het
vooruitzicht, was het doel duidelijk.
De punten meenemen naar Horst.
Dit bleek na het beginsignaal van de
scheidsrechters nog een lastige taak.
Na nog geen 5 minuten spelen keken
de heren van Horst al tegen een 5-1

achterstand. De achterstand bleef
helaas groeien door een klungelig
spelend Wittenhorst waarbij de eigen
doelman letterlijk elke hoek te zien
kreeg. In de aanval werd er te snel naar
een oplossing gezocht, die er negen
van de tien keer niet was. Dit leidde
tot veel balverlies en snelle aanvallen
tegen waarop de keeper van Horst
helaas geen antwoord had.
De ruststand bleef in het voordeel van
NOAV op 15-8 steken. Na een peptalk
en wat tactische tips in de rust ging
men met volle moed weer het veld op,
het was immers in de wedstrijd tegen
Venlo ook gelukt om een zeven
doelpunten achterstand om te buigen

ROMMELMARKT

naar een winst. De nummer 7 van
NOAV (die helaas voor HCW een
goddelijke wedstrijd speelde) werd
vanaf begin tweede helft zoveel
mogelijk buiten het spel van NOAV
gezet. Aanvankelijk met resultaat, de
achterstand ging van zeven doelpunten
naar vier doelpunten, NOAV verloor ook
de grip op de verdediging van Horst en
kwam minder gemakkelijk tot scoren.
Helaas voor een korte duur, door enkele
slordigheden kwamen de nummer 13
en 11 van Horst (Swen Derks en Mark
Vervoort) op de bank te zitten met een
tijdstraf waardoor de kleine inhaalslag
weer teniet werd gedaan. De eindstand
na 60 minuten was 30-23.

ontdek de parels van de Kaukasus

Mèrthal Horst
18 maart

REISPERIODE:
8 JUNI T/M 23 JUNI 2018

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

www.carbootsalehorst.nl

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

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

presentatieavond
woensdag 28 maart Schouwburg Venray

THEE- EN
TABAKSPLANTAGES
MIDDELEEUWSE DORPEN
KLOOSTERS VAN
SANAHIN & HAGHPAT
UNESCO WERELDERFGOED
VAN TATEV

Aanvang 19.30 uur | Entree gratis
Vooraf aanmelden via maja@reisbureauviceversa.nl
werken

America Tel. 06-12359686

Reisbureau Vice Versa | Henseniusplein 3 | Venray | 0478-515155 | maja@reisbureauviceversa.nl |
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Medailles voor HZPC op Swimkick

Grimmig spel

Sparta’18 verliest
op bezoek bij Heeze

Door: zwemvereniging HZPC Horst
Voor zwemvereniging HZPC uit Horst stond zondag 11 maart de laatste Swimkick-Minioren wedstrijd van dit
seizoen op het programma. Voor enkele minioren, Isis van Kuijk, Ilse Versteegen en Lars Hagens, was dit de
laatste wedstrijd binnen het KNZB Minioren circuit. Zij gaan vanaf volgend seizoen over naar de junioren.

Door: voetbalvereniging Sparta’18
Het eerste team van voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum ging
op zondag 11 maart op bezoek bij de club in Heeze. De gastheer won
met 3-2.
De thuisploeg kwam al vroeg in
de wedstrijd op voorsprong. In de 4e
minuut was het Ad Snoeijen die van
afstand raak schoot na niet adequaat
ingrijpen van de Spartaanse verdediging. Voor rust kregen beide ploegen nog enkele mogelijkheden.
Gescoord werd er echter niet meer
waardoor men ging rusten met een
1-0 tussenstand. In de tweede helft
werd het duel steeds grimmiger.
De scheidsrechter, die naliet de toon
te zetten door niet in te grijpen en
zijn kaarten op zak te houden, was
hier mede debet aan. Sparta’18
probeerde het wel deze middag
maar kwam nauwelijks in scoringspositie. In korte tijd lukte het Heeze
om de voorsprong uit te breiden.
In de 71e minuut was het Gijs
Moerenhout die op de counter vrije

doorgang kreeg en de 2-0 maakte
en een paar minuten later was het
Koen van Lierop die een aanval op
links bij de tweede paal binnentikte.
Reden voor Sparta’18 om meer risico
te nemen, met alle gevolgen van
dien. In de 78e minuut was het Rob
Peeters die de 3-1 op het scorebord
zette. Toen Pim Wijnhoven in de 87e
minuut een vrije trap van Jeroen
Smits binnenkopte gingen de
Spartanen er weer in geloven.
Tot echte kansen leidde dit niet
meer. Heeze liet in de slotfase een
aantal countermogelijkheden
onbenut waardoor de scheidsrechter
affloot met een 3-2 eindstand.
Zondag 18 maart ontvangt Sparta’18
RPC uit Eindhoven. Belangrijk om
weer eens een driepunter binnen te
halen.

