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Samen tennissen
De sportverenigingen in de gemeente Horst aan de Maas hebben het niet allemaal even makkelijk. Door het weinige aanbod aan kinderen en jongeren in de regio,
slinken de jeugdafdelingen. Tennisclub Grubbenvorst is één van de verenigingen die de samenwerking aangaat met andere clubs in dezelfde tak om samen sterk te staan.

Het begon allemaal toen
de tennisclub van Grubbenvorst
samen met de tennisclub van
Horst en Sevenum het jaarlijkse
wintertennistoernooi wilde
organiseren. Dit toernooi was
voorheen al een aantal keer
georganiseerd en de clubs wilden het
dit jaar weer oppakken. “Het was door
de jaren heen een beetje verwaterd”,
legt Lilian Osther, lid jeugdcommissie
tennisclub Grubbenvorst, uit.
“We besloten samen een toernooi
te organiseren voor de jeugd, want
samen sta je sterker. Vooral in deze
tijd waarin het werven van jeugd
leden niet zo makkelijk gaat, is
dat een mooie actie. Als je als club
alleen een toernooi organiseert,
doen er logischerwijs minder leden
mee, dan als je drie clubs bij elkaar
voegt.”

Die samenwerking beviel de verenigingen wel en zo ging de tennisclub van Grubbenvorst kijken op welk
gebied er nog meer samengewerkt
kon worden.
“Wij hebben nog een redelijk
grote vereniging”, zegt Marie-José van
Hegelsom, eveneens lid van de jeugdcommissie Grubbenvorst. “Het gaat bij
ons zelfs goed, maar je ziet in andere
dorpen dat er bijvoorbeeld maar vier
jeugdleden zijn. Als je kijkt naar de
vereniging in Swolgen, dan zijn zij
met zo weinig jeugdleden dat we
best samen kunnen werken op gebied
van trainingen en uiteindelijk zelfs op
competitieniveau.”
Lilian vult aan. “Zij spelen zelfs
geen echte grote wedstrijd vanwege
het geringe aantal leden. Dan kunnen we toch gewoon samenwerken en
mogen de Swolgense leden best op

ons terrein komen spelen of combineren we samen een team.”

Geen fusie,
wel samenwerken
Marie-José en Lilian willen één
ding wel duidelijk maken. “Het is
geen fusie met andere verenigingen,
maar het is wel zo dat we met elkaar
willen samenwerken. Het ideale van
het tennispark in Grubbenvorst is
de ligging. We liggen best centraal
en verenigingen zoals Lottum, maar
ook ander andere kant van de Maas,
Velden, liggen in de buurt. We vinden
het gewoon ontzettend belangrijk dat
kinderen en jongeren sporten en als
de interesse valt op tennis, dan willen
wij ze er graag in helpen.”
Inmiddels hebben verschillende
tennisclubs bij elkaar gezeten,

samen met de Koninklijke
Nederlandse Lawn Tennis Bond en
verenigingsondersteuner Jan Poels
van gemeente Horst aan de Maas.
Er werd informatie uitgewisseld
over jeugdlidmaatschappen,
training, jeugdactiviteiten en
competitie.

parkhotelhorst.nl
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De conclusie was dat ze elkaar
goed kunnen helpen. Een van de
stappen die worden gezet is om
tijdens het 50-jarig bestaan van
TV Apollo uit Sevenum alle kinderen
van deze verenigingen uit te
nodigen om deel te nemen aan het
Tenniskidsfeest in juni 2019.

Dinner&Drums
Zaterdag 6 april
077 397 6000

info@parkhotelhorst.nl
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Kandidaat Provinciale Statenverkiezingen

‘Een beetje meer Marlou in de provincie’
Politieke ambities heeft ze nooit gehad en toch staat Marlou
Jenneskens uit Meerlo op de derde plek voor D66 bij de komende
Provinciale Statenverkiezingen. “Dit kwam op mijn pad en ik dacht:
gaan met die banaan.”
“De Provinciale Staten zijn niet
sexy”, beaamt Marlou (27), “dat is
wat jongeren zeggen. Ze vinden het
niet interessant en denken dat het
voor hen niet relevant is. Maar dat is
het juist wel. Denk bijvoorbeeld aan
het openbaar vervoer. Als student
heb je daar elke dag mee te maken.
Net als goede studentenhuizen.
Die discussie wordt in de Provinciale
Staten nu vooral gevoerd door mannen van 50 jaar of ouder. Maar zo
denken jongeren niet. Dus als je wilt
dat er wat verandert, ga dan stemmen.” Ze wil het beeld dat jongeren
alleen maar lui op de bank liggen en

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
Niels van Rens
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Jélena Bours, Aniek van
den Brandt, Sylke Deters en
Koen Linssen

netflixen, wel even bijstellen.
“Kijk naar zo’n klimaatmars. Dat betekent dat er wel interesse is.”

Besmet met het
politieke virus
Ze mag dan wel een nieuwkomer
zijn op de lijst, de Provinciale Staten
zijn Marlou niet helemaal vreemd.
De afgelopen vier jaar werkte ze
namelijk als persoonlijk assistent
van gedeputeerde Hans Teunissen.
Een baan waar ze toevallig inrolde.
“Ik heb in Amsterdam gestudeerd.
Tijdens mijn afstuderen belden Hans
Teunissen me dat hij een persoonlijk medewerker zocht. Of dat niets
voor mij was? Ik dacht: maar dat
is in Maastricht. En ik woon nu in
Amsterdam. Ik heb toch gesolliciteerd
en ben een paar keer op en neer naar
Maastricht gereisd voor een gesprek.
Na afloop van een diploma-uitreiking van een vriendin bleek ik twee
gemiste oproepen te hebben. De eerste was van mijn docent, dat ik mijn
scriptie had gehaald en de tweede
was het bericht dat ik was aangenomen.” Dit zorgde nog wel even voor
een logistiek probleem. “Mijn vriend
Giel, die oorspronkelijk uit Oirlo komt,
had net een baan in Utrecht gevonden.
Daarom zijn we toen in Eindhoven
gaan wonen.” Momenteel woont
Marlou in aanloop naar de verkiezingen weer even in Meerlo bij haar
ouders.

Als middelbare scholier op het
Dendron College werd Marlou al een
beetje besmet met het politieke virus.
“Met school deden we mee met de
Wegwijsdag (waarbij scholieren een
dag meelopen op het gemeentehuis en
aan het einde van de dag hun ideeën
presenteren, red.). Ik vond dat wij een
heel goed idee hadden verzonnen en
ik verdedigde dat vol vuur. Uiteindelijk
werd ik jongerenambassadeur en hebben we de social sofa’s in het centrum
vorm mogen geven.” Op een gegeven

moment maakte ze de keuze om lid
te worden van D66. “Wat ik heel goed
vind van de partij, is dat moeilijke
onderwerpen niet uit de weg gegaan
worden. Denk bijvoorbeeld aan euthanasie. Geen makkelijk thema, maar we
moeten er wel over discussiëren.”

Optimisme en durf
In aanloop naar de verkiezingen
schreef Marlou het verkiezingsprogramma met de titel ‘Kies voor de
toekomst’. “Dat zette mezelf aan het
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denken. Ik vind het belangrijk dat er
meer jongeren en meer vrouwen in
de politiek komen. Als ik dat belangrijk vind, moet ik er ook iets aan
doen. Dus ik besloot me verkiesbaar
te stellen. Toen ik hoorde dat ik op
een verkiesbare plek zou komen, heb
ik ‘ja’ gezegd. Gewoon, gaan met die
banaan. Ik heb veel positieve reacties gekregen. ‘De provincie heeft
een beetje meer Marlou nodig’, zei
iemand. Wat dat dan is? Optimisme,
een frisse blik en een beetje durf.”

van beeld en geluid

Kom bewaken...

• film en video
• foto en dia’s
• muziek
info@studioadato.nl
077 351 48 44

www.studioadato.nl

Opleiding complexbeveiliger
Dienst Justitiële Inrichtingen m/v

Studio ADATO
NIEUW IN STRAELEN

(Beroepsbegeleidende leerweg niveau 2)

Het werk als complexbeveiliger is nooit saai. Net als deze bbl-opleiding. Je bent veel praktisch bezig. Natuurlijk leer je
ook de theorie. Denk aan wetten en regels. Deze pas je vervolgens meteen toe in de praktijk. Tijdens de opleiding krijg
je een startsalaris tussen de € 1700 en € 1900,-- bruto per maand. Ben je minimaal18 jaar, in bezit van een rijbewijs, ﬁt,
gezond, heb je veel lef, ben je stressbestendig en een teamspeler? Meld je dan aan!
Meer informatie vind je op www.gildeinstituutvoorveiligheid.nl/opleidingen/veiligheid
Complexbeveiliger
Als complexbeveiliger Dienst Justitiële Inrichtingen bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Roermond (mannen) of
Ter Peel in Evertsoord (vrouwen) probeer je om de straf van de gedetineerden zo menswaardig te laten verlopen.
Het gebouw wordt dagelijks gecontroleerd op bijvoorbeeld contrabande (smokkelen) en brandveiligheid. Je kijkt of
alles veilig is en of de gedetineerden zich houden aan de regels. Verder doe je toe- en uitgangscontroles, controleer je
legitimatiebewijzen, check je in- en uitgevoerde goederen en informeer je medewerkers en bezoekers over huisregels
en veiligheidsvoorschriften. Je bedient systemen voor communicatie, alarmen, brandmeldingen, camera’s en nog veel
meer. Je moet actief kunnen handelen om agressief gedrag, suïcide, ontvluchtingen en gijzelingen te voorkomen.
Baankansen
Heb je de opleiding afgerond en functioneer je naar
tevredenheid? Dan maak je een grote kans op een baan
bij PI Roermond of PI Ter Peel.

Matrassen & lattenbodems
Schuimrubber naar wens
op maat gesneden
Caravan- en bootstoffering
Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 14.00 - 17.00 uur
Schaumstoff-Meister
Industriegebied Zand I
Zeppelinstr. 22
D-47638 Straelen
Tel. 0049/2834/944 944 4
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Kandidaat Provinciale Statenverkiezingen

‘Je moet dicht bij de
mensen staan’

Kwaliteit heeft een naam

Peter Elbers uit Grubbenvorst wil lef tonen tijdens de aankomende Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart. Hij staat op nummer negen van de lijst voor zijn partij VVD. “Je moet lef tonen, problemen benoemen en ze gaan oplossen.”

Vanaf zaterdag 16 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

Volgens Elbers moeten we als
Limburgers trots zijn op onze eigen
identiteit. “We hebben hier een bruisend verenigingsleven, (de meesten)
vieren carnaval en het OLS komt in
Sevenum. Op deze tradities mogen
we best trots zijn. Er heerst zoveel
negativiteit om ons heen en we moeten leren meer positief te denken.”
Het OLS heeft een belangrijke betekenis voor Elbers. Hij is namelijk bezig
om een fonds voor initiatieven zoals
het schuttersfeest te regelen. “Het
OLS is immaterieel nationaal cultureel
erfgoed. Dit is een belangrijk gegeven. Daarom ben ik bezig, met onze
VVD-collega’s in Den Haag, om te
kijken of we een landelijk fonds kunnen oprichten voor deze evenementen
die tot het nationaal cultureel erfgoed
behoren. Stel dat het feest geteisterd
wordt door een enorme regenbui, dan
kan dit catastrofale gevolgen hebben.
Zo’n fonds kan helaas niet meer voor
dit jaar in Sevenum gerealiseerd worden, maar voor de volgende editie zou
dat mooi zijn.” Elbers vindt het belang-

rijk om lef te tonen in de politiek.
“Je moet problemen benoemen en ze
oplossen. Gewoon helder zijn, schouders eronder en aan de slag. Gewoon
doen. Ook in mijn activiteiten binnen
de partij wil ik dat laten zien. Stel ik
word gekozen met voorkeurstemmen,
dan ga ik ook de Provinciale Staten in.”
Volgens Elbers moeten lijstduwers die
met voorkeursstemmen worden gekozen ook hun zetel accepteren. “Als je je
verkiesbaar stelt en dan veel voorkeurstemmen krijgt, moet je de zetel ook
accepteren. Je schaadt het vertrouwen
van de kiezer als je jezelf verontschuldigt en niet je zetel inneemt.”
Een ander belangrijk punt tijdens de verkiezingen vindt Elbers de
verdere ontwikkeling van Greenport
Venlo. “Het gebied moet een grotere
toegevoegde waarde krijgen in NoordLimburg. Er werken nu vooral mensen
die na het werk weer vertrekken. En de
logistieke bedrijven hebben ook niet
veel binding met de regio. Ik vind bijvoorbeeld dat we moeten streven naar
de komst van bedrijven waar we als

regio ook iets aan hebben. Noem het
een kwaliteitsslag. Bijvoorbeeld op het
gebied van voeding. Daarbij krijgt de
agrarische sector in deze regio dan ook
nieuwe mogelijkheden. De mensen die
er gaan werken en hier wonen, besteden hun inkomen dan ook grotendeels
in deze regio. Het verhoogt tevens de
loyaliteit van de werknemers, het zijn
immers mensen uit de regio.” Naast de
bedrijvigheid in het gebied, wil Elbers
zich blijven inzetten voor een station
Greenport Venlo/Grubbenvorst.
“Greenport is lastig bereikbaar voor
werknemers. Via een goede verbinding met een nabij liggend station, is
het veel beter bereikbaar.”
In verkiezingstijd posters plakken of op borden naast wegen zetten, heeft volgens Elbers geen nut.
“Je moet dicht bij de mensen staan.
Daarom bel ik liever bij willekeurige
mensen aan en vraag of ze even tijd
hebben om met mij in gesprek te
gaan. Misschien een minder effectieve
manier van stemmen ophalen, maar
wel persoonlijk en inhoudelijker.”

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Geit aangevallen door hond
op Schaakse heide
Eigenaren van loslopende honden op de Schaakse heide in Meterik krijgen voortaan meteen een procesverbaal. Staatsbosbeheer neemt deze maatregel, nadat maandag 11 maart een geit werd aangevallen door
een hond. Het dier overleefde de aanval niet.
In bepaalde delen van de
Schadijkse Bossen is het niet toegestaan om honden van de lijn te laten.
Zo ook op de Schaakse heide. In het
kader van natuurbeheer begrazen daar
geiten en schapen het terrein.
De eigenaar van de kudde kreeg
maandag 11 maart een telefoontje dat
één van zijn geiten bloedend was
aangetroffen. Jan van de Ligt van
Staatsbosbeheer: “Het dier leefde toen

nog en is meegenomen. Onderweg is
het echter doodgebloed.” Volgens Van
de Ligt is dit het vijftiende dier in tien
jaar tijd dat door een hond is aangevallen, in sommige gevallen met dodelijke
afloop. “Voor zo’n hond begint het met
spelen. De geit verweert zich dan,
waardoor de hond het gaat opjagen en
uiteindelijk gaat happen. We denken dat
de hondeneigenaar maandag uiteindelijk wel heeft ingegrepen, maar dat

heeft niet gebaat.” Volgens Van de Ligt
gaat Staatsbosbeheer baasjes die hun
hond niet aan de lijn hebben, voortaan
niet meer waarschuwen, maar meteen
verbaliseren. “Het loopt intussen de
spuigaten uit. Willen we het gebied
kunnen blijven beheren met dieren,
dan hebben we particulieren nodig die
hun kudde er willen laten grazen.
Maar als hen dat elk jaar dieren kost,
stoppen zij er ook mee.”

Vrijdagavond 22 maart
Een avond bij Tuincentrum Leurs en Ruitersport Equidrôme
met leuke spellen, knutselwerkjes, een dansworkshop en een
echte catwalk! Spellenkaarten zijn nu al verkrijgbaar, OP = OP!
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Waterschapsverkiezingen

‘Een veilige omgeving
creëren voor de mensen’

‘Samen aan een gezonde
natuur werken’

Jeroen Achten uit Grubbenvorst is lijsttrekker voor de VVD voor de waterschapsverkiezingen van woensdag 20 maart. Hij wil zich voornamelijk inzetten voor goed onderhoud en
beheer. “Het gaat niet om wat je doet, maar hoe je dat doet.”

Ton Wismans (64) uit Sevenum staat voor de waterschapsverkiezingen op woensdag
20 maart op plaats 20 van de kieslijst voor Water Natuurlijk Limburg. Het is de tweede keer
dat hij zich kandidaat heeft gesteld, ook in 2015 deed hij al mee. “Mijn drijfveer is dat ik een
gezonde leefomgeving voor onze kinderen en kleinkinderen wil.”

In het dagelijks leven is Jeroen Achten
(37) werkzaam voor de LLTB. Hij is getrouwd
en vader van drie dochters. Het waterschap
staat voor een grote uitdaging, namelijk draagvlak creëren voor maatregelen die er genomen moeten worden. Het is echter ook voor
veel mensen een ver-van-mijn-bed-show.
Begrijpelijk, vindt Achten. “Het is ook allemaal
vrij technisch. En zolang er schoon water uit de
kraan komt, staan mensen er niet bij stil wat
er gebeurt als ze de wc doorspoelen of het bad
laten leeglopen. Ze zijn vooral bezig of ze met
vakantie kunnen gaan en niet met veilig drinkwater. Eigenlijk zou iedereen een verplichte
excursie naar het zuiveringsschap moeten
maken ”, lacht hij.
Langs de lijn staan en alleen maar roepen
dat het anders moet, dat is niets voor Jeroen
Achten. “We hebben mensen nodig die de
handen uit de mouwen steken om dingen voor
elkaar te krijgen. Ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen. De dingen gebeuren niet vanzelf.
Het gaat niet om wat je doet, maar hoe je het
doet. Bij de VVD heerst een aanpakkers-mentaliteit en die past bij mij.” Achten groeide op
in Meerlo en speelde vroeger veel in de Grote
Molenbeek. “We zwommen erin, bouwden
dammen en voeren met een rubberbootje naar
Wanssum. Bij de overstroming van de Maas in
1995 heb ik geholpen zandzakken te vullen.
Ik ken dus de mooie en minder mooie kanten
van het water.”

Achten zet zich in voor goed onderhoud en
beheer. “We hebben de Peel leefbaar gemaakt
door het te ontwateren, we hebben de Maas
ingedijkt, zodat we niet verdrinken bij hoog
water. Zorg dat wat je hebt, goed onderhouden
wordt. We merken allemaal de gevolgen van
de klimaatverandering. Of dit nu door de evolutie komt of door menselijk handelen, dat maakt
niet uit, maar we moeten wel een oplossing
vinden. Ik heb drie jonge dochters en ik heb
graag dat het hen straks ook goed gaat. Ik wil
een veilige omgeving creëren voor de mensen
die me lief zijn. Wat ik belangrijk vind is dat er
een goede balans is tussen wonen, economie
en natuur. Luister daarbij ook naar de mensen,
als er maatregelen moeten worden genomen.”

Niet verdrinken
De VVD’er is een voorstander van modern
waterschap, waarbij de jongere generatie meer
aan bod komt. “Dan wordt de discussie binnen het waterschap ook anders. Ik hoop met
de kennis en de kunde die ik heb daar een
bijdrage aan te kunnen leveren. Ik ben een
verbinder van partijen en zoek daarbij het
gemeenschappelijk belang, zodat er samen
stappen in de juiste richting gezet worden.”
Voor mensen die niet weten hoe ze straks
moeten gaan stemmen, heeft hij nog wel een
advies: “Stem op degene van wie je verwacht
dat hij of zij het goed regelt. Die ervoor zorgt,
dat jij je geen zorgen hoeft te maken.”

