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Verhuizing
supermarkt Tienray
Supermarkt Jan Linders in Tienray gaat verhuizen naar het industrieterrein aan de Spoorstraat. Op de huidige locatie, die door gemeente Horst aan de Maas wordt gekocht,
zijn woningen gepland.

VROEGE VOGEL ACTIE
zaterdag 7 maart

van 9 to t 11 uur
elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

20%
KORTING

OP BIJNA ALLES
Bekijk de actievoorwaarden
op www.leurs.nl of in onze winkel

De huidige plek van de supermarkt
is niet ideaal, aldus de gemeente.
“Volgens mij is het de enige supermarkt die aan de voorkant wordt
bevoorraad”, zegt wethouder Bob
Vostermans. In eerste instantie wilde
de supermarkt op de locatie waar ze
nu zit gaan investeren. Volgens de
gemeente worden daar de problemen
echter niet mee opgelost en werd
daarom voorgesteld naar een andere
plek te verhuizen. “Wij gaan de oude
locatie kopen, zodat Jan Linders op het
industrieterrein een nieuwe vestiging
kan bouwen. Qua oppervlakte wordt
die niet veel groter dan de huidige,
maar onder meer wel beter bereikbaar”, aldus Vostermans. Waar nu de
supermarkt staat, worden twee tot drie
woningen gebouwd.
De verhuizing van de supermarkt is
niet de enige ontwikkeling in het dorp.
Zo wil het Zorghuis, dat momenteel een
deel van het voormalige klooster in
gebruik heeft, uit gaan breiden en het

gehele gebouw gaan betrekken.
Dit betekent dat voor de huisvesting
van de tijdelijke arbeidsmigranten, nu
nog in het andere deel van het klooster,
ook een andere locatie gezocht moet
worden. Sun-Power, die de arbeidsmigranten huisvest en graag wil uitbreiden van 120 naar 240 plaatsen, had
daarvoor de kloostertuin op het oog.
“Dat willen wij als gemeente echter
liever niet, zeker omdat er elders in

1+1
gratis
Knorr

wereldgerechten

het dorp nog andere niet-bebouwde
gronden beschikbaar zijn. Wij hebben
daarom voorgesteld dat Sun-Power op
het industrieterrein huisvesting gaat
realiseren. “Waarschijnlijk worden
er op het terrein achter de nieuwe
supermarkt cabins geplaatst waar de
arbeidsmigranten gaan verblijven,
al moet dit volgens de wethouder
nog verder bekeken worden.
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Komst windmolenpark

Protestbrief Griendtsveen
De dorpsraad van Griendtsveen gaat protest aantekenen tegen de mogelijke komst van een windmolenpark in
de Oirlosche Peel. De windmolens komen niet op grondgebied van Griendtsveen, maar het dorp zou wel last kunnen
hebben van horizonvervuiling en aantasting van de natuur in de omgeving.
Ton Bukkems laat namens de
dorpsraad van Griendtsveen weten
dat hij momenteel uitzoekt aan wie hij
de protestbrief kan richten. “De brief
wordt op korte termijn waarschijnlijk
naar provincie Limburg gestuurd”,
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aldus Bukkems. De inwoners van
Griendtsveen zijn nog niet betrokken
bij het protest. “De plannen zijn nog
niet concreet, dus er is nog geen sprake
van bezwaar, waar de inwoners van
moeten weten. Het is dus nog te vroeg
om inwoners in te lichten”, vindt hij.

Handtekeningenactie
In Ysselsteyn, buurdorp van
Griendtsveen, werden de laatste weken
wel al handtekeningen verzameld
onder de inwoners van het dorp.
De inwoners zouden nog niet ingelicht
zijn over de komst van een windpark,
terwijl deze windmolens straks wel
bij hun in de achtertuin geplaatst kunnen worden. De handtekeningen, die

uit deze actie voort kwamen, zijn op
maandag 23 februari aangeboden aan
gedeputeerde Patrick van den Broeck
van provincie Limburg.
Provincie Limburg presenteerde
afgelopen zomer het Provinciaal
Omgevingsplan (POL). Daarin werd
duidelijk dat er ongeveer 25 tot 30
windmolens in de provincie geplaatst
moeten worden om aan de afspraken
met het rijk te voldoen. Horst aan
de Maas en Peel en Maas werden
genoemd als mogelijke locatie voor
een windpark. Door projectontwikkelaar Raedthuys Windenergie B.V. uit
Enschede wordt momenteel onderzocht
of de Oirlosche Peel zich leent voor een
windmolenpark.

Petitie voor
veilig fietspad
Tienrayseweg
Het fietspad langs de Tienrayseweg moet beter verlicht worden, vinden
de inwoners van Tienray, Meerlo en Swolgen. De jeugd uit deze dorpen
maakt dagelijks gebruik van de weg om naar Horst te fietsen. Henk Weijs
en Rudy Tegels van CDA Horst aan de Maas proberen het probleem met de
slechte verlichting aan te kaarten bij provincie Limburg met een petitie.
Een bezorgde vader van twee kinderen uit Tienray die liever anoniem wil
blijven, pleit ook voor meer verlichting
langs de Tienrayse weg. “Voor de leefbaarheid van de dorpen Tienray, Meerlo
en Swolgen is het heel belangrijk dat
de jeugd veilig naar Horst kan fietsen.
Ze moeten daar naar school en gaan in
het weekend in Horst uit. Het fietspad is
echt pikkedonker ’s avonds en ‘s nachts,
waardoor het erg onveilig is. Ouders,
maar ook de jeugd zelf, maken zich
grote zorgen. In 2013 werd er op deze
weg al eens een meisje bijna ontvoerd,
toen sloeg de schrik ons echt om het
hart”, vertelt hij.
Gemeente Horst aan de Maas kan
weinig veranderen aan dit probleem.
In april 2014 besloot het College van
B&W dat zij geen verlichting ging
plaatsen. Dit was naar aanleiding van
klachten van inwoners uit Tienray over
de onveilige Tienrayseweg. Het college
liet toen weten dat extra verlichting

geen optie was, omdat dit alleen wordt
geplaatst bij kruispunten, potentieel
verkeersgevaarlijke locaties of bij een
clustering van woningen. Bij fietspaden wordt dus geen extra verlichting
geplaatst. Daarnaast gaat het om een
provinciale en niet een gemeentelijke
weg.
Tegels en Weijs richten zich nu op de
provincie Limburg en hebben een petitie
georganiseerd. Tot en met maandag
9 maart proberen zij zoveel mogelijk
handtekeningen te verzamelen. Deze
worden vervolgens aangeboden bij provincie Limburg, met de hoop dat er meer
verlichting langs het fietspad geplaatst
wordt. “In anderhalve dag zijn er alleen
in Tienray al meer dan 200 handtekeningen verzameld”, vertelt de inwoner uit
Tienray. “Dat laat zien dat het probleem
behoorlijk leeft onder de bevolking.
Die slecht verlichte en onveilige weg is
een doorn in het oog van de bewoners
van Tienray, Meerlo en Swolgen.”

Boetes voor
wildplassen
De politie in Horst heeft in de nacht van vrijdag 27 februari op
zaterdag 28 februari twaalf keer iemand beboet voor wildplassen op het
Wilhelminaplein in Horst.
De wildplassers werden betrapt
terwijl ze tegen de ramen en gevels
van het gemeentehuis in Horst
urineerden. De politie geeft op haar

Facebook-pagina aan dat dit een dure
grap is geworden voor deze mensen.
Op wildplassen staat namelijk een
boete van 130 euro.

Botsing met vijf
auto’s op rotonde
Op de rotonde bij de Heierhoeve en de N556 bij Venlo zijn op
donderdagochtend 26 februari vijf auto’s op elkaar gebotst. Het ongeluk
gebeurde rond 08.00 uur en ontstond doordat een auto op vier stilstaande auto’s botste. Hierdoor werden deze vier auto’s een voor een
tegen elkaar aangeduwd.
De bestuurder van de achterste
auto, de veroorzaker van het ongeluk,
was een 32-jarige man uit Horst. Hij is
inmiddels verhoord. In de auto die als
eerst geraakt werd, zat een 38-jarige
man uit Venray. Hij is volgens een
woordvoerder van de politie met pijn
in de ribben en borst per ambulance
naar het ziekenhuis vervoerd. In de
auto daarvoor zaten een 43-jarige
vrouw uit Sevenum en haar 24-jarige
zoon. Ook zij zijn naar het ziekenhuis

vervoerd. Over hun verwondingen is
niets bekend. Deze twee auto’s waren
daarnaast dermate beschadigd dat
ze weggesleept moesten worden.
De bestuurder van de tweede
auto van voren was een 51-jarige
man uit Sevenum en de bestuurder van de voorste auto was een
33-jarige man uit Sevenum.
Behalve kleine schade aan hun
auto’s hebben zij niets aan het
ongeluk overgehouden.

Lintje Jacques Janssen
De uit Broekhuizenvorst afkomstige Jacques Janssen heeft woensdagavond 4 maart een Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit handen van
loco-burgemeester Birgit op de Laak.
De 69-jarige Janssen is sinds 1991
secretaris van de Wildbeheereenheid
Meerlose Baan. Dit is een samenwerkingsverband van jacht(akte)houders,
dat tot doel heeft jacht, beheer en
schadebestrijding te bevorderen.
Janssen regelt onder meer de jachtovereenkomsten met de vereniging
en fungeert als aanspreekpunt voor
alle kwesties die de Meerlose Baan
betreffen. Daarnaast is hij secretaris
van de werkgroep Reewildbeheer en
organiseert hij daarvoor de wildtellin-

gen en de verdeling van het afschot.
Ook is hij sinds 1997 voorzitter van
de Stichting Woonzorgvoorziening
Naesenhof in Broekhuizen. Hij zet
zich in voor een project waarin hij
onderzoekt wat de gemeenschap
nodig heeft om ouderen, chronisch
zieken en lichamelijk beperkten zo
lang mogelijk zelfstandig te kunnen
laten wonen. Verder is hij bestuurslid
en notulist van de gemengde zangvereniging Con Brio Broekhuizen/
Broekhuizenvorst.

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

Workshop
kleuradvies kleding

€75,00

€37,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:
Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

www.halloaanbieding.nl

Ontmoetingsplek
Aan de Westsingel in Horst verrees afgelopen week ineens een
stenen gebouwtje. Een ontmoetingsplek, laat een woordvoerder
van gemeente Horst aan de Maas desgevraagd weten. Jaren geleden
stond hier een speelvoorziening gepland, die uiteindelijk verhuisd is
naar de overkant. In samenspraak met de dorpsraad is het gebouw
geplaatst en bekostigd uit haar prioriteitsgelden. Volgens de woordvoerder wordt het terrein bij de beek nog verder ingericht.
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Teams halen finish
Dakar Rally
De teams Geld voor Gambia en Horst Dakar, beide uit Horst, begonnen 7 februari aan het avontuur van hun
leven. Met een auto die maximaal 500 euro mocht kosten reden zij afgelopen maand de Amsterdam-Dakar
Challenge. Op 25 februari haalden zij de eindstreep in Dakar.

Brioches

www.bakkerijbroekmans.nl

Carnaval gevierd en
nu vermoeide voeten?
Na lang staan of lopen kunt u “vermoeide voeten” krijgen.
De oorzaak kan liggen in een afwijkende voetstand. Mensen
met platvoeten, holvoeten en doorgezakte voeten hebben
bijvoorbeeld sneller last van deze vermoeidheidsklachten.
Naarmate we ouder worden verslappen de gewrichtsbanden
en de spieren en pezen in onze voeten, waardoor deze harder
moeten werken om ons lichaam in balans te houden waardoor
de voeten “vermoeid” aanvoelen.
Team Geld voor Gambia
Aangekomen in Dakar moeten de
deelnemers hun auto verkopen voor het
goede doel. Team Geld voor Gambia,
bestaande uit Bart Martens en Herbert
Coenders, deed mee aan de race voor
het goede doel Floortje voor Moortje
en zusterfoundation Neneh Mariana In
Brufut, die zich onder andere inzetten voor de bouw van een schooltje in
Gambia. Na de race verkochten zij hun
auto in Gambia op een veiling en haalden hier maar liefst 2.800 euro mee op

voor hun goede doel.
Martens: “De race is heel goed
verlopen. We hebben vaak door het
binnenland gereden en hebben veel
verschillende dingen gezien. Zo hebben
we ons vastgereden in de sneeuw in
het atlasgebergte bij Marokko, maar
ook in het zand van het strand in
Senegal. We hebben kou geleden in
een tent, veel verschillende culturen
gezien, maar ook veel armoede. In
totaal hebben we maar liefst 28 grens-

en politiecontroles gehad.”
Team Horst Dakar, bestaande uit
Louis van den Munckhof, Hans Swinkels
en Peter Smedts, reed ook mee met
de Dakar Rally. Zij verkochten hun auto
voor 1.945 euro en dit geld gaat naar
stichting Hand to Hand. Dit project realiseert een afdeling metaalbewerking op
een school voor kansarme jongeren in
Gambia. In totaal bracht de autoveiling
van alle deelnemende teams meer dan
50.000 euro voor het goede doel op.

Melderslo is verkeersoverlast Powerman moe

Kijk voor de dichtstbijzijnde locatie op
www.podotherapiehermanns.nl
Tel. 077 397 13 18

De evenementen Powerman en Truckrun vinden op zondag 12 april gelijktijdig plaats. Op dinsdag 3 maart werd
er daarom op verzoek van de dorpsraad in Melderslo een informatiebijeenkomst georganiseerd over de bijbehorende routes en verkeersmaatregelen. In café-zaal ’t Paradijs werd al snel duidelijk dat de inwoners van Melderslo
niet tevreden zijn met de gang van zaken.
Dit jaar doen zowel de Truckrun als
Powerman op zondag 12 april
Melderslo aan, waardoor er tijdelijk
een aantal wegen afgesloten worden.
Voor de Truckrun zijn een aantal
kruisingen voor korte tijd afgezet,
maar voor het sportevenement
Powerman gaan wegen die deel
uitmaken van het parcours de hele dag
dicht voor al het verkeer. En daar
hebben de inwoners van Melderslo al
jaren veel last van, stelt voorzitter van
de dorpsraad Theo Hagens. “Al sinds
2008 doet Powerman ons dorp aan.
Mensen kunnen het dorp dan niet
meer in of uit. Daar zijn onze inwoners
al jaren boos over. Als dorpsraad
vinden wij het dan ook heel vervelend
dat er dit jaar pas voor het eerst van
tevoren met ons overlegd wordt en
dat er schijnbaar nooit naar onze

klachten werd geluisterd door de
organisatie van Powerman en
gemeente Horst aan de Maas.”
De route van Powerman is dit
jaar verplaatst, mede doordat deze
anders zou overlappen met de route
van de Truckrun, vertelt voorzitter van Stichting Powerman John
Raadschelders. “Dit jaar willen we de
route zo optimaal mogelijk maken, ook
voor Melderslo. We hadden niet in de
gaten hoeveel leed we hier hebben
veroorzaakt.” De route van Powerman
is daarom meer naar het buitengebied
verlegd. Hierdoor zijn er nog steeds
huizen tijdelijk moeilijk te bereiken,
maar het centrum van Melderslo
heeft minder last van het evenement.
Raadschelders: “Er is rekening mee
gehouden dat inwoners van Melderslo
altijd in en uit het dorp kunnen.”

De aanwezige inwoners van
Melderslo zijn maar matig enthousiast
over het nieuwe plan. De aangeboden
‘ontsnappingsroutes’ zijn een vooruitgang, maar het leed van de afgelopen
jaren maakt de organisatie hier niet
zomaar mee goed, stellen zij. Jan
Peeters woont aan de Nachtegaallaan.
“Ik zit straks voor de zesde keer
gevangen. Snapt de organisatie van
Powerman niet dat wij dit moe worden? Laat ons hier in Melderslo eens
met rust!” Ook Hagens maakt zich nog
steeds zorgen. “De nieuwe route is
prima, maar wat gebeurt er volgend
jaar als Powerman niet meer hoeft te
wijken voor de route van de Truckrun?”
Voor de precieze route van
Powerman, de Truckrun en de omleidingsroutes, kijk op: www.powerman.nl/
informatie-voor-omwonenden

De podotherapeut is dé
specialist als het om voeten
gaat en kan een onderzoek
verrichten te achterhalen
waarom vermoeide voeten
ontstaan. Als de oorzaak
bekend is, kunnen vervolgens
de klachten behandeld worden.

Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van de
therapieën vergoed en podotherapie valt niet onder uw eigen risico.
Podotherapie is vrij toegankelijk, wat wil zeggen dat u een afspraak
kunt maken zonder verwijzing van een arts of medisch specialist!

Bel voor een afspraak: 077 397 13 18

HH

In de regio Horst-Venray zit podotherapie Hermanns
op de volgende locaties:

Ursulinenweide 3
5971 ED Grubbenvorst
Herstraat 20
5961 GJ Horst
Beatrixstraat 2
5864 AH Meerlo
Mommesstraat 2
5975 NG Sevenum
Keizersveld 9F
5803 AM Venray

Hermanns

(Spor t) podotherapie

Voor meer informatie en andere locaties:

www.podotherapiehermanns.nl

Deukje?

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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‘Beter hoeft niet duurder te zijn’
Oud-deputé Ger Driessen (61) uit Horst heeft zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen voor het Waterschap Peel en Maasvallei op woensdag 18 maart. Namens de partij Waterbelang,
gelieerd aan het CDA, maakt hij zich sterk voor beter water voor minder geld.
Driessen somt de hoofdpunten van
Waterbelang op. “Veiligheid staat op
één. In 1993 en 1995 hebben grote
overstromingen plaatsgevonden.
Waterbelang zet zich in voor de veiligheid achter dijken en kades. Daarnaast
is een goed waterpeil heel belangrijk,
zowel voor de natuur als de landbouw.
Alleen op die manier kan de natuur
zich goed ontwikkelen. Bovendien
kunnen boeren de strijd tegen verdroging aangaan door zorg te dragen voor
voldoende wateraanvoer.
Tot slot vormt schoon water een van de
kerntaken. Vervuild water moet goed
gezuiverd worden, zodat lozing in de
Maas onschadelijk is”, vertelt Ger. Hij
benadrukt dat veel zaken beter kunnen,
maar dat dit niet duurder hoeft te zijn.
“Het kan veel efficiënter. Zo fuseren de
waterschappen Peel en Maas en Roer
en Overmaas over twee jaar. Zo kan
een aantal functies opgeheven worden.
Door kennis en activiteiten te bundelen,

on
Voordeelcoup

Skivlaai

9,

98

Openingstijden
ambachtelijke bakkerij
en PLUS Café:
ma-do 8.00 - 18.00
vr 8.00 - 20.00
za 8.00 - 18.00

worden veel kosten bespaard. Een aanvullende uitdaging is een samenwerking
tussen WML, de gemeenten en het
waterschap. Zo zouden huishoudens en
bedrijven wel 15 tot 25 procent kunnen
besparen”, aldus Ger.