Tegen Don Quishoot

Er deden acht zwemmers mee met
de Swimkick-wedstrijd. Hier werden in
totaal elf medailles gewonnen en in
totaal dertien nieuwe persoonlijke
records gezwommen. De grootste
verbeteringen (PR’s) werden behaald
door Ard Sprunken op de 50 meter
schoolslag en de 50 meter vrijeslag,
en verder op de 50 meter vrijeslag
door Noa Bartelds, Joris Rongen en
Niels Rongen. Medailles werden
behaald door Julia van Well (goud en

brons), Fleur Veens (zilver en brons),
Colin Jacobs (brons), Mazen Ahmed
(brons), Joris Rongen (goud en zilver),
Niels Rongen (zilver en brons) en
Ard Sprunken (brons). Bij de Minioren
kwamen zes zwemmers aan de start
op de verschillende afstanden.
Lars Hagens moest zich afmelden
wegens ziekte. Hier werden zes PR’s
gezwommen en in totaal vijf medailles gehaald. Jorn Sprunken (twee keer
goud), Jesse Jacobs (goud), Isis van

Kuijk (goud en zilver). Als kers op de
taart werden er op de estafettenummers ook mooie prestaties neergezet.
Bij de swimkick zwommen Fleur, Julia,
Ard en Sten Versteegen op de 4 keer
25 meter vrijeslag naar een derde plek
en dus een bronzen medaille.
Bij de Minioren zwommen
Jorn, Ilse, Isis en Jesse bij de 4 keer
50 meter wisselslag naar een eerste
plaats, waarna ze de gouden
medailles kregen omgehangen.

Heren HCH verliezen
in Eindhoven
Door: Felix van Haren, hockeyclub HCH
De heren van Hockeyclub Horst H1 verloren zondag 11 maart in
Eindhoven van Don Quishoot H1. De wedstrijd kwam ten einde met een
uitslag van 6-3.
De mannen uit Horst gingen met
frisse moed naar Eindhoven om daar
de eerste 3 punten van de tweede
seizoenshelft te pakken. Helaas
gaven zij al snel een slordige strafcorner weg, waardoor de thuisploeg
vóór kwam te staan met 1-0.
De organisatie was ver te zoeken en
er werden meerdere slordige strafcorners weggegeven. Door voornamelijk deze onnodige strafcorners,
werd de ruststand 3-0.
In de tweede helft herpakte

Horst zich goed, het werd weer een
echte wedstrijd. De spelers maakten zelfs de 3-1. Ondanks dat Horst
zich de tweede helft goed herpakte,
kansen creëerde en na de 3-1 nog
twee maal wist te scoren, lukte het
niet om op voorsprong te komen.
De mannen van Don Quishoot bleven er namelijk ook voor gaan.
De wedstrijd eindigde uiteindelijk
in 6-3. Volgende week zondag zullen de mannen uit Horst het thuis op
nemen tegen Nuth Heren 1.

Hier staan
wij voor

Ieder dak verdient een zonnepaneel
Zorg met aandacht en op maat
Een duurzaam ondernemersklimaat

Betaalbaar wonen in een mooi landschap
Transparant en betrouwbaar bestuur

Nederlands en Europees voetbal

Sparta ’18 organiseert
voetbalquiz
Voetbalclub Spart ’18 uit Sevenum organiseert zaterdag 24 maart
voor de elfde keer de voetbalquiz. Deze vindt plaats in de kantine van
Sparta ’18 om 19.30 uur.
Tijdens de quiz komen er op
een groot scherm talloze vragen
voorbij in onder andere de categorieën Nederlands en Europees
voetbal. Er wordt gespeeld in
koppels, waarbij minimaal één van
de personen (oud-)lid is van Sparta
’18. De acht koppels die de vragen
het beste beantwoorden gaan door

naar de finale. Van daar uit is het
ieder voor zich en wordt er verder
gespeeld met zestien individuele
kandidaten. Ook dames kunnen
deelnemen.
De best scorende dame ontvangt aan het einde van avond ook
een prijs. Aanmelden voor de quiz
kan via quiz@sparta18.nl

Een stimulerend klimaat voor onze jeugd
Sport en cultuur: een creatieve beweging
Landbouw: een gezonde sector met
gezonde dieren
Het is tijd voor een nieuwe lente, nieuw geluid!
Op zondag 18 maart van 13.00 tot 17.00, luiden wij
deze nieuwe lente in met muziek, kunst en politiek.
Wij zien je graag in 't Gasthoes. Kom ook!
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ZONDAGS
GEOPEND
Natuurlijk ! !
Natuurlijk

van 12.00 tot 17.00 uur m.u.v.
1e Paasdag en 1e Pinksterdag

Uit tegen Hoensbroek

Ongewone uitslag
Wittenhorst
Venray

www.intratuin/venray
www.bezorgeenbloemetje.nl

Venray

Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst

www.intratuin.nl

Het eerste elftal van RKsv Wittenhorst had zondag 11 maart de taak om in Hoensbroek tegen de plaatselijke
www.bezorgeenbloemetje.nl

LANGSTRAAT 133, VENRAY
• TEL. 0478 58 85 85
www.intratuin.nl

FC te spelen. De lantaarndrager in 1D werd in Horst nog duidelijk met 6-0 verslagen. Het zou dus wel een makkie
www.bezorgeenbloemetje.nl

A DV I ES - TA X AT I E - B E M I D D E LI NG

Coen Absil onroerende zaken legt zich toe op de markt van het onroerend goed,
letterlijk en ﬁguurlijk gezien in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied
betreft vooral woningen, evenals (voormalige) bedrijven in de agrarische sector.