Tijdens de waterschapsverkiezingen wordt
het bestuur voor de Nederlandse waterschappen
gekozen. Nederland kent 21 waterschappen.
Horst aan de Maas behoort tot het waterschap
Limburg. “Het waterschap is iets heel belangrijks” zegt Wismans. “Gezond water behoort
voor zowel mensen als dieren en planten tot
de eerste levensbehoefte. Ik wil er daarom
graag een bijdrage aan leveren om het water
in ons waterschap schoon te houden.” Zeker
met de klimaatverandering die voor de deur
staat, is dat volgens Wismans een essentieel
iets. “We hebben het afgelopen jaar al meegemaakt: een natte lente en een kurkdroge zomer.
Daar moet een waterschap op inspelen. In de
lente dient er dan zo veel mogelijk water geborgen worden en in de zomer is het vasthouden
van water van belang.” Naast de waterhuishouding, is het waterschap ook verantwoordelijk voor het schoonhouden van het water.
“Bij Water Natuurlijk willen we vervuiling bij de
bron aanpakken. Bedrijven die vervuild water
lozen, daar willen wij op reageren.” Hij vult aan:
“Het belangrijkste vind ik dat we samen aan
een gezonde natuur werken.”
Wismans heeft altijd al veel met de natuur
gehad. “Ik ben opgegroeid aan de Molenbeek in
Meerlo. Als kind was ik daar al altijd bezig om
kikkers en stekelbaarsjes te vangen. Ook vond
ik planten erg interessant”, vertelt hij. En nog
steeds is hij erg actief in de natuur. “Zo zit ik bij

de Groengroep van Sevenum en ben ik IVN-gids.
Voor het waterschap doe ik vrijwilligerswerk als
beverwachter. Dat is ontzettend leuk. We proberen ervoor te zorgen dat de bever zo min mogelijk overlast veroorzaakt, maar tegelijkertijd
willen we het dier ook kansen geven. Een dammetje van een bever betekent namelijk automatisch wat waterberging.” De combinatie van
politiek met natuur zoekt Wismans ook graag
op. “Ik sta nu op de lijst voor het Waterschap,
maar ook voor GroenLinks ben ik kandidaat tijdens de Provinciale Statenverkiezingen”, licht
hij toe. “In de politiek wordt veel besloten en
hoe hoger je dan zit, hoe groter de impact
van je beslissingen zijn.” Wismans vindt het
heel belangrijk dat mensen gaan stemmen op
20 maart. “Waterschappen mogen belastingen
heffen”, legt hij uit. “En die moet ook doelmatig
gebruikt worden. Daarom is het nodig iedereen gaan stemmen, dan heb je zelf een stem in
wat er met je belastinggeld gebeurt.” Hij drukt
mensen daarbij op het hart na te denken over
de toekomst. “Het waterschap gaat natuurlijk met name over water, maar omdat water
met de hele natuur in verbinding staat, zijn we
tegelijkertijd ook met de rest van de leefomgeving bezig”, zegt hij. “Mijn vrouw en ik hebben inmiddels een paar kleinkinderen en mijn
belangrijkste drijfveer dat ik me op deze manier
inzet voor de natuur, is dat ik ook voor hen een
gezonde leefomgeving wil.”

Crist Coppens

Seniorenmiddag CDA 2019!
De traditionele seniorenmiddag die het CDA jaarlijks organiseert gaat dóór.
Normaal wordt deze in maart/april georganiseerd maar door omstandigheden wordt deze
verplaatst naar mei. Nadere informatie over de locatie en het programma volgt z.s.m.
Namens de organisatie:

Annemie Craenmehr-Hesen

Alleen dinsdag 19 maart

mager varkenspoulet
hele kilo halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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We stemmen dit jaar op woensdag 20 maart niet alleen voor de provinciale staten maar ook voor het waterschap. Horst aan de Maas telt zeven kandidaten voor het waterschap,
verspreid over vier partijen. HALLO Horst aan de Maas ging met een aantal van hen in gesprek.

‘Ik ben niet bang om mijn ‘Op zoek naar een
mening te uiten’
middenweg’
Winnie Robles uit Broekhuizenvorst staat namens 50PLUS op plek 3 voor de
waterschapsverkiezingen. Zij pleit onder andere voor meer betrokkenheid van de burger
door betere communicatie.
De in Bergen geboren Winnie Robles
(63) groeide op in Den Haag en verhuisde
op haar 19e terug naar Bergen. Sinds 2015
woont ze samen met haar echtgenoot in
Broekhuizenvorst. De gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum bevindt zich in de achtertuin.
Bij dit project, dat als doel heeft de waterproblematiek in de regio als het gaat om hoogwaterbescherming op te lossen, is ook het
waterschap betrokken. Robles noemt het een
goed voorbeeld waarbij omwonenden nauw
bij de plannen zijn betrokken. Want daar schort
het volgens haar soms nog aan. “Betrokkenheid
van de burger is één van de speerpunten van
50PLUS. Mensen moeten weten dat ze gehoord
worden. De communicatie met de burger bij
projecten kan beter.” Zelf is Robles actief op
Twitter. “Ik vind het leuk om zo kort en bondig
mijn zegje te doen. Ik heb dan ook het idee dat
ik daarmee mensen weet te prikkelen.”
Robles werd in 2013 lid van 50PLUS. “Ik was
op een feestje en je weet wel hoe dat dan op
een gegeven moment gaat: ‘Zij in Den Haag…’
en ik dacht bij mezelf: als je zo praat kun je
of beter je mond houden of er iets aan doen.
Ik heb een mening en ik ben niet bang om die
te uiten. Niet achterover leunen en mopperen,
maar actief iets doen.” Robles is afgestudeerd
analiste in de technische microbiologie en was
vóór haar pensionering onder meer werkzaam
bij een productiebedrijf in Cuijk. “Dat bedrijf
loosde op de Maas en ik was onder andere verantwoordelijk voor de omgevingsvergunning.
Mijn interesse in water was er toen al.” Vanuit de
partij volgde ze vorig jaar een cursus over

het waterschap “Heel interessant vond ik dat.
Ik werd alleen maar enthousiaster en besloot me
verkiesbaar te stellen.” Het waterschap staat de
komende jaren voor grote uitdagingen en volgens Robles is het van belang dat daarbij goed
gekeken wordt de kosten in de hand te houden.
“Het waterschap werkt vaak met meerdere partijen samen en ik vind dat de kosten dan beter
verdeeld kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan
het verhogen van een dijk, waarbij de provincie
aangeeft graag een fietspad aan te willen leggen. Door samen te werken bespaar je kosten,
maar dat wil niet zeggen dat het waterschap dan
dat fietspad moet betalen. Ook delen we onze
kennis en kunde binnen het waterschap met
andere landen, bijvoorbeeld voor projecten in
derde wereldlanden. Moet dit dan betaald worden door de waterschapsbelasting? Belangrijk
is dat wat we doen, goed doen en proberen op
de kosten te besparen zonder kwaliteit in te
leveren. Daarom pleit ik bijvoorbeeld voor een
rekenkamercommissie binnen het waterschap.
Er gaat namelijk veel geld in om en iets meer
controle zou niet verkeerd zijn.”
50PLUS heeft momenteel één zetel binnen
het waterschap. “Ik ben de enige vrouw op de
lijst. Het waterschap is een mannenbolwerk,
dus het zou een goede zaak zijn als er meer
vrouwen bijkomen. Ik hoop dat ik word gekozen,
maar de andere kandidaten zijn ook heel goed.
Ik zeg niet dat je per se op een vrouw moet
stemmen, maar hou het wel in je achterhoofd.
Ik ben in elk geval heel gemotiveerd en denk
dat ik wel een aanwinst kan zijn voor het waterschap”, lacht ze.

Ton Besouw uit Grubbenvorst staat voor de waterschapsverkiezingen op woensdag
20 maart op plaats 2 van de kieslijst van Waterbelang Horst-Helden-Beesel. Hoewel hij al
veel bestuurlijke ervaring heeft, is dit de eerste keer dat hij kandidaat is voor het
waterschapsbestuur.
In het verleden vervulde Ton al aardig wat
andere bestuurlijke functies. Als bestuurslid van
Landschap Horst aan de Maas kwam hij vaker
met het waterschap in aanmerking en na een
cursus vanuit het waterschap werd zijn interesse nog verder aangewakkerd. “Toen heb ik
besloten om me kandidaat te stellen.” Ton heeft
hiervoor jaren in het bestuur gezeten van de
Limburgse Land- en Tuinbouwbond, iets waar
hij inmiddels mee gestopt is. “Ik heb een agrarische achtergrond en ben zelf landbouwer”,
vertelt hij. “Maar zo wil ik me tijdens de waterschapsverkiezingen niet per se profileren. Ik wil
juist de verbinding maken tussen landbouw en
natuur.” Dat die twee goed samen kunnen gaan,
heeft Ton bijvoorbeeld ervaren tijdens de herinrichting van de Molenbeek rondom de Diepeling
in Castenray. “Daar was echt een goede samenwerking tussen boeren en het waterschap en
dan zie je ook dat die twee best in redelijke harmonie samen kunnen gaan.”

Natuur is heel belangrijk
Ton staat op plaats 2, dus de kans dat hij
uiteindelijk één van de zetels in het waterschapsbestuur in mag nemen, is aanwezig.
Hij vindt het belangrijk om als bestuurder op
zoek te gaan naar compromissen, niet alleen
op het gebied van landbouw en natuur, maar
ook op andere gebieden. “In de politiek zie je
veel mensen die erg zwartwit denken. Ik wil
juist proberen om er meer samen uit te komen,
om de middenweg te zoeken” zegt hij. “In tijden van veel regen moeten we er bijvoorbeeld
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voor zorgen dat het water voldoende weg kan
stromen en rustig weg kan zakken in de grond.
Zo kan het grondwaterpeil, dat door de droogte
van afgelopen zomer nog steeds ruim een halve
meter beneden het normale peil zit, ook weer
in orde komen. Echter is het ook belangrijk om
genoeg water te bergen, zodat we in tijden
van droogte niet met een watertekort komen.”
Ook wil Ton het belang van de burger in het oog
houden. “De natuur is heel belangrijk en daar
moet zoveel mogelijk rekening mee gehouden
worden. Het waterschap moet het qua financiën
echter het alleen hebben van belastingen en het
moet voor de burger ook betaalbaar blijven.”

Inspraak in het waterbeleid
Wat voor Ton van belang is, is dat mensen
zich meer bewust worden van het belang van
water en van ons waterverbruik. “Het is voor
iedereen heel normaal geworden dat we schoon
water hebben en we zijn er helemaal aan
gewend dat er altijd water uit de kraan komt.
In veel landen is dat heel anders, maar dat realiseren we ons niet. Dat we gewoon water hebben, is voor ons vanzelfsprekend.” Daarom is het
volgens Ton ook van groot belang dat burgers
gaan stemmen. “Veel mensen denken dat het
waterschap alleen maar gaat over het meanderen van beekjes en dergelijken. Het waterschap
gaat echter ook over de waterzuivering en daar
heeft iedereen mee te maken. Daarom moet
iedereen ook komen stemmen. Het waterschap
gaat iedereen aan en als je gaat stemmen, heb
je inspraak in het waterbeleid.”

an
verhuurt mékérrad
n!
e
m
t
k
r
a
m
n
e
alle
T 06 25 05 18 94

TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

06

nieuws

14
03

Een dagje op stap met staatssecreta
Door: Niels van Rens
Raymond Knops (47) is staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninklijkheidsrelaties in kabinet-Rutte
III. De politicus is een geboren en getogen Hegelsommer maar verblijft in verband met zijn werk een groot deel
van de week in Den Haag. Om eens te kijken wat deze bekende inwoner van Horst aan de Maas nu allemaal doet,
ging HALLO-verslaggever Niels een dagje met hem mee. Deze woensdag 6 maart was een zeer drukke dag, met
een reis door heel Nederland.

Hegelsom

Den Haag

Om 08.10 uur ’s morgens, op nota bene Aswoensdag, word
ik thuis opgehaald door de dienstwagen die Raymond Knops’
persoonlijke chauffeur rijdt. Ik stap in en er volgt een twee
uur durende rit naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties in Den Haag waar het kantoor is van de
staatssecretaris. Knops, die de dag ervoor nog met een biertje
proostte op carnaval, gaat tijdens de rit naar Den Haag meteen
druk aan het werk. “Ik heb hier een flink aantal dossiers die ik
moet nakijken. De dossiers worden door ambtenaren voorbereid
en hebben betrekking op beleidsdocumenten, voorbereiding van
debatten en beantwoording van Kamervragen. Deze dossiers
moet ik goed doornemen. Er mogen geen fouten in staan,
want alles staat na mijn controle en paraaf vast op papier. In het
begin was de hoeveelheid dossiers wel even wennen, maar
nu zit ik goed in de onderwerpen.” We passeren Boxmeer als
zijn telefoon gaat.
“Die moet ik
even oppakken.”
Het is zijn politiek
assistent. “Ik word
zo meteen in de
Tweede Kamer
verwacht voor
een debat om te
reageren op een
aantal moties die
zijn ingediend
door verschillende
Kamerleden.”
Hij houdt overleg
met zijn politiek
assistent over de
moties en hoe
2
het debat zal
verlopen. Daarna
volgen meerdere
telefoontjes en gaat
hij weer verder met het
nakijken van de dossiers.

Tweede Kamer
De woordvoerder en ik wandelen het Tweede
Kamergebouw binnen. Er wordt voor mij een
persaccreditatie geregeld en zo kan ik (bijna) overal
naar binnen. We ontmoeten de Hegelsommer
weer in de wandelgangen voor de ingang naar
de plenaire zaal waar het op dinsdagmiddag
altijd krioelt van de journalisten, maar op
woensdag rustiger is. Het is niet gebruikelijk
als bezoeker om in zoveel gedeelten van de
Tweede Kamer te komen, maar als je een
dag meeloopt met de staatssecretaris,
gaan er veel deuren voor je open.
De staatssecretaris zit inmiddels
in de plenaire zaal en wacht af
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Den Haag
Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
De chauffeur zoeft
door de straten van Den
Haag. “We moeten een
beetje omrijden, ze zijn
net bezig met verbouwingen
in de binnenstad”, vertelt Knops.
“Dadelijk arriveren we bij het Ministerie.” We rijden de
parkeergarage van het ministerie in vanwaar we direct via een
koperkleurige lift een aantal etages hoger aankomen op de
verdieping waar de kantoren van de minister en staatssecretaris
zich bevinden. Je zou bijna verdwalen in het gebouw. Het wemelt
er van mannen en vrouwen in pakken. In het kantoor van
de staatssecretaris vindt straks het overleg plaats met zijn
medewerkers. De staatssecretaris heeft namelijk een heel
team achter zich dat hem helpt. Niet veel later sluit een aantal
collega’s aan rondom de grote tafel waarna een bespreking start.
Na het overleg neemt één van de woordvoerders van Raymond
Knops mij mee naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
We lopen aan. “Het is zo mooi om te zien dat het hele team
achter hem staat en de staatssecretaris achter ons”, zegt de
woordvoerder onderweg. “Want we doen het allemaal samen,
maar uiteindelijk is hij de eindverantwoordelijke en wordt hij
erop aangekeken als er fouten worden gemaakt.”

3

totdat hij aan de beurt is voor het debat. Tijdens de vergadering
lopen Tweede Kamerleden af en aan door de wandelgangen
de Kamer in. Zo kom ik bekende gezichten tegen als Arie
Slob (ex-partijleider ChristenUnie) en Eric Wiebes (minister
Economische Zaken en Klimaat). Alles loopt volgens plan, totdat
iemand, midden tijdens het betoog van de staatssecretaris, op
de publieke tribune begint te schreeuwen. “Ik wil de minister
spreken. Ik moet overal voor betalen in dit land, maar ik kan niet
eens even de minister spreken.” De vergadering wordt door de
voorzitter geschorst. De verwarde man hangt inmiddels over de
reling van de tribune. Dan wordt hij door de beveiliging gevraagd
de publieke tribune te verlaten en wordt de vergadering
hervat. Binnen een niet al te lange tijd is de vergadering klaar.
Onderweg kom ik Tunahan Kuzu, fractievoorzitter van DENK
tegen. Die morgen kreeg hij na de uitzending van Goedemorgen
Nederland slecht nieuws te horen. De uitnodiging om als
gasthoofdredacteur te fungeren in een uitzending van omroep
WNL werd namelijk ingetrokken. Onze chauffeur staat inmiddels
klaar met zijn auto en heeft lunchpakketjes geregeld voor ons.
We rijden door naar Zeewolde in de provincie Flevoland.

Zeewolde
Biologisch landbouwbedrijf ERF
In Zeewolde gaan we op
werkbezoek bij het grootste private
biologisch landbouwbedrijf van
Nederland, ERF. “Ik wil minimaal één
keer in de twee weken een werkbezoek
houden. Ik vind het belangrijk om, naast
mijn werk in de Kamer, ook dichtbij de mensen te
staan.” Bij ERF krijgt de staatssecretaris die verantwoordelijk
is voor het Rijksvastgoedbedrijf (89.000 hectare Rijksgrond en
alle kantoorgebouwen) het eerste rapport uitgereikt over de
toekomstige bestemming van grond in Flevoland voor landbouw,
woningen en natuur. De studie bevat aanbevelingen om de
toekomstige problematiek van bodemdaling en wateroverlast
op te vangen. Hij wordt warm onthaald met allerlei biologische
hapjes en, waar de staatssecretaris het meest enthousiast over
was, een aantal grote John Deere trekkers. “Er bestaat geen
mooier welkom dan mij uit te nodigen in een loods met allerlei
tractoren. Dit doet me terugdenken aan mijn jeugd in Hegelsom
toen ik heel graag met deze machines rondreed.”
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aris Raymond Knops
Oosterwold
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Woongebied
We rijden met de
touringcar richting het nieuwe
woongebied Oosterwold
tussen Almere en Zeewolde.
Onderweg krijgen we tekst
en uitleg over wat ons te
wachten staat. Oosterwold
is namelijk geen normaal
gebied. Als je in Oosterwold
wilt gaan wonen, mag je zelf
bepalen hoe je huis eruit gaat
zien. Klinkt normaal, maar
dat is het zeker niet. Je moet
ook zelf je eigen energie
opwekken en riolering en
wegen aanleggen. Een dorp
dat dus zonder veel inbreng
van de gemeente uit zichzelf
ontstaat. Geïnteresseerden
krijgen een goedkoop aanbod
voor grond per vierkante
meter en moeten het daarna
zelf oplossen. Het enige waar
ze zich aan moeten houden
is de breedte en sterkte
van het asfalt vanwege
bereikbaarheid door de
hulpdiensten. De projectleider
vertelt dat we er zijn. “Nog even
de bus parkeren, pas op voor je schoeisel, het
is nogal drassig.” Waarna iedereen beteuterd
naar zijn of haar goed gepoetste herenschoenen
of pumps kijkt. Dat het daar drassig is, is ook
af te lezen aan het gezicht van de buschauffeur.
De touringcar belandt in een modderpoel en komt
vast te zitten, de rest moeten we lopend doen.
Wat we zien is een wirwar aan creatieve,
zelfvoorzienende gebouwen die er anders uitzien
dan een gebruikelijk huis. Driehoekige huizen, een
soort vuurtoren tot zelfs een huis helemaal gemaakt van
recyclede autobanden, niets is te gek. “Dit woongebied
trekt ook een ander soort publiek”, vertelt onze
gids. “Het zijn veel mensen die voorheen nooit in de
gemeente Almere zouden willen wonen, maar
nu op hun eigen creativiteit los kunnen gaan.”
In verschillende voortuintjes lopen ganzen,
kippen en kalkoenen gewoon los. “Je moet het
wel willen, want je moet je de smaak van je
buurman accepteren.” Deze woonwijk moet één
van de toekomstscenario’s worden voor Flevoland
en het voor mensen aantrekkelijk maken om hier
te komen wonen. De bewoners van Oosterwold
zijn inmiddels ook verschillende scholen gestart
en hebben zelfs een eigen supermarkt opgezet.
Het is de buschauffeur in de tussentijd niet gelukt
om uit de modder te komen. Dus we vervolgen
onze reis met een aantal wethouders achterin de
dienstauto van de staatssecretaris naar het
WTC-gebouw van Almere Stad.