Ideeën tot
uitvoering brengen
In het verleden was hij zowel
bestuurslid als fractievoorzitter van
het Zuiveringschap Limburg en heeft
hij als gedeputeerde bij provinciale
staten water in zijn portefeuille gehad.
“Jarenlang heb ik beleidsmatig lijnen
uitgezet. Nu kan ik die ideeën ook in
de praktijk tot uitvoering brengen”,
vertelt hij. “Het is een wezenlijk taak:
water is een van de meest elementaire levensbehoeften. Geen schoon
water kan het leven van dier, mens en
plant in zeer negatieve zin beïnvloeden. Wie wil dat nu?”

Waterschap:
een plan- en doeclub
We stemmen dit jaar op woensdag 18 maart niet alleen voor de provinciale staten maar ook voor het waterschap.
Voor het eerst mogen we daarvoor naar het stembureau. Voor veel mensen zijn het waterschap en haar taken nog
een ver-van-mijn-bedshow en dat terwijl er al eeuwenlang waterschappen zijn.

vrijdag 6 en
aart
zaterdag 7 m

www.plushorst.nl

Lucassen

| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 96

VADEAS
(kunst)Gras | Klein grondverzet | Beregening

Kiest u voor kunstgras?
Kies dan voor VADEAS!
Nu met 15% korting op
topkwaliteit kunstgras!
Actie geldig tot en met 31 maart 2015.
Voor meer informatie & voorwaarden neem direct contact op.

Joost van der Asdonk
Banmolen 19
NL-5768 ET Meijel
+31 (0)6 25 145 570
Info@vadeas.nl
www.vadeas.nl

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Ruim 30 stuks gebruikte kwaliteits naaimachines
Met 1jaar garantie, afleverbeurt en omruilgarantie.

Elna

- Pfaff – Lewenstein -

Husqvarna

Verkoop, Onderhoud & Reparatie (op afspraak)
077-3987973 / 06-38518702 Americaanseweg 13 Horst

Hoogwater in 2011
“De eerste waterschappen ontstonden in de twaalfde eeuw. Toen was het
al belangrijk dat het waterhuishouden
goed werd geregeld, anders kreeg je
bijvoorbeeld problemen met de gewassen op je land”, vertelt Toine Gresel,
dijkgraaf en voorzitter van Waterschap
Peel en Maasvallei. Toen waren er
enkele duizenden zogenoemde boerenwaterschappen. Enkele eeuwen
later, begin 1900, waren dit er nog
3500.
Nu telt Nederland 22 waterschappen.
Het waterschap heeft drie kerntaken:
aanleg, beheer en bewaking van de
dijken, het beheer van het waterzuiveringssysteem en het regelen van het
watersysteem. Gresel: “In Nederland is
het zo geregeld dat een aparte overheid het waterhuishouden beheert.
Twee derde van het bestuur wordt
gekozen, een derde wordt benoemd.”
De structuur van een waterschap kun je
vergelijken met die van een gemeente.

Bij een waterschap bestaat die organisatie uit een voorzitter (vergelijkbaar
met een burgemeester), een dagelijks
bestuur (de ‘wethouders’) en een
algemeen bestuur (de ‘raad’). De leden
van deze laatste worden gekozen door
de bevolking.
Gresel erkent dat de waterschapsverkiezingen niet zo in de belangstelling staan en dat sommigen niet eens
weten dat er gestemd kan worden.
“Niemand vraagt zich af wat er
gebeurt wanneer hij doortrekt op het
toilet. Wat belangstelling betreft lopen
we misschien wat achteraan, maar niet
wat prestatie betreft”, lacht hij.
“Als we ons werk niet goed zouden
doen, dan zouden de mensen ons echt
wel weten te vinden. We zijn ook meer
een plan- en doe-club, houden ons
niet zo bezig met politieke discussies.
De waterschappen in Limburg hebben
weer heel andere taken dan bijvoorbeeld in Flevoland of Zeeland. En als

je in de binnenstad van Venlo woont
weet je dat er problemen komen als
de Maas overstroomt. Overigens kunnen inwoners ook zelf het water in de
gaten houden, bijvoorbeeld via de app
overstroomik. En ook op onze website is veel informatie te vinden. Over
bijvoorbeeld onze taken, maar ook wie
eigenaar is van een bepaalde sloot.”
Zes jaar geleden werd er nog per
brief gestemd voor het bestuur van
het waterschap. De opkomst viel toen
echter tegen. Gresel: “Zo’n 25 tot 30
procent van de kiesgerechtigden heeft
toen gestemd. Dit jaar liften we mee
met de provinciale verkiezingen en is
het voor het eerst dat mensen op het
stembureau kunnen stemmen. Het is
belangrijk dat mensen dit gaan doen.
Kijk bijvoorbeeld eens op onze website,
op de kieswijzer of praat met kandidaten die je kent. Stemmen is ons
democratisch recht en het zou jammer
zijn als je stem verloren gaat.”
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‘De waterschapsverkiezingen doen er
wel degelijk toe’
Oud-burgemeester van Grubbenvorst en Broekhuizen, Joke Kersten (70),
heeft zich verkiesbaar gesteld voor de komende waterschapsverkiezingen.
Zij staat op de lijst voor de landelijke partij Water Natuurlijk.
Joke Kersten staat op de tweede
plaats op de verkiezingslijst van Water
Natuurlijk. “Ik ben nu voor het eerst
kandidaat voor een bestuursfunctie in
het waterschap Peel en Maasvallei en
ik heb er heel veel zin in”, vertelt Joke.
“Ik was vanaf 1994 burgemeester in
Grubbenvorst en later ook Broekhuizen
en in 1995 heb ik de watersnood hier in
Horst aan de Maas meegemaakt met de
maatregelen die daarbij hoorden. Ik heb
dus veel ervaring en een groot netwerk
dat van belang kan zijn voor het waterschap. Nu ik verkiesbaar ben, wil ik
allereerst graag een oproep doen aan
alle mensen uit Horst aan de Maas om
op 18 maart ook voor de waterschapsverkiezingen te gaan stemmen. Mensen
denken misschien: ‘die waterschapsverkiezing stelt niet zoveel voor’, maar
het doet er wel degelijk toe. Het is buitengewoon belangrijk dat burgers aan

hun bestuurders laten weten wat hun
mening is op het gebied van water.”
De partij Water Natuurlijk is een
landelijke partij, die er voor staat om de
belangen van alle betrokkenen zo goed
mogelijk te behartigen.
Joke: “Dus zowel de belangen van de
burgers uit dorpen en steden als de
natuur en de landbouwgrond, maar
zeker ook de veiligheid. Bij Water
Natuurlijk vinden groen en blauw
elkaar en dat is voor ons heel belangrijk. Hier in het waterschap Peel en
Maasvallei is ook het beekherstel van
belang en de rivieren moeten weer
de ruimte krijgen. Ook hechten we
veel belang aan het aanpakken van
beekdalen en het creëren van nieuwe
mogelijkheden voor waterrecreanten.
Ten slotte is er in het waterschap nog
veel te winnen op het gebied van
voorlichting.”

‘De burgers moeten
ingaan tegen de
groeiende kosten’
Jos van den Borne (61) uit Griendtsveen staat op de achtste plek voor de provinciale statenverkiezingen bij
50PLUS. Hij is namens deze partij ook lijsttrekker voor de waterschapsverkiezingen, waarvoor men dit jaar voor het
eerst naar de stembus mag gaan. Waar staat 50PLUS voor?

Geniet samen met vrienden,
collega’s of familie!

Reserveer nu
voor zaterdag
28 maart

Terwijl de pianisten en de drummer spelen
geniet je van een heerlijk diner van kleine
gerechtjes. Verzoeknummers worden
gerangschikt, de dansvloer is vrij!
Aanvang 18:00 uur
met een welkomstdrankje
Prijs per persoon € 39,50
Reserveren vanaf 4 personen.

28 maart | 27 juni | 26 september

roekenbosch.com - T 0478 531 843 - Blitterswijck

De waterschappen kennen lang
niet zo’n betrokkenheid bij de burger
als de provinciale statenverkiezingen. De vorige keer stemde zo’n 26
procent. “Ik hoop dat we nu meer
stemmen binnenhalen, doordat het
gelijktijdig met de provinciale statenverkiezingen is. Wellicht verdubbelt
de opkomst wel. Het is heel belangrijk
om je stem te laten horen. Iedereen
in Nederland betaalt elk jaar belasting
voor de waterschappen. Dit moet
goed besteed worden. Op dit moment
vindt echter een verschuiving plaats
van de kosten voor de boeren en
bedrijven naar de burgers. Het is uiter-

aard belangrijk dat de eerste groep
goed hun werk kan doen, maar daarbij moet deze zich wel aan de regels
houden. Helaas zijn er nog steeds
boeren en bedrijven die met hun
werkzaamheden het (grond)water
vervuilen, waardoor er veel gezuiverd
moet worden. Dit brengt ook hogere
kosten met zich mee. De burgers
moeten hier niet voor opdraaien; de
vervuiler moet betalen. Graag wil ik
hier de aandacht op vestigen”, aldus
Jos.
Waar maakt de partij zich nog
meer hard voor? “Mensen zijn
wegens een beperkt budget steeds

meer aangewezen op recreatie in de
eigen regio. 50PLUS focust zich ook
op toerisme, waarbij meer fietspaden, natuurlijke zwembaden en een
natuurlijke bestrijding van blauwalg
belangrijk zijn. Daarnaast vinden wij
een goede en natuurlijke wateropvang
en –afvoer erg belangrijk. Het geld
moet puur en alleen naar de waterschappen gaan en niet naar activiteiten buiten hun eigen werkgebied,
zoals ontwikkelingshulp. Hiervoor
zijn andere instanties. Uiteraard kan
het waterschap wel haar kennis en
deskundigheid overdragen aan andere
landen.” sluit Jos af.

ANDROID APP ON

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Zijn plaats is leeg...
maar de herinnering zal altijd blijven

Wij willen u allen hartelijk dank zeggen
voor uw blijken van medeleven na het overlijden van mijn vrouw,
os moeke, oma en overgrootmoeder

Het gaf ons een warm gevoel zoveel troostende reacties te mogen
ontvangen, na het overlijden en bij de uitvaart van os pap en opa

Grada van den Munckhof-Kurvers

Wiel Vullinghs

Uw medeleven heeft ons goed gedaan.
Piet, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Horst, maart 2015

Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt.
Bedankt hiervoor.
Kinderen en kleinkinderen Vullinghs.
De zes wekendienst vindt plaats op 14 maart om 19.15 uur
in de kerk van de H. Theresia te Kronenberg.

Uw steun en medeleven, vele kaarten, prachtige bloemstukken
en de lieve en warme woorden die uitgesproken werden
tijdens de begrafenis van mijn man, onze pap

Hans Freriks
Dankbetuiging

geeft ons troost. Daarvoor willen wij iedereen bedanken.

Het heeft ons bijzonder goed gedaan zoveel blijken van belangstelling
te mogen ontvangen na het overlijden van ons moe en oma

Carla Freriks-Huijs
Chantal en Myron
Sander

Tiny Kleuskens-Soberjé
Te weten hoe zij gewaardeerd werd tijdens haar leven,
hoe geliefd zij was en al deze vriendschap te voelen,
is voor ons een grote steun en troost.
Heel, heel hartelijk dank.

Good friends are like stars, you don’t always see them,
but you know they are always there.

Ron Litjens
Ozze ‘Ronnie Camaro’, weej goan oow kei misse
en zulle oow noëits vergaete...

Familie Kleuskens

Wij wensen Jolanda, Sam, Roos en familie enorm veel sterkte
met dit grote verlies.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 12 15 62 22 of
077 398 28 96.
Weerbaarheid & omgaan met pesten.
Meer zelfvertrouwen voor kinderen
van 6 tot 9 jaar! Nog 3 plaatsen voor
de training die half maart start.
Info: www.zelfverzekerdkind.nl
Het juiste adres voor al uw
tuinplanten. Dak- en leibomen,
coniferen, heesters en vaste planten.
Boomkwekerij Hendrix Boekend.
Tel. 077 382 33 97.

Grafmonumenten

Jullie Kammeraoj

www.businesscentrumhorst.nl
Kantoorruimte, werkplaatsen en
opslag aan de Westsingel te Horst.
Info: tel. 06 24 19 24 01.
Biologische amarylissen.
Vanaf heden weer biologisch geteelde
amarylissen te koop in het bloemenstalletje Meterikseweg 124 in Horst,
Hans en Mariet Cuppen.
Werken voor jezelf! Bepaal jouw eigen
toekomst, heb jij interesse in voeding,
huidverzorging, gezondheid en/of
sport. Bel voor info 06 54 25 67 86.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

jblijvend
Laat u vri naar uw
n
informere gelijkheden
o
prijs en m

urnmonumenten
en restauratie

Kom kijken in de ruime toonzalen
met elk meer dan 100 grafmonumenten
en ±450 monumenten op voorraad

Venlo T: 077 320 00 88 • Heijen T: 0485 51 23 67 • www.spitnatuursteen.nl

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven
in de vorm van woorden, een kaartje of aanwezigheid
tijdens de ziekte en het overlijden van

Leo Verhaegh
Familie Verhaegh

Giga korting. I.v.m. giga aanbod nu
giga meubelvoordeel van 50%. Tafels,
bedden, stoelen, kasten, banken alles
voor de helft tot 8 maart. Twedde kans
Speulhofsbaan 7a Meterik/Horst
06 21 23 88 89 open di-wo-do-vr-zat.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis offerte aan huis! Tel 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen-Sevenum).
Troubadour Math. De confetti is weg,
de stem is weer terug. U kunt weer
bellen voor een uniek-moment met
Troubadour Math. Gezellig voor bij de
koffie of thee thuis bij opa, oma, pa, ma.
Bel nu maar snel 06 22 60 41 88.

Dag en nacht bereikbaar

Gevraagd loop-/sloopauto’s,
ook bussen, alle merken. Hoofdzakelijk
oudere modellen t/m bouwjaar 2005.
RDW erkend. Tel. 06 54 97 63 59.

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Gezocht binnenstalling voor camper,
in Horst of directe omgeving.
Telnr. 06 22 08 92 20.
Antieke bouwmaterialen en deco.
Veldbrand,deuren, steigerplanken, oude
balken/planken, luiken, smeedpoorten,
beelden, vazen, kroonluchters, dierenvellen, blauwsteen tegels/dorpels
www.vanroykasseien.nl
Elke zat 9.00-17.00 uur
Tel. 06 18 92 50 99.
Nieuw Valise & Lo Solé arrange.
Een compleet verzorgd uitje voor grote
en kleine groepen. Een creatieveworkshop bij Valise en eten bij Lo Solé (lunch
€ 35,00, diner € 42,50).
Meer info www.valise.nl
www.ijssalonlosole.nl of 06 12 69 79 35.
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze betaalbaar op!
Reparatie aan PC/laptop, opschonen,
WiFi, internet, antivirus, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op onze
site of bel 077 467 01 00.
Lei-dak bomen v.a. € 49,50.
Bomen (zuil-bol), (zuil)beuken, buxus
à € 0,60, taxus v.a. € 1,50, coniferen,
laurier v.a. € 3.00, vlinderstruik,
viburnum e.a. heesters (ook op stam).
Bodembedekkers v.a. € 0,85.
Veel srt. hortensia’s v.a. € 3,50.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl of
bel: 06 40 32 71 08/077 465 32 83
Oude Heldenseweg (naast!! 13a)
Maasbree.
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Gevonden op 21 februari
balk, ± 4 meter. Tel. 077 398 21 48.
65+’er zoekt werk voor 20-25 uur per
week. Ook in bezit van alle rijbewijzen.
Schrijf naar Hallo Horst aan de Maas,
br.o.nr. 901, Handelstraat 17,
5961 PV Horst.
Valise Atelier & Natuur.
Zondag 15 maart ouder/kind schilderen.
Samen op doek schilderen leuk als
cadeau ! Verder voorjaarcursussen
schilderen en vegetatief vormgeven.
Vanaf 13 maart ideeën op onze site
www.valise.nl 06 12 69 79 35.
Gevonden (do of vrij) sleutelbos op Pr.
Irenestraat. Tel. 06 41 57 64 15.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Gevonden zaterdag 28 feb.
op de parkeerplaats ter hoogte van AH
een grijs babydoekje/knuffel.
Tel. 077 398 22 73.

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Te koop grote en kleine pakken hooi.
Tel. 077 398 17 45.

Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl u wacht!
Ook voor drukkers en inslagknopen.
Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Private ouderenbegeleiding voor de
vrije tijd. Man, 65 j, flex. heeft termijne
vrij. Tel. 06 44 84 09 27.
Gezocht: oude boerderij om te
verbouwen, in buitengebied. Rustige ligging. vrij uitzicht. Bouwjaar voor 1930.
Achterstallig onderhoud geen bezwaar.
Eens vrijblijvend kennis maken?
woonboerderijhorsteo@gmail.com /
06 53 54 16 99.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur

T.k. viooltjes, bosviooltjes (ook in
hangpot), madeliefjes en senecio’s.
Hay Cox Molengatweg 4 Horst.
Tel. 077 398 29 22 / 06 54 30 69 64.
Te koop infrarood cabine 2 pers. canadees red cederhout 3 jaar oud.
Tel.: 077 398 54 55.
Te koop gevraagd modelauto’s,
ook hele verzamelingen.
Schaal 1:18, 1:43, 1:50
tel. 06 45 09 18 54. Mvg. Ron.
Feest in intiem huiskamercafé.
Feesten in de ongedwongen ambiance
van huiskamer- en speciaalbiercafé
Cambrinus. Incl. tuinterras en
buitenpodium. Catering mogelijk.
Informatie: 077 398 30 09 en
cambrinushorst@home.nl

Binnen vlooienmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22. Zo. 8 mrt. 9-16 uur.
Voor meer info en inschrijven via
hh-marktkramen.nl

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

T (077) 398 70 99
info@theoarts.com

www.theoarts.com

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600
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Welkom lief meisje!

Charlie
18 februari 2015
Dochter van
Ellen van Rens &
Servier Klunk
Zusje van Suze
Kogelstraat 21
5963 AN Hegelsom

Vrijdag a.s. ouderenmiddag.
De laatste kaartjes kunnen voor u zijn.
Vrijdag a.s. weer CDA ouderenmiddag in
‘t Gasthoês. Met wederom een prachtig
verrassingsprogramma!! Aanvang 14.00
uur. Tel. nrs. 06 18 69 91 88 of 06 46 37
69 87 tot dan!!
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
‘t Winkeltje, Herstraat 44.
Koopje van de week (van 5 t/m
12.03.15) = 30% korting op alle lederen
jassen (dames/heren). Natuurlijk
hebben wij een leuke collectie kleding
voor voorjaar/zomer. Bij ons valt u altijd
in de prijzen!

Zondag

8

Trots zijn wij
met de geboorte van

Nils
Geboren op
24 februari 2015
Broertje van Lisa
Ard & Monique
Franssen-Billekens
Kraaiheide 13
5975 TK Sevenum

Te koop kleine pakken hooi,
100% kwaliteit € 3,50. p.s. Plus nog
4 grote balen € 40,- p.s. Eventueel aan
huis gebracht. Tel. 06 10 07 68 68.
Mindfulness cursus. Helemaal tot rust
komen in het hier en nu. De cursus
bestaat uit 8 bijeenkomsten in de
periode van 18 maart tot 6 mei op de
woensdagavond. Info: www.via-rosa.nl
of bel 0478 69 10 06.

