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Rustige carnaval
Carnaval in Horst aan de Maas is rustig verlopen. Er hebben zich volgens een woordvoerder van de politie Horst geen ongeregeldheden voorgedaan. Wel werd carnaval dit
jaar door enkelen aangegrepen voor een paar ludieke acties.

Verkeersmaatregelen
Dendron College
Op aandringen van de ouderraad van Dendron College in Horst gaat gemeente Horst aan de Maas verkeersmaatregelen treffen rondom de middelbare school. De ouderraad maakt zich al langer zorgen over de in haar
ogen onveilige verkeerssituatie.
Dagelijks fietsen duizenden
leerlingen naar en van de school en
maken daarbij onder meer gebruik
van de Gebroeders van Doornelaan en
de Lindweg. Onderweg ontstaan er
volgens de ouderraad regelmatige
onveilige situaties. In een brief aan
het College van B&W van Horst aan de
Maas wijzen zij onder meer op de
drukte die ontstaat op de Gebroeders
van Doornelaan door sluipverkeer
naar de A73, tourbussen die nergens
kunnen parkeren bij het schoolgebouw en ouders die hun kind met de
auto naar school brengen. Daarnaast
moeten de scholieren op de

Tienrayseweg en Venrayseweg een
aantal gevaarlijke kruisingen oversteken. De ouderraad maakt zich niet
alleen zorgen om de situatie rondom
de school, maar bijvoorbeeld ook om
de rotonde bij de Westsingel en de
veranderde regeling bij de stoplichten
op de kruising StationsstraatGasthuisstraat in Horst.
In een gesprek met de ouderraad
heeft wethouder Paul Driessen toegezegd dat er de komende maanden
diverse maatregelen worden genomen.
Zo wordt er ter hoogte van Dendron
College een schoolzone ingericht en
komt er een waarschuwingsbord langs

de Lindweg dat automobilisten wijst
op overstekende fietsers. Daarnaast
maakt de gemeente een inventarisatie van gevaarlijke paaltjes op fietspaden die deel uitmaken van de schoolthuisroute. Volgens de gemeente
vindt er namelijk de laatste jaren
een stijging plaats van eenzijdige
verkeersongevallen. Door de paaltjes
te verwijderen of te vervangen door
beter zichtbare exemplaren moet de
verkeersveiligheid worden verbeterd,
aldus de gemeente. De middelbare
school zelf gaat tijdens verkeerslessen meer aandacht schenken aan de
veiligheid op de routes.

Een politiewoordvoerder laat weten
dat de carnavalsvierders zich goed
hebben gedragen de afgelopen dagen.
“Het is heel rustig geweest in Horst aan
de Maas. Zoals elk jaar hebben we wel
jongeren aangetroffen die gezien hun
leeftijd nog niet mogen drinken, maar
wel onder invloed van alcohol waren.
We hebben daarover ook een signaal
naar gemeente Horst aan de Maas
gegeven.” Carnaval is een periode waar
de wereld even op zijn kop staat.
Carnavalsvereniging De Meulewiekers uit
Meterik doopte de Willem Alexanderstraat in Horst, waar Dreumelprins Paul III

woont, onlangs om tot Meterik-Oost.
“In het Meterikse veld wordt namelijk
hard gebouwd en het is nog maar een
kwestie van tijd voordat Horst bij
Meterik komt. De eerste stap is nu
gezet”, aldus De Meulewiekers.
Carnaval is ook een tijd waarin
liefdes ontstaan of zelfs nog eens extra
worden bevestigd. Zo waren de
feestvierders in de Mèrthal in Horst op
maandag 16 februari getuige van een
huwelijksaanzoek. Peter van Wegberg
vroeg zijn vriendin Joske Peeters op het
podium ten huwelijk en zij zei, onder
luid applaus, ‘ja’.
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Samenwerking basisscholen
Horst aan de Maas en Korea
Zeven basisscholen van Dynamiek Scholengroep starten op dinsdag 24 februari met een samenwerkingsproject
tussen Horst aan de Maas en Korea. De gezamenlijke opening van dit project is op basisschool De Meulewiek in
Meterik.
De basisscholen van Tienray,
Hegelsom, Meterik, Swolgen, America,
Griendtsveen en Blitterswijck doen
mee aan het project. Tot vrijdag

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Wim Coenen,
Rick van Gasteren, Anne Gubbels,
Fabienne ten Horn, Judith van
Meijel, Cleo Schatorjé, Gyonne
Schatorjé, Rosanne Vromen, Nicky
Willemsen en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Mike van Kempen
Marianne Pirlo
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

17 april gaan de leerlingen op hun
eigen school aan het werk met een
speciaal ontwikkeld lesboek en hun
eigen inspiratie en ideeën.
Doelstellingen van het project zijn
het leren kennen van de Koreaanse
cultuur en elkaar, leggen van verbindingen en duurzaam samenwerken.
Tijdens de slotmanifestatie op vrijdag
17 april presenteert elke groep wat ze
geleerd of gedaan heeft. De kennis die
ze hebben vergaard, wordt gedeeld
met elkaar en de scholen in Korea.

Op dinsdag 24 februari wordt het
project geopend met diverse workshops en onder meer een gesprek
tussen de leerlingen met burgemeester Kees van Rooij en de ambassadeur
de heer Jonghyun Choe. Samen wordt
er een videoverbinding gemaakt met
leerlingen in het Koreaanse Buyeo.
De samenwerkingen tussen Horst
aan de Maas en Buyeo bestaat sinds
2012. Naast economische doelstellingen is ook educatie een belangrijk
onderdeel.

Politie zoekt auto
na aanrijding
De politie zoekt sinds woensdagavond 11 februari naar een grijze
Peugeot 307. De auto wordt gezocht in verband met doorrijden na een
botsing in Sevenum.
De politie deed een Burgernetbericht uit met de oproep uit te kijken
naar een grijze stationwagen met
Pools kenteken. Volgens de politie
vluchtte de bestuurder toen na een
botsing met een andere auto discussie ontstond over de afhandeling.
Toen de bestuurder wegreed, is de
andere betrokkene gewond geraakt.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis
overgebracht.
Het ongeluk vond woensdag
11 februari rond 18.30 uur plaats
op de Donckstraat in Sevenum. De
oproep van de politie leverde nog
geen aanwijzingen op. De politie
vraagt getuigen contact op te nemen
via 0900 88 44.

Schade na natte zomer

Waterschap
HALLO in Dubai
had effectiever
moeten handelen
Waterschap Peel en Maasvallei had vorige zomer effectiever moeten
handelen en beter moeten communiceren. Dat is de conclusie van een
onderzoek naar de acties van het waterschap tijdens en na de extreem natte
periode in de zomer van 2014.
Het waterschap stelde na de natte
zomer een onderzoeksbureau aan om
te bekijken wat zij beter had kunnen
doen om wateroverlast tegen te gaan.
Adviesbureau HKV Lijn in Water stelt dat
het waterschap weliswaar te kampen
had met extreme weersomstandigheden, maar dat er ook heel wat
verbeterpunten aan te wijzen zijn.
Volgens HKV had het waterschap
eerder een crisisorganisatie moeten
inrichten, waardoor ze effectiever had
kunnen optreden tegen de problemen.
Ook functioneerden de alarmeringen
volgens hen niet optimaal. Het bureau
raadt het waterschap dan ook aan een
actievere crisiscommunicatie na te streven en dingen zoals het uitgevoerde
onderhoud en ingestelde hoogtes van
stuwen beter te registreren. Daarnaast
bleek dat veel agrariërs niet wisten wie
verantwoordelijk was voor het beheer
van welke sloten en stuwen.
Ook in Horst aan de Maas werd

wateroverlast geconstateerd: naast
volgelopen kelders en woningen, hadden vooral agrariërs last van het hoge
water. Zo kampte een agrarisch gebied
rondom de Dorperpeelweg in America
lange tijd met een extreem hoge
waterstand. Doordat het watersysteem
van beken, sloten en afwateringen vol
zat, werd het gebied kletsnat.
Het waterschap probeerde met het
maaien van beken en het openzetten
van stuwen de waterstand te verlagen.
Naar aanleiding van de hoge waterstanden kwamen ongeveer vijftig
schadeclaims binnen bij Waterschap
Peel en Maasvallei, waarvan een groot
deel uit het gebied tussen America
en Ysselsteyn. Dat benadrukt dat het
onderzoek los staat van de behandeling
van die claims.
Het waterschap is al bezig met een
aantal aanbevelingen uit het rapport en
heeft een taskforce in het leven geroepen om de andere tips te bekijken.

Huub en Rikie Tonino uit Lottum waren in november op vakantie in
Dubai. Zij bezochten daar onder andere hun dochter Sally, die daar in
augustus met haar gezinnetje naar toe was verhuisd. Ook vierden ze
hun 20-jarig huwelijk. Na een bezoek aan de stad met hoge gebouwen
en vele bouwputten, werden de stranden aan de Perzische Golf,
de oude stad en de haven bezocht. Op hun trouwdag bezochten ze
Burj Kalifa, de hoogste toren ter wereld. Als verrassing gingen ze ook
nog een dagje naar de woestijn. “Mijn dochter en haar man wisten dat
mijn man Huub het erg leuk zou vinden om door het losse
woestijnzand te rijden. Opeens zagen we dromedarissen rondlopen.
Ze waren helemaal niet bang”, vertelt Rikie over hun avontuur.
Huub nam in de woestijn even een momentje om bij te komen van alle
indrukken, mét een editie van HALLO Horst aan de Maas.

Het Tussendoortje
(voor twee personen)

€34,00

€17,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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‘Topsport om breedtesport te stimuleren’
Het sportevenement Powerman wordt dit jaar in een nieuw jasje gestoken. De vaste onderdelen van het
evenement blijven behouden, maar de locatie verandert. Daarnaast wordt er bij Powerkids dit jaar ook extra
aandacht besteed aan lekker, gezond en bewust eten.

En dan weer een lekkere

bruine boterham

www.bakkerijbroekmans.nl

Niet het Wilhelminaplein in Horst,
maar de Kasteelse Bossen vormen
dit jaar op zaterdag 11 en zondag
12 april het decor voor Powerman, de
lange-afstandsduathlon die ieder jaar
plaatsvindt in Horst. Powerman trekt
altijd vele sporters, maar afgelopen
jaren is gebleken dat de bezoekersaantallen nog wat achterbleven. “Juist
de beleving door het publiek is heel
belangrijk”, stellen voorzitter van
Stichting Powerman John Raadschelders
en pr-man Ron Muijres. “In het centrum
van Horst was het moeilijk om het evenement aantrekkelijk te maken voor
publiek, omdat er te weinig ruimte is.
Het evenement slipte gewoon dicht.
Het plein was veel te vol, wat ten
koste ging van de goede sfeer. Het
verplaatsen van het evenement was
wel een grote stap voor ons, want alle
infrastructuur moest opnieuw worden
georganiseerd. Alles moet verplaatst
worden en we hebben een hele
nieuwe route moeten uitstippelen”,
vertelt Raadschelders.
Het voordeel is volgens de mannen
dat er nu veel meer ruimte is voor
nevenactiviteiten om het evenement

zo aantrekkelijk mogelijk te maken
voor bezoekers. Muijres: “De start van
de race is nu bij het Parkhotel en dat
is echt een unieke locatie voor zowel
lopers als het publiek. Vroeger werden
de lopers bijvoorbeeld ontvangen
in de Mèrthal, maar nu is dat in het
Parkhotel. Een echte upgrade, als je het
mij vraagt. Voor het publiek betekent
de wijziging van locatie dat ze in een
mooie omgeving naar de race kunnen gaan kijken en daarna misschien
zelf nog wel een stukje kunnen gaan
wandelen.”
Bij Powerkids ligt de focus dit
jaar voor het eerst ook op gezonde
en bewuste voeding. Daarbij werkt
de organisatie onder andere samen
met KERNgezond, een concept dat is
gericht op gezondheidsbevordering en
sportstimulering. Maurice Graef van
KERNgezond: “We gaan voorafgaand
aan Powerkids clinics organiseren op
basisscholen en middelbare scholen in
de gemeente om kinderen bewust te
laten worden over gezonde voeding en
gedrag. Sporten alleen is namelijk al
goed, maar ook voeding is heel belangrijk om gezond te blijven.” Tijdens de

clinics staan ‘belevenissen’ centraal.
Graef legt uit: “Belerende toontjes
werken niet, we moeten kinderen laten
zien dat gezond eten en sporten leuk is.
En uiteindelijk hopen we dan natuurlijk
dat ze allemaal mee gaan doen met
Powerkids.” Raadschelders voegt toe:
“Kinderen moeten plezier hebben in
sport. Bij clinics is het dus heel belangrijk dat het niet alleen om prestaties
gaat, maar meer om lol maken. Een
stopwatch kweekt meteen spanning.”
Op zondag 12 april vindt er voor
het eerst een kookbattle plaats tijdens
Powerman. In het Parkhotel gaat een
groep kinderen in samenwerking met
een kok van het hotel de strijd met
elkaar aan om een zo goed mogelijk
gerecht te maken dat ook nog eens
heel gezond is.
Al met al hopen de heren met
de nieuwe opzet van het evenement
een groot publiek te trekken. Muijres:
“Beleving en emoties zijn heel belangrijk bij Powerman. Het is ons doel om
een evenement te organiseren voor
iedereen. Als er veel publiek langs het
parcours staat, dan motiveert dat de
lopers enorm.”

La Providence, Ursulinenweide 5, 5971 ED Grubbenvorst

Kiest u voor kwaliteit?