Almere Stad

1

Na een korte presentatie met uitleg van de
plannen in het rapport, vervoegt hij zich in de loods
waarna een aantal persgesprekken volgt. Het is opvallend
hoeveel journalisten en mensen in het vakgebied van
ERF graag de aandacht willen van de staatssecretaris.
Tijdens het ‘verhoor’ van de menigte, komt de chauffeur
van Knops naast me staan. Ik vraag hem naar zijn baan.
“Sinds het aantreden van het nieuwe kabinet, rijd ik
staatssecretaris Knops samen met een andere chauffeur.
Het is geen verkeerde baan. Het zijn lange dagen, maar
wel ontzettend interessant en leuk. Je komt overal
en het is ook altijd gezellig.” In de verte zien we een
aantal mensen vertrekken, we moeten gaan, de touringcar
is er.

World Trade Center
Met alle taxi’s komen we aan op de
parkeerplaats van het World Trade Center van
Almere. We worden via een lift naar boven geleid waar
een bestuurlijk overleg plaatsvindt over de toekomst
van de regio. Er moet worden ingezet op de bouw van
tienduizenden woningen, groei van het culturele aanbod
en het scheppen van banen. Na deze bespreking komt
voor mij om de dag ten einde. Ik bedank Raymond
Knops en vervolg mijn route per trein naar station
Horst-Sevenum. De staatssecretaris gaat daarna nog
een aantal uren door. Zelf ben ik klaar om 17.00 uur,
voor mij net een kantoorbaan, alleen dan met iets meer
verantwoordelijkheden en diversiteit.

Wie is Raymond?
Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
en Koninklijkheidrelaties, is opgegroeid in Hegelsom. Hij werd
militair en belandde uiteindelijk in de politiek. Sinds 26
oktober 2017 is hij staatssecretaris voor kabinet-Rutte III.
Hij is binnen het Kabinet verantwoordelijk voor
Koninkrijksrelaties, Digitale overheid, Rijksvastgoedbedrijf en
grensoverschrijdende samenwerking.
Raymond Knops (47) groeide op in Hegelsom in een traditioneel gezin. “We hadden het thuis heel gezellig. Naast dat ik naar
school ging, voetbalde ik in het tweede team van Hegelsom.
Ook was ik betrokken bij de fanfare in mijn dorp. Later kreeg ik
het drukker met het werk en heb ik sommige dingen moeten
laten vallen.” Na de middelbare school ging hij studeren aan de
Koninklijke Militaire Academie in Breda. “Het was daarna de
bedoeling dat ik verder ging als commandant van een van de
Geleide Wapen-eenheden die in Duitsland gestationeerd waren.
Als gevolg van het vallen van de Berlijnse muur werden deze
eenheden echter teruggehaald naar Nederland. Daar baalde ik in
eerste instantie wel een beetje van. Ik dacht eindelijk erop uit te
trekken.”
De basis verhuisde van Duitsland naar Venray. “En toen zat ik
weer in deze regio. Misschien maar goed ook, want ik denk dat ik
anders niet in de aanraking was gekomen met de Nederlandse
politiek.” Want in 1995 werd Raymond lid van het CDA. “Een
aantal jaren later werd ik met voorkeurstemmen gekozen in de
gemeenteraad van Horst (aan de Maas). Een jaar later werd ik
wethouder en volgde ik Ger Driessen op.” Het werd voor hem een
drukke periode. “Maar wel een hele leuke, ik heb hier echt van
genoten.”
Na een tijdje wethouder te zijn geweest, kreeg hij de vraag of
hij zijn carrière wilde voortzetten in Den Haag, namelijk in de
Tweede Kamer. “Daar had ik wel oren naar, maar het was wel een
grote stap. Je bent toch stukken minder vaak thuis. Door de jaren
heen zijn wij, mijn vrouw en twee kinderen, daaraan gewend
geraakt.” Helemaal een grote stap was toen hij werd gevraagd
om de nieuwe staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninklijkheidsrelaties te worden. “Die dag vergeet ik nooit meer.
Het was 11 oktober 2017 (dit was precies 12 jaar nadat ik als lid
van de Tweede Kamer werd beëdigd) en we hadden de laatste
vergadering van het formatieteam. Fractievoorzitter Sybrand
Buma zat deze vergadering voor en bedankte ons voor onze inzet
de afgelopen zeven maanden. Vanaf nu ging hij de personele
invulling zelf doen. Ik ging na deze bijeenkomst naar mijn kantoor
en begon alle documenten van de formatie te ordenen en op te
ruimen. Toen kreeg ik een telefoontje of ik even langs wilde
komen bij Buma. Toen vroeg hij mij voor deze positie. Na kort
beraad met het thuisfront heb ik later die dag ‘ja’ gezegd”.
Het was toch een beetje onverwachts dat hij werd gevraagd
voor deze portefeuille. “Al veel journalisten hadden gewed dat ik
bij Defensie terechtkwam en hebben hun weddenschappen verloren”, zegt hij lachend. “Nu een tijdje verder vind ik het fantastisch
dat ik deze post mag bekleden. Ik kan voor veel mensen in
Nederland en het Koninkrijk veel betekenen in deze positie.
Ik heb al veel bijzondere dingen meegemaakt en ook interessante
mensen ontmoet. Zowel in binnen- als buitenland.”
(Foto: Rijksoverheid)
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Even the strong
have to be humble
Met intens verdriet, maar met mooie herinneringen,
hebben wij na een ziekteperiode van twee jaar
veel te vroeg afscheid moeten nemen van

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid
en zorgzaamheid is rustig van ons heengegaan, ôs Moeke,
lieve Oma en kleine Oma

Wies Raedts - van den Hombergh

Joep Lenders
* 11 november 1978

Als je moeder sterft
en je vader lang geleden,
hoop dan dat je hun liefde erft,
want kind zijn is nu verleden.

† 11 maart 2019

zoon van

echtgenote van

Lowie Raedts † 2000
In de mooie leeftijd van 90 jaar.

Cor en Riek Lenders - Pubben
broer, schoonbroer en oom van
Lotte, Senna, Timo
Neeltje en Niek
Janske
Tichelerstraat 10, 5975 XB Sevenum
We nodigen jullie van harte uit om samen met ons afscheid
te nemen van Joep op zaterdag 16 maart om 13.30 uur
in zaal de Wingerd, Maasbreeseweg 2 te Sevenum.
Aansluitend gaan we met hem naar de begraafplaats te Sevenum.
Joep is thuis. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem
te nemen op donderdag 14 maart van 19.00 tot 21.00 uur.

Mariet en Chris Verrijth-Raedts
Lizet en Guido, Ilse en Tim, Misha, Doreen en Rob, Jenny
Geert en Gerda Raedts-Hebben
Rob en Yvonne, Loek, Lisa, Gijs en Mindi,
Koen en Kelly, Josien en Bart
Leon en Annemie Raedts-van den Goor
Frank en Gwen, Nicole en Erik, Jeroen
Henk en Marian Raedts-Fleurkens, Lydia Aerts †
Jelle en Jamie Lee, Roy, Stijn
Riek en Hay Bouten-Raedts
Jimmy, Perry, Micky
Tiny en Peter Sturme-Raedts
Annemie en Peter Colbers-Raedts
Bram en Noekie, Guus, Casper, Evelien
John en Corina Raedts-Versleijen
Lotte, Peet, Elke

Vrouw
beroofd
bij pinnen
Een oudere vrouw is maandag 11 maart beroofd terwijl ze
geld wilde pinnen bij de pinautomaat aan het Kerkeveld in Horst.
De overvaller ging er met enkele
honderden euro’s vandoor.
De vrouw van 83 stond bij de
pinautomaat toen een man naast
haar kwam staan. Ze heeft hem
enkele keren weggeduwd maar
uiteindelijk wist hij, nadat ze haar
pincode al had ingegeven, een
hoger bedrag te pinnen en daarmee vandoor te gaan. Een woordvoerder van Rabobank Horst Venray
laat weten dat op dezelfde dag ook
in Grubbenvorst en Lottum incidenten zijn geweest bij een pinautomaat. In Grubbenvorst werd ook
geld buitgemaakt. Onbekend is of
dat in Lottum ook zo is. De politie
geeft aan de zaak in onderzoek te
hebben. Eventuele getuigen kunnen zich melden via 0900 88 44.

Venlo, 11 maart 2019
Wilgeroosje 2, 5975 TC Sevenum
We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van ôs Moeke op zaterdag 16 maart om 10.30 uur
in de parochiekerk van Sevenum.
Aansluitend begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats
bij ôs Vader op het kerkhof.

Joep
Je hebt alles gegeven, tot het laatste moment.
Wat zijn we dankbaar voor alle mooie herinneringen.
We gaan je scherpte, eerlijkheid en vriendschap missen.
Bart en Willemien, Dennis en Marissa, Freddy en Nicole, Geert-Jan
en Tineke, Hugo en Nelly, Koen en Emmy, Mark en Nanette, Raymond,
René en Violetta, Rob en Loes, Roel en Linda, Ruud en Loes.

Na een leven dat in het teken stond van zorg voor anderen,
is voorzien van het H. Sacrament der Zieken van ons
heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Mien Geurts - Lemmen

Ôs Moeke is thuis. U kunt persoonlijk afscheid van haar nemen
op donderdag 14 maart tussen 18.00 en 20.00 uur.

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

Cheque voor stichting
Herberg Papilio
Stichting Herberg Papilio heeft op zaterdag 9 maart van KIWANIS Horst aan de Maas een cheque mogen
ontvangen van 2000 euro. De voorzitter van KIWANIS, Leon Weijs, overhandigde het bedrag.

echtgenote van

Wiel Geurts †
* Hegelsom, 18 augustus 1933

† Venlo, 11 maart 2019

Hegelsom Peter
Frank
Rob
Hegelsom Jac
Tilburg Mariëlle en Mark
Melissa en Stephan
Maarten
Hegelsom Erik en Sabine
Lotte en Xaviero
Lars
Past. Debeijestraat 19, 5963 AE Hegelsom
Wij zullen mam gedenken tijdens de avondwake
op vrijdag 15 maart om 19.00 uur in de Sint-Hubertuskerk,
Pastoor Debijestraat 2 te Hegelsom.
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 16 maart
om 10.30 uur in de Sint-Hubertuskerk, Pastoor Debijestraat 2
te Hegelsom. Aansluitend zullen wij mam bij pap te ruste leggen
op het parochiekerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
U kunt afscheid nemen van mam op vrijdag 15 maart van
20.00 uur tot 20.45 uur in uitvaarthuis Theo Arts te Horst,
Nijverheidsstraat 4 te Horst.

KIWANIS is een wereldwijde service-club die zich inzet voor het verbeteren van de wereld. Met deze cheque
kan de stichting Herberg Papilio een
volledige vakantieweek organiseren
voor één gezin. Zij houden zich namelijk bezig met het aanbieden van laag-

drempelige vakanties aan gezinnen
waarvan een kind is overleden.
Tijdens de uitreiking van de cheque waren Silvie Seuren en Willem
Bot en hun kinderen Saar en Joes
aanwezig. Het gezin was te gast in
Herberg Papilio in oktober in 2016.

Zij hebben hun persoonlijke verhalen verteld. Een vakantie vanuit
Papilio heeft veel betekend voor het
gezin na het verlies van hun kind
Janne. Ze voelen veel begrip, erkenning en herkenning bij andere lotgenoten.
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Levend Water

Actie voeren voor water
In het Kloosterhof in Horst ging op zaterdag 9 maart het project ‘Levend Water’ van start. Met dit project, een
samenwerking tussen Stichting Helpende Handen India, het Dendron College en de Vastenactiegroep Horst aan
de Maas, willen de organisatoren meer bewustwording creëren over het wereldwijde waterprobleem. Ook is het
doel om geld op te halen om een waterzuiveringsinstallatie te plaatsen op de school van Helpende Handen in
India.

lopers uit, die laten zien hoe lang
je eigenlijk mag douchen. Dat zorgt
voor bewustzijn. Ook landelijk zijn wij
niet de enige Vastenactie die aandacht besteedt aan het thema water.
Omdat water zo’n belangrijk deel van
ons bestaan is, doen de Vastenacties
ook in andere regio’s zo veel mogelijk met dit thema.” Mia voegt toe:
“De vastentijd is bij uitstek een mooi
moment om eens goed na te denken
over je gedrag en je bewust te worden van wat er beter kan.” De organisatie hoopt dat met bewustzijn, ook
de donaties binnenstromen voor het
plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie in India. Bart van Stichting
Helpende Handen India vertelt:

“Helpende Handen heeft een school
in India. De leerlingen van die school
hebben thuis, omdat ze vaak erg arm
zijn, geen schoon drinkwater en op
school helaas ook nog niet. In dat
laatste willen wij verandering brengen door het plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie. De installatie die
we willen plaatsen kost echter 6.000
euro. Daarvan wordt al 2.000 euro
geschonken door Wilde Ganzen, maar
aan ons de taak om in de vastentijd
de rest in te zamelen.”
Het Project Levend Water is tot en
met zaterdag 13 april iedere zaterdag en koopzondag tussen 11.00 en
14.00 uur te bekijken en te beluisteren in het Kloosterhof in Horst.

Te koop bij inschrijving:
Een perceel cultuurgrond aan de Blaktdijk te Kronenberg.
Het perceel is circa 2,65 hectare groot.
Tijdens de aftrap was wethouder
Thijs Kuijpers aanwezig. Vanuit het
Waterschap was Ton Besouw er en
Stichting Helpende Handen India werd
vertegenwoordigd door Bart Veldpaus.
Toon van Rens, Mia Janssen en Mariet
Verbeek waren er verder namens de
Vastenactie. Ook gaf Bart Veldpaus
samen met de Dendron-leerlingen
Fenne Gielens, Stijn van den Munckhof
en Ward Schriever die vanuit hun
school naar India zijn geweest, als
ervaringsdeskundigen een presentatie
over water. “Het belang van water is
enorm”, legt Stijn uit. “De mens zelf
bestaat al voor zo’n 60 procent uit

water.” In India is de waterproblematiek groot, zo ervoeren de jongeren
tijdens hun reis door India. “De rivieren in India zijn erg vervuild. Er drijft
veel troep en er spoelt van alles aan,
van plastic tot dode dieren”, vertelt
Ward. Stijn vult aan: “In diezelfde rivier
doen mensen hun behoeftes, om zich
er vervolgens te wassen.” En dat heeft
gevolgen. Stijn: “Mondiaal zijn er de
afgelopen twee maanden al zeker
120.000 mensen overleden door
vervuild water.”
Maar ook in Nederland is er volgens de jongeren een probleem. Hier
zijn we ons namelijk te weinig bewust

van de luxe die we hebben, waardoor we niet zo erg zuinig omgaan
met ons zoetwater. “We vinden het
vanzelfsprekend dat we hier goed
water hebben en denken er vaak
niet over na. Er wordt veel verspild
en als we zo doorgaan hebben we
straks zelf ook geen goed drinkwater
meer”, zegt Stijn. Eén van de doelen van Levend Water is dan ook om
de mensen bewuster te maken van
hun waterconsumptie. Toon van Rens
vertelt: “We gaan maar al te vaak
met water om alsof het geen waarde
heeft. Daarom delen we tijdens het
project onder andere douche-zand-

Ondernemers klagen over
parkeerdruk centrum Horst
Centrumondernemers in Horst hebben last van het, in hun ogen, gebrek aan parkeerplaatsen in het dorp.
Volgens gemeente Horst aan de Maas is er echter geen tekort aan parkeerruimte in het centrum.
Vorige week berichtte de
HALLO dat de gemeente een verzoek voor het realiseren van tien
tijdelijke parkeerplekken op het
St. Lambertusplein heeft afgewezen. Volgens de gemeente is er
voldoende parkeergelegenheid op
korte afstand van het plein, ondanks
dat parkeerplaatsen bij ’t Gasthoês
en Kerkeveld tijdelijk niet beschikbaar zijn in verband met bouwwerkzaamheden. Het bericht riep
op Facebook diverse reacties op,
onder andere van centrumondernemers. “Wij randcentrumondernemers, hebben al heel lang last
van parkeerproblemen”, zegt Patty
Kleeven van Kapsalon Happyhair.
“Ik hoor dagelijks van mijn klanten
dat het een crime is om te parkeren
in de ring. Ik heb al meerdere keren
aangegeven dat het een verschrikking is. En helaas gaat dit nog minimaal een jaar duren. Ik ondervind

er dagelijks hinder van.” Een woordvoerder van gemeente Horst aan de
Maas erkent dat het op bepaalde
momenten wringt op parkeerterrein
Kerkeveld in verband met de bouwwerkzaamheden. “We verwijzen
daarom actief naar de parkeerplaatsen rond het zwembad”, zegt hij. Hij
bestrijdt echter dat er een tekort is
aan parkeerplaatsen in Horst-centrum.
“Tijdens piekmomenten, op dinsdagochtend en zaterdag, is op bepaalde
locaties de parkeerdruk hoog. We
proberen te sturen op meer spreiding. Aan de oostzijde van Horst,
bij het Cuppenpedje en Torenstraat,
is meestal nog voldoende ruimte.”
Dat zegt ook het centrummanagement. Centrummanager Anita Rongen:
“We onderkennen de parkeerproblemen slechts gedeeltelijk, enkele
moment per week is er sprake van
overlast en door de verbouwing van
‘t Gasthoês en Kerkeveld. We hebben

wekelijks gesprekken hierover met
betrokken. Wij zijn ook niet blij met
de situatie, maar gelukkig zijn deze
tijdelijk van aard.”
Volgens de gemeentewoordvoerder wordt er momenteel, in
het kader van de centrumvisie, een
onderzoek uitgevoerd naar het parkeren in het centrum. “Hierbij wordt
niet alleen gefocust op kwantiteit, maar ook op kwaliteit.” In het
onderzoek wordt ook het parkeren met de parkeerschijf, dat sinds
een aantal jaren niet meer hoeft
in de centrumring, meegenomen.
Volgens Kleeven hebben de ondernemers al eerder bij de gemeente
verzocht de parkeerschijf weer terug
te laten komen. “Auto’s staan nu
heel lang en onze klanten kunnen
hierdoor lastig een parkeerplaats
krijgen. Als de parkeerschijf er is,
dan is er meer verloop, dus sneller
kans op een parkeerplaats.”

