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Gekke Maondaag in
Grubbenvorst
Onder een stralende zon en met temperaturen die bijna lenteachtig aandeden, vierde Grubbenvorst maandag 18 februari Gekke Maondaag. De dag startte met het
inschieten door de schutterij, waarna de boerenbruiloft plaatsvond. Het bruidspaar Jenny Bergmans en Frens Steegh werd in de onecht verbonden, daarna volgde de
receptie. ’s Middags was het tijd voor de grote optocht. Het publiek langs de kant van de weg zag een bonte stoet ‘alleinlaupers’, groepen en wagens voorbij trekken.

Kosten hoger dan berekend

Geen fietstunnel bij station Horst-Sevenum
Er komt waarschijnlijk geen fietstunnel bij station Horst-Sevenum. Het blijkt dat de kosten voor de
geplande fietstunnel 1,4 miljoen euro hoger uitvallen dan in eerste instantie werd berekend.
In het eerste ontwerp zou de
fietstunnel, die deel uitmaakt van
de herinrichting van het gebied bij
station Horst-Sevenum, parallel
lopen met het spoor. Vanwege een
aantal redenen, zo loopt er een
olietransportleiding onder de grond
waar de tunnel eerst was gepland,
werden de plannen aangepast.
Het blijkt nu dat de aanleg daarmee 1,4 euro miljoen hoger uitvalt.
De overschrijding van die kosten

komt onder andere door een kostenstijging in de bouwsector en meerkosten als gevolg van de aankoop
van gronden, aldus de gemeente.
Ook komt er een lagere bijdrage
vanuit de LVO-middelen (Landelijk
Programma Overwegen).

Rotonde om verkeer
af te wikkelen
De gemeente bekijkt nu een

aantal scenario’s, aldus een woordvoerder. “Uitgangspunt nu is dat
aanpassingen binnen het ontwerp moeten passen binnen het
bestaande financiële kader en dat ze
verkeersveilig zijn. De tunnel wordt
geschrapt en de geplande rotonde
bij het Loopcentrum wordt gebruikt
voor het afwikkelen van alle verkeer. Deze optie wordt overigens
door provinciale verkeersdeskundigen niet als onveiliger gezien als

een oplossing met tunnel.” In de
tweede optie wordt dit uitgebreid
met een oversteekplaats in de vorm
van een voetgangersbrug voor voetgangers. Overigens kan het zo zijn
dat de tunnel er alsnog komt, als de
gemeenteraad 1,4 miljoen euro extra
beschikbaar wil stellen of als de
benodigde middelen op een andere
manier gevonden worden. “Aan de
gemeenteraad wordt een nieuw
voorstel voorgelegd. Voor die tijd
willen we nog met belanghebbenden de diverse varianten bespreken”,
aldus de woordvoerder.

Het ontwerp voor de gehele
stationsomgeving blijft ongewijzigd. Zo wordt het aantal parkeerplaatsen aan zowel de noord- als
zuidzijde uitgebreid. “In het huidige plan zit een uitbreiding van
42 plaatsen aan de noordzijde en
62 aan de zuidzijde. Met NS vastgoed wordt gekeken naar nog
meer uitbreidingsmogelijkheden.”
Verder komt er een tweerichtingenfietspad aan de westzijde van
de Stationsstraat tussen de nieuwe
rotonde en de rotonde bij de supermarkt.
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Omroep Horst aan de Maas

‘We gaan het gaspedaal indrukken’
De nieuwe Omroep Horst aan de Maas krijgt steeds meer vorm, net als de samenwerking met Omroep Venlo.
Zo wil de omroep vanaf de tweede helft van dit jaar dagelijks een nieuwsbulletin brengen en nog meer inzetten
op actualiteiten. Bang voor ‘stadse fratsen’ hoeven de inwoners van Horst aan de Maas echter niet te zijn, zegt
Evert Cuijpers, directeur van de nieuwe omroep.
Het was een veelgehoorde vraag
onder de inwoners van Horst aan de
Maas de afgelopen weken: gaat een
samenwerking met Omroep Venlo ten
koste van de eigen, lokale identiteit van
(nu nog) Omroep Reindonk? Nee, zegt
Evert Cuijpers, directeur van Omroep
Venlo en van Omroep Horst aan de
Maas in oprichting. “Er komt straks één
omroeporganisatie, met één directie.
Zaken als personeelsbeleid worden
vanuit een centraal punt geregeld.
Daaronder hangen echter twee merken,
met onder andere ieder zijn eigen
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website en eigen uitzendingen.
De eigen identiteit gaat zeker niet
verloren. De items die we brengen zijn
relevant voor de inwoners van Horst
aan de Maas.” Hij zegt de gevoelens
wel te snappen. “Natuurlijk is het
belangrijk dat de eigen omroep blijft.”
Ook de vrees dat het extra geld dat
gemeente Horst aan de Maas in de
omroep steekt, rechtsreeks naar Venlo
gaat, is ongegrond aldus Cuijpers.
“We gaan dit steken in het brengen van
nieuws en actualiteiten. Het geld blijft
in Horst aan de Maas.” In eerste instan-

tie zou de nieuwe omroep al vanaf april
gaan draaien. “We hebben, op verzoek
van de gemeente, voor 1 oktober ons
businessplan ingediend. We gingen er
toen vanuit dat het collegevoorstel in
oktober of november zou volgen en de
raad in december een besluit zou
nemen.” Zowel het College van B&W als
de gemeenteraad van Horst aan de
Maas wilde echter eerst meer informatie over de plannen van Omroep
Reindonk, voordat ze meer subsidie zou
toekennen. Uiteindelijk besloot de
gemeenteraad tijdens de raadsvergade-

geen stijging in de huisvestingskosten
moet betekenen. Gemeenschapsgeld
gaan we in de content steken en niet in
stenen.” De nieuwe omroep gaat straks
van start met drie fulltime redacteuren.
Zij gaan onder andere dagelijks een
journaal brengen, daarbij ondersteund
door technici vanuit Venlo. “Daar gaan
we ons al eerste op focussen. Maar we
kunnen uiteraard ook niet zonder onze
vrijwilligers. Zij zijn de voelsprieten en
weten wat er speelt. We horen dan ook
graag van hen waar zij behoefte aan
hebben.” Zo’n nieuwe omroep staat er
niet in één dag, zegt Cuijpers. “We gaan
nu het gaspedaal indrukken. Ik heb er
zin in om samen met de bestaande
ploeg én nieuwe mensen een toffe
omroep neer te zetten.”

Kandidaat Provinciale Statenverkiezingen

‘Bewust onze boodschap
overbrengen’
Horst aan de Maas kent achttien kandidaten voor de Provinciale
Statenverkiezingen. Een van hen is Roy Bouten van de PvdA. “Jouw stem
bepaalt mede hoe de provincie de komende vier jaar acteert.”
Waar hij de vorige keer nog op de
17e plek stond, staat hij deze verkiezingen op een 47e, niet verkiesbare, plek.
Hij beschouwt zich dan ook als lijstduwer. Ambitie om deel uit te maken van
de Provinciale Staten heeft hij dan ook
niet. “Ik vind de gemeentepolitiek veel
te leuk”, geeft hij aan. Neemt niet weg
dat stemmen op die 20e maart volgens
hem wel belangrijk is. “Veel zaken
kunnen wij als gemeente niet alleen
oppakken. Denk bijvoorbeeld aan het
woningbouwbeleid of de huisvesting
van arbeidsmigranten. Dat zijn regionale dossiers. Of zoals laatst de discussie rondom het openstellen van het
Floriadeterrein. We hebben dat samen
met Venlo, Venray en de provincie
opgepakt. Jouw stem bepaalt mede het
beleid van de provincie.” Dat de
opkomstpercentages voor de
Provinciale Statenverkiezingen achter
blijven bij die van de gemeenteraadsverkiezingen, begrijpt hij wel. “De kandidaten voor de gemeenteraad die ken
je. Daarnaast zijn veel mensen het
vertrouwen in de politiek kwijt.
Denken: ‘het zal allemaal wel’ en ‘ze
doen toch wat ze zelf willen’. Het is de
taak van de politiek om het tegendeel
te bewijzen. Te laten zien dat we ons
wel aan onze afspraken houden.
Daarnaast zijn de rollen ook niet altijd
duidelijk. Er zijn veel bestuurslagen.
Op 20 maart zijn niet alleen de

Provinciale Statenverkiezingen, maar
ook de Waterschapsverkiezingen. En de
Provinciale Statenverkiezingen hebben
weer invloed op de Eerste Kamer.
Het systeem is niet altijd even duidelijk. Als politiek moeten we ervan
bewust zijn hoe we onze boodschap
brengen.” De PvdA zet de komende
verkiezingen in op andere werkgelegenheid, duurzaamheid en openbaar
vervoer. “Er wordt steeds meer samenredzaamheid van mensen verwacht.
Dan is het belangrijk dat je zorgt dat
mensen zo mobiel mogelijk zijn. Zorg
dat je voorzieningen bereikbaar zijn en
dat de openbaar vervoers knooppunten bereikbaar zijn.”
Verkiezingsprogramma doornemen en
op basis daarvan een keuze maken,
is niet de juiste manier om te bepalen
waar je op gaat stemmen, vindt
Bouten. “Stel eerst voor jezelf vast
welke punten jij belangrijk vindt en
kijk dan welke partij bij jou past.”
Hij denkt dat de PvdA er in de provincie een zetel bijkrijgt. “We hebben een
goede lijsttrekker en goede statenleden. We gaan zeker van vier naar vijf
zetels. Ik ga verder mijn stinkende best
doen om ervoor te zorgen dat de
opkomstpercentages dit keer hoger
zijn. En als Limburg dan misschien niet
het hoogste percentage van Nederland
heeft, dan heeft Horst aan de Maas die
van Limburg.”

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
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Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

ring van dinsdag 12 februari de omroep,
in plaats van de door het college
voorgestelde 50.000 euro bovenop de
25.000 euro die ze al zou krijgen, in
totaal 107.791 euro toe te kennen.
“We gaan daarom nu uit van de tweede
helft van dit jaar. Dit jaar gebruiken we
ook om de samenwerking tussen
Omroep Reindonk en Omroep Venlo
verder vorm te geven.”
Daarnaast gaf de gemeenteraad
tijdens de raadsvergadering nogmaals aan het belangrijk te vinden
dat de omroep een plek in het verbouwde Gasthoês gaat krijgen. Dat
vindt ook Cuijpers. “In ’t Gasthoês zijn
we nog meer zichtbaar en benaderbaar.
Dan kunnen we die verbindende rol nog
beter pakken. We vinden wel dat dit

geen
bezorgkosten
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Kandidaat Provinciale Statenverkiezingen

‘We willen mensen een stem geven’
Horstenaar Paul Geurts staat de komende Provinciale
Statenverkiezingen voor de SP op nummer 15. Wat hem betreft keert de
partij weer terug in het College van Gedeputeerde Staten, als de partij
écht aan de knoppen kan draaien om dingen te veranderen.
Het pluche van de provincie is Paul
Geurts niet vreemd. Van 1994 tot 1996
was hij lid van de Provinciale Staten
van Limburg. In 1990 was hij de eerste
SP’er in de gemeenteraad van de
toenmalige gemeente Horst. “Ik sta op
de lijst omdat ik het belangrijk vind
actief uit te dragen wat wij als partij
van belang vinden. Natuurlijk zijn er
grote verschillen tussen de provincie
en de gemeente. Als je deel uitmaakt
van de gemeenteraad sta je dichter bij
de mensen. De provincie is voor velen
toch een abstract iets. Ze beseffen niet
dat door de provincie beleid wordt
bepaald dat door de gemeente
gevolgd moet worden. Er spelen
verschillende dossiers, denk aan
huisvesting van arbeidsmigranten en
de intensieve veehouderij, waar de
provincie een behoorlijke vinger bij in
de pap heeft. Daarbij, de provincie
heeft weer invloed op de Eerste
Kamer. Veel mensen zijn het niet eens
met het beleid van de huidige regering. De coalitie heeft nu een kleine
meerderheid. Door te stemmen tijdens
de Provinciale Statenverkiezingen, kun

je invloed uitoefenen op de landelijke
politiek.” In haar verkiezingsprogramma richt de SP zich onder andere
op werkgelegenheid. Volgens de partij
wordt er te veel de nadruk gelegd op
het binnenhalen van logistieke bedrijven, terwijl er behoefte is aan de
maakindustrie. Geurts: “Dat vinden we
een slechte zaak. Het werk dat we
hierheen halen, moet passen bij de
bevolking. Jongeren trekken weg
omdat er geen banen zijn. Nu wordt er
vooral werkgelegenheid gecreëerd
voor arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld
Oost Europa. Zo is sociale woningbouw
ook een van onze speerpunten. Er moet
meer gebouwd gaan worden. Zodat
ook woningzoekenden uit Horst aan de
Maas weer een woning kunnen krijgen.” Om mensen te bewegen daadwerkelijk te stemmen, benadert de
partij ze actief. “Uit een onderzoek Het
Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) blijkt
dat het met name de lager opgeleiden
in de achterstandswijken zijn die niet
gaan stemmen. Door naar de mensen
toe te gaan, proberen we dat te keren.”
In april stapte gedeputeerde Daan

Prevoo uit het college, onder meer uit
onvrede over de koers van de partij.
Als het aan Geurts ligt is er na de verkiezingen weer een SP-gedeputeerde.
“De vorige verkiezingen hebben we
goed gescoord. Er is veel onvrede over

Lammetjes
in America
De geboorte van lammetjes is voor velen hét teken
dat de lente eraan zit te
komen. Voor Wiel Tielen uit
America is deze in elk geval
begonnen. Zijn schaap kreeg
onlangs vier lammetjes, twee
witte en twee zwarte. Het
blijde nieuws wilde Wiel
graag delen en zo besloot hij
een kiekje naar de HALLO te
sturen. Wie de beestjes wil
gaan bewonderen, moet aan
de Griendtsveenseweg in
America zijn.

de huidige regering. Denk bijvoorbeeld
aan de afschaffing van de dividendbelasting. Mensen moeten ondertussen wel meer belasting gaan betalen.
Of het bericht dat de energierekening
met honderden euro’s gaat stijgen

Inbraak door openbreken sleutelkastje
De politie in Horst heeft 32-jarige man uit Gouda en 32-jarige vrouw
uit Geleen aangehouden op verdenking van twee woninginbraken in
Horst. De inbraken werden in de nacht van maandag 18 op dinsdag
19 februari gepleegd.
Bij beide inbraken werd het
sleutelkastje van de bewoner opengebroken. Een inbraak vond dinsdagochtend rond 04.30 uur plaats aan de
Torenstraat. Daarbij werd de bewoonster overlopen door de inbreker. Het is
niet bekend of er iets werd meegenomen. Na de melding startte de politie
een zoektocht in de omgeving.

VAN
ACTIE
AND:
DE MA

rten
5x spo
25!
voorBe€
l nu
ak.

n afspra
voor ee

Uiteindelijk werd in de ochtend de
verdachte aangehouden. Over de
andere inbraak doet de politie verder
geen mededelingen. De politie is
bezig met een reeks woninginbraken
waarbij sleutelkastjes werden opengebroken en onderzoekt of de verdachte daar meer mee te maken
heeft.
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Vastelaoves
pekskes beej Leurs!

Resultaat na 4 maanden
vacutraining in combinatie met
het SLiMM voedingsprogramma:
12 kilo eraf en 10 cm omvang
van de bovenbenen. Ik heb veel
meer energie, zit goed (en strak)
in mijn vel.
Kleding kopen is weer een genot.
Laat de zomer maar komen!!
Lees het hele verhaal
op onze site onder de button:

Waarom komt de provincies de mensen
niet tegemoet als het gaat om energiebesparende maatregelen? Ze hebben
het idee dat ze steeds minder te vertellen hebben. En wij willen hen een stem
geven.”

Lees onze
special!

Helma Swinkels

SLENDER YOU FIT

elke
g
zonda
open

VOOR BEWEGEN, EEN BETER FIGUUR EN EEN STRALEND UITERLIJK
BEWEGINGSBANKEN • VOEDING • FIGUURCORRECTIE • VACUTRAINEN • ONTHAREN

Weltersweide 1, Horst - Tel: 077 398 49 71 - www.slenderyoufit.nl

WWW.LEURS.NL

04

nieuws

21
02

Een nachtje stappen met de politie
Het politiekorps van Horst aan de Maas/Peel en Maas is de laatste jaren alleen maar gekrompen. Met de terugkeer van discotheek Club
Ultra (voorheen Club Palladio) zijn de zaterdagnachtdiensten drukker dan ooit. Om de proef op de som te nemen, ging HALLO-verslaggever
Rob een nachtje mee met de politie. De conclusie? Waar het voor Rob een drukke dienst leek in de nacht van zaterdag 9 op zondag
10 februari, waren de agenten blij met de rustige nacht.

01.35 uur

Een harde knal op de Molenstraat, het lijkt vuurwerk. Na patrouille kan de herkomst niet achterhaald worden.

01.47 uur
Pauze op het politiebureau. Luc is ook daar en
warmt een bord bami op.

01.54 uur
Luc krijgt een berichtje vanuit Club Ultra dat
er iemand uitgezet wordt. De bami wordt
achtergelaten en er wordt koers gezet naar de
Heldense discotheek.

02.05 uur
De jongen zegt dat er iets in zijn drinken is
gedaan. Zijn jas wordt opgehaald en hij gaat met
zijn vriendin naar huis. Er volgen verder geen
consequenties.

02.23 uur
Terug op het bureau warmt Luc nogmaals zijn
bami op. Hij krijgt een berichtje dat Yvonne en
Sonny op weg zijn naar Panningen. Met de regen
in het vooruitzicht lijkt het een rustig einde te
worden van zijn dienst. Als Yvonne en Sonny
terug zijn, kan er weer vertrokken worden.

22.04 uur
De dienst van wijkagent Luc Janssen, deze
nacht coördinator openbare orde, begon al
om 20.00 uur op het bureau in Panningen.
Om 23.00 uur staat een overleg gepland met
alle agenten die vannacht dienst hebben.
Het overleg is inclusief de boa’s en vrijwilligers
die ook op pad gaan. Eén collega is ziek, waardoor voor de patrouille een auto met één agent
(soloauto), een hotelauto (bedoeld als taxi om
opgepakte personen naar Venlo te brengen) en
onze auto met twee agenten overblijft.

22.54 uur
De soloauto van agent Sonny is tijdens een
rit naar Horst een dronken persoon tegengekomen die op het fietspad liep. De man had
een gevangenisstraf en geldboete open staan.
Hij moet naar Venlo vervoerd worden. In de
praktijk betekent dat één patrouilleauto minder voor het hele gebied.

23.05 uur
Bij de briefing zijn zeven personen aanwezig,
de boa’s zijn nog niet gearriveerd. Luc geeft
als coördinator uitleg over wat er allemaal op
het programma staat vanavond. In veel dorpen is de bonte avond aan de gang, Club Ultra
is zo goed als uitverkocht (1.400 personen), in
de Mèrthal in Horst is de Pronkzitting en ook
de horecagelegenheden café De Lange en
discotheek Shuffle in Horst en café Dotje en
Tommies in Panningen zijn geopend. Vooral
Club Ultra heeft de aandacht, aangezien daar
de meeste mensen zijn en er regelmatig meldingen van drugsbezit en -overlast vandaan
komen. Er wordt afgesloten met het weerbericht. Vanaf 03.00 uur gaat het regenen.
Een gunstig bericht voor de openbare orde.

23.56 uur
Na het uitgebreide overleg, overigens na jaren
afwezigheid heringevoerd na de opening van
Club Ultra, is het tijd om in de auto te stappen
en een kijkje te gaan nemen in het veld. Luc en
Yvonne delen vannacht de auto. Yvonne rijdt.
De boa’s hebben zich nog altijd niet gemeld.

23.58 uur
Luc krijgt een berichtje dat er geen boa’s zijn
in februari. Dat betekent dat Luc en Yvonne,

naast de andere werkzaamheden, zelf de
sluitingstijd van de pizzeria naast Club Ultra
in de gaten moeten houden. Die moet om
02.30 uur dicht zijn.

00.07 uur
De eerste stop is bij Club Ultra. Er wordt bij de
beveiligers geïnformeerd hoe het ervoor staat
in de tent. Het contact met de uitsmijters bij
de discotheek is goed, zeggen Luc en Yvonne.
Het is druk, maar de sfeer is goed, aldus de
potige mannen aan de deur. Sonny in de soloauto heeft de dronken man in Venlo afgeleverd
en is weer inzetbaar.

00.20 uur

01.05 uur
Luc is al eerder ter plaatse en Jeroen kan weer
een normale snelheid gaan rijden. We verlaten
de snelweg bij afslag Helden en vervolgen
onze weg over de N277 richting Helden.

01.11 uur
We zitten achter een auto die met 60 kilometer
per uur over de Midden Peelweg rijdt, waar je
80 mag. Jeroen en Richard willen de chauffeur
staande houden om even te kijken of er geen
alcohol in het spel is. Nog voordat er actie
ondernomen kan worden, wordt een jongeman gespot die op de weg zit bij het kruispunt
met de Baarloseweg.

02.48 uur
Terwijl Jeroen en Richard een rondje maken door
het hele gebied, komen Luc en Yvonne bij Club
Ultra aan om de uitloop in de gaten te houden,
te zien of er geen zwarte taxi’s rijden en om te
checken of de pizzeria niet stiekem na 02.30 uur
eten verkoopt.

03.15 uur
Het regent inmiddels vrij hard. De pizzeria houdt
zich netjes aan de regels. Een groepje wil naar
binnen en schuilt bij de ingang van de eettent.
Door regelmatig vrij hard op het raam te kloppen, laat de groep weten honger te hebben. Ze
worden door Luc en Yvonne verzocht te vertrekken.

01.14 uur

03.38 uur

De jongen heeft gedronken en is door een
vriend afgezet. Hij wordt zo opgehaald door
zijn vader. De jongen is 17 en heeft geen identiteitsbewijs bij zich. Richard maakt hem duidelijk dat het belangrijk is dat hij zich altijd kan
identificeren. De jongen wordt zonder boete
met zijn vader meegestuurd.