Gewoën Laeze

Initiatief voor tweedehandsboeken in Grubbenvorst
Stichting Gewoën Grubbevors start op zaterdag 21 maart een nieuw initiatief in het dorp. Onder de noemer
Gewoën Laeze kunnen inwoners in creatief centrum De Baersdonck tweedehands boeken lenen.
In het verleden heeft stichting
Gewoën Grubbevors al een aantal
activiteiten met De Baersdonck
georganiseerd. Zo werden samen
met kinderen van de basisscholen en
cliënten van De Baersdock stoeptegels
beschilderd en schilderijen geplaatst
bij de supermarkt. Voorzitter John
Jenniskens: “Mede door het wegvallen van de bibliotheek ontstond het
idee om bij De Baersdonck een ruimte

te maken waar men tweedehands
boeken kan lenen. Daarnaast was de
gedachte om ook de cliënten van De
Baersdonck bij dit project te betrekken
en een soort van sociale ontmoetingsruimte te creëren. Zij gaan koffie en
thee serveren.” Het project gaat deel
uitmaken van de overige activiteiten
van de stichting. “De bedoeling is
dat de inwoners van Grubbenvorst
goede tweedehands boeken gratis ter

beschikking stellen. Deze kan men
vervolgens gratis lenen waarbij het
uiteraard de bedoeling is dat deze
weer worden ingeleverd. Bewust is
gekozen om geen jeugd- of studieboeken te plaatsen aangezien deze al
bij de schoolbibliotheken beschikbaar
zijn.”
Voor meer informatie over het
aanleveren van boeken mail naar
gewoenlaeze@gewoengrubbevors.nl

dealer van

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

Aanrijding?

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Geen tijdelijke verhuizing OM: Mogelijk
voor winkels Kloosterhof link tussen
Tijdens de verbouwing van winkelcomplex het Kloosterhof in Horst kunnen de winkels op hun plek blijven. Dat stelt
directeur Marc Janssen van vastgoedontwikkelaar Suyderland. In de oorspronkelijke plannen zou het hele pand
tegen de vlakte gaan en moesten de winkels tijdelijk verhuizen.

Aanvankelijk zou Kloosterhof in Horst
compleet gesloopt worden om ruimte te
maken voor nieuwbouw, waardoor
supermarkt Jan Linders tijdelijk naar de
Mèrthal zou moeten verhuizen. Andere
huurders moesten in tijdelijke winkelruimtes ondergebracht worden. Dit plan
is echter van de baan, omdat er wegens
beperkte leegstand in het centrum van
Horst geen ruimte voor de huurders is.

“Alle winkels blijven nu gehandhaafd.
Dat kan ik met zekerheid zeggen”,
vertelt Janssen. Volgens hem wordt nog
aan het plan voor de ingrijpende
verbouwing van het Kloosterhof
gewerkt, omdat alle bestaande winkels
nu tijdens de vernieuwing in het
complex blijven.
“Er is uiteindelijk niet heel veel in
eerdere ontwerpen gewijzigd, maar we

moesten wel creatiever gaan denken.
We zijn nu bij het finetunen beland”,
aldus Janssen. De werkzaamheden aan
het Kloosterhof zijn al enkele malen
uitgesteld. Eerdere plannen voor
appartementen boven de winkels
werden al geschrapt. Suyderland
verwacht over een paar maanden meer
duidelijkheid te hebben over
de verbouwing van het complex.

Geldig in week 8 (zondag 15 t/m zaterdag 21 februari 2015)

ontvoeringen
De twee verdachten in de ontvoeringszaak in Sevenum worden nu ook
verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van een 22-jarige vrouw in
Tienray in augustus 2013. Dat bevestigt een woordvoerder van het
openbaar ministerie.
Volgens de woordvoerder wordt
onderzocht of de 37-jarige Pietro T. uit
Kessel en de Duitse Nicole H. (25)
naast de ontvoeringszaak in Sevenum
ook betrokken zijn bij een eerdere
ontvoering van een vrouw op de
Tienrayseweg in Tienray. De twee
verdachten zitten op dit moment vast
op verdenking van ontvoering van een
17-jarig meisje uit Maasbree op 21
november vorig jaar. Zij werd van haar
fiets getrokken en in de kofferbak van
een auto mee-genomen, tot zij wist te
ontsnappen. De man uit Kessel en de
Duitse werden in december aangehouden. Volgens de woordvoerder van
het openbaar ministerie nu onderzocht
of de twee ook betrokken zijn bij een
eerdere ontvoeringszaak. In Tienray
werd in augustus 2013 een 22-jarige

vrouw van haar fiets getrokken en in
een auto meegenomen. Zij wist te
ontsnappen op de Spoorstraat. Voor
dit voorval werd meermaals via het
landelijke opsporingsprogramma
Opsporing Verzocht aandacht
gevraagd. Een nieuwe uitzending eind
januari leverde weer een aantal tips
op. Volgens de woordvoerder van het
OM zijn in de Tienrayse zaak nu
DNA-sporen aangetroffen van de
Duitse en de man uit Kessel. In het
kader van het onderzoek kan zij nog
geen verdere uitspraken doen.
Eerder onderzocht de politie een
mogelijk verband tussen de ontvoering in Sevenum en vergelijkbare
zaken in de omgeving van Nijmegen,
maar die link werd na onderzoek
verworpen.

Gemeente
onderzoekt mantelzorgcompliment
Gemeente Horst aan de Maas wil de waardering voor mantelzorgers
in stand houden, maar daarvoor maatwerk toepassen. Dit zegt zij in
antwoord op vragen van de SP, na aanleiding van het wegvallen van het
landelijke mantelzorgcompliment.

ste
Het goedkoop
r
alternatief voo
.
de laagste prijs
OK€ Ultra
wasmiddel wit
Voor 22 wasbeurten
Zak 2 kilo

2.19
OK€ Koffiepads
Zak 36 stuks

OK€ Allesreiniger
Fles 1 liter

Pak 1,5 liter

Flacon 750 cl

goede ondersteuning en waardering
op maat.
Door middel van zogenoemde
vraagverhelderingsgesprekken wordt
de komende periode verder
onderzocht waar mantelzorgers
individueel behoefte aan hebben.
Jaarlijks worden ook in Horst aan de
Maas tijdens de Dag van de
Mantelzorg, op 10 november,
activiteiten georganiseerd voor
mantelzorgers. De gemeente gaat
nog bekijken of het mogelijk is om
mantelzorgers die niet bij deze dag
aanwezig kunnen zijn, toch een blijk
van waardering te geven.

0.49
OK€
Sinaasappelsap

OK€ Mayonaise

1.99

Gemeenten zijn vanaf dit jaar
formeel verantwoordelijk voor de
ondersteuning en waardering van
mantelzorgers. De landelijke regeling
mantelzorgcompliment van de
Sociale Verzekeringsbank (SVB) is
met ingang van dit jaarechter
vervallen. Die bestond uit een
bedrag van 200 euro. In plaats
daarvan gaat Horst aan de Maas
bekijken of de ondersteuning van
een mantelzorger meer op maat
toegepast kan worden, door te
kijken naar de persoonlijke situatie
van de verzorger. De gemeente heeft
daarvoor al gesprekken gevoerd en
volgens haar geven mantelzorgers
aan behoefte te hebben aan een

1.

19

1.15
VANAF

OK€
Cocktailnoten
of Japanse mix
Zak 250 gram

0.69

Lucassen | Patronaat 13C | Horst | T: 077 396 13 90 |
Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 17.00

SOS Meerlo-Wanssum
bouwt een
speciale school
voor dove kinderen
in het dorpje Jiboro
(Gambia)

Helpt u mee?

Bankrekeningnr.: 13.25.91.189

www.sos-meerlowanssum.nl
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Provinciale statenverkiezingen

‘Het belangrijkste is
dat je goede mensen in de
politiek hebt’

kwaliteit bij team geert nottelman
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Jos van den Borne (61) uit Griendtsveen staat op de achtste plek bij 50PLUS voor de provinciale
statenverkiezingen en is lijsttrekker voor het bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei namens 50PLUS.
Momenteel heeft deze partij één zetel in de provinciale staten. “Ik wil meer doen dan alleen contributie betalen.
Ik wil betrokken zijn en een bijdrage leveren aan een leefbare maatschappij”, aldus Jos.

www.haardstede.nl

Jos was voorheen lid van het
CDA. “Ik herkende me niet meer
in de visie, waarop ik besloot mijn
lidmaatschap op te zeggen. Het
gezinsleven kwam niet meer duidelijk
naar voren in het partijprogramma,
terwijl dit altijd een van de
speerpunten was. Ik hoorde al veel
over 50PLUS en het programma sprak
mij aan, met name de opvattingen
omtrent de zorg voor ouderen. Hierop
ben ik lid geworden”, vertelt hij.

Eerst teveel ruzie,
nu gaat het goed
De partij deed niet mee aan de
gemeenteraadsverkiezingen van vorig
jaar in Horst aan de Maas, maar Jos
wil zich wel graag actief inzetten. “Ik
wil meer doen dan alleen contributie
betalen. Na een intern gesprek heb
ik mij verkiesbaar gesteld, zowel voor
de provinciale statenverkiezingen
als het waterschap. Ik wil betrokken
zijn en een bijdrage leveren aan
een leefbare maatschappij. Als onze
jonge partij sterk genoeg is, denk ik
dat ze ook deel gaat nemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen. Er was
het probleem van teveel ruzie, maar
nu gaat het goed en werken we in
één richting.”
Voor het waterschap is Van
den Borne lijsttrekker en voor de
provinciale statenverkiezingen
staat hij nu achtste op de lijst. “Ik
wilde wel hoger, maar je kunt niet
voor beide zetels gaan. Daar heb
ik momenteel ook geen tijd voor.
Het belangrijkste is dat je goede
mensen in de politiek hebt, die het

programma kunnen verdedigen en
betrokken zijn”, aldus Jos.

50PLUS mikt op
zorg en koopkracht
Gedurende de campagne mikt
50PLUS voornamelijk op de zorg
en de koopkracht. “Wij hopen
hierin een verschil te maken.
Participatie en leefbaarheid zijn
veelvoorkomende termen. Mensen
moeten langer doorwerken, terwijl
er steeds minder werkgelegenheid
is. Waarom probeert de provincie
geen middelgrote bedrijven hierheen
te trekken, bijvoorbeeld door
middel van subsidies? Zo voorkom
je ontgroening en dat is goed voor
iedereen.”

‘Vraag je af
wat echt nodig is’
”De dorpen en steden
moeten leefbaar blijven middels
voorzieningen, een veilige omgeving,
goed openbaar vervoer en recreatie
in de eigen natuurlijke omgeving.
Het vakantiegeld wordt immers
steeds vaker gebruikt om gaten op te
vullen”, aldus Jos. Waar haalt 50PLUS
het benodigde geld vandaan om hun
plannen daadwerkelijk te realiseren?
Jos: “Vraag je af wat echt nodig is.
Geld kun je immers maar een keer
uitgeven. Besteed het niet aan een
veenbosplantje van enkele miljoenen
of het Gasthoês in Horst waar ook
miljoenen mee gemoeid zijn. Je
moet prioriteiten stellen: wat is nú
belangrijk?”

50PLUS heeft nu één zetel in
de provinciale staten. “Ik hoop op
minimaal drie zetels. Het zit er ook
in, want we zijn flink aan de weg
aan het timmeren. We weten nu
wat we willen en mensen beseffen
ook steeds meer dat er iets moet
veranderen. Met drie zetels heb
je natuurlijk niet zo heel veel te
vertellen, maar er wordt wel naar je
geluisterd. Zo zie je bijvoorbeeld dat
de politieke partijen zich steeds meer
met ouderen gaan bezighouden. En
meer zetels in de provinciale staten
betekent ook meer zetels in de Eerste
Kamer”, vertelt Jos.

Mensen hebben
recht op eerlijke
verhalen
Hoe denkt hij de mensen bij de
verkiezingen te betrekken? Voor
velen vormt het immers een vervan-mijn-bedshow en de opkomst is
traditioneel laag. “Mensen moeten
meer met politiek in aanraking
worden gebracht. Wij moeten de
media meer benaderen en de media
moeten op hun beurt ook meer
belangstelling tonen. Mensen hebben
recht op eerlijke en transparante
verhalen en moeten weten dat er
wat te kiezen valt. Het is belangrijk
om in gesprek te gaan en mensen
het belang van politiek in te laten
zien. Dit geldt overigens niet enkel
en alleen tijdens de verkiezingen.
Provincie en de politiek moeten
te allen tijde duidelijk blijven
communiceren”, sluit Jos af.

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Wij willen u allen hartelijk dank zeggen voor de grote
belangstelling na het overlijden en tijdens de afscheidsdienst
van mijn man, ôzze pap en opa,

Jan van Ooijen
Jullie medeleven, in welke vorm dan ook,
heeft ons veel steun en troost gegeven.
De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 21 februari
om 17.30 uur in de H. Odakerk te Melderslo.
Gerd van Ooijen-Tijssen
Kinderen en kleinkinderen

Wat Blijft
Wij zijn onze moeder niet verloren
daarvoor gaf ze ons te veel
Wat zij ons zei dat blijven wij horen
voor wat we zijn is zij ons deel
Wij komen haar overal nog tegen
in wat we doen en laten
Zij was en blijft voor ons een zegen
waarvan het spoor steeds verder gaat.
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend
heeft, delen wij u mede, dat rustig van ons is heengegaan
onze lieve mam

Gerarda Ernst-Maessen

Via deze weg willen wij u bedanken voor uw blijken
van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden
van ons mam en oma

Miep van Deijnen-Tielen
Uw medeleven heeft ons goed gedaan
Will en Harry Kanters-van Deijnen
Nell en Hans Janssen-van Deijnen
Henk en Ger van Deijnen-Verhaegh
klein- en achterkleinkinderen.