Inschrijven mogelijk tot 18 april 2019 om 12.00 uur.
Brochure aanvragen: sintanthonis@agriteam.nl
Meer informatie: Jelle Hettinga, 06-5136 1110
AgriTeam Makelaars Peel, Maas en Rivierengebied
Breestraat 20, 5845 AV Sint Anthonis,
0485-387 300, sintanthonis@agriteam.nl

www.agriteam.nl

www.vanleendertbv.nl
077-320 9700

Groot- of kleinbloemige violen
Viola F1 of cornuta.
Diverse kleuren.
Ø 9 cm. Draagtray
6 stuks

Actie

3.79

2.49

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 11. GELDIG VAN 14-03 T/M 20-03. OP=OP
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Na een zwaar jaar van strijd en onzekerheid
had pap eindelijk weer iets om naar uit te kijken
Het heeft niet zo mogen zijn…

Het zal nooit meer zo gezellig zijn...
Op zondag 10 maart 2019
overleed in de leeftijd van 60 jaar

Intens verdrietig zijn wij door het toch nog
onverwacht overlijden van ‘ôs pap’

Jan Bouten

Annemie Verhaeg
-van den Munckhof

echtgenoot van

Geboren

Jules
3 maart 2019
Zoon en broertje van
Peter, Joske en
Sep van Wegberg
Burgemeester Geurtsstraat 2
5961 BZ Horst

Maria Bouten-Vlassak †

echtgenote van

Hegelsom, 2 juni 1944

Ger Verhaeg

† Venlo, 11 maart 2019

Hegelsom, Peter en Paulien

vrouwtje van
Kimmy †, Djygo †,

Jos en Angelique
Joyce
Danny

Canou

Familie Bouten
Familie Vlassak

dochter en schoondochter van
Hay † en Koos van den Munckhof - van Schijndel
Bert en Dien † Verhaeg - Litjens

St. Jorisweg 4, 5963 ND Hegelsom
Wij willen u uitnodigen om samen met ons herinneringen
aan Pap op te halen tijdens de dienst op zaterdag 16 maart
om 11.00 uur in het crematorium aan de
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.

zus, schoonzus en tante van
Henny en Jan, Niels, Bo
Gemma en Twan, Tessa, Tamara
Jacqueline en Fred, Sem, Pim
Monique en Sinar

Pap is thuis. U kunt afscheid van hem nemen
op donderdagavond tussen 19.00 en 22.00 uur
en vrijdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur.

Anja en Ger, Erik, Bart, Roel
Dorothé en Frank

In plaats van bloemen willen wij u vragen
om een persoonlijke herinnering mee te nemen.

Correspondentieadres:
Kranestraat 26, 5961 GZ Horst

Enne goije mins blieft altied leave
Veel te vroeg is overleden

Naar wens van Annemie nemen wij in besloten kring afscheid.
Een bijzonder woord van dank aan Dr. Robins en de
medewerkers en vrijwilligers van Hospice Doevenbos
voor de liefdevolle verzorging.

Jan Bouten
Wij wensen Peter en Paulien, Jos en Angelique en de familie
heel veel sterkte met dit grote verlies.
De kammeruj van Peter en Paulien

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.

Woonruimte gezocht Horst e.o. Max
750 euro p.m. incl. gwl. Alles mag aangeboden worden. Tel. 06 57 09 91 05.
Kantoorruimte, Businesscentrum
Horst, vanaf € 250,00, ideaal voor
starters, tel. 06 24 19 24 01.

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

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Dag en nacht bereikbaar

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

www.theoarts.com

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

w w w. b o b n o t e n . n l
0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

Wagensveld Hoveniers van Droom tot
Uitvoering. Graag komen we bij u langs
om uw wensen te bespreken. Ook
voor alleen onderhoud een passende
oplossing, van u belt wanneer nodig
tot jaarcontract met betaling per
maand. Voor particulier en bedrijf.
Thijs Wagensveld 06 20 31 76 70.
Zoekt u tijdelijke woonruimte?
Te huur halfvrijstaande woning in
Meerlo. Huurprijs in overleg, interesse
06 33 05 70 87.
Jos Computerhulp.
Computerproblemen, -les of website.
Vraag hulp! 06 10 71 00 70 of
www.joscomputerhulp.nl
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Gezocht: gemotiveerde en
betrouwbare poetshulp voor ca. 4 uur
per week (in overleg) in Horst. Reacties
naar: poetshulphorst@gmail.com
Heeft u ook moeite met het
invullen van de belastingpapieren?
Belastingservice Horst kan u hierbij
helpen. Kijk eens op onze website
www.belastingservicehorst.nl
of stuur ons een mail
belastingservice.horst@gmail.com
of tel. 06 12 44 60 49 of 398 47 88.
www.veld-tuinplanten.nl open
za. van 9.30-16.30 uur. (do. en vrij.
op afspraak) Oude Heldenseweg
(naast 13a) Maasbree. Tel. 06 40 32
71 08 Hortensia’s (veel srt.), rhodo,
azalea, viburnum, taxus, laurier,
buxusvervangers, bodembedekkers,
vaste pl. e.v.a. tuinplanten.
Wooninitiatief Steinhagen in
Sevenum. Interesse in wonen met LEF?
Info www.kilimanjaro.nl
yogacentrumlespoir.nl Kennismaken
met Hatha-yoga, poweryoga of yoga
light? Nu vrijblijvend 5 lessen voor
€ 37,50. Mail: yogavooriedereen@
ziggo.nl of bel: 077 851 50 08.
Voorjaarsreiniging. Diverse
behandelingen; milde reiniging.
www.maybodycare.nl
Verloren goudkl. dameshorloge
nabij Litjens, Steenstr. Horst.op 1-32019. Graag bellen 06 28 32 82 78.
Te koop gevraagd ganzeneieren.
Tel. 06 86 86 20 58.
Gezocht: woning per september 2019,
Horst, vrijstaand, levensloopbestendig.
Tel. 06 12 18 36 26.
Vakantiehuis te huur Guardamar del
Segura, Costa Blanca. 4 pers, strand op
300mtr. Vliegveld Alicante op 35km
Info frans.huijs@home.nl
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Oplevering

Dijkversterking verbindt Grubbenvorst en Lottum
Gezeten op een tandem fietsten wethouder Thijs Kuijpers van gemeente Horst aan de Maas en Ruud Meijers van
dorpsraad Grubbenvorst dinsdag 12 maart Rein Dupont van Waterschap Limburg en Herman van den Pasch van
dorpsraad Lottum tegemoet op de dijk bij Lottum. Op deze manier werden de dijkversterkingen in beide dorpen
officieel opgeleverd.

Er waren veel lovende woorden deze middag, maar ook kritische geluiden. “Grubbenvorst huilt
nog steeds”, zei dorpsraadvoorzitter
Ruud Meijers. Hij verwees daarmee
naar de kap van 25 bomen langs de
Venloseweg in september 2017.

‘Grubbenvorst
huilt nog steeds’
De kap was noodzakelijk omdat
de bomen in het nieuwe dijktracé
lagen. Het verdwijnen van de bomen
leidde tot veel verontwaardiging in
het dorp. Volgens Meijers wordt de
dorpsraad er nog dagelijks op aangesproken. “Het was een ingreep
die veel inwoners in het hart heeft
geraakt.”
Ook het aanbrengen van de damwand achter de woningen op de
Grubbenhove zorgde voor veel
overlast. De werkzaamheden hebben dan ook veel impact gehad in
het dorp, aldus Meijers. Een woordvoerder van Waterschap Limburg liet
desgevraagd weten dat er langs de
Venloseweg bomen worden herplant,
ook worden de tuinen opnieuw ingericht. Omdat de bestaande dijk bij

Lottum en Grubbenvorst niet stevig
en hoog genoeg was in geval van
hoogwater, is de dijk afgegraven
en opnieuw opgebouwd. Vanaf het
maaiveld is de dijk dan tussen 2 en
2,5 meter hoog. Dat is zo’n 50 tot 70
centimeter hoger dan de oude dijk
in Grubbenvorst. De nieuwe dijk in
Lottum is 1.200 meter lang en 90 tot
100 centimeter hoger dan de oude
dijk.
De Opperdonkseweg, Veerweg
en Kerboschlaan in Lottum zijn
in de nieuwe situatie over de
nieuwe dijk aangelegd. Tussen de
Opperdonkseweg en de Veerweg is
een fietspad op de dijk aangelegd.
Herman van de Pasch van dorpsraad Lottum: “We hebben er samen
met het dorp iets moois van weten
te maken. We willen nog graag een
wandelpad langs de dijk realiseren
en een leertuin.”

Wandelpad
Wethouder Kuijpers gaf aan blij
te zijn de inwoners van de dorpen
de veiligheid te geven die ze verdienen. “En via de versterkte dijk zijn de
dorpen nu voor de eeuwigheid met
elkaar verbonden”, grapte hij.

De afgelopen jaren is gebleken dat we uit ons jasje
aan het groeien waren. Daarom zijn we verhuisd
naar een groter pand, zodat we u nog beter
van dienst kunnen zijn.

OFFICIËLE OPENING
NIEUWE LOCATIE

Data entry medewerker
Commercieel medewerker binnendienst
(tijdelijk)

zaterdag 23 maart van 10.00 - 12.30 uur
Huislijn Kantoormeubelen B.V. is een groothandel in kantoormeubilair en verkoopt haar producten
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Gebr. van Doornelaan 23a, 5961 BA, Horst • www.thijssen-gubbels.nl
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Spuiterij / Stralerij Cover-Up in Horst is op zoek naar jou!

Allround medewerker 38 uur
Wie ben jij? Gemotiveerde, handige
aanpakker die bereid is het vak bij ons
binnenshuis te leren.
Wie zijn wij? Kleinschalige industriële
spuiterij / grit- en glasparelstralerij in Horst
met veel afwisselende werkzaamheden.

Wat bieden wij? Fulltime baan, met gebleken
geschiktheid op termijn een vaste baan.
Interesse: Stuur je CV naar
info@spuiterijcoverup.nl
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bestaande klanten. Je bent verantwoordelijk voor de orderverwerking in het systeem alsmede alle
Ben je voor
een periode van ongeveer een half jaar en minimaal 24 uur per
daaruit voortkomende administratieve handelingen. Je werkt nauw samen met het verkoop-team.
Stuur jebeschikbaar,
CV met motivatiebrief
apriljouw
2017 naar:
week
dan voor
zien15we
reactie met
interesse tegemoet.
www.huislijnkantoormeubelen.nl
Jouw profiel

www.berenn.nl

Huislijn
Kantoormeubelen
B.V.
• MBO/HBO werk-B.V.
en denkniveau
Huislijn Kantoormeubelen
Ideaal
voor
studenten,
die een periode moetennoodzakelijk
overbruggen
en in de
t.a.v. N.
mevrouw
C. Egelmeers
us at
• Ervaring
in een vergelijkbare functie is een pré maar nietFollow
Alofs
tussentijd
werkervaring
willen
Industrieterrein
DeFlammert
Flammert
1214
• Stressbestendig,
zelfstanding
en opdoen
nauwkeurig én geld willen verdienen.
Industrieterrein
De
1214
• Beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift
5854 NC Nieuw-Bergen
Nieuw-Bergen
• Goede
communicatieve
vaardigheden
naar
Of per e-mail
e-mail
naarn.alofs@huislijnkantoormeubelen.nl
c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl

Herken• jij
je in deze
profi
Klantgericht,
enthousiast
enelschets
flexibel
• Hands-on-mentaliteit, accuraat, betrouwbaar en collegiaal
en wil jij
graag deel uit maken van ons team,
vacature_commercieel.indd
1wij jou
Wat
dan
ben
jijbieden
de kandidaat
die we zoeken!
•
•
•
•
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Fulltime functie voor 40 uur per week
Uitdagende en afwisselende functie met uitzicht op lang dienstverband
Een prettige werksfeer met enthousiaste collega’s
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Huislijn Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers
Industrieterrein De Flammert 1214
Herken jij jezelf in deze profielschets, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
5854 NC
Nieuw-Bergen
www.huislijnkantoormeubelen.nl
Stuur je CV met motivatiebrief per email naar:
c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl
c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl

www.huislijnkantoormeubelen.nl
Huislijn Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers
www.berenn.nl
Industrieterrein De Flammert 1214
www.feltouch.nl
5854 NC Nieuw-Bergen

www.berenn.nl
www.feltouch.nl
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‘Het moet jong en oud aanspreken’

In het kader van 800 jaar Horst aan de Maas vinden op 17, 18 en 19 april de voorstellingen plaats van
Passion. Het wordt een muzikale voorstelling rondom het lijdensverhaal van Jezus. Tijdens de voorstelling in
de kerk van Lottum, spelen en zingen ruim 150 muzikanten uit de gemeente Horst aan de Maas mee.
Roel Verheggen bedacht de voorstelling, schreef het script en dirigeert.
Eén ding is duidelijk volgens
Roel, deze Passion is anders dan de
bekende televisieversie die ieder jaar
wordt gespeeld met verschillende
acteurs. “Nee, in onze Passion hebben
we maar één rol en dat is Jezus, die
wordt gespeeld en gezongen door Roy
Verbeek. Daarnaast hebben we twee
vertellers voor het lijdensverhaal en
dat koppelen we constant aan bijpassende muziek.” Die wordt volgens
Roel op unieke wijze uitgevoerd. “Uit
bijna alle dorpen van de gemeente
werken muzikanten en koorzangers

mee aan dit project: a capella groep
Quintella, zangeres Eva Wijnen, zo’n
honderd koorleden en zelfs een veertig-man sterk symfonieorkest.” Dat is
heel bijzonder zegt Roel. “Je moet ooit
in je leven een keer een symfonieorkest gehoord hebben, dat is zo ontzettend speciaal. Bovendien leent zo’n
orkest zich uitstekend voor het begeleiden van een koor en kunnen we
muziek uitvoeren zoals het origineel is
bedoeld.”
Roel is een geboren en getogen
Lottumer. Hij is ontzettend trots dat de

We hebben een muzikaal bruisende
gemeente, dus veel muziekverenigingen en koren waren geïnteresseerd.”
Tijdens de voorstelling worden
verschillende muzieksoorten gespeeld.
Dat is vooral belangrijk volgens Roel.
optredens worden gehouden in zijn
“Het moet jong en oud aanspreken.
eigen dorp. “Dat is wel extra speciaal
moet ik zeggen. Passion had ik al twee Zo krijgen we stukken te horen van
keer in Boxmeer uitgevoerd, het ideale componisten als Bach en Karl Jenkins,
is dus dat het draaiboek en de meeste maar komt er ook popmuziek voorbij
van Muse en Katy Perry. Alles uitermuziek er al is. Ik werd door Leo van
aard passend bij het lijdensverhaal
de Laak benaderd of ik Passion niet in
van Jezus. Daarnaast koppelen we
onze gemeente op het toneel wilde
elementen uit het lijdensverhaal aan
brengen en was natuurlijk meteen
enthousiast. Toen heb ik contact gehad verhalen uit de actualiteit. Zo zien we
onder andere het verhaal van een
met Ben Sanders die alle muzikale
echtpaar dat een kind verloren heeft
activiteiten in het kader van 800
en het verhaal van een vluchteling.”
jaar Horst aan de Maas aanstuurt.
Roel ziet dat Passion heel erg leeft
En in principe was alles zo gepiept.

onder alle muzikanten die meewerken. “Iedereen zet zijn beste beentje
voor. Het is heel veel muziek die je in
een redelijk korte tijd met heel veel
muzikanten moet instuderen. De koorleden kunnen thuis met een speciaal
programma op de computer hun bladmuziek leren. De afgelopen repetities
zie je ook dat iedereen alles gewoon
goed heeft voorbereid. Het is zo ontzettend mooi om zoveel artiesten
van allerlei dorpen en leeftijden bij
elkaar te zien in één gemengde groep.
Voor mij als dirigent altijd weer een
feest om dit te mogen doen.” Passion
wordt op 17, 18 en 19 april opgevoerd
in de Gertrudiskerk in Lottum. Kijk voor
meer informatie en kaartverkoop op
www.horstaandemaas800.nl

GROEI MET
ONS MEE
Vanwege gezonde groei, met de nodige
technische uitdagingen zijn wij voor onze
locatie in Grubbenvorst op zoek naar
technische mensen in de functie van:

• Leerling onderhoudsmonteur;
• Senior onderhoudsspecialist;
• Elektrotechnisch monteur;
• Operator verpakkingslijn.

BVB Substrates is expert als het gaat
om het produceren en leveren van
substraten voor alles wat groeit en
bloeit. Wij zijn een familiebedrijf van
Nederlandse bodem met ruim 110 jaar
ervaring en leveren wereldwijd aan
85 verschillende landen. Productie
geschiedt op meerdere locaties in
Nederland en Zweden. In ons bedrijf
werken dagelijks ruim 250 medewerkers
aan het optimaal beleveren van de klant.

BVB BANENDAG
30 MAART
INSTELLING TELT

Omdat wij intern werken met mentorschap is er
voldoende capaciteit en technische kennis om nieuwe
medewerkers op te leiden. Voor ons is affiniteit met
techniek, mentaliteit en teamspirit belangrijker dan
competenties en opleiding. Variërende werkzaamheden,
vrijheid binnen je functie en doorstroommogelijkheden
zijn kenmerkend binnen onze organisatie. Wij bieden
voldoende kansen om zowel leerlingen, als ervaren
techneuten op lange termijn te boeien en te binden.

PROFIELSCHETS

•
•
•
•
•

Fulltime beschikbaar;
Flexibel inzetbaar;
Woonachtig in Noord-Limburg / eigen vervoer;
Leergierig en een hands-on werkinstelling;
Affiniteit met techniek is een must.

OPEN DAG

Omdat wij graag zoveel mogelijk kandidaten ons
bedrijf willen laten zien, zetten wij de deur van ons
bedrijf open op zaterdag 30 maart 2019 van 10:00 tot
12:00 uur.
Op deze manier kun je in gesprek komen met onze
medewerkers en zien wat het werk inhoudt. Je bent
van harte welkom!

AANMELDEN

Aanmelden voor de open dag of solliciteren kan per
mail t.a.v. Hugo Buitelaar via
aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl
Meer informatie over de organisatie kun je vinden op
www.bvb-substrates.nl

BVB Substrates | Euroveen B.V. - Californischeweg 10 B - 5971 NV GRUBBENVORST
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Open dag Dichterbij
Dichterbij Horst houdt op vrijdag 15 maart haar open dag in het teken van Week van de Zorg en Welzijn.
Geïnteresseerden kunnen dan langs bij de locatie in Horst, regiokantoor Mikado.

winkel&bedrijf 13
Diverse presentaties

OndernemersCafé
in Grubbenvorst
Ondernemers Collectief Grubbenvorst en Sociëteit Caldenbroich
organiseren op donderdag 28 maart oor de eerste maal een
OndernemersCafé in Grubbenvorst. De avond vindt plaats vanaf
19.00 uur in De Vonkel.
Het OndernemersCafé biedt
de plaatselijke en regionale
ondernemers de mogelijkheid
op informele wijze kennis te
maken met collega-ondernemers.
Dit om (gezamenlijke) problemen
aan de orde te stellen en te delen.
Verder biedt het OndernemersCafé
sprekers die onder andere vertellen over hun veelal ervaringen,
plannen, visie en toekomstperspectieven.

Wijkagenten

Vanuit deze locatie gaan mensen
langs bij diverse woningen en een
dagbestedingslocatie. Deze open dag
is speciaal georganiseerd voor mensen
die een baan zoeken bij Dichterbij.

Ook is de open dag voor geïnteresseerden die er in de toekomst willen
wonen en om meer te weten te
komen over mensen met een verstandelijke beperking.

Het programma duurt van
13.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie, kijk op www.dichterbij.nl/
ontmoetingdichterbij of bel naar
088 754 00 00.