Lottumseweg 37, Broekhuizen

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl
Opening vernieuwde winkel
VRIJDAG 16 MAART 11.00 uur
Voortaan open vrijdag en zaterdag

11.00 tot 17.00 UUR
Doortje, Ber, Sjoerd, Noud en alle vrijwilligers willen
iedereen bedanken voor de vijf geweldige jaren.
Wij wensen Theej en Lia veel succes.

gaan worden dacht men zo. Maar deze ploeg kwam in de laatste wedstrijden aardig voor de dag en wist de
nodige punten te behalen. Eindstand 7-0.

Het begin was voor de thuisclub
hoopgevend. In de eerste de beste
aanvallen had het zowaar op voorsprong moeten komen, ware het niet
dat doelman Sjors Witt tot twee keer
toe de bal uit het doel wist te houden.
Echter na dit billenknijpen was het
kruit bij de Zuid-Limburgers verschoten. Wittenhorst nam het duidelijk
over. In de 3e minuut scheen
Rob Zanders de score te openen,
alleen op de doelman werd de bal net
naast geschoten. Direct hierna kon
ook Thom Derks de score openen,
maar de bal werd tot corner verwerkt.
Het zou volgens het spelbeeld niet

lang duren vooraleer de treffer op het
scorebord verscheen. In de 14e
minuut gebeurde dit dan. Uit een
mooie aanval via Willem Heijnen en
Rob Zanders kwam de bal voor de
voeten van Thom Derks, 0-1. De
mogelijkheden om de score te verhogen waren talrijk, maar dit kwam pas
in de slotfase van de eerste helft tot
uiting. Uit een prachtige voorzet van
Rob Zanders kon Thom Derks mooi
inkoppen, 0-2. Een minuut later wist
Marco Daniëls de bal vrij in te schieten. Hij ontving de bal, na een snelle
combinatie met Willem Heijnen en
Thom Derks. Ruststand 0-3.

Na de thee ging Wittenhorst stevig door. Al snel kon in de 46e minuut
de opgekomen Bart Spreeuwenberg
de vierde treffer laten aantekenen.
Dezelfde speler tekende ook voor het
vijfde doelpunt. De score die in Horst
werd bereikt leek ook nu haalbaar.
Het spel werd echter wel wat minder.
Het duurde tot de 72e minuut voordat Willem Heijnen de score op 6-0
kon zetten. De hoge uitscore kwam er.
Invaller Jimmie Janssen tekende voor
de uiteindelijke 0-7. Hij rondde een
afvallende bal fraai af. Een ongewone
uitslag. Zondag 18 maart thuis tegen
het stugge Deurne.

Heren Hovoc strijden
in nieuw shirt
Door: volleybalclub Hovoc
Het herenteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst heeft zaterdag 10 maart Flamingo’s ’56 HS1 uit
Gennep opgewacht.

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

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

OPEN HUIS
DAGEN
GRATIS CADEAU

bij besteding vanaf 75 euro

KOOPZONDAG

18 en 25 maart van 13.00 tot 17.00 uur
Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Het was een wedstrijd die omschreven kon worden als een heuse derby.
Bij aanvang van de wedstrijd werd de
top in de tweede divisie gedomineerd
door louter Limburgse ploegen. Het was
de tweede keer dat de mannen van
Horst zich thuis in het shirt van de
nieuwe sponsor de strijd aan gingen.
Hovoc is erg blij dat Kuijpers
Bouwadvies zich voor de komende drie
jaar gebonden heeft aan het eerste
mannenteam van volleybalvereniging
Hovoc. De heren kunnen hiermee
bouwen aan een mooi niveau volleybal
in de landelijke competitie. De heren
van Hovoc lieten zich in het begin wat

overbluffen door de Flamingo’s en
kwamen tegen een achterstand aan.
Het niveau werd herpakt, maar het gat
was onoverbrugbaar. met 19-25 ging de
eerste set naar de Flamingo’s.
De tweede set gingen de Hovocianen
goed draaien en kon er power geleverd
worden. Iedereen in het team droeg
zijn steentje bij en een smalle voorsprong werd met hand en tand verdedigd. Na een mooie set, met veel
powerplay, werd het met 25-22 binnen
geslagen. Met een gelijke setstand
wisten de Flamingo’s met degelijk spel
de druk behoorlijk op te voeren.
Met strakke service en lage foutenlast

bouwde de Gennepse mannenmacht
een comfortabele voorsprong op.
Hovoc herstelde wel, maar kon geen
vuist meer maken (16-25). Om een
ticket naar de vijfde set te krijgen
moest deze set gewonnen worden.
Een felle strijd barstte los waarin beide
partijen mooi aan elkaar gewaagd
waren, doch een arbitraal falen wierp
Flamingo’s een set in de schoot (25-27).
Uiteindelijk waren de Flamingo’s een
sterk, degelijk spelend team met een
lage foutenlast. Hovoc consolideert zich
voor de tweede divisie en maakt zich op
om het zaterdag 17 maart op te nemen
tegen de nummer drie VC Landgraaf.
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SV Melderslo D1 Kampioen
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
Door de zenuwen was het de speelsters van SV Melderslo D1 niet gelukt om zaterdag 3 maart tegen United
het kampioenschap al binnen te halen. Zaterdag 10 maart moest er dus gewonnen worden van Dakos om
kampioen te worden.