Door de aanhoudende regen en kou blijft er
weinig uitgaansvolk hangen op straat. De grap
dat de politieauto een taxi is en de cel een hotel
blijkt populair onder de discotheek-verlaters.
Voor de rest verloopt het rustig.

00.23 uur

01.33 uur

Richard en Jeroen, de twee vrijwilligers in
de hotelauto, pikken me op om mee te gaan
op patrouille door het gebied. Er wordt koers
gezet naar Horst om een kijkje te nemen.

Er wordt even bijgepraat met de beveiligers
van Club Ultra. De uitsmijters geven aan dat er
regelmatig een auto voorbij rijdt waarvan de
inzittenden lachgas leken te gebruiken. Ook is
er iemand de discotheek uitgezet vanwege
cocaïnebezit.

Na overleg met de beveiligers besluit Luc, nog
voordat Club Ultra sluit, terug te keren naar het
bureau. Met nog maar zo’n honderd man binnen,
is het risico gering. Daarbij zitten de agenten nog
wel tot 04.30 uur op het bureau om formulieren in te vullen. Een oproep kan altijd. De regen
blijkt echter een effectief middel en de nacht
eindigt in relatieve rust.

Een melding van een achtervolging op de
snelweg A67. De personen in de auto zijn
mogelijk gewapend met een pistool. Luc
had van tevoren al gewaarschuwd dat bij
een dergelijke situatie de veiligheid van de
verslaggever niet gegarandeerd kon worden.
De kogelvrije vesten worden aangetrokken en
de reporter wordt achtergelaten bij Club Ultra.

00.40 uur
De achtervolging is ten einde. Yvonne en
Sonny moeten de auto naar Venlo brengen.
Weer een auto minder dus en Luc zit nog maar
alleen in de auto. Hij is op dit moment de
enige agent die beschikbaar is voor de horeca
in Panningen en Helden.

00.59 uur
Na een rondje door Horst langs de Mèrthal
en De Shuffle willen Jeroen en Richard een
kijkje gaan nemen in Grubbenvorst. Net op het
moment dat we het dorp inrijden, komt er een
melding. In Meijel wordt een man, mogelijk
onder invloed van drugs, vastgehouden door
bewoners van een huis. Hij zou volgens de
bewoners geprobeerd hebben in te breken.
Met hoge snelheid, toegestaan omdat het een
prioriteit 2-melding is, zet chauffeur Jeroen
koers naar Meijel via de A67.

03.54 uur
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Politiekorps kampt met gebrek aan personeel

Een werkgebied van Meerlo tot Meijel
telefonisch altijd bereikbaar.”
Door: Rob Dieleman
Om de grote drukte op zaterdagavond
Ruim 353 vierkante kilometer behelzen de twee gemeentes Peel en Maas en Horst aan de Maas samen. Een enorm gebied waarbij
op te vangen,
de reistijd vanuit het ene uiterste (Meerlo) naar het andere (Meijel) volgens Google Maps 31 minuten bedraagt. Toch hebben de
maakt de politie
twee gemeentes een gezamenlijk politiekorps en rijden er op een normale avond slechts twee patrouilleMEERLO
in Horst aan de
auto’s in het hele gebied. Door het gebrek aan voldoende personeel moet er geschoven worden in diensten
BROEKHUIZENVORST
Maas/Peel en Maas
en wordt het werkgebied groot.
SWOLGEN
gebruik van vrijwilligers
TIENRAY
en buitengewoon
Het kan zomaar voorkomen dat een
opsporingsambtenaren
patrouilleauto in Kessel rondrijdt en een
BROEKHUIZEN
(boa’s). Voor patrouilles
melding krijgt over een incident in Broekhuizen.
HORST
METERIK
zijn
op zaterdag twee
Dat is volgens Google Maps 29 minuten rijden.
MELDERSLO
auto’s met agenten
Politieauto’s hebben ontheffingen en mogen
LOTTUM
beschikbaar. Eentje
harder rijden dan een gewone weggebruiker,
AMERICA
GRIENDSTVEEN
is
primair
bedoeld voor
maar nog altijd is het dan lastig de maximaal
HEGELSOM
de meldingen en surveilleert
15 minuten aanrijtijd te halen die de politie
GRUBBENVORST
zolang er geen meldingen zijn.
zichzelf oplegt. “De lange afstanden zorgen
KRONENBERG
De andere wagen is vooral voor
ervoor dat we keuzes moeten maken in waar
de openbare orde bedoeld, net als
we patrouilleren en wat we doen”, vertelt
SEVENUM
EVERTSOORD
de vrijwilligers, maar kan ook bij
Luc Janssen, wijkagent bij politie Horst aan de
meldingen ingezet worden.
Maas en Peel en Maas. “Al proberen we op
Jeroen en Richard zijn al
elk moment één auto in Horst aan de Maas en
sinds 2007 vrijwilliger bij de polieentje in Peel en Maas te hebben.”
KONINGSLUST
GRASHOEK
tie. Ze vertellen dat met één auto
MAASBREE
patrouilleren in Horst aan de Maas en
Peel en Maas lastig is. “Het gebied is groot.
Als het ergens uit de hand loopt, is waarPANNINGEN
HELDEN
MEIJEL
schijnlijk één auto daar een hele tijd bezig.
Janssen is, samen met
BERINGE
BAARLO
Dan blijft er één auto over voor het hele
Marion Vissers, wijkagent in
gebied. We kiezen er dan voor om op plekPanningen, Helden, Egchel,
EGCHEL
ken te surveilleren waar de kans op escalaKessel en Kessel-Eik. Met in
KESSEL
tie het grootste is. Anders is de kans groot
totaal meer dan 19.000
dat je te laat bij meldingen bent. Vijftien
inwoners is dat ‘iets’ meer
KESSEL-EIK
minuten lijkt niet lang, maar als je alleen
dan een wijk. Het was al een
tegenover een groep van dertig man staat,
geregel om de diensten rond te krijgen voor
is dat heel erg lang.”
de agenten in de regio, maar de heropening
Luc legt uit dat ze vanwege het
van discotheek Club Ultra (voorheen
krijgen
capaciteitsprobleem soms afwegingen
Palladio) in Helden half januari maakte
we er geen
moeten maken in hun werk. “Als we iemand
het nog iets moeilijker. “Daar moeten we
collega’s bij en zijn
oppakken die lastig en dronken is, kost
op zaterdagnacht regelmatig langsgaan”,
er ook zaken die we niet op
moet halen. Het kan ten koste gaan van
ons dat een halfuur om die persoon naar
vertelt Luc. “We hebben heel goed contact
kunnen pakken.”
andere werkzaamheden.” Zo zou Luc graag
de cel in Venlo te brengen en een halfuur
met het beveiligingsteam daar en we vinden
Het bureau in Panningen is nog maar
meer de wijk in gaan. “Op het fietsje de wijk
om terug te komen. Dan ben je dus een
het hartstikke mooi dat de discotheek weer
drie dagen per week geopend, in plaats van
in en gewoon praten met mensen is het
uur weg uit het gebied. Het komt wel eens
geopend is, maar het zorgt op het bureau
vijf zoals voorheen. Dat is om ervoor te zorleukste dat er is. Dat we zelf initiatief kunnen
voor dat we kleine overtredingen door de
regelmatig voor praktische problemen.”
gen dat er meer nachtdiensten in het weektonen aan de voorkant.” Er moeten door het
vingers moeten zien omdat er geen tijd is.
Het aantal nachtdiensten moest door de
end gedraaid kunnen worden. “Twee dagen
capaciteitsgebrek echter keuzes gemaakt
We zijn aan het kijken naar oplossingen.
terugkomst van de discotheek opgevoerd
dicht gaan is toch een stukje klantvriendelijkworden. “Dat doen we bewust door thema’s
Door bijvoorbeeld een extra auto uit
worden. Ook dat is verder geen probleem,
heid die je verliest”, aldus Luc. “Gelukkig zijn
te prioriteren in afstemming met het bestuur
ondersteunende diensten in te zetten alleen
zegt Luc. “Dat zijn mooie diensten om te
wij niet alleen via het bureau te bereiken,
en het Openbaar Ministerie. Ook binnen
voor vervoer van verdachten Zo houden we
draaien. Het probleem is wel dat je de
maar werken we hard aan onze bereikbaarheid
de eenheid wordt er hard gewerkt en
de openbare orde veilig.”
agenten en uren ergens anders vandaan
door het inzetten van sociale media en zijn we
nagedacht over praktische oplossingen. Helaas

HORST A/D MAAS

Regelmatig praktische
problemen

PEEL EN MAAS

Anoniem melden via kaart

Politie zoekt extra ogen en oren
Een anonieme melding maken bij de politie kan al via internet en telefonisch. Vanaf
nu kunnen inwoners van Horst aan de Maas en Peel en Maas ook door middel van een
antwoordkaart anoniem melding maken van een verdachte situatie. Deze meldingenkaart wordt deze week bij de HALLO verspreid.
Stel, je buurman leeft van een uitkering
maar heeft wel een dure BMW op de oprit
staan. Nu kan daar een goede reden voor
zijn, misschien heeft hij wel de loterij
gewonnen, maar het kan ook zijn dat er
meer aan de hand is. Typisch een situatie
waar de politie graag meer van wil weten.
De drempel om dit te melden, blijkt volens
de politie echter vaak toch te hoog te zijn,
ondanks de mogelijkheid van Meld Misdaad
Anoniem. Mensen zijn bijvoorbeeld bang
dat de melding toch naar hen terug te
herleiden is. De politie hoopt met een
meldingenkaart deze drempel weer een stuk

te verlagen. “We proberen op zoveel mogelijk
manieren informatie te verzamelen”, geeft
Jaap Wiendels, thematisch wijkagent in Horst
aan de Maas en Peel en Maas aan. “En dit is er
eentje van.” “Het komt wel eens voor dat we
ergens een hennepkwekerij aantreffen en bij
buurtonderzoek erachter komen dat er mensen
waren die wel hun vermoedens hadden, maar
dit niet durfden door te geven”, vult collega
Nicol Claessens aan. Wiendels: “Als iemand
overigens via internet of telefoon anoniem een
melding maakt, dan kunnen en mogen wij niet
de herkomst achterhalen.” De meldingenkaart
is ook in het Pools verkrijgbaar. Horst aan de

Maas kent een grote Poolse gemeenschap
en de politie vindt het belangrijk daarmee in
contact te komen. “De meldingenkaart kan
overigens kosteloos worden verstuurd en
mensen kunnen ook kaarten op het bureau
ophalen.”

‘We willen graag
het contact met
de mensen behouden’
Doordat de politie het met steeds
minder mensen moet doen, gaat zij op zoek
naar andere manieren om de benodigde
informatie te verzamelen. Claessens:
“We willen graag het contact met de mensen
behouden, maar we moeten het met minder
blauw op straat doen. Extra ogen en oren

zijn dus nodig.” De politie focust zich nu
vooral op ondermijning. Zaken waarbij
de onderwereld en bovenwereld zich
vermengen. “Denk aan dat voorbeeld
van die dure auto, waar de buurt dan
van denkt: ‘waar doet hij dat allemaal
van?’” Wiendels: “Het kan voor mensen
misschien iets heel kleins zijn, maar voor
ons kan het een signaal zijn om een
onderzoek te starten. Het is aan ons om
die informatie die we binnen krijgen te
filteren.” Beide gemeenten kennen een
groot buitengebied, met veel leegstaande
gebouwen als champignoncellen. “Het kan
zomaar dat daar zaken spelen”, aldus
Claessens. “Vertrouw op je intuïtie.”
Wiendels: “Het is dat onderbuikgevoel
van inwoners waar we gebruik van willen
maken.”
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Omdat er liefde is,
bestaat er geen voorbij.
In alle eeuwigheid ben jij.
Na alle fijne jaren die we samen met hem mochten beleven, hebben we veel
te snel afscheid moeten nemen van mijn lieve man, ons pap en hele trotse opa

Harry Bongaerts
echtgenoot van

Hanny Bongaerts-Kouwenberg

Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij deze strijd niet
kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met haar mochten
beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen
van mijn lieve vrouw, os mam en trotse oma

Lies Billekens-Magotteaux

Hanny
Henri en Wendy
Anna
Martijn en Carolien
Mila, Luna, Morris
17 februari 2019
Sondertseveld 10, 5975 TP Sevenum
Harry is thuis waar u persoonlijk afscheid van hem kunt nemen op donderdag
21 februari van 16.00 tot 18.00 uur.
De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 22 februari om 11.00 uur in de
parochiekerk H.H. Fabianus en Sebastianus, Raadhuisplein 1 te Sevenum.
Het is de wens van de familie om in plaats van bloemen een donatie te doen
voor Buurtzorghuis Hospice Doevenbos in de daarvoor aanwezige collectebussen.

En toen waas ut stil.....
Op vrijdag 15 februari 2019 overleed in de leeftijd
van 90 jaar, ôs mam en oma

Trees van Soest - Hofman
echtgenote van

Funs van Soest † 1996
Hegelsom Arno en Annie, Evelien en Kutiba,
Michiel en Pamela
Melderslo Jos en Anja, Dennis, Laurie en Dion

Ger Billekens

Grubbenvorst Chrit en Pauline,

12 februari 2019
Zoon van Evelien Minten
en Frank Jochems
Broertje van Job
Tuinderslaan 78
5961 RP Horst

Daan

Zij overleed in de leeftijd van 67 jaar.
Sevenum: Ger
Horst: Francois en Anna
Demi
Melderslo: Armand en Cindy
Nick, Fenna
17 februari 2019
Emmastraat 53, 5975 CN Sevenum
U kunt afscheid nemen van Lies in het uitvaartcentrum van
coöperatie DELA Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray,
op donderdag 21 februari van 19.00 tot 19.45 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 22 februari
om 14.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium,
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling
die wij mochten ontvangen tijdens het ziekbed en bij het overlijden
van onze Pap en Opa

Piet Maas
Met dankbaarheid kijken wij terug op de mooie afscheidsdienst
in zaal de Lange Horst.
“Het is good zo, dut mar”
Kinderen en kleinkinderen Maas

Pepper

Familie Hofman
Familie van Soest
Correspondentieadres:
Kogelstraat 33, 5963 AN Hegelsom

Wij danken iedereen voor de warme belangstelling, mooie woorden
en vele kaarten die we mochten ontvangen na het overlijden van

Coen Arts
* Ysselsteyn, 11 oktober 1944

De uitvaartdienst heeft woensdag 20 februari
in de St. Nicolaaskerk te Broekhuizen plaatsgevonden.
Aansluitend is zij door haar gezin naar het crematorium begeleid.
Wij willen graag iedereen bedanken voor de steun en het
medeleven na het overlijden van ôs mam.
Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers
van La Providence voor de liefdevolle verzorging.

AOW’er zoekt vrijwilligerswerk (evt
thuiswerk). Tel.nr. 077 463 26 69.

Ivo

Geboren

Mieke en Frank, Tim, Dorien

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

Geboren

echtgenote van

Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar.

Blerick

Moeder zijn is alles geven
Zorg en lijden, liefde en leven
Moeder zijn is alles derven
Alles... en tevreden sterven

Oppas gezocht voor onze dochters
van 4, 9 en 10 jaar bij ons thuis
in Sevenum op dinsdag en/of
donderdag/vrijdag (wisselend) van
14.30-19.30 uur. Geen huish.taken,
alleen koken. In bezit van rijbewijs en
auto. Interesse: cboermans@planet.nl.
S.v.p. foto bijvoegen.

† Venlo, 27 december 2018

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar het besef
dat hij door zovelen werd gewaardeerd, heeft ons diep ontroerd
en is voor ons een grote steun.
Sonja en Mart, Joep
Conny en Peter, Ivo, Tessa, Milou
Mariëtte, kinderen en kleinkinderen

Eleonora’s Yogastudio Horst-Meterik
nieuwe locatie. Start Hatha Yoga,
meditatie, yoga-dance! Opgave/info:
06 46 13 52 25 leoniedance@gmail.com

Pedicure aan huis
Wilma Jeurissen
06 28 63 13 98
Aangesloten bij Provoet.

12 februari 2019
Zoon van Gideon en Ilse
Aarts-Janssen
Michelslaan 40
5963 HC Hegelsom

Geboren

Vic

29 januari 2019
Zoon van
Ruben Vullings en Jenny Derkx
Broertje van Jur en Sep
Rector Mulderstraat 16
5962 AH Melderslo

Bedankt!
Wij hebben enorm genoten
op onze 50e trouwdag!
Dankzij jullie aanwezigheid,
kaartjes en cadeaus hebben wij
een onvergetelijke dag gehad!

Hay en Annie
van Rengs-Thijssen
Horst
Fietsreparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9 Horst. Graag eerst
bellen 398 60 16 bgg 06 28 83 92 29.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kopeg bloter schudder
hark mesttank kieper tractor enz
06 19 07 69 59.
Belastingservice Horst start in
maart weer met hulp bij aangifte.
Vrijwilligers staan weer klaar om u te
helpen bij het invullen. Voor info en
aanmelden: belastingservice.horst@
gmail.com of tel 06 12 44 60 49 of
398 47 88 Kijk op website www.
belastingservicehorst.nl
Voor komend aspergeseizoen sorteerhulpen gezocht, vanaf april. Ook
vitale 65+. Klerken Asperges, Maasbree
06 21 98 77 65 info@klerken.com
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Dag en nacht bereikbaar

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

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 Horst aan de Maas
info@theoarts.com

www.theoarts.com
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Jongeren voeren actie voor klimaat

‘Het gaat om onze toekomst’

Jouw reis wordt eindeloos...

Duizenden jongeren verzamelden zich op donderdag 7 februari op het Malieveld in Den Haag om actie te voeren
voor een beter klimaat. Onder hen ook twee uit Horst aan de Maas: Simone Lenssen uit Horst en Nora van Wylick uit
Broekhuizen.

We gaan je missen mooie vent.

Floor Wijsman
Venray, 11 september 1987
Da Nang, 11 februari 2019
geliefd door
Harrie en Nellie
Cobie en Gijs, Daaltje, Oonah, Lewis
Loes en Ruud, Ginza, Kaia
Rabya
Bakhuuske 5, 5963 HD Hegelsom
We nemen in besloten kring afscheid
van Floor op zaterdag 23 februari.

Floor Wijsman
Een onverwacht lange reis....
Floor, we zullen je gaan missen!
Wij wensen Harrie en Nellie, Cobie en Gijs, Loes en Ruud,
Rabya en kinderen heel veel sterkte.
Ooms en tantes
Neven en nichten
Familie Wijsman

Enne gôjje mins haet ôs verlaote
weej zien bliej dât we meuge zegge dât
ut miene mins, ôzze pap en ôzze opa waar
en altiéd zal bliéve.
We kiéke wal.....
Op zaterdag 16 februari 2019
overleed in de leeftijd van 84 jaar

Jo Coopmans
echtgenoot van

Gon Coopmans - Schouren
Jan en Anny
Chris en Jannie
Nynke en Daniël
Truus
Michelle

De afscheidsdienst, waarvoor wij u
uitnodigen, vindt plaats op vrijdag 22 februari
om 14.00 uur in zaal Boszicht,
Provincialeweg 2, Maasbree.
Aansluitend zullen wij als gezin,
pap naar het crematorium begeleiden.
In plaats van bloemen kunt u een vrijwillige
bijdrage achterlaten voor de hartstichting.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig bij Boszicht.

THANATOPRAXIE

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Meedoen aan de actie was voor
hen dan ook een logische keuze.
“Ik hoorde erover en wilde er graag
heengaan”, vertelt Nora. “Om het mee
te maken en om te laten zien dat ik de
actie steun.” Hun school, het Dendron
College in Horst, stond achter hun
plannen. Simone: “We moesten wel
aan kunnen tonen dat onze ouders
akkoord gingen.” De reden dat ze die
dag actie gingen voeren, is heel simpel volgens de twee: “Het gaat om
onze toekomst”, geeft Simone aan.
“Ik wil dat mijn kinderen later ook nog
in de natuur kunnen spelen. Dieren
sterven uit en daar zijn wij verantwoordelijk voor.” “’Het is allemaal
niet zo ernstig’, wordt er gezegd”,
zegt Nora. “Maar wij vinden dat er nu
iets gedaan moet worden. Er moet

ook naar de toekomst worden gekeken.” “Anders zitten wij straks met
de gebakken peren”, vult haar klasgenootje aan. Ideeën hebben ze ook
al. Nora: “Bedrijven zouden bijvoorbeeld verplicht een CO2-filter moeten hebben. En als er gekapt wordt
in het Amazonegebied, dan moet er
een herplantingsplicht zijn. Er moeten
nu grote stappen worden genomen.”
Op 14 maart staat een tweede actiedag gepland. De twee meiden weten
nog niet of ze daar weer bij zijn. “We
hebben dan bijna toetsweek”, zegt
Simone. “En school gaat wel voor.”
De twee leerlingen hopen dat
de actie van de jongeren effect gaat
hebben. Simone: “Er waren zoveel
mensen, ik heb hoop dat er iets gaat
gebeuren.”

Man aangehouden voor
verkrachtingszaak Horst

Correspondentieadres:
Het Veldje 149, 5961 LE Horst

uit vaar t verzorging

“Heel vet”, zo omschrijven Simone
en Nora (beiden 17 jaar) die dag in
Den Haag. “Er hing een hele fijne
sfeer. We vormden echt een groep
met z’n allen”, zegt Simone. Nora vult
aan: “Het was echt gaaf om te zien dat
zoveel jongeren uit het hele land om
het milieu geven.” Zelf zijn de twee
havo-leerlingen ook dagelijks bewust
bezig met het milieu. Zo wordt het
afval netjes gescheiden. Nora: “Als we
groenten over hebben dan geven we
die aan de koeien, we gooien niets
weg.” Simon doucht met een wekker
om ervoor te zorgen dat ze geen water
verspild. Ook worden plastic tasjes
hergebruikt en flesjes gerecycled.
“De natuur is gewoon heel belangrijk”,
zegt Simone. “Dat hebben we van
thuis uit meegekregen.”