Op deze avond is de Politie
Eenheid Limburg-Horst en Peel en
Maas aanwezig. Luuk Meevissen
en Richard Roggeveen lichten
toe wat zij als wijkagenten doen
en waar politie en ondernemers
samen kunnen komen. Verder verzorgt Marcel Kuijpers van Kuijpers

Kip een presentatie. Kuijpers Kip
is één van de initiatiefnemers van
het Nieuw Gemengd Bedrijf in
Grubbenvorst.
Inmiddels is met de bouw
begonnen. Verder zijn aanwezig
wethouder Bob Vostermans van
gemeente Horst aan de Maas en
Bart Linssen, accountmanager
bedrijven van de gemeente.
Na afloop van het officiële
gedeelte is er nog gelegenheid
om na te praten en wordt het programma om 22.00 uur gesloten.
In verband met de organisatie is
aanmelden verplicht.
Dit kan tot en met maandag 25 maart via Ondernemers
Collectief Grubbenvorst
ocg2017@ziggo.nl of
Sociëteit Caldenbroich
caldenbroich@ziggo.nl

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

Verruiming btw-vrijstelling:
Duurdere Sport
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Per 1 januari 2019 is de vrijstelling in de btw voor het “Gelegenheid
geven tot Sport” als gevolg van een uitspraak van de Europese rechter
verruimd. Dat betekent dat (niet-commerciële) sport voortaan vrijwel
altijd vrijgesteld is van btw. Je zou verwachten dat dit leidt tot lagere
prijzen, maar dat is waarschijnlijk niet het geval.

In het verleden kon, mits goed
gepland, de exploitatie van een
sportcomplex onder de btw-heffing
worden gebracht. Dat betekent dat
de verhuur van het complex aan
bijvoorbeeld sportverenigingen
belast was met het lage btw-tarief
van (toen nog) 6 procent. Hoewel
dit op zichzelf kostenverhogend
werkt, betekent dat ook dat de
btw op de exploitatiekosten, denk
aan onderhoud en reparaties,
verwarming en bijvoorbeeld
inhuur van personeel, kan worden
teruggevraagd.

Deze kosten zijn meestal belast
met 21 procent btw, per saldo
betekende dit dat vaak meer btw
terug gevraagd kon worden dan
diende te worden afgedragen.
Dat de huur meestal laag
(gesubsidieerd) is in relatie tot de
kosten van instandhouding van het
complex speelt hierbij natuurlijk ook
een rol.
Dat speelt temeer bij nieuwbouw
van een sportaccommodatie.
De bouw van een sportcomplex
met zwembad voor 10 miljoen euro
wordt zo 2,1 miljoen euro duurder als
de btw op de bouwkosten niet kan
worden teruggevraagd. Als er geen
extra subsidie is zullen deze kosten
doorberekend moeten worden aan de
gebruikers wat zal leiden tot hogere
huren voor de gebruikers.

Om de pijn wat te verzachten is
er bij wijze van overgangsregeling
een landelijke subsidie ingevoerd
voor de nieuwbouw en verbouw van
sportaccommodaties. Deze is echter
tijdelijk en heeft een maximaal
subsidieplafond. De aanvragen die
voor 2019 zijn gedaan overtreffen
nu al het plafond.

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

Comé bv verwerkt champignons tot half conserven
in grootverpakking voor de verwerkende industrie.
Comé bv behoort tot de Scelta Mushrooms groep.
Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Heftruckchauﬀeur
(fulltime)

Het doel van de functie
Het laden en lossen van vrachtwagens met champignons.
Het bevoorraden van de productielijn middels het digitale robot invoerstation.
Het proﬁel
Je hebt reeds enkele jaren ervaring als heftruck chauﬀeur, en je bent in het
bezit van het benodigde heftruck certiﬁcaat. Ervaring in de het verwerken van
champignons is een pré. Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in
2 ploegendienst van maandag t/m vrijdag.

Industrieel schoonmaker
(parttime)

Het doel van de functie
Het schoonmaken van de productielijn. Je draagt de zorg over de volledige
eindschoonmaak van de productielijn. Je voert deze werkzaamheden uit met
een collega schoonmaker en werkt volgens de richtlijnen van HACCP/IFS.
Het proﬁel
Je hebt ervaring met het schoonmaken van industriële productielijnen.
Je bent gemotiveerd om een goed eindresultaat te behalen, en draagt hiervoor
de volledige verantwoordelijkheid. Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden op vrijdag middag van 15.00 - 23.00 uur, incidenteel op de zaterdag.
Deze functie kan ook in combinatie met heftruckchauﬀeur ingevuld worden.
Het aanbod
Een uitdagende en afwisselende functie binnen een groeiende onderneming,
waarin eigen initiatief en ﬂexibiliteit in hoge mate op prijs gesteld wordt.
Daar waar nodig kunnen cursussen gevolgd worden. Bij gebleken geschiktheid
behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden. Het salaris en de
arbeidsvoorwaarden zijn evenredig aan de zwaarte van de geboden functie.
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een korte motivatiebrief of e-mail met je cv aan Comé bv
Transportstraat 8, 5961 PW Horst, t.a.v. Marc Spreuwenberg of mail naar
administratie@comebv.nl
Je kunt ook telefonisch contact opnemen via 06 - 55 93 17 17 (Marc)
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GEPLUKT Jac Tacken

Noem in Meterik ‘Jac van den bekker’ en iedereen weet meteen wie wordt bedoeld. Als zoon van een echte bakkersfamilie, was ook Jac Tacken
jarenlang werkzaam in dat wereldje. Tegenwoordig besteedt hij zijn tijd graag aan zijn gezin. Deze week wordt Jac Tacken uit Meterik geplukt.
Jac Tacken werd 67 jaar geleden
geboren in de voormalige bakkerij
aan de St. Jansstraat. Al sinds 1868
woont de familie Tacken op deze plek.
Jac: “We waren in totaal met negen
kinderen thuis, ik was de jongste.
Vanaf mijn 14e moest ik meehelpen in
de bakkerij. Op zaterdag ging ik mee
met de bakkerswagen bestellingen

afleveren. Ik heb zelf ook altijd bakker willen worden. Na de mulo ging
ik naar de bakkersschool in Wellerlooi
en heb daarna een jaar of acht in de
bakkerij gestaan.” Begin jaren 80
maakte Jac een switch en ging hij in
dienst van de EnPé in Sevenum supermarkmedewerkers opleiden. In die
jaren kwamen de eerste bakovens

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.

7
8

6
2

4
6

3

1

2
5

8

2
5

4

2

2
9

9

3

1
5

9

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

1
5

2

5
8

6
1

7

Oplossing vorige week:
8

3

2

6

4

9

5

7

1

6

1

7

8

5

3

9

2

4

9

5

4

7

2

1

3

8

6

5

7

9

1

8

4

6

3

2

3

2

6

9

7

5

1

4

8

1

4

8

3

6

2

7

5

9

2

8

1

5

9

7

4

6

3

7

6

3

4

1

8

2

9

5

4

9

5

2

3

6

8

1

7

in de supermarkten en hij leerde het
personeel hoe hiermee te werken.
Daarna was hij onder andere accountmanager retail en vanaf 2005 productmanager gebak. Voor die laatste
functie reisde hij het hele land door.
“Dat is de mooiste baan die ik ooit heb
gehad. Die combinatie van het bakkersvak en commercie vond ik prachtig. Wat wel grappig is: in 2007 kwam
San, een jonge moeder met veel kennis maar wat minder tijd, in dienst
om mij te assisteren. We hebben toen
afgesproken dat we, als alles naar
verwachting verliep, in 2011 de rollen
zouden omdraaien en ik dan wat minder zou gaan werken. Zo heb ik mijn
opvolger in kunnen werken en was zij
de laatste jaren dat ik er werkte mijn
baas.”
Op zijn 62e ging Jac met pensioen.
Het vroege opstaan zit hem echter
nog steeds in het bloed. “Ik ben echt
een ochtendmens. In de ochtend krijg
ik het meeste gedaan.” Zoals dat gaat
wanneer je met pensioen gaat, kloppen al snel verenigingen aan of je lid
wil worden. Zo ook bij Jac. Hij was de
afgelopen jaren onder andere voorzitter van Kansrijk Meterik, opgericht om
de leefbaarheid in het dorp te vergroten, en oprichter en voorzitter van
Heemkunde Meterik. Onlangs heeft hij
echter besloten het wat rustig aan te
doen. “Kansrijk Meterik is nu onderdeel van de dorpsraad en Heemkunde
Meterik draait nu. Ik ben nog wel lid,
maar geen voorzitter meer. Ik kies nu
voor projecten met een kop en een
staart. Ik vind het fijn om nu tijd te
besteden aan mijn gezin.” Dat gezin

bestaat uit echtgenote Anna, kinderen
Anke, Hilde en Thijs en vier kleinkinderen. “Anna leerde ik in 1974 kennen, in De Saloon in Horst (nu Het
Proeflokaal, red.). We trouwden in
1976. Het woonhuis bij de bakkerij
werd toen gesplitst. Aan de ene kant
gingen wij wonen en mijn moeder en
zus woonden in het andere gedeelte.”

Toen er kinderen kwamen, besloten Jac en Anna allebei parttime te
gaan werken. “Ik werkte ’s morgens
en Anna ’s middags. Zo kon ik volop
genieten van het vaderschap. Nadat
de jongste naar school ging, ben ik
weer fulltime gaan werken.”
Naast zijn fulltime baan, had
Jac ook nog tijd om zich in te zetten
voor de volleybalclub. “In 1969 werd
Volleybalclub Meterik (VCM) opgericht
en ik ben lid van het eerste uur. Ik heb
in het bestuur gezeten en ben trainer/
coach geweest van diverse teams.
Daarna stapte ik over naar Athos in
Sevenum en Hovoc in Horst. Bij die
club heb ik mijn mooiste volleybaljaren liggen. Met het Heren 1-team
ben ik verschillende keren kampioen geworden en gepromoveerd. In
totaal heb ik 45 jaar gevolleyd. Ik heb
het altijd belangrijk gevonden om je
in te zetten voor een gemeenschap.”
Tegenwoordig biljart Jac en maakt
hij tijd voor zijn andere grote hobby:
koken. “Ik ben medeoprichter van de
kookclub Linke Soep waaruit kookstudio De Koakereej is voortgekomen.
Sinds ik niet meer werk, sta ik elk dag
in de keuken. Ik kook op gevoel, niet
uit een kookboek.” Na het overlijden
van zijn moeder en zus, de bakkerij
was in 1997 al gestopt, besloot Jac om
het gebouw (Den Alde Bekker) te verbouwen tot twee starterswoningen en
twee appartementen. In de tuin (nu
Bekkershof) van Jac en Anna verrezen
nog eens twee vrijstaande woningen.
Daar wonen Jac en Anna nu, terwijl
één van hun dochters in hun oude
woning woont. “Met uitzondering van
één jaar op de Vermeerstraat in Horst,
toen we het aan het bouwen waren,
woon ik dus al 66 jaar op dezelfde
grond”, zegt Jac lachend. Het is dan
ook goed wonen in Meterik, zegt Jac.
“We hebben hier alles bij de hand.
Het is ideaal hier.”

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

Openingstijden:
ma gesloten
di-do 09.30 tot 17.30 uur
vr 09.30 tot 20.00 uur
za. 09.30 tot 15.00 uur

Voor een
graag
afspraak
n
van tevore
bellen tel.
511
0478-796

GROTESTRAAT 28 VIERLINGSBEEK • WWW.SFEERBADKAMER.NL

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

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio
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Dinsdag 19 maart 2019

Woensdag 20 maart 2019

Raadsavond

Verkiezingen provinciale staten
en waterschap

Op dinsdag 19 maart vergadert de gemeenteraad.
Agenda

Waar kunt u stemmen?

De agenda van de raadsavond ziet er iets

U kunt stemmen in een stemlokaal bij u in de

Limburgse kiezer. Dit doet u als u

anders uit dan gebruikelijk. De avond start

buurt. Op uw stempas vindt u de dichtstbijzijnde

bijvoorbeeld tijdelijk in het buitenland bent.

• Schriftelijke volmacht aan een andere

met de voorbereidende behandeling van

Meepraten

locatie. Ons advies: ga naar het stembureau dat

U regelt dit via www.horstaandemaas.nl/

de bibliotheekvisie. Vervolgens vindt de

Tijdens de raadsavond kunnen inwoners

op uw stempas staat, dan bent u het snelst aan

verkiezingen. U moet het verzoek uiterlijk

besluitvormende vergadering plaats.

gebruik maken van het burgerpodium m.b.t.

de beurt.

15 maart indienen. We kunnen u het

raadsvoorstellen. Wilt u gebruik maken van het

formulier ook toesturen.

Op de agenda staan o.a. de begrotingsruimte

burgerpodium? Neem dan vóór de vergadering

Op https://waarismijnstemlokaal.nl vindt u

voor nieuwe investeringen, kwaliteitsverbetering

contact op met de grifﬁer, de heer R. Poels, tel:

de locaties én routes naar alle stemlokalen

Wilt u stemmen in een andere Limburgse

openbaar groen, gezondheidsbeleid en cultureel

(077) 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91 of email:

in onze gemeente. De stemlokalen zijn op

gemeente?

centrum ’t Gasthoês.

grifﬁer@horstaandemaas.nl

20 maart geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Vraag op tijd een ‘kiezerspas’ aan. Dit kan

Er is ook een mobiel stembureau.

schriftelijk of digitaal, uiterlijk 15 maart. U regelt

Als de tijd het toelaat wordt vervolgens de

Meer informatie

voorbereidende vergadering voortgezet met

De openbare vergadering is in de raadzaal

Kunt u niet stemmen vanwege ziekte,

verkiezingen. We kunnen het formulier ook

o.a. de behandeling van ingekomen brieven.

van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.

vakantie of werk?

toesturen. U kunt de kiezerspas ook persoonlijk

De besluitvormende vergadering is gepland

U kunt iemand anders machtigen om namens

aanvragen aan onze balie. Dit kan tot uiterlijk

Meer informatie over de agendapunten leest u

vanaf 20.30 uur. U kunt de vergadering ook live

u te stemmen. Diegene brengt uw stem dan

dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur. Neem uw

op de website www.horstaandemaas.nl/raad.

volgen via www.horstaandemaas.nl/raad .

tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uit.

geldig identiteitsbewijs en uw stempas mee.

U kunt dit op twee manieren doen:

Maak hiervoor een afspraak, via onze website,

• Onderhandse machtiging van een andere

of via tel. (077) 477 97 77.

een kiezerspas op www.horstaandemaas.nl/

Donderdag 21 maart 2019

kiezer uit de gemeente Horst aan de Maas.

Vragen of zorgen over uw aanvraag
voor zorg?

Vul het gedeelte op de achterzijde van

Meer informatie:

de stempas in. Geef een kopie van uw

Meer informatie over de verkiezingen vindt

legitimatiebewijs mee aan degene die u

u op www.horstaandemaas.nl/verkiezingen.

machtigt.

U kunt ons ook bellen: tel. (077) 477 97 77.

Op donderdag 21 maart 2019 zullen enkele leden van de Burger Advies Raad Horst aan de

OPENINGSTIJDEN EN LOCATIES MOBIEL STEMBUREAU

Maas in “De Sevewaeg” aan de Markt 3 in Sevenum een avond organiseren waarbij u als

Openingstijden

Locatie

Adres

Plaats

voor zorg en het traject daarna via de gemeente Horst aan de Maas. Ook de Sevenumse

07.00 - 09.00 uur

NS-station Horst-Sevenum

Stationsstraat 149

Hegelsom

mantelzorgers zijn hiervoor uitgenodigd.

10.00 - 15.00 uur

Gemeenschapshuis De Smêlentôs

Patersstraat 22

Evertsoord

16.00 - 19.00 uur

NS-station Horst-Sevenum

Stationsstraat 149

Hegelsom

zorgvragende inwoner van Sevenum al uw zorgen en vragen kwijt kunt over uw aanvraag

Uw vragen en opmerkingen worden gebruikt

Aanmelden

om een advies uit te brengen tot verbetering

Aanmelden is gewenst. Dit kan via het

van het Sociaal Domein binnen de gemeente

mailadres secretariaat@barhadm.nl.

Horst aan de Maas.

Graag voor 18 maart 2019.

Dranghekken en borden

Gemeente stopt met uitleen van
verkeersmaterialen
De gemeente Horst aan de Maas stopt met de uitleen van verkeersmaterialen voor
evenementen. Met ingang van april dienen organisatoren van evenementen zelf te zorgen
voor materialen voor te nemen verkeermaatregelen.

Bekendmakingen

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

De gemeente wil dat veilige verkeersmaatregelen

America

genomen worden en gecertiﬁceerde

Jacob Poelsweg 5

verkeersmaterialen gebruikt worden bij

Broekhuizenvorst

Gasthuisstraat 21

Sectie N nr. 407

evenementen. In Horst aan de Maas worden per

Ganzekampstraat

Gastendonkstraat 50

Klassenweg 13

jaar meer dan 500 evenementen georganiseerd.

ongenummerd

De Kolk 10

Staarterstraat 27

Sectie N nr. 2549,

Sevenum

Dentjesweg ongenummerd

Steeghoek 12

De gemeente heeft op dit moment niet meer

Griendtsveen

Molenveldweg 30

De Vorst 1

voldoende gecertiﬁceerd materiaal op voorraad.

Turfroute, diverse locaties

Kronenberg

Midden peelweg 3

Om de uitleen van materialen voor iedereen

(besluit verzonden op

Schorfvenweg 3

Swolgen

gelijk te stellen heeft het gemeentebestuur

7 maart 2019)

Lottum

Legert 13

Veilinghof ongenummerd

Krienestraat 1

besloten dat elke organisator voortaan zelf moet

Kanaalweg 6a

zorgdragen voor de juiste verkeersmaterialen.

Helenaveenseweg 10

In onze gemeente zijn een drietal bedrijven die

Grubbenvorst

Broekhuizerweg 25

verkeersmaterialen verhuren.