Van de zenuwen was vandaag
weinig te merken. Ze gingen vanaf het
begin goed van start en kregen heel
veel kansen. Toen eenmaal de score
geopend was bleven de mooie kansen

komen. Door goed samenspel stond
het met de rust al 7-0. In de tweede
helft ging het net zo goed als in de
eerste helft. De speelsterswaren
allemaal erg fanatiek, er werden

mooie acties gemaakt en het scoren
ging maar door. Uiteindelijk werd er
gewonnen met 14-0. Met zo’n
overwinning zijn zij de verdiende
kampioen.

Olsredlem DS1
wint van Revoc/VCB DS1
Door: volleybalclub Olsredlem
De dames van Olsredlem DS1 uit Melderslo wisten zaterdag 10 maart in een thuiswedstrijd tegen Revoc/VCB
DS1 uit Reuver de winst te behalen. De eindstand was 3-2.

Melderslo 1 verslaat
Kwiek Venlo 1
Door: SV Melderslo 1, Ger Spreeuwenberg
De voetbalheren van SV Melderslo 1 wonnen zondag 11 maart met
2-1 in een thuiswedstrijd in Melderslo van Kwiek Venlo 1.
Na een aftastend begin van
beide zijden kwam Kwiek Venlo al
na acht minuten op voorsprong door
de opgekomen rechtsback Jeffrey
Hen die drie Melderslo spelers
binnen de zestien verschalkte en
daarna de bal in het doel toeperde.
Ondanks de achterstand bleef
Melderslo met zes man achterin en
gokte op bevliegingen van Bart
Verheijen. De Kwiek mannen wisten
Bart allen af te stoppen door middel
van overtredingen wat Melic Koc en
Silly Lieveld nog in de eerste helft
een gele kaart opleverde. Melderslo
speelde in een te laag tempo voor
rust en wist maar mondjesmaat
enkele mogelijkheden te scheppen.
Tim Hattu hielp namens Kwiek een
kans op de 0-2 om help, na een
misverstand in de Melderslose
defensie. Na rust tapte Melderslo uit
een ander vaatje en ging op jacht
naar de gelijkmaker. Jeroen Gubbels

Opening
autocross-seizoen
bij De Paradijsracers
Auto Cross Club De Paradijsracers uit Melderslo organiseert zondag
25 maart de eerste autocross om het kampioenschap van de AutoSport-Unie-Zuid. Deze vind plaats aan het Peeldijkje in Horst vanaf
11.00 uur.
Naar verwachting staan er
150 tot 200 auto’s aan de start,
waarbij in totaal 60 manches gereden worden. ACC De Paradijsracers
heeft zelf al ruim 40 coureurs aan de
start. Er komt verder een brede
selectie aan klasses aan de start:

Op basis van de ranglijst, de nummer 5 tegen de nummer. 7, kon het
een spannende wedstrijd worden.
De eerste set begon aan beide kanten met goed spel en dat resulteerde
in lange rally’s. De teams gaven niets
toe aan elkaar, waardoor het spannend bleef. Richting het einde van
de eerste set had Revoc/VCB net een
punt voorsprong en kwam het eerst
op setpoint. De dames van Olsredlem
kwamen langszij en het bleef lang
spannend wie de set zou pakken.
Ondanks de vele servefouten op
het laatst pakten Olsredlem DS1 de
set met 30-28. De tweede set was een
kopie van de eerste set, goed spel en

lange rally’s. Olsredlem DS 1 had nu
steeds het puntje voorsprong en gaf
dit niet af (25-23). De derde set werd
het spel wat minder van Olsredlem
DS1, aanvallend was het moeilijk om
de bal bij de tegenpartij op de grond
te krijgen. Revoc/VCB DS 1 wist met
slim spel een voorsprong te maken
en gaf die niet meer af en won de set
met 25-20. De energie van de dames
van Olsredlem raakten op, door wat
blessures viel er weinig te wisselen
en moesten ze de wedstrijd uitspelen
met zes personen.
De druk werd niet meer bij de
tegenstander gelegd en Revoc/VCB
bleef constant en goed spelen

(25-22) waardoor er een vijfde set aan
te pas moest komen om de wedstrijd
te beslissen. Of het door de korte
break kwam of door het feit dat er
tot de 15 punten werd gespeeld is
niet duidelijk, maar Olsredlem begon
met nieuwe energie aan de vijfde
set. De hele wedstrijd was de servedruk niet sterk, maar in de vijfde set
was die er eindelijk wel. Dit leidde er
toe dat er makkelijk gescoord werd,
zowel serverend en aanvallend. Met
een ruime voorsprong van 8-3 werd er
gewisseld van kant. Deze voorsprong
werd niet meer uit handen gegeven
(15-7) en de winst van de wedstrijd
was een feit.