De gemeenteraad van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum heeft
enkele jaren geleden een bestemmingsplan goedgekeurd voor de bouw
van 49 woningen in de kloostertuin.
Deze zijn echter nog niet gerealiseerd.
Gemeente Horst aan de Maas heeft
de projectontwikkelaar voorgesteld
om de grond te ruilen voor andere
percelen in het dorp die volgens haar

beter geschikt zijn voor woningbouw.
“Samen met een bouwlocatie aan de
Trambaan/Zwanenweg, waar 10 tot 15
woningen zijn gepland, zou je daarmee
op zo’n 64 woningen komen die nieuw
worden gebouwd in Tienray. Volgens de
laatste prognoses is er echter behoefte
aan 34 woningen”, aldus de wethouder. Bekeken wordt of het nodig is dat
alle woningen worden ontwikkeld.

Daarnaast komt er nog een nieuwe
ontsluiting bij het bedrijventerrein die
de Nehobolaan en de Boerenovenweg
met elkaar gaat verbinden. De
gemeente verwacht dat dit bij gaat
dragen aan een vermindering van de
verkeersoverlast in de kern van Tienray.
Op dinsdag 3 maart werden de
plannen aan de Tienrayse bevolking
bekend gemaakt.

Honderden handtekeningen
voor behoud federatie
De actiegroep Schoon Schip heeft inmiddels ruim achthonderd handtekeningen verzameld voor het behoud van
een zelfstandige federatie Sevenum, Kronenberg en Evertsoord (SKE). De handtekeningen zijn voornamelijk afkomstig uit de drie dorpen, maar ook van mensen daarbuiten laat woordvoerder Theo Wedemeijer desgevraagd weten.

Troubadour Math Craenmehr. Wilt u
zien en horen hoe blij opa’s, oma’s,
vaders en moeders kunnen zijn met
een optreden van Troubadour Math?
Dan kan; type www.muziekenspel.nl
en dan click op enter. Of bellen en
boeken: 06 22 60 41 88.
Te koop vlees van de boerderij.
Varkensvleespakketten vanaf 10 kg
vacuüm verpakt en ingevroren € 4,50
per kilo. Rundvleespakketten vanaf
25 kg € 6,50 per kilo. Info Fam. Klomp
tel. 077 464 13 80 of 06 17 21 89 33.
Rijbewijskeuringen Senioren
wekelijks B. Minken, arts, Wanssum
0478 53 17 48.

maart
OPEN

Binnenkort
starten de
volgende
opleidingen:

12 - 17 UUR
(zondag gratis parkeren)

Schouwburgplein 2
5801 BV Venray - Tel. 0478-580077

Verhuizing supermarkt Tienray

Eerste hulp
BHV
Code 95
Eerste hulp bij
ongelukken
aan kinderen

www.weijshooft.nl

Sinds zaterdag 28 februari kunnen
mensen in de kerk van Sevenum een
handtekening zetten voor het behoud
van de federatie. De actie loopt nog
tot en met maandag 9 maart. “Daarna
gaan we de handtekeningen aanbieden aan de bisschop in Roermond en
verwachten dat we hem daarmee op
andere, positieve gedachten kunnen
brengen”, aldus Wedemeijer.
Vorige week stuurde de actiegroep
een brief naar het bisdom Roermond
waarin zij haar zorgen uitte over de

geplande clustering van de federatie
Sevenum, Kronenberg en Evertsoord
met de federatie Horst. Volgens de
werkgroep is er geen enkele reden
voor de clustering en kan de federatie
SKE zelfstandig blijven. Het kerkbestuur
van Sevenum ziet een federatievorming
met Horst echter niet zitten. Oudeconoom van het bisdom André Filott is
aangesteld als procesbegeleider bij het
samengaan van de federaties Horst en
Sevenum. Volgens Wedemeijer, voormalig vicevoorzitter en secretaris van

het kerkbestuur, is de werkgroep niet
betrokken bij die gesprekken. “Wat er
gaat gebeuren als we het bisdom niet
tot andere gedachten kunnen brengen?
Dat weet ik niet, maar we zullen dit
eerst afwachten.”
In het parochiehuis in Sevenum
konden parochianen dinsdagavond
3 maart terecht voor een gebedsdienst
waar onder meer gebeden kon worden
voor het behoud van de federatie.
Daar werd door enkele tientallen
mensen van gebruik gemaakt.

Nog geen fietspad America
Ursulinenweide 7,
5971 ED Grubbenvorst
077 366 19 55
info@kinderopvanghetnest.nl

www.kinderopvanghetnest.nl

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl

Gemeente Horst aan de Maas gaat voorlopig nog geen vrijliggend fietspad aanleggen langs de Hoebertweg en
Spoorweg in America. Zij wil eerst onderzoeken hoeveel fietsers gebruikmaken van de route. De vraag voor het
vrijliggend fietspad kwam van bijna duizend inwoners van het Peeldorp, die daarvoor in december handtekeningen
aanboden aan wethouder Paul Driessen.
Een werkgroep verzamelde bijna
duizend handtekeningen voor een vrijliggend fietspad langs de Hoebertweg
en Spoorweg in America. Deze bood
zij 3 december aan wethouder Paul
Driessen aan. Volgens de initiatiefnemers van de handtekeningenactie
voelen fietsers zich onveilig en zijn er
meerdere ernstige ongevallen gebeurd.
Zij zien een alternatieve route via de
Wachtpostweg ook niet zitten, omdat
ook deze route als niet veilig wordt
gezien.
Het College van B&W van Horst aan
de Maas stelt dat de weg voldoet aan
alle eisen. Zij geeft aan dat het vooral

een ‘gevoel van onveiligheid’ betreft.
Ook is er volgens de gemeente geen
sprake van toename van het aantal
vrachtwagens waar de actiegroep
over spreekt. Wel geeft zij toe dat uit
eerdere verkeerstellingen blijkt dat de
gemiddelde snelheid die op de weg
gereden wordt, vele malen hoger
ligt dan de toegestane 60 kilometer
per uur. Toch heeft er volgens de
gemeente tussen 2009 en 2013 maar
één geregistreerd ongeval plaatsgevonden. Dat had wel een dodelijke
afloop.
De gemeente onderzoekt inmiddels meerdere scenario’s. Ze kijkt

bijvoorbeeld naar de afwikkeling van
vrachtwagens via mogelijke andere
routes. Voor grote aanpassingen is het
echter nog te vroeg, stelt het college.
In het voorjaar van 2015 worden
eerst aantallen fietsers geteld, want
“een eventuele keuze om fietsers
te faciliteren vergt grote investeringen.” Een vrijliggend fietspad zou
zo’n 1,1 miljoen euro kosten. Andere
aanpassingen, zoals het plaatsen van
verlichting langs de alternatieve route
via de Wachtpostweg, kosten ongeveer
200.000 euro. Het college beslist hier
echter pas over als de resultaten van
de verkeerstellingen bekend zijn.
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Hartelijk dank voor het vertrouwen
dat u ons gegeven heeft.
Met vol vertrouwen geef ik na ruim 20 jaar de praktijk
Fysiotherapie KAUFFELD over aan mijn collega’s
Mechteld te Boome en Petra Jansen. Samen met de
andere collega’s Marieke en Desirée zetten zij de praktijk
voort onder de naam Fysiotherapie de Risselt.
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Fysiotherapie Kauffeld wordt
Fysiotherapie de Risselt
De praktijk voor fysiotherapie Kauffeld in Horst wordt vanaf 1 maart voortgezet onder de naam Fysiotherapie
de Risselt aan de Deken Creemersstraat 57a. Bij de nieuwe praktijk wordt gestart met een sportspreekuur.

Aan de Venrayseweg 136 blijf ikzelf
Fysioﬁtness KAUFFELD voortzetten.
Langs deze weg willen wij alle mensen
hartelijk bedanken die bij ons in
de praktijk geweest zijn. Wij hopen dat
het u allen goed gaat en wensen u
veel gezondheid toe.

d
Ha ns en M ia K au ff el

Deken Creemersstraat 57A 5961 JN Horst
077 398 10 23
www.fysiotherapiederisselt.nl

Praktijk voor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fysiotherapie
Sportrevalidatie
Tapen en Bandageren
Medical taping
Revalidatietraining
Acupunctuur
Lymfedrainage
Mulligan manueeltherapie
Oncologische Fysiotherapie
Fysiotherapie bij
claudicatio intermittens

Voorheen
fysiotherapie
Kauffeld

• Fysiotherapie
bij Parkinson (Parknet)
• Fysiotherapie
bij ouderen
• Fysiotherapie
bij bekkenbodemklachten
• Fysiotherapie
bij bekkenklachten
• McKenzie oefentherapie
• Voorste Kruisband
revalidatie (netwerk)

Indien nodig komen wij bij u thuis
Wij hebben een contract met alle zorgverzekeringen.
In uw polis kunt u nalezen of uw behandeling vergoed wordt door
uw zorgverzekeraar.

Inloop sportspreekuur

maandag van 18.00-19.00 uur (vooraf aanmelden)
Afspraken mogelijk tussen 7.00 en 20.00 uur.
In het weekend afspraak in overleg.

Hans Kauffeld wordt dit jaar 65 en
stopt met zijn praktijk. De collega’s van
Hans Kauffeld, Petra Jansen en Mechteld
te Boome, nemen zijn praktijk over.
Beiden zijn al sinds de jaren 90 werkzaam in de praktijk. Binnen de praktijk
zijn ook Marieke van Soest en Desiree
van der Sanden werkzaam, net als acu-

puncturiste Wilma Hegger. Hans Kauffeld
blijft wel sporters bij Fysiofitness
Kauffeld aan de Venrayseweg in Horst
begeleiden. De openingstijden die
de klanten bij Fysiotherapie Kauffeld
gewend waren, worden ook door
Fysiotherapie de Risselt aangeboden.
Het is hierdoor mogelijk om voor of na

werktijd een consult of behandeling te
krijgen. Vanaf 1 maart start Fysiotherapie
de Risselt met een sportspreekuur. Voor
blessures die in het weekend opgelopen
zijn, kunnen klanten op maandag tussen
18.00 uur en 19.00 uur langskomen.
Hiervoor dienen ze zich wel telefonisch
aan te melden.

Drie bedrijven genomineerd
voor InnovAward
Drie bedrijven uit Horst aan de Maas zijn genomineerd voor de InnoAward 2015, een prijs van 30.000 euro die
door provincie Limburg wordt uitgereikt aan bedrijven die innovatief werken.
Ashorst BV en Atgrow BV uit Horst
en Kwekerij Litjens BV uit Meterik zijn de
genomineerden uit Horst aan de Maas.
In totaal zijn twintig bedrijven genomineerd. Ashorst BV uit Horst houdt zich
bezig met een manier om met minder
voer meer varkensvlees te produceren.
Atgrow BV uit Horst specialiseert zich in
een automatisch zaksysteem voor toma-

tenplanten. Kwekerij Litjens BV in Meterik
is genomineerd voor haar waterzuivering
in de tuinbouw. De InnovAward is een
idee van Limburg & Co, dat door provincie
Limburg in het leven is geroepen om
innovatie in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Twee jaar geleden
kregen acht ondernemers de eerste
InnovAwards. De genomineerd zijn geko-

zen uit 75 inzendingen door een jury van
gedeputeerde Twan Beurskens (economische zaken), directeur Bert Kip van de
Brightlands Chemelot Campus in SittardGeleen en professor dr. Jan Cobbenhagen,
directeur van het Maastricht Centre of
Entrepreneurship van de Universiteit
Maastricht. De prijswinnaars worden in
november bekendgemaakt.

Acquisitiefraude gemeentegids
In Horst aan de Maas zijn facturen opgedoken van een bedrijf dat zich voordoet als de beheerder van de
informatiegids van Horst aan de Maas. Het frauderende bedrijf beschikt over gemanipuleerde geluidsopnames
waarin andere bedrijven toestemmen om te adverteren in de informatiegids van de gemeente.
Een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas laat weten dat de
gemeente geen klachten of meldingen heeft binnengekregen van
inwoners die te maken kregen met
het frauderende bedrijf. Het bedrijf
Digitale Opsporing uit Sevenum werd

echter op vrijdag 27 februari benaderd
door een zakenrelatie uit Horst aan de
Maas. Deze relatie had een herinneringsfactuur van 195 euro ontvangen
van een bedrijf dat de informatiegids
van Horst aan de Maas zou beheren,
maar wist zelf van niets. Bij navraag bij

de afzender bleek deze te beschikken
over een geluidsopname waarin te
horen was dat het bedrijf toestemde
om te adverteren in de gids. Door
forensisch digitaal onderzoek werd
aangetoond dat deze geluidsopname
gemanipuleerd was.

Genomineerden Zakenvrouw
Crist Coppens
Noord-Limburg bekend
Alleen dinsdag 10 maart

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

www.coppens.keurslager.nl

Er zijn dit jaar geen genomineerden uit Horst aan de Maas voor de titel Zakenvrouw Noord-Limburg 2015.
Stichting Zakenvrouw Noord-Limburg maakte dinsdag 3 maart de vijf kandidaten bekend, waarvan er uiteindelijk
drie doorgaan naar de finale op donderdag 21 mei in de Mèrthal in Horst.
De vijf genomineerden voor de
titel Zakenvrouw Noord-Limburg 2015
zijn Marcia Adams, directeur Dichterbij
uit Gennep, Martine Bulten, eigenaar
van Bisschop & Bisschop uit Venlo, Vera
Dings, office manager van AgroLingua

en AGRAR-Übersetzer uit Venlo, Kiki
Jaspers, eigenaar van Fotografie Kiki uit
Venray en Mascha Rongen, eigenaar
Tegelzettersbedrijf Rongen uit Venray.
De jury kiest hieruit de drie finalisten
aan de hand van een aantal criteria

waaronder leidinggevende capaciteiten,
innovatief denken en zakelijke en maatschappelijke betrokkenheid. Ook wordt
er gekeken naar de financiële situatie
van het bedrijf. Kijk voor meer informatie op www.zakenvrouwnoordlimburg.nl
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Grubbenvorst heeft beste apotheek
van het land
De Beste Apotheek van Nederland 2014 ligt in Grubbenvorst. VAL Apotheek Panacee kreeg deze titel dinsdag 3 maart
van onderzoeksbureau AMP uit Vught. “Voorlichting is de essentie van het vak”, stelt apotheker mevrouw Baggen.

werkers. “Het gemotiveerde team is al
jaren druk bezig met het verbeteren van
de kwaliteit van de zorg aan de balie”,
stelt de organisatie. Dat bevestigt apotheker mevrouw Baggen. “Wij steken
al jarenlang energie in het verbeteren
van onze kwaliteit. Iedereen heeft zijn
blinde vlekken, maar als je je gebreken

goed bekijkt, kun je daar van leren.
We steken daar veel tijd in. Zo kiezen
we elke maand een onderwerp waar
het hele team zich op bijschoolt. Wij
proberen bij alles te denken, wat kunnen we ervan leren? Het apothekersvak
lijkt wellicht makkelijk, maar wordt
steeds complexer”, aldus de apotheker.

VACATURE
Voor onze slagerij zijn wij op zoek naar een

winkelmedewerker m/v
Wij bieden een mooie baan van 38 uren per week
Leuke collega’s en afwisselend werk en eventueel opleiding
Heb je interesse bel dan naar 077 3981293
En vraag naar Bert of Lambert
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
In 2014 namen 823 apotheken uit
Nederland deel aan het
Onderzoekprogramma Kwaliteit
Apotheken (OKA) van AMP, waarbij zij
worden beoordeeld op de kwaliteit van
hun dienstverlening. Zij kunnen zo hun

eigen prestaties vergelijken met die van
andere apotheken. De deelnemende
apotheken worden zes keer benaderd
door ’mystery guests’ die het zorgproces
van de apotheek doorlopen.
“Deze apotheek onder leiding van

mevrouw Baggen is de laatste jaren
steeds hoog geëindigd in de eindrangschikking”, laat de organisatie weten.
In 2012 werd nog een derde plaats
behaald. In het apotheekteam van VAL
Apotheek Panacee werken zeven mede-

Oh, zit dat zo!

al 50 jaar re
a
uw betrouwbt
specialis
Handelstraat 9 Horst 077 - 397 86 00

www.munckhofservicecenter.nl
Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Coen Absil onroerende zaken, Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

Kans? Kansen zien!
Tja, dan kijk je naar buiten en de regen drupt omlaag. Het regent
alweer… ja ja, daarna komt weer de zon. Juist ja. Die kans is groot!

De activiteiten van ons plattelanders, zo mogen we ons in Horst
aan de Maas wel noemen, nemen
weer toe met het lengen van de
dagen. Het werk in de agrarische
sector neemt, in een krimpende
markt, ook toe. Als de kippen erbij
zijn, roep ik dan tegen de jeugd.
Volgens mij moet je vroeg
beginnen met aanpakken, gewoon
op jonge leeftijd wat bijverdienen.
Kunst is, om dat geld, niet geheel uit
te geven. Best moeilijk soms, maar
mooi om de jeugd daarin te begeleiden. We noemen dat sparen. Handig
als je dit op jonge leeftijd geleerd
hebt. Nog handiger als je een keer
geld nodig hebt. Misschien om ooit
je studie te betalen of als eerste
aanzet om een eigen huis mogelijk
te maken. Ja, dat is pas een kans!

Door gespaard te hebben vergroot
je wel degelijk de mogelijkheden bij
het kopen van een huis. Of je begint
met nul eigen vermogen oftewel
spaargeld aan je zoektocht naar een
huis, of je hebt met twee man goed
opgelet en een flink spaarbedrag op
d’n bats. Ja, dan creëer je mogelijkheden. Je kunt dan de kans op een
mooie woning vergroten.
Je komt boven de massa uit als je
een extra bedrag te besteden hebt,
je kunt dan misschien wél die woning
kopen die op een betere locatie ligt
en nog een extra aanpak nodig heeft.
Kansen nemen dus!
Hoe groot is de kans dat je
achtertuin gaat veranderen? Dit
kun je zien op het niveau van onze
gemeente, bijvoorbeeld dubbel spoor,
nevengeul in Oijen in verband met
Maasbeveiliging, een dijk die 50
centimeter opgehoogd moet worden,
of zo’n 450 hectare landbouwgrond

die geofferd wordt aan natuur
hiervoor? Dat het gaat gebeuren
staat vast. Geen weg terug. Nu de
kansen zien en nemen. Recreatie
neemt toe, natuurbeheer, (kom) tot
rust… zelfs dat is een kans.