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Een 57-jarige man is dinsdagmorgen 19 februari aangehouden op verdenking van verkrachting van een
18-jarige vrouw uit Lottum in 2002. Hij werd aangehouden naar aanleiding van een DNA-match.
Op 17 september 2002 was de
destijds 18-jarige vrouw betrokken
bij een aanrijding met de verdachte
op de Nachtegaallaan in Horst.
Haar auto raakte bij deze aanrijding
zodanig beschadigd, dat zij daarmee
niet verder kon rijden. De verdachte
bood haar daarop aan naar huis te
brengen. In plaats daarvan nam hij

haar echter mee naar een bosgebied
enkele kilometers verderop in Lottum
en verkrachtte haar daar. Op de plaats
delict werden DNA-sporen gevonden
die zijn veiliggesteld en in de landelijke DNA-databank zijn opgeslagen.
Ondanks uitgebreid onderzoek en
aandacht in de media, kon er destijds
geen verdachte worden aangehouden.

De politie geeft aan dat begin januari
van dit jaar bleek dat het DNA van
de verdachte, dat sinds vorig jaar in
de databank zit naar aanleiding van
een eerdere veroordeling voor
vernieling, matcht met het DNAmateriaal dat in 2002 is aangetroffen. Op basis daarvan is de man
aangehouden.

Grote drugsvangst in Broekhuizen
De politie heeft woensdag 13 februari een vrouw van 24 jaar en een man van 25 jaar aangehouden in een
woning in Broekhuizen. In de woning werden ruim 700.000 XTC pillen aangetroffen.
De politie kwam de drugs op het
spoor via rechercheonderzoek naar
aanleiding van een anonieme

melding. De twee verdachten zijn
inmiddels voorgeleid aan de rechter
commissaris. Zij blijven voorlopig

vastzitten. De XTC-pillen met een
straatwaarde van ruim 3.500.000
euro zijn in beslag genomen.
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Naamgewazel

De Meulewiekers

14/15

Tijdens carnaval heten de inwoners van de dorpen in Horst aan de Maas bijvoorbeeld Turftreiers, Geiten of
Dreumels. Maar waar komen deze namen eigenlijk vandaan? HALLO Horst aan de Maas ging op onderzoek uit.
Deze week: De Meulewiekers uit Meterik.

Het lijkt best logisch waar de
naam van carnavalsvereniging de
Meulewiekers vandaan komt.
Inderdaad, vanwege de molen die
sinds 1899 in Meterik staat.
De molen heeft de Meterikse

bewoners volgens Mark Janssen,
voorzitter van De Meulewiekers, echt
met elkaar verbonden. “De molen is
door de inwoners van Meterik zelf
gebouwd. Alle opbrengsten gingen
naar de financiering om de Sint

PERFECT FINISH BV

Johannes Evangelistkerk te bouwen.
Dat heeft de bevolking heel goed
gedaan.”
De carnavalsvereniging kreeg
in 1965 haar eerste prins. “Piet (I)
Driessen had de eer om het spits af te

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum
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bijten. Vier dagen voor het uitkomen
kreeg hij het te weten. De reden om
een prins uit te roepen, was de teruggang van de bezoekers op de jaarlijkse
dansavonden. Ook in de omliggende
dorpen kwamen prinsen uit en werden carnavalsverenigingen opgericht. De voetbalclub, de fanfare en
de ruiterclub organiseerden jarenlang
carnaval in Meterik. Later volgde Jong
Nederland. Totdat in 1971 het jeugdcomité werd opgericht.”
De naam ‘De Meulewiekers’ was
niet snel gekozen. “Er moest eerst
een stemming in het dorp gehouden worden welke naam het beste
paste. ‘Carnavalsvereniging de
Meterikse Bök’ was namelijk ook
een van de kanshebbers. Uiteindelijk
werd er besloten om te gaan voor
De Meulewiekers. Dit past beter bij
Meterik en Swolgen heet tijdens carnaval De Bök. Ze wilden dit niet gaan
verwarren.”
De Meulewiekers hebben altijd
een jonge prins gehad. Tegenwoordig
heeft de prins een leeftijd van ongeveer 22 jaar. Dit was vroeger wel
anders. “Piet Driessen, de eerste prins,
was 15 jaar”, vertelt Mark. “In de
loop der jaren is de leeftijd langzaam
gestegen. Dit heeft onder meer te
maken met de alcoholleeftijd. Die
ging van 16 naar 18 jaar. Onze prins

St. Jansstraat
5 5
St. Jansstraat
5964
AA Meterik
5964
AA Meterik
Tel: Tel:
077 077-3526885
- 230 00 15

Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Essentiële oliën
Bloesemremedies
Schüssler celzouten
OPENINGSTIJDEN

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00

groeide mee. Inmiddels behoren we tot de ‘grote’ carnaval.”
Carnavalsvereniging d’n Dreumel uit
Horst heeft een speciale band met
de Meulewiekers. “We hebben altijd
iets speciaals gehad. Zij komen
altijd tijdens onze zittingsavonden. Op de vrijdag zit onze prins
op het podium en op de zaterdag
die van Horst. De Dreumelprins is
vroeger een beetje onze ‘grote’
prins geweest.” Naast carnaval
vieren, organiseert de vereniging
veel activiteiten buiten carnaval
om. Zo bakken ze elk jaar oliebollen. “Op Oudjaarsavond beginnen
we om 11.00 uur ’s morgens met
het maken van oliebollen. Als ze
klaar zijn gaan de raad van 11 en de
dansmarietjes de deuren langs om
ze te verkopen. Ook organiseren we
elk jaar de intocht van Sinterklaas.”
Genoeg te vieren. Dit jaar mag
de vereniging dit zelf doen, want
ze bestaan 6x11 jaar. “Dit jaar in
november houden we drie dagen
feest. Er komt op vrijdag Miëteriks
Leav Live (red. soort Amstel Live),
op zaterdag de receptie en het jubileumfeest en zondags wordt er een
dorpsbrunch gehouden waarop we
ons jubileumboek gaan presenteren. Er staat dus genoeg goeds op
de planning.”

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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Ontdek het zelf
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GEPLUKT Patricia Tolsma-Levens

Deze goedlachse Horsterse werd geboren in Den Bosch. Ondanks dat haar gezondheid haar soms in de steek laat, blijft ze trouw aan haar twee
jeugdliefdes: dansen en fotograferen. Deze week wordt Patricia Tolsma-Levens (43) geplukt.
Het kan soms gek lopen in het
leven. Patricia en haar echtgenoot
Martijn groeiden beiden op in
Den Bosch en verhuisden beiden op
een gegeven moment naar Horst aan
Maas waar ze allebei in het bibliotheekwezen belandden. “We moeten
elkaar in die tijd wel eens tegen zijn
gekomen, maar we hebben nooit
bewust contact gehad”, lacht Patricia.
De vonk sloeg pas over in 2014, toen

Patricia in Haelen woonde. Daar was
zij terecht gekomen nadat haar vorige
relatie eindige en ze op zoek moest
naar een andere woning. “Op mijn 28e
ben ik in een rolstoel beland. Ik had al
vanaf mijn pubertijd lichamelijke
klachten. Ik was snel moe en had last
van mijn gewrichten. Er werd gedacht
aan reuma, maar pas nadat ik na een
knieoperatie aan de meniscus, mijn
been niet meer kon bewegen en

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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uitvalsverschijnselen kreeg, bleek het
een conversiestoornis te zijn. Te veel
prikkels en stress zorgen voor uitval
van het zenuwstelsel. Ik heb me eerst
nog proberen te redden met krukken,
maar belandde uiteindelijk toch in een
rolstoel.”
Patricia woonde toentertijd in
Tienray met haar toenmalige partner.
Nadat die relatie eindigde, moest ze
op zoek naar een andere, rolstoeltoegankelijke woning. Omdat in Horst
aan de Maas niets beschikbaar was,
kwam ze in Haelen terecht. “Daar ben
ik in mijn uppie opnieuw begonnen. Dat was niet altijd even makkelijk”, erkent ze. Ze sloot zich aan bij
de plaatselijke harmonie en werd lid
van Stichting Gehandicaptenbelangen
Leudal. Ook werd ze taalcoach van
een oorspronkelijk uit Iran afkomstige
moeder en dochter. “Maar ik miste
iemand om het leven mee te delen.
Niet alleen de verdrietige dingen,
maar ook de mooie. Mijn huisarts
raadde me aan om internetdating te
proberen, dat vond ik in eerste instantie echter doodeng. Totdat ik, nadat ik
tijdens Koningsdag eruit was geweest
om foto’s te maken, weer thuiskwam
in een leeg huis. Toen was ik het beu
en heb ik me ingeschreven.” Na twee
maanden stuitte ze op het profiel van
Martijn uit Horst. “Hij had zich toen
net aangemeld. Ik las zijn profiel en
dacht: die is van mij! Ik mailde hem
en er was meteen een klik.” Het bleek
ook te klikken met Martijns kinderen
uit zijn eerdere relatie, waarop ze al
snel besloten samen te gaan wonen.
In 2017 trouwden ze. “Op de dag dat
we elkaar drie jaar kenden.” En zo
kwam Patricia weer terecht in Horst

aan de Maas. “Dat voelde meteen
weer goed. Leuk is dat mensen me
zelfs nog kennen van toen ik nog in
Tienray woonde.”
Op maatschappelijk gebied zet
Patricia zich graag in. Zo zat ze in
het bestuur van het voormalige
Participatieplatform Horst aan de Maas
en was ze aangesloten bij de PK, later
PvdA-PK. Het vrijwilligerswerk heeft
ze tijdelijk op een lager pitje gezet.

“Ik ben nu vrijwilliger PR en social
media voor Museum de Kantfabriek.
Dit komt voort uit nog een hobby van
me, namelijk het maken van hoeden.
Ik draag graag hoeden en heb bijvoorbeeld ook mijn bruidshoed aangepast en mijn bruidsfascinator zelf
gemaakt.”
Door haar gezondheidsklachten
moest Patricia op haar 20e noodgedwongen haar studie aan de
Technische Universiteit in Eindhoven
staken. “Ik wilde de medische elektrotechniek in. Daarmee kun je onder
andere ziekenhuisapparatuur ontwikkelen of ADL hulpmiddelen (Algemene
Dagelijkse Levensverrichtingen) voor
mensen met een beperking. Gezien
mijn eigen gezondheidsproblemen
leek me dat erg interessant.” Ondanks
dat ze met haar studie moest stoppen,
bleef Patricia wel bezig. Ze fotografeert al vanaf haar tienerjaren, toen
ze de oude Pentax-camera van haar
vader overnam. “Dat is een liefde
die nooit overgaat. Ik noem mezelf
een reportagefotograaf, ik zie als het
ware overal plaatjes. Toen ik nog in
Tienray woonde, ben ik een tijdje fotograaf geweest voor een lokale krant.
Mensen spreken me daar nu nog wel
eens op aan, ik was natuurlijk wel
een opvallende verschijning in mijn
rolstoel.” Een andere jeugdliefde is
het dansen. Iets wat ze ook gemeen
heeft met Martijn. “Ik ben daarmee op
mijn 14e begonnen in gezonde conditie, maar ik heb ook doorgedanst toen
het slechter ging met mijn gezondheid. Zo heb ik bijna zes jaar aan rolstoeldansen gedaan bij Roll for Fun in
Meerlo/Blitterswijck. En ik fotografeer
nog steeds wel eens wat voor hen.
Ik dans nu twee jaar met veel plezier
met Martijn. Het grappige is dat we
beiden, voordat we elkaar leerden
kennen, jaren geleden op dezelfde
dag zijn afgedanst in Den Bosch.”

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

3 van de 4 slaagt!

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

SCHOLIEREN GEZOCHT
Wij zoeken scholieren vanaf 13 jaar, die ons
komen helpen bij het oogsten van onze cherrytomaten.
Op zaterdag en in de vakanties.
voor meer informatie: info@sweetlions.nl of
Tel. 077-3662828 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL
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KOM WERKEN IN EEN
WERELD VOL MAGIE
Ben jij op zoek naar een flexibele bijbaan in een unieke omgeving? Ga aan de slag bij Toverland!
Wij zoeken medewerkers voor o.a. de afdelingen Horeca, Schoonmaak,
Groenvoorziening, Gastenservice & Retail, Events, Attracties en Entertainment. Voor de afdelingen Horeca en Schoonmaak dien je minimaal
17 jaar oud te zijn en voor de overige afdelingen geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.
Bij Toverland creëer je magische gelukservaringen voor zowel de gast
als je collega’s. Je werkt voornamelijk overdag tijdens de openingsuren
van het attractiepark. Het liefst een halve dag werken? Dit is bij diverse
afdelingen mogelijk.

Als Toverlander:
• Doe je leuk en afwisselend werk
• Werk je in een gezellig en hecht team
• Maak jij het verschil
• Heb je gratis toegang tot Toverland én andere
geselecteerde parken
• Ontvang je een leuk salaris
Ben jij degene die we zoeken?
Kijk voor het volledige vacature-aanbod op
werkenbijtoverland.com en solliciteer direct!

Vacature Groenvoorziening

Dankzij jou bloeit de natuur in Toverland op

Vacature Schoo
n

Jij laat het park

maak

medewerker
Vacature Horeca erlijk eten en drinken
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personeelszaken@toverland.nl

06 50 03 61 41

werkenbijtoverland.com
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Speeddaten in de achtbaan Starters in de regio
In attractiepark Toverland vindt op de eerste dag van het zomerseizoen, zaterdag 30 maart, weer een speeddate-evenement plaats. De deelnemers ontmoeten elkaar in de wing coaster Fenix. Mocht de eerste date slagen,
dan nemen de koppels plaats in waterattractie Merlin’s Quest voor een romantische boottocht.

Bureau Leefomgeving
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Bureau Leefomgeving
Peter van de Ligt en Patrick Blom
Schoolstraat 7
Horst
077 208 60 99
info@bureauleefomgeving.nl
www.bureauleefomgeving.nl
Ruimtelijke ordening, planologie en omgevingsrecht
1 oktober 2018
Leefomgeving adviseert deze
initiatiefnemers bij het traject om
tot een vereiste afwijking, wijziging of herziening van een
bestemmingsplan te komen,
zodat deze initiatieven tóch
kunnen worden gerealiseerd.

In het online aanmeldformulier
wordt onder andere gevraagd naar
persoonlijke eigenschappen en
hobby’s. “Op basis hiervan worden de
deelnemers aan diverse partners
gekoppeld”, legt communicatiemanager Tessa Maessen uit.

“Allereerst maken de koppels een
vlucht met 95 kilometer per uur in
onze nieuwste achtbaan Fenix.
Zijn ze na 2,5 minuut en drie inversies helemaal ondersteboven van
elkaar, dan stappen ze samen in een
bootje van Merlin’s Quest voor een

tweede date op het water.”
Het speeddaten vindt plaats op
zaterdag 30 maart na sluiting van het
attractiepark.
Aanmelden is mogelijk tot en
met donderdag 28 februari en kan via
toverland.com/speeddate

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

Schade door
overheidshandelen
Door: Bram Dirkx, Van der Putt advocaten
Als de overheid door haar handelen schade aan u toebrengt, dan zijn situaties
denkbaar waarin zij die schade moet vergoeden. Het kan zowel gaan om
rechtmatig en onrechtmatig handelen. Het gaat niet alleen om besluiten,
denk bijvoorbeeld aan vergunningen, maar bijvoorbeeld ook om feitelijk
handelen. Het aanleggen van een weg is een voorbeeld van feitelijk handelen.
Stel u vraagt een vergunning aan en
die wordt geweigerd, dan maakt u
bezwaar. Wordt ook uw bezwaarschrift
afgewezen, dan kunt u in beroep
bij de bestuursrechter. Oordeelt
de rechter dat de vergunning ten
onrechte niet is verleend, dan zal
hij het overheidsbesluit vernietigen.
Daarmee staat in beginsel vast dat
de overheid onrechtmatig jegens
u handelde. De kans bestaat dat u
door het onrechtmatig handelen
schade hebt geleden. U kunt dan om
schadevergoeding verzoeken bij de
bestuursrechter (of bij de burgerlijke
rechter).
Het is ook mogelijk dat een overheidsbesluit weliswaar rechtmatig is, maar
dat u toch schade lijdt. Een voorbeeld
is een bestemmingsplanwijziging.
Het kan voorkomen dat door de

wijziging van het bestemmingsplan nu
opeens windmolens mogen worden
gebouwd nabij uw huis. De wijziging van
de bestemming kan juridisch in orde zijn,
maar door de komst van windmolens
wordt uw huis wellicht minder waard.
U wilt dan nadeelcompensatie ontvangen, ondanks dat het besluit rechtmatig
is. Soms is dat mogelijk. In de wet zijn
bepalingen opgenomen over (plan)
schadevergoeding, maar ook nadeelcompensatie anderszins is mogelijk.
In de hiervoor beschreven situaties gaat
het om schade door besluiten, maar de
overheid kan natuurlijk ook op andere
manieren schade veroorzaken. Als de
overheid bijvoorbeeld riolering aanlegt
en u ondervindt daardoor schade aan uw
woning, zo kan de woning verzakken,
dan is er geen sprake van een besluit
maar van feitelijk handelen.

U kunt dan niet terecht bij de
bestuursrechter. Wel kunt u de overheid of burgerlijke rechter verzoeken
om schadevergoeding.
Er zijn nog veel meer situaties denkbaar waarin schade voor vergoeding in
aanmerking komt. Heeft u vragen?
Neem contact met ons op!

Onderscheidend vermogen
Met hun praktische instelling
en uitstekende juridische kennis
zien de adviseurs van Bureau
Leefomgeving mogelijkheden
Activiteiten
waar anderen juist onmogelijkheBureau Leefomgeving is een
laagdrempelig adviesbureau op
den zien, zonder daarbij de
het gebied van ruimtelijke orderealiteit uit het oog te verliezen.
Een eerlijk en betrokken advies is
ning, planologie en omgevingswaar Bureau Leefomgeving voor
recht. Het is opgericht door twee
staat. Het is uniek te noemen dat
adviseurs die beiden jarenlang
Bureau Leefomgeving een initiaactief zijn in de wereld van
bestemmingsplannen en omgetiefnemer volledig in het proces
kan begeleiden, van een oriëntevingsvergunningen in NoordLimburg. Na werkzaam te zijn
rend overleg, tot het uitzetten en
geweest bij (grote) gerenomuitvoeren van onderzoeken, tot
meerde adviesbureau’s hebben zij het opstellen van een bestembesloten om per 1 oktober 2018
mingsplan. Maar daar stopt het
de handen ineen te slaan en voor niet. Ook in het vervolgens aanzichzelf te beginnen. Per 1 febru- vragen van de omgevingsvergunari 2019 is Bureau Leefomgeving
ning is Bureau Leefomgeving
gevestigd in een gezamenlijk
thuis. De adviseurs van Bureau
kantoorpand met Digireg B.V., aan Leefomgeving beschikken daarde Schoolstraat 7 in Horst.
naast over een uitgebreid regionaal netwerk. Met alle
Doelgroep
gemeenten in Noord-Limburg
Iedereen die een initiatief
hebben zij een aantoonbare
heeft of wil ontplooien in strijd
jarenlange ervaring. Dit komt de
met het bestemmingsplan
samenwerking tussen initiatiefbehoort tot de doelgroep van
nemers en gemeenten doorgaans
Bureau Leefomgeving. Dit kunnen ten goede. Hierdoor kan de
bijvoorbeeld particulieren zijn die doorlooptijd van een bestemin een (agrarische) bedrijfswomingsplan of omgevingsvergunning willen gaan wonen of onder- ning vaak behapbaar worden
gehouden, alsook de proceskosnemers die een bedrijfsgebouw
willen bouwen. Bureau
ten zo laag mogelijk.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl

Advisering - Bestemmingsplan - Omgevingsvergunning

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
dirkx@putt.nl

bureau
leefomgeving

+31 (0)77-208 6099 | www.bureauleefomgeving.nl
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘LHBTI- gemeenschap heeft
geen speciale aandacht nodig’
Gemeente Horst aan de Maas is van plan
een regenboogzebrapad aan te leggen om zo
de LHBTI-gemeenschap te ondersteunen.
Iets meer dan de helft van het aantal inwoners van Horst aan de Maas vindt dit maar
een vorm van symboolpolitiek en vindt dat er
wel andere manieren zijn om je solidariteit
met deze gemeenschap kenbaar te maken.
Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Enkele weken geleden vroeg Jim Weijs
van D66+GroenLinks zich tijdens de raadsvergadering af, waarom Horst aan de Maas, in
tegenstelling tot andere gemeenten, niet de
regenboogvlag had gehesen als reactie op de
Nashville-verklaring. Hij vond dit een gemiste
kans. Yvonne Douven van VVD stelde vervolgens
voor om te onderzoeken of een regenboogzebrapad een optie zou zijn. De andere partijen,
met uitzondering van Essentie, stemden hier
mee. Essentie vond het een vorm van sym-