volleyde de bal net over en kwelgeest Bart Verheijen was ook nu
alleen te stoppen door overtredingen. Dit leverde Dwayne Young geel
op en in de 60e minuut ging de bal
op de penaltystip na alweer een
overtreding op Bart. De 1-1 kwam
van de voet van Jeroen Kallen die dit
buitenkansje wist te verzilveren.
Vervolgens was Melderslo even van
slag: het veld werd te groot en
Melderslo verloor de grip op het
middenveld. Kwiek Venlo dacht dat
er wat te halen viel en ging weer
aanvallender voetballen. Iets wat
Melderslo besloot ook te doen.
Bart Verheijen stuitte echter op de
keeper. In de 88e minuut kwam dan
toch de bevrijdende 2-1 door Jeroen
Gubbels die zich knap vrij speelde en
de bal strak in de lange hoek schoot.
Door deze winst blijft Melderslo
meedoen om het kampioenschap in
de vierde klasse E.

jeugd vanaf 12 jaar, de juniorcup,
maar ook de keverklasse, gastrijders,
balkenklasse en de alom bekende
Melderse balkenklasse.
Meer informatie over de
races is te vinden op
www.paradijsracers.nl

Crist Coppens
Alleen dinsdag 20 maart 2018

Varkenspoulet
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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aan
Im van den Goor

Even
zonder..
Je kent het begrip vast
wel, ‘de telefoon’. Het is een
standaard woord dat standaard in iedereen z’n geheugen staat gegrift. Voor zeker
de meesten is er dan ook geen
leven meer zonder voor te
stellen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Im van den Goor
13 jaar
Sevenum
Citaverde college

Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Graag zou ik nog de sprongsurf willen
leren. Dit is een bepaalde beweging
bij het volleyballen. De normale surf
kan ik al, maar bij de sprongsurf heb
je veel meer kracht en gaat de bal ook
harder.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou graag de kracht van onzichtbaarheid willen hebben. Als ik onzichtbaar
zou kunnen worden, zou ik mensen kunnen achtervolgen en bespieden. Als je mensen op deze manier
kan bespioneren, zie je wat mensen
nou echt doen in het dagelijks leven.
Normaal krijg je dit niet te zien, daarom
lijkt het me leuk om dit te kunnen.
Wat zou je nooit weggooien?
Voor mijn vormsel kreeg ik een kettinkje van mijn opa. Helaas is mijn
opa overleden, dus deze ketting zou ik
nooit weggooien.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik ben een keer naar de musical The
Lion King geweest met mijn moeder.

Deze musical vond ik zo mooi, dat
ik die graag nog wel een zou willen
zien. Musical en toneelspellen vind ik
sowieso altijd heel erg leuk, maar deze
vond ik op een of andere manier toch
extra mooi.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Een echt favoriet land heb ik niet echt.
Maar als ik echt zou moeten kiezen,
zou ik voor Italië gaan. Daar schijnt
altijd de zon en het lijkt me ook een
mooi land om in te wonen. Ik zou
sowieso voor een land gaan waar het
lekker warm is. Van de winter ben ik
namelijk niet echt fan.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het leukste vak vind ik PSO. Bij dit vak
krijgen we bijvoorbeeld bloemschikken
en koken. Bloemschikken wil ik ook
later als baan gaan doen, dus daarom
vind ik dit extra leuk. Het stomste vak
vind ik NASK. Dat is natuur- en scheikunde. Deze vakken liggen me totaal
niet en daardoor ben ik er ook niet zo
goed in.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
De persoon die ik wil zijn, is niet fictief. Maar het lijkt me heel erg leuk
om Celeste Plak te zijn. Zij is heel erg

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

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

Meijelseweg 388• •5985
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reneNH
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goed in volleybal en het lijkt mij ook
super leuk om zo goed te zijn. Ik hoef
niet per se heel erg goed te zijn in volley, maar het lijkt me wel een leuk
extraatje.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Zelf heb ik echt een hekel aan mensen
die te laat zijn, dus ben ik zelf altijd te
vroeg. Ik weet zelf hoe hatelijk het is
als mensen te laat zijn en daarom wil
ik dit voorkomen.
Hoe heb je je beste vriend/vriendin
ontmoet?
Eén allerbeste vriendin heb ik niet
echt. Ik heb heel veel verschillende
vriendengroepen waar ik bij zit.
Wel heb ik met een heel goede vriendin van me in de raad gezeten met
carnaval. Zo hebben we elkaar leren
kennen en zijn we bevriend geraakt.
Wat is je favoriete hobby?
Volleybal en toneelspelen, maar kletsen kan ik ook heel erg goed. Dit jaar
is mijn achtste seizoen dat ik volleybal.
Bij toneelspelen ben ik uitgekomen
via mijn moeder. Ik doe dit namelijk
bij Setokids en mijn moeder bij de volwassen versie, Setovera. Kletsen is ook
zeker een hobby van me. Dit doe ik
namelijk heel veel en heel erg graag.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Het belangrijkste vind ik dat je iemand

kan vertrouwen en dat iemand geen
leugens voor zich houdt. Ook moet
je het gezellig en leuk met elkaar
kunnen hebben. Anders werkt een
vriendschap niet.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Dan zou ik mezelf het advies geven,
dat ik op de basisschool beter had moeten opletten. Dit deed ik namelijk niet
echt en ik denk wel dat het verschil had
gemaakt. Misschien had ik dan zelfs
een hoger niveau kunnen halen.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Dan zou ik zeker voor volleybal kiezen.
Goed zijn in toneelspelen lijkt me ook
leuk, maar dat is niet echt een sport.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Met Ed Sheeran. Ik vind dat hij erg
mooie muziek maakt en super goed
kan zingen. Het lijkt me leuk om zijn
talent te hebben. Dit zou ik wel maar
voor een dagje willen, want beroemd
zijn lijkt me voor de rest niet echt leuk.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Ik zou graag een vogel willen zijn.
Als je een vogel bent kan je de hele
wereld rondvliegen, zonder geld te
betalen. Ook kan je de wereld van
boven bekijken en dit lijkt me heel
mooi.