Superdeals:

Page
Original

Hak
groenteconserven

2 pakken à 16 rollen
10,50 5,25

Alle soorten, 2 potten à 370 ml
Per kilo 1,62 – 3,58 0,81 – 1,79

1 + 1 gratis 1 + 1 gratis
Geldig van wo 4 t/m di 10 maart 2015

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Waar dat alles staat te gebeuren? Spoor, industrieterrein,
huisvesting migranten, inrichting
Mariapeel, een parkeerplaats achter je tuin… waar? Daar is uw lokale
makelaar nou voor!
Bekend én actief in de samenleving én omgeving! Bel gewoon
even! Coen Absil 0612399624

Lottumseweg 37, Broekhuizen
T 077 - 463 39 87
coenabsil@planet.nl
www.coenabsil.nl

Phicoop

WIJ ZIJN
VERNIEUWD!
en nog steeds
vertrouwd !
Kom jij ook onze nieuwe voorjaarscollectie passen?
Spoorstraat 1, Tienray | T. 0478-691271 | www.modehuiscruysberg.nl
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Wat
zeg je?
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Heb mijn twijfels of onze stem
wel nut heeft’

Tegelijkertijd met de provinciale
verkiezingen mogen inwoners van Horst
aan de Maas op woensdag 18 maart ook
stemmen voor het bestuur van het
waterschap. Ruim de helft van de inwoners,
58 procent, geeft aan dan zowel voor het
waterschap als provincie te gaan stemmen.
Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Hoewel meer dan de helft gaat stemmen
voor het waterschap en aangeeft dit de vorige
keer ook te hebben gedaan, wordt er wel
getwijfeld aan de nut van deze stem. “Als er
een partij is die het waterschap wil opheffen,
dan zal ik daar op stemmen. De rol van de
provincie is al discutabel met de huidige grote

2%
weet niet
19%
oneens
Eens
29%
50%
neutraal

Ik weet wat
het waterschap doet

en bij de provincie onderbrengen. Scheelt
gemeentes, laat staan die van het waterschap.
weer een bestuurslaag en kosten. Kunnen
Wat doen die eigenlijk?”, vraagt iemand
de waterschapsbelastingen misschien een
zich af. Een ander zou daarom graag meer
beetje omlaag.” Een ander sluit zich daarbij
informatie willen over het waterschap. “Als het
aan. “De waterschaps
waterschap campagne
verkiezingen zouden
gaat voeren en precies
snel afgeschaft moeten
uit de doeken doet wat
‘Zonde van het geld’
worden. Dit is zonde
ze allemaal doet, dan ga
ik zeker stemmen.” Toch
‘Ik ben er niet in geïnteresseerd’ van het geld.”
geeft vijftig procent aan
Voor meer
precies te weten waar
‘Het zegt mij niets’
resultaten of
het waterschap voor
aanmelden voor
staat en welke taken de
de volgende enquête,
organisatie uitvoert.
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
Sommigen pleiten echter voor het
geheel afschaffen van het waterschap.
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl
“Wat mij betreft mogen ze dit afschaffen

Zelf ook een vraag voorleggen aan ons inwonerspanel? Dat kan! Bedrijven én inwoners kunnen hun vragen sturen naar redactie@hallohorstaandemaas.nl

HALLO voordeelpas
Deelnemers
Op vertoon van de HALLO voordeelpas krijgt u direct voordeel bij de volgende deelnemende bedrijven:

anco lifestyle centre

Het Maashotel

Venrayseweg 11, Horst

Veerweg 11, Broekhuizen

Geen inschrijfgeld t.w.v. € 50,00

10% korting per tafel*

Beej Mooren

Huis van de Streek

Groenewoudstraat 1, Horst

Steenstraat 2, Horst

1 kop koffie of thee voor € 1,00 per pas per bezoek en

5% korting op het hele Huis van de Streek!-

10% korting op een groepsuitje bij Beej Mooren*

assortiment*

Bootcamp Power

Staatsie 1866

www.bootcamppower.nl, Horst

Stationsstraat 151, Hegelsom

Voor nieuwe leden: 3 try-out credits van € 17,50 voor € 12,50*

1 kop koffie of thee voor € 1,00 per pas

De Golfhorst
Raamweg 8, America
Korting op golflessen*

Eethuis BRaM

per bezoek en 10% korting op een groepsuitje
bij Beej Mooren*

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
Lambertusplein, Horst

Generaal Dempsystraat 11 Swolgen

Vanaf 7 maart wekelijks

vanaf 2 april Hallo-voordeelmenu*

wisselend productvoordeel*

FotoID

TVI Computers

Veemarkt 7a, Horst

Venrayseweg 10, Horst

10% korting op een fotosessie*

25% korting op

Het LoopCentrum
Stationsstraat 137, Hegelsom

werkzaamheden in
de werkplaats*

en sport-bh’s. En bij aankoop van wandelschoenen

VARG Outdoor
& Travel

een paar gratis Falke-sokken*

Gebr. van Doornelaan 90, Horst

10% korting op hardloopschoenen, hardloopkleding

5% korting op het gehele
assortiment
*Zie voorwaarden acties op www.hallovoordeelpas.nl

Direct voordeel in Horst aan de Maas
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De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. 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. 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

We maken regels voor anderen, maar niet voor ons zelf
En zo ineens staat hij daar, de nieuwe JOP. Verantwoordelijken hiervoor
blijken het niet nodig te vinden om vooraf omwonenden, buurt en
wijkcomité te informeren. Het zou niet meer als netjes zijn geweest deze
wel vooraf van informatie te voorzien over wat er gaat komen in hun
buurt.
Dat is andersom toch wel anders:
overleg, burgerinitiatief, samenwerking, vrijwilligers, openheid van
informatie, noem maar op. Allerlei
woorden die je vaak tegenkomt in

verslagen etcetera van gemeente
richting burger en hun comités en in
politieke stukjes want het is oh zo
belangrijk de burgers hierin te betrekken. Ons werd gevraagd de bewo-

ners en buren rondom onze nieuwe
speelgelegenheid aan de Westsingel
vroegtijdig te informeren over de komst
van de speeltuin. Wij hebben een
inloopavond gehouden, we hebben alle
buren persoonlijk benaderd en steeds
op de hoogte gehouden van de situatie.
Ook kwam zelfs nog het verzoek van
gemeente om de toekomstige bewoners van de nieuwe woningen aan de
Schoolstraat tijdig te informeren.

Het gaat hier niet om of wij ,en
dat geldt ook voor de omwonenden,
het hier wel of niet eens mee zijn, het
gaat om openheid en eerlijkheid naar
bewoners toe. Blijkbaar zijn er nog
afdelingen binnen het gemeentelijk
apparaat die niet weten hoe belangrijk het is om burgers hier vooraf in te
betrekken (lees te informeren).
Daan Jans, namens wijkcomité
In de Riet Horst

Administratie Partners

Horizontaal Toezicht gecertificeerd
• Belastingaangiftes en fiscaal advies
• Financiële administratie (ook online)
• Opstellen jaarrekeningen
• Salaris- en personeelsadministratie
• Ondernemersbegeleiding

Wij regelen het voor u!

Venrayseweg 38
5961 AG Horst
Tel. 077-3981987
info@administratiepartners.nl
www.administratiepartners.nl

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

www.haardstede.nl

Kabroekstraat 10-12 Horst-America vraagprijs 7 250.000,- k.k.
Vrijstaande bungalow met zelfstandige praktijk.
Evt. geschikt voor dubbele bewoning. In 2007 volledig gerenoveerd.
Info: Boek en Offermans Makelaars Noord Limburg B.V. 0478 63 69 22

Bespreking Poll week 08

Scholieren behoren de verkeersregels te kennen
Een overweldigende meerderheid van 96 procent was het eens met onze
stelling van twee weken geleden, die luidde ‘Scholieren behoren de verkeersregels te kennen.’ Aanleiding voor de stelling waren de aanpassingen die de
gemeente gaat doen rondom het Dendron College in Horst na verzoek van de
ouderraad van de school.
Leerlingen maken naar en van school onderweg diverse verkeersonveilige
situaties mee, stelt de ouderraad. Zo is het bij de uitgang van de school, als de
lessen zijn afgelopen, door alle fietsers en auto’s erg onoverzichtelijk, vindt zij.
Maar is onoverzichtelijkheid op te lossen met meer borden of andere verkeersmaatregelen? Of is dat gewoon een kwestie van beter de regels kennen én
toepassen? Slechts vier procent vindt niet dat scholieren geacht mogen worden
de verkeersregels te kennen.

John uit Horst reageerde en vindt dat de verantwoordelijkheid ook grotendeels bij de fietsers zelf ligt: “Rij maar eens over de Meterikseweg en er komt
een kudde scholieren aan. Zij fietsen zo de weg op zonder te kijken of voorrang
te verlenen. En dit komt niet eenmaal maar ontelbare keren voor.” Hij stelt
boetes voor om de jeugd te laten voldoen aan de verkeersregels. Hij krijgt bijval
van een aantal andere mensen die een reactie achterlieten. Marcel van Meijel
uit Horst geeft aan dat het niet altijd makkelijk is om de regels te kennen.
Hij wijst daarbij op de diverse regels rondom rotondes in de gemeente.
“Ik ben van mening dat er een eenduidig beleid moet komen voor voorrangsregels voor fietsers voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom. En laten
we er wel op letten om niet steeds met een te kort lontje te reageren in het
verkeer.”

Een boete voor wildplassen is logisch
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Maar liefst twaalf mensen werden afgelopen weekend door de politie in Horst
beboet voor wildplassen. Ze werden betrapt terwijl ze tegen de gevel en ramen
van het gemeentehuis plasten. En de boete die daarvoor staat is geen ‘kattenpis’: 130 euro kost het urineren op plekken waar dit niet is toegestaan. Een duur
avondje uit dus voor sommigen. Maar ja, dan hadden ze maar voordat ze naar
huis gingen in het café nog even naar het toilet moeten gaan. Het zal jouw raam

of buxusheg maar zijn waar tegenaan wordt geplast. Het is niet zo dat diegene
dan de rommel achter zich opruimt. Goed dus dat er een boete voor staat en dan
is 130 euro helemaal niet te hoog. Aan de andere kant kun je je afvragen of die
boete wel in verhouding staat met de overtreding. Is het nu zo erg dat iemand de
bosjes induikt om zijn volle blaas te legen? Er zijn toch veel ergere misdaden?
Een boete voor wildplassen is logisch. Wat vindt u?

Marieke
ment...
Vorige week lag hij ineens
in de bus. Een envelop afkomstig van gemeente Horst aan
de Maas met daarin twee
stempassen. Een voor de
provinciale verkiezingen en
één voor de waterschapsverkiezingen.
Beide zijn dit jaar op
woensdag 18 maart en het is
voor het eerst dat je ook
daadwerkelijk in een stemhokje
een rood vakje mag inkleuren
achter de naam van een
waterschapskandidaat. En het
zijn niet de minste waarop je
kunt stemmen. Ik noem een
voormalig gedeputeerde, een
oud-burgemeester en twee
wethouders.
En toch zijn de waterschapsverkiezingen een beetje het
ondergeschoven kindje, het stille
jongetje achteraan in de klas dat
wel ijverig z’n best doet, maar
nooit door iemand daadwerkelijk
wordt opgemerkt. In een artikel
in de HALLO van deze week zegt
voorzitter Toine Gresel dat de
belangstelling voor het waterschap inderdaad wel wat groter
mag zijn maar “als ze ons nodig
hebben weten ze ons wel te
vinden.” Campagne voeren? De
politieke barricaden op? Dat past
niet bij het waterschap. In mijn
omgeving merk ik echter dat
veel mensen niet eens weten
dat ze over twee weken tweemaal hun stem mogen geven. En
uit ons wekelijks onderzoek door
TipHorstaandeMaas.nl blijkt dat
velen het waterschap maar een
ver-van-mijn-bedshow vinden.
Dus daarom wat suggesties
voor het waterschap om toch
wat meer de aandacht te
vestigen op de verkiezingen: 1.
Organiseer een waterdebat. Laat
de kandidaten daarbij in passend
badkostuum met elkaar in
discussie gaan. Misschien kan er
zelfs nog een soort wet T-shirtwedstrijd aan gekoppeld
worden. 2. Laat mensen de weg
van hun door de wc gespoelde
plasje volgen door het riool, naar
het water en vervolgens het
zuiveringssysteem. Loof daarbij
een prijs voor het plasje dat als
eerste weer in gezuiverd water
is veranderd. 3. Organiseer een
fotowedstrijd: wie heeft de
mooiste dijk?
Als het waterschap daarmee
niet verandert in de bink van de
klas, dan weet ik het ook niet.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl
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GEPLUKT Désirée Schröeder

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

erg perfectionistisch, ik wilde het goed
doen en niet half. Een fulltime baan
in het onderwijs zou ik niet kunnen
combineren met moederschap. Ik ben
toen gaan werken als vervanger op
mijn oude basisschool in Tegelen, waar
ik wel veel kon lesgeven, maar niet alle
bijkomstigheden zoals oudergesprekken had. Tijdens de drie jaar dat ik hier
heb gewerkt, werd in 2002 onze zoon
Jesse geboren.”

Zingen en schilderen

Ze is creatief en houdt van kunst, maar ook van regelmaat. Toen ze in 2008 een burn-out kreeg, besloot ze
zich te gaan richten op dingen waarvan ze gelukkig wordt en dat is schilderen. Omdat ze het ook erg leuk vindt om
met kinderen te werken, combineert ze dit in haar eigen atelier ‘Zelfgemak’. Deze week wordt
Désirée Schröeder (42) geplukt.
Désirée werd in 1972 in Horst
geboren. Na een half jaar verhuisde
ze met haar vader en moeder naar
Tegelen, waar het gezin bij de grootouders ging wonen. Hierdoor ontstond er
al snel een hechte band tussen Désirée
en haar opa. Haar opa was huisschilder
van beroep, maar schilderde ook veel
in zijn vrije tijd. Hierdoor kwam Désirée
al vroeg in aanraking met tekenen en
schilderen.
Na de basisschool en middelbare
school ging ze studeren aan de pabo in

Venlo. Ze had het daar erg naar haar zin
en vrij snel nadat ze afstudeerde, rolde
ze in haar eerste baan. “Ik werd aangenomen als remedial teacher. Dit hield in
dat ik kinderen moest begeleiden buiten schooltijden om, bijvoorbeeld door
bijlessen te geven. Ik werd steeds meer
ingezet als vervanger en uiteindelijk
werd mij gevraagd een groep 3
op mij te nemen. Dit heb ik vijf jaar
lang gedaan.”
Na vijf jaar kwam ze tot de conclusie dat ze graag een gezin wilde

PUZZEL

Sudoku

met haar toenmalige man, die ze al
sinds haar zestiende kende. “Ik ben

Dat kunst nog steeds een onderdeel
was van haar leven, constateerde ze
toen ze tijdens een reünie met pabostudenten naar het Limburgs Museum
ging. “Ik besloot het erop te wagen en
een open sollicitatie te sturen. Nadat
ik eerst een project mocht doen, ben
ik daarna bij de afdeling educatie aangenomen, waar ik kunst toegankelijker
maakte voor kinderen.” In 2006 werd
dochter Féline geboren. “In die tijd ben
ik gewoon door blijven werken, maar
na een vakantie in 2008 begon ik lichamelijke klachten te krijgen. Ik bleek
een burn-out te hebben. Uit gesprekken met een psycholoog besloot ik te
gaan doen waar ik echt gelukkig van
werd: zingen en schilderen. Ik ging
bij een carnavalskoor en begon met
schilderen.” Zo ontstond langzaam
het idee voor haar eigen atelier. Een
vriendin van haar wilde graag met een
kinderfeestje iets creatiefs gaan doen
en zodoende ging Désirée voor een

Ook in het

weekend!

tandprothetische praktijk

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST
U kunt bij ons terecht voor:
• implantaatgedragen kunstgebit (kliksysteem)
• aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
• vergoeding ook vanuit uw basisverzekering
en rechtstreeks via de zorgverzekeraar

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
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Na haar scheiding in 2012 kwam
haar atelier op een laag pitje te staan.
“Ik kwam er financieel gezien alleen
voor te staan. In de periode daarna heb
ik verschillende baantjes gehad, waar
ik uiteindelijk niet gelukkig van werd.
Al snel, en erg onverwacht, kwam ik
mijn nieuwe vriend Frank Pelzer uit
Kronenberg tegen tijdens stijldanslessen. In een korte tijd zijn we erg veel
verhuisd, maar uiteindelijk woon ik
samen met Féline en Jesse sinds juli
2014 in Kronenberg bij Frank. We voelen ons erg thuis in Kronenberg en
hebben onze draai gevonden. Hier is
veel meer rust dan in de stad.” In het
huis aan de Peelstraat heeft ze haar
eigen atelier. “Dit begint nu steeds
meer te draaien. Ik werk ook vijftien
uur per week in de horeca bij een
vakantiepark. In eerste instantie voor
een financiële basis, maar de horeca
bevalt mij ook goed. Ik mag hier ook
regelmatig zingen tijdens themaavonden. Dit is zo gekomen, doordat ik
tijdens mijn sollicitatie vertelde dat ik
op donderdagavond zing bij Big Band
Rammenas in Sevenum.” Ze wil niet
volledig afhankelijk zijn van haar atelier. “Dan ga ik het zien als een ‘moet’.
Ik zie het knutselen en schilderen met
kinderen nu als ontspanning en dat wil
ik graag zo houden.”

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

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

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL

7

kleine vergoeding met de kinderen
schilderen.

DINGEN

ONZE AANBIE

NIEUW bij blok 10
Vanaf 1 maart
GRATIS af te halen

ONZE SPAARPAS
GRATIS SPAREN

voor leuke acties,
kortingen etc.
Als je de pas afhaalt
voor 1 april 2015,
dan krijg je van ons
de eerste

40 punten cadeau
wilhelminaplein 10 Horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

EEK

VOOR DEZE W

Malse rund schnitzel

100 gram

€ 1,95

Houthakker steak

100 gram

€ 1,10

Bief stroganoff
Hampunt

100 gram
100 gram

€ 1,35
€ 1,55

v/h scharrelvarken

Uit eigen keuken

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

www.bekro.nl

Verwarming
■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
05 maart 2015

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Vragen over uw aanslag
gemeentelijke belastingen?
Veel mensen hebben de afgelopen week de aanslag gemeentelijke belastingen 2015 gekregen.
Hebt u opmerkingen over deze aanslag? Bent u van mening dat de gemeente van onjuiste
gegevens uitgaat?
Niet eens met de woz-waarde
De gemeente doet haar best de WOZ-waarde zo
nauwkeurig mogelijk te bepalen. De gemeente
wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt.
Wij hebben er geen enkel belang bij om de
WOZ-waarde te hoog vast te stellen. U kunt uw
taxatieverslag gemakkelijk downloaden van de
gemeentelijke website (www.horstaandemaas.
nl). Komt u in het taxatieverslag iets tegen dat
niet klopt, bent u het niet eens met de waarde
of heeft u vragen over de WOZ-waarde? Neem
dan contact op met de gemeente via 077-477 97
77. Soms kunnen we fouten of onduidelijkheden
telefonisch sneller oplossen dan via een officieel
bezwaarschrift. Als blijkt dat wij een fout hebben
gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde
passen we deze graag voor u aan. Wilt u toch
bezwaar maken? Dit kan digitaal of schriftelijk.
Een taxatierapport hoeft niet te worden opgemaakt en meegezonden.
No cure no pay-bureaus
De laatste tijd verschijnen in de pers regelmatig
berichten over bureaus en makelaars die zich
opwerpen als belangenbehartiger voor de burger
bij de bezwarenafhandeling Wet Waardering
onroerende zaken. Diverse argumenten worden
aangehaald om hen kosteloos (no cure no
pay) in te schakelen voor het indienen van een
bezwaarschrift.
Kostenvergoeding
Het is belangrijk om te weten dat deze bureaus
en makelaars voor zaken waarbij het bezwaar is
toegekend recht hebben op een gemeentelijke
kostenvergoeding van € 730,- voor de juridische
proceskosten.