Bezige handen, nu gevouwen en stil
een leven vol ijver, zo was je wil
Nu heb je rust, met lichaam en geest
vaak zullen we denken aan wat is geweest

Piet Rutten
“Rutte Piet”
echtgenoot van

Jo Rutten-Daniëls
Hij overleed in de leeftijd van 83 jaar
Jo
Mark
Aniet
Frank en Vera
Youri, Nadja, Vigo

echtgenote van

Jac Ernst †
Zij overleed in de leeftijd van 87 jaar
Gennep:
Gemert:

Tiny
Leni en Ben

Venlo, 16 februari 2015
Correspondentieadres: Horst 74, 5422 BK Gemert
De uitvaartdienst zal worden gehouden op
zaterdag 21 februari 2015 om 10.30 uur in de aula van
Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst.
Aansluitend leggen wij mam te rusten bij pap op
de r.k. begraafplaats te Horst.
Bijeenkomst in het uitvaarthuis om 10.15 uur
alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
Ôs mam is opgebaard in het voornoemde uitvaarthuis waar u
vrijdag van 18.30 tot 19.15 uur afscheid van haar kunt nemen.
In plaats van bloemen word een bijdrage voor een
nader te bepalen goed doel op prijs gesteld.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.
Wij zijn erg dankbaar voor de liefdevolle verzorging die ôs mam
in verpleeghuis Berkele Heem mocht ontvangen.

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.
Gevraagd loop-/sloopauto’s.
Alle merken. Tel. 06 54 97 63 59.

Binnenstalling gezocht voor camper.
In Horst of directe omgeving.
Tel.nr. 06 22 08 92 20.
B24fitclubs zoekt 3 enthousiaste
gemotiveerde collega’s die willen
(leren) werken als welzijnscoach.
Voor meer informatie belt u met
06 10 29 17 21.

Venlo, 16 februari 2015
Stoktstraat 30, 5961 TN Horst

De crematiedienst zal worden gehouden op zaterdag 21 februari
2015 om 10.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
In de avondmis van vrijdag om 19.00 uur in de parochiekerk
van de H. Gertrudis te Lottum zullen wij Piet bijzonder gedenken.
Na de avondmis is er gelegenheid om persoonlijk afscheid
van Piet te nemen in Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor beide diensten.
In plaats van bloemen wordt een bijdrage voor het reumafonds
op prijs gesteld. Hiervoor staan collecte bussen bij het
condoleanceregister.

Te huur woning Meerlo. Wegens
annulering opnieuw aangeboden: halfvrijstaande woning, woonopp. 140 m2,
3 slaapkmrs. Tel. 06 46 71 72 87.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

Dag en nacht bereikbaar



Geboren

Sten

31 januari 2015
Zoon van
Roel Kessels en
Krista van Dijck
Pastoor Kerboschlaan 14
5973 NV Lottum

Verloren kinderstep langs fietspad A73
ter hoogte van Convent. De eerlijke
vinder kan bellen naar 06 46 59 29 18.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Business Centrum Horst.
Kantoorruimte, werkplaatsen, opslag
aan de Westsingel. Info: 06 24 19 24 01
www.businesscentrumhorst.nl.
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
Stallingsruimte gezocht in Hegelsomomgeving. Tel. 077 398 53 26.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Binnen vlooienmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22. Zo. 8 mrt. 9-16 uur.
Voor meer info en inschrijven via
hh-marktkramen.nl
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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Bedrijfsruimte te huur op bedr. terrein
Berghem te Sevenum: tot. opp. 480 m2:
entr-kantoor-keuken-toilet ca. 40 m2.
Verwarmde bedr. ruimte ca 120 m2.
Opslag ca.320 m2 met 200 m2 zolder.
Ged. huur mogelijk. 077 467 22 95.
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.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Gevraagd spullen voor startende
kringloop. Halen alles gratis op
o.a. meubels, electra, gereedschap,
witgoed, antiek, porcelein, kleine
spullen etc. Geldt ook voor uw
complete inboedel. Tel. 06 49 78 91 04.
Yogacentrum L’Espoir.
Yoga nu 5 lessen voor €32,50 alle
avonden en ook op dinsdag en vrijdagochtend. www.yogacentrumlespoir.nl
tel. 077 398 51 36, lid van
vv yogadocenten nl.

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

Gerrie
van den
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

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

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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Zorgen om spoorwegovergang en geluidsoverlast

Gemeenten eisen snelle
aanpassingen spoor

Horst aan de Maas trok onlangs samen met Venlo en drie Brabantse gemeenten bij staatssecretaris Wilma
Mansveld van Infrastructuur en Milieu aan de bel: zij voorzien grote problemen als de Betuwelijn wordt verbouwd
en de druk op de spoorlijn Eindhoven-Venlo toeneemt.

nieuws 07

Toekomst
vogelmarkt
Meerlo onzeker
De vogelmarkt van vogelvereniging De Gevleugelde Vrienden
Wanssum eo kan in februari niet door gaan. “Vanaf 1 november heeft de
overheid de regels voor het organiseren van een vogelmarkt en vogeltentoonstelling aangescherpt. Wat deze regelgeving betreft is echter nog
zoveel onzeker, dat we besloten hebben op meer duidelijkheid te
wachten”, aldus voorzitter Jan Wijnhoven.
Het probleem zit volgens de
vogelvereniging in de definiëring
van de begrippen ‘bedrijfsmatig’ en
‘hobbyisten’. “Wat zijn wij? Wij
kunnen niet precies de juiste
regelgeving vinden. Bedrijfsmatig is
een vrij groot begrip waarbij zakelijk
verdienen centraal staat. Bij
hobbyisten staat het plezier voorop.
Wij kweken enkele vogeltjes. Hoe ga
je om met de paar die over zijn? Is
het kopen van zo’n vogeltje op onze
vogelmarkt dan bedrijfsmatig?”,
vraagt Jan zich af.
De vogelvereniging wacht liever
op meer zekerheid en duidelijkheid
dan dat ze geldboetes riskeert.
“Indien we onder de noemer
‘bedrijfsmatig’ vallen, dienen er
bijvoorbeeld ook een veearts en
deskundigen aanwezig te zijn. De
kosten die dit met zich meebrengt,
maken een dergelijk evenement
voor ons onbetaalbaar. Uiteraard

Gemeente Horst aan de Maas
heeft samen met gemeenten Venlo,
Eindhoven, Deurne en Helmond een
dringende brief aan de staatssecretaris gestuurd om aandacht te vragen
voor het probleem. Vanaf 20 april
wordt een gedeelte van de
Betuweroute langdurig afgesloten. De
goederentreinen worden dan via het
traject Eindhoven-Venlo omgeleid. Een
eerste omleiding, die eind januari
plaatsvond, heeft volgens de
gemeenten al geleid tot veel overlast.
De gemeenten willen daarom met
grote spoed maatregelen.
Volgens de vijf gemeenten wordt
de leefbaarheid langs de route sterk
aangetast door de omleiding, die
acht jaar lang een week per maand
gebruikt gaat worden. De gemeenten

verwachten in die periodes ruim honderd goederentreinen per dag extra.

Overgang 20 tot 30
minuten per uur
gesloten
Met name de spoorwegovergangen baren de gemeenten zorgen.
Onder andere op de Stationsstraat in
Horst kan de omleiding er volgens
hen toe leiden dat de overgang twintig tot dertig minuten per uur gesloten zal zijn. “Dit leidt tot onveilige
situaties, onacceptabele vertragingen
voor hulpdiensten en aantasting van
de leefbaarheid”, aldus de gemeenten.
Zij dringen er daarom bij de

Uitnodiging

staatssecretaris op aan om de spoorwegovergangen snel te verbeteren en
zo min mogelijk goederentreinen in
de spits te laten rijden. De overgang
in Horst is al jaren een heikel punt en
werd al meermaals door de gemeenteraad onderzocht. De gemeenten
stellen in de brief voor om de problemen op de overgangen snel uit een
landelijk budget aan te pakken.
De gemeenten willen daarnaast
regelmatig geïnformeerd worden over
de hoeveelheden gevaarlijke stoffen
die over de route worden vervoerd
en willen maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan. Die overlast
vreest zij met name ’s nachts. “Wij
eisen afdoende maatregelen vóór
aanvang van de omleidingen”, aldus
de gemeenten in de brief.

hanteren liefhebbers ook regels en
willen ze dat de vogels goed
beschermd worden. Dit is echter een
straat te ver. We hebben onze zorgen
en vragen doorgestuurd aan de
bond. Hoe kunnen we een opening
vinden? Wellicht biedt een andere
uitleg of bijlage bij de regelgeving
uitkomst.”
Vogelvereniging De Gevleugelde
Vrienden Wanssum eo organiseert al
zo’n 42 jaar vogelmarkten. “Zij
vormen voor ons een kleine bron
van inkomsten. Vergelijk het met
een voetbalwedstrijd waar een
kleine entree voor gevraagd wordt.
Wanneer deze evenementen geen
doorgang meer kunnen vinden, zou
dit een financiële strop betekenen.
Onze vogeltentoonstelling valt
immers ook onder deze regelgeving.
Ik ben echter een optimist en
verwacht op korte termijn meer
duidelijkheid te krijgen”, sluit Jan af.

Mennen met
een handicap
Tijdens de jaarlijkse menwedstrijden in Horst aan de Maas wordt dit
jaar van vrijdag 17 tot en met zondag 19 april ook gestreden om de Para
Mennen Trophy, een nieuwe uitdaging op hoog internationaal niveau
voor rijders met een fysieke handicap.
De organisatie van de menwedstrijden in Horst aan de Maas stelt dat
zij vanwege haar goede voorzieningen
voor gehandicapte rijders gekozen is
als een van de locaties voor de
wedstrijden. Om de trophy wordt

gestreden in de disciplines dressuur,
vaardigheid en een marathon met
hindernissen. De punten voor de
trofee zijn te verdienen tijdens vier
internationale wedstrijden verspreid
over Nederland. Trophy.

donderdag 26 februari

Kom naar
onze Finn
comfortdag!

Een adviseur van Finn comfort zal deze dag aanwezig
zijn voor al uw vragen over deze zeer comfortabele
schoenen. Gratis voet en schoen advies en een
mooie goodybag bij aankoop van deze schoenen
ontvangt u deze dag kado! De koffie staat klaar!

Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
volg ons ook op
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Al vijf generaties in dezelfde familie

Melkveebedrijf Broekhuizenvorst een van
de oudsten van Nederland
Aan de Blitterswijckseweg in Broekhuizenvorst ligt Op Wis, een melkveebedrijf dat wordt gerund door Wilfried (44) en Judith (43) van Dijck-Hermans. Aan het einde van de oprijlaan naar
het erf verwelkomt een grote kunstkoe iedereen die het familiebedrijf bezoekt. Het is een bijzonder melkveebedrijf, dat al meer dan vijf generaties in bezit is van de familie Hermans en
dateert uit 1495. Mogelijk is Op Wis het oudste agrarische bedrijf van Limburg, wellicht zelfs van Nederland. Van de oorspronkelijke boerderij is echter niets meer over. Naast de moderne
stallen staat het woonhuis van Wilfried, Judith en hun drie dochters Stephanie (16), Noëlle (14) en Marlon (12).
Erf is visitekaartje
Wilfried komt oorspronkelijk uit een
veehouderijgezin uit Oirlo en verhuisde na zijn
huwelijk naar Broekhuizenvorst. Het erf van
melkveebedrijf Op Wis ligt er keurig bij. Het is
het visitekaartje van Wilfried, Judith en Wiel
Hermans (77), de vader van Judith. Wiel komt
nog elke dag ‘klussen’. Voor drie dagen per
week is een medewerker aangesteld om het
echtpaar te ontlasten met de werkzaamheden
op de melkveehouderij. Ondanks de 24-uursjob,
willen Wilfried en Judith met niemand ruilen. Ze
houden van hun werk.
Databank
Over Op Wis vertelt Wilfried: ”Ons
melkveebedrijf herbergt tweehonderd koeien
en 170 stuks jongvee. Per week worden
ongeveer vier kalveren geboren. De koeien
leveren op jaarbasis twee miljoen liter melk.
Hiervan zou je 200.000 kazen kunnen maken.”
Om alle dieren te voorzien van voer bewerken
Wilfried en Judith 64 hectare gras en 45 hectare
maïs. Een koe eet immers behoorlijk: ongeveer
45 kilo gras en maïs, aangevuld met brokjes,
per dag. Dit zijn ingrediënten die een goede en
gezonde melkproductie garanderen. Alle koeien
hebben een halsband met chip en worden
driemaal daags volautomatisch gemolken.
Een robotarm heeft vier zuignappen, borstels
en spuitnippels om de spenen van een koe
schoon te maken. De borstels zorgen voor de

benodigde stimulans om melk te geven waarna
de zuignappen lasergestuurd hun weg naar de
spenen vinden. De computer geeft tijdens en na
het melken ontelbare gegevens. Vier melkrobots
zijn dag en nacht in bedrijf om de grote koeltoren
van 24.000 liter te voorzien van melk, die in een
uur wordt teruggekoeld van 38 naar 4 graden.
Dit garandeert de kwaliteit van de melk. “Onze
eerste werkzaamheden ’s ochtends bestaan uit
data analyseren en checken welke dieren niet
bij de robot zijn geweest. In feite zijn we IT-er,
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Goed geregeld
Het gezin Van Dijck-Hermans leeft echter
niet alleen voor de koeien. Wilfried speelt van
oktober tot april volleybal bij de recreanten en
Judith zingt en wandelt graag. Met vriendinnen
maakt ze wekelijks een ommetje van zeven
kilometer. Indien nodig helpen kinderen mee
op de boerderij. “Wij willen onze kinderen
ook quality-time geven. Stephanie speelt
volleybal en is keigoed in deze sport. Noëlle
rijdt pony (dressuur en springen) en Marlon
speelt volleybal en rijdt pony”, zegt Judith.
Omdat Op Wis in het buitengebied ligt, worden
de meiden naar activiteiten gehaald en
gebracht door Judith of Wilfried. “Een losliggend
fietspad met goede verlichting zou welkom
zijn tussen Broekhuizenvorst en Blitterswijck.
Misschien kan dit meegenomen worden bij
de reactivering van de Oude Maasarm”, zegt
Judith. “Ik laat mijn dochters echt niet in het
donker over de Blitterswijckseweg fietsen.”
Naast alle hobby’s heeft de automatisering
ertoe bijgedragen dat het hele gezin ook op
vakantie kan. Een weekje, want langer kan
Wilfried zijn ‘dames’ niet missen.

manager en melkveehouder. Computers hebben
veel dingen gemakkelijker gemaakt maar ik
vertrouw mijn ogen het meest. Wanneer er iets
mankeert aan de dieren zie ik dat, daar heb ik
geen pc voor nodig”, aldus de melkveehouder.