Laagheide 9

Meerlo

Er is een uitzondering gemaakt voor

Hegelsom

Kortenbos 9

Sevenum, Helenaveenseweg 3

evenementen met een algemeen belang;

Dingsstraat (kv 12) Hegelsom

Melderslo

Evertsoord, Patersstraat 4

kermissen, carnaval, Koningsdag,

Horst

Vlasvenstraat 41

Broekhuizenvorst,

bevrijdingsdag, dodenherdenking en de intocht

Gasthuisstraat 25

van sinterklaas. De organisatoren van deze

Vrouwboomweg 30

Meterik

Kerkstraat 1e
Sevenum, Midden Peelweg 5 T

evenementen kunnen de verkeersmaterialen

Pastoorsveld 42

Crommentuynstraat 47b

Swolgen, Kanakker 24

(kv. 5 en 6)

en omgeving

Horst aan de Maas
Vertrokken naar
onbekende bestemming

gratis lenen bij verhuurbedrijf Lumar.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Stemmen moeten ze verplichten’
De opkomst voor de Provinciale Statenverkiezingen is al jaren dalende. In 2015 ging 47,5 procent van de inwoners van Horst aan de Maas
naar de stembus, in 2011 was dit nog ruim 55 procent. Op 20 maart mag er weer gestemd worden voor de Provinciale Staten. Opvallend is dat
83 procent van de inwoners van Horst aan de Maas nu aangeeft te gaan stemmen, al zegt 42 procent maar nog niet te weten op welke partij.
Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Achttien kandidaten voor de komende
Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart, zijn afkomstig uit Horst aan de
Maas. Het merendeel daarvan staat op de lijst
voor GroenLinks. Daarnaast staan uit Horst
aan de Maas kandidaten voor CDA, D66, PvdA,
ChristenUnie en VVD geregistreerd. 30 procent
van de inwoners geeft aan op dezelfde partij
te stemmen als in 2015, 10 procent switcht van
partij en 42 procent gaat wel stemmen, maar
weet nog niet op welke partij. De rest twijfelt
of hij gaat stemmen (14 procent) of gaat helemaal niet stemmen (4 procent). “Er wordt van te
voren zoveel beloofd en zodra de verkiezingen
zijn geweest zijn de beloftes zo vergeten”, zegt
deze twijfelaar. “Ik ga niet stemmen omdat er
veel gebakken lucht wordt verkocht en heel veel

Ik twijfel
Nee 13%
4%
Ja
83%
Ga jij stemmen op de
Provinciale Statenverkiezingen?

een persoon. “Graag zou ik zien dat de partijen
gemeenschapsgeld wordt verknoeid”, zegt een
duidelijker aangeven waar ze voor staan en
ander.
niet te veel alles openhouden om maar zo veel
TipHorstaandeMaas.nl vroeg ook hoe de
mogelijk mensen aan te spreken.” Anderen zien
politiek ervoor kan zorgen dat er meer mensen
meer in een stemplicht.
gaan stemmen. Door bij“De meeste mensen
voorbeeld als verkiesbaar
‘In geen geval
nemen namelijk niet eens
Statenlid meer zichtbaar te
op de VVD’
de moeite om te gaan
zijn in de provincie, geven
‘Er wordt gebakken
stemmen.”
inwoners van Horst aan de
lucht verkocht
Maas als tip. Ook mag er
TipHorstaandeMaas
meer aandacht zijn voor
is een samenwerkings
‘De politiek moet
de verkiezingen. “Als de
verband tussen
naar
de mensen luisteren’
burger het idee heeft dat
HALLO Horst aan de
hij serieus wordt genoMaas en TopOnderzoek.
men, zal die ook weer gaan stemmen”, merkt
Voor meer resultaten of aanmelden
iemand op. Ook mogen de politieke partijen hun voor de volgende enquête, kijk op
standpunten wel wat duidelijker maken, vindt
www.tiphorstaandemaas.nl

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

Ingezonden brief

Angstige Christen Democraten van het pad: niks rentmeesterschap
Het begon een aantal jaren geleden schuchter, met enkele debatten
over de intensieve veehouderij. Dat zou een vervolg krijgen met het
laatste debat in een serie van drie. Maar het liep alweer tegen de raadsverkiezingen en dus werd de serie even stopgezet. Reden: het RIVM
rapport was nog niet af. Zo werkt deze politieke partij als het om de
intensieve veehouderij gaat. Gebruiken wat goed uitkomt en uitstellen
en twijfel zaaien als het niet past.
De politiek van deze partij is
altijd geweest (met volgzame jaknikkers) om aandacht te hebben
voor de voorste rijen in de kerk. Daar
zat het geld, daar kwam de financiële

steun vandaan. Belangen liepen door
elkaar. Zoals de kerk aan steun moest
komen, zo gold dat ook voor de
politieke partij. Mondigheid paste
daarbij niet. Beter het volk kort en

onmondig gehouden. Tactiek: De schijn
van een goed hart, kijken waar de
stemmen zitten, twijfel zaaien en laten
lijken of je voor mensen opkomt.
Zie het kinderpardon. Het ging
fout, dus maar overstag. Niet voor
de kinderen, maar voor de stemmen.
Niet de grote verlosser, maar daarvoor
steeds het grootste obstakel. Gelukkig
uit de weg geruimd.
Vlees en klimaatpolitiek: Eerst
zwijgen, de vleesproductiediscussie
proberen weg te lobbyen en daarna

alle aandacht richten op het bang
maken voor de klimaat kosten. Het
is niet de zorg voor de kosten van de
burger, die prima oplosbaar is maar
het afleiden van aandacht voor de
vleesindustriëlen. Subsidies naar de
vleesindustrie is normaal, zorg voor
het klimaat afwezig. Het klimaat is
waar deze partij zorg voor zou moeten hebben. Één ding is duidelijk, deze
Christen Democraten geven met de
arrogantie van de macht niets meer
om rentmeesterschap. Zij gaan voor

rentetrekkers op de eerste rij en
daarom moest het thema debat in de
raad over Intensieve Veehouderij verschoven worden van maart naar mei.
Na de provinciale verkiezingen dus.
Niet op zoek naar mondigheid maar
naar klein en onmondig houden. Er
zijn andere partijen die de rol van
rentmeesterschap moeten overnemen. Rentmeesterschap zal het CDA
een zorg zijn.
Geert Ambrosius,
Achter de Smaalbrug, Horst

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

St. Jansstraat 5
Edelstenen
5964 AA Meterik
Meterik
Tel: 077-2300015
077-3526885
Etherische
oliën

Salon
Winkel
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten
#alleaandacht voor

FASHION
PARTY

20%
korting
*

op de hele collectie

Shoeby Horst bestaat 15 jaar! Vier dit fashion feest
met ons mee van woensdag 13 t/m zondag 17 maart.

TERRA

ties. 10.00 - 18.00
situa
Open: dinsdag
vrijdag
moeilijket/m
zaterdag 10.00em
- 16.00
remedie
Deze bloes
herstelt je kracht.

Terra 10 ml
Open: dinsdag
10.00 - 18.00
or
vovrijdag
10,50t/m
€
n
va
zaterdag 10.00 - 16.00

€ 7,35

* De korting is geldig van 13 t/m17 maart 2019 op de originele prijs van de
artikelen uit de hele collectie van Shoeby Horst.

shoeby.nl

Salon
Edelstenen
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies
Sieraden
Schüssler celzouten
Te gebruiken in alle

Steenstraat 10, Horst

16.00
zaterdag 10.00 - 16.0
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facebook.com/
hallohorstaandemaas
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 09

Gemeente mag zich niet mengen met commerciële initiatieven
de gemeente met commerciële initiatieven. Dat is geen goede ontwikkeling
vindt 70 procent. Er zijn wel meer ondernemingen die het afgelopen jaar de
deuren hebben moeten sluiten. Koopt de gemeente dan straks, onder het
mom van leefbaarheid, ook bakkerijen en speelgoedwinkels aan?
De overige 30 procent ziet dat anders. Op Facebook reageert Dave van
Hattem: “Waarom zou dat niet mogen? De bank zit nu netjes in het centrum,
makkelijk bereikbaar bij de winkels en gunstig rond het gemeentehuis, alles
goed en keurig bij elkaar. Commercieel en gemeente zou niet kunnen, maar
als tijdelijke oplossing, nee niet erg.”

Een overgrote meerderheid van de stemmers is het eens met deze
stelling. Zij vinden het geen goed idee als een gemeente zich mengt met
commerciële initiatieven.
Aanleiding voor de stelling was het bericht dat Rabobank Horst Venray
onlangs haar intrek nam in het gemeentehuis in Horst. De bank zocht een
nieuw onderkomen omdat het pand aan de Spoorweg in Hegelsom te groot
was en vestigt zich daarom tijdelijk in het gemeentehuis. Daarnaast werd
bekend dat het College van B&W ruim acht ton steekt in de aankoop van het
voormalige Aardbeienland in Horst. Twee voorbeelden van vermenging door

Hogere boete voor loslopende honden is
nodig eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
stap. De regels zijn er niet voor niets. Wie zich daar niet aan wil houden, moet
het dan maar in zijn portemonnee voelen. Al kun je je afvragen of dat niet een
beetje overdreven is. De meeste baasjes hebben hun hond echt wel onder controle. Moeten zij dan de dupe worden voor die ene die zijn huisdier niet bij zich
kan houden? Misschien kan Staatsbosbeheer er in plaats daarvan voor zorgen
dat de schapen en geiten beter gescheiden worden van honden en ze niet meer
laten lopen in een wandelgebied.
Hogere boete voor loslopende honden is nodig. Wat vindt u?

Enkele jaren geleden kondigde Staatsbosbeheer aan dat ze strenger ging
controleren op loslopende honden in de Schadijkse Bossen in Meterik.
Aanleiding was toen een aantal incidenten waar honden, die niet aangelijnd waren in gebieden waar dit verplicht is, schapen hadden aangevallen.
De handhaving werd daarop opgeschroefd en na verloop van tijd weer teruggebracht. Onlangs is er echter weer een dier, ditmaal een geit, aangevallen door
een loslopende hond. Tijd voor Staatsbosbeheer om weer harder op te treden.
Een hogere boete voor de hondeneigenaren is daarbij misschien een eerste

Uitslag vorige week (week 10) > #doeslief is hard nodig > eens 93% oneens 7%

Tip van

Maurice

Bomen

Jubileumweken!

Laan-, dak-,
lei- en fruitbomen
vanaf 180 cm
stamhoogte.
Enorme keuze!

-25%

Camellia
Tip van

Annelies

Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · T. 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl

In alle soorten, kleuren
en maten. Vol knop!

-25%

Ingezonden brief

Heel belangrijk, die Provinciale Statenverkiezingen
Op 20 maart kunnen we naar de stembus. Hoewel daar niet zo bij stil
wordt gestaan, zijn dit enorm belangrijke verkiezingen. Het beleid van
de provincie heeft namelijk grote invloed op het beleid van de
gemeente. En dus op onze leefomgeving. Daarom hopen we dat veel
mensen zullen gaan stemmen. Temeer daar enkele partijen vaste,
trouwe stemmers hebben.
Willen we invloed hebben op
bijvoorbeeld het beleid rondom
megastallen, mestverwerking en
dieraantallen, dan zullen we er
nu voor moeten zorgen dat er in
het Limburgse Provinciehuis een
ander geluid gaat klinken. Net zoals
reeds in andere Provincies. Limburg
houdt wat betreft de intensieve
veehouderij nog heel erg vast aan
het creëren van mogelijkheden tot
schaalvergroting. Enorme stallen

en grote mestverwerkers. Hoewel
de inzichten daaromtrent inmiddels veranderd zijn. Temeer daar de
Universiteit van Wageningen heeft
ontdekt dat gebruikte technieken
(met name luchtwassers) absoluut
niet doen wat ze in vergunningen
beloven. En enorm veel dieren produceren, tegen een zo laag mogelijke
kostprijs, kost veel en levert maar
weinig op. Willen we dat nog?
Ook wij weten dat de vee-

industrie van groot belang wordt
geacht. Maar dat wij als Nederland
het meest veedichte land ter wereld
zijn, is teveel van het goede. Vooral
omdat dat vele vee grotendeels
in ‘ons’ Noord Limburg en in Oost
Noord-Brabant zit. Dat maakt complete gebieden onleefbaar. Stank,
fijnstof, ammoniak. En waar blijven
we in Godsnaam met alle mest? Ook
mestverwerking geeft grote overlast. Hoe dan ook. Wat daarover ook
geroepen wordt. Denk alleen maar
eens aan het benodigde transport
van al die tonnen mest.
En het geproduceerde vlees
wordt (plusminus 75 procent) in het
(verre) buitenland opgegeten. Maar
de overlast houden we hier. Voor

vele jaren. Mens, natuur en milieu
lijden daar enorm onder. En de
dieren zelf? En de kwaliteit van ons
drinkwater, die onder druk staat?
Hoe erg is dat?
Daarom nogmaals, realiseer je
dat de aankomende verkiezingen
belangrijk zijn. Neem de moeite
om je stem uit te brengen. En dan
natuurlijk het liefst op een partij die
onze zorgen deelt. Al is het maar
als tegengeluid. De toekomst van
onze gemeente zal er mee gebaat
zijn.
Thea Lemmen, Rina van
Sprundel, Niek Verhaegh, Loes
Mestrom en Loe Janssen namens
Werkgroep Kleefsedijk

Ik ben geen
Nederlander
Ongeveer 60 procent van
de inwoners van Limburg is
trots om Limburger te zijn.
Dat blijkt uit een onderzoek in
de opdracht van de NOS en
de regionale omroepen.
En ik ben daar 100 procent
één van.
Van alle ondervraagden
voelen de meeste mensen
(57 procent) zich in de eerste
plaats Nederlander. Ik moet
eerlijk bekennen, daar hoor ik
dan weer niet bij. Het is voor mij
een eer om Limburger te zijn en
ik zal ook nooit mijn ‘afkomst’
verloochenen. Ik kan me nog
goed mijn twee stageperiodes
herinneren in Den Bosch en
Amsterdam. Daar, vooral in
Amsterdam, hielden ze me wel
eens voor de gek vanwege mijn
gekke en grappige accentje of
vroegen ze of ik elke dag
vlaaien bakte. Ja, precies, best
schandalig, maar ik kan er wel
mee lachen hoor. Als ik dan
vroeg of ze elke dag stoned met
een joint bij de dames van
plezier op de bank zaten, waren
ze wel stil.
Eén ding is wel zeker en daar
zal ik altijd trots op zijn en dat is
dat ik een Limburger ben. Ik
mag wel een grappig, zangerig
en extreem sexy accent hebben
en een uitmuntende smaak voor
vlaai hebben, die trots voor je
provincie verlies je niet. Ik in
ieder geval niet. Als ik dan aan
Limburg denk, krijg ik weer de
kriebels. Carnaval, het dialect,
muziek en ja, ook die vlaai.
Limburg blijft zo fraai.
Sorry, sjezus wat een einde
zum kotzen, maar het is wel zo.
Zing ze,
Niels
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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.

Stem 20 maart, voor uw belangen
De afgelopen vier jaar heb ik als lid van de Provinciale Staten mogen
ervaren dat je vanuit de provincie veel voor mensen kunt betekenen. De
komende periode wil ik dit werk graag voortzetten.
Er zijn voor mensen, weten wat
er speelt en mensen helpen met het
beantwoorden van hun vragen, daar
ligt voor mij de uitdaging in de politiek. Voorop staat dat ik voor iedereen makkelijk bereikbaar wil zijn.
Mijn speerpunten voor de
komende jaren zijn:

Levendige dorpskernen. Het is
belangrijk dat we in samenwerking
met de inwoners kijken wat er nodig
is in een dorp. Daarbij investeren we
ook in kleine kernen. Het aanjagen
van initiatieven is iets waar de provincie een rol in kan spelen.
Bloeiende verenigingen. Zelf

ervaar ik hoe mooi het is om vanuit een vereniging iets voor een dorp
te mogen organiseren en wat zoiets
doet met een dorp. Vrijwilligers zijn
hierbij onmisbaar en moeten we met
z’n allen koesteren en waarderen waar
mogelijk. Hier zie ik ook zeker een
taak voor de provincie.
Een goed ondernemersklimaat.
Voor voldoende, gevarieerde werkgelegenheid zijn ondernemers cruciaal.
Het is belangrijk dat we het onderne-

mersklimaat versterken.
Verduurzamen met verstand. Dit is
een thema waar we een gezamenlijke
verantwoordelijkheid hebben, zeker
ook voor de generaties na ons. Het is
echter wel belangrijk dat we maatregelen gaan nemen die haalbaar en
betaalbaar zijn. Betrokken en oprecht,
doen wat je zegt. Daar sta ik voor.
Rudy Tegels,
CDA, nummer 4

Met z’n allen geven we richting aan onze toekomst
20 maart mogen we richting geven aan beleid over onder andere
wonen, milieu, gezondheid, natuur en bedrijventerreinen in Limburg.
En tegelijkertijd aan de verdeling in de Eerste Kamer. Een keuze die
landelijk, provinciaal maar ook gemeentelijk invloed heeft.
Een belangrijke dag waarop de
politiek het dichtst bij de mensen
staat. Met plaats 7 op de lijst van
GroenLinks heb ik ervoor gekozen
om extra betrokken te zijn bij de
verkiezingen en om naast over Horst
aan de Maas ook op provinciaal
niveau mee te denken vanuit een

groene en rechtvaardige blik.
Daar wilde ik me graag voor inzetten,
want: Een stem voor GroenLinks
Limburg is een stem voor het sterker
centraal stellen van de kwaliteit van
leven naast de welvaart. We richten
ons op een leefbare leefomgeving ook
in toekomst en een rechtvaardige

omgeving waar iedereen gewaardeerd
wordt en mee kan doen. Bijvoorbeeld
dienden we laatst een motie in om
mogelijkheden voor een ondersteuningsfonds voor energiecoöperaties te
onderzoeken om vervolgens tot een
passend voorstel te komen om deze
enthousiaste mensen hun ambities
mogelijk te maken.
Kijkend naar de toekomst gaan
wij voor inzetten op diverse werkgelegenheden. Meer steun aan boeren
die willen verduurzamen, investeren

in dierenwelzijn en natuur, inclusief
bouwen. Het versterken van regionale productie- en consumptieketens.
Een positieve mentale en fysieke
gezondheid (de Sociale Agenda) vanaf
nu monitoren, zodat we Limburg
gericht gezonder kunnen maken.
Meer plannen voor duurzaamheid en
rechtvaardigheid vind je in ons verkiezingsprogramma. Tot 20 maart, daar
kiezen we samen onze toekomst.
Inez Arts,
D66+GroenLinks
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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.

Actie voor volwaardige bibliotheek in Horst
In februari heeft de SP onderzoek gedaan op straat en in de bibliotheek om te horen of de burgers van Horst aan de Maas het hebben van
een bibliotheek belangrijk vinden. Aanleiding voor de actie vormde de
mogelijke verplaatsing van de bibliotheek naar het nog te verbouwen
Gasthoês en daarbij het moeten inleveren van meer dan de helft van de
publieksruimte.
Er zijn in een paar dagen tijd 511
handtekeningen opgehaald ter
ondersteuning van de actie ‘Handen
af van de Bieb’. Daarnaast zijn er 200
enquêtes ingevuld. Hieruit bleek
voornamelijk dat mensen bezorgd zijn
en ook niet kunnen begrijpen dat er

op de voorgestelde wijze met de
bibliotheek wordt omgegaan.
85 procent van de geënquêteerden
vindt dat de bibliotheek alle kerntaken uit moet kunnen voeren. Deze zijn
voornamelijk: ter beschikking stellen
van kennis en informatie, bieden van

mogelijkheden tot ontwikkeling en
educatie, bevorderen van lezen en kennismaken met literatuur, organiseren
van ontmoeting en debat en kennismaken met kunst en cultuur. 15 procent
vindt dat een enkele taak bij andere
instellingen gelegd kan worden, zoals
het organiseren van ontmoeting en
debat (16 keer) en kennismaken met
kunst en cultuur (12 keer).
De overgrote meerderheid (75
procent) vindt dat in de voorgestelde
plannen, inkrimping van ruimte, deze
taken niet uitgevoerd kunnen worden.

17 procent denkt van wel en 8 procent
heeft geen mening.
90 procent van de ondervraagden denkt dat er geschoold personeel
nodig is, 4 procent denkt van niet en 6
procent heeft geen mening. Veertien
mensen voegen eraan toe dat een
combinatie van vrijwilligers en professionals mogelijk moet zijn.
96 procent van de mensen vindt
dat we de bieb in de huidige vorm in
Horst niet kunnen missen, 2 procent
denkt van wel en 2 procent heeft geen
mening.