In de praktijk komt het er op neer dat als in een
bezwarenprocedure de waarde van een woning
met € 10.000,- wordt aangepast, dit een vermindering van de aanslag oplevert van € 16,41. Het
bureau of makelaar krijgt vervolgens voor zijn
werkzaamheden een bedrag van € 730,- op zijn
rekening bijgeschreven. Voor alle duidelijkheid:
het bedrag dat de gemeente aan deze bureaus
betaalt, is afkomstig uit de gemeentekas, dus
gemeenschapsgeld.
Niet eens met de woz-waarde
De gemeente doet haar best de WOZ-waarde zo
nauwkeurig mogelijk te bepalen. De gemeente
wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt.
Wij hebben er geen enkel belang bij om de
WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Komt u in
het taxatieverslag iets tegen dat niet klopt, bent
u het niet eens met de waarde of heeft u vragen
over de WOZ-waarde? Neem dan contact op
met de gemeente via 077-477 97 77. Soms kunnen we fouten of onduidelijkheden telefonisch
sneller oplossen dan via een officieel bezwaarschrift. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt
bij het vaststellen van uw WOZ-waarde passen
we deze graag voor u aan. Wilt u toch bezwaar
maken? Dit kan digitaal of schriftelijk. Een taxatierapport hoeft niet te worden opgemaakt en
meegezonden.
Vragen
Heeft u nog vragen? Belt u dan met de medewerkers van het cluster Woz via telefoonnummer 077-477 97 77. En doet u dat vooral ook
als u vragen of twijfels heeft over uw WOZbeschikking of over één van de gemeentelijke
heffingen. Wij helpen u graag en altijd gratis!

Onlangs vierde
mevrouw van der
Spek – Thoen
haar 101e
verjaardag.
Burgemeester
Kees van Rooij
feliciteerde haar
persoonlijk en
overhandigde
haar een mooie
bos bloemen. Ook
bij het echtpaar
van Ooijen –
Teegelbeckers in
Melderslo was het
feest. Naast het
boeket ontving het
60 jarig echtpaar
uit handen van
de burgemeester
namens de
gemeente het
herinneringsbord.

Zwerfafval: op 28 maart
pakken we het samen op!
Horst aan de Maas doet op 28 maart 2015 weer mee aan de landelijke opschoondag.
In de hele gemeente zijn die dag groepen inwoners in touw om zwerfafval op te ruimen.
Dit jaar ruimen we ook zwerfafval op langs de oevers van de Maas. Doet u mee?
Zwerfafval opruimen in uw dorp
Dorpsplatforms, buurtverenigingen, wildbeheereenheden en andere lokale clubs worden van
harte uitgenodigd om op 28 maart een opruimactie organiseren. Dit kan in de eigen woonomgeving maar ook bijvoorbeeld in een natuurgebied.
Een opruimactie duurt 2 tot 3 uur.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te
raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking
op het volgende.
America
Saarweg 19
Horst
Afhangweg 17 en 19
Kranestraat 33
Centrum Horst Sportweek
Menwedstrijden evenemententerrein Kasteelse Bossen
Gala Dendron

Horst aan de Maas
Leidraad Invordering
Gemeentelijke Belastingen
2015 en Incassoreglement
2015 vastgesteld
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Wandeldriedaagse
Powerman

Kronenberg
Americaanseweg 64
Sevenum
Steeghoek 12
De Kuiper 1
Swolgen
Tortellaan 5
Tienray
Mackayweg 4

Afval opruimen langs de Maas
Na een hoogwaterperiode blijft er veel zwerfafval op de oevers van de Maas achter. Daarom
gaan we op 28 maart ook daar aan de slag. Dat
doen we in samenwerking met de Stichting het
Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer. We
maken een traject van ongeveer 8 kilometer
schoon. Van het veer van Grubbenvorst tot het
veer van Broekhuizen. Dit is een onderdeel van

het project ‘Schone Maas’ (www.schonemaas.nl).
De gemeente ondersteunt
De gemeente levert het opruimmateriaal zoals
knijpers om het zwerfafval op te pakken, vuilniszakken, veiligheidshesjes en werkhandschoenen. Na afloop van de actie worden de materialen én de volle vuilniszakken opgehaald.
Voor de deelnemers staat dan een kop koffie
of thee met een stuk vlaai klaar.
Informatie en aanmelden
Neemt u voor meer informatie en aanmelding zo
snel mogelijk contact op met Maria Huibers van
de gemeente Horst aan de Maas. Stuur een
e-mail naar gemeente@horstaandemaas.nl
of bel 077 - 477 97 77.

Beemdweg te Melderslo:
Uitgifte van 2 woningbouwkavels aan de Beemdweg in Melderslo.
Bouwkavels
De gemeente Horst aan de Maas heeft aan
de rand van Melderslo een tweetal woningbouwkavels aan Beemdweg beschikbaar voor uitgifte.
Deze kavels zijn bedoeld voor de bouw van
vrijstaande woningen.
De kavels zijn ruim opgezet en liggen aan de rand
van het dorp. Bij de aankoop van deze kavels
kunt u in aanmerking komen voor de stimuleringsmaatregelen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Startpunt Wonen. Startpunt Wonen is
gevestigd aan de Kerkstraat 5 in Horst
en is tevens te bereiken via 077 - 260 00 00
of info@startpuntwonen.nl of
www.horstaandemaas.nu.
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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 Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Betaalbare koop- en huurwoningen
Het belang van een goede woningmarkt kwam afgelopen vrijdag
duidelijk naar voren tijdens de themabijeenkomst over Wonen. Tweede
Kamerlid Raymond Knops en wethouder Wonen Bob Vostermans gaven
hun visie op de woningmarkt. Ook de overige aanwezigen gaven hun
mening over dit onderwerp.
Het functioneren van Wonen
Limburg kwam die middag een aantal
keren aan de orde. Het is goed om

te weten dat de Tweede Kamer bezig
is om de ruimte die woningcorporaties hebben te beperken en daarmee

de gemeente meer ruimte te geven.
Verder hebben we gesproken over het
verruimen van mogelijkheden in (leegstaande) woningen en de mogelijkheden om bijvoorbeeld een mantelzorgwoning te realiseren. Daarbij blijkt
wetgeving vaak de beperkende factor.
Het CDA gaat kijken welke mogelijkheden er zijn om dit soort initiatieven juist

te stimuleren. Op dit moment werkt
regelgeving belemmerend voor mensen om met initiatieven te komen. In
zijn algemeenheid werd geconcludeerd
dat er gebouwd moet worden naar
behoefte. Die behoefte is: betaalbare
woningen, zowel huur als koop. Die
behoefte is ook per gemeente verschillend. Vanuit de provincie wordt aange-

stuurd op een regionale woonvisie,
zodat op regionaal niveau gestuurd
kan worden. In de ogen van ons
werkt dat niet. Mensen willen vaak
in de eigen kern blijven wonen, dat is
vertrouwd. Daar ligt de behoefte en
daar moeten we voor zorgen!
Rudy Tegels,
kandidaat provinciale staten CDA

Een mooie gemeente, een mooie provincie
Horst aan de Maas heeft veel om een mooie gemeente te zijn en te
blijven. Toch hebben we in toenemende mate zorgen over onze toekomst.
Die zorgen hebben vooral betrekking op hoe de gemeente met opmerkingen en klachten vanuit de gemeenschap omgaat.
Net als u zijn we voor een sterk
bedrijfsleven. In het belang van u,
de werknemers en bedrijven. Al te
vaak echter worden er uitzonderingen
gemaakt die niet passen in de
structuurvisie. Dat constateerden
ook andere fracties in de raad.
Het wordt echter bedenkelijk als
er in onze gemeente kritiekloos

steeds medewerking wordt gegeven
aan bijvoorbeeld de zeer intensieve
veehouderij. Zoals uit rapporten blijkt,
neemt stankbelasting (en ook fijnstof)
door de intensiteit toe. Hetzelfde aantal
stuks vee, met dezelfde voorzieningen
en gespreid over meerdere stallen
levert veel minder overlast.
Wat je minstens zou mogen

verwachten is dat het college serieus
op klachten van inwoners ingaat en
deze inwoners steunt door de juiste
maatregelen voor te schrijven en
ze echt te horen. Dat dit lang niet
altijd gebeurt weten de ondernemers
ook maar al te goed. Niet voor niets
overtreden sommigen doelbewust
de regels omdat ze weten dat
in Horst aan de Maas “toch niet
gehandhaafd wordt”. Dat kleine risico
om gecorrigeerd te worden willen
ze wel lopen en dan nog worden ze
door het college regelmatig geholpen

met gedoogvergunningen, of trage
afhandeling van de klachten.
Ook nu met de provinciale verkiezingen voor ons, is het van belang te
weten wat de standpunten zijn van de
verschillende partijen. D66 is voorstander van grondige onderzoeken van
risico’s van grote bedrijven. Net zo zijn
wij voorstander van praktische regels,
maar als we die dan hebben vastgesteld, dan hebben we ons er ook aan
te houden.
In onze gemeente maakt het CDA
andere keuzes. Die is voor het geven

van alle ruimte aan de intensieve
veehouderij. De volksgezondheid
komt niet altijd op de eerste plaats
schijnt het, in ieder geval worden
onderzoeken niet afgewacht. En
zouden die kandidaten dan in de provincie een andere mening hebben?
Let op aan wie u uw stem geeft.
Hoe aardig ook. Achter elk aardig
iemand staat een partij en misschien
wilt u die partij wel helemaal niet.
Kies bewust, kies partij, kies D66.
Andries Brantsma,
D66

Werken aan breed draagvlak voor nieuw Gasthoês
De komende tijd zal er hard worden gewerkt aan een goed en gedragen plan voor ’t Gasthoês in Horst. Dat is hard nodig, want het gebouw dat
er nu staat is erg duur en voldoet niet. Daarom zijn er kaders meegegeven
aan het college, dat hier mee aan de slag zal gaan. Het belangrijkste kader
dat Essentie betreft, is draagvlak van onderop bij alle inwoners maar zeker
ook de gebruikers van ’t Gasthoês. Het gaat immers niet om de stenen,
maar om de inhoud.
Essentie is echter niet blind voor
het gegeven dat ‘t Gasthoês van nu
een onrendabel gebouw is, dat ons
op dit moment ieder jaar 650.000
euro kost. Maar het zou verkeerd

zijn om dat dan maar eenvoudigweg
op te knappen en ervan uit te gaan
dat het dan wel goed komt. Het
komt namelijk alleen maar goed, als
er draagvlak ontstaat en groeit bij

toekomstige gebruikers. Breng de
behoeften in kaart, breng ze bij elkaar
en er ontstaat kruisbestuiving. Dat
gekoppeld aan het idee van Herberg
de Troost vinden wij een prikkelende
gedachte, waar we graag verder mee
willen. Daarbij gaat kwaliteit voor
snelheid. Tijd mag en moet geen
beperkende factor worden, het moet
een goede en gedragen richting
worden.
Aan de voorkant willen wij daarbij
geen partijen uitsluiten. Voor iedereen

zou plek kunnen zijn, mits partijen
rekening willen houden met anderen.
Wat betreft de bibliotheek zien we
grote kansen. De bibliotheekfunctie
kan inhoudelijk van grote toegevoegde waarde zijn, voor alle partijen.
Wij rekenen erop dat het bibliotheekbestuur vanuit de kansen en veranderingen die er komen wil meedenken.
Vanuit inhoudelijke kansen en versterking van de doelen, maar uiteindelijk
ook omdat het goedkoper kan.
Wij hebben er vertrouwen in dat

dit kan leiden tot breed draagvlak in
de Horster samenleving en daarbuiten. Wat dat betreft was het ook
goed dat alle partijen in de gemeenteraad instemden met het voorstel.
Daarmee zijn we er nog niet, maar
is wel een belangrijke stap gezet
richting een gedragen plan waar we
mee vooruit kunnen.

Bram Hendrix,
fractievoorzitter Essentie

Uw stem op de SP telt dubbel
Af en toe een beetje sociaal zijn, och dat kan iedereen wel. Maar
gewoon altijd, probeer het maar eens, 100 procent! Het lijkt zo moeilijk,
maar de SP zal het gaan bewijzen.
Dat we in een moeilijke tijd leven,
hebben we al eens eerder kunnen
vaststellen. Het beleid, waarbij geld
boven mensen gaat, heeft een diepe
crisis veroorzaakt. En de huidige
regeringscoalitie maakt dit allemaal

nog veel erger. Ze doet dit door de solidariteit in de samenleving af te breken
en de rekening bij de zwaksten in de
samenleving neer te leggen. We zien
grootschalige bezuinigingen in de zorg,
gedwongen werk met behoud van uit-

kering door werklozen, overdracht van
verantwoordelijkheden naar gemeenten voor veel minder geld, afbraak
van de sociale werkvoorziening.
Een voorbeeld van wat de zorg aangaat. Stel, je hebt plotseling iets gekregen, waarbij je (extra) zorg nodig hebt.
En de bedoeling is dat die zorg er snel
komt, want je hebt NU dat lichamelijke
ongemak en hulp is onontbeerlijk.

Het gemeentelijk loket biedt via de
WMO ’uitkomst’. Na twee weken
komt er iemand praten over wat de
(on)mogelijkheden zijn. Kijk, dan zijn
we mooi, maar vooral ver van huis.
Dit beleid moet op landelijk niveau
tegengegaan worden en ook de
provincie kan daarin een belangrijke
rol spelen. De provincie beïnvloedt
namelijk het regeringsbeleid indirect

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
Banden - Accu’s - Carwash

Het adres voor alle
banden en accu’s.
www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

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

●

Niet lekker iN je vel?

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

Michael van Rengs,
SP Horst aan de Maas

OUDE
VIDEOTAPES
OP DVD 4,95
Vraag naar de voorwaarden

Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

kies voor couNselliNg!

door de Eerste Kamer te kiezen.
Een stem op de SP telt driedubbel:
Je maakt de provincie sociaal en
leefbaar; je versterkt de oppositie in
de Eerste Kamer en je kunt met een
stem op de SP: afrekenen met dit
kabinet.

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI

E

w w w. t r a a s . n l

Blitterswijck

E1

Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl
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Wereldpaviljoen
SOS Meerlo-Wanssum
genomineerd
Het Wereldpaviljoen in Steyl, het initiatief van SOS Meerlo-Wanssum, is genomineerd door de ANWB als meest maatschappelijke uitje van 2015. In totaal zijn er zeven attracties in Nederland voorgedragen. Op maandag 30 maart
beslist een vakjury wie een jaar lang de titel mag dragen.

Joop Kragten clubkampioen biljarten
Het Wereldpaviljoen werd oktober
vorig jaar door gouverneur Theo Bovens
geopend. Het is een culturele attractie
voor jong en oud. René Poels van de
Stichting Wereldpaviljoen uit Meerlo
reageert: “Wij hebben het afgelopen
jaar met het bestuur en tachtig vrijwilligers hard gewerkt om onze droom te

verwezenlijken. De scholen staan in de
rij om het Wereldpaviljoen te bezoeken
in het kader van Wereldburgerschap en
het publiek dat we elke woensdag- en
zondagmiddag binnen krijgen is ook
erg enthousiast. Deze nominatie is de
kroon op ons werk.”
De bezoekers van het Wereld-

paviljoen vliegen in een echte Fokker
50 naar Nicaragua. In de vroegere
drukkerij van het Missiehuis Steyl is
het Nicaraguaans stadje San Pedro
authentiek nagebouwd. In dit kleurrijke
decor beleven kinderen en volwassenen het leven van de mensen in
Nicaragua.

Joop Kragten is clubkampioen geworden bij de Biljartvereniging
voor Ouderen Tienray. Tijdens de jaarlijkse kampioenschappen van
de vereniging wist hij tijdens zijn eerste deelname de titel binnen
te halen. De eerste twee wedstrijden verloor Joop, maar van de
volgende elf wedstrijden werd er nog maar één verloren. Tot de
laatste speeldag was Toon Engels, eveneens een nieuwkomer, ook
nog een kandidaat voor het kampioenschap, maar Joop liet het niet
zo ver komen. Chris Kremers behaalde de derde plaats.

Bijeenkomst zorg
Het Steunpunt Mantelzorg organiseert op donderdag 19 maart om
19.00 uur een themabijeenkomst over veranderingen in de zorg.
De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met gemeente Horst
aan de Maas en vindt plaats bij Synthese.
Tijdens de bijeenkomst, die
bestemd is voor mantelzorgers, geven
medewerkers van de gemeente uitleg
over wat er per 1 januari is veranderd met betrekking tot verschillende
zorgvoorzieningen. Ook wordt duidelijk gemaakt welke voorzieningen
nog onder de verantwoordelijkheid

van Wet Langdurige zorg (voorheen
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)
vallen. Daarnaast wordt informatie
gegeven over de rol en betekenis van
de gebiedsteams en de wijze waarop
mantelzorgers zich kunnen voorbereiden op gesprekken. Aanmelden kan via
h.chlon@synthese.nl of 077 397 85 00.

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Klikgebit en Kunstgebit

HypotheekHypotheekvragen?
vragen?

Kom
Komnaar
naarons
ons
Inloopspreekuur
Inloopspreekuur
op
op21
21maart
maart

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

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

Een goede
Een goede
hypotheek
hypotheek
begint
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meteen
eenvrijblijvend
vrijblijvend gesprek.
gesprek.
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geven
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wewe
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tot
tot1313uur
uurvrijblijvend
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uw
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inzicht
in in
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uwtoekomstige
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onlineonline
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kantoor Kerkeveld
KerkeveldininHorst.
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Kijk op
Kijkrabobank.nl/horstvenray
op rabobank.nl/horstvenray
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Sportgala Peel en Maas

Horster Volleybal Extra
genomineerd
Volleybal Extra, de G-volleyballers van volleybalvereniging Hovoc uit Horst, zijn genomineerd voor het Sportgala
Peel en Maas. Naast de sporttrofeeën in vijf categorieën wordt voor de tweede keer ook de ‘Iedereen Kan Sporten’prijs uitgereikt aan een sporter met een beperking.

ATB-toertocht in
Melderslo
Recreatieve mountainbikeclub NeetFit uit Melderslo organiseert op
zondag 15 maart een ATB-tocht over een gevarieerd parcours van 30, 50 of
65 kilometer, die voor iedereen begaanbaar is.

Het project “Iedereen Kan Sporten”
(I.K.S.) is erop gericht om meer mensen
met een beperking structureel te laten
sporten en meer aan landelijke of
regionale sportevenementen te laten
deelnemen. Omdat het team van Hovoc
Volleybal Extra uit spelers uit Horst
aan de Maas én Peel en Maas bestaat,
komt het in de buurgemeente in aanmerking voor nominatie.

Volleybal Extra is in 2007 gestart
met drie leden en is uitgegroeid tot een
groep van negen spelers en speelsters
van 11 tot 24 jaar. Veel bewegen en
bezig zijn met een bal is goed voor
de motorische ontwikkeling. De groep
speelt het zogenaamde circulatievolleybal. De beperkingen in het team zijn
divers, maar ieder doet op zijn niveau
mee.