Nieuwe centrummanager Horst Venoscandag
Anita Rongen is door het bestuur van Centrummanagement Horst-centrum aangesteld als nieuwe centrummanager. Zij volgt daarmee Rob Geurts op.
Rob Geurts stopte twee jaar
geleden als centrummanager en na
lang zoeken heeft het bestuur de uit
America afkomstige Anita Rongen als
zijn opvolger benoemd.
“Anita Rongen is altijd werkzaam
geweest in de food en retail en heeft

daardoor een sterke band met en
kennis van het wel en wee van de
ondernemers in de retail opgebouwd”,
aldus voorzitter van het Centrummanagement Horst, Jan Nabben.
“Zij heeft haar werkzaamheden met
veel drive en enthousiasme opgepakt

en zal de komende weken worden
voorgesteld aan onder meer de
ondernemers binnen Horst-centrum.
Wij zijn erg blij deze toch belangrijke
functie van centrummanager met
Anita Rongen op een prima wijze te
hebben ingevuld.”

Zorgcentrum La Providence in Grubbenvorst houdt op donderdag 26
februari een venoscandag. Geïnteresseerden kunnen dan gratis een digitale gezondheidsanalyse laten maken van de vaten in hun benen.
Bij La Providence kan men ook
terecht voor het aanmeten van
steunkousen. De venoscandag wordt
georganiseerd in samenwerking met
Kersten Hulpmiddelenspecialist en

Bauerfeind. Aanmelden voor deze
scan, tot uiterlijk 24 februari, kan via
de receptie van het behandel- en
adviescentrum van La Providence of
via 077 355 56 66.
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Joep Gommans stopt bij familiebedrijf
Joep Gommans maakte onlangs bekend te stoppen bij Gommans De Echte Bakker. Hij verlaat het familiebedrijf
na er zestien jaar fulltime gewerkt te hebben. Zijn broer Bas gaat zelfstandig verder met het bedrijf. “Ik ben heel
erg toe aan een nieuwe uitdaging en nieuwe prikkels”, verklaart Gommans zijn keuze.

Hij geeft aan dat de bakkerswereld
nog niet van hem af is. “Daarvoor heb
ik veel te veel passie voor dit vak. Ik ga
mijn brede kennis die ik in de afgelopen zestien jaar heb opgedaan beschikbaar stellen voor andere bakkers en ga
daar een eigen bedrijf voor oprichten,

maar het fijne daarover kan ik nog niet
vertellen.” Zijn broer Bas gaat zelfstandig verder met het bedrijf. Wanneer
Joep precies stopt, is nog niet helemaal
duidelijk. “Het meest reële scenario
is dat dit ergens tussen 1 augustus en
31 december zal zijn.”

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOU

TIE
TWORMINSPEC

06-22605746

●

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

Blitterswijck

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

Bas en Joep (rechts) met hun moeder tijdens de honderdste
verjaardag van het familiebedrijf. (Foto: archief)
Joep begon met bijbaantjes in het
familiebedrijf en werkte er de laatste
zestien jaar fulltime. Hij was commercieel verantwoordelijke onder zijn
moeder en is de laatste elf jaar met zijn
broer Bas eigenaar van het bedrijf.
“Na een periode van persoonlijke
bezinning en ontwikkeling heb ik het

besluit genomen dat mijn toekomst
niet ligt binnen ons familiebedrijf dat al
honderd jaar bestaat. Vol overgave heb
ik in de afgelopen zestien jaren mijn
tijd en energie kunnen steken in dit
bedrijf, echter ben ik toe aan nieuwe
uitdagingen. Ik zal op zoek gaan naar
deze nieuwe uitdagingen binnen de

bakkerijbranche waarbij mijn kennis,
opleiding en ervaring in de marketing
en bedrijfskunde nóg beter tot zijn
recht komen”, laat Joep Gommans
weten. “Daarnaast lijkt het me heerlijk
om in de toekomst een broer en
moeder te hebben waarmee ik geen
zakelijke belangen heb.”

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

Oh, zit dat zo!

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45

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

Nederlandse Taal Les
voor volwassen anderstaligen.
Voor info bel: 077 303 1024.

Over lenen

Door: Marion Vullings, Adviseur Verkoop & Service
In het leven kom je wel eens voor een grote uitgave te staan. Soms weet
je jaren van tevoren dat hij er aankomt, zoals de verouderde keuken
die je binnen een paar jaar moet vervangen.

Sparen is een goede keuze. Maar
soms kun je het geld niet op tijd bij
elkaar sparen. Bijvoorbeeld omdat u
plotseling wordt geconfronteerd met
een grote uitgave. Niet iedereen heeft
zomaar het geld liggen voor een auto
of duur onderwijs. Dan is het prettig
om te weten dat ook verantwoord
lenen mogelijk is.
Een verantwoorde lening is een
lening die bij u past
Leen niet voor uitgaven waar je
maar kort plezier van hebt of
bedragen die zo hoog zijn dat je
iedere maand in de problemen komt.
Een lening moet verantwoord zijn en
bij u passen. Een lening kunnen
terugbetalen is namelijk net zo
belangrijk als een lening kunnen
krijgen. Daarom kijkt een bank altijd
samen met u naar uw financiële

situatie. Wat is uw inkomen? Heeft u
spaargeld? Wat zijn uw woonlasten en
andere financiële verplichtingen? En wat
als u werkloos wordt of arbeidsongeschikt raakt? Ook wordt bij BKR getoetst
of u al lopende leningen heeft. Een bank
wijst u altijd op de risico’s en kosten
(aflossing en rente) van lenen. Want geld
lenen kost geld.
Betaalbehoefte
We spreken van een betaalbehoefte
wanneer je af en toe wat extra
betaalruimte op je betaalrekening nodig
hebt. Ook wel ‘kort rood staan’
genoemd. Je spreekt met de bank af hoe
hoog het bedrag is dat je maximaal mag
rood staan. Dit noemen we de kredietlimiet. Er zijn wel voorwaarden; je moet
bijvoorbeeld een keer in de drie
maanden een positief saldo hebben.
Leenbehoefte
We spreken van een leenbehoefte
wanneer je een of meerdere grotere
uitgaven hebt. Hiervoor kun je een

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

Persoonlijke Lening of een Doorlopend
Krediet afsluiten. Bij een Doorlopend
Krediet leen je voor een of meer grote
uitgaven en is er de mogelijkheid om
vaker een bedrag op te nemen. Bij
een Persoonlijke Lening neem je
eenmalig een bedrag op.
Wij helpen u graag met het
realiseren van uw doelen en wensen.
Maar wij vinden het belangrijk dat u
de lening kunt terugbetalen. In uw en
ons belang. Als u een lening wilt
afsluiten is het verstandig om uzelf
vooraf goed te informeren.

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.
Verloren sleutelbos
omgeving AH op 10-2-2015.
Graag bericht tel. 06 28 32 82 78.
Te koop diverse eiken meubels. Z.g.a.n.
eiken eetkamertafel maat
180 x 90 cm. Eiken dressoir z.g.a.n. maat
183 x 53 x 88 cm. Antiek eiken buffetkast maten ca. 160 x 52 x 180 cm. Info
06 24 72 54 09.
Te huur per 1 april vrijstaande
woning met garage aan de
Broekhuizerweg 9 te Swolgen.
Voor info tel. 06 30 29 08 44.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
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.

www.rabobank.nl/horstvenray

Verloren Iphone 4S op zaterdagavond van de dap richting America,
of van America naar Sevenum via
Wachtpostweg. Beloning voor de
vinder 06 26 79 67 26.

‘t Winkeltje, Herstraat 44. Fijne
carnaval gehad? T/m zaterdag
21.02.2015 krijgt u 30% korting op de
gehele wintercollectie: jassen, truien,
schoenen etc. Vanaf maandag beginnen
wij met de verkoop voor het nieuwe
seizoen. Welkom!
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u huishoudelijke hulp of ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op onze site of
bel 077 467 01 00.
Hulp Engels leren.
Hulp aangeboden Engelse taal lezen,
schrijven, spreken. Bel Yvonne voor meer
info 077 398 26 56.
Private ouderenbegeleiding voor de
vrije tijd. Man, 65 j, flex. heeft termijne
vrij. Tel. 06 44 84 09 27.
Te koop of tijdelijk te huur vrijstaande
woning, met garage eventueel
gemeubileerd. Sef van Megenlaan 40
Broekhuizen. Inl. tel. 077 366 18 71.

Start nieuwe theorie
cursus voor auto
Start:
Maandag 23 feb, 19.00 uur
Examen: Donderdag 2 april, 10.00 uur
Waar:
Gasthuisstraat 54, Horst
Aanmelden: www.hobahorst.nl
077 - 398 67 11
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Wat
zeg je?
Door afnemende leerlingenaantallen
wordt de druk op kleine scholen steeds groter.
De basisscholen in Swolgen en Tienray gaan
vanaf 2016 samenwerken, Broekhuizen en
Broekhuizenvorst en Kronenberg en Evertsoord
delen al langer samen een basisschool. Dat
fusies voor kleine scholen onoverkomelijk zijn,
daar is 64 procent van de inwoners van Horst
aan de Maas het mee eens. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
“Het ideaalplaatje is natuurlijk wel dat elk
dorp een eigen school heeft met een eigen
identiteit. Maar helaas is het in de (nabije)
toekomst uit kostenoverwegingen noodzakelijk
om de kleine scholen te laten fuseren”, reageert
iemand. Sommigen zien dit echter anders en
vragen zich af waar de grens wordt gelegd.
“Wanneer is een school een kleine school?
Wanneer wordt het onderwijs slecht of juist te

19
02

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Samenwerking is op den duur
onvermijdelijk’
oneens
18%
eens
64%

neutraal
19%

Fusies kleine scholen zijn
onoverkomelijk
duur? Ik vraag me af waar de grens ligt. Moet
er in de stad juist niet een maximum aan het

doodsteek voor een dorp kan betekenen, daar
aantal leerlingen worden gesteld, omdat teveel
is 46 procent van de inwoners het mee eens.
leerlingen op een school negatieve gevolgen
“Elk dorp heeft behoefte aan een kerk, school,
heeft?” Fuseren zou een laatste optie moeten
zijn, vinden zij, als er geen andere mogelijkheden voetbalclub, fanfare en kroeg”, vindt iemand.
Een ander vult aan:
zijn om een school te
“De aanwezigheid van
behouden in het dorp.
‘Het is niet te vermijden’
een school in combinatie
Een meerderheid,
52 procent, denkt dat
‘Scholen zijn belangrijk voor de met verenigingen
vormen de basis van de
bij een fusie van enkele
leefbaarheid’
leefbaarheid in kernen.
scholen ook de kwaliteit
Als de school wegvalt,
van het onderwijs wordt
‘In een kleine school krijgen
zullen de kinderen ook
vergroot. De minderheid,
kinderen meer aandacht’
de sport gaan beoefenen
23 procent, heeft daar
buiten het dorp, samen
een hele andere mening
met klasgenootjes.”
over. “Een kleine school hoeft niet aan kwaliteit
in te boeten, de kwaliteit kan juist veel beter
Voor meer resultaten of aanmelden
zijn. Het is heel jammer als een dorp geen school voor de volgende enquête, kijk op
meer heeft. Je gaat kinderen uit hun omgeving
www.tiphorstaandemaas.nl
halen, dat is nooit goed.”
Dat het vertrek van een school wel eens de
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

Zelf ook een vraag voorleggen aan ons inwonerspanel? Dat kan! Bedrijven én inwoners kunnen hun vragen sturen naar redactie@hallohorstaandemaas.nl
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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
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treffen?
Neem
vrijblijvend
contact op met uw Risicospecialist Verzekeren.
Belmaatregelen
naar (077)
00 of
mail
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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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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

Nieuwe bouwmogelijkheden op Donkstraat:
goed nieuws voor bouwlustigen Swolgen
Er is goed nieuws voor woonstarters en overige bouwlustigen in
Swolgen: met het recente aanbod bouwgrond van de laatste grondeigenaren tussen de Molenzijweg en de Donkstraat vormt zich nu één groot
aaneengesloten gebied voor bebouwing: de zogenaamde ‘Donkvariant’.
Hiermee kan zonder problemen
worden voldaan aan alle woonbehoefte in ons dorpje voor de
komende decennia. De percelen
worden aan alle kanten prima
ontsloten door openbare wegen, en
ook kan nu eindelijk de
Beurskensweide, het nieuwbouwproject dat tot nu toe dood liep in het
veld, eindelijk worden doorgetrokken
van de Molenzijweg tot aan de
Donkstraat.
Deze doorbraak kwam als reactie

op de voortvarende inzet van de
dorpsraad voor het stimuleren van
bouwprojecten voor starters, om de
woningbouw voor de Swolgense jeugd
te stimuleren. Een recente publicatie
over een onderzoek naar bouwmogelijkheden aan de zuidkant van het
dorp (Kerkveld) bracht het aanbod
bij de grondeigenaren in beweging.
Een sub-werkgroepje van verontruste
omwonenden is met deze eigenaren
het gesprek aangegaan.
Op de Donk is recentelijk al voor

825 meter een bouwvergunning afgegeven. Daarmee zouden al direct vier
tot vijf starterswoningen op zeer korte
termijn kunnen worden gerealiseerd,
desgewenst in een BIEB-project. De vier
startersplekken die er nog steeds liggen op de Beurskensweide brengt het
aantal plekken voor starters daarmee
op negen. Daarnaast ontstaat er nu
op de gehele Donk zoveel ruimte, dat
geïnteresseerden, al of niet in gezamenlijkheid, hun bouwwensen kunnen
realiseren.
De potentiële bouwgrond op de
‘Donkvariant’ biedt een gemakkelijker
haalbaar en bovendien goedkoper
alternatief voor het recente onderzoek
naar bouwen op het Kerkveld. Dat

Wij zijn voor ons tuinbouwbedrijf op zoek naar een

VRACHTAUTOCHAUFFEUR
(bijv. een vutter of 65+ met vrachtautorijbewijs)

Voor het vervoeren van komkommers naar de veiling
Het betreft ± 2 middagen in de week.
Heb je interesse bel dan met
Peet van Lipzig, 06-54372781

Knorr
Wereldgerechten
Alle soorten,
2 dozen à 139-478 gram
3,96 – 5,74
1,98 – 2,87

1 + 1 gratis

ligt qua ontsluiting immers moeilijk, hetgeen bleek na een recente
bijeenkomst tussen dorpsraad en
verontruste omwonenden. De lastige
ontsluiting maakt het bouwen daar
bovendien vrij prijzig, waardoor starters, voor wie het eigenlijk allemaal
bedoeld is, weer meteen buiten
de boot dreigen te vallen. Met de
Donkvariant is er echter beweging
gekomen in een langdurige impasse.
Met goed beleid kunnen vele
Swolgenaren daar straks de vruchten
van plukken.
R. van Leendert, G. van den
Brandt, H. Kastelijn, H. de Winter
en W. Lenssen, sub-werkgroep
Donkvariant Swolgen

Superdeals:
Slagers
rundergehakt
5,98
Per kilo

Geldig van wo 18 t/m di 24 februari 2015.