De uitkomst van de enquête en
grote steun blijkens de grote hoeveelheid handtekeningen sterkt de SP in
haar standpunt dat er tenminste één
volwaardige bibliotheek in Horst aan
de Maas moet blijven, zeker nadat de
locaties Sevenum en Grubbenvorst
ook al zijn verdwenen. In de gemeenteraadsvergadering van 19 maart
worden de handtekeningen met de
aanbevelingen aangeboden aan portefeuillehouder Geurts.
Bart Cox,
SP Horst aan de Maas

Geef Horst aan de Maas een stem
Komende woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale
Staten en waterschap. Wij zetten ons hierbij namens de VVD in voor de
inwoners en ondernemers van Horst aan de Maas.
Er zijn, ook voor onze gemeente,
voldoende redenen om in de provincie vertegenwoordigd te zijn. Denk
bijvoorbeeld aan de ontwikkeling
van Greenport Venlo, waar de provincie het meeste over te zeggen heeft.
Op dit moment profiteert de regionale economie en samenleving hier
te weinig van, want de logistieke
‘dozen’ leveren de regio niet veel op.
Vandaar dat we pleiten voor de vestiging van hoogwaardige bedrijven in

onder meer de agrarische sector. Dat
biedt meer werkgelegenheid. En een
goed draaiende economie zorgt ervoor
dat het ook aantrekkelijk is om te
wonen en te leven in onze gemeente.
De wateroverlast en droogte in de
afgelopen jaren maken meteen het
belang van het waterschap duidelijk.
Het huidige watersysteem is niet klimaatbestendig en aanpassingen zijn
nodig. Er is meer aandacht en verbetering van het beheer en het onder-

houd nodig. Deze vormen de basis
voor goed waterbeheer. Indien nodig
aangevuld met eenvoudige maatregelen. Zo zorgen we ervoor dat veilig,
voldoende en schoon water ook in de
toekomst haalbaar en betaalbaar blijft.
Het is belangrijk voor inwoners en
ondernemers dat Horst aan de Maas
goed wordt vertegenwoordigd in de
provincie en in het waterschap. Wij
zijn gemotiveerd deze rol op ons te
nemen. Geef Horst aan de Maas een
stem.
Gewoon. Doen.
Jeroen Achten/Peter Elbers,
VVD Horst aan de Maas

Zeker zijn van werk voor iedereen
De economie groeit. De werkgelegenheid stijgt. Cijfers die positief
zouden moeten stemmen. Voor ons als PvdA vooral cijfers die leren dat
er nog slagen te winnen zijn. Want er heerst ook onzekerheid. Want
Limburg kent ook zorgen: lage arbeidsparticipatie, armoede en te weinig
of verkeerde scholing om de veranderende arbeidsmarkt aan te kunnen.
Slagen we er in het voor alle Limburgers goed te organiseren in de
toekomst?
In Limburg is op dit moment
volop werkgelegenheid. In toerisme,
logistiek en agri-business komen er
voortdurend, vaak hele flexibele,
banen bij. In sectoren als de bouw

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

en de zorg wordt echter een groeiend personeelstekort zichtbaar. Bekijk
daarbij het aantal jongeren dat zich
meldt op de arbeidsmarkt dat kleiner is dan het aantal ouderen dat de

arbeidsmarkt verlaat en we zien de
uitdaging voor de komende jaren.
Onze ambitie voor Limburg is helder: werk voor iedereen is de doelstelling. Voor wie kan werken moet
er werk zijn. Dat willen we realiseren
door drie acties: het provinciaal actieplan: ‘door inzicht aan de slag’ richt
zich op de werkzoekenden en werkt
aan het in beeld brengen van competenties en vaardigheden in plaats van
het focussen op ontbrekende kwalificaties en diploma’s. Daarnaast willen

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

we het (beroeps)onderwijs directer
betrekken bij de arbeidsmarktregio’s.
Tenslotte willen we een experiment
starten om ook vanuit de WW financieel veiliger stappen naar werk te
zetten.
Omdat dit een gezamenlijke uitdaging is van provincie en gemeente
steun ik de PvdA lijst vanaf plek 46.
Samen knokken voor zekerheid van
werk voor iedereen.
PvdA Horst aan de Maas,
Roy Bouten

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

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

Voor al uw tuin- en bouwhout

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
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aan
Astrid Mulders

Het echte
leven
begint weer
De carnavalsvakantie is
weer over. Het echte leven
begint weer. Niet elke nacht
tot heel laat in de stad zijn en
niet meer elke ochtend kunnen uitslapen. Het gaat nu
allemaal ook heel erg snel.
De ene toets naar de andere
en voor je het weet is het
alweer meivakantie.
Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Astrid Mulders
16 jaar
America
Dendron College

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Ja, het liedje ‘Vechtersbaas’
van Lisanne Spaander. Doordat ik
zelf ziek ben geweest kan ik mijn
gevoel hier heel goed in kwijt.
Zij beschrijft heel erg goed hoe het is
om ziek te zijn, dat vind ik heel erg
mooi.
Wat doe je het liefste op een
vrijdag- of zaterdag avond?
Het liefst ga ik dan uit met vriendinnen, dat vind ik altijd heel leuk om te
doen.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Dan zou dat Italië zijn. Dat vind ik
een heel mooi land met leuke en
lieve mensen. Er is veel te doen en
te zien, en er is lekker eten. Ook het
mooie weer lijkt me heerlijk.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het vooral belangrijk dat je
elkaar kunt vertrouwen. Dat als je iets
vertelt, ze het ook aan niemand doorvertelt. Verder vind ik lol maken ook
heel erg belangrijk.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een wereldreis. Ik zou heel graag
meer van de wereld willen zien, en
veel rondreizen. Het lijkt me leuk om
nieuwe plekken te ontdekken en veel
mensen te leren kennen uit andere
landen en culturen.
Wat is het beste advies dat je ooit
gekregen hebt? Van wie heb je dat
advies gekregen?
Dat ik altijd mezelf moet blijven, en
voor niemand hoef te veranderen. Dat
advies kreeg ik van mijn oma. Dit vind
ik heel erg goed advies.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby’s zijn zingen en
volleybal, ik vind dit heel leuk om te
doen en hoop dat ik dit nog lang kan
doen.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
5
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

Heb je een bijnaam?
Mijn vriendinnen noemen me vaak
‘Assie’. Ik weet eigenlijk niet precies
waar deze bijnaam vandaan komt,
maar ik vind het altijd wel grappig
klinken.
Wat zou je ooit nog willen doen in
je leven?
Ik zou heel erg graag moeder willen worden, maar nog niet nu natuurlijk. Over tien jaar lijkt dat me wel heel
leuk. Ik hou heel veel van kinderen.
Festival of discotheek?
Festival, ik vind het altijd leuker om
met heel veel mensen te zijn en lol te
maken. Alleen ik ga vaker naar een
soos omdat er in de buurt niet vaak
een festival is. Dat vind ik soms wel
jammer, er mogen wel wat meer en
wat vaker festivals zijn in Horst aan
de Maas.
Hond of kat?
Hond, ik heb zelf twee honden en vind
het altijd erg leuk om met ze te knuffelen en te spelen.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?

Ik zou nog wel een keer naar de
Verenigde Staten toe willen, ik ben
er al een keer geweest maar ik heb
nog lang niet alles gezien. Ik vind de
Verenigde Staten een supermooi en
gaaf land.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is om met kinderen
te werken, het lijkt me leuk om hun
ontwikkeling te zien en hier iets bij
kunnen betekenen door ze soms te
helpen of te ondersteunen.
Hoe heb je je beste vriend(in)
ontmoet?
Ik ken mijn beste vriendin al vanaf
mijn geboorte, we zijn samen opgegroeid doordat onze ouders goede
vrienden zijn. Ik zat ook altijd bij haar
in de klas op de basisschool en nu
kunnen we echt niet meer zonder
elkaar.
Stel je zou een tijdmachine
hebben, naar welke tijd zou je
naartoe gaan?
Ik zou dan graag in de toekomst willen
kijken, ik zou willen weten wat er nog
allemaal gaat gebeuren.

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR
SPECIALE AANBIEDING

MENU: 2 personen voor € 16,00
GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL
± 10 verschillende gerechten € 11,50 p.p.

(vanaf 6 personen onbeperkt lekker eten, inclusief voor- en nagerecht)
Openingstijden:
Maandag, woensdag en donderdag 16.00 - 21.00 uur
Vrijdag en zondag 16.00 - 22.00 uur | Dinsdag gesloten

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

Eigenlijk te gek om over na
te denken dat iets zo snel kan
gaan. Ik weet nog de eerste
paar dagen dat ik begon op de
middelbare school. Alles leek
heel erg groot en het leek alsof
ik de weg nooit zou gaan
vinden. Op dit moment, vier en
een half jaar later, weet ik
natuurlijk wel de weg. Toch
vind ik het gek om te bedenken
dat ik nog maar twintig dagen
echt les heb. Andere dagen
moet ik natuurlijk wel naar
school maar dan zijn het examens en ik heb nog een aantal
vrije dagen natuurlijk.
Maar toch is het heel apart om
in te zien dat ik nog maar
twintig dagen les heb. Van heel
veel vakken heb ik nu al zelfs
alle stof al behandeld of zelfs
het vak al helemaal afgesloten.
Heel relaxed zou je dan denken, maar dat is dus echt niet
zo. Je hebt juist nog maar heel
erg weinig tijd over om nog
alles af te krijgen. Zelf vind ik
het wel lastig. Je bent namelijk
al heel erg veel bezig voor
volgend jaar. Welke opleiding
ga je volgen, waar je ga
wonen, hoe zit het me financiën en al die andere zaken.
Dit zijn dus de laatste loodjes,
maar die tellen helaas wel
het zwaarste mee. Ik hoop
dat iedereen heeft genoten
van zijn of haar carnavalsvakantie.

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07
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Joepiepedje

Vrienden van
Groengroep en
KnopenLopen
Met het planten van een aantal bomen bij het toekomstige
Joepiepedje, werd zaterdag 9 maart in Sevenum het startschot gegeven
voor Vrienden van Groengroep en KnopenLopen.

Themabijeenkomst
mantelzorg bij Synthese
Het Steunpunt Mantelzorg Horst aan de Maas organiseert een themabijeenkomst voor mantelzorgers over
de ‘Mantelzorgmakelaar en Onafhankelijke Cliëntondersteuner’. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag
25 maart vanaf 19.00 uur bij Synthese in Horst.
Een mantelzorgmakelaar is iemand
die regeltaken over kan nemen van de
mantelzorger, zodat hij of zij minder
wordt belast. Het kan gaan om regeltaken op het gebied van zorg, wonen,
welzijn en financiën (zoals PGB).
De mantelzorgmakelaar wordt in veel
gevallen vergoed bij een aanvullende
ziektekostenverzekering.

Mirjam Hoogland, mantelzorgmakelaar
in deze regio, verzorgt de uitleg.
Melanie de Kater geeft informatie over
de onafhankelijke cliëntondersteuner.
Dat is iemand die naast de mantelzorger en zorgvrager staat en die ondersteuning kan bieden bij
keukentafelgesprekken. Deze persoon
is onafhankelijk en kan samen met de

mantelzorger alles op een rijtje zetten
en informatie geven over de mogelijkheden die passen bij de situatie.
Ook kunnen zij helpen als men het
niet eens is met een beslissing.
Neem voor informatie contact op met
Anja Damhuis van Synthese 077 397
85 00 of mantelzorghorst@synthese.nl
Aanmelden kan via www.synthese.nl

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,
Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

horramen en -deuren

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

Helicon MBO Helmond

Scheepsboulevard 1, 5705 KZ Helmond

Beide organisaties realiseren al
jaren groen- en wandelprojecten.
Deze projecten kosten veel geld en
naast subsidies zoeken de
Groengroep en KnopenLopen daarom
kleine en grote mede-investeerders.
Door vriend te worden van
Groengroep en KnopenLopen worden
beide stichtingen ondersteund met
een geldbedrag voor bij voorbeeld
een struik, een boom of een vierkante meter pad. Voor 2019 staat het
Joepiepedje op de planning, een
bijdrage aangeleverd kan worden.

Oda en Hans Hanssen zijn de eerste
vrienden van Groengroep en
KnopenLopen. Dit echtpaar vroeg
voor haar gouden huwelijksfeest een
bijdrage voor Groengroep en
KnopenLopen. Met deze donatie
kunnen een flink aantal bomen en
struiken voor het Joepiepedje worden aangeschaft. Oda en Hans
hebben afgelopen zaterdag 9 maart
zelf de eerste boompjes geplant.
Kijk voor meer informatie op
www.groengroepsevenum.nl en
www.knopenlopen.nl

Info-avond
woensdag 20 maart
18.30 - 20.30 uur

Kom
je ook?

‘t Hökske

Cursus over
vogelherkenning
Vogelwerkgroep ’t Hökske organiseert ook dit jaar een cursus vogelherkenning. Er zijn drie theorieavonden en drie praktijkochtenden.
De cursus is voor iedereen die
interesse heeft in vogels en zijn
kennis op dit gebied op een hoger
niveau wil brengen. Onder leiding
van een aantal ervaren vogelaars
worden een vijftigtal vogelsoorten
behandeld.
De theorieavonden zijn op de
maandagen 18 en 25 maart en
15 april vanaf 20.00 uur in
Horecacentrum Sevewaeg in
Sevenum. De praktijkochtenden zijn

op de zondagen 7 en 14 april en
19 mei van 8.00 tot 12.00 uur.
De natuurgebieden hoogveengebied
Mariapeel, Nationaal Park
Maasduinen (Hamert) en natuurontwikkelingsgebied Vlakbroek bij
Koningslust worden bezocht.
Eventueel wordt de grens overgestoken in de omgeving van de Wittsee
in het Nettetal. Kijk voor meer
informatie en aanmelden op
www.vogelwerkgroephokske.nl

Dier
Outdoor en recreatie
Food professional
Voeding en welzijn
Allround coördinator
instructeur buitensport

opendagen.helicon.nl
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‘Jeu-de-boulesaccommodatie Trivia verliest na
Horst komt er zeker’
spannende wedstrijd
Al sinds 2011 is de jeu-de-boulesclub van Horst bezig met het realiseren van een grote jeu-de- boulesaccommodatie. Nu lijken de plannen toch echt werkelijkheid te gaan worden: de bestemmingsplanwijziging die nog
nodig is, komt binnenkort ter inzage. Als er dan geen bezwaren komen, is het de bedoeling dat er in augustus
een jeu-de-boulesaccommodatie aan de Gastendonkstraat in Horst ligt.
De accommodatie die er komt, zal
bestaan uit een grote hal van 40 bij
15 meter, met tien binnenbanen
en dertien banen buiten. De locatie
aan de Gastendonkstraat is de elfde
locatie die de initiatiefnemers op
het oog hebben gehad. Alle andere
locaties werden afgewezen door de
gemeente, andere verenigingen of
instanties, of bleken bij nader inzien
toch niet zo geschikt. Toen er aan
de Gastendonkstraat een bedrijfsperceel werd gesloten wegens een
drugsvondst, werd er door de jeu
-de-boulesclub van Horst niet lang
getwijfeld. “De dag nadat ze daar hadden geruimd, stonden wij met onze
tekening bij de gemeente”, lacht voorzitter Toon Rops. En toen kwam er wel
medewerking vanuit de gemeente, na
de voorafgaande tien mislukte pogingen.
De locatie is volgens Rops bij
uitstek geschikt voor een jeu-deboulesaccommodatie. “Het ligt binnen Aflsag10, aan een rustige weg.

Ook ligt er een mooie groengordel
omheen”, legt hij uit. Bovendien
brengt de komst van zo’n accommodatie veel voordelen met zich mee.
Voor de Horster club betekent het
dat er niet meer gependeld hoeft te
worden tussen meerdere locaties.
Ook is er dan een binnenbaan in de
gemeente, iets wat Rops noodzaak
noemt: “Horst aan de Maas heeft zo’n
tien jeu-de-boulesclubs, maar geen
enkele binnenbaan. Dat betekent dat
er in de winter amper mogelijkheid is
om in de gemeente de sport te kunnen uitoefenen. Als de hal er dadelijk
staat, kunnen wij als Horster club daar
gebruik van maken, maar ook jeu- deboulesclubs uit de andere kernen.”

Duurzaam
De accommodatie wordt duurzaam, met onder andere zonnepanelen, een warmtepomp en
ledverlichting. Ook is het de bedoeling dat alles rolstoeltoegankelijk
wordt. “Er komen bij ons ook mensen

van Dichterbij en van dagbestedingen boulen. Daar zijn er bij die in een
rolstoel zitten en ook zij moeten de
baan op kunnen”, zegt Rops. De kosten voor de accommodatie komen uit
op ongeveer 270.000 euro. Voor het
grootste deel daarvan moet de club
zelf zorgen. “We krijgen mogelijk wel
duurzaamheidssubsidies vanuit de
gemeente van de provincie en vanuit
het rijk. Hiervoor zijn de aanvragen
reeds ingediend. Het is nog afwachten hoeveel er wordt toegekend.
Het Roomsch Catholijk Oude Armen
Kantoor heeft verder een bijdrage van
7.500 euro gedaan”, zegt Rops. “Maar
ruim 100.000 euro komt vanuit onze
eigen spaargelden en we zijn nog druk
bezig met de werving van sponsoren
en geven obligaties uit. Tot slot wordt
een lening bij de bank aangegaan.”
Na jaren van proberen en rompslomp, zijn de plannen nu dus bijna
rond. De bouwtekeningen zijn klaar
en het terrein is zelfs al gedeeltelijk
opgeruimd, zodat er zo snel moge-

Stroomt er horeca bloed door jouw aderen en droom je ervan eigen ondernemer te zijn?
Trekt het verenigingsleven je aan en wil je echt iets betekenen in een dorp? Dan is

BEHEERDER
GEMEENSCHAPSHUIS

m/v

misschien iets voor jou!
Als beheerder in ons gemeenschapshuis de Gouden Helm in Helenaveen ben je
verantwoordelijk voor een optimaal beheer en exploitatie van de bar en overige ruimten.
In de Gouden Helm is een druk verenigingsleven (van biljarten tot dansen, van toneel tot
een doedelzakvereniging), een winkel en onze zorgcoöperatie. Daarnaast is de Gouden Helm
dé locatie voor bv carnaval, vergaderingen, feesten en koffietafels. Jij bent hierin één van de
belangrijkste schakels in Helenaveen! Je communiceert met de diverse verenigingen, maakt
commerciële afspraken en kunt zelf dingen organiseren en opzetten. Uiteraard wel in goed
overleg met ons bestuur, maar hierin geven we je veel vrijheid.
Waarom is beheerder zijn van de Gouden
Helm in Helenaveen een uitdaging voor
jou?
• Je krijgt heel veel vrijheid voor eigen
ondernemerschap!
• Je bepaalt je eigen inkomsten. Extra inzet
loont.
• Een multifunctioneel gebouw, met diverse
ruimten en mogelijkheden.
• Een structurele bezetting.
• Je werkt in het mooiste dorp van de Peel.

Herken je jezelf als nieuwe beheerder in
Helenaveen? Stel jezelf dan de volgende
vragen:
• Er stroomt horecabloed door jouw aderen.
• Je bent ondernemend en sociaal
betrokken.
• Je bent benaderbaar en meedenkend.
• Je bent fulltime beschikbaar en een
avondmens.
• Je bent daadkrachtig.