Ook tennister Femke Cobben,
die mee wil doen aan de Paralympische
Spelen 2016 in Rio de Janeiro is
genomineerd, net als sportster Sanne
Simons. Zij doet aan judo, handbal en
paardrijden.
Het Sportgala Peel en Maas 2014
vindt plaats op vrijdag 10 april om
19.30 uur in DOK6 in Panningen. Dan
worden de winnaars bekendgemaakt.

Champignonkwekerij Jacobs BV
is een moderne champignonkwekerij die gespecialiseerd
is in de machinale oogst van champignons.
Wij zijn op zoek naar een:

medewerk(st)er machinale oogst
voor 20-25 uur,
eventueel aangevuld tot 38 uur met andere teeltwerkzaamheden.

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

De werkzaamheden binnen deze functie bestaan vooral uit
het visueel keuren en sorteren van champignons.
Wij zoeken een vlotte, energieke persoonlijkheid met snel,
accuraat en goed technisch inzicht. Iemand die goed in staat
is om in teamverband te werken en die bereid is om vroeg
(voor schooltijden) te beginnen.
Bent u geïnteresseerd, stuur uw schriftelijke sollicitatie naar:
Champignonkwekerij Jacobs BV
Karreweg-noord 10
5995 ME Kessel
info@jacobschamp.nl

De route van de ATB-toertocht
voert door de Swolgense bossen naar
het Schuitwater, vanwaar deelnemers via de Houthuizer velden op de
pauzeplaats aankomen. Hier kunnen
ze rusten met soep, frisdrank en koek.
Vervolgens gaat de route langs de
Maas terug naar het Schuitwater, de
Swolgense bossen en de startplaats.
Het gebied wordt gekenmerkt door
een goede bodem waarin brede paden
worden afgewisseld met single tracks

en snelle, vlakke delen met korte,
pittige klimmetjes. In totaal moeten
ongeveer 120 hoogtemeters overwonnen worden.
Volgens de organisatie blijft de
ondergrond ook bij nat weer goed
begaanbaar. Inschrijven kan tussen
08.30 en 10.00 uur op Eikelenbosserdijk
6 in Melderslo. Na afloop van de
toertocht kan in de kantine van RKSV
Melderslo nagepraat worden. Kijk voor
meer informatie op www.neetfit.tk

Zeges voor eerste
teams van Hovoc
Door: Niels Hendrix, volleybalvereniging Hovoc
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Hovoc heeft zaterdag
28 maart met 1-3 gewonnen van Nuvoc uit Veldhoven en daarmee haar
achtste positie in de derde divisie verstevigd. De herenhoofdmacht uit Horst
won ondertussen thuis, overtuigend met 4-0, van Baarlo en vergrootte haar
voorsprong in de eerste klasse.
De Horster dames wisten dat het
belangrijk was punten te pakken tegen
Nuvoc DS 1. Hovoc ging dan ook vol
vechtlust van start en mede dankzij
een sterke servicebeurt van Debbie
van de Pasch werd de set met 16-25
binnen geslagen. In het tweede bedrijf
nam Hovoc DS 1 een voorsprong, die
door Veldhoven werd bij gehaald en
het draaide uit op een spannende slotstrijd: 29-31 in het voordeel van Horst.
Daarna liet Hovoc een paar steekjes
vallen en kwamen de dames van
Nuvoc met 25-17 langszij. Hovoc DS
1 wist echter met vereende krachten
een sterke vierde set te spelen. Via
20-25 werd de wedstrijd in Veldhoven
met 1-3 beslecht in het voordeel van
de Horster dames.
Voor de heren van Hovoc stond
Tupos HS 1 op het menu, het team dat
in de eerdere uitwedstrijd één puntje
wist af te snoepen van de Horster titel-

kandidaat. De Baarlose mannen wisten
dat het begin allesbepalend was en
begonnen vol enthousiasme aan de
wedstrijd. Dit hield niet lang stand en
Hovoc HS 1 haalde met degelijk spel
de set binnen (25-19). In de tweede
en derde set liet Baarlo iedereen spelen en zag Hovoc geen partij in haar
tegenstander. Met uitslagen als 25-15
en 25-9 spreekt dat voor zich.

Vijf punten
Toen het einde van de derde
set in zicht was, achtte Hovoc-coach
Bob Soberjé het noodzakelijk om de
mannen op scherp te krijgen. Wat hij
eigenlijk bedoelde te zeggen, was dat
de vierde set al begint bij de laatste
punten van de derde set. Met een
25-12 overwinning in de laatste set
heeft Hovoc vijf punten binnen en
staat het zeven punten los op ADC,
de nummer twee.
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Teleurstelling bij
Kronenberg en Meterik
Door: RKSV Meterik
Na een sensationele slotfase van de wedstrijd eindigde de derby tussen RKSV Meterik en SV Kronenberg
zondag 1 maart in 3-3 eindstand. Kronenberg was teleurgesteld omdat zij na de 2-1 niet de beslissende treffer
scoorde. Meterik was zwaar teleurgesteld omdat Kronenberg nog in de 99e minuut de gelijkmaker mocht scoren.
De gelijkmaker werd gescoord in
de extra tijd die de scheidsrechter er
onder andere bijtelde voor blessures
en omdat Kronenberg na de 2-1 erg
veel tijd trok bij spelhervattingen. Al
na een paar minuten in de wedstrijd
schoot Koen Jacobs de 1-0 achter
keeper Stefan Bouten. Meterik kon
ondanks dat ze de wind in de rug
had de oranje-verdediging niet echt
onder druk zetten. De beste kans
was er voor Dirk van Rengs die een
aantal verdedigers knap uitkapte
maar vervolgens rakelings naast
het doel schoot. Vervolgens kon
Meterik met een mooie combinatie
de Kronenberg-verdediging uit elkaar

spelen en wist Dirk van Rengs de fraaie
voorzet van Gert Jan Burgers beheerst
binnen te koppen: 1-1.
Na de thee zette Kronenberg
Meterik met snelle aanvallen steeds
meer onder druk. Stefan Bouten wist
met een knappe reflex nog een treffer
te voorkomen, maar was kansloos toen
Koen Jacobs na een lange solo beheerst
de 2-1 binnen schoot. Knullig balverlies
van Meterik op het middenveld ging
daaraan vooraf. Meterik probeerde
wel druk te zetten maar was niet echt
gevaarlijk. Een voorzet van Dirk van
Rengs kon keeper Pierre van Lin tot
corner verwerken en Quincy Rubie
schoot vanuit kansrijke positie naast.

Kronenberg leek de wedstrijd te
beslissen maar Jimmy Leijsten schoot
rakelings naast en Koen Jacobs schoot
op de paal. De eerste toeschouwers
waren al op weg naar huis toen de
wedstrijd pas echt losbrandde.
In blessuretijd scoorde Boi Geurts
uit het niets de 2-2. Vervolgens rook
Meterik zijn kans en Dirk van Rengs
scoorde koppend de 2-3. Complete
euforie bij de groenwitten want de
wedstrijd zou elk moment afgefloten
moeten worden. Kronenberg rechtte
de rug en wist nog een vrije trap op
de rand van het strafschopgebied te
versieren. Bart Jacobs wist daar wel
raad mee en schoot de 3-3 binnen.

Nederland kampioen
tweede klasse libre

Goede zaken
voor Set Up
Door: volleybalvereniging Set Up
De speelsters van volleybalclub Set Up DS 1 uit Meerlo speelden vrijdag
27 februari een inhaalwedstrijd tegen Energo/Flip Schoonmaak DS 3 uit Beers.
De eerste set begon Set Up goed.
Ze waren erg dominant en Energo wist
niet waar ze kon scoren. Set Up was
erg gefocust en de ballen werden goed
afgemaakt. Set Up won met 25-13. In de
tweede set was het goede spel van de
eerste set weg. De passing en service
gingen niet goed. Door een paar goede
servicebeurten ging het weer beter en
won Set Up nog met 25-17. De derde set
ging erg goed. Het spel verliep goed. Set
Up won overtuigend met 25-7. De vierde
set begon Set Up slecht. Set Up liet zich
in slaap sukkelen en moest even worden wakker geschud. Uiteindelijk won
Set Up moeizaam met 25-20.
Na de overwinning op Energo
moest Set Up de dag erna, op zaterdag
28 februari, weer volop aan de bak tegen
de nummer 3, Sportivo uit Overloon.
Na een aarzelend begin van de
eerste set wist Set Up met een versnel-

Door: biljartclub Vôrs
Sjaak Cleven uit Broekhuizenvorst is tijdens de finale van de persoonlijke biljartcompetitie van de KNBB
(Koninklijke Nederlandse Biljartbond) in het weekend van zaterdag 28 februari en zondag 1 maart, Nederlands
kampioen geworden in de tweede klasse libre.
Cleven is lid van BC Vôrs uit
Broekhuizenvorst. Doordat hij eerder
het districtkampioenschap had

behaald en vervolgens de Limburgse
kampioenschappen, wist hij zich te
kwalificeren voor het Nederlands kam-

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

pioenschap. Deze wedstrijden vonden
plaats in Lelystad. Cleven wist daarbij
glansrijk alle partijen te winnen.

De Merels B2 en C1 zijn
kampioen
Door: korfbalclub De Merels
De korfbalteams B2 en C1 van De Merels uit Melderslo zijn zaterdag 28 februari kampioen geworden. Vóór
carnaval vierden de teams B1 en de D1 al hun kampioenschap. Het gaat dus goed met de teams van korfbalvereniging de Merels.

ling nog goed terug te komen en te
winnen met 25-18. In de tweede set na
een vlotte start waarbij Set Up meteen
afstand nam, wist Set Up dit vast te houden en deze set met 25-19 binnen te
slepen, ondanks wat servicefouten.
De derde set liet Set Up zien wie de
dominante ploeg was. Deze werd makkelijk gewonnen met 25-05, waarbij Set
Up drie van de vijf punten weggaf door
servicefouten. Set Up speelde erg goed.
In de vierde set had Set Up moeite
om de concentratie vast te houden en
stond ze ook al snel achter en liep achter de feiten aan. Maar de club wist nog
goed terug te komen. Door een paar
goede servicebeurten en gevarieerd
aanvalsspel sleepte de ploeg deze set
binnen met 25-20.
Er zijn goede zaken gedaan en het
doel om te promoveren naar de eerste
klasse is een stuk dichterbij gekomen.

bieding
aanEdelstenen

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Guasha
e
sa-g18.00
mas10.00
tsvrijdag
zicht/m
gedinsdag
Open:
zaterdag
39,50 €
nuten -€16.00
60 mi10.00

27,50
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Wel op afspraak. Kortingscode: HA

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met
Tijdens de wedstrijd van de C1
was de spanning van een mogelijk
kampioenschap goed te merken.
De korfbalsters kwamen moeilijk op
gang en de tijdens de rust was er nog
geen doelpunt gevallen. Na de rust

kwamen ze los en hebben ze met een
stand van 3-1 de wedstrijd af kunnen
sluiten.
De B2 maakte in de eerste
minuten al vier doelpunten en liep
de hele wedstrijd op kop. Ze sloten af

met 11-4 en konden samen met de
C1 het kampioenschap gaan vieren
met hun trainers en coaches Moniek
Christiaens, Peter Backus, Miek
Vullings, Aniek van de Brandt,
Zowie Wismans en Moniek Seuren.

r
Al mee ar
a
j
1
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01
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De Merels 1 zeker van
hoofdklassebehoud
Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels
De korfballers van De Merels 1 uit Melderslo hebben zondag 1 maart hun voorlaatste wedstrijd tegen
Klimroos 1 uit Hoogeloon gespeeld. Het doel van de dames was om deze wedstrijd te winnen om op die manier
het hoofdklassebehoud veilig te stellen.
Het team van De Merels begon
duidelijk sterker aan de wedstrijd
dan het team van Klimroos. Na tien
minuten stond er voor de ploeg uit
Melderslo een voorsprong van 1-3 op
het scorebord. Daarna duurde het echter lang voor er weer gescoord werd.
Melderslo was slordig in de afronding,
maar hield het verdedigend goed
dicht. Het lukte het team van De

Merels om de voorsprong uit te bouwen tot 1-4, maar vlak vóór rust wist
Klimroos de korf ook nog één keer te
vinden. Na rust kwam Klimroos ontzettend sterk terug en wist de achterstand
om te zetten in een voorsprong van
5-4. Het team van De Merels herstelde
zich snel en daarna vielen er om en om
doelpunten. Met nog vijf minuten te
spelen stond de stand op 8-8. Zoals dit

zaalseizoen al vaker is gebeurd, lukte
het De Merels in de laatste minuut
toch nog te scoren en zo de twee
punten te bemachtigen. Met deze
overwinning is hoofdklassebehoud
gegarandeerd. Door het gelijkwaardige niveau van de middenmoters in
de hoofdklasse, kan het team zelfs
gaan mikken op een tweede of derde
plaats.

Sporting-ST
in blessuretijd verloren

Nationale motor
crosswedstrijd

Door: Marc Reijnders, voetbalvereniging Sporting-ST
Sporting-ST trad 1 maart aan tegen Montagnards op een grijze, natte zondagmiddag in Bergen. Het veld was
slecht bespeelbaar door een fikse regenbui vlak voor de wedstrijd. In 2014, tijdens het eerste duel tussen de
twee elftallen, had Sporting-ST geen enkele kans weten te creëren. Hierdoor waren de heren uit Swolgen en
Tienray dan ook uit op revanche.

Motorcrossclub De Streekrijders uit Horst organiseert zondag 15 maart
een nationale motorcrosswedstrijd op haar circuit De Reulsberg in Horst.
Zij heeft naar eigen zeggen drie troeven in de hand.

Beide ploegen begonnen fel aan
de wedstrijd, met de eerste kans voor
Sporting-ST. De bal ging echter rakelings over het doel. Montagnards was
gelijk wakker geschud. Ze zetten meer
druk op het middenveld. Toch kwam
Jorn Beurskens in de 12e minuut in
balbezit en kreeg de tijd om de bal
naar Stan Theeuwen te spelen. Stan
dacht geen moment na en kon de bal
in het doel schuiven: 0-1.
Montagnards werd hierdoor
nogmaals wakker geschud en begon
zelf ook te voetballen. De zeer goed
fluitende scheidsrechter moest
Montagnards in deze fase van de
wedstrijd wat vrije trappen toeken-

nen. Bart van Mil van Montagnards trad
aan voor een van deze mogelijkheden.
De snoeiharde streep belandde op de
paal. In de 40e minuut haalde de nummer 6 van Montagnards verwoestend
uit: 1-1. Met deze stand gingen de twee
ploegen thee drinken.
Montagnards begon sterk aan de
tweede helft. Binnen een aantal minuten kregen ze een goede mogelijkheid voor de 2-1, maar sterk spelende
verdediger Michel Kleven was zeer
attent en wist de bal voor het doel weg
te tikken. Zo kwam Montagnards vaker
in de buurt van het doelgebied van
Sporting-ST, maar ze stuitten elke keer
op de verdediging.

Na 90 minuten spelen leek de
wedstrijd gespeeld te zijn en leken
de punten te worden verdeeld.
Maar de wedstrijd is pas gespeeld
als de scheidsrechter heeft afgefloten, bleek twee minuten later.
Montagnards veroverde de bal op
de helft van Sporting-ST en ging
linea recta op het doel af. In eerste
instantie redde de sterk keepende
Bram Willems, maar uit de rebound
werd er alsnog gescoord: 2-1 (92e
minuut). Na deze onverwachte domper waren de spelers van Sporting-ST
niet meer bij de les en binnen een
minuut scoorde Montagnards nogmaals: 3-1.

De eerste troef is Swen Nijssen,
rijdend met nummer 73. Hij staat
aan de start bij de MX2-junioren. In
zijn debuutjaar 2014 ging de eerste
seizoenshelft moeizaam, maar met
vallen en opstaan ging het eind 2014
al een stuk beter. Volgens Swen en zijn
trainer moet 2015 zijn jaar worden, ook
omdat alles in 2016 wegens financiën
en studie op een lager pitje komt te
staan. Vanaf oktober hebben zij hard
getraind: hardlopen, mountainbiken,
zwemmen en krachtsport werden ingezet om klaar te zijn voor 2015. Volgens
zijn trainer kan conditie en kracht geen
excuus meer zijn om niet bovenin mee
te rijden.
De tweede sterke man voor
De Streekrijders is Jim Nijssen, met
nummer 36. Hij staat achter het hek

in de MX2-nationalen klasse. Jim is al
een ervaren rijder. Twee jaar geleden
was hij nog Nederlands kampioen 85
cc grote wielen. Daar waar het zwaar
wordt, zet Jim een tandje bij. Door blessures in 2014 is hij er op gebrand om
weer voor de volle winst te gaan.
De laatste troef van Horst is Roy
Hoeijmakers, die de overstap heeft
gemaakt naar de MX1-inters. Roy is
al meermalen Europees kampioen
en een echte zandhaas. Hij traint op
dit moment naast motorcross ook voor
de triatlon. Natuurlijk zijn er nog meer
klassen waar diverse Streekrijders in
zullen strijden voor een mooi resultaat
op hun thuiscircuit.
De trainingen beginnen zondag
15 maart om 09.00 uur. De wedstrijden
starten om 11.00 uur.

Hobbyshop
NELLIE SNELLEN BV
Markt 23, Sevenum Tel. 077 467 22 67
info@nelliesnellen.nl www.nelliesnellen.nl
Wij zijn een relatief kleine organisatie met een informele sfeer waar momenteel
11 personen werkzaam zijn. Het persoonlijke contact met onze relaties vinden we
erg belangrijk. Tot onze gevarieerde klantenkring behoren onder meer detail- en
groothandelsbedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen in industrie en bouw,
agrarische bedrijven en vrije beroepsbeoefenaren.
Ter versterking van ons team zoeken wij op korte termijn een:

RELATIEBEHEERDER M/V
die
• zelfstandig contacten onderhoudt met een deel van onze cliënten;
• belast is met het uitbrengen van (fiscale) adviezen, het samenstellen van jaarrekeningen,
het verzorgen van belastingaangiftes en het periodiek bijwerken van administraties;
• bij voorkeur fulltime beschikbaar is;
• ervaring heeft op een accountantskantoor en bij voorkeur een hbo-opleiding
(bijv. bedrijfseconomie) en/of een fiscale opleiding (bijv. RB) heeft afgerond.
Je kunt je sollicitatie, voorzien van een c.v., richten aan: Accountantskantoor Verstraelen
t.a.v. Ralf Verstraelen AA RB, ralf@accverstraelen.nl
Schoolstraat 4

5961 EH Horst

077-3984040

www.accverstraelen.nl

Zondag 8 maart a.s.

organiseert Nellie Snellen weer een

GROTE HOBBYMANIFESTATIE

in Cultureel Centrum “De Wingerd” Maasbreeseweg 2 te Sevenum
Ruim 30 landelijk bekende auteurs en demonstratrices presenteren hier weer
diverse technieken en -producten van het nieuwe creatieve seizoen. Tevens wordt
er de mogelijkheid geboden om gratis workshops te volgen. Tijdens de Hobbymanifestatie is onze winkel aan de Markt 23 geopend! De Hobbymanifestatie
is van 10:00 tot 16:30 uur. Bij verschillende demonstraties kunt u gebruik maken
van leuke aanbiedingen die namens ons worden aangeboden.