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

3 van de 4 slaagt!

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

Stel je eens voor dat je hem
langer dan een week moet
missen. Dat is mij gelukt. In het
begin dacht ik dat ik ontwenningsverschijnselen kreeg, maar
het bleek gewoon de tijd te zijn
die overbleef. Dat was toch wel
een voordeel: ik had tijd om
dingen te doen die ik normaal
aan de kant schuif. Ik had ook
geen drang meer om op ieder
appje te moeten reageren, wat
eigenlijk ook best fijn was.
Maar ik heb daardoor ook
een paar keer met een koelkast
van een huistelefoon (ja, die
hebben we nog) in mijn hand
gestaan. Zo had ik toch nog een
beetje contact met de buiten
wereld. Alleen hadden mijn
ouders daar weer last van op
hun bankrekening. Gelukkig
voor hen deed die telefoon het
na een tijdje ook niet meer.
Daarna was ik maar overgestapt
naar mijn moeders telefoon en
heb ik daarop Instagram geïnstalleerd. Dat was overigens de
enige app waar ik mijn wachtwoord nog van wist. Daar had ik
uiteindelijk ook vrij weinig aan,
want die telefoon was voor de
helft van de tijd ook gewoon bij
mijn moeder.
Aan het eind van de week
kwam ik er eigenlijk ook wel
achter dat ik hem niet zo miste.
Het was alleen heel irritant dat
je niet zeker wist of sport doorging of wat je huiswerk voor de
volgende dag was en als je je
verveelde kon je met niemand
van je eigen leeftijd praten.
Dus als ik nu ouders op ideeën
heb gebracht: er waren nog
altijd meer nadelen dan voordelen.
Liefs, Iris
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Expositie Carola Schapals
in IROK Galerie
IROK Galerie in Horst opent zondag 18 maart tussen 11.00 en 16.00 uur de expositie genaamd ‘Places of
meaning’ van Carola Schapals. Deze expositie loopt tot en met zondag 29 april.

cultuur 29

Optreden Quintella
in Hegelsom
Zanggroep Quintella treedt zondag 18 maart om 15.00 uur op in
Zaal Debije in Hegelsom. Ze brengt hiermee haar nieuwe show ‘Cup of
Tea 2.0’ ten gehore.
Quintella is een kwintet dat
vocale concerten brengt in een
ontspannen sfeer. Hierin gaat het van
meeslepend en groots, tot klein en
intiem. Het repertoire bestaat uit
nummers van onder andere Caro
Emerald, Christina Aguilera,

Frank Sinatra, Jurk en Rowwen Hèze.
Alle liedjes zijn voorzien van een
uniek arrangement. Met de concerten
willen ze een breed publiek kennis
laten maken van a capella muziek.
Meer informatie over het evenement
is te vinden www.quintella.nl

Lezing over ademhaling bij BiblioNu
Jan van Zuijlen komt donderdag 29 maart naar BiblioNu in Horst
om een lezing over ademen te verzorgen. De lezing vindt plaats van
19.30 tot 21.30 uur.

Tijdens deze opening komt Carola
Schapals zelf ook aan het woord rond
13.30 uur. Haar hedendaagse werk
kenmerkt zich door diverse voorstellingen van bosgezichten die vol zitten

met suggesties en emoties. Dit komt tot
uitdrukking in de manier waarop ze in
haar schilderwerk speelt met het licht
en de schaduwen. Ook doet ze dit door
realistische en expressieve abstracte

stukken af te wisselen. Ze zoekt naar
het contrast in de combinatie van
bizarre natuur en zakelijke architectuur.
Meer info over de expositie is terug te
vinden op www.irok.nl

Demonstratie veilingklok in
Museum De Locht
Museum De Locht in Melderslo demonstreert op zondagmiddag 18 maart de werking van de traditionele
veilingklok. Dit doet zij speciaal voor kinderen.
Op zowel zaterdag 17 maart als
zondag 18 maart is er een workshop
‘Rozen snoeien’. Dit gebeurt onder leiding van rozenkenner Hay van de Pasch
uit Grubbenvorst. Op zaterdag begint

de workshop om 10.00 uur en op zondag om 13.00 uur. Iedere deelnemer
wordt verwacht zelf een snoeischaar en
handschoenen mee te nemen. Op de
zondag 18 maart vindt ook om 14.00

uur het zesde kapelconcertje plaats en
wordt verzorgd door Ria Janssen (zang)
en Marcel Kuepers (piano). Meer informatie over de activiteiten is te vinden
op www.museumdelocht.nl