Kun je deze vragen met “ja” beantwoorden en zie jij jezelf dit helemaal doen? Stuur dan
meteen een motivatie en je cv per mail naar daske1973@icloud.com. Heb je toch nog een
aantal vragen? Bel of app me dan! Mijn telefoonnummer is 06 - 28 45 95 31.
Je kunt uiterlijk tot 11 april reageren, dus zorg dat je op tijd bent!
Hopelijk tot snel. Namens het bestuur van de Gouden Helm, Danielle Assenberg

Door: volleybalvereniging VC Trivia
De volleybaldames van VC Trivia D1 speelden op zaterdag 9 maart
een wedstrijd tegen Peelpush D4 uit Meijel. Trivia wist één punt mee
naar huis te nemen, het werd 3-1.
De eerste set werd er vol goede
moed aan de wedstrijd gestart.
Het ging gelijk op richting de helft
van de set. Vanaf dat moment zette
Peelpush haar eindsprint in en
haalde de eerste set met 18-25
binnen. In de tweede set was het
grotendeels hetzelfde verhaal, aan
inzet geen gebrek, echter hadden de
persoonlijke fouten aan de kant van
VC Trivia de overhand. Peelpush D4
maakte die fouten minder tot niet,
waardoor opnieuw de set aan de
neus van VC Trivia voorbij ging,
18-25. In de derde set kwam het
thuisspelende team iets beter in
haar spelletje.

lijk met de bouw gestart kan worden.
Het is nu alleen nog de paar weken
afwachten of er nog bezwaren komen
op de wijziging van het bestemmingsplan. “We zijn de laatste tijd met zo’n
vijftien á twintig personen actief bezig

Er werd hard gewerkt en er werd
een verzorgd volleybalspel neergezet. Aan het eind van de set kwam
het geloof terug om de set toch nog
te kunnen pakken en VC Trivia kwam
dichtbij de 25 punten. Toch hield
Peelpush de regie in handen en
speelde de set slim uit met een
stand van 22-25. VC Trivia hield dit
geloof in de vierde set vast, dat
terug te zien was in haar volleybalspel. Het team bood Peelpush tegenstand, waar de uitploeg steeds meer
moeite mee kreeg. VC Trivia wist dit
vol te houden tot de 25 punten en
daarmee de laatste set toch nog
binnen te slepen.

geweest om alles te realiseren”, zegt
Rops. “Je doet het allemaal samen en
nu het lijkt te gaan gebeuren, zijn we
daar echt blij mee. Als er geen bezwaren komen, is het de bedoeling dat de
accommodatie er in augustus is.”

Champignonkwekerij Jacobs BV is een moderne kwekerij die
wekelijks 200 ton champignons machinaal oogst voor de
verwerkende industrie. Gedrevenheid is het sleutelwoord tot
succes van deze onderneming. Er wordt gewerkt in een open,
persoonlijke en gemoedelijke werksfeer. Het enthousiaste en
betrokken team bestaat uit een vijftal vaste medewerkers en
oproepkrachten.
Wij zijn op zoek naar een:

Teeltmedewerker
Wat ga je doen?
Als teeltmedewerker ben je mede verantwoordelijk voor het machinaal
oogsten, sorteren en beoordelen van de champignons middels een
automatische oogstlijn. Andere teeltwerkzaamheden bestaan o.a. uit
het vullen van de teeltbedden, het leegmaken van de teeltcellen en het
reinigen van cellen en machines.
Wie zoeken we?
• Je hebt affiniteit met de champignonteelt/agrarische sector.
• Je hebt technisch inzicht en handigheid met machines.
• Je bent betrokken en enthousiast.
• Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit.
• Je bent communicatief en goed in staat om in teamverband te werken.
Wat bieden we?
• Een veelzijdige en zelfstandige fulltime baan voor 40 uur per week.
• Passend salaris.
• Werken in een platte organisatie met korte lijnen.
• Doorgroeimogelijkheden.
Ben jij dynamisch en enthousiast en heb je zin in een uitdagende functie,
stuur dan jouw cv en eventueel met motivatiebrief naar:
Champignonkwekerij Jacobs B.V.
Karreweg-noord 10, 5995 ME Kessel - info@jacobschamp.nl
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Hockeyheren winnen
in Zaltbommel
Door: Hockeyclub Horst
Na de eerste seizoenshelft ongeslagen afgesloten te hebben, stond voor Hockeyclub Horst Bommelerwaard
uit Zaltbommel lang op de planning als volgende wedstrijd. Zondag 10 maart was dé wedstrijd, de nummer
één tegen de met zes punten achterliggende nummer twee.
Zelf had het team uit Gelderland
er veel vertrouwen in. Dit bleek uit
het feit dat het al een Facebookevenement had aangemaakt en daarmee zoveel mogelijk toeschouwers
wilde laten komen voor haar thuiswedstrijd. Toen de mannen van Horst
uit de auto’s stapten, werd al snel duidelijk dat het weer Bommelerwaard
mee wilde helpen: het bleek hier
ondertussen ook al extreem hard te
waaien.
Na tijdens de warming-up het
doel meerdere malen uit de hoek
gehaald te hebben, werd ondanks
het heftige weer, wat niet over leek
te waaien, toch besloten om met de
wedstrijd te beginnen. Maar eerst

moest zeker worden gesteld, dat het
doel door middel van zakken strooizout bleef staan tijdens de pot.
Mede door het weer begon de
wedstrijd chaotisch. Maar het was
Horst dat op voorsprong kwam door
een schot van Joren in de korte hoek,
0-1. Beide teams bleven echter doorvechten voor het volgende doelpunt. Na een tijdje was het Floris die
Horst op een 0-2 voorsprong zette.
Hiermee hoopten de Limburgers goed
de wind uit de zeilen te halen bij de
Bommelerwaarders, maar deze streden dapper door. Uiteindelijk kreeg
Horst de eerste strafcorner, deze werd
vakkundig ingesleept door Max. Met
0-3 de rust in. Na een bemoedigende

peptalk van Juul begon Horst aan
de tweede helft. Met de wind in de
rug creëerde Horst meerdere kansen. Uiteindelijk was het Max die met
een keurige tip-in de 0-4 maakte.
Bommelerwaard werd hierdoor wat
mondiger tegen de scheidsrechter,
maar deze waaide niet met alle winden mee. En het was Floris die toen
de 0-5 maakte.
Daarna was het de thuisploeg die
een strafbal kreeg na een noodzakelijke ingreep van de verdediging.
Deze werd goed omgezet in 1-5. Het
duurde niet lang voordat er weer
gescoord werd, dit keer was het weer
Horst, Floris zorgde voor de eindstand
van 1-6.

hoortest
Staat uw televisie steeds harder?
Heeft u moeite met goed verstaan
in gezelschappen? Loop dan eens
binnen voor een geheel gratis
en vrijblijvende gehoortest.
Slechthorenden met een gering
gehoorverlies die vroeg genoeg
een hoortest doen en dus tijdig een
hoortoestel aanschaffen, hebben
het meeste profijt.

SV Melderslo-korfbalsters
verliezen van koploper
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 10 maart tegen koploper Stormvogels 1 uit
Luyksgestel. De wedstrijd werd gespeeld in sporthal De Stap in Luyksgestel. Hoewel het nog lang spannend was,
werd de eindstand uiteindelijk 22-15.
De wedstrijd ging fel van start en
het was Stormvogels dat de score
opende. Ver konden de Luyksgestelse
korfbalsters, die dit zaalseizoen nog
geen enkele wedstrijd verloren, echter
niet uitlopen op SV Melderslo. Er werden geen gaten van groter dan twee
doelpunten getrokken en SV Melderslo
wist tegen de verwachtingen in best
goed bij te blijven. Bij rust was de
stand 12-10 in het voordeel van

Stormvogels. SV Melderslo kreeg de
taak om na rust nog wat korter te
gaan verdedigen en om vooral lekker
te blijven korfballen. In eerste instantie lukte dat vrij aardig. SV Melderslo
wist zelfs twee keer de voorsprong te
pakken (12-13 en 13-14), wat voor de
nodige onrust aan de kant van
Stormvogels zorgde. Dit was echter
niet van lange duur. Stormvogels
kreeg de zaken vrij snel weer op orde

en nam de voorsprong weer over.
Bij SV Melderslo sloeg de vermoeidheid daarna toe. Ook vergat de ploeg
aanvallend haar eigen spel te blijven
spelen, terwijl Stormvogels er in de
laatste tien minuten van de wedstrijd
juist nog een effectieve eindsprint uit
wist te persen. Dit bracht de eindstand
wat geflatteerd op 22-15. SV Melderslo
blijft hiermee op een zesde plaats
staan in de Hoofdklasse.

onzichtbaar
Mensen wachten gemiddeld
zeven jaar met het doen van een
gehoortest. De drempel om bij een
audicien binnen te lopen kan best
hoog zijn. Dankzij de nieuwste
technieken is dat niet meer nodig.
Moderne toestellen zijn bijna
onzichtbaar. Sommige toestellen
zijn zelfs zo klein dat ze volledig in
uw gehoorgang passen.

hoortoestellen
Kruytzer Horen heeft vrijwel altijd
een hoortoestel dat bij u past.
Als dé hoorspecialist uit de regio biedt
Kruytzer Horen u vanzelfsprekend
een zeer breed assortiment
hooroplossingen aan, waaronder de
nieuwste hoorproducten die voorzien
zijn van de laatste innovaties. Door
dit brede assortiment is er ook voor
u de juiste hooroplossing te vinden.
Merkonafhankelijk maatwerk dus!

gehoorbescherming
Het gehoor is één van de belangrijkste
zintuigen en speelt een grote rol in
onze communicatie, thuis en op het
werk. Om gehoorschade te voorkomen
is het daarom van groot belang uw
oren, zowel op het werk als in de
vrije tijd, goed te beschermen tegen
overmatig geluid. Denk hierbij ook
aan concert- en festivalbezoek of
kluswerkzaamheden in en om uw huis.

horen is
net als zien
een beleving

alles perfect horen

Biljartkampioen KBO Tienray
Door: KBO Tienray
Sjef Stamps werd dit jaar voor de derde keer clubkampioen van KBO Tienray. Als tweede eindigde
Jos Wismans en op de derde plaats Jan Camps. Nadat op vrijdag 8 maart de kampioenen waren
gehuldigd, was er nog barakken en darten dat gewonnen werd door Cor Smits.

Kruytzer Horen wijst u graag
de weg en biedt een serie
maatwerkoplossingen voor
gehoorbescherming.

Kerkstraat 17 • 5961 GC Horst • T 077 398 26 61 • E info@kruytzerhoren.nl

www.kruytzerhoren.nl
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Infoavond SamenLoop
voor Hoop
De infoavond voor SamenLoop voor Hoop Horst aan de Maas wordt georganiseerd op maandag 18 maart. Op
deze avond, in zaal ’t Brugeind in Meerlo, worden ervaringen gedeeld met andere deelnemers en kan er informatie opgevraagd worden.

Workshop soluvlies
Kantfabriek
Tineke Geurts geeft op zaterdag 23 maart in museum de Kantfabriek
in Horst de workshop Werk met soluvlies. In deze workshop wordt er
geleerd wat er allemaal mogelijk is met soluvlies. Het duurt van 10.00
tot 12.30 uur.
Soluvlies (verdwijnvlies, red.) is een
techniek die toepassingen biedt voor
accessoires en kleding. In deze workshop wordt het soluvlies als ondergrond
gebruikt voor allerlei vezels, draadjes,
stofjes en garens. Daarna worden deze
materialen met de naaimachine vast

gestikt tussen het verdwijnvlies. Na het
oplossen van het verdwijnvlies ontstaat uiteindelijk een nieuw eindresultaat. Dat kan als basis dienen voor het
verwerken tot een map, hoes of sjaal.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdekantfabriek.nl

SamenLoop voor Hoop is een
wandelevenement waarbij
deelnemers geld ophalen voor
wetenschappelijk onderzoek naar
kanker.
Op de infoavond worden er ook

tips besproken op het gebied van
fondsenwerving. Ook geïnteresseerden die zich nog niet hebben opgegeven, zijn welkom.
SamenLoop voor Hoop Horst aan
de Maas vindt plaats op het voor-

malig sportpark Bergsbos in Meerlo
op zaterdag 25 en zondag 26 mei.
De avond begint om 19.30 uur.
Voor meer informatie, kijk
op www.samenloopvoorhoop.nl/
horst-aan-de-maas

TE KOOP IN HORST:
BEDRIJFSCOMPLEX OP ZICHTLOCATIE

Wil je
werken
in het
groen?
Heb jij groene vingers en ben jij een echt
buitenmens? Is werken in het groen ‘helemaal
jouw ding’? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Hieronder een greep uit onze groenvacatures.
Vaste en tijdelijke banen, fulltime en parttime
• Medewerker groenvoorziening
• Maaimachinist
• Onkruidbestrijder
• Bosmaaier
• Hovenier
• Assistent-hovenier
… nog veel meer!

Kijk voor meer informatie op:
ab-werkt.nl/werkingroen

Soms is er een spuitlicentie of VCA vereist.
Heb je die niet? Geen probleem! We helpen je graag
om die te behalen.

Loop vrijdag 15 maart tussen 10 - 15 uur
eens binnen bij ons kantoor...

AB Werkt Horst
Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst
077 - 39 808 83 | ab-werkt.nl

Het bedrijfscomplex bestaat uit een kantoorgebouw,
loods en bedrijfswoning.
Het complex is gelegen op een uitstekende

De totale oppervlakte van het perceel is 7455

zichtlocatie aan de Industrieweg 9b en 11 op

m2. Het kantoorgebouw bestaat uit circa 400

het bedrijventerrein Hoogveld in Horst. Vrijwel

m2 en de loods uit circa 1570 m2. Het kantoor

direct aan de op-/afrit van de Rijksweg A-73

is verdeeld over 2 lagen en beschikt over ener-

(Venlo-Nijmegen).

gielabel C.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Dhr. H. Janssen, telefoonnummer 06 - 53 14 79 06.
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Voorstelling Hondenveldje
Toneelvereniging Grikon houdt op de dagen 29, 30, 31 maart en 1 april haar voorstelling Hondenveldje. Het
theaterstuk is te zien in gemeenschapshuis De Zaal in Griendtsveen en de show begint om 20.15 uur. De Zaal gaat
om 19.15 uur open.
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In Sevenum

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs
Mamaloe
Mamaloe Sevenum organiseert op zondag 24 maart een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs. Die wordt gehouden in De
Schatberg in Sevenum. De beurs is van 10.00 tot 12.00 uur.
Op deze beurs wordt onder
andere tweedehands (merk)kinderkleding vanaf 74 tot tienermaten
aangeboden, kinderschoenen,
speelgoed, spellen, zwemkleding,

kinderboeken en auto- en fietsstoeltjes. Voor meer informatie, kijk op
www.mamaloesevenum.nl of kijk op
de facebookpagina of Instagram van
Mamaloe Sevenum.

Elfde editie

Sing Challenge
Festival in Sevenum
De elfde editie van het Sing Challenge Festival vindt plaats op
zaterdag 16 en zondag 17 maart op recreatiepark De Schtatberg in
Sevenum. Beide dagen start het festival om 11.00 uur.

De voorstelling gaat over een
surrealistisch dorp waar elke dag
opnieuw niets dreigt te gebeuren, tot
er bezoek komt van buitenaf. De vraag

heerst of de personages nog wel
geloofwaardig blijven. Hondenveldje is
een aangezet eigentijds stuk, met
puntige dialogen in vreemde situaties.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

America buitengebied Noord € 10,50
Melderslo

centrum + Broekhuizerdijk

€ 12,50

Sevenum rondom Sontertseveld € 9,00
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

De tekst en regie zijn in handen van
Matthias Valk. Voor meer informatie,
kijk op www.grikon.nl of mail naar
info@grikon.nl

In totaal 26 koren met ongeveer
1.000 deelnemers doen mee aan
het Sing Challenge Festival.
Shantygroep De Maashave stond
in 2009, bij haar tienjarig bestaan,
aan de wieg van het festival. Het
elfde festival valt dan ook samen
met de viering van het twintigjarig bestaan. Met de Stichting Sing
Challenge wil De Maashave zo
veel mogelijk mensen kennis laten

maken met het plezier van zingen.
De stijlen van de koren lopen
erg uiteen van klassiek tot pop en
van shanty tot smartlap. Op zaterdagavond is er een sing along,
waarbij het publiek mee mag zingen. Ditzelfde geldt voor het afsluitende optreden van De Maashave.
Kijk voor meer informatie op
www.singchallenge.nl of op de
Facebookpagina.
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Agenda t/m 21 maart 2019
vr
15
03

za
16
03

Quiltcafé

Optreden Bottle of Blues

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

Tijd: 20.00 uur
Locatie: muziekcafé Anja ván de Smid Horst

Expositie Kracht van 16 kernen

Fridaynight

Beerpongtoernooi

Horster Darts Kampioenschappen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Horster Darts Collectief
Locatie: café de Lange Horst

NL Doet

Après Ski Party

St. Patricks Day

Tijd: hele dag
Locatie: hele gemeente

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin Meerlo

Tijd: 17.00 uur
Locatie: café Boëms Jeu America

Workshop textiel

Fixparty

St. Patricks Day

Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Knor Meterik

Tijd: 17.30 uur
Locatie: café Breurs Sevenum

Opfrissen grensposten Hegelsom

St. Patricks Day

Tijd: 10.30-13.00 uur
Organisatie: Tuutetrek
Locatie: atelier Zonder Gum Hegelsom

Tijd: 22.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun Horst

Sing Challenge Festival

Optreden FRAAY

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Shantygroep De Maashave
Locatie: De Schatberg Sevenum

Tijd: 22.00 uur
Locatie: pretcafé de Beurs Horst

zo
17
03

Open dag De Pilmus
Tijd: 11.00-15.00 uur
Locatie: De Pilmus Meerlo

Kinderkunstmarkt voor KiKa

Horst aan de Maas 800

Schuitwater Trail
Tijd: vanaf 10.00 uur
Organisatie: Staatsbosbeheer en Trail Events
Locatie: start bij theetuin De Roode Vennen
Broekhuizen

Horst aan de Maas 800

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: atelier Zonder Gum
Locatie: Citaverde College Hegelsom

Opening expositie ‘De Kracht van
16 kernen’

Open dag Sevenheym

Sing Challenge Festival

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: dagbesteding Sevenheym Sevenum

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Shantygroep De Maashave
Locatie: De Schatberg Sevenum

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: openluchtmuseum De Locht Melderslo

Beleef
het voorjaar in
40 verschillende
winkels
1 Minuut GRATIS SHOPPEN bij Albert Heijn XL?
Check dan nu meteen onze facebookactie!

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

Tijd: 13.00 uur
Locatie: openluchtmuseum De Locht Melderslo

ma
18
03

Infoavond SamenLoop voor Hoop

wo
20
03

Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: SamenLoop voor Hoop Horst aan de
Maas
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

Tijd: 07.30-21.00 uur
Locatie: hele gemeente

Themamiddag WMO
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: KBO Kronenberg-Everstoord
Locatie: Torrestraat 21 Kronenberg

Dementietafel
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: familievereniging Dicht-bij
Locatie: dienstencentrum Mikado Horst

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

TM

14
03

Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
15 t/m 17 maart 2019
Tandartspraktijk Ruyten
Julianasingel 28, Venray
T 0478 58 13 83
18 t/m 21 maart 2019
Tandunique
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

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

America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

No Man’s Valley komt
met nieuw album
De Horster band No Man’s Valley presenteert op zaterdag 23 maart haar nieuwe album genaamd Outside the
Dream. De albumpresentatie vindt plaats in OJC Walhalla in Sevenum. De avond begint om 21.00 uur.

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

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

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
donderdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

service 27

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum
T 06 55 40 80 23
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10

De plaat wordt uitgebracht door
het Duitse Tonzonen records. Het
album komt uit op marbled vinyl
en cd.

De band bestaat uit Jasper
Hesselink, Christian Keijsers, Rob
Perree, Ruud van den Munckhof en
Dinand Claessens.

De muziek kun je onder het genre
psychedelische rock scharen. Eerder
bracht zij al het album Time Travel
uit. (Foto: Mitchell Giebels)

De nieuwe
collectie is binnen!
NU IN ALLE WINKELS!
NIEUW

€ 9299,Chavez
390 + 287 x 97 cm
compleet met koelkast, oven, kookplaat, eiland afzuigkap,
spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

WWW.SUPERKEUKENS.NL

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

EL