De entree is vrij!

Hobbyisten ontvangen bij binnenkomst in de Wingerd een “goodybag”
met daarin leuke verrassingen (zolang de voorraad strekt).
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Oxalis aspiranten
C1 en junioren A1
zaalkampioen
Door: korfbalclub SV Oxalis
De aspiranten C1 en de junioren A1 van korfbalclub SV Oxalis werden
zaterdag 28 februari zaalkampioen. De C1 won met 7-5 van de Korfrakkers
C3 uit Erp en de A1 won met 6-14 van Avanti in Schijndel. Op zaterdag
7 maart spelen de junioren hun kampioenswedstrijd thuis om 16.15 uur
in zaal De Kruisweide in Sevenum. Na de wedstrijd volgt er een officiële
huldiging en vieren de dames feest met supporters.

Overwinning voor AVV America
Door: Hay Mulders, AVV America
Voetbalclub AVV America speelde zondag 1 maart tegen PVV uit Helmond. America liet veel kansen
liggen op een veel hogere score. Door deze dik verdiende 3- 0 overwinning handhaaft AVV America zich
aan kop van de 6e Klasse C.

SVEB wint eerste
wedstrijd na winterstop
Door: Geert Schatorjé, SVEB
In het begin van de wedstrijd van het eerste elftal van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broek
huizenvorst tegen Constantia 1 uit Wanroij golfde het spel op en neer. Constantia kreeg echter al snel de boventoon.
Door de druk van Constantia
kreeg SVEB de gelegenheid om haar
counterkwaliteiten te tonen. Al na
11 minuten was het raak. Rick Tissen
werd van achteruit aangespeeld en
gaf een balletje over de achterste
linie van Constantia. Maik Vermazeren
wurmde zich voor zijn directe tegenstander en schoot de bal over de
Constantia-goalie in het doel: 1-0.
Het gevolg van deze snelle voorsprong was dat Constantia nog meer
aanzette en SVEB nog meer werd
teruggedrongen op eigen helft. Het
dichtst bij een treffer was de ploeg uit
Wanroij dan ook bij een schot vanaf
de zestienmeterlijn, dat door Caspar
Lijnders uit de kruising werd geran-

seld. De grootste kans van SVEB was
voor Dean Crompvoets. Hij kapte een
tegenstander uit, maar zijn schot werd
uit de hoek getikt door de Constantiadoelman.
Na de rust werd het wedstrijdbeeld eentonig. Constantia viel aan en
SVEB kwam niet meer van eigen helft.
Verdedigen werd door SVEB tot kunst
verheven. Toch leek het er op dat SVEB
wederom niet het zoet van de overwinning mocht proeven. In de 70e minuut
kreeg Constantia terecht een strafschop
toegekend. Maar ditmaal was het geluk
aan de zijde van de thuisploeg, de pingel werd snoeihard overgeschoten. In
de 80e minuut leek het verzet van de
thuisploeg gebroken, maar ook ditmaal

dacht SVEB-goalie Caspar Lijnders:
“Vandaag dus niet!”.
Met een katachtige reflex sloeg hij
het op hem afgevuurde projectiel
weg. Wat restte was slechts een
hoekschop voor Constantia.
In de tweede helft kwam SVEB
vrijwel niet in het strafschopgebied
van de tegenstander. Dat je dan toch
kunt scoren, bewees Steff Hermans
in de 86e minuut. Een lange bal van
SVEB werd door de ver voor zijn doel
staande doelman van Constantia
slecht weggewerkt. Steff Hermans,
die net op de vijandelijke helft stond,
schoot de bal met een boog over de
verbouwereerde doelman in het lege
doel: 2-0 is de eindstand voor SVEB.

SV United te sterk
voor Melderslo
Door: RKSV Melderslo
Vele supporters uit Melderslo waren zondag 1 maart afgereisd naar Sportpark de Meulebèèk voor de wedstrijd tegen SV United. Ze wilden zien of het de nieuwe coach Math Joosten was gelukt om de selectie van RKSV
Melderslo klaar te stomen voor de tweede helft van de competitie.
In de 9e minuut laat Kevin
Koolhof van SV United met een mooi
afstandsschot zien dat United er
ook alles aan gelegen is om de drie
punten in eigen huis te houden. In
de 20e minuut verlaat Jeroen Kallen
het speelveld met een blessure. Het
valt op dat na hem nog verschillende
spelers van zowel thuis- als uitclub
dezelfde gang maken zonder dat daar
een overtreding aan vooraf is gegaan.
In de 25e minuut krijgt Melderslo
een terechte vrije trap toegekend.
De keeper van SV United vindt een
muurtje niet nodig. Bart Verheijen ziet
zijn kans schoon en schiet de bal hard
in de lange hoek 0-1. Op het moment
dat Math Joosten al langzaam zijn

speech aan het voorbereiden was voor
de tweede helft, wordt Kevin Koolhof
op de rand van het zestienmetergebied aangespeeld. Hij weet in de 40e
minuut 1-1 te maken.
De tweede helft is amper vijf minuten bezig als Kevin Koolhof opnieuw
met een prachtig afstandsschot de
2-1 aantekent voor de thuisploeg. Het
veldspel laat hier en daar wel wat te
wensen over, maar van de doelpunten
kan elke voetballiefhebber genieten.
De ploeg uit Melderslo is amper van
de schrik bekomen als het vijf minuten
later zelfs 3-1 wordt. Uit een hoekschop
valt de bal net buiten het zestienmetergebied. De inkomende speler van SV
United twijfelt niet en scoort. Melderslo

kan aan de bak. In de 63e minuut
weet Peter Spreeuwenberg vanaf
rechts Bart Verheijen te bereiken.
Bart weet wel raad met de geboden
mogelijkheid en tikt beheerst binnen
3-2. Daar waar sommige spelers van
Melderslo tot het randje gaan, wordt
bij sommige andere spelers weer
de echte ‘drive’ gemist om deze
middag een goed resultaat neer te
zetten. Desondanks worden er diverse
kansen gecreëerd op de gelijkmaker.
Deze worden of jammerlijk gemist of
de keeper of een verdediger van SV
United zijn een sta-in-de-weg. In de
90e minuut treedt de voetbalwet in
werking en brengt SV United met een
counter de 4-2 op het scorebord.

De aspiranten C1 begonnen goed
aan de wedstrijd en liepen het eerste
kwartier uit naar een 3-0 voorsprong.
De teams waren echter aan elkaar
gewaagd. Een doelpunt van de
Korfrakkers kon dan ook niet uitblijven.
De ruststand was 4-1. In de tweede
helft hadden de Oxalis-meiden het
lastiger. Ze scoorden wel nog de 5-1,
maar daarna was het de beurt aan de
Korfrakkers. De Korfrakkers maakte de
vele kansen nu wel af en kwamen heel
dichtbij. Met nog een paar minuten op
de klok slonk de voorsprong van Oxalis
tot één doelpunt, 6-5. De meiden

bleven er echter hard voor werken.
Uiteindelijk scoorden ze nog één keer
en werd de eindstand 7-5.
Ondanks dat de Korfrakkers nog
twee wedstrijden moet spelen, is Oxalis
C1 niet meer in te halen en mogen ze
zich dus zaalkampioen noemen. Ook
de Junioren A1 van Oxalis behaalden
afgelopen zaterdag het zaalkampioenschap in de eerste klasse door met 6-14
te winnen van Avanti in Schijndel. Ze
promoveren hierdoor naar de hoofdklasse. Een kampioenswedstrijd spelen
ze echter graag volgend weekend met
veel supporters.

Toch nog gelijkspel
voor Wittenhorst
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Slecht voetballen kan moeilijk gepaard gaan met een overwinning.
Toch was dit voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst op zondag 1 maart
bijna gelukt. In de voorlaatste minuut schoot het thuisspelende team van
Wilhelmina ’08 uit Weert de gelijkmaker binnen.
In de openingsfase van de wedstrijd speelde de thuisclub beter. De
Weertenaren konden schijnbaar op het
zware veld beter uit de voeten. John
Tissen moest meteen in actie komen
om een achterstand te voorkomen,
maar gelukkig ging de rebound naast.
Hierna kwam Wittenhorst beter uit de
verf. Na enkele corners kwam het succes in de 23e minuut. Via de linkervleugel kon Rob Zanders zijn naaste belager
passeren en de voorzet die hierna
volgde, werd op juiste hoogte op het
hoofd van Willem Heijnen gelegd en dit
betekende de 0-1. Wittenhorst kon toch
niet voldoende rust in het spel brengen.
De bal werd te snel onnodig ingeleverd
en daardoor was het steeds achterin
oppassen. De rust werd met deze stand
bereikt.
Na de pauze kon Wilhelmina’08
weer de toon zetten, maar zonder te
scoren. Het offensief van de ploeg uit
Weert ebde weg en daarna was het
weer Wittenhorst dat veelvuldig op de

helft van de tegenstander vertoefde.
In de 57e minuut was een actie van
Lars Blenckers bijna succesvol. De voorzet werd door Jordi Janssen net naast
geprikt. Wittenhorst was niet bij machte
om een bres te slaan. Ook de thuisclub
bleef foute passes geven, waardoor
het ernaar uitzag dat Wittenhorst een
nipte zege zou gaan behalen. Deze
voorsprong had vlak voor tijd verdubbeld moeten worden. Met twee spelers
in goede positie had met enig overzicht
de beslissende actie moeten volgen.
Het werd een dure misser, want uit de
tegenstoot werd Perrin Hendrix over het
hoofd gezien en hij kon met een bekeken actie de doelman passeren, 1-1.
De wedstrijd was hiermee gespeeld.
Nu moest Wittenhorst de late gelijkmaker incasseren, in tegenstelling
tot vorige week. De uitslagen in deze
speelronde zijn wederom van verrassingen niet geheel gevrijwaard: de tweede
plaats blijft intact en de nummer vier
krijgt er deze week niks bij.

AUTOBEDRIJF

vloerreiniging

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s

-onderhoud

Verkoop van alle merken

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

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Patrick Hoeben
16 jaar
Horst en Griendtsveen
Dendron College

Waar ben je trots op?
Ik ben trots op ons sbc-groepje met
Gerard Lok. Met school moesten we
een coach zoeken en dat is voor mij
Gerard Lok geworden. Normaal moet
dit project individueel, maar wij mochten het in een groepje doen.
We hebben allemaal interviews gedaan
en ook vooral meegepraat met het project. Ons project heet Meer vrijwilligers
in korte tijd. En we willen dat er meer
vrijwilligers komen bij voetbalclub
Wittenhorst. Ook ben ik er trots op dat
ik gewoon mee kan draaien in de ‘volwassen wereld’. We moeten namelijk
ook mee doen met allerlei cursussen
en vergaderingen.
Waar en wanneer voel je je echt
thuis?
Het maakt me niet uit waar ik precies
ben. Ik heb gescheiden ouders, dus ook
niet echt één thuis. Vooral wanneer ik
met vrienden ben bij wie ik me op mijn

gemak voel, voel ik me thuis.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik heb niet nog een echt doel.
Maar ik zou wel heel graag een baan
willen in marketing en communicatie.
En gewoon veel dingen doen die ik
leuk vind, zoals naar festivals gaan.
Ook zou ik later graag een gezin met
kinderen en een vrouw willen.
Wat is je favoriete moment in de
week?
Mijn favoriete moment in de week is
de vrijdag. Dan is school uit en heb ik
iets meer rust. Meestal ga ik uit op vrijdag en maak ik ook geen huiswerk. Ik
heb dus helemaal niets. Zaterdag maak
ik meestal huiswerk, moet ik werken
of voetballen. Op vrijdag kan ik het zelf
invullen.
Waarin verschil jij van anderen?
Vaak op deze leeftijd wil je er graag bij
horen. Daar zijn mensen vaak vooral
mee bezig. Maar ik wil juist gewoon
mijn eigen ding doen en gang gaan en
niet anderen achterna lopen.
Ik kan niet zonder …
Mijn familie en vrienden. Omdat wan-

aan
Patrick Hoeben

neer zij er niet zouden zijn, ik niet zou
weten wat ik zou moeten doen.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Welke opleiding ik straks wil gaan
doen. Dit jaar studeer ik af van het
Dendron College en ik moest een
vervolgstudie kiezen. Bij een meeloopdag op het Gilde heb ik marketing en
communicatie beter bekeken en hier
wilde ik wel meer van weten. Ik ben
wat meer op zoek gegaan naar wat het
allemaal precies inhoudt. Ook door het
sbc-project ben ik er achter gekomen
dat dit zeker is wat ik wil. Bij het
sbc-project moet je op internet gaan
kijken en je eigen map maken over je
onderwerp. Dus daar heb ik heel veel
van geleerd.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou nooit in mijn eentje een reis
gaan maken, maar misschien een keer
met vrienden of een vriendin. Ik zou
wel graag naar Azië willen, daar ben ik
namelijk nog nooit geweest en het lijkt
me wel heel erg leuk omdat het een
hele andere cultuur is. Het is het tegen-

overgestelde van hier in Nederland, dus
dat is dan weer eens iets anders, wat
avontuurlijks.
Wat deed je als kind het liefst?
Ik speelde als kind heel graag met
Lego. Eigenlijk kon ik helemaal niet
bouwen, maar poppetjes maken vond
ik geweldig. Tegenwoordig als ik met
gamen poppetjes moet maken, dan
ben ik daar ook echt uitgebreid mee
bezig.
Wat moeten we van je weten om je
echt te kennen?
Ik ben vaak positief en soms misschien
een beetje naïef. Ik probeer meestal
ergens het leukste van te maken, ook
al is het eigenlijk saai.
Aan welke karaktereigenschappen
van anderen erger je je en welke
eigenschappen vind je leuk?
Ik vind het niet leuk als iemand heel
arrogant is, of dat hij zich heel veel
meent. Als iemand zich verlegen
gedraagt, maar dat niet nodig is.
Dan is het niet dat ik dat niet leuk vind
of me daaraan erger, maar dan vind ik
het gewoon jammer dat mensen niet
zichzelf kunnen zijn. Ik vind het leuk als
iemand heel vriendelijk en optimistisch
is.
Wat zou je willen veranderen aan
jezelf?
Ik zou wel willen veranderen dat ik wat
beter zou kunnen plannen. Dat heb ik
namelijk ook echt nodig met marketing
en communicatie. En dit is het ergste
waar ik nu tegen aan loop.
Gevoel of verstand?
Dan kies ik voor gevoel. Het verstand
is heel belangrijk, maar ik denk dat je
met gevoel verder komt in je leven.
Want iedereen krijgt wel verstand,
maar gevoel met je zelf creëren.
Binnen of buiten?
Ik wil wel naar buiten, maar het
meeste van de tijd doe ik eigenlijk toch
wel dingen binnen. Bijvoorbeeld met
vrienden ga je meestal binnen zitten of
naar een café, waar je dan ook binnen
zit.
Zonsopgang of zonsondergang?
Zonsopgang natuurlijk, dan komt de
zon op en dat is het begin van een
nieuwe dag.

Bezorger m/v

Kandidaten
longlist
Broekhuizenvorst Marcia Adams
Directeur Dichterbij, Gennep

Kempen Media b.v.
is op zoek naar
een bezorger in
Broekhuizenvorst
voor nieuwsblad HALLO
Horst aan de Maas.
Een baan met leuke
bijverdiensten.

Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag een paar uurtjes
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.

Martine Bulten

Eigenaar Bisschop & Bisschop, Venlo

Vera Dings

Office Manager AgroLingua en AGRAR-Übersetzer, Venlo

Interesse of informatie?
Mail naar Dorothé Gijsen:
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 56

Kiki Jaspers

Eigenaar Fotografie Kiki, Venray

Mascha Rongen

Eigenaar Tegelzettersbedrijf Rongen, Venray

Donderdag 21 mei 2015 | 20.00 uur | Mèrthal Horst
www.zakenvrouwnoordlimburg.nl

Portretfoto
Vrijdagavond. Ik fiets naar
paardrijles. De zon hangt laag
aan een roze hemel en zorgt
nog even voor lange
schaduwen op aarde.
Een zwerm vogels vliegt loom
voorbij en op elke hoek van
een straat prijken posters van
mannen met een
terugtrekkende haargrens.
De verkiezingen voor de
provinciale staten komen er
aan. Eigenlijk interesseert me
dat geen moer, omdat ik 16 ben
en dus nog niet mag stemmen.
Maar om die posters kun je niet
heen. (Letterlijk. Als dat ding
van een lantaarnpaal loslaat,
zou het een fietspad in de
breedte volledig versperren).
Een enorme foto van een
krampachtig lachende man in
pak, met de bedoeling gezag en
verstand van zaken uit te
stralen. Daarbij een
schreeuwende leus en de naam
van de partij net zo groot
afgedrukt als zijn hoofd.
Maar ik neem het ze niet
kwalijk. De afbeelding is het
type gedwongen-foto-voorbelangrijke-zaken. Daar staat
geen enkel levend wezen goed
op.
Vorige week woensdag vond
het Dendron het weer de
hoogste tijd voor schoolfoto’s.
De geur van spanning hing in de
gangen en Het Busje stond voor
de deur. Het Busje heeft een
schuifdeur met daarachter
meestal een net iets te oude
mannelijke schoolfotograaf en
een krukje waar je op moet
gaan zitten. Mijn grootste angst,
naast de griezelige fotograaf, is
dat Het Busje wegrijdt met mij
erin.
Met een foute knipoog en
een lading slechte grappen
probeert hij een oprechte
glimlach op je gezicht te
toveren. Bij mij resulteert dat
echter in lachen alsof al mijn
kiezen eruit zijn getrokken met
een nijptang en een blik in mijn
ogen van pure paniek. Zo’n foto
verschijnt als je pech hebt ook
nog op je schoolpasje, in het
jaarboek of, in het geval van de
kandidaten voor de
verkiezingen, op een
gigantische poster.
Misschien volgende keer
een kekke selfie?
Rosanne
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Kinderkledingbeurs
in Grubbenvorst

cultuur 21

Programma Funpop bekend
De negentiende editie van Funpop vindt plaats op zaterdag 30 en zondag 31 mei op het evenemententerrein
Kasteelpark Ter Horst. Het programma voor deze editie bestaat onder anderen uit Jan Smit, Wolter Kroes en
Roy Donders.

In Grubbenvorst vindt op zaterdag 21 maart een kledingbeurs plaats.
De beurs duurt van 10.00 tot 11.30 uur en wordt gehouden in café
De Vonkel aan de Venloseweg.
Goede, nog bruikbare en schone
zomerkleding vanaf maat 86 is
deze ochtend te koop. Op vrijdag
20 maart van 19.30 tot 20.30 uur
kunnen deelnemers hun kleding ter
verkoop aanbieden in café De
Vonkel.

Het maximale aantal van te koop
aangeboden kleding is dertig stuks
per persoon. Het aanbieden van
speelgoed is ook mogelijk,
hiervoor moeten deelnemers
eerst een nummer aanvragen
via 077 36 62 252.