Van Lipzig Tuinderijen
Nieuw Erf 3, 5971 PL Grubbenvorst

3,49
Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Bespreking Poll week 06

Ik ben voor de buitengebiedstoeslag
Ruim driekwart van de stemmers, 78 procent, ziet een buitengebiedstoeslag voor de aanleg van glasvezel niet zitten. Om het buitengebied van
glasvezel te voorzien is een eigen bijdrage van 4.000 euro per adres nodig.
Dat is oneerlijk vindt de meerderheid.
André Vollenberg uit Grubbenvorst reageert als volg op onze site:
“Op achterstand gezet worden door de politieke keuzes die worden gemaakt.
Dat is wat er gebeurd als er extra toeslagen worden berekend aan de bewoners van het buitengebied voor de aansluiting op het glasvezelnetwerk. (…)

Dit is allemaal het gevolg van de privatisering van vroegere overheidstaken.
Er moet snel geld gemaakt worden voor de aandeelhouders. Als het huidige
beleid zo doorgaat houdt straks de openbare weg op bij de dorpsgrens en is
verder geprivatiseerd!”
De overige 22 procent vindt dat mensen, die in het buitengebied wonen,
kunnen weten dat het voorzieningenniveau daar lager is dan in de centra van
de dorpen. Een eigen bijdrage is dus helemaal niet zo vreemd. Die investering, dat is een snelle internetverbinding wel waard.

Scholieren behoren de verkeersregels te kennen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Op verzoek van de ouderraad van Dendron College gaat gemeente Horst aan
de Maas een aantal verkeersmaatregelen treffen rondom 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. Maar ook op de kruising
op de Venrayseweg en het fietspad bij de Lindweg komen regelmatig bijnaongelukken voor. Om de scholieren te beschermen wordt het gebied rondom de
school onder meer als schoolzone ingericht. Logisch. Fietsers zijn nu eenmaal

kwetsbare deelnemers in het verkeer. En je kunt de jongeren niet kwalijk
nemen wanneer ze in hun jeugdige overmoed risico’s nemen.
Maar ligt het probleem dan niet voor een groot deel bij de jeugd zelf?
Hoe vaak komt het niet voor dat iemand zonder te kijken de straat op fietst?
Of wat te denken van een groepje leerlingen dat vier man breed over de weg
fietst, zodat er geen verkeer meer kan passeren? Zij moeten zich, net als ieder
ander, gewoon aan de verkeerswet houden.
Scholieren behoren de verkeersregels te kennen. Wat vindt u?

Horster
hundje
Any publicity is good
publicity. Deze inmiddels
cliché-geworden marketingslogan is op vele beroemdheden van toepassing. Love ‘em
or hate ‘em, ze zijn bekend bij
bijna iedereen. Ik denk dan
aan types als Patty Brard of
Yolante met de veranderlijke
dubbele achternaam. En sinds
kort ook een lokale beroemdheid: het Horster hundje.
Amper een half jaar oud is ie,
het als watertappunt functionerende hondje op het
Lambertusplein in Horst. Geliefd
en gehaat, bespot en omarmd,
uitgelachen en aangekleed.
Knap staaltje city marketing, als
je het mij vraagt. Wellicht is de
term ‘dörp marketing’ wat
toepasselijker in deze. Het
hondje werd aanvankelijk nogal
kritisch ontvangen. Het beestje
sloot niet aan bij de ruig
grommende kwijlerd uit onze
voorstelling. Het gedichtje was
toch vooral spottend tegenover
Horstenaren bedoeld? Hoe zie je
nu dat dit echt schoon drinkwater en geen overblijfsel van de
fontein is? Wie wil nu uit het
geslachtsdeel van een hondje
drinken?
Ook ik was aanvankelijk
sceptisch: het gedichtje bevatte
volgens dialectdeskundigen
talloze fouten. Ook het feit dat
de afwatering net na de opening
nog niet geregeld was, leek te
wijzen op amateurisme. Maar als
je als pup van november al in
februari in meerdere (!) optochten zoveel losmaakt en inmiddels een hardloopevenement op
je naam hebt staan, dan doe je
het als Horster hundje nog niet
eens zo verkeerd, lijkt me.
Want hoewel ik veel mensen
nog steeds hoor mopperen
(wellicht zit dat in de dorpsaard), zie ik ze toch ook regelmatig op de knopjes drukken en
andere mensen attenderen op
‘os hundje’ met zijn eigenaardigheden. Stevig gevalletje ‘any
publicity is good publicity’, naar
mijn mening. Voor ons inmiddels
aller huisdier zit de kracht ‘m
vooral in de herhaling, zullen we
maar zeggen. Het Horster hondje
heeft mij in ieder geval – en
volgens mij velen met me, ook
zij die het wellicht niet hardop
durven te zeggen – inmiddels
voor zich gewonnen.
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 07) > Met carnaval gelden andere regels > eens 24% oneens 76%
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RAADSFEITEN
EDITIE 19 FEBRUARI 2015

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Raadsvergadering 10 februari 2015

De raadsvergadering van dinsdag 10 februari kent zestien agendapunten. Vooral de behandeling van het voorstel over de kaders voor de verbouwing van het Gasthoês vraagt veel tijd. Onder meer om die
reden is het agendapunt inzake het Integraal alcohol- en drugsbeleid jongeren Horst aan de Maas verplaatst naar de vergadering van 17 maart.
Revitalisering 't Gasthoês
Ruim twee uur en een kwartier duurt de behandeling van het Voorstel tot instemmen met revitalisering van het sociaal cultureel centrum
't Gasthoês. Als eerste spreker verbaast de
heer Van Baal (SP) zich over de vijf varianten
in het raadsvoorstel. Hij spreekt van een megaproject, waarbij volgens hem de wethouder op
een andere golﬂengte zit dan de fractie van zijn
partij. Van Baal maakt zich vooral zorgen om
de exploitatiebijdrage van € 200.000 voor
't Gasthoês. Volgens hem gaat dat ten koste van
de exploitatie van gemeenschapshuizen in de
andere dorpen.
Hij verzoekt de wethouder terug te gaan naar de
tekentafel en een eenvoudig gemeenschapshuis
naar Horster Maat op papier te zetten.
Mevrouw Craenmehr stelt dat haar fractie wel op
dezelfde golﬂengte zit als de wethouder. Haar
partij vindt dat 't Gasthoês een eigentijds centrum
moet worden, ook voor de andere kernen en
de regio. Zoals het cultureel centrum er nu voor
staat is volgens haar fractie een rigoureuze
aanpassing nodig. De kaders, zoals deze in het
raadsvoorstel liggen hebben volgens haar ‚potentie’. Verder spreekt zij haar blijdschap uit dat
er nu een ontmoetingsplek voor ouderen komt.
Haar partij staat bovendien positief tegenover de
integratie van het concept Herberg de Troost.
Namens de partijen CDA/Essentie/PvdA legt zij

Tijdens de schorsing in het debat over
't Gasthoês werd in de wandelgangen druk
overlegd over het gezamenlijk amendement.

een amendement voor, waarin enkele tekstuele
nuanceringen worden voorgesteld. Haar partij
benadrukt dat bij de verdere ontwikkelingen binnen 't Gasthoês eerst naar functies en gebruikers
moet worden gekeken en dan naar de stenen.
De heer Hendrix (Essentie) noemt de visie van
het College op de ontwikkeling van 't Gasthoês
‚prikkelend’. Ook zijn fractie onderstreept het
belang van de inhoud, voordat over stenen
wordt gepraat. Hij voorziet grote kansen om
richting te geven aan cultuur in Horst aan de
Maas, waarbij kwaliteit voor snelheid moet gaan.
Bovendien moet er volgens hem voldoende
draagvlak worden gecreëerd bij de gebruikers.
Zijn partij pleit voor eerlijke concurrentie binnen
de horeca. Verder vindt hij dat er wel ruimte moet
zijn sportverenigingen in tegenstelling tot wat in
het voorstel staat. Volgens Essentie zijn er grote
kansen voor de bibliotheek binnen het concept
en hoopt dat het bestuur van de bibliotheek mee
wil denken. Hij reageert uiteindelijk op het relaas
van de heer Van Baal dat deze wel aangeeft wat
hij niet wil, maar niet vertelt wat hij wel wil. De
heer Van Baal zegt hierop de amendementen
niet scherp genoeg te vinden.
De heer Bouten (PvdA) schetst een droombeeld
van het nieuwe Gasthoês, waarbij vooral kruisbestuiving tussen de verschillende gebruikers
centraal staat. Hij is erg benieuwd naar de virtuele beelden van het nieuwe concept, zoals het
college van plan is deze komende zomer aan de
raad te presenteren.
De heer Kemperman (D66) is bang dat instemmen met het huidige voorstel ten koste gaat
van de cultuur in de kleinere kernen. Hij vraagt
om aanpassing van de cultuurnota als basis
voor een juiste invulling van 't Gasthoês. Verder
denkt hij dat integratie van de bibliotheek in het
huidige concept desastreus is. De reuring, die
er straks in 't Gasthoês ontstaat, staat volgens
hem haaks op de rust, die een bibliotheek moet
uitstralen. De heren Hendriks en Bouten reageren hierop dat de kruisbestuiving juist voordelen
biedt voor de bibliotheek. D66 heeft drie moties
voorbereid. In de eerste wordt gevraagd om de
plannen even te laten rusten. De tweede motie
behelst het verzoek om de cultuurbehoefte in de
gemeente breed te onderzoeken en in de derde
motie stelt zijn partij voor de bibliotheek niet verder te betrekken in de plannen rond 't Gasthoês.
Wethouder van Rensch is blij met de amendementen; hij ziet hierin het enthousiasme

Tweeten en niet zeker weten?

Wat is uw invloed?
Om burgers de mogelijkheid te bieden hun mening te geven over een bepaald onderwerp,
dat aan de orde komt tijdens een gemeenteraadsvergadering, is het burgerpodium ingericht.
Na aanmelding kunt u, voorafgaand aan de vergadering, in een pleidooi van maximaal vijf
minuten uw mening geven. In de meeste gevallen weten de raadsleden dan al hoe ze gaan
stemmen en is de invloed van uw verhaal op de deﬁnitieve besluitvorming niet zo groot meer.
Er bestaan echter een aantal momenten, waarop u als burger veel meer invloed kunt uitoefenen op
de besluitvorming van de Gemeenteraad. Bijvoorbeeld tijdens openbare commissievergaderingen,
waarbij het latere raadsvoorstel al wordt voorbesproken. De raadsleden moeten zich dan nog een
oordeel vormen over hoe ze gaan stemmen. Als u dan inspreekt over het raadsvoorstel heeft u
waarschijnlijk veel meer invloed. Zo worden de raadsvoorstellen van 17 maart 2015 (zie website)
voorbesproken in de commissies van 3 en 4 maart 2015. U kunt zich tot een dag voor aanvang van
de commissie aanmelden en u heeft maximaal 5 minuten.
Wilt u optimaal gebruikmaken van uw spreekrecht, kijk dan voortaan voor de data van commissievergaderingen op de website van Gemeente Horst aan de Maas en meldt u aan.

van de raad terug. Verder is het volgens hem
een bevestiging dat iedereen vindt dat er iets
moet gebeuren met 't Gasthoês en niet te lang
moet worden gewacht met de ontwikkeling en
uitvoering van de plannen. Hij raadt de moties af
met als argument niet te wachten tot het tweede
kwartaal 2016. Hij meldt dat de participerende
partijen ook vooruit willen. Verder stelt hij dat
't Gasthoês een plus biedt voor de kernen, die
ze in eigen dorp niet hebben. Hij wil voorts
groeperingen niet bij voorbaat uitsluiten. Wat
hem betreft mag het tijdspad om tot een besluit
te komen wel iets verlengd worden, tot uiterlijk
januari 2016.
Na een korte schorsing op verzoek van de heer
Kemperman start de tweede termijn. Tijdens de
schorsing is in de wandelgangen door de wethouder en verschillende fracties gesproken met
de SP en de ongerustheid over het exploitatietekort weggenomen. De heer Bouten stelt voor
het amendement in twee delen op te splitsen
om middels het eerste amendement raadsbrede
steun voor het voorstel te krijgen. In tweede
amendement bekrachtigt de integratie van de bibliotheek in het plan. De hele raad stemt in met
het eerste amendement, nadat de wethouder
aan de SP heeft toegezegd dat het beoogde exploitatietekort van 't Gasthoês niet ten koste gaat
van de overige kernen. Bij het tweede amendement stemt alleen D66 tegen. Uiteindelijk trekt
D66 haar drie eerder ingediende moties in.
Glasvezel buitengebied
Het burgerinitiatief „Glasvezel voor iedereen” is

in het leven geroepen om ook in de buitengebieden van Horst aan de Maas een glasvezelnetwerk aan te leggen. Om aanleg van het netwerk
haalbaar te maken, moet 65% van de huishoudens en bedrijven een aansluiting op het netwerk
nemen. Om de haalbaarheid van dit percentage
te onderzoeken is een budget van € 75.000
vastgesteld. Verschillende fracties hebben hierbij
vraagtekens gezet. Om het risico van onnodig
verlies te beperken dient de heer Weijs namens
alle fracties een amendement in met daarin
het voorstel het bedrag op te splitsen. Het doel
hiervan is eerst te onderzoeken of de benodigde
65% dekking wordt gehaald, om vervolgens te
bekijken of de rest van het budget te gebruiken
is. Hij benadrukt dat de gemeente niet aansprakelijk moet zijn voor de ﬁnanciële risico’s, zodra
de aanleg van het netwerk doorgang zou kunnen
vinden.
De heer van den Beuken (Essentie) vraagt zich
hardop af of verglazing van het buitengebied
een haalbare kaart is? Ook zijn partij vindt dat
de gemeente niet garant mag staan voor het
miljoenenbedrag. Hij vindt dat de Provincie een
actievere rol mag spelen en vraagt het college
draagvlak te vinden bij de provincie. Ook de heer
Wijnen (PvdA) zet vraagtekens bij de haalbaarheid van het percentage. Als mocht blijken dat
het geen haalbare kaart is, moet het onderzoek
onmiddellijk worden gestopt om onnodige uitgaven te voorkomen.
De heer Kemperman spreekt zijn complimenten
uit aan de heer Weijs voor zijn inspanningen om
dit dossier te blijven ‚pushen’.