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal
31%

Eens
53%

Oneens
16%
Regenboogzebrapad is
symboolpolitiek
boolpolitiek en dat vindt ook 53 procent van
de inwoners. “De LHBTI- gemeenschap heeft
geen speciale aandacht nodig. Het zijn nor-

ondersteunen”, zegt iemand. “Toch vind ik het
male mensen. Behandel ze dan ook zo! Het is
belangrijk dat de gemeente zo’n signaal afgeeft.
een vorm van verkeerd politiek gedrag”, vindt
deze persoon. Een ander zegt: “Ik vind het onzin Het is toch een teken dat iedereen in HadM welom een regenboogzebrapad aan te leggen,
kom is. En als ze er tegen waren geweest, zou
dit is spelen met de veiligheid in het verkeer.
dat ook iets zeggen over de standpunten van de
Hou je gewoon aan de
partijen. Maar ze waren er,
verkeersregels door een
op één na, allemaal mee
standaard zebrapad te
eens. Dat is een positief
‘Vind het te ver
maken on ondersteun
en ondersteunend geluid
doorschieten’
de LHBTI-gemeenschap
voor bijvoorbeeld jongere
‘Een zebrapad hoort
op een andere manier.”
mensen die worstelen met
“Zo benadruk je alleen
hun geaardheid.” Iemand
gewoon wit te zijn’
maar een bepaalde groep
pleit er dan ook voor om
‘Geldverkwisting’
mensen. Moeten we soms
in elke kern van Horst aan
ook een zwart zebrapad
de Maas een regenboogmaken voor de Surinamers
zebrapad aan te leggen.
of krijg ik als bejaarde ook een apart kleurtje?”
“Dat is pas één gemeente!”
zegt een derde.
TipHorstaandeMaas is een samenwerkings
Anderen vinden het juist belangrijk dat er
verband tussen HALLO Horst aan de Maas
een signaal wordt afgegeven. “Het is niks meer
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
dan een symbool en er zijn veel meer en betere aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
zaken te doen om de LHBTI-gemeenschap te
www.tiphorstaandemaas.nl

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

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

Ingezonden brief

Horster mestsoap: stuurloos ronddobberen
In de raadsvergadering van 12 februari werd door wethouder
Vostermans een onemanshow opgevoerd. Volgens hem was hij ‘in control’ betreffende de regionale afspraak dat er een balans moest zijn
tussen mestproductie en mestverwerking.
Het coalitieakkoord stelde volgens hem dat binnen Horst aan
de Maas geen extra ruimte was.
De gegevens zouden in een nieuwe
factsheet over mestverwerking
komen te staan. Zoiets gebeurde
eerder en moest toen door informatie van burgers worden gecorrigeerd. Er komt nu weer een nieuw

overzicht. Toch zegt de wethouder
zonder juiste cijfers, ‘in control’ te
zijn. Dat is knap. Ook is het knap
om heel lang te praten, waarbij,
omdat hij niets zegt, niemand er
nog een draad aan vast kan knopen. Zijn eigen partij probeerde nog
even aan te geven dat de vergunde
mestverwerking van RMS misschien

wel helemaal niet zou gaan draaien.
Dat helpt nogal. Wat vergund is, is
eigenlijk het enige houvast dat er
is en daar slaat zijn eigen partij ook
nog de bodem onder weg. Toch helpt
dat. Hoe meer mist, hoe minder het
geschutter te zien is. En dan: geen
ruimte meer voor nieuwe initiatieven
of uitbreiding? Direct na de wethouder kwam zijn collega uitleggen dat
er eind 2018 (dus na het coalitieakkoord) een vergunning was aangevraagd om de hygiënisatie installatie
vast te plaatsen (ook een mest

be/verwerking) en de capaciteit uit
te breiden van 8.000 naar 32.000 ton
aan de Kulbergweg. Een bouwvergunning zou worden verleend. Dat
is dus nieuw. Het bestemmingsplan
staat maar 25.000 ton toe vertelde
een raadslid de wethouder, die snel
schakelde en zei dat deze hoeveelheid het dus wel zal worden. Veel
extra ammoniakemissie. Maar meer
mest van buiten kon toch niet volgens het coalitieakkoord? Alles onder
controle met verkeerde cijfers? Zeker
ook geen verband tussen vlees en

klimaatverandering beste wethouder? Hij en zijn partij trappen
op het gaspedaal voor extra dieren en mest en staan al jaren op
de rem als het gaat om de energietransitie en klimaatmaatregelen. Rentmeesterschap? Dat zullen
andere partijen moeten overnemen.
In Horst aan de Maas heel veel holle
woorden. Dit gaat het zo niet worden. Dit blijft stuurloos dobberen.
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

Ingezonden brief

Worden zwembad en sporthal De Berkel opgeofferd
voor ontwikkeling Afslag10?
B&W hebben een voorstel gestuurd naar de gemeenteraad om zo’n
9 miljoen euro te gaan investeren in een nieuw zwembad en 5 miljoen
voor een nieuw sporthal. Het huidige zwembad en sporthal De Berkel in
Horst worden dan gesloopt. Dit alles ter meerdere eer en glorie van
Afslag10.
Comité ’t Zwembad mót Bliêve
heeft steeds gezegd dat sloop van
het huidige zwembad pure kapitaalvernietiging is. Zwembad De Berkel
kan goed nog twintig jaar mee.
Als je kijkt naar de argumenten die
gebruikt worden voor verplaatsing,

dan zie je dat er allerlei problemen
gesignaleerd worden waar de plannen
van Afslag10 een oplossing voor
zouden moeten zijn. Maar die problemen zijn er helemaal niet. In de
Kasteelse Bossen (D’n Moelbêrenbos)
wordt nu al volop gesport en genoten

van de natuur. Veel mensen uit Horst
aan de Maas zijn nu al heel actief als
vrijwilliger en werken samen met
andere vrijwilligers.
De plannen met het zwembad en
Afslag10 vragen om enorm veel geld.
Dat gaat in de miljoenen lopen.
En ondertussen worden de kosten voor
het Gasthoês steeds hoger. En dat zal
straks ook gebeuren met de nieuwbouw van zwembad en sporthal, want
de bouwkosten stijgen enorm. Al dat
geld is dan niet beschikbaar voor

andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld
de verdere ondersteuning van de
andere vijftien kernen in Horst aan de
Maas. Je kunt een euro namelijk maar
één keer uitgeven.
Overigens gaat de gemeente er
van uit dat de vijftien miljoen voor
nieuwbouw van zwembad en sporthal
niet voldoende zullen zijn. Het staat
niet letterlijk in de plannen, maar je
kunt ervan uit gaan dat commerciële
partijen gevraagd zullen worden mee
te gaan betalen. Maar die willen

natuurlijk alleen meedoen als er wat
te verdienen valt. En dat kan alleen
als de entree verhoogd wordt óf als
het zwembad voornamelijk voor
commerciële doelen gebruikt wordt.
Bijvoorbeeld voor verhuur aan
buitenlandse sportploegen, die
verblijven in Parkhotel, een van de
participanten in Afslag10…
Paul Geurts,
namens Comité
’t zwembad mót bliêve
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 06

Duitse les op school is overbodig
Duitse les op school is absoluut niet overbodig. Dat vindt althans 83
procent van de stemmers op deze poll.
Landelijk gezien volgt maar 3 procent van de leerlingen op het vmbo
Duits. In Limburg ligt dit iets hoger. Hier komen we veel meer in aanraking
met de Duitse taal, al is het maar omdat je zo de grens bent overgestoken.
Ook zijn er veel bedrijven die graag iemand in dienst hebben die zich in het
Duits weet te redden. Mensen die meerdere talen spreken, zijn gewilder.
Het is dus belangrijk dat het vak Duits op middelbare scholen blijft bestaan.

Anderen vinden juist dat er veel beter eerst gekeken kan worden een
goede Nederlandse taalvaardigheid. Zoals Robert Joosten, die reageerde
op Facebook: “Eerst maar eens het foutloos schrijven en spreken van de
Nederlandse taal maar eens onder de aandacht brengen.” Daarnaast is er veel
meer vraag naar mensen die goed Engels kunnen spreken. Dat is pas echt een
wereldtaal. Duits maakt tegenwoordig, in tegenstelling tot vroeger toen we
massaal naar de Duitse tv-zenders keken, minder deel uit van ons dagelijks
leven.

Carnaval vieren doe je in je eigen dorp
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas

Een overvolle kroeg tijdens carnaval omdat er meer vierders in het
dorp zijn dan kroegen. Of juist andersom: lege kroegen omdat men elders
de polonaise wil lopen. De ‘vastenaovend’, zoals we het hier in Limburg
noemen, vier je in je eigen dorp. Met je eigen prins, in je eigen stamkroeg,
een optocht door bekende straten, met je eigen vrienden en dorpsgenoten
waarmee je vijf dagen samen staat te ‘sjoenkelen’ als ‘vrinde zoë lang
vastelaovend nog deurt’. De avond sluit je af bij de shoarmatent om de hoek,

om daarna samen weer strompelend huiswaarts te keren. Geen massale
feestjes in de stad met duizenden andere geschminkte gezichten op een
kluitje. ‘Vastelaovend’ vier je écht samen, in je eigen dorp.
Aan de andere kant is het helemaal geen must om in je eigen dorp te
blijven. Wat is er mis met de Boètegewoeëne Boètezitting in Venlo?
De Sjtasiefestasie in Roermond?
Carnaval vieren doe je in je eigen dorp. Wat vindt u?

Slapeloze
raadsvergadering
Dames en heren, ik ben het
zat. Echt serieus, ik heb het
best wel gehad daar in het
gemeentehuis. De tweewekelijkse raadsvergaderingen in het gemeentehuis in
Horst zijn ontzettend interessant iedere keer, maar die
onzindiscussies ben ik beu.

Uitslag vorige week (week 07) > De leerlingenstaking voor een strenger milieubeleid was terecht > eens 38% oneens 62%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.
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Ambitie college kost Horst aan de Maas 57 miljoen
Een ongekend hoge ambitie en een daarmee gepaard gaande investering voor de gemeente Horst aan de Maas. Ruim drie maanden geleden
was de vraag nog 31,5 miljoen. Toen heeft de gemeenteraad de beslissing hierover doorgeschoven naar begin 2019, en het college nieuw
huiswerk meegegeven.
Maar nu komt het college terug
met een vele malen hoger bedrag en
voor een langere termijn.
Verantwoord zegt het college, maar
wat als de rente komende jaren gaat
stijgen? Het betekent ook dat er tot
2026 niet veel financiële ruimte
overblijft voor nieuwe ideeën/
projecten of nieuw beleid. Alleen
ruimte voor de huidige ambities en
ideeën van dit College. Het verplaat-

sen van het zwembad en sporthal
De Berkel naar Afslag10 en de visie
hierop, spelen hierin één van de
hoofdrollen. Het lijkt een echte prestigekwestie geworden. Zwembad de
Berkel draait nog altijd goed en wordt
druk bezocht. Ook de bezetting van de
Berkel-sporthal is goed. Deze sporthal
heeft zelfs de beste bezetting van alle
sporthallen en gymzalen uit de gehele
gemeente, op die van het Dendron na.

Vanuit twee basisscholen lopen kinderen nu naar de Berkel om te gymmen.
Als de sporthal verplaatst wordt naar
Afslag10 zullen kleine gymmers dagelijks moeten worden vervoerd.
Het samenwerken van partijen, waar
Afslag10 voor staat, kan toch ook op de
huidige locatie bij de Berkel? De sporthal is immers aan het zwembad vast
gebouwd, de clubs delen de kleedruimtes en kunnen gezamenlijk van de
kantine gebruik maken. Het zwembad
wordt gebruikt om de sporthal te
verwarmen. Er is geen enkele noodzaak
dat het zwembad en de sporthal
worden verplaatst. Maar slopen en
verplaatsen gaat wel enorm veel geld

kosten. Willen de burgers in de
gemeente dit wel? De gemeenteraad
heeft vorig jaar uitgesproken dat een
nieuw zwembad betere faciliteiten
zou moeten krijgen voor alle gebruikers. Maar er is niet uitgesproken wat
dit maximaal mag gaan kosten.
Kan de raad nog wel terugvallen op
de huidige Berkel als ze dinsdag
instemmen met de grote ambitieuze
investeringsplannen van ons college?
Waarom de plannen niet eerst uitwerken, zodat je kunt vergelijken en een
beslissing op feiten kunt baseren en
niet op grootse dromerige ambitie.
R. Craenmehr,
Pr. Margrietstraat Horst

Ingezonden brief

Nieuwbouw zwembad en sporthal De Berkel
Johannes de Doper was een eenzame roeper in de woestijn.
Ondanks dat hij een ware boodschap had aan de mensen, wilden zeer
weinigen naar hem luisteren.
Zo voelen zich mijn mede-comitéleden van ‘Zwembad Horst moet
blijven’ ook. Het is onvoorstelbaar
dat er zo weinig kritische woorden
vanuit de Horster samenleving
worden gericht aan het College van
B & W en de raad van onze
gemeente. Een goed en volwaardig
zwembad én een prima sporthal

afbreken is kapitaalvernietiging om
beide daarna elders weer nieuw op
te bouwen. Kosten: op dit moment al
geraamd op 15 miljoen, die gestoken
worden in een, mijns inziens, prestigeobject, namelijk Afslag10. Een voor
veel Horstenaren nog steeds onduidelijk en vaag begrip. Nogmaals kapitaalvernietiging, verkwisting van

geld waarvan een gedeelte beter
gestoken kan worden in voorzieningen rond de veiligheid bij de spoorwegovergang van het station.
Horstenaren, let op uw zaak. Word nu
wakker en reageer. Het is de hoogste
tijd. Daarmee bespaart u de reactie
achteraf van ‘hadden we dat maar
geweten’. Want wie zal, ook hier
weer, uiteindelijk het kind van de
rekening zijn? U hoeft niet te raden
want ik geef u het antwoord.
Dat bent u zelf. Elke verandering is bij

lange na nog geen verbetering en
zoals mijn vader vroeger al zei
‘Wat goed is moet je goed laten.’
Horstenaren nogmaals: let op uw
zaak en reageer en/ of sluit u aan
bij ons comité.
Toine Kneepkens,
Gasthuisstraat Horst
Tot medio 2005 onder andere
bedrijfsleider van zwembad
De Berkel alsook van
sporthal De Berkel

Als ik even terugtel naar hoe
lang ik nu vast schrijf voor de
HALLO, dan is dat ongeveer een
klein half jaartje. Ik heb altijd
wel interesse gehad in politiek
en had dus ook best zin in om
raadsvergaderingen te bezoeken en hier artikelen over te
schrijven. Maar al snel werd mij
die zin ontnomen. Een discussie
in de Tweede Kamer is ontzettend interessant; ik kijk hier met
plezier naar. Tijdens discussies
in een raadsvergadering, val ik
bijna in slaap. Het heeft vaak
een samenhang van de volgende problemen: 1. Het duurt
te lang. 2. De discussies zijn
vaak afgerond, maar dan moet
nog iemand er weer iets over
zeggen waardoor er weer een
(kolder)discussie ontstaat.
3. Er wordt vaak, hoe moet ik
dat ‘netjes’ zeggen, gemierenneukt. Het is zelfs zo dat de
raadsvergadering van vorige
week werd afgebroken omdat
het te lang duurde en we inmiddels over de nachtelijke uren
waren. Jim Weijs van
D66+GroenLinks kwam toen met
een goed punt dat je concentratieboog weg is na 20 minuten
vergaderen. Een raadsvergadering van 5 uur werkt niet
bepaald mee in de kwaliteit van
de discussies. Daarom snap ik
ook waarom de politiek niet zo
populair is onder de mensen.
Het is jammer dat het soms zo
lang moet duren, het kan allemaal korter. Daarom ram ik ook
een einde aan deze column.
Want een artikel langer dan 250
woorden… oeps daar ben ik al
overheen.
Mierenneuk ze,
Niels
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Omroep Horst aan de Maas
Dinsdag 12 februari hebben we het in de gemeenteraad gehad over
de noodzakelijke fusie tussen Omroep Reindonk en Omroep Venlo.
Doel van deze fusie is dat
Reindonk, naast de al bestaande
Omroep Venlo, zich zal ontwikkelen
tot een nieuwe Omroep Horst aan de
Maas. Een omroep die de kwaliteit
van Omroep Venlo, behorend tot de
beste van Nederland, zou moeten
evenaren. Als PvdA zijn we blij met
de business case die beiden omroe-

pen neer hebben gelegd en hebben
we vol overtuiging voorstellen ingediend die de verregaande samenwerking mogelijk maken.
Een van de eisen die werden
gesteld, is het gelijk trekken van
de subsidie door beide gemeentes.
Omdat een bedrag van 250.000 euro
voor Horst aan de Maas niet reëel is is

een bedrag van 2,55 euro per inwoner
afgesproken. Voor Horst aan de Maas
betekent dit een subsidie in 2019 van
107.791 euro.
Voor ons als Partij van de Arbeid is
de participatie van de nieuwe omroep
Horst aan de Maas in het Gasthoês,
zowel gebouwelijk als conceptueel,
van groot belang. Daarnaast vinden
we het belangrijk dat de subsidie die
we verstrekken ook daadwerkelijk
naar Omroep Horst aan de Maas gaat.

Beide punten zijn vastgelegd in ons
voorstel om hier in 2019 harde afspraken over te maken met beide omroepen.
Wij zijn blij met de bijna raadsbrede steun voor onze voorstellen
en kijken uit naar de verdere ontwikkeling van Omroep Horst aan de
Maas.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Blanco cheque
Nadat we in de gemeenteraad sinds de verkiezingen nagenoeg geen
enkel belangrijk voorstel vanuit de coalitiepartijen hebben kunnen
behandelen, leek het er even op dat daar nu (eindelijk) verandering
in kwam. Leek, omdat de voorstellen die het College van B&W aan de
raad voorlegt uitblinken door vaagheid en gebrek aan onderbouwing.
Maar, erger nog, ook door het vragen uitgaven te mogen doen zonder aan
te geven waaraan.
Zo werd vorige week gesproken
over de visie Afslag10, die volgende
week in de raad komt. Maar helaas is
niet duidelijk wat die visie inhoudt.

En de VVD Horst aan de Maas was niet
de enige partij die dit vond, het waren
er verschillende. Ook vraagt het college een bedrag van 100.000 euro aan

de raad. Op onze vraag hoe dat bedrag
is opgebouwd moest de verantwoordelijk wethouder het antwoord ook schuldig blijven. Er wordt ons gevraagd in te
stemmen met een nieuw te bouwen
zwembad en sporthal, kosten ruim
14 miljoen euro. Wij zijn sowieso tegen
de bouw van een nieuw zwembad/
sporthal, want we kunnen nog jaren
vooruit met De Berkel. Dit geld kunnen we goed aan andere zaken besteden. Maar los daarvan, het college

denkt kennelijk dat de gemeenteraad
zo naïef is om goedkeuring te geven
aan een investering zonder precies te
weten wat wordt gebouwd en binnen
welke visie. We gaan volgende week
meemaken hoe kritisch de gemeenteraadsleden zijn. Of gaan de coalitiepartijen het college hierin steunen? Dat is
dan die blanco cheque. Gewoon. Doen.
Maar in dit geval niet met ons.
Peter Elbers,
VVD Horst aan de Maas

SP-petitie bibliotheek
SP Horst aan de Maas wil de mening weten van de inwoners over de bibliotheek in Horst. Op drie dagen gaat
de partij inwoners een enquête aanbieden.
De SP vindt dat de bibliotheek
minimaal on de huidige vorm
behouden moet blijven. “Enige tijd
geleden werd al besloten dat er
geen uitbreiding komt van de beno-

digde subsidie om de faciliteiten op
peil te houden, aldus de partij.
Sterker nog, uit de plannen voor de
verbouwing van ’t Gasthoês mag je
concluderen dat er amper iets van

van een bibliotheek te voldoen.”
De partij vindt dat er ook ruimte
moet zijn voor bijvoorbeeld taalleseen bibliotheek overblijft. De opper- sen aan laaggeletterden, lezingen en
vlakte van de publieksruimte zal met debatten over maatschappelijke
zaken en werkplekken voor scholiemeer dan de helft afnemen waardoor het moeilijk zal worden om aan ren, studenten en zzp’ers. Op zaterde wettelijk voorgeschreven functies dag 23 februari is de SP in

Horst-centrum vanaf 11.00 tot
ongeveer 13.00 uur.
Op maandag 25 en woensdag
27 februari in de bibliotheek vanaf
14.00 tot ongeveer 16.00 uur.
De petitie zal aan de wethouder en
de gemeenteraad aangeboden
worden.

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten
bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als
rectificatie-instrument worden gebruikt.
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Mestputje
Mestputje? Had dan wat gedaan; HALLO 14 februari Geert Ambrosius.
Als reactie op het artikel van PvdA raadslid Richard van der Weegen;
Worden we dan toch het mestputje van Nederland? HALLO 07 februari.
Mijn commentaar: In de gemeenteraadsbijeenkomst van dinsdag 12
februari stelt PvdA-raadslid Richard
van der Weegen heldere vragen over
de omvang en aantallen vergunningen voor mestverwerkingsbedrijven

aan de verantwoordelijke wethouder voor dit dossier. Na veel gedraai
linksom en rechtsom en veel wollig taalgebruik komt géén antwoord
op de vragen. De wethouder eindigt
met de mededeling dat in de LOG’s

nog steeds ruimte is voor agrarische
bedrijven om zich te vestigen. Het is
een gênante vertoning hoe een wethouder meent te kunnen omgaan met
serieuze vragen.
‘Horst aan de Maas, gezondste
regio’ met een gezicht in het gemeentehuis. Toe maar Horst aan de Maas
geloof je het zelf? Ja, zo lang je maar
oogkleppen blijft opzetten. Je niet

afvraagt wat er ‘bij die rupsen nooit
genoeg’ in de bio-industrie gaande is,
en waarvan er nog meer welkom zijn.
Maar de nesteling van de Rabobank,
de financier doorgaans van het totaal
agrarisch bezig zijn, in het gemeentehuis stuit op verzet bij de raadsleden. Een besluit van de bestuurders.
Hoe serieus worden de vertegenwoordigers van het volk genomen? Zij

bestaan niet alleen uit gelovigen van
het Christelijk Democratisch Appel
met denkbeelden over agrarisch
ondernemen dat gedateerd is. Waar
waren de wethouders van andere
huize? Hebben zij zich het discutabele karakter van een dergelijk
besluit niet gerealiseerd?
Francine Thielen-Tonnaer,
Gebroeders van Doornelaan Horst

kosten van ‘t Gasthoês, mag je nu al
concluderen dat het met een eventueel nieuw zwembad en sporthal
niet veel anders zal zijn. Je vraagt je
werkelijk af hoe de gemeenteraad een
besluit kan nemen op basis van deze
vage voorstellingen en de enorme
uitgaven die dit met zich meebrengen.