Folk en americana

The Marble Roots
in Cambrinus
Cambrinus Horst maakt op zondag 8 maart vanaf 16.00 uur
het podium vrij voor The Marble Roots. Deze band bestaat uit vijf
personen: zangeres Merel Koman, zanger en gitarist Baer Traa, bassist
Daniel Erkens, toetsenist Jasper Slijderink en drummer Benjamin
Rheinländer.
Baer Traa staat naast zijn gitaarspel vooral bekend om zijn stemgeluid, waarmee hij zowel pop, rock als
jazz kan zingen. In The Marble Roots,
waarin hij samen zingt met zangeres

Merel Koman, maakt hij echter een
uitstapje naar folk en americana.
Merel Koman is onder andere
zangdocente bij de Amsterdam
Vocal Company.

Het openluchtfestival voor mensen
met een verstandelijke beperking en
hun familie, vrienden en bekenden
wordt jaarlijks bezocht door ruim zesduizend bezoekers uit heel Nederland.
Dit jaar betreden Jan Smit, Wolter Kroes,
Roy Donders, Nielson en band, Vinzzent,
O’G3NE, Anita Meyer, Popgunn, Henk

Bernard, Total Loss, Immerlau, Het
Feestteam en Troubadour Math het
podium.
Behalve muziek zijn er ook veel
andere dingen te beleven op Funpop.
Bezoekers kunnen zich laten schminken,
knutselen, dansen in dance tent en er
zijn diverse theaterfiguren aanwezig.

Op zondag 31 mei vindt wederom de
strijd om de Funfactor plaats. De organisatie gaat op zoek naar de bezoeker met
een verstandelijke beperking die het
grootste muzikale talent van dit jaar is.
Voor meer informatie over het
festival en de kaartverkoop, kijk op
www.funpop.nl (foto: Marita Steggink)
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mee
over
gezonde
vantoekomst
uw onderneming.
advies
over
Meerugrip
krijgen
uw
bedrijfsrisico's.
Wij denken
graag
meteen
uop
mee
over
een gezonde
van uw onderneming.
Wilt
ude
advies over de
graag met
u mee
overineen
gezonde
uw
onderneming.
Wiltdoet:
u advies
over de
Onze
specialisten
verdiepen
zich
uwcontact
bedrijfsrisico's,
zodat
uvan
kunt
doen
u het liefste
ondernemen.
maatregelen Wij
die denken
u kunt
treffen?
Neem
vrijblijvend
optoekomst
met
uw Risicospecialist
Verzekeren.
maatregelen
die u kunt
treffen?
Neem
vrijblijvend
contact
op
met
uwwat
Risicospecialist
Verzekeren.
maatregelen
u kunt
treffen?
Neem
vrijblijvend
contact
uw Risicospecialist
Verzekeren.
Wij denkendie
graag
met u
mee over
een gezonde
toekomst
vanop
uwmet
onderneming.
Wilt u advies
over de

Bel naar (077)
389 85
00 of
mail
naar
Bel naar
(077)
389
85 00
of bedrijven@horstvenray.rabobank.nl
mail naar bedrijven@horstvenray.rabobank.nl
die 389
u kunt85
tre 00
en?of
Neem
vrijblijvend
contact op met uw Risicospecialist Verzekeren.
Belmaatregelen
naar (077)
mail
naar bedrijven@horstvenray.rabobank.nl
Bel naar (077) 389 85 00 of mail naar bedrijven@horstvenray.rabobank.nl
Een aandeel
elkaar in elkaar
Eeninaandeel
Een aandeel in elkaar
Een aandeel in elkaar
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Lezing over Huys De Hildert
LGOG (Limburgse Geschied- en Oudheidkundig Genootschap) kring Ter Horst organiseert een lezing over het Huys
De Hildert. De lezing wordt op woensdag 11 maart gehouden in zaal De Leste Geulde in Horst en start om 21.00 uur.
Huys De Hildert ligt tussen Aijen en
Well. Door de ontwikkelingen van een
hoogwatergeul tussen Aijen en Well
dreigde dit huis ongedocumenteerd te
worden. Een groep vrijwilligers van het
Venrays Museum heeft daarom een
archeologische opgraving uitgevoerd.
Dit onderzoek werd gesubsidieerd
door provincie Limburg en gemeente
Bergen.

Over de geschiedenis van Huys
De Hildert was lange tijd niet veel
bekend. Het archeologisch onderzoek,
dat werd uitgevoerd tussen 2002
en 2004, onthult de exacte ligging
en wijst uit dat het een vijftiende of
zestiende eeuws bouwwerk betreft.
LGOG kring Ter Horst laat weten dat
uit het onderzoek onder andere
blijkt dat Huys De Hildert een adel-

lijk huis is. Tijdens het onderzoek zijn
resten gevonden waarmee het pand
gereconstrueerd kan worden. Ook zijn
er gebruiksvoorwerpen gevonden die
een beeld geven van hoe men in die
tijd de handel dreef. Met behulp van
de archeologische, maar ook historische gegevens, kan een beeld worden
geschetst van de geschiedenis van het
Huys De Hildert.

cd Liefs uit Lottum gepresenteerd.
Deze cd werd opgenomen tijdens het
Rozenfestival in Lottum. Kijk voor meer
informatie over kaartverkoop en reserveringen op www.angelsrule.nl

Pennenruilbeurs
voor verzamelaars in Meterik
Mart Heldens organiseert op zondag 8 maart de 22e editie van de reclamebalpennenruilbeurs in café
’t Kruuspunt in Meterik. De ruilbeurs begint om 10.00 en eindigt om 15.00 uur.
De balpennenruilbeurs wordt ieder
jaar op de tweede zondag van maart
gehouden. Verzamelaars die nog balpennen met opdruk hebben en er van

af willen, kunnen deze bij Mart Heldens
op de Venstraat 44 in Hegelsom in
de brievenbus deponeren. Hij kan de
balpennen ook ophalen.

Voor meer informatie of het reserveren van een tafel bel Mart Heldens
077 398 53 88, 06 16 91 76 43 of mail
martheldens@home.nl

Ambachten in De Locht
De smeden van Museum De Locht in Melderslo zijn zondag 8 maart bezig met het maken van siersmeedwerk.
Leden van het Dionysos-gilde geven een demonstratie wort maken, als onderdeel van het bierbrouwproces.
Zowel op zaterdag 7 als op zondag
8 maart geeft de Horster Draaiorgelclub
een demonstratie draaiorgelbouw.
Het gaat om kleine draaiorgeltjes die
met vakmanschap in elkaar worden
gezet en versierd. Voor vakkundige

toelichting wordt gezorgd.
Ook is een aantal wisselexposities
te bezichtigen zoals Het Hemelrijk,
een verzameling heiligenbeelden, Het
Groene Kruis en de Klokkenexpositie
met een aantal klokken van klokken-

America

Infoavond Buurkracht
wo 11 maart 19.30 uur
Organisatie:
Werkgroep Buurkracht
Locatie: Aan de Brug

Overlegplatform

De groep Angels Rule geeft op maandag 6 april, tweede paasdag, een concert in de Harmoniezaal in Lottum.
Dit concert start om 15.00 uur, de zaal is vanaf 14.00 uur open.
Caroline Ermers en Marlies Driessen.
De groep heeft in haar repertoire onder
meer musical- en popsongs, gezongen
in meerstemmige arrangementen.
Tijdens het concert wordt tevens de

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Evertsoord

Optreden Angels Rule
Angels Rule is in 2008 opgericht
door de uit Lottum afkomstig Roel
Verheggen, die nu in Boxmeer woont.
De groep bestaat daarnaast nog uit drie
andere vocalisten: Anneke Miggiels,

Agenda

maker Jean Wilmar.
Het museum is open op woensdag,
zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00
uur. De demonstraties beginnen om
13.00 uur. Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Kinderkledingbeurs Hebbuz
In Griendtsveen wordt op zondag 22 maart in gemeenschapshuis De Zaal de halfjaarlijkse kinderkleding en
speelgoedbeurs gehouden. De beurs duurt van 10.30 tot 12.30 uur.

ma 9 maart 20.00 uur
Organisatie:
Stichting Overlegplatform
Evertsoord
Locatie: De Smêlentôs

wordt ter verkoop aangeboden. Op
zaterdag 21 maart kunnen de spullen
tussen 09.00 en 10.30 uur worden inge-

leverd. Voor meer informatie over de
beurs en over de verkooplijsten, kijk op
www.hebbuzgriendtsveen.webklik.nl

za 7 maart 22.00 uur
Locatie: OJC Niks

The Marble Roots
zo 8 maart 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Lezing:
Huys De Hildert
wo 11 maart 21.00 uur
Organisatie:
LGOG Kring Ter Horst
Locatie: café De Leste Geulde

Grubbenvorst

Kronenberg

vr 6 maart 13.30 uur
Organisatie: La Providence
Locatie:
behandelcentrum
La Providence

wo 11 maart 19.30 uur
Organisatie: Dorpsraad
Kronenberg
Locatie: De Torrekoel

Themamiddag

Toneelstuk:
’n Maatje meer
vr 6 en za 7 maart 20.00 uur
Organisatie:
Theater Kleinkunst
Locatie: De Baersdonck

Horst

Vinylavond
vr 6 maart
Locatie: café het Centrum

Booremert

Dorpsraad

Lottum
Bierpong

za 7 maart 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

Melderslo
Ambachten

zo 8 maart 11.00–17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Pennenruilbeurs

za 7 maart 09.00 uur
Organisatie: Vers vaan Hôrs
Locatie: Lambertusplein

zo 8 maart 10.00–15.00 uur
Organisatie: Mart Heldens
Locatie: café ’t Kruuspunt

Signeersessie
kok Hanssen

Sevenum

za 7 maart 10.30 uur
Locatie: boekwinkel Bruna

Band Zonder Banaan
za 7 maart 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Rockband Bones
Op de beurs wordt voorjaars- en
zomerkleding vanaf maat 80 tot en met
tienermaat XL verkocht. Ook speelgoed

Cafeestje:
Rock’n Roll

za 7 maart 22.00 uur
Locatie: café de Beurs

Hobbymanifestatie
zo 8 maart 10.00–16.30 uur
Locatie: hobbyshop
Nellie Snellen

Tienray
Pubquiz

za 7 maart
Locatie: OJC Gaellus
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W 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
W 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)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

09.00
09.00

Kronenberg
Lottum

Venray

Meerlo

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

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
6 t/m 12 maart 2015
Bielen J.G.M.
Middelijk 26, Horst
T 077 398 34 18

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

Alarmnummer

112

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

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Spelen, (jonge)
dieren knuffelen
en meer!
Pret
ng
voor jod
en ou

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Parochiecluster Horst
Horst, America, Griendtsveen,
Hegelsom, Melderslo en Meterik
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Verhuizing bloedafname Lottum
Vanaf donderdag 5 maart 2015 vindt
de bloedafname in Lottum plaats in

Gemeenschapshuis
de Smetenhof
Horsterdijk 1
5973 PL Lottum

Parochiecluster Maasdorpen
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

Openingstijden
donderdag
10.00 - 10.15 uur

Nieuws
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Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

VAN RABOBANK HORST VENRAY
Cursusaanbod

ONLINE UW BANKZAKEN REGELEN!

Meld u nu aan en leer hoe u thuis op een makkelijke en veilige manier uw bankzaken kunt regelen.
Dat steeds meer bankzaken online geregeld kunnen worden,
dat weet u waarschijnlijk ook. Maar hoe werkt dat dan? En is
het wel veilig? Rabobank Horst Venray vindt het belangrijk
om haar klanten hierbij te helpen. Naast de basiscursus
Internetbankieren bieden wij voortaan meerdere cursussen
aan, zodat deze nog meer aansluiten bij uw wensen.
Deze cursussen organiseren wij twee keer per jaar tijdens een
bijeenkomst op een van onze kantoren. De eerste bijeenkomst
staat gepland op dinsdag 31 maart in ons kantoor in Hegelsom
(Adres: Spoorweg 2).
Programma dinsdag 31 maart
13.45 Ontvangst
14.00 Opening
14.15 Cursus naar keuze:
1. Internetbankieren voor beginners
2. Internetbankieren voor gevorderden
3. Mobielbankieren (Tablet, Ipad of Smartphone)
voor beginners
4. Mobielbankieren (Tablet, Ipad of Smartphone)
voor gevorderden
15.15 Pauze
15.45 Presentatie Veiligheid
16.30 Borrel
17.00 Afsluiting.

u kunnen controleren en - indien nodig - aanvragen.
U kunt uitsluitend deelnemen aan de cursussen voor
mobielbankieren als u zelf een Tablet, Ipad of Smartphone
meeneemt. Voor de cursus Internetbankieren vragen wij u om
zelf een laptop mee te nemen.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het nieuwsbericht ‘Online Cursus
Senioren’. Dat bericht vindt u op onze website www.rabobank.nl/
horstvenray
Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden die graag! Neem contact met ons op via
e-mailadres particulieren@horstvenray.rabobank.nl of telefoonnummer 077 389 84 00.

Belangrijke info vooraf!
Als u wilt deelnemen aan een van deze cursussen is het van
belang dat u in het bezit bent van een overeenkomst voor
Internet- & mobielbankieren. Heeft u dit nog niet of twijfelt u
hierover? Vermeld dit dan bij uw aanmelding, zodat wij dit voor

Ben jij lid van Rabobank Horst Venray? Wil je geïnspireerd worden door andere vrouwen of wil je andere vrouwen
inspireren? Praat mee en deel je ervaringen tijdens de ‘Inspiratietafels voor vrouwen’ op donderdag 19 maart 2015.
Je kunt je inschrijven voor de ‘Inspiratietafels’.

COÖPERATIEF CAFÉ OP
15, 21 EN 23 APRIL 2015

Waar en hoe laat?
Kantoor Rabobank Schouwburgplein 13 in Venray
Ontvangst vanaf 19.30 uur, start programma 19.45 uur.
Om 22.15 uur gezellige afsluiting.
Aanmelden
Wil je samen met andere vrouwen in gesprek gaan? Mail dan
naar cooperatie@horstvenray.rabobank.nl of bel 077 389 84 00.

Werken bij Rabobank
Horst Venray

LEDENAANBIEDINGEN
VOORJAAR 2015

Word jij de Rabobank? De Rabobank is een werkgever die
je de kans geeft je ambities te realiseren. En waar je het
gevoel hebt thuis te zijn. Dat is de werkgever die wij willen
zijn. En dat lukt. Niet voor niets behaalt de Rabobank
steeds een top tien-plek in het jaarlijkse onderzoek van
Intermediair naar de Beste Werkgevers van Nederland.

In de voorjaarseditie van Dichterbij Horst
Venray zijn twee lokale ledenaanbiedingen opgenomen. U vindt ze op bladzijde
38 van Dichterbij Horst Venray.

Dichterbij

HORST VENRA

Y

MAGAZINE VOOR
LEDEN VAN RABOBANK
HORST VENRAY
VOORJAAR 2015

Belevingsconcept The
Bird Family®
»28

COÖPERATIEF

CAFÉ

Ook in 2015 in gesprek
met leden »8

Internetcriminelen spelen in op actuele situaties. Zo misbruiken zij ook de komst van de
Rabo Scanner om u valse e-mails te sturen
of telefonisch contact met u te zoeken. De
Rabobank vraagt u nooit om persoonlijke
gegevens zoals uw toegangs-, inlog- en
signeercodes of uw pincode(s). U krijgt de
Rabo Scanner vanzelf en zonder kosten
thuisgestuurd. U hoeft deze dus niet zelf aan
te vragen. Wij bellen en e-mailen u niet over
het ontvangen of het in gebruik nemen van
de Rabo Scanner.
Vertrouwt u een e-mail of telefoontje niet? Klik
dan niet op de link(s) in de e-mail, verwijder
de mail of verbreek de verbinding. Bel zelf uw
bank terug als u vragen heeft over een e-mail of
telefoontje dat u heeft ontvangen.
Helpdesk
Bent u iets vreemds tegen gekomen? Heeft u
per ongeluk toch codes verstrekt, op een link
in een valse e-mail geklikt of twijfelt u over de
juistheid van een scherm in internet- of mobielbankieren? Neem dan onmiddellijk telefonisch
contact op met de Helpdesk Rabo Internet- en
Mobielbankieren op 0900-0905 (lokaal tarief ).

Inspiratietafels voor vrouwelijke leden
van Rabobank Horst Venray
Samen in gesprek
In groepjes van maximaal 15 deelnemers, waaronder zeker
één ervaringsdeskundige en/of gespreksleider, worden diverse
onderwerpen besproken. Een mooie gelegenheid om ervaringen
en uitdagingen met elkaar te delen en om tips te vragen en te
geven. Er zijn vier ‘Inspiratietafels’. Aan elke tafel wordt een ander
onderwerp besproken. Daarbij kun je een keuze maken uit de
onderwerpen:
• De financieel onafhankelijke vrouw (Vrouw & geldzaken)
• Tieners en geld
• Zorg voor een ander (Mantelzorg)
• Het roer om! (Carrière switch)

VEILIG BANKIEREN MET
DE RABO SCANNER

COÖPERATIEFOND
S

Levert bijdrage aan
leefbaarheid »18

KWETSBARE OUDEREN

Hoe financieel weerbaa
r
bent u? »22

Rabobank Horst Venray zoekt:
• een Accountmanager Grootzakelijk Food & Agri
• een Businesscontroller Bedrijfsmanagement

Bij Brownies & Downies Venray krijgt u tegen inlevering van de bon
in Dichterbij een gratis dessert gekoppeld aan het arrangement
‘eten wat de pot schaft’ op de laatste vrijdag van de maand. Bij The
Bird Family®in Horst kunt u het The Bird Family® boomstammetje en
de vogelbroodjes voor een speciale ledenprijs bestellen.

Interesse?
Kijk op onze website bij ‘Werken bij Rabobank Horst Venray’.

Knip de bon uit en lever deze in bij Brownies & Downies Venray
en/of The Bird Family®Horst.

In navolging van de bijeenkomsten in 2014
gaan we in 2015 ook weer graag met u in
gesprek bij u in de buurt. Op 15, 21 en 23
april organiseren wij Coöperatieve Cafés.
Kleinschalige bijeenkomsten waarvoor wij
onze leden uitnodigen. Deze keer staat het
thema ‘Wonen’ centraal, maar ook uw andere vragen of opmerkingen kunt u op deze
avond aan ons kwijt.
Data en locaties
Op woensdag 15 april is het Coöperatief Café in
Hegelsom, Tienray, Merselo en Venray (Veltum).
Op dinsdag 21 april in America, Evertsoord, Wellerlooi en Castenray. Op donderdag 23 april in
Grubbenvorst, Wanssum en Leunen.
De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor de omliggende dorpen. Leden ontvangen via e-mail
een persoonlijke uitnodiging.
Aanmelden
We nodigen leden van Rabobank Horst Venray
van harte uit om bij het Coöperatief Café aanwezig te zijn. U kunt kiezen uit 3 verschillende
data en 11 verschillende locaties. Er is altijd een
bijeenkomst bij u in de buurt. U kunt zich via
onze website aanmelden. Klik op aanmelden
Coöperatief Café.