Hoe riskant het kan zijn om een bericht via sociale media ‚live’ de wereld in te sturen,
waarbij een verkeerde weergave van de werkelijkheid wordt gegeven, werd duidelijk
tijdens de afgelopen raadsvergadering.
Tijdens de behandeling van het onderwerp‚ revitalisering van sociaal cultureel centrum
't Gasthoês, stuurde een journalist van Reindonk een tweet de wereld in, waarin hij meldde:
‚Raad HadM veegt verbouwplannen voor 't Gasthoês van tafel’, dit terwijl de hele raad achter
de verbouwing stond. Vrijwel onmiddellijk volgden verontwaardigde reacties van raadsleden,
wethouders en overige aanwezigen, waarin met niet mis te verstane bewoordingen deze
bewering werd weerlegd. Korte tijd later was de tweet dan ook van het scherm verdwenen en
kwam een aangepast bericht.

In de raadsvergadering
van 10 februari
2015 werd Frank
Spreeuwenberg
opnieuw
als raadslid
toegelaten.
Hij is voor de SP
de opvolger van
Thijs Coppus.
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Afvalinzameling:
veranderingen per 1 maart

Zwerfafval: op 28 maart
pakken we het samen op!

Vanaf 1 maart veranderen de inzameldagen voor een aantal adressen. Daarnaast worden plastic
verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) dan samen ingezameld. De veranderingen worden verwerkt op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

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?

Digitale afvalkalender 27 februari online
Vorige week is bij iedereen de afvalkalender
voor maart tot en met december 2015 in de
bus gevallen. In de loop van vrijdag 27 februari
staan de kalenders voor die periode op www.
afvalkalenderhorstaandemaas.nl. De kalenders
van januari en februari vervallen dan automatisch. Vandaar dat de nieuwe kalenders pas eind
februari op de website staan.
PMD samen ingezameld vanaf 1 maart
Bij de nieuwe afvalkalender heeft u een ﬂyer
gekregen met informatie over het inzamelen van
plastic, metalen verpakkingen en drankpakken
(PMD). Vanaf 1 maart hoeft u dat materiaal niet
meer thuis te scheiden. U verzamelt dit afval

Chipszak

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

dan samen in één container. Dat is de container
waar u nu uw plastic afval in verzamelt. Dat
scheelt dus een zak aan de straat! De afvalverwerker zorgt ervoor dat het PMD in verschillende
afvalstromen wordt uit gesorteerd.
Ook op onze website www.horstaandemaas.nl
vindt u informatie over deze veranderingen.

Individuele inkomenstoeslag.

Langdurigheidstoeslag
komt te vervallen

Doordat de Wet werk en bijstand (WWB) is komen te vervallen per 1 januari 2015 is ook de
Langdurigheidstoeslag (LDT) komen te vervallen.
De Participatiewet is in de plaats van de WWB
gekomen. In deze wet is ook een vervanger voor
de langdurigheidstoeslag opgenomen. Dit is de
Individuele inkomenstoeslag. Hieronder volgt
kort uitleg over deze toeslag. De voorwaarden
voor het ontvangen hiervan wijken niet veel af
van de voorwaarden voor de LDT.
Algemeen:
Als u gedurende een lange tijd een laag inkomen
ontvangt, komt u misschien in aanmerking voor
de Individuele inkomenstoeslag. Dit is een extra
uitkering die op grond van de Participatiewet
mogelijk is gemaakt. De Individuele inkomenstoeslag is belastingvrij en wordt eens per jaar
uitbetaald. Het is mogelijk om elke 12 maanden
de toeslag te ontvangen, zolang u aan de voorwaarden blijft voldoen.
Voorwaarden:
Hebt u drie jaar of langer een laag (gezins)inkomen en bent u 21 jaar of ouder en jonger dan de
AOW leeftijd? Heeft u geen zicht op inkomensverbetering? Dan komt u mogelijk in aanmerking

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.
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).

Aanvragen
Denkt u dat u aan de voorwaarden voldoet en
heeft u geen brief van ons ontvangen dan kunt
u een aanvraagformulier downloaden via de
www. horstaandemaas.nl of via
gemeente@horstaandemaas.nl opvragen.

Informatie en aanmelden
Geïnteresseerd? Neemt u voor meer informatie
en aanmelding contact op met Maria Huibers van
de gemeente Horst aan de Maas. Stuur een email naar gemeente@horstaandemaas.nl of bel
077 – 477 97 77.

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

voor een extra geldbedrag in de vorm van een
Individuele inkomenstoeslag. Verder mag uw
vermogen (o.a. spaargeld) van zeer bescheiden
omvang zijn. Kijk voor alle voorwaarden en meer
informatie ook op www.horstaandemaas.nl.
LET OP!!!! Niet meer automatisch thuisgestuurd!
Voldeed u aan de voorwaarden voor een LDT
dan kreeg u automatisch het aanvraagformulier
toegestuurd door de gemeente.
Diegene die in 2014 een LDT hebben ontvangen
krijgen binnenkort van ons een brief met informatie en een aanvraagformulier. Dit is de laatste
keer dat dit gebeurt. Vanaf de volgende keer
dient u zelf dit aanvraagformulier te downloaden
of op te vragen.

deelnemers staat dan een kop kofﬁe of thee met
een stuk vlaai klaar.

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.
Evertsoord
Drie Kooienweg 30
Grubbenvorst
Ericaplein 48
Halvedijk 1

Lottum
Grubbenvorsterweg 18
Grubbenvorsterweg 21
Meerlo
Veestraat 8

Horst
Parklaan 73
Melatenweg 8c

Sevenum
Steeg 27
Tarwestraat 29
Van Reiffenburgstraat 3
Renkensstraat 9b
Horst aan de Maas
Verordening rechtspositie
raads- en commissieleden 2015
vastgesteld

Algemene informatie
Gemeentehuis
Postadres:
Postbus 6005, 5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 - 477 97 77
Fax:
077 - 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. De balie
burgerzaken is op maandag geopend van 09.00
tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/ID-kaart of rijbewijs) nodig hebt.

op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
077 - 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft
gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

Telefonische bereikbaarheid
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch
bereikbaar. Op maandagavond is de gemeente tot
20.00 uur bereikbaar.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken

Openingstijden gemeentewerken
Gemeentewerken aan de Americaanseweg 43 in
Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot 12.00 uur
en van 12.30 tot 16.00 uur.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kan van
8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie afgehaald worden.
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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.

‘t Gasthoês
De gemeenteraad heeft op dinsdag 10 februari een besluit genomen
over de aanpassing van cultureel centrum ’t Gasthoês. De raad heeft het
college de kaders aangegeven.
In 1982 is ’t Gasthoês als cultureel
centrum in gebruik genomen met
daarin plaats voor diverse verenigingen, onder andere voor muziek,
sport, cultuur en ontmoeting. Daarna
is dit gebouw enkele keren sober
aangepast om te voldoen aan de
vraag. Eigenlijk is het gebouw vanaf
1982 slechts ‘opgelapt’ waar nodig.
Het wordt nu wel tijd voor een

eigentijds multifunctioneel centrum in
de kern Horst, met een plusfunctie voor
Horst aan de Maas en daarbuiten. Nu
investeren in een veilig, transparant,
laagdrempelig, duurzaam gebouw,
gericht op de toekomst en voor huurders betaalbaar. Waarin functies kunst,
cultuur, educatie en ontmoeting en zorg
worden geherbergd. Functies die elkaar
kunnen versterken.

Als CDA hebben wij al jaren gepleit
voor een nieuwe ontmoetingsgelegenheid voor ouderen. Vooral nu die plek
in hof te Berkel niet terugkomt. Deze
functie is in de vorm van een restaurant- en ontmoetingsfunctie in het
nieuwe concept meegenomen. Ook de
bibliotheek zou een plek moeten kunnen krijgen in ’t Gasthoês. De functies
die een bibliotheek heeft, onder andere
educatie, mediawijsheid en ontmoeting, passen daarin heel goed. Ook is
het CDA blij met de toevoeging van het
Herberg de Troost-concept. De kunst-

en cultuurfunctie van ’t Gasthoês krijgt
daardoor een enorme impuls.
Belangrijk is ook dat de exploitatie van het nieuwe multifunctionele
centrum verantwoord is. Het huidige
gebouw heeft een exploitatietekort
van 450.000 euro. Dat is dus niet
verantwoord. Raadsbreed hebben we
uitgesproken dat dit maximaal 200.000
euro mag zijn.
In de loop van 2015 komt het
college met voorstellen op basis van
deze kaders. Als duidelijk is welke
functies ’t Gasthoês gaat herbergen,

zal het college ook een voorstel doen
hoe de uiteindelijke gebouwelijke
aanpassing, met respect voor de
monumentale status en uitstraling, er
uit gaat zien en wat dat zal kosten.
Dan neemt de raad een besluit en
kan met de bouw worden gestart.
Uiteindelijk zal er een multifunctioneel, duurzaam, veilig en betaalbaar
gebouw worden neergezet voor Horst
met een plusfunctie voor Horst aan
de Maas.
Annemie Craenmehr,
raadslid CDA

middelen! Liefst zou je zien dat je niet
hoeft te controleren, omdat alles goed
gaat. Maar zo is het natuurlijk niet, ook
in onze gemeente. Veel gaat goed, veel
moet ook beter. Daarvoor is het ook
nodig om in details te duiken. Leuk?
Vaak niet. Missers zitten vaak verstopt
in details of in het proces. Zo moesten
we echt op zoek om te zien wat er bij
De Kruisweide fout zat. Op afstand leek
het mooi, maar het proces was slecht
en geld was verspild. Het jeugd-alcohol-

beleid lijkt aardig als je de nota’s ziet,
maar dichterbij is het weinig meer dan
een ambitieloze lege huls.
We hebben de verantwoordelijkheid om voor u het bestuur te
controleren en te zorgen dat we leren
van het verleden. Daarom schrijven we
vaak over wat beter moet of anders
kan. Niet altijd leuk, maar wel onze
plicht en dat zullen we blijven doen.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Verantwoording
Als je bijvoorbeeld in Groningen over het land kijkt, zie je op afstand
vaak mooie en statige boerderijen. Op afstand. Dichterbij zijn er echter veel
scheuren te zien en blijkt het huis aanzienlijk minder sterk dan van afstand.
Dat is ook bij ons het geval.
We wonen in een gemeente waar
het goed wonen is. Een mooie
omgeving en rust. De politiek is
verantwoordelijk om het goede te
behouden en wat minder is, te
verbeteren en de middelen die we
hebben, optimaal te besteden. Voor de

uitwerking hebben we ons gemeentebestuur. De raad is er om kaders te
stellen en te controleren.
De raad maakt keuzes en geeft dit
mee aan het college in kaders waarbinnen zaken uitgevoerd moeten worden.
De grote lijn. De toekomst. Kaders

stellen is leuk en toekomstgericht. Dat is
positief, geeft energie.
Naast het stellen van kaders heeft
de politiek ook de verantwoordelijkheid
om te controleren en te verbeteren. En
dat controleren kun je niet op afstand.
Dichterbij kun je pas zien wat wel en
niet goed is gegaan en wat beter zou
moeten. Waar je kunt leren. Soms in
de uitvoering, soms in de organisatie.
Zonder controle weet je nooit of alle
middelen optimaal zijn gebruikt. Uw

HALLO voordeelpas
Direct voordeel in Horst aan de Maas
Op vertoon van de HALLO voordeelpas krijgt u direct voordeel bij de volgende deelnemende bedrijven:
anco lifestyle centre

Venrayseweg 11, Horst

Geen inschrijfgeld t.w.v. 50 euro

Het Maashotel Veerweg 11, Broekhuizen

10% korting per tafel op vertoon HALLO voordeelpas*

Beej Mooren Groenewoudstraat 1, Horst

Huis van de Streek Steenstraat 2, Horst

Bootcamp Power

Staatsie 1866 Stationsstraat 151, Hegelsom

De Golfhorst Raamweg 8, America
Korting op golflessen*

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs Lambertusplein, Horst

1 kop koffie of thee 1 euro, per pas per bezoek en
10% korting op een groepsuitje bij Beej Mooren*

www.bootcamppower.nl, Horst
Voor nieuwe leden: 3 try-out credits van 17,50 euro voor 12,50 euro*

FotoID Veemarkt 7a, Horst

10% korting op een fotosessie*

Het LoopCentrum Stationsstraat 137, Hegelsom

Voordeelpashouders krijgen 10% korting op hardloopschoenen, hardloopkleding
en sport-bh’s. En bij aankoop van wandelschoenen een paar gratis Falke-sokken*

Houders van de HALLO voordeelpas ontvangen 5% korting
op het hele Huis van de Streek!-assortiment*
1 kop koffie of thee 1 euro, per pas per bezoek en
10% korting op een groepsuitje bij Beej Mooren *

Vanaf 7 maart wekelijks wisselend productvoordeel*

TVI Computers Venrayseweg 10, Horst

25% korting op werkzaamheden in de werkplaats*

VARG Outdoor & Travel Gebr. van Doornelaan 90, Horst
5% korting op het gehele assortiment

*Zie voorwaarden acties op www.hallovoordeelpas.nl
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Lezing over kraaiachtigen Vastenaktie
zet zich in
voor Sri Lanka
IVN De Maasdorpen organiseert op donderdag 26 februari een lezing over kraaiachtigen. Deze lezing wordt
gegeven door Gerard Compiet en vindt vanaf 20.00 uur plaats in ’t Zoemhukske in Horst.