De inwoners van gemeente Horst
aan de Maas mogen straks de vruchten (?) van deze besluiten plukken.
Gaat dit het vervolg van de Floriade
worden?

Ingezonden brief

Zwembad
Op 26 februari gaat de gemeenteraad een besluit nemen over
het raadsvoorstel tot invulling van de begrotingsruimte en
investeringsvolume 2019-2022.
Hierin ook opgenomen een
nieuw zwembad (9-15 miljoen) en
een nieuwe sporthal (5 miljoen), te
bouwen in Afslag10. Dit alles exclu-

sief grondkosten en aanleg infrastructuur. De kapitaalvernietiging door
afbraak van volwaardige en in goede
staat zijnde zwembad en sporthal zijn

natuurlijk ook niet mee genomen.
Hoe het zwembad eruit komt te
zien, en welke voorzieningen er zijn is
ongewis evenals de juiste plek waar
het precies komt te staan.
Afslag10 is groot, dus beide kanten
van de Venrayseweg is een mogelijkheid. Uitgaande van de enorme meer-

Leo Linssen,
Pr. Marijkestraat Horst
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Klimaatplan D66
Afgelopen zaterdag hebben de twaalf D66-provincielijsttrekkers hun
klimaatplan gepresenteerd.
In elke provincie wil D66 investeren in het klimaat met concrete
plannen. De komende jaren willen
deze lijsttrekkers samen in totaal
5,3 miljard euro investeren in onder
andere schone energie, laadpalen,
onderwijs en isolatie van huizen.
Daarmee zetten de provincies
Nederland in de groene stand.

Elke provincie heeft plannen
voor het klimaat. Enkele voorbeelden: Investeringen in opleidingen
voor klimaatvakmensen, ontwikkelen van buurtbatterijen om energie
op te slaan, aanleggen van laadpalen
voor elektrische fietsen en elektrische
auto’s, aanleggen van fietssnelwegen
om makkelijk naar werk, vrienden en

school te fietsen, bij aanbestedingen
voor openbaar vervoer wordt gekozen
voor voertuigen die geen uitlaatgassen uitstoten, investeren in het isoleren van huur- en koopwoningen en
zonnepanelen op daken van huizen,
bedrijven en scholen. De provincie
gaat over wegen, bouwen en energie.
Onderwerpen die alles met klimaat te
maken hebben. Daarom zijn klimaatplannen ook in de provincie ontzettend nodig. De twaalf lijsttrekkers in

de provincies zetten in om miljoenen
te investeren in het klimaat. D66 wil
in elke provincie het klimaat op één
zetten. Nu al zien we de gevolgen van
klimaatverandering. Steeds vaker is er
extreem weer. Tegelijkertijd biedt het
aanpakken van klimaatverandering
ook kansen. Investeren in klimaat, is
ook investeren in schone lucht, comfortabele huizen, nieuwe banen en
nieuwe technieken. Met het klimaatplan draagt elke provincie bij met geld

Een nieuw gezicht in de raad
Aan het begin van de raadsvergadering van 12 februari ben ik
beëdigd tot burgerraadslid in de gemeenteraad voor het CDA. Daarom
wil ik graag op deze manier de inwoners van onze gemeente laten weten
wie er achter dit nieuwe gezicht schuilgaat.
Op OBS de Samensprong begon
ik steeds vaker mijn ouders en
leerkrachten vragen te stellen over
zaken die ik op het nieuws had
gehoord en onrechtvaardig vond.
Meestal was ik dan niet tevreden
met het antwoord en startte ik een

discussie. Toen ik op College Den
Hulster zat, ontwikkelde dit streven
naar rechtvaardigheid zich tot de wil
om mee te denken over oplossingen
en dus werd ik lid van de medezeggenschapsraad. Daarnaast raakte ik
steeds meer geïnteresseerd in de

werking van de politiek. Daar worden
maatschappelijke problemen opgelost
en gewerkt aan een rechtvaardige
samenleving. Zodoende ga ik iedere
dag van Grubbenvorst naar Nijmegen
voor mijn studie politicologie.
Zo’n rechtvaardige samenleving
begint bij jezelf. Daarom ben ik sinds
de gemeenteraadsverkiezingen als
toehoorder naar elke raadsvergadering
gegaan. Toen ik door de fractie van het
CDA werd uitgenodigd om een van hun

vergaderingen bij te wonen, werd mijn
vermoeden bevestigd: het CDA is mijn
partij. Sindsdien ben ik de raadsfractie
gaan ondersteunen en toen ik de vraag
kreeg of ik burgerraadslid wilde worden heb ik meteen ‘ja’ gezegd. In deze
rol hoop ik samen met alle inwoners
van Horst aan de Maas te werken aan
een rechtvaardige samenleving.
Hielke Hertsig,
Burgerraadslid
CDA Horst aan de Maas

Afslag gemist
De discussie rondom het integraal accommodatiebeleid is in volle
gang. Elk dorp heeft aan kunnen geven wat zij nodig denken te hebben
op het gebied van accommodaties om de leefbaarheid te waarborgen.
Horst heeft haar pijlen hier volledig gericht op Afslag10 en ook het
college staat er helemaal achter.
Maar is Afslag10 wel de oplossing?
Als we de gemeentelijke visie van
Afslag10 er eens bij pakken, lijkt
niets te gek. Afslag10 kan werkelijk
alles en lijkt voor alles de oplos-

sing. Een van de meest tekenende
voorbeelden van dit heilige geloof
in Afslag10 is de Berkel. Zowel het
zwembad als de sporthal moet naar
Afslag10 verhuizen. Kostenplaatje
van deze verhuizing: 14 miljoen.
Overbodig, volgens de SP, want het
zwembad kan nog best twintig jaar

mee, dus waarom zou je die nu verplaatsen? Waarschijnlijk omdat er
andere belangen spelen voor het
college, namelijk de ontwikkelingen
rondom het Gasthoês. Een verhuizing
van 14 miljoen in ruil voor extra parkeerplaatsen?
De SP kan het niet uitleggen
dat we aan de ene kant discussies
voeren over het openhouden van
gymzalen in onze dorpen of dat
opblaasbare hallen een overweging

DAMESKLEDING
DAMESKLEDING (MAAT
(MAAT 36
36 T/M
T/M 52)
52)
WOONACCESSOIRES
WOONACCESSOIRES
Sandra
Sandra Rasing
Rasing
Venrayseweg
Venrayseweg 16b,
16b,5961
5961AG
AGHorst
Horst
Tel.
Tel. 06
06--235
235080
08096
96
www.facebook.com/pand16horst
www.facebook.com/pand16horst

Opruiming
40% 33 stuks
stuks of meer
meer 70%
50% korting
korting
Opruiming najaarscollectie:
najaarscollectie: 1 stuk 30%
50% 22 stuks 60%

zijn als er aan de andere kant miljoenen uitgegeven worden om alles
naar Afslag10 te verkassen. Als we
niet opletten, is straks alles verhuisd
naar een plek aan de rand van Horst
en zijn kosten noch moeite gespaard
om de andere leefbare kernen leeg
te zuigen. Dan hebben we dus echt
de juiste afslag gemist.
Bart Cox,
SP Horst aan de Maas

voor concrete plannen om te investeren in een schone toekomst.
D66+GroenLinks heeft acht kandidaten die op de provinciale kieslijsten staan van D66 of GroenLinks.
Voor GroenLinks: Inez Arts, Roel
Baas, Leo Berterams Ton Wismans en
Maarten Voesten. Voor D66: Daphne
Spreeuwenberg, Stan Spreeuwenberg
en ondergetekende.
Bert Vrieling,
D66+GroenLinks
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DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

Langer vergaderen
dankzij of ondanks nieuwe
vergaderstructuur?

Raad op bezoek
In het kader van de kennismakingbezoeken was de gemeenteraad op 8 februari te gast
in America, Evertsoord en Kronenberg. Een uitgebreide maar ook zeer gevarieerde
middag met veel informatie over inwonerinitiatieven.

Zowel de vergadering van 15 januari als die van 13 februari duurde lang. Sinds augustus

In America werden de (burger)raadsleden

Evertsoord. Onderwerpen die hier aan de

vergadert de gemeenteraad volgens een nieuwe vergaderopzet.

door voorzitter Marco Hesp van de

orde kwamen: de toekomstbestendigheid

dorpsraad rondgeleid door het hele dorp.

van het gemeenschapshuis, de

Na een kennismaking met het Peelmuseum

Evertsoorddag, de samenwerking met

en een aantal dorpsverfraaiingsprojecten

Ter Peel en de herinrichting van het kerkhof.

kregen de raadsleden een goede indruk

De middag werd afgesloten met een bezoek

van alle activiteiten die in het Laefhoês

aan Kronenberg. In gemeenschapshuis de

plaatsvinden. Dank aan Hay Mulders,

Torrekoel werden de (burger)raadsleden

Ellen Jacobs, Ruud Baltussen,

geïnformeerd over de veranderingen

Huub Geuyen en Frans Steeghs voor

binnen de dorpsraad (Roel Timmermans),

hun presentaties. In Evertsoord waren

de voortgang rond de blauwdruk

de (burger)raadsleden te gast in

Kronenberg (Piet Selen), de woningbouw

gemeenschapshuis de Smelentos waar ze

(Mariëlle Claessens en Esther Vulling)

ontvangen werden door Era Seijkens en

en het project EnergieKronenberg

Ger van Enkcevort van het overlegplatform

(Lambert Mertens).

Kay Thijssen @Kay_Thijssen 13

Het werd wederom een
#vragenomtevragen

feb.

eraad
later tje.. #ietsmetdetails #gemeent

dM
Gemeenteraad HadM @RaadHa

gesloten. Technische
Raadsavond wordt om 00.15 uur
te 2019 - 2022 wordt
sruim
oting
begr
behandeling invulling
in beginsel schriftelijk afgehandeld.

Voor veel (burger)raadsleden, maar ook

de vergadering de mogelijkheid voor publiek

voor het publiek is dit af en toe nog wennen.

om in te spreken middels het Burgerpodium.

Voordat de formele vergadering begint
worden er voortaan een aantal andere zaken

Feit is dat we regelmatig later klaar zijn met

afgehandeld en dat betekent bijvoorbeeld

de vergadering dan gepland. Bij de start

ook dat gasten die geïnteresseerd zijn in een

van de nieuwe vergaderstructuur is namelijk

bepaald agendapunt onverwacht lang moeten

afgesproken dat we om 23.00 uur als eindtijd

wachten. We proberen hier zo goed mogelijk

van de raadsavond aanhouden. In het

op in te spelen door de agendapunten met

voorjaar gaan we de nieuwe vergaderstructuur

vele publieke belangstelling alsnog naar voren

evalueren en dan zal ook blijken of de

te halen in de agenda. Van de andere kant

vergaderingen langer duren dankzij of

hebben we nu wel meteen aan het begin van

ondanks de nieuwe vergaderstructuur.

Prins Joep II in
burgerpodium

Hay Mulders @HayMulders 8 feb.
Als antwoord op @RaadHadM

maken
de gemeenteraad kennis kunt laten
Mooi om te zien dat je in 1,5 uur tijd
niet alles.
lang
nog
was
dat
En
tieven op locatie.
met 17 Americaanse inwonersinitia
Jullie weten ons te vinden !

In het kader van de bijdragen van HadM800
maakte prins Joep II van carnavalasvereniging
Dun Aezelskop uit Sevenum op 12 februari
gebruik van het burgerpodium. Hij schetste
de (burger)raadsleden hoe carnaval ontstaan
is in Horst aan de Maas.Overigens: een

Nieuw burgerraadslid
Hielke Hertsig (20) uit Grubbenvorst is beëdigd als nieuw burgerraadslid voor het CDA.

volledig overzicht van de bijdragen van de
stichting HadM800 aan het burgerpodium kunt

Sinds de introductie van de nieuwe

raadsvergadering begint, dan maken zij weer

u terugkijken op het YouTubekanaal van de

vergaderinstructuur in augustus kunnen

plaats voor de gekozen raadsleden.

gemeenteraad (RaadHadM).

raadsfracties burgerraadsleden voordragen.
Een burgerraadslid vervangt een raadslid

Inmiddels beschikken we met de

tijdens de voorbereidende vergadering.

beëdiging van Hielke Hertsig over maar liefst

Zij kunnen dan volop meedoen, want zij

26 burgerraadsleden.

hebben dan dezelfde rechten als een

Kijk op www.horstaandemaas.nl/raad voor

raadslid. Als echter later op de raadsavond de

een overzicht van de burgerraadsleden.

Hielke Hertsig @hertsig 12 feb.

Trots op het vertrouwen van de fract
ie en zin om samen met de inwoners
van
Horst aan de Maas te werken aan
een mooie rechtvaardige gemeent
e!
Gemeenteraad HadM @RaadHa
dM

Themabijeenkomst
binnensportaccommodaties

Hielke Hertsig uit #Grubbenvorst
wordt beëdigd als
#burgerraadslid. #RaadHDM

Op dinsdag 5 februari lieten (burger)raadsleden zich informeren over de stand van zaken rond de Nota
Binnensportaccommodaties. Plaats van handeling: MFC ’t Haeren in Grubbenvorst

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM
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Raadsavond

18 februari t/m 8 maart

Snoeien
plantsoenen

Op dinsdag 26 februari vergadert de gemeenteraad.
Meepraten
Elke raadsavond bestaat uit een voorbereidend
gedeelte (waaraan ook burgerraadsleden

Van 18 februari t/m 8 maart gaan we de

kunnen deelnemen) en een besluitvormend

plantsoenen in Horst, Melderslo, Meterik en
Hegelsom machinaal snoeien.

gedeelte. Tijdens de voorbereidende
vergadering kunnen inwoners gebruik maken

vergadering staat o.a. de begrotingsruimte

van het burgerpodium. Daarnaast kan

voor nieuwe investeringen en de gemeentelijke

Hebt u uw auto langs een de plantsoenen

men zich aanmelden voor spreekrecht

visie Afslag 10. Meer informatie over de

geparkeerd staan, dan vragen wij u deze

m.b.t. het agendapunt ingekomen brieven/

agendapunten leest u op de website

tijdelijk ergens anders te parkeren.

raadsinformatiebrieven en de voorbereidende

www.horstaandemaas.nl/raad.
Wij vragen uw begrip voor het eventuele

behandeling van raadsvoorstellen voor de

ongemak.

volgende vergadering. Wilt u gebruik maken

Meer informatie

van het burgerpodium of het spreekrecht?

De openbare vergadering is in de raadzaal

Neem dan vóór de vergadering contact op

van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.

met de grifﬁer, de heer R. Poels,

De besluitvormende vergadering is gepland

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

vanaf 20.30 uur. Afhankelijk van het verloop van

email: grifﬁer@horstaandemaas.nl

de voorbereidende vergadering kan dit tijdstip
maximaal een half uur vervroegd worden.

Agenda

U kunt de vergadering ook live volgen via

Op de agenda van de besluitvormende

www. horstaandemaas.nl/raad

Gemeentehuis gesloten
tijdens Carnaval

Opknapbeurt voor de Molenbeek

In verband met Carnaval zijn het gemeentehuis en Openbare Werken gesloten op
maandag 4 maart en dinsdag 5 maart 2019.

De gemeente en het waterschap zijn bezig om de Molenbeek in de omgeving van het Kasteelpark
op te waarderen. Onderdeel daarvan is het verfraaien van het grachtensysteem om de ruïne.

Team Burgerzaken is beide dagen tussen

Openbare Werken die niet uitgesteld kunnen

De begroeiing rondom de ruïne wordt verwijderd en het geheel wordt voorzien van een raster

9.00 en 10.00 uur uitsluitend bereikbaar voor

worden, mag u het storingsnummer

zodat het in de toekomst begraasd kan worden met een oud Hollands geitenras.

het maken van afspraken voor het doen van

06 - 23 49 82 49 bellen.

Daarnaast krijgt de oude voorgracht weer een open verbinding met de Molenbeek waardoor het

geboorte- en/of overlijdensaangiften, op het

Het gaat hier dus uitsluitend om dringende

kan dienen als buffer bij piekafvoeren. Om deze oude verbinding weer mogelijk te maken moeten

telefoonnummer 06 - 53 35 59 73.

meldingen, waarbij direct gevaar voor de

er enkele bomen en struiken gerooid worden. De werkzaamheden worden in week 9 uitgevoerd

Voor dringende meldingen met betrekking tot

omgeving dreigt.

door Driessen Grondwerken uit Horst.

Aanslag gemeentelijke
belastingen 2019
Inwoners en bedrijven van Horst aan de Maas ontvangen op 28 februari de aanslag
gemeentelijke belastingen. Deze aanslag heeft betrekking op de onroerende zaakbelasting
(OZB), rioolhefﬁng, afvalstoffenhefﬁng en de WOZ-beschikking. Uitgebreide informatie
hierover vindt u op www.horstandemaas.nl
WOZ-waarde

de Berichtenbox, ontvangt u hier de aanslag

De gemeente stelt jaarlijks de waarde van alle

gemeentelijke belastingen 2019. U kunt zich

onroerende zaken in de gemeente vast, de

eenvoudig aanmelden voor de Berichtenbox.

zogenaamde WOZ-waarde. De WOZ-waarde

Sinds eind vorig jaar is er ook een speciale app

die vermeld staat op de aanslag 2019 is geldig

voor de Berichtenbox. Op die manier kunt u

voor het belastingjaar 2018 en is gebaseerd op

de Berichtenbox gemakkelijker via telefoon en

de waardepeildatum 1 januari 2018.

tablet raadplegen.

Taxatieverslagen op MijnOverheid

Meer informatie hierover leest u op

Het taxatieverslag van uw pand kunt u inzien

www.horstaandemaas.nl/berichtenbox.

Bekendmakingen

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

op MijnOverheid.nl. Onder het tabblad

America

Rubensplein 21

Venloseweg ongenummerd

Eickhorsterweg 5

Deken Creemeersstraat 50

Erik de Rodeweg

Persoonlijke Gegevens (onderdeel Wonen)

Meer informatie

Broekhuizen

Wilhelminaplein 9

vindt u vanaf 28 februari informatie over de

Op www.horstaandemaas.nl vindt u meer

Haasendonkerweg

Bremweg 2 A

Swolgen

taxatieverslagen 2019 en 2018. U ziet hier

informatie over de gemeentelijke belastingen

Lottumseweg 5

Lottum

Molenstraat 12

ook de kenmerken van uw eigen woning die

en de wet WOZ.

Grubbenvorst

Zandterweg 37

Vertrokken naar

Venloseweg 71b

Melderslo

onbekende bestemming

de WOZ-waarde bepalen. Om deze informatie

ongenummerd

te raadplegen, logt u in met uw DigiD-code.

Wilt u persoonlijk contact?

Lottumseweg 16

Swolgensedijk 17

Kreuzelweg 21, Horst

Bedrijven hebben geen DigiD. Op de website

Van maandag tot en met vrijdag zijn we

Middelreuvelt 31

Vlasvenstraat hoek

Kreuzelweg 13h, Horst

van de gemeente wordt toegelicht hoe

tussen 8.00 en 16.30 uur telefonisch

Horst

Massenweg

Jan Drabbelsstraat 8,

bedrijven kunnen inloggen voor het inzien van

bereikbaar op het nummer (077) 477 97 77.

Klaver 8 Green Port Noord

Sevenum

een taxatieverslag.

We helpen u ook graag verder aan het

Westsingel 200

Sectie N. nr. 407

loket in het gemeentehuis.

Energiestraat sectie T

Mommesstraat 4

Berichtenbox

U bent welkom van maandag tot en met

Als u zich vóór 6 februari aangemeld heeft voor

vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

nr 1134

06 - 13 49 30 96

Zeesweg 40

gemeente@horstaandemaas.nl

Meterik
Lottumseweg 13,
Grubbenvorst
Ulsheggerweg 2a, Lottum

077 - 477 97 77
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aan
Stef Fleurkens

Pielemuis
& voorbips
“Achmed, glanzen, pielemuis en voorbips,” termen die
in heel Nederland inmiddels
algemeen bekend zijn.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Stef Fleurkens
14 jaar
Broekhuizenvorst
Citaverde College

Wonen er in de toekomst mensen
op de maan?
Ik denk het niet. Afgelopen jaren is
er veel onderzoek naar geweest en
daaruit bleek dat er geen vorm van
natuurlijke of menselijke informatie te
vinden was op de maan. Maar het lijkt
me wel heel erg vet om op de maan
te wonen.
Stel je kunt met een tijdmachine
naar een bepaalde tijd, welke
periode zou je dan kiezer?
Ik zou dan het liefst naar 2045 willen
gaan. Dit omdat ik denk dat het daar
veel moderner is en omdat er dan vast
wel voertuigen zijn die nog sneller
gaan dan nu. Ik denk dat ze dan ook
ervoor hebben gekozen om alle voertuigen op elektriciteit te laten lopen.
Dat zou veel beter zijn voor het milieu
en klimaat.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou het allerliefste naar Amerika
willen gaan. Het lijkt me super leuk

om bepaalde plekken daar te bezoeken. En de cultuur daar is prachtig.
Daarom zou ik wel heel graag naar
Amerika willen gaan.
Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi willen zijn?
Het liefst zou ik twee keer zo slim
willen zijn. Je bereikt namelijk meer
in het leven met slimheid dan met
schoonheid.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is toch wel Jesse
Klaver van GroenLinks. Ik vind het zo
mooi dat hij een duidelijk beeld heeft
over hoe hij wil dat de toekomst eruit
komt te zien en dat hij dat beeld ook
probeert waar te maken. Ook vind ik
het mooi dat hij voor meer groen is in
de samenleving.
Wat is je favoriete game?
Mijn favoriete game is wel Farming
simulator 2019. Ik vind het een prachtig spel door de animaties die erin
zitten en door de verhaallijn. Ik geloof
dat je er ook enorm veel van kunt
leren.
Wat is je favoriete sociale medium?
Snapchat is mijn favoriete sociale
medium op dit moment. Je kunt er
heel veel mee delen en je kan altijd

Crist Coppens
MAANDAG EN DINSDAG TEN
TIJDENS CARNAVAL GESLO

Alleen dinsdag 26 februari

braadworst

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

www.coppens.keurslager.nl

contact houden met mensen die je
kent in het echt maar ook die je kent
via internet.
Wie kent jou het beste?
Mijn familie kent mij het beste natuurlijk. Ik breng namelijk al mijn hele
leven door met ze. Maar als ik uit mijn
vrienden zou moeten kiezen dan is
Stef Willemse wel de persoon die mij
het beste kent buiten mijn familie om.
Hond of kat?
Een hond natuurlijk. Honden zijn na
mijn mening veel leuker om mee te
spelen. Ze zijn erg speels en als je
ergens mee zit dan komen ze altijd
naar je toe om je op te vrolijken. Dat
vind ik zo mooi aan honden.
Wat ligt er onder jouw bed?
Onder mijn bed ligt meestal rotzooi.
Maar buiten de rotzooi om ligt er een
ledstrip. Dat is een lange strip met
allemaal led lampjes eraan. Dat zijn
mijn lichtjes voor ‘s avonds, want ik
slaap met licht aan.
Dag of nacht?
Ik zou dan kiezen voor dag. Overdag
is er veel natuurlijk licht en kun je ook
veel meer zin buiten en binnen. Zo
kan je ook meer dingen in de gaten
houden.

Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Ik zou dan heel graag een jaguar
willen zijn. Het zijn supermooie en
supersnelle dieren. Het is gewoon
een mooi beest van zichzelf. Ook is
het mijn lievelingsdier.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze jou voor het eerst
ontmoeten?
Ik zou het liefst willen dat mensen
mij zien als een goede een aardige
kerel. Dat mensen zich snel op zijn of
haar gemak voelen bij mij. Ook zou ik
het fijn vinden als ze mij zien als een
rustig persoon waar je leuk mee kunt
kletsen.
Wat is jouw stopwoordje?
Mijn stopwoordje is ‘maar’. Ik neig
om dat heel erg vaak te zeggen.
Dan ben ik een verhaal aan het vertellen en dan val ik erg vaak terug en
zeg ik maar.
Hoe zou jij de biografie van je
leven noemen?
Mijn biografie zou ik denk ik
‘Groen en Rust’ noemen. Ik vind
het klimaat erg belangrijk en ik
vind dat ik zelf een erg rustig persoon ben.

WILT U GRAAG
IN EEN HOSPICE
KIJKEN? DAT KAN!
Op zaterdagmiddag 23 februari hebben we weer een inloopmiddag
van 13.30-15.30 uur. Iedereen kan vrijblijvend binnen lopen.
U kunt op deze middag ook informatie krijgen
over vrijwilligerswerk binnen ons hospice.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website
www.hospicezenit.nl of bellen met 0478 55 14 34.
Hoenderstraat 95e, 5801 CJ Venray

Afgelopen zondag heb ik me
weer eens heerlijk vermaakt
met een aflevering van de
Luizenmoeder. Hét kijkcijferkanon van het afgelopen jaar. Met
zo’n 5 miljoen kijkers gaat deze
serie enorm hard. Het heerlijke
aan de Luizenmoeder vind ik dat
het op een bepaalde manier een
soort van relativerend is.
Het laat de waanzin zien van
allerlei onderwerpen die zo
actueel zijn, en waar ook echt zo
belachelijk over gedaan wordt in
het dagelijks leven. Doordat het
zo herkenbaar is, maakt het
denk ik zeker wat los bij veel
mensen. De gewaagde humor,
die vaak op het randje is vind ik
de serie uniek maken. Want
tegenwoordig kan op het gebied
van humor vaak niet veel meer.
Alle opmerkingen die men
maakte kunnen volledig uit het
verband worden gehaald, en
alles kan wel kwetsend zijn voor
een bepaalde manier. De serie
laat in mijn ogen gewoon zien
dat we niet overal een probleem
van moeten maken en vooral
ons niet bezig moeten houden
met allerlei kleine onzinnige
dingen. Ook de rol van ouders
binnen de ontwikkeling van
kinderen en het onderwijs vind
ik op een briljante manier
weergegeven. De term ‘currlingouders’ heeft veel ouders
denk in de spiegel doen kijken.
Eigenlijk is het toch heel raar dat
kinderen al op de basisschool
een soort ideaalbeeld moeten
zijn voor hun ouders. Ouders
oefenen zoveel controle uit op
kinderen, en een zelfgemaakt
surprise is dus ‘ver onder de
maat. Jammer genoeg stopt de
serie na dit seizoen, wat ik wel
begrijp na zoveel succes.
Stoppen op je hoogtepunt hoeft
denk ik niet slecht te zijn.
Het doel is denk ik al meer dan
bereikt.
Sylke
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Kom ook
tomaatjes plukken
Ben jij
• 13 jaar of ouder?
• Enthousiast en gemotiveerd?
• Geïnteresseerd in onze aantrekkelijke beloningsstructuur?

Wil jij
• Gezellig met je vrienden of vriendinnen
snacktomaatjes plukken op de zaterdagen en vakantiedagen?
Neem dan contact op met Sjoerd: 06 - 81 80 35 68

Voor meer info
kijk op onze website:
www.westburgbv.nl

America houdt punten thuis
Door: voetbalvereniging AVV America
In een rommelige wedstrijd, die meer spannend dan mooi was, wist het eerste team van AVV
America zondag 17 februari de drie punten in eigen huis te houden. In de eerste helft was America
sterker dan Oostrum en ging met en 2-1 voorsprong rusten. In de tweede helft werd Oostrum sterker
en maakte verdiend gelijk. In een fase dat Oostrum de wedstrijd naar zich toe wist te trekken,
scoorde America enigzins gelukkig. De 3-2 voorsprong gaven ze niet meer uit handen. (Foto: Hay Mulders)

Matige wedstrijd

Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Medewerker gewasverzorging (fulltime)

Meterik afgetroefd
door Montagnards
Door: Marièl Walraven, voetbalvereniging RKSV Meterik
De eerste herenteams van Montagnards uit Bergen en RKSV Meterik speelden zondag 17 februari een slechte
wedstrijd in Bergen. Montagnards was in alle opzichten feller dan Meterik en met wat hulp van de scheidsrechter
behaalden de geel-blauwe uiteindelijk zelfs een verdiende 3-2 overwinning.
Meterik begon redelijk aan de
wedstrijd en kreeg in de eerste
twintig minuten een drietal goede
kansen. Maar telkens wist de
Bergense keeper de inzetten van
Dirk van Rengs te keren.
Vervolgens kreeg Montagnards uit het
niets een vrije trap. Bram van
Roosmalen, de boomlange middenvelder, kopte deze binnen maar
maakte daarbij een overtreding.
De scheidsrechter keurde de goal af.
Dit had een waarschuwing voor de
groen-witten moeten zijn, maar er
was niemand die orde op zaken
stelde. Vijf minuten later een identieke situatie. Nu kon dezelfde Bram
ongehinderd de 1-0 binnen koppen.

Op zoek naar
een leuke baan?

Deze goal was een geweldige stimulans voor Montagnards en zij zetten
steeds meer druk, zonder nog tot
scoren te komen. Tom Verbong leek
vlak voor rust de 1-1 te scoren.
Hij nam een voorzet ineens op de slof,
maar weer was de keeper de reddende engel voor de mannen uit
Bergen. Na de thee kreeg
Montagnards direct een vrije trap, net
zoals in de eerste helft. Bram van
Roosmalen scoorde uit een identieke
voorzet weer met het hoofd, 2-0. In
de 50e minuut was het weer raak,
dezelfde vrije trap-specialist maar
ditmaal scoorde Jesse Jaspers met een
intikker, 3-0. Groen-wit stond erbij en
keek ernaar. Vervolgens werd er een

hele periode meer gepraat dan
gevoetbald en de scheidsrechter leek
zelfs de wedstrijd te gaan staken,
maar waarom is niet bekend.
Feit blijft dat Meterik in dit soort
situaties de hand in eigen boezem
moet steken en het clublied van
Feyenoord in de praktijk moet brengen. Geen woorden maar daden.
Dat leek ook even te lukken door
in tien minuten tijd de spanning
in de wedstrijd terug te brengen.
Eerst scoorde Jordy van Rens en vervolgens Dirk van Rengs uit een corner. Maar in het slotkwartier was
Montagnards zelfs weer gevaarlijker en zij hielden de drie punten in
Bergen.

Verlies in Leunen

America | Vac. Nr. P030074
Jouw hoofdtaken bestaan uit het strooien van meststoffen en werkzaamheden in de omgevingsverzorging. Je werkt in teamverband
voor een modern bedrijf, waar ruimte is voor eigen ontwikkeling en
initiatief.

Teeltmedewerker biologisch tuinbouwbedrijf
(fulltime)

Grubbenvorst | Vac. Nr. P030648
Je bent verantwoordelijk voor o.a. het planten, verzorgen, oogsten
en verpakken van de groenten op dit biologisch bedrijf. Je werkt
hierbij in een klein team met een prettige werksfeer.

Tractorchauffeur / loonwerker (fulltime)

Castenray | Vac. Nr. P027009
Bij dit familiebedrijf ga je allround loonwerk uitvoeren. Denk hierbij aan tractorwerk, maar ook grondverzet en transport behoren tot
je taken. Je werkt in een team van ca. 20 collega’s.

Operator verpakkingsmachine (fulltime)

Grubbenvorst | Vac. Nr. P023213
In deze functie ben je bezig met het aansturen en instellen van de
verpakkingsmachine. Je bent technisch onderlegd en ook verantwoordelijk voor het oplossen van storingen. Dit bedrijf is actief
als toeleverancier voor hoogwaardige substraten voor de tuinbouwsector.

Logistiek facilitair medewerker (fulltime)
Horst | Vac. Nr. P030426
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit een stuk voorraadbeheer en het aan- en afvoeren van goederen en materialen. Je werkt graag in teamverband en beschikt over
een heftruckcertificaat. Dit is een tijdelijke opdracht bij
een prettige opdrachtgever voor ongeveer 2 maanden.

Geen kansen voor Sporting ST

Interesse? Mail ons via
horst@ab-werkt.nl

Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste herenvoetbalteam van Sporting ST uit Swolgen en Tienray speelde zondag 17 februari een
wedstrijd in en tegen Leunen. Daar verloren de gasten met 3-0.
Sporting begon goed aan de
wedstrijd. Het ging een beetje gelijk
op, maar Leunen had in de 15e
minuut een mooie counter. Thomas
Weijs van Leunen scoorde de 1-0.

Sporting ging steeds minder goed
voetballen. In de 37e minuut counterde Thomas Weijs de 2-0 in.
Het ging in de tweede helft beter
bij Sporting. Leunen liet de heren

een beetje voetballen, maar ze
creërden geen kansen. In de 60e
minuut scoorde wederom Thomas
Weijs de 3-0 en daar is het bij gebleven.

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

Oxalis wint door
goede eerste helft
Door: korfbalvereniging Oxalis
De dames van korfbalvereniging Oxalis speelden zondag 17
februari een thuiswedstrijd tegen DSV uit Diessen. De uitwedstrijd
hadden ze gewonnen, dus het plan was opnieuw om de punten mee
naar huis te nemen. Daarnaast was behoud van de derde plek
belangrijk.
Oxalis speelde een solide wedstrijd waarbij het verschil vooral
in de eerste helft werd gemaakt.
Oxalis begon meteen scherp en fel
aan de wedstrijd. De kansen werden goed afgemaakt en de dames
begonnen zo met een mooie voorsprong. Na 9 minuten spelen stond
er 3-0 op het scorebord. De dames
uit Diessen hadden moeite om
het verdedigende spel van Oxalis
op te lossen en kwamen zo weinig tot scoren. Zo kon Oxalis haar
voorsprong verder uitbouwen en
was de ruststand 7-3. In de rust
vertelde trainer/coach Jan Wielink
dat de dames verdedigend goed
stonden en dat Oxalis in de aanval
goed moest kijken op welke manier
en welke speelster ze gingen uitspelen. Oxalis weet dat DSV niet
zomaar opgeeft en er tot de laatste minuut vol voor gaat. Het was

dus van belang om de tweede helft
meteen sterk te beginnen. Oxalis
wist in de eerste vijf minuten van
de tweede helft meteen twee keer
de korf te vinden en zo liepen ze uit
naar 9-3. Toch kwam DSV ook in de
tweede helft nog een aantal keren
tot scoren en zo kwamen ze langzaam dichterbij. Tien minuten voor
tijd was de voorsprong van Oxalis
nog maar twee doelpunten en was
het van belang om het rustig uit
te spelen. Dit lukte de dames van
Oxalis goed en door twee strafworpen in de laatste minuten, wist
Oxalis de voorsprong weer te vergroten tot 12-8. Dit was uiteindelijk
ook de eindstand van de wedstrijd
en de twee punten waren weer
binnen. Zondag 24 februari spelen
de dames van Oxalis om 12.35 uur
tegen BMC 1 in Berlicum.

Wittenhorst dames
winnen van Brunssum
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De hekkensluiter parkeerde de bus, maar toch wist Wittenhorst zich hier zondag 17 februari doorheen te
spelen. Het eerste damesteam van Wittenhorst uit Horst won met 1-0 van Brunssum.
Vanaf het eerste fluitsignaal was
het de thuisploeg die de baas was op
het veld. Wittenhorst begon scherp
en zette Brunssum direct vanaf de
aftrap onder druk. De gasten uit ZuidLimburg konden hier niet onderuit
voetballen en al snel was het eenrichtingsverkeer. Bijna de gehele
eerste helft werd er gespeeld op de
speelhelft van Brunssum. Wittenhorst
liet ook deze week weer mooi voetbal zien en kreeg voldoende kansen
maar wist de kansen niet te benutten. Met de brilstand ging men aan

de thee. Ook na rust was het de
thuisploeg die de scepter zwaaide.
De bezoekers moesten steeds vaker
een overtreding maken, om de aanvallen van Wittenhorst te stoppen.
In de 57e minuut werd Gina Bakx in
het strafschopgebied gevloerd en
verdiende een penalty. Spits Michelle
de Wit schoot de strafschop feilloos binnen. Na het doelpunt bleef
Wittenhorst de bovenliggende partij en was het Brunssum dat alleen
maar moest verdedigen. De gasten
bleven overtredingen maken, maar

de scheidsrechter trad niet altijd op.
Carin Vissers werd in het strafschopgebied door de keepster naar de grond
gewerkt, maar de overtreding werd
niet bestraft. Door deze overwinning
lopen de dames uit Horst verder uit
in de strijd om het kampioenschap.
Fortuna ’54 en Schaesberg spelen
gelijk, waardoor Wittenhorst nu vier
punten los staat in de 3e klasse F.
Donderdagavond 21 februari wordt de inhaalwedstrijd tegen
vv Baarlo gespeeld. De aftrap is om
20.00 uur in Baarlo.

Spannende strijd

Vechtlust korfbalsters Melderslo
eindigt toch in verlies
Door: korfvalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 17 februari tegen Oranje-Wit 1 uit Leunen. De vorige
confrontatie eindigde in een ruime nederlaag voor SV Melderslo, dus de ploeg had nog iets goed te maken.
De wedstrijd werd gespeeld in sporthal De Berkel in Horst. De eindstand was 13-14.
Hoewel SV Melderslo niet slecht
aan de wedstrijd begon, keek het
team al vrij snel tegen een achterstand aan. Oranje-Wit was loepzuiver en profiteerde van ieder kansje
dat SV Melderslo weggaf. Toch bleef
de ploeg vechten en liet ze zich de
kaas niet zomaar van het brood eten.
Bij rust was de stand 6-10. Na rust
stond SV Melderslo nog steeds goed

te ballen en er werden steeds minder kansen weggegeven. Er werd
ontzettend hard gewerkt. De voorsprong kon Oranje-Wit dan ook niet
uitbreiden, maar door een sterk verdedigend optreden van de ploeg uit
Leunen, was het voor SV Melderlso
ook moeilijk om in te lopen. Enkele
minuten voor het eindsignaal, stond
SV Melderslo nog steeds met 11-14

achter. Maar dat SV Melderslo in de
slotfase heel gevaarlijk kan zijn, bleek
uit de laatste twee minuten, waarin
SV Melderslo nog twee keer wist te
scoren. De gelijkmaker zat er helaas
niet meer in en zo nam OranjeWit de punten toch mee naar huis.
SV Melderslo mag echter trots zijn op
de vechtlust die de ploeg deze wedstrijd heeft getoond.

Ter ondersteuning van ons vast team zijn we op zoek naar:

Interieurverzorg(st)ers
die het leuk vinden om:
• tijdens schooltijd poets- en kantinewerkzaamheden te verrichten
en/of
• na schooltijd of in de avonduren bedrijven te poetsen
of
• in de vroege uurtjes kantoren e.d. zelfstandig schoon te maken.
Interresse? Meer weten?
Bel voor een kennismakingsgesprek naar
Wiel
077 - 398 18 19 of Petra
06 - 55 55 60 29

☎

☎

Nieuwe jeugdsponsor
Hockey Club Horst
Lenssen Advies is de nieuwe sponsor van Hockey Club Horst. De naam van de sponsor prijkt de
komende drie seizoenen op de shirts van de A,B en C jeugd. De A, B en C teams spelen in verschillende competities op verschillende niveaus in de regio. Naast deze sponsoring heeft het adviesbureau Hockey Club Horst ook geholpen met het verbeteren en vereenvoudigen van de financiële
administratie van de hockeyclub.
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VC Set Up verliest
kostbare punten

VC Trivia houdt
hoofd koel

Door: volleybalvereniging Set Up/MVC’64
In Beek en Donk stond zaterdag 17 februari de belangrijke uitwedstrijd tegen Bedovo DS1 (één van de medekandidaten voor degradatie) op het programma van VC Set Up/MVC ‘64 DS 1 uit Meerlo. Het team verloor met 3-1.
In deze wedstrijd moesten er
punten gepakt worden om niet te ver
achterop te raken in de strijd tegen
degradatie. In de eerste set waren
beide teams gewaagd aan elkaar.
De set liep gelijk op tot 5-5.
Daarna pakte VC Set Up/MVC ‘64 een
voorsprong van 6-9 maar die kon
niet behouden worden. Bedovo
kwam dichterbij met 10-10. Om
beurten maakten beide teams
punten wat resulteerde in een
gelijkstand van 14-14. Vervolgens
pakte Meerlo weer een kleine
voorsprong met 17-20 maar ook die
kon niet behouden worden. Bedovo

kwam weer dichterbij tot 21-21. Het
ging nog gelijk op tot 23-23 maar
daarna gaf VC Set Up/MVC ’64 de set
weg door het maken van persoonlijke fouten met 25-23. Vol goede
moed startte het team in de tweede
set met een voorsprong van 5-12 en
10-17. Via 14-21 werd de set degelijk
afgemaakt en met 16-25 gewonnen.
De derde set begon VC Set Up/MVC
‘64 weer goed. Maud Winkelmolen
serveerde het team naar een 0-7
voorsprong. Bedovo kon echter
terugkomen tot 5-7 doordat er veel
fouten werden gemaakt. De voorsprong werd weggegeven en via een

gelijkstand van 11-11 kwam VC Set
Up/MVC ‘64 zelfs op achterstand te
staan met 18-13 door rommelig te
spelen. Ondanks alle inzet werd de
derde set met 25-17 verloren.
In de vierde set was het doel
alles te geven en te winnen. Ook
deze set liep gelijk op naar 7-7 maar
daarna kwam VC Set Up/MVC ‘64
op achterstand te staan met 12-7.
Die achterstand liet ze oplopen tot
17-9 en door zwak spel met veel fouten werd ook de vierde set verloren
met 25-15. VC Set Up/MVC ‘64 verliest hierdoor helaas kostbare punten.

Tegen Heijen

Gelijkspel voor Hegelsom
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Na de zeperd vorige week tegen BVV ’27 uit Blitterswijck, waren de mannen van Math Joosten zondag
17 februari gebrand om een goed resultaat te behalen tegen het goed presterende Heijen. De wedstrijd eindige
gelijk: 1-1.
In het begin van de wedstrijd
zat Hegelsom er kort en fel op en
liet Heijen niet in zijn spel komen.
Dit resulteerde echter niet tot hele
grote kansen. Damian Linders was
nog het dichtste bij met een vrije
trap. Deze belandde echter in het zijnet. Heijen liet tot dan toe niet veel
zien. Eerste keeper Van den Burg van
Heijen werd gewisseld in verband
met een blessure en werd vervangen door de 17-jarige keeper Roelofs.
Na 20 minuten liet Heijen zich ook
meer gelden. Na een half uur spelen
was de grootste kans van de wedstrijd voor Heijen. Een goede voorzet
van links werd door spits Van den

Burg maar net over het doel gejaagd.
Vanaf dat moment was Heijen de iets
betere ploeg, maar echte kansen bleven uit. Ruststand: 0-0.
Na de thee kwamen de mannen
uit Heijen goed uit de kleedkamer. In
de 48e minuut kwam Heijen op een
0-1 voorsprong. Meteen na de goal
kreeg Heijen wederom een goede
kans, maar Bram Cox kon het schot
van Van den Burg net voldoende kraken. Hegelsom kon niet in haar spel
komen en hanteerde veelvuldig de
lange bal. Hegelsom-spitsen Stappers
en Geurts konden hier echter niet
veel mee uitrichten. Echte kansen
voor Hegelsom blijven dan ook uit

in de tweede helft. Aan de andere
kant was het echter waken voor de
snelle aanvallers van Heijen, maar
zij stonden regelmatig buitenspel.
In de 80e minuut kreeg Hegelsom
een grote kans uit een corner. De bal
viel uit de kluts voor de voeten van
Bram Cox, maar hij schoot de bal van
dichtbij over. De gelijkmaker hing niet
echt in de lucht, maar toch viel deze
alsnog in extremis. Linksback Patrick
Kellenaers bracht de bal in het zestienmetergebied, welke werd doorgekopt door Djen Verkoelen. Bij de
tweede paal kon Jordi Janssen knap
en hard in de verre hoek binnen
schieten.