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

Tijdens de lezing geeft Jan van
Zuijlen uitleg over hoe ademhaling
werkt en laat hij iedereen de ademhaling ervaren. Hij vertelt hoe en
waarom bepaalde ziektebeelden
kunnen ontstaan, die terug te leiden
zijn op een ademhaling die niet
binnen de norm is. Hiervoor hanteert hij een norm die is gesteld
door de Russische arts Konstatin
Buteyko. Dr. Buteyko wist namelijk
te stellen dat de meeste mensen
geen idee hebben wat het niveau

van de eigen ademhaling is. Door
bewust te worden van de ademhaling en hieraan te werken kunnen
bepaalde ziektebeelden omgedraaid
worden. Het is een manier waarop
het lichaam zichzelf op een natuurlijke en rustige manier kan herstellen. Tijdens een eventuele
aansluitende cursus is te leren hoe
de ademhaling binnen de norm te
krijgen is.
Meer informatie over de lezing is
te vinden op www.Buteyko-leudal.nl

Gemeente draagt bij
aan tentoonstelling
Kantfabriek
Gemeente Horst aan de Maas heeft Museum de Kantfabriek in Horst
3000 euro toegekend voor de expositie ‘Russische Traditionele
Toegepaste Kunst’. Met deze bijdrage wil zij de tentoonstelling een
internationaal aanzien geven.
De expositie bestaat uit
125 werkstukken van de eindexamenstudenten van de Hogeschool
voor toegepaste kunsten in Sint
Petersburg. Het betreft hier verschillende werkstukken in kant, borduren,
zijde beschilderen, lak schilderen,
sieraden maken en been- en hout-

snijwerk. Om alvast in de sfeer te
komen hiervoor organiseert Museum
de Kantfabriek op zondag 18 maart
om 14.30 een lezing door mevrouw
Hilde van Vlaanderen over tradities
in Oekraïens handwerk. Meer info
over de lezing is te verkrijgen via
cursus@museumdekantfabriek.nl

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

OMG! Indoor in Horst
In de Mèrthal in Horst vond vrijdag 9 en zaterdag 10 maart het festival OMG! Indoor plaats.
Op het programma stonden optredens van onder andere Luna, Panic, Def Rhymz en De Lievelings
DJ’s van je Zusje.

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

30
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Agenda t/m 22 maart 2018
do
15
03

vr
16
03

Hollandse Avond

Optreden Quintella

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Vergadering Dorpsraad Horst

Benefietconcert Blitz

Teampresentatie Kevin van Leuven

Tijd: 20.00 uur
Locatie: JumpXL Horst

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Café De Lange Horst

Tijd: 15.00-19.00 uur
Organisatie: Kevin van Leuven Fanpage
Locatie: Café Bej Ber Swolgen

Workshop ‘Schrijf vanuit je hart’

Disco Classics Night (40+)

Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: Marlie Franssen – Coaching en Training
Locatie: van Bocholtzstraat 25 Horst

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Click4friends
Locatie: De Gaper/Horecacentrum Sevewaeg Sevenum

Brian Chartrand’s
Live From Laurel Canyon

Belevingsmarkt ‘Natuur’

Duitse Avond

Tijd: 15.00-20.00 uur
Organisatie: Boekenweek
Locatie: BiblioNu Horst

Tijd: 21.00-00.00 uur
Organisatie: HC Wittenhorst
Locatie: Sporthal De Berkel Horst

Josh V Meet & Greet

Live! No Grip

Tijd: 18.30-20.30 uur
Locatie: Jansen-Noy Sevenum

Tijd: 21.30-03.00 uur
Locatie: Croes Moeke Sevenum

Apres Ski Party

St. Patrick’s Day:
optreden The Bottle

4 Seizoensmeditatie:
het ontwaken van de lente

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé de Buun Horst

Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: De 7 Richtingen
Locatie: Krouwelstraat 7 Sevenum

Première documentaire
‘De Baersdonck’
Tijd: 19.00-20.15 uur
Locatie: De Baersdonck Grubbenvorst

Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: OJC Merlin Meerlo

Irish Pub
Tijd: 20.00-03.00 uur
Locatie: OJC Gaellus Tienray

zo
18
03

Back To Your Childhood Party
Tijd: 21.00 uur
Organisatie: KPJ Melderslo
Locatie: MFC de Zwingel Melderslo

Friday Night: FUGA
Tijd: 22.00-02.00 uur
Locatie: De Lange Horst

za
17
03

Rommelmarkt Horst
Tijd: 09.30-15.30 uur
Organisatie: Carbootsale Horst
Locatie: de Mèrthal Horst

wo
21
03

do
22
03

Verkiezingsdebat
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: HALLO Horst aan de Maas,
OV Concordia ’62, Omroep Reindonk
Locatie: ’t Gasthoês Horst

Gemeenteraadsverkiezingen
Tijd: 07.30-21.00 uur
Locatie: diverse locaties gemeente
Horst aan de Maas

Workshop voor Pasen
Tijd: 13.30-15.30 uur
Locatie: Cassandra Creatief Grubbenvorst

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Mamaloe Sevenum
Locatie: De Schatberg Sevenum

Expositie & Boekpresentatie
Carola Schapals
Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Galerie IROK Horst