Vastenaktie ondersteunt dit jaar een project in Sri Lanka. Op woensdag 25 februari is er vanaf 19.30 uur een bijeenkomst over het project.
Deze vindt plaats in De Leste Geulde in Horst.
De laatste drie jaar heeft
Vastenaktie samengewerkt met het
Dendron College. Zij ondersteunden
hiermee het project van Helpende
Handen. Op woensdag 25 februari
vertellen Bart Veldpaus en leerlingen
van het Dendron College hier meer
over. Recent hebben enkele leer-

lingen onder begeleiding van twee
leerkrachten India bezocht om zich
van de situatie daar en de stand van
zaken van het project op de hoogte te
stellen. Kapelaan Terrence Ragel, die
zelf afkomstig is uit Sri Lanka, gaat
aan de hand van videobeelden in op
het project van 2015.

Lezing vogelvereniging
Zwarte vogels zijn niet erg geliefd.
Van oudsher staan ze te boek als
brengers van ongeluk, ziekte en dood.
Het is veelzeggend dat heksen zich
door raven zouden laten vergezellen.
Ook nu nog hebben de kraaiachtigen een bedenkelijke reputatie. Ze
zouden het aldoor gemunt hebben
op de eieren en jonge vogels van

andere soorten. Bovendien zouden ze
te talrijk worden en daardoor andere
diersoorten in het gedrang brengen.
Gerard Compiet wil met zijn
lezing dit beeld van de kraaiachtigen
nuanceren. Het zijn volgens hem zeer
intelligente dieren met een sterk
sociaal gedrag. In zijn voordracht
besteedt Compiet onder andere

aandacht aan het grote leer- en aanpassingsvermogen, de ingewikkelde
sociale leefwijze, de manier van
voedsel verzamelen en de broedbiologie. Daarna wordt iedere soort
belicht.
Voor meer informatie over deze
lezing bel met Henny Grouls op
077 398 29 71.

Vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst organiseert een lezing op
maandag 23 februari. Deze lezing start om 20.00 uur.
Cees Diepstraten en Henk
Dries vertellen tijdens deze bijeenkomst over de vruchtbaarheid en
het in broedconditie brengen van
vogels en alles wat daarbij komt

kijken. De lezing vindt plaats in
doelhuis De Schutroe aan de
Wittebrugweg in Horst en is
toegankelijk voor leden en nietleden.

HOUTHANDEL

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER
Venloseweg 21 5961 JB Horst
077-3981270 info@mol-hout.nl

www.mol-hout.nl

Carnaval afgeloëpe, stem kwiët?
Na drie dolle dagen komen stemmen tot rust.
Maak kennis met dé ideale manier om de stem weer tot
leven te laten komen: zingen bij het Horster Mannenkoor.
Neem deel aan Ontdek je nieuwe hobby.
Kom op 3 maart om 19.45 uur naar De Leste Geulde,
Noordsingel 75 te Horst.
Informatie op www.horstermannenkoor.nl

Crist Coppens
Aanbiedingen geldig van 23 t/m 28 februari 2015

Hacheepakket
met vlees, ui
en kruiden
samen
€ 6,50
077 398 37 94

Beide bonnen
tegelijk

GRATIS
100 gram
beenhamsalade

Toscaanse
tomatensoep (vers)
liter
€ 3,25

www.coppens.keurslager.nl
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optochten

(Foto’s: redactie HALLO Horst aan de Maas,
Hay Verstraelen en Sjaak Verstegen)
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Kiek ze kiekûh

Losse gekken, duo’s, bontgekleurde gezelschappen, kleine en grote wagens, ze waren allemaal terug te vinden in de carnavalsoptochten die de afgelopen dagen in Horst aan de Maas plaatsvonden. 		

Meterik

Melderslo

Broekhuizen

SCHON

Horst

Sevenum

Griendtsveen

Broekhuizenvorst

Meerlo

Tienray

Hegelsom
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Optochten Horst aan de Maas 2015
Op deze pagina’s een foto-impressie, van de kleinste optocht in Griendtsveen tot de grote stoet in Horst. Op www.hallohorstaandemaas.nl zijn nog veel meer foto’s te vinden.

Broekhuizenvorst

Kronenberg/Evertsoord

ALAAF!
Swolgen

Sevenum

America

OHHH!
Melderslo

Horst

Broekhuizen

Hegelsom
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Optochten Horst aan de Maas 2015

Broekhuizenvorst

Tienray

America

Swolgen

Kronenberg/Evertsoord

PROOST
Melderslo

Meerlo

Horst

Meterik

Griendtsveen

20

en zo

19
02

GEPLUKT Loes Thielen-Peeters

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.

er eerst als doktersassistente, maar
inmiddels ben ik praktijkondersteuner. Ik vind het erg fijn dat ze ons
de ruimte geven. Ik heb nu ook mijn
eigen spreekuur. Hier ben ik best wel
trots op. Ik vind het erg prettig dat ik
iets kan betekenen voor de patiënten.”

‘Mijn eerste grote
liefde’

Loes Thielen-Peeters (30) woont alweer zeven jaar met haar man in Horst, maar voelt zich nog steeds een
echte Melderslose. Zo volleybalt ze sinds haar jeugd en nog steeds bij volleybalclub Olsredlem. Ook komt ze graag
op bezoek bij haar familie in het dorp. Deze week wordt deze sociale, sportieve en zorgzame praktijkondersteuner
geplukt.
Loes kwam 30 jaar geleden ter
wereld in Melderslo. Hier woonde
ze met veel plezier met haar ouders
en broertje Thijs. “Ik heb er een
erg fijne jeugd gehad. Ik had altijd
veel vriendinnetjes om me heen en
was fanatiek bezig met volleybal bij
Olsredlem.” Na de mavo te hebben
afgerond aan het Dendron College
besloot ze in Venlo de opleiding tot
doktersassistente te volgen. Deze
keuze was gemakkelijk gemaakt.

“Ik heb er nooit over getwijfeld.
Deze opleiding was het voor mij.
Ik weet het al sinds ik vroeger bij de
dokter kwam en zag dat de doktersassistente het aanspreekpunt voor de
patiënten was”, vertelt Loes. Via een
stage wist ze een vakantiebaantje
bij Huisartsenpraktijk Venlo-Zuid te
bemachtigen. Hier tipte een doktersassistente haar over een baan bij de
huisartsenpraktijk in Well. “Na het
sollicitatiegesprek kreeg ik te horen

PUZZEL

Sudoku

dat ik de volgende dag al mocht
beginnen. Tien jaar later werk ik er
nog steeds met veel plezier. Ik heb in
die tijd een goede band weten op te
bouwen met de patiënten. Ik werkte

In uitgaansgelegenheid The
Shuffle in Horst ontmoette Loes haar
man Rob Thielen uit Hegelsom.
“Hij wilde me in eerste instantie
koppelen aan een vriend van hem,
maar daar had ik geen zin in. Ik had
interesse in hem”, vertelt ze lachend.
Toen ze met haar ouders over Rob
sprak, bleken haar en zijn ouders
vroeger bevriend te zijn geweest. Als
bewijs wisten ze een foto tevoorschijn
te halen waarop Loes in haar wiegje
ligt, terwijl Rob naast haar met een
autootje aan het spelen is. “Inmiddels
ben ik veertien jaar samen met mijn
eerste grote liefde. Aangezien we
elkaar best jong hebben leren kennen,
zijn we met elkaar meegegroeid.
Tweeënhalf jaar geleden zijn we
getrouwd. Het was echt een supergeweldige dag! Ik zou het zo weer
doen”, vertelt Loes glunderend.

Een sportieve
boekenwurm
Volleybal speelt een grote rol in
het leven van Loes. Als klein meisje
ging ze een keertje met een vriendin-

netje mee naar Olsredlem. De rest is
geschiedenis. Haar hele jeugd was
ze een bloedfanatieke volleyballer.
“Volleybal stond altijd op nummer
een. Ik zei er van alles voor af.
Een paar jaar geleden besloot ik een
stapje terug te doen. Ik wilde anderen
een kans geven. Ik ging van de dames
senioren 1 naar de dames senioren
2. Ik zit inmiddels ook in het bestuur
van Olsredlem.” Loes is in haar vrije
tijd niet alleen op het volleybalveld te
vinden. Sinds anderhalf jaar doet ze
samen met een volleybalvriendin in
weer en wind mee aan een bootcamp-training. Daarnaast houdt deze
sportieveling ervan om af en toe een
rondje te rennen. Naast al het sporten,
kan Loes enorm genieten van een
goed boek. “Lezen doe ik erg graag,
maar ik heb het er met mijn fulltime
baan, sporten en bestuur bij Olsredlem
jammer genoeg vaak te druk voor.
Ik vind het heerlijk om weg te dromen in een boek. Het liefste lees ik
detectives. Een romannetje gaat er op
vakantie ook goed in”, vertelt ze.

‘Geniet van het
leven’
Loes vindt het zeer belangrijk
om positief in het leven te staan.
“Je hoort tegenwoordig al genoeg
akelige verhalen. Het is daarom belangrijk om te genieten van het leven. Doe
nu je nog samen bent zoveel mogelijk
leuke dingen met de mensen om je
heen. Ik probeer altijd naar de positieve
kanten van mensen te kijken en niet
af te gaan op vooroordelen.”

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

r
Al mee ar
a
j
dan 21 st!
r
o
in H
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

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

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

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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ONZE AANBIE

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

EEK

VOOR DEZE W

Magere rund poulet

500 gram

€ 6,00

Kant en klaar uit eigen keuken

Boeren goulash
Saté schnitzel
Runderrookvlees

€ 1,35
€ 5,00
100 gram € 2,99
100 gram
4 stuks

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

Sophie Kleuskens
18 jaar
Melderslo
Fontys Hogeschool
voor de Kunsten, Tilburg

Waar ben je trots op?
Ik ben trots op een aantal dingen die
ik vorig jaar rond dezelfde tijd bereikt
heb. Ik ben namelijk aangenomen op
Fontys Hogeschool voor de Kunsten.
Ook heb ik mijn rijbewijs, mijn
D-examen in saxofoon en mijn
havo-diploma gehaald.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Ik ben altijd al bang geweest voor
achtbanen die over de kop gaan.
Afgelopen zomer ben ik toch voor het
eerst in de Efteling in de Python
geweest. Ik vond dit echt niet leuk,
het was verschrikkelijk. Deze
herinnering bezorgt me nog steeds
kippenvel. Ik hou er gewoon niet van
en ga er ook echt niet meer in.
Waar en wanneer voel je je echt
thuis?

Wanneer ik al mijn vrienden,
vriendinnen en familie om me heen
heb. Dan ben ik namelijk nooit alleen
en voel ik me thuis. Ik voel me ook
thuis wanneer ik gewoon mezelf kan
zijn.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou heel graag nog concerten
bezoeken van bepaalde artiesten,
zoals Muze, Coldplay en de Red Hot
Chili Peppers. Ook zou ik graag nog
naar verschillende festivals willen.
Ik zou dan met mijn vriendinnen of
met pap gaan. Een paar weken
geleden ben ik nog naar Queen
geweest.
Wat is je favoriete moment in de
week?
Dat is vrijdag, als de school uit is. Dan
kan ik eindelijk lekker in de trein naar
huis. Ook heb ik dan geen stress
meer van school en kan ik gewoon
op de bank zitten en helemaal niks
doen. Ik spreek ook vaker met
vriendinnen af, dan ga ik met hen
gewoon chillen. Met mijn vriendinnen

Lottum

aan
Sophie Kleuskens

vind ik wel het leukste, want dan
kunnen we gezellig kletsen en
vertellen wat we allemaal
meegemaakt hebben.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dat advies is van papa. Hij zei dat ik
niet alles moest geloven wat ik hoor.
Papa is heel wijs en heel slim en dat
wil hij ook altijd op mij overbrengen.
Ik kan niet zonder…
Mijn familie en vriendinnen. Als die
er niet waren dan was ik helemaal
alleen en zonder vrienden. Ik zou het
dan aan niemand kunnen vertellen
als ik iets heb meegemaakt en zou
me de hele dag vervelen. Ik heb
echt iets aan mijn vrienden en
familie, ze steunen me en zijn
gezellig en leuk.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Om op kamers te gaan in Tilburg. Ik
was heel erg aan het twijfelen omdat
mijn vriend Rob hier zit. Als ik op
kamers zou gaan, zou ik hem veel

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

Te koop vrijstaande woning
Baron van Aerdtlaan 17
✓ heel veel ruimte binnen (780 m )
✓ heel veel ruimte buiten (795 m )
✓ midden in de city;
3

2

hele goede privacy

✓ 4 ruime slaapkamers
✓ én chillruimte
✓ én inpandige garage
✓ én wel zo belangrijk:

zéér goed onderhouden!