Heilig vuur ontbrak

Wittenhorst in mineur
door verlies
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste team van RKsv Wittenhorst uit Horst kon zondag 17 februari voor de trouwe supporters laten zien
dat de hoge positie op de ranglijst terecht is. Laagvlieger Bekkerveld uit Heerlen probeerde tenminste één punt
te veroveren. Spoedig bleek dat de bezoekers voor meer konden gaan.
De Zuid-Limburgers kwamen van
begin af aan met veel meer inzet voor
de dag. Wittenhorst dacht dit varkentje wel heel simpel te kunnen wassen.
Met zulke inzet, balverlies en beleving
kan men gewoonweg niet winnen.
In de 12e minuut kreeg de thuisclub
een eerste mogelijkheid. Uit een
goede actie van Michiel Hanssen
verdween de bal net over. Nog voor
de pauze een tweede mooie aanval
over drie schijven, maar ook nu
ontbrak het vernuft. Bekkerveld kwam
voor de rust ook niet tot hoogstaand
voetbal, maar zijn dadendrang leek
toch wat groter te zijn. Rust een
bloedeloze 0-0. Na de pauze leek de

thuisclub er wat van te gaan maken.
Uit een corner kon een aantal spelers
de bal op doel koppen, zonder dat er
eigenlijk echt gevaar ontstond. In deze
situaties was de dwang om te scoren
wat matig. Het heilige vuur ontbrak.
De supporters waren al aan het
mopperen. Bekkerveld scoort zo
meteen waren hun gevoelens. En dit
gebeurde dan ook. Uit het niets kreeg
Ruben Henssen de bal voor de voeten.
Hij mocht makkelijk uithalen en dit
betekende 0-1.
Het ongeloof kon men van de
gezichten aflezen. De thuisclub had
nog een kwartier om het verlies
af te wenden. Bekkerveld kon de

dadendrang makkelijk pareren.
Het was zo moeilijk om een gaatje
te vinden. In de 81e minuut moest
Wittenhorst een tweede verlies lijden
toen middenvelder Daan Verlijsdonk
het veld kon verlaten wegens een
grove charge. Met tien man probeerde
Wittenhorst er nog iets van te
maken, maar helaas was dit te veel
gevraagd. Bekkerveld profiteerde
van de grote aanvalsdrang door
een mooie counter te benutten via
Joep Op den Kamp: 0-2. Wittenhorst
bleef met de gebakken peren achter,
dit in tegenstelling tot Bekkerveld.
Wittenhorst staat weer met beide
benen op de grond.

Door: volleybalvereniging Trivia
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Trivia ging op
zaterdag 16 februari op pad naar Oeffelt waar zij op deze dag speelden
tegen Vocala dames 2. Trivia won de wedstrijd en nam vier punten mee
naar huis.
In de eerste helft werd de
wedstrijd tegen dit team met een
gemengd gevoel afgesloten vanwege verlies van de laatste set, dus
de dames waren gebrand om dit
niet nogmaals te laten gebeuren.
Een wisselvallige wedstrijd werd
uiteindelijk met 1-3 winst voor
VC Trivia D1 afgesloten. De eerste set
werd er al snel met een ruime
voorsprong gestart door een sterke
servicereeks. VC Trivia D1 wist deze
voorsprong tot aan het eind van de
set vol te houden, echter geheel
tevreden over eigen volleybalspel
waren de dames niet. Met het plan
om dit in de tweede set aan te
pakken, werd dit toch wat moeilijker
dan verwacht. VC Trivia D1 speelde
niet haar eigen spel en ging mee in
het wisselvallige spel van de tegenstander. Er werden onnodige fouten
gemaakt waardoor er een achter-

stand op het telbord verscheen,
maar gelukkig wist VC Trivia haar
hoofd koel te houden aan het eind
van de set: 24-26. In de derde set
werd duidelijk dat VC Trivia deze dag
moeite had met het nemen van de
leiding in de wedstrijd. Een gelijk
opgaande set was het gevolg en
VC Trivia moest hard werken om de
dames van Vocala bij te benen.
Dit lukte onvoldoende, waardoor
de set moest worden afgegeven aan
de thuisploeg met 25-23. In de
laatste set kwam er eindelijk uit
wat er in zat, een verzorgd volleybalspelletje waar Vocala D2 geen
antwoord op had: 17-25. Met deze
overwinning gaat VC Trivia D1
beginnen aan een volleybalvrije
carnavalsperiode. Op zaterdag
9 maart gaan zij strijden in een
wedstrijd tegen Peelpush D4 in de
Dendron Sporthal van Horst.

Voor de Vermeerderingstuinen in Horst
zijn wij op zoek naar een

junior allround
medewerker
boomkwekerij

Als medewerker boomkwekerij werk je in
teamverband waarbij je samen verantwoordelijk
bent voor diverse teeltwerkzaamheden zoals
planten, aanbinden, snoeien, het verzamelen van
ent- en oculatiehout en het verwerken ervan.
Wij vragen:
• kennis in en ervaring met de boomteelt of
bereid om dit te leren;
• iemand die passie heeft voor het vak;
• rijbewijs B(E) is een pre;
• spuitlicentie I is meegenomen, maar kan ook via
het bedrijf gehaald worden;
• een vlotte, flexibele, nauwkeurige medewerker.
Wij bieden
• prima arbeidsvoorwaarden in een organisatie
waar elke medewerker de handen uit de
mouwen steekt in een informele sfeer;
• een werkweek van 40 uur van maandag t/m
vrijdag met uitzicht op een vast contract.
Wil je nog meer informatie over deze functie?
Neem dan contact op met Jan Poels,
productiemanager Vermeerderingstuinen,
tel: 077 - 398 69 69
Is je interesse gewekt?
Mail dan je sollicitatie met CV voor 11 maart naar:
vacature@vermeerderingstuinen.nl of richt deze aan:

Tienrayseweg 9a 5961 NK HORST

www.vermeerderingstuinen.nl
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11 vragen aan prins Tom I

‘Na carnaval ga ik drie dagen
bijslapen’

CV De Meulewiekers Meterik

‘Wej dansen
op de muziek
want er is 55 joar
carnaval in de
meulewiek!’

Wie ben je?
Mijn naam is Tom Walraven. Ik ben 21 jaar en
geboren en getogen in de ‘Miëterik’. In mijn vrije
tijd luister ik graag naar muziek of ga ik met mijn
vrienden ergens een biertje drinken. Verder voetbal ik elke zondag in het vierde team van RKSV
Meterik, waar de derde helft altijd het belangrijkste is.
Waar werk je?
Ik studeer Applied Science in Eindhoven. Hier focus
ik me vooral op microbiologie en stamcel research.
In mijn vrije tijd werk ik bij Totaaltegel in Hegelsom
als hulpkracht. Aangezien mijn collega’s ook allemaal carnavalsgek zijn, kunnen ze het bedrijf denk
ik beter sluiten met carnaval.
Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Voor mij was het telefoontje van de voorzitter een
grote verrassing, maar ik hoefde er echt niet over
na te denken. Wie zou er nou geen prins van de
Meulewiekers willen zijn? Deze carnaval word ik
bijgestaan door mijn adjudanten Jop Ramaekers en

Dré Peeters. Deze twee kerels zijn sinds de basisschool goede vrienden van me Samen met hen heb
ik drie jaar bij de raad van elf gezeten. Ze zijn dus
ook niet vies van een leuk feestje.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval betekent voor mij vooral gezelligheid
en verbroedering in het dorp. Iedereen komt
en iedereen feest enthousiast mee, wat ervoor
zorgt dat iedereen het goed met elkaar kan
vinden.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Van mij wordt verwacht dat ik een feestje bouw.
Of dit nou op de kindermiddag, met de optocht of
met de boerbruiloft is, dat maakt niet uit. Overal is
het dan feest.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
‘Un schonne carnaval met veul beer en plezeer!’
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Misschien een beetje egoïstisch, maar dat is toch
echt mijn eigen uitkomen. Tijdens het feest knalde

het dak eraf. Het ging dan natuurlijk ook nog tot in
de late uurtjes door.
Welk carnavalsnummer hoort echt bij
‘vasteloavend’?
Het nummer ‘Woa is miene jas’ van DubbelOp vind
ik toch echt de vetste plaat die ooit gemaakt is.
Het is gewoon een echte klassieker.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Helemaal niks. Na carnaval ga ik drie dagen bijslapen, uitrusten en nagenieten van een geweldige
carnaval.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Ik probeerde zo veel mogelijk op mijn adjudant
Dré af te schuiven. Helaas werkte dit niet bij iedereen, maar zo kreeg ik tenminste weer wat minder
ondervragingen.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in
2020?
Ik zou het geweldig vinden als Teun Jakobs volgend
jaar prins wordt.
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Opbrengst naar goede doelen
PRINS TOM I GE FE LICITE E RD
NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

nieuwbouw
verbouw

Ruim 10.000 pakken
speculaas verkocht
De speculaasactie van Citaverde College Horst, Stichting Nativitas Horst en Stichting Harapan uit Best in
oktober leverde een totale opbrengst van 15.000 euro op. Dat betekent dat er in totaal ruim 10.000 pakken
speculaas verkocht zijn. Met de bijdrage gaat Stichting Nativitas kinderen met een beperking helpen op het
Indonesische eiland Flores.

onderhoud
renovatie
Proficiat prins Tom I en adjudanten Jop en Dré!
Weej wense jullie enne kei goije carnaval!

Vur Prins Tom deze vasteloavend efkes gènne voetbal,
biometrie en techniek, maar met Jop en Dré lekker
losgaon op de Miëterikse La Bamba Circus muziek

Gefeliciteerd Tom,
maak er een mooie carnaval van!
Stationsstraat 162 | 5963 AC Hegelsom | T 077 851 4973

www.totaaltegel.nl

Op dinsdag 12 februari werd de
cheque aangeboden aan de heer en
mevrouw Dinnissen van Stichting
Nativitas. De leerlingen die de meeste
pakken speculaas verkochten, waren

Sophie Donkers en Ilse te Baerts uit klas
1E. Zij verkochten namelijk voor 398
en 376 euro aan speculaas en kregen
als prijs toegangskaarten voor pretpark
Walibi. Op de tweede plek kwamen

Iris Jenniskens en Joyce Janssen, met
265 en 250 euro. Zij wonnen toegangskaarten voor Toverland. Tien anderen
kregen van Stichting Nativitas een klein
aandenken uit Indonesië.

Vogelmarkt in Meerlo
De maandelijkse vogelmarkt van Vogelvereniging de Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o. is op zondag
24 februari. Deze vindt plaats in zaal’t Brugeind in Meerlo en duurt van 09.30 tot 12.00 uur.

Dwarsweg 8 Meterik
T 077-398 2399
info@meterikelektro.nl

I
Wij feliciteren Prins Tom
en zijn adjudanten!

Op deze markt kunnen vogels
worden gekocht maar ook zelf
verkocht. Verder kunnen ook vragen
gesteld worden over het houden van
vogels of kan men bijvoorbeeld de

nagels van een eigen kanarie of
andere vogel geknipt worden. Vogels
mogen alleen worden aangeboden in
de daarvoor bestemde kooien, maximaal twee vogels per kooi, duiven en

kwartels worden niet toegelaten
zonder inentingsbewijs. Neem voor
meer informatie contact op met
Henk Branje via 06 55 87 61 49 of
hbranje@ziggo.nl

www.meterikelektro.nl

Prins Tom I
proficiat!
Taco Agro B.V.
Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik

Weej wênse ozzen
adjudânt Jop same
mit preens Tom I en
adjudânt Dré ‘ne
biëstig schonne carnaval!

www.verstappenpackaging.nl

Carnavalslied De Krullevaar
Openbare jenaplanbasisschool De Krullevaar in Sevenum brengt ook dit jaar een carnavalsliedje
uit. De school bestaat in 2019 30 jaar. De zangers van de Krullefanfaar namen onlangs het liedje,
met als thema Route 66, op. Het wordt ten gehore gebracht tijdens de zitting en optocht op vrijdag
1 maart.
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wEEJ FELICITERE ‘T TRIO
VAN zAERUM Prins joep
Guus&Luus
Raodhoêsstraot 26 Zaerum
www.croesmoeke.nl

FEC
SEVENUM
Family Entertainment Center

voor al uw voorkomende stukadoorswerkzaamheden

Wij feliciteren prins Joep II
en adjudanten Guus en Luus!

Prins Joep II & adjudanten
Guus en Luus

wenst prins Joep II &
adjudanten Guus en Luus
een fijne carnaval!
WWW.FECSEVENUM.NL

Restaurant Vitellius
Kerkstraat 11,

wenst prins Joep
adjudanten
Guus & Luus een

5975 BH Sevenum
T: 077 467 43 46
r e s t a u r a n t

www.vitellius.nl

PRINS JOEP II GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

CV Dun Ezelskop Sevenum

Prins Joep II, Luus en Guus, maak dur un
geweldig fist van, met veul lol en plezeer!

Weej wense
prins Joep II,
zien adjudante
Guus en Luus
unne schoëne
carnaval!

Markt 25, 5975 AM Sevenum
Telefoon: 077 467 3823

DAMES
HEREN
MODE

Past. Vullinghsstraat 21,
Sevenum - 077 374 4370

www.eetwinkelbebo.nl
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Neem snel een kijkje... www.saletwoonidee.nl
Bedrijventerrein Sevenum • Mommesstraat 11 • 5975 NG Sevenum

DINNISSEN WENST
OW UNNE SCHOEËNE
CARNAVAL

Weej felicitere Prins Joep II
en zien adjudante Guus en Luus
en wense oow ‘nen hieële
schoeëne vastenaovend!

DINNISSEN BV
Horsterweg 66, 5975 NB, Sevenum
www.dinnissen.nl

D!T vinge weej
keischoeën!
Perficiat
prins Joep 2e
en adjudanten!
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11 vragen aan prins Joep II

‘Als prins moet je jezelf zijn’

‘6x11
gaon weej
ve,
met ow belae
vier ut laeve!’
Wie ben je?
Ik ben Joep Rooyakkers.
Afgelopen jaar heb ik Abraham
gezien. Ik woon samen met Laila Zanders
en we hebben samen twee dochters, Joëlle van 17 en Ize van
bijna 13 jaar. Dit jaar ben ik 22 jaar lid van de carnavalsvereniging. Ooit begonnen als raadslid, daarna ceremoniemeester
geweest en de laatste zeven jaar vorst. Ik ben ook ruim 11 jaar
penningmeester geweest en bijna 22 jaar lid van het bestuur.
Mijn gezin is supertrots dat ik dit jaar de jubileumprins van carnavalsvereniging Dun Ezelskop mag zijn.
Waar werk je?
Ik werk al 19 jaar bij de firma Scherpenhuizen op de commerciële afdeling in Eindhoven. Dit is een import- en exportbedrijf in
groente en fruit. In Horst heb ik de mavo gevolgd en daarna het
mmo in Helmond. In die tijd ben ik gaan werken en volgde ik in
de avondenuren nog diverse opleidingen. Mijn collega’s vinden
het hartstikke leuk dat ik prins ben geworden, maar er is echt
een wezenlijk verschil tussen carnaval in Limburg en Brabant.
Toch hoop ik dat ze er een aantal keer bij zijn om de sfeer van
carnaval in Limburg te proeven.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik voel het als een bijzondere eer om dit jaar de scepter te
mogen zwaaien in ons jubileumjaar. Verwacht had ik het niet,
maar gehoopt natuurlijk wel. Dit is denk ik een droom van
iedere carnavalsvierder. Samen met mijn zelfgekozen adjudanten Guus Verhaegh en Luus van Kempen gaan wij een onvergetelijke tijd tegemoet. Guus ken ik al heel wat jaren vanuit de

vereniging. Ik heb hem gevraagd om mij als ceremoniemeester op te volgen toen ik vorst werd. Luus is mijn maa
tje van onze vriendenkluit ACB waarvan wij allebei al vele jaren
deel uit maken.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is voor mij een feest voor jong en oud. Drie dagen alle
zorgen aan de kant en lol en plezier maken met iedereen die
hier ook zo over denkt. Het gevoel is onbeschrijfelijk. Je moet
dit gewoon meemaken. Daarna ben je, net als zovelen, eraan
‘verslaafd’.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Door mijn eerdere functies binnen de vereniging is mij het
reilen en zeilen alom bekend. Komend seizoen ben ik echter
degene die voorop mag gaan, samen met mijn adjudanten
Guus en Luus. We gaan ons uiterste best doen om de taken die
wij hebben goed te vervullen. We zullen ons laten zien waar we
kunnen en de eer van ‘os Zaerum’ hoog houden.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Ik wens alle carnavalsvierders binnen Horst aan de Maas en met
name alle prinsen, prinsessen en adjudanten waarmee wij als
jubileumtrio veel lol en plezier gaan maken, een onvergetelijke
tijd toe. Zodat we met zijn allen ‘asgoensdig’ kunnen zeggen:
‘wat waas ut wear schoen’.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Dit vind ik lastig om te beantwoorden. Je moet genieten van elk
moment. Dus denk ik dat alle activiteiten die zijn geweest, maar
ook zeer zeker die nog gaan komen, zorgen voor een onvergetelijk hoogtepunt.

Ge

fe

Félicitations Prins Joep II,
en adjudanten Guus en Luus!
“Bon Carnaval”!
De Hees 32, Sevenum • 077 4673961 • www.gasterielievehemel.nl

Welk carnavalsnummer hoort echt bij ‘vasteloavend’?
Dat is het nummer ‘Vrinde’ uit 2006. Dit geeft een gevoel van
saamhorigheid, het gevoel van één zijn met elkaar. Het refrein
zegt: ‘weej zien vrinde, vrinde zoë lang vastelaovend nog deurt’.
Voor mij mag het altijd carnaval zijn, als daarmee de samenhorigheid gewaarborgd blijft.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?
Ik denk dat het dan nagenieten wordt van alles wat wij als jubileumtrio hebben mogen beleven de afgelopen weken. Men zegt
vaak ‘het is als een achtbaan, voor je het weet is het voorbij’.
Zo is het ook echt. Je laat nog een keer die film voorbij komen,
de film van het prins zijn. Het hossen en springen is dan voorbij,
maar gelukkig zijn er nog de momenten in gedachten. Die zullen de komende weken en maanden nog op mijn netvlies blijven staan.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor
familie, vrienden en kennissen?
Tot op het allerlaatste moment hebben we alles geheim kunnen
houden. In mijn hoedanigheid als vorst is dit niet zo moeilijk.
Je bent toch bij alles betrokken vanaf het begin, dus niemand die
iets vermoedt of lastige vragen gaat stellen. Het is wel fijn als je
in alle rust naar dat ene moment toe kunt werken samen met je
adjudanten. Het moment van presenteren tijdens het prinsenbal
was dit jaar zeer bijzonder. ‘Ongekend 6x11 in de tent.’
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in 2020?
Dat kunnen er velen zijn, maar het moet mijns inziens iemand
zijn die vooral zichzelf blijft. Ik denk dat dit het belangrijkste criterium is voor een goeie prins.
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11 vragen aan prins Jeroen I

‘Een vlotte polonaise past wel bij mij’

Wie ben je?
Ik ben Jeroen Peters, misschien beter bekend als Jeroentje P, JP
of ‘den Blauwe’. Ik ben 33 jaar en woon samen met mijn prinses Simone Maessen (31). Ik ben leider van het eerste elftal van Sporting ST en voetbal daarnaast in het tweede elftal.
Verder speel ik badminton, wielren of mountainbike ik graag,
volg ik fanatiek de motoGP en Formule 1. Ook ga ik graag op
stap of drink ik een biertje in de kantine of het cafe. Ik geniet
nog steeds van alle enthousiaste reacties. Het is echt superleuk
om dit zo mee te maken. Mijn nichtjes Maartje en Aaf vinden
het ook superleuk. Ik heb bijna iedere dag een tekening van ze
gekregen.
Waar werk je?
Ik werk inmiddels zes jaar bij een internationaal hydrauliekbedrijf in Helmond, waarvoor ik veel onderweg ben als accountmanager. Qua opleiding heb ik een technische achtergrond.
Op het werk heb ik uiteraard ook veel leuke reacties gekregen.

Samen vieren. Genieten, dansen en een beetje gek doen onder
het genot van een lekker glaasje bier. En om dit jaar voorop te
mogen gaan is fantastisch. Als prins carnaval ervaar je de carnaval compleet anders. En een feestje bouwen in Tienray is geen
probleem.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Uiteraard is mijn taak voorop gaan deze carnaval, samen met
mijn prinses, de vorst en de raad van elf. We hebben een vol
programma, met allemaal leuke dingen. Je bereidt je natuurlijk
voor, maar ik denk dat je het vooral moet laten gebeuren en
moet genieten van alles wat er om je heen gebeurt. We bezoeken onder andere de basisschool, het zorghuis en het Raayke.
Dit jaar gaan we ook naar het Knoevelemint in Maastrich omdat
wij afgelopen jaar ons 6x11-jarig jubileum vierden. Dit lijkt mij
een bijzondere ervaring.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Ik wens iedereen een prachtige carnaval toe. Geniet ervan en
maak samen lol en plezier.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
De proclamatie was natuurlijk fantastisch. Al jaren maakt de
commissie er een waar theaterstuk van. Ik kwam als prins
tevoorschijn uit de bel van de ‘Tienderse’ kerkklok. Dit was
tot nu toe het hoogtepunt, maar ik weet zeker dat er nog veel
mooie momenten zullen volgen. Ik kijk erg uit naar de uitreiking
van de krant en de receptie, want ik ben benieuwd wat familie,
vrienden, en de selectie in petto hebben voor ons. De sleuteloverdracht in Horst is ook altijd een mooie ervaring.
Welk carnavalsnummer hoort echt bij ‘vasteloavend’?
De liedjes van Fabrizio zijn lachen, Bjorn en Mieke staan natuurlijk op mijn lijstje en vast nog vele anderen. Maar voor mij telt
vooral het samen met het dorp feest vieren, dansen en gek
doen. Een vlotte polonaise past wel bij mij.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Op Aswoensdag zetten wij de wekker lekker vroeg
en gaan we met de volledige raad van elf bij
meneer pastoor op bezoek. Dan hebben we ons
askruisje gehaald. Daarna kunnen we de prinselijke woning en de Geitenstal opruimen en vroeg
in de avond haring happen. De rest van de week
ben ik vrij om lekker bij te komen en na te genieten.
Op zaterdag mogen we nog een keer haring happen.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden
voor familie, vrienden en kennissen?
Dit was een hele mooie periode. In het begin was het erg lastig
en probeer je alles te ontkennen. Uiteindelijk krijg je er handigheid in en speel je met de vragen die je krijgt. Soms zeg je
gewoon dat je prins wordt. Dat geloven ze dan toch niet. Ik vond
het erg leuk om het geheim te houden, maar ben ook blij dat
het nu bekend is. Mijn naam werd de afgelopen jaren al vaker
geroepen, maar dit jaar is er fors minder op mij gestemd dan
voorgaande jaren, dus ik ben tevreden.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in 2020?
Dat vind ik een lastige vraag, maar ongetwijfeld wordt er een
waardig opvolger gekozen.