Horster Darts Kampioenschappen
2018

Tijd: 20.00 uur
Locatie: ’t Brugeind Meerlo

Tijd: 11.00-21.00 uur
Locatie: Café De Lange Horst

St. Patrick’s Day 2018

Verkiezingsmanifestatie
D66+GroenLinks
Tijd: 13.00-19.00 uur
Locatie: ’t Gasthoês Horst

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

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

di
20
03

Tweedehands kinderkledingen speelgoedbeurs

IQuizut 2018 uitslagenavond met
finalespel

Tijd: 18.00-03.00 uur
Locatie: Wilhelmina Swolgen

Tijd: 16.00-19.00 uur
Locatie: Café Cambrinus Horst

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

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

Nieuwe productie Mimus
America
zondag

Heilige mis

Huisarts en apotheek

Broekhuizen

Horst

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

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

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

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

11.00

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

10.30
09.00

Kronenberg
Lottum
Meerlo

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

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Gebiedsteams

zaterdag
		

Swolgen
zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Tandarts
Spoedgevallendienst
16 t/m 18 maart 2018
Tandartspraktijk Hamminga
Jan Poelsweg 1d, Ysselsteyn
T 0478 54 14 93
19 t/m 22 maart 2018
Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
T 0478 58 34 78

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Kloosterchemie is een komedie in
drie bedrijven en geschreven door
leden Huub Schreurs en Michel van
Rijswick. De regie is in handen van
Huub Schreurs, de regieassistente is
Gertie Thiesen. De voorstelling speelt
zich af in Residence Morgenstond,
een oud klooster dat nu in gebruik is als

wooncomplex voor ouderen. De welgestelde bewoners van Residence
Morgenstond betalen een forse bijdrage
voor kost en inwoning. Helaas zien ze
daar weinig voor terug. Het gebouw is
dringend aan renovatie toe. Roderick
van Rechteren, oud-burgemeester en
voorzitter van het bewonerscomité

heeft een deal gesloten met reclassering. Hiervoor moet hij in de residence
onderdak bieden aan Willem Verbunt,
een draaideurcrimineeltje. Met de
komst van Willem komt er eindelijk
weer wat leven in de brouwerij.
Kijk voor meer informatie op www.
toneelverenigingmimus.webs.com

Melderslo

Meterik

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer
Alarmnummer

Toneelvereniging Mimus uit Tienray breng dit jaar weer een eigen productie op de planken: Kloosterchemie.
De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 maart om 19.30 uur in het Parochiehuis
in Tienray.

10.30

Venray

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

service 31

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

EMD Tooling is op zoek naar
een enthousiaste collega

Medewerker
bedrijfsbureau

m/v

Ter ondersteuning van ons projectteam tijdens
implementatie van een nieuw ERP systeem
(Ridder IQ). Goede doorgroeimogelijkheden
na het implementatieproject.
Ideaalprofiel:
• Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur een
bedrijfskundige afstudeerrichting;
• Ervaring in ERP-oplossingen voor MKB-bedrijven in de
maakindustrie;
• Monitorend vermogen en inzicht om het maximale uit
een ERP-systeem te halen.
Solliciteren kan per email naar Jolanda Hermsen
j.hermsen@emdtooling.nl
De Hulst 24, 5807 EW Oostrum T +31 0478 55 65 55

www.emdtooling.nl

TOT WEL

€204,-

KORTING!

KG

7
T/PM

1400

SOFTCARE-TROMMEL

949,-

WASMACHINE
WDB030WPS

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

specialisten in ons Service

dan zijn we er voor u. Onze

apparaat dat defect is? Ook

technisch probleem of een

te komen drinken. Heeft u een

gewoon even een kopje kofﬁe

aankopen, advies, vragen, of om

van de week terecht voor al uw

geopend. Bij ons kunt u elke dag

Daarom zijn wij 7 dagen per week

wij voor u klaar, zo goed en zo snel mogelijk.

in het vaandel. Als u ons nodig heeft staan

Bij EP:Tummers staat klanttevredenheid hoog

7 dagen per
week geopend!

ne of droger!

ude wasmachi

WARMTEPOMPDROGER
TDB120WP

• Energieklasse A++
• Vulgewicht 1-7 KG
• 66 dB
• PerfectDry: droogt alle textielsoorten
zeer nauwkeurig
• FragranceDos zorgt voor heerlijk
ruikend wasgoed

Center assisteren u aan

Gratis bezorging.

Niet goed, geld terug.

Frank

heeft. Zelfs op zondag!

telefoon, wat u het liefste

999,-

204,-

de balie, online of via de

-/-

INRUILKORTING

795,-

Deskundig advies.

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

7 dagen per week geopend.

GRATIS
BEZORGD!

inruil van uw o

KG

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

PERFECTDRY

66
dB

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

• Energieklasse A+++
• Vulgewicht 1-7 KG
• 1400 t/pm
• De SoftCare-trommel beschermt
uw wasgoed
• Zuinige, krachtige en onverslijtbare
ProﬁEco-motor

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

775,Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

7

ij
Hoge korting b

INRUILACTIE!

Tummers

174,-

INRUILKORTING

-/GRATIS
BEZORGD!

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