Vraagprijs
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

€ 329.000.- kk

jongeren 21

www.bekro.nl

Verwarming
■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

minder zien. Nu was ik meer dan drie
uur per dan aan het reizen en dan
heb ik als ik thuis ben echt geen zin
meer om huiswerk te maken.
Hopelijk gaat dit als ik op kamers zit
wat beter.
Ben je gelukkig in de liefde?
Ja, ik heb Rob. Rob komt uit
Broekhuizenvorst en is heel leuk en
heel lief! We zijn nu al anderhalf jaar
samen.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou heel graag met papa naar het
oosten van Amerika willen en het
liefst naar New York. In 2011 zijn we
naar de westkust van Amerika
geweest. Pap en ik vinden Amerika
allebei superleuk en we grappen wel
eens, zullen we dat doen? Stiekem
hoop ik natuurlijk dat dit geen grapje
is, maar ooit nog werkelijkheid
wordt.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind speelde ik het liefst met de
Barbies. Dit kon ik de hele dag door
met Mirelle, mijn zus, doen. Wanneer
Mirelle naar de peuterklas was,
speelde ik alleen met de poppen.
Ik kon dan van alles verzinnen en kon
me helemaal uitleven door allerlei
dingen te verzinnen, die eigenlijk
helemaal niet konden.
Wat moeten we van je weten om je
echt te kennen?
Dat ik heel verlegen kan zijn, maar
als je me beter kent en ik echt op
mijn gemak ben, ik ook heel raar en
druk kan zijn.
Binnen of buiten?
Buiten, als ik buiten ben krijg ik echt
dat frisse gevoel. Als ik ziek ben of
hoofdpijn heb en dan naar buiten ga,
voelt dat echt heel lekker. Er is een
lekkere frisse lucht en dan krijg ik
echt een vrij gevoel. Binnen zit je zo
opgesloten.
Zonsopgang of zonsondergang?
Zonsopgang, want dan begint de
dag weer. Je kunt dan weer leuke
nieuwe dingen doen en je hebt nog
de hele dag om leuke dingen te
gaan doen.
Chatten of bellen?
Ik chat het meeste, omdat dit het
snelste gaat. Ook kun je overal
chatten waar je wilt en kost het bijna
niks. Met bellen heb je ook vaak dat
mensen niet opnemen.

Karmapunten
scoren
Vorige week hielp ik een
vriendin met het distribueren
van de HALLO in Horst. Zelf heb
ik ook ooit een krantenwijk
gehad. ‘Krantenstreek’ zou
toepasselijker zijn geweest.
Het was een complete
uithoek van Horst aan de Maas
met vooral bedrijven, Poolse
bewoners en af een toe een huis
met honden die hun tanden al
ontblootten als ik een voetzool
op hun terrein zette. Het krantje
werd waarschijnlijk meteen bij
het oud papier gedeponeerd,
door gebrek aan beheersing van
de Nederlandse taal niet gelezen
of aan flarden gescheurd. De tijd
tussen twee brievenbussen was
soms wel vijftien minuten.
Ik eindigde met een kapotte fiets
en een afkeer voor krantenwijkjes.
Toch zei ik ‘ja’ toen ze vroeg
of ik haar krantjes een keer zou
willen overnemen omdat ze op
vakantie ging. Wat karmapunten
scoren kan nooit kwaad. Dus
hielp ik haar vorige week mee
zodat ik de route weet. Het stond
in schril contrast met mijn
krantenwijkervaring. De zon
scheen fonkelend en binnen een
uur waren we klaar. De meeste
adressen waren de nieuwbouwwoningen voor rimpelsauriërs
aan de Dr. Van de
Meerendonkstraat met een groot
blok brievenbussen waar je zo
twintig tot dertig krantjes naar
binnen kunt kieperen. Die
woningen zien er echt chique uit.
Alleen op de plaats waar het
oude ziekenhuis stond, lijkt het
net alsof er een reuzemol driftig
heeft zitten graven.
Terwijl we bezig waren bij
zo’n rijen brievenbussen reed een
oude mevrouw in een elektrische
rolstoel naar de deur. Daar hield
ze een hele tijd stil. Toen we
klaar waren, vroeg ze ons of we
haar konden helpen met de deur.
In haar hand had ze hele klein
afstandsbediening vast met één
knop, maar ze had de kracht niet
om die in te drukken. We drukten
op het knopje en ze mompelde
‘bedankt’. Hoe ironisch. Er
worden poepchique woningen
voor ouderen gebouwd, maar de
toegang is niet efficiënt.
Deze donderdag bezorg ik de
HALLO met mijn eigen column.
Mocht u er deze week weer staan
mevrouw, ik doe maar al te graag
de deur voor u open.
Rosanne
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America
Balgooien

zo 22 februari 11.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: start Vossenheuvel 15

Broekhuizen
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Rommelmarkt
zo 22 februari 09.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Mèrthal

Balgooien

zo 22 februari 09.30-12.00 uur
Organisatie: vogelvereniging
De gevleugelde vrienden
Wanssum eo
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Lezing Leon Verdonschot
zo 22 februari 16.00 uur
Locatie:
muziekcafé Cambrinus

Lezing vogelvereniging
ma 23 februari 20.00 uur
Organisatie:
Vogelvereniging
Ons Genoegen
Locatie: De Schutroe

Melderslo
Balgooien

zo 22 februari
Organisatie: CV De Tuutekop

wo 25 februari 19.30 uur
Organisatie: Vastenaktie
Locatie: café De Leste Geulde

Lezing ‘Een vliegende
kraai vindt altijd wat’
door Gerard Compiet

Outlaw met dj Panic en
The Viper

Dorpsraadsvergadering

za 21 februari 22.00-04.00 uur
Locatie: De Lange Horst

do 26 februari 20.00 uur
Locatie: zalencentrum De Riet

beelden, en de Klokkenexpositie,
met een aantal klokken van
klokkenmaker Jean Wilmar, zijn ook
nog te bekijken.
Museum De Locht is geopend van
11.00 tot 17.00 uur. De demonstraties beginnen om 13.00 uur.

Meterik

De band Dirtbag staat zondag 22 februari op het podium van OJC
Canix in Lottum. Dit optreden begint om 18.00 uur, de zaal is vanaf 15.00
uur open.

Balgooien door
boerenbruidspaar

do 26 februari 20.00-22.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Zoemhukske

In de brouwerij kunnen de
bezoekers zich laten informeren over
het brouwproces. In De Locht wordt
op zondag ook graan gemalen en
stroop gemaakt.
De wisselexpositie Het Hemelrijk,
over een verzameling van heiligen-

zo 22 februari 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Brood bakken
Infoavond project Sri Lanka

vr 20 februari 14.00 uur
Locatie:
Museum De Kantfabriek

In Museum De Locht in Melderslo kunnen kinderen op zondag
22 februari brood bakken. Ook de smederij en de nieuwe brouwerij
zijn geopend voor bezoek.

Dirtbag in
OJC Canix

zo 22 februari 10.30 uur
Locatie: start café ‘t Paradijs

Balgooien

Quiltcafé

zo 22 februari 18.00 uur
Locatie: OJC Canix

Brood bakken
in De Locht

Vogelmarkt

za 21 februari 20.11 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Maaszicht

Horst

Rockcafé met optredens
Dirtbag en Stressed

Meerlo

zo 22 februari
Locatie: Wilhelminaplein

Receptie tourwinnaar

Hegelsom

Lottum

zo 22 februari 11.11 uur
Locatie: Crommentuijnstraat 46

Sevenum
Gebedsviering

di 24 februari 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Een aantal jaren geleden stond
Dirtbag ook op het programma van
het Weistock-festival en nu in het café
van Canix. De band speelt covers van
onder andere Volbeat, Iron Maiden en

ZZ Top. In het voorprogramma staat
Stressed. Deze band met leden uit
Lottum en omstreken speelt een set
met hardrockcovers van onder andere
Airbourne.

Signeersessie
meesterkok Hanssen
SVH-Meesterkok Michel Hanssen is zaterdag 7 maart bij boekwinkel
Bruna in Horst voor een signeersessie van zijn onlangs verschenen boek
Spice Wise: koken met kruiden- en specerijenmixen zonder zout.

stoel
Durango

stoel
Gijon

stoel
stoel
Burgros
Durango

stoel
Gijon

stoel
Burgros

€ 149.-

€ 169.-

€ €189.149.-

€ 169.-

€ 189.-

stoel
Mallorca

stoel
Tenerife

stoel
stoel
Indigo
Mallorca

€ 119.-

€ 119.-

€€79,119.-

tafel 190
cm
stoel
Brussel
Tenerife

€ €499,119.-

TV-dressoir
Paris

Dressoir
Paris

TV-dressoir
Paris

€ 349,-

€ 479,-

€ 349,-

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

meubel

stoel
Indigo

tafel 190 cm
Brussel

€ 79,-

€ 499,-

In het kader van de Nationale
Boekenweek komt de in Horst geboren
en getogen meesterkok zijn onlangs
uitgegeven boek promoten. In Spice
Dressoir
Wise beschrijft
Hanssen stap voor stap
Paris
hoe men kruidenmixen
maakt en
gebruikt€voor
het
zonder
zout op smaak
479,brengen van dagelijkse gerechten.
Hanssen is ervaringsdeskundige: zijn
leven veranderde ruim twee jaar
geleden, toen zijn hart bij een
hartinfarct onherstelbaar beschadigd
raakte. Hij kon niet alleen zijn vak niet
meer uitoefenen en hij mocht geen
toegevoegd zout meer eten. Hij besloot
er een missie van te maken zonder
toegevoegd zout heerlijk te eten.

SVH-Meesterkok Michel Hanssen
werkte als chef-kok in de restaurants
van Pulitzer Amsterdam en het
Kurhaus-hotel in Scheveningen en
doceerde bij de Sterklas van het Gilde
van Nederlandse Meesterkoks. Verder
was hij kruidenspecialist en adviseur
voor grote voedselfabrikanten.
Hanssen is zaterdag 7 maart
van 10.30 tot 12.00 uur in de
boekhandel. Een week later zal
schrijver Philip Dröge tussen 14.00 en
15.30 uur bij Bruna zijn nieuwe boek
De schaduw van Tambora signeren en
in gesprek gaan met belangstellenden
over ‘de grootste natuurramp
allertijden’.

19
02

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 08.00-18.00 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

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
Meerlo

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

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

Schrijver, presentator, regisseur en programmamaker Leon Verdonschot staat zondag 22 februari in café
Cambrinus in Horst. Hij draagt dan voor uit zijn boek Alles van elkaar. Deze middag begint om 16.00 uur.

19.15

(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

Spoedgevallendienst
20 t/m 26 februari 2015
Jonge, A.L.J. de
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

Leon Verdonschot
in Cambrinus

Broekhuizenvorst

Venray

Tandarts

service 23

Melderslo

De autobiografisch getinte
debuutroman Alles van elkaar gaat
over drie vrienden die opgroeien in
het zuiden van Limburg en tijdens
een gezamenlijke vakantie in
Thailand opeens met hun verleden

worden geconfronteerd.
De in Geleen geboren Leon
Verdonschot maakte eerder films,
onder andere over Heideroosjes,
Bruce Springsteen en tattoos.
Daarnaast stond hij op het podium,

It’s Clean

Meterik
Swolgen

Sevenum

maakt schoon op uw wensen

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

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

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

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel: 06 42 82 55 13

www.its-clean.nl

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Tienray

De Schuilplaats

samen met Rowwen Hèze tijdens hun
theatertournee Koper en samen met
Nico Dijkshoorn in hun show Ook voor
vrouwen.
Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl

Medsen apotheek Sevenum
Wij gaan verhuizen naar de Pastoor Vullinghsstraat 12.
Dit vindt plaats in het weekend van 6 t/m 8 maart
Vrijdag 6 maart zijn wij daarom gesloten.
Voor spoedgevallen (overdag) wordt op 6 maart
waargenomen door Apotheek Maasbree,
Dorpstraat 8 in Maasbree (tel.nr.: 077 – 4653657)
Maandag 9 maart staan wij weer tot uw beschikking
in onze nieuwe vestiging!
Tip: bestel uw herhaalmedicatie 1 week van tevoren,
zodat u deze vóór vrijdag 6 maart kunt ophalen.
Team Medsen apotheek Sevenum
P.s. De 24-uurs automaat verhuist eerder in de week.

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl
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Bezoek het Wellnessweekend in de
Medipoint l Groene Kruis winkel in Horst
Vrijdag 6 t/m zondag 8 maart 2015
Van vrijdag 6 t/m zondag 8 maart a.s. staat de Medipoint l Groene Kruis
winkel in Horst in het teken van tal van producten die bijdragen aan
ontspanning en een goede gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan
infraroodcabines, sauna’s en massagestoelen.
Locatie
Medipoint l Groene Kruis winkel
Hoofdstraat 11
5961 EX Horst

€ 500,korting! *
Gratis
inschrijven

Openingstijden
Vrijdag 6 maart: 09.00 - 21.00 uur
Zaterdag 7 maart: 10.00 - 16.00 uur
Zondag 8 maart: 10.00 - 14.00 uur

Ook organiseren wij een lezing over infrarood. U kunt u na deze
GRATIS lezing dit gezondheidsproduct zelf uitproberen.
De lezing
• Uitgebreide informatie over de werking en mogelijkheden
van infraroodcabines
• Minimaal € 500,-* korting bij aanschaf!
• Hoge kortingen op extra accessoires
• Gratis thuisbezorging en installatie
• Gratis 25 jaar garantie en service
Wanneer
• Vrijdag 6 maart om 19.30 uur
• Zondag 8 maart om 11.00 uur

Meld u nu aan voor de
infraroodcabine lezing

Bel 088 - 654 08 78

* Deze korting is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen of waardebonnen.

Profiteer tijdens het Wellnessweekend
*
ook nog eens van
op ons gehele winkelassortiment!

20% korting