‘Scheurend en
huulend mit den
blauwe veurop,
poleposition...
gas der op!’

Hoe voelde het om tot prins
te worden gekozen?
Vijf jaar geleden werd een
vriend prins. Ik ben toen bij de
raad van elf gekomen. Sindsdien
beleefde ik carnaval op een compleet
andere manier en heb ik hele mooie jaren
mogen meemaken. Nu heb ik de eer om voorop te gaan, samen
met mijn prinses. Toen vorst Tim mij belde, voelde ik mij enorm
vereerd. Het heeft dan ook niet lang geduurd voor ik hem terugbelde en zei dat ik de prins van 2019 wilde worden. In Tienray
kennen wij geen adjudanten, maar mag je twee raadsleden
kiezen. Ik heb gekozen voor twee vrienden, Dave van Rijswick
en Sjuul Stultjens. Met hen erbij gaat het zeker een fantastische
carnaval worden.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is voor mij één groot dorpsfeest voor jong en oud.

Proficiat prins Jeroen I & prinses Simone!
Spoorstraat 37, Tienray, 0478 - 850567

www.hipphaarmode.nl

Prins Jeroen I,
gefeliciteerd!
Maak er een mooie
carnaval van.

Wij feliciteren Prins Jeroen
& Prinses Simone
Felicitiërt Prins Jeroen I
en wenst eum en alle Tienderse Geite en Geitinne
unne plezierige carnaval 2019, Alaaf!!!
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CV De Geiten Tienray

Jeugdprins en
prinses Tienray

ZorghuisTienray
ienray
Proficiat Prins Jeroen Peters
Peters.

De nieuwe jeugdprins Arno II en jeugdprinses Vera I gaan dit jaar
voorop in de polonaise bij de jeugd van carnavalsvereniging De Geiten in
Tienray. Ze werden onlangs onthuld bij de Geitenstal in Tienray.

Maak er een mooie carnaval van!
Kloosterstraat 10 Tienray, Tel.: 0478 690 001, www.zorghuisnederland.nl

Prins Jeroen I
en prinses Simone,

proﬁciat!

Hoofdstraat 44a, 5808 AV Oirlo
Tel. 0478 - 64 00 67
info@johnvangestel.com

www.johnvangestel.com

Projectontwikkeling • Grond- en sloopwerk
Infrastructuur en bestrating
Puinrecycling • Zand en Grindhandel

Nolda Cruysberg • Spoorstraat 39
5865 AE Tienray • 06 - 462 95 747
•

Prins Jeroen en prinses Simone gefeliciteerd!

................................................
Gefeliciteerd lieve
Simone en Jeroen
Maak er een mooi feestje van!

Kaldenkerkerweg 25, Venlo, tel. 077 - 354 33 17
info@orthovenlo.nl www.orthovenlo.nl

................................................
Prins
Jeroen II
proficiat!
Weej
wense
ow unne
schaone
carnaval

Spoorstraat 51, 5865 AG Tienray
rongeninstallatie@hotmail.com
Mobiel 06 - 51 72 90 42

CV De Geiten Tienray

kapper

Proficiat
Prins Jeroen en
prinses Simone
en een te
gekke carnaval!

PRINS JEROEN I GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

www.maessenbedrĳven.nl | 0478 51 31 00

Bij de onthulling viel de kerkklok
van de kerk op het podium, waarna
de nieuwe jeugdprins en -prinses
midden in de zaal werden onthuld.
Samen met jeugdvorst Rens Vergeldt,
hofdames Luka Herraets, Kim Aerts,
nar Enrico Hendriks en de gehele raad
van elf. Ze zijn deze carnaval bij alle
jeugdbals in de Geitenstal aanwezig
en gaan langs bij jongerensoos ojc
Gaellus.

Het nieuwe gezelschap gaat deze
carnaval onder het motto ‘Mit dees
daag efkes minder YouTube, appe
of crosse, mar veurop in de polonaise en hosse!’. De receptie van de
nieuwe jeugdprins, -prinses en de rest
van het jeugdgezelschap is op carnavalszondag 3 maart van 16.00 tot
17.00 uur bij de Geitenstal aan de
Bernadettelaan 19 in Tienray.
(Fotohuis Venray)

Thei en Marij en Heite Soep

Oefenreceptie
zomerprins Horst
Ter voorbereiding op het grote zomercarnavalsfeest in juli, wordt
traditiegetrouw op de zondag voor carnaval de oefenreceptie gehouden
van het zomertrio. Deze vindt zondag 24 februari plaats in pretcafé de
Beurs in Horst.
Het Horster zomercarnavalstrio
van dit jaar wordt gevormd door
‘zomerpreens’ Kees I van Hegelsom
en zijn adjudanten Daan Emonts en
Frank Arts. Het zomercarnaval wordt
gevierd op zaterdag 6 juli, maar de
receptie krijgen de drie heren alvast

op zondag 24 februari.
Tijdens de receptie zijn er optredens van onder andere het zangduo
Thei en Marij en LVK-finalist Heite
Soep. De presentatie is in handen van Nick van Rens. De receptie
begint om 16.11 uur.

28
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Orde van Verdienste
voor Huub Geuijen

Spreker Henny Grouls

Lezing over vogelvriendelijke tuin

Huub Geuijen ontvangt dit jaar op vrijdag 22 februari de Orde van Verdienste van carnavalsvereniging
De Turftreiër uit America. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn inzet voor de Americaanse gemeenschap.

Natuureducatieorganisatie IVN De Maasdorpen houdt woensdag
27 februari een lezing over het vogelvriendelijk maken van de tuin.
Deze wordt gegeven door Henny Grouls en vindt plaats in praktijkcentrum ‘t Zoemhukske in Horst.
Met de lezing wil IVN De
Maasdorpen laten zien dat het niet
moeilijk is om een tuin zo in te
richten, dat vogels zich er prettig en
veilig voelen. “Veel mensen vinden
het ook gezellig als de tuin bezocht
wordt door vogels”, aldus IVN.
“Het brengt leven in de tuin, ook in
de winter.” De spreker, Henny Grouls,

geeft de aanwezigen tips over hoe
een tuin vogelvriendelijker kan
worden ingericht en welke vogels
het aan zou kunnen trekken.
De lezing volgt aansluitend op
de jaarvergadering van de organisatie en begint om 21.00 uur in
‘t Zoemhukske aan de Kasteellaan 3
in Horst. De toegang is gratis.

De megjes in
Kronenberg
Marleen Wijnen uit Kronenberg fotografeert sinds augustus
‘megjes’ uit het dorp voor haar fotoproject ‘De megjes in Kronenberg’.
Op vrijdag 8 maart houdt zij een presentatie over het project in
gemeenschapshuis De Torrekoel in Meterik.

De prijs wordt tijdens de zittingsavond uitgereikt. Geuijen ontvangt
de prijs voor de vele werkzaamheden die hij in de afgelopen jaren
heeft verricht. Daaronder vallen
onder meer zijn voorzitterschap voor

Stichting Brood op de Plank, zijn
inzet als vrijwilliger bij het
Peelmuseum en zij functie als penningmeester bij de carnavalsvereniging zelf. Ook voor zijn
werkzaamheden in de dorpsraad van

De Houbensteyn Groep omvat
PMS
een groep bedrijven
waarin
42 medewerkers enthousiast
h en letters:
werken in deBlaadjes,
varkenshouderij.
pms 342 donkergroen
HoubensteynVarken:
Groep vraagt:
pms 382 lichtgroen
Lichte gedeeltes in varken:
pms 382 lichtgroen 50%
(of pms 373 100%)

Parttime medewerker

Biogas-groene
energie
CMYK

Blaadjes, h en letters:
100-0-69-43
Varken:
(ca. 20 uur30-0-94-0
per week)
Lichte gedeeltes in varken:
Locatie:
15-0-47-0
Hei 1, Ysselsteynseweg 25

Opleiding indien noodzakelijk is intern mogelijk.
Technisch inzicht is gewenst. Salaris conform CAO-Dierhouderij
met goede secundairezwart-wit
arbeidsvoorwaarden.
Sollicitatie voor
1 maarth a.s.
Blaadjes,
en letters:
Houbensteyn 100
Ysselsteyn
% zwartbv
KantooradresVarken:
/ postadres:
% zwart
Ysselsteynseweg 69,50
5813
BK Ysselsteyn
Lichte gedeeltes in varken:
Inlichtingen of sollicitatie:
20 % zwart
Martin Houben
Mobiel: 06-53211287
E-mail: martin@hgroep.nl

America en voor zijn functie als
secretaris van de tuinbouwvereniging van regio Horst-VenraySevenum wordt Geuijen door de
carnavalsvereniging in het zonnetje
gezet.

Op 1 augustus 2018 fotografeerde
ze het oudste megje in Kronenberg.
Na ruim zes maanden staan honderden megjes in de leeftijd van 0-96
jaar wonend in Kronenberg op de
gevoelige plaat. “Het waren stuk voor
stuk bijzondere en ontroerende
ontmoetingen op de favoriete plek
van het megje in haar eigen huis”,
aldus Wijnen. Ze vroeg hen naar de
betekenis van Kronenberg, het leven
in een dorp of het eventuele verlangen naar een leven in de stad. “Al die

OPRUIMINGS

FINALE!

LAATSTE RONDE
Nu de gehele
wintercollectie
(incl. schoenen)
voor spotprijzen weg!

verhalen gaven een unieke kijk in het
leven van toen en nu van al die
megjes.” Op vrijdag 8 maart presenteert zij ’s middags en ’s avonds de
tussenstand van het project, het
fotoboek en de expositie in
Kronenberg die op 30 juni wordt
geopend. De bijeenkomsten zijn
tussen 14.00-16.00 uur en 19.3021.30 uur (de inloop start een kwartier voor aanvang). Aanmelden
kan via info@marleenwijnen.nl of
06 21 10 62 66.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Poetshulp gezocht voor 2-4 uur per
week (op vrijdag) in Horst. Reacties
via poetshulphorst@outlook.com

Graag tot ziens bij:

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

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

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Belastingservice Horst biedt hulp bij
aangifte voor alle particulieren. BSH is
laagdrempelig en geschikt voor elke
kleine beurs. Hulp nodig, neem contact
op met info@belastingservicehorst.
nl of tel. 06 12 44 60 49 of 398 47 88
website www.belastingservicehorst.nl
Te koop kleine pakjes hooi
thijsenjetbouten@hotmail.com
HappyFeet Reinigende en
verzorgende voorjaarsbehandeling,
www.maybodycare.nl
Hortensia’s (veel srt.), Rhodo,
Buxusvervangers e.v.a. tuinplanten
(ook op stam). Info: 06 40 32 71 08 of
www.veld-tuinplanten.nl
T.k. takel 380V 3m ketting 500 kg
hefv. Spitter (imants) met verkruimelrol
br.2.10m. Tel. 077 467 12 22.

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

Regio Peel en Maas 75 jaar bevrijd!
Naar markante plaatsen met Jeeptour.
Info tel. 06 34 76 87 49 www.jeeptour.nl

21
02

Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
22 t/m 24 februari 2019
Tandartspraktijk Hamminga
Jan Poelsweg 1d, Ysselsteyn
T 0478 54 14 93
25 t/m 28 februari 2019
Martens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

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

America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Vergeten slag
nagespeeld in Meterik
In het bosgebied bij schietvereniging Davy Crockett in Meterik wordt op zaterdag 23 en zondag 24 februari
tussen 10.00 en 18.00 uur de vergeten slag bij Küstrin nagespeeld door re-enactors. Op beide dagen is er tussen
12.00 en 13.00 uur ook de gelegenheid om de loopgraven van dichtbij te bekijken.

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

Cursus over werken met DigiD

zondag

Heilige mis

09.00

Stichting BiblioNu geeft de komende tijd voor inwoners van gemeentes Horst aan de Maas en Venray de
cursus ‘werken met de digitale overheid’. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten op donderdagen in maart
en april.

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
donderdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Re-enactors zijn mensen die er hun
hobby van hebben gemaakt om een
deel van de geschiedenis zo levensecht
mogelijk na te spelen. Zij spelen
ditmaal de slag na die plaatsvond in de
winter van 1945, ten zuiden van de

stad Küstrin, het huidige Kostrzyn nad
Odra in Polen. De strijd tussen de
Duitsers en Russen om bruggenhoofden ten zuiden van Küstrin vormt het
scenario van dit evenement. De deelnemers leven daarnaast gedurende het

hele weekend als soldaten uit deze
periode. Zij schieten met dezelfde
wapens die tijdens de Tweede
Wereldoorlog werden gebruikt, uiteraard zijn die wel onklaar gemaakt.
Het evenement is gratis te bezoeken.

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik

De eerste bijeenkomst vindt
plaats op donderdag 7 maart in de
bibliotheek Venray en begint om
09.30 uur. De overige bijeenkomsten
zijn op de donderdagen 14 en 21
maart en 4 april. Tijdens de cursus
leren de deelnemers hoe zij een
DigiD moeten aanvragen en veilig

kunnen gebruiken en wat zij moeten
doen in het geval dat het wachtwoord
kwijt is.
Deelnemers behoren al enige kennis te hebben van de computer en
het internet. Ook wordt verwacht dat
zij de Nederlandse taal goed beheersen. De cursus is gratis, maar er wordt

een vergoeding voor het cursusboek
gevraagd.
Neem voor meer informatie
en om aan te melden contact op
met de bibliotheek via info@biblionu.nl of bel naar 077 398 23 39
(Bibliotheek Horst) of 0478 58 19 70
(Bibliotheek Venray).

Swolgen

Sevenum

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Melderslo

centrum + Broekhuizerdijk

€ 12,50

Horst rondom Nieuwstraat € 12,50
Horst rondom De Risselt € 12,00
Horst rondom De Afhang € 12,00
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.

Priesternoodnummer
Alarmnummer

service 29

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

INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Gezocht: gemotiveerde en
betrouwbare poetshulp voor ca. 4 uur
per week (in overleg) in Horst. Reacties
naar: poetshulphorst@gmail.com
Voorjaar? Voorjaar?
Schilder biedt zich aan voor al
uw schilder-, tex- of behangwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave 06 29 33 66 85.
Gastgezin gezocht voor sportieve
jongen, 16 jaar, uit Duitsland.
Kenmerken: waterpolo, koken, sociaal,
spreekt goed NL taal. Maart t/m juni
2019. Gaat naar Dendron College. Bel
of app 06 11 27 14 54 voor meer info
of kijk op into-highschool.nl/gastgezin
Atelier De Stal. Voorjaarworkshops
met veel bloemen in eigenzinnige
objecten! Interesse? Data in agenda.
www.atelier-destal.nl
Jos Computerhulp.
Computerproblemen, -les of website.
Vraag hulp! 06 10 71 00 70 of
www.joscomputerhulp.nl
Te huur appartement in centrum van
Horst. Inlich.: tel. 06 46 32 00 39 of
jeanne.verdellen@hotmail.com

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Twedde Kans heeft nog
carnavalskleding en leuke nieuwe
spullen binnen gekregen. Kom gezellig
kijken en laat je verrassen. Vrijdag en
zaterdag met carnaval gesloten.

30

cultuur

21
02

Agenda t/m 28 februari 2019
do
21
02
vr
22
02

SV Carnaval

Receptie jeugdprins Cas

Oefenreceptie zomerprins

Tijd: 21.11 uur
Organisatie: SV Kronenberg
Locatie: sportpark SV Kronenberg

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: jeugdcarnaval D’n Dreumel
Locatie: De Lange Horst

Tijd: 16.11 uur
Locatie: pretcafé De Beurs Horst

Carnavalsavond basisschooljeugd

Carnavalsaovend ‘Alles in iën’

Tijd: 18.00-22.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 20.11 uur
Locatie: café De Buun Horst

zo
24
02

Klosoverdracht
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: cv D’n Dreumel
Locatie: Mèrthal Horst

za
23
02

ma
25
02

Gekke Maondig
Organisatie: gmv De Peg
Locatie: Lottum

Vogelmarkt

Workshops Abdul Fkiri

Tijd: 09.30-12.00 uur
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

Tijd: 18.30-20.00 voor beginners & FUN
Tijd: 20.30-22.00 voor gevorderden & wedstrijdbokser
Locatie: Energetic Training Horst

Reis rond de Wereld

Naspelen slag bij Küstrin

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Zwembad De Berkel Horst

Tijd: 10.00- 18.00 uur
Locatie: terrein sv Davy Crockett Meterik

Hakhoutdag

Ambachtdag

Tijd: 09.00-13.00 uur
Organisatie: Landschap Horst aan de Maas en IKL
Locatie: Melderslo

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum De Locht Melderslo

Naspelen slag bij Küstrin

Open Tuin Hegelsom

Tijd: 10.00- 18.00 uur
Locatie: terrein sv Davy Crockett Meterik

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Kogelstraat 41, Hegelsom

Signeersessie Marelle Boersma

Receptie prins Tom I

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Bruna Horst

Tijd: 13.11 uur
Organisatie: cv De Meulewiekers
Locatie: Zaal de Meulewiek Meterik

wo
27
02

Lezing vogelvriendelijke tuin
Tijd: 21.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Zoemhukske Horst

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

Grote Ambachtdag
in De Locht Melderslo
In Openluchtmuseum de Locht in Melderslo worden op zondag 24
februari meer dan 25 ambachten gedemonstreerd, zoals de mandenmaker, koperslager en wichelroedeloper. Kinderen kunnen papier scheppen
en een eigen brood bakken in het bakhuis.
Vanaf 11.00 uur zijn alle deelnemers aan het werk. Ook is er een klein
klassiek concert, genaamd ‘2 dames
en 1 piano’. Dit concert zal opgevoerd
worden in de kapel op het terrein van
De Locht.

Het concert start om 14.00 uur.
Toegangskaarten voor het concert zijn
via de site van De Locht te koop, of
aan de kassa op de dag van uitvoering. Kijk voor meer informatie op
www.delocht.nl

Schuimparty Mèrthal
voor schooljeugd
Om carnaval goed te kunnen beginnen, organiseert een aantal verenigingen uit Horst samen op vrijdag 1 maart een schuimparty in evenementenhal
de Mèrthal. De avond is bedoeld voor jeugd van de middelbare school.
De schuimparty begint om 20.00
uur en gaat door tot ongeveer middernacht. De avond is bedoeld voor de
jeugd van de middelbare scholen, dus
voor jongeren van 12 tot en met 17

jaar. Er wordt op de avond geen alcohol
geschonken in de Mèrthal. Tijdens de
avond treden diverse dansgroepen op.
Ook is er een dj aanwezig die de muziek
op de avond voor jongeren regelt.

Vijf hoogheden in één familie
De familie De Mulder heeft deze carnaval maar liefst vijf hoogheden onder zich. Tijdens de receptie in Meerlo van jeugdprins Mauk, jeugdprinses Lynn en hun adjudanten, kwamen ze allemaal bij
elkaar. De ‘vastelaovesgenen’ hebben de vijf gekregen van hun opa en overgrootopa Har de Mulder,
beter bekend als ‘Vens Har’. Op de foto jeugdprins Mauk Disveld van de Vossenkeutels uit Meerlo,
jeugdvorst Nol Disveld (broer van jeugdprins Mauk), vorst Nick de Mulder van de Klute-Trappers uit
Vredepeel, jeugdvorst Joep Lemmen van de Knöllekes uit Leunen en prins Peter Direkx van de
Keavers uit Smakt-Holthees.

zondag 24 februari koopzondag
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Tomme nag!
Alle kaarte kna
Um iederiën die nag ts oêtverkoch!
ge
te komme, doon weej n kaarte haet tegemoet
ôs best um
te regele! Halt ut ne nag miër kaarte
ejs in de gate!
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.N L

WWW

.HORSTA

Joep Vullings
Mede-organisator
Rockopera
‘Tommy in ’t plat’

Eerste grote
buitenevenement!
Wist u dat...

Ploegen en zaaien door de eeuwen - live
Het Meterikse Veld in Meterik is al
1000 jaar lang een plek waar granen
worden verbouwd. Op die historische
plek gaat een bijzonder, nooit eerder
vertoond tafereel plaatsvinden. Op
zondag 24 maart kan de toeschouwer
getuige zijn van diverse landbouwmethoden die zich tegelijkertijd voor zijn
neus zullen afspelen.

show’ waarin paarden met ‘Brabanders’ en
kantelploegen het opnemen tegen hypermodern tractorgeweld.
Ploegen en zaaien is deel 1 van een drieluik.
Later in het jaar wordt het oogsten en het
dorsen op dezelfde wijze getoond. Via een
omroepinstallatie zal het publiek door een
host met uitleg door het boerenverhaal geloodst worden

In oude landbouwtechnieken gespecialiseerde verenigingen zoals de Twisse Dorsers 24 maart Meterikse Veld,
staan garant voor een wervelende ‘boeren- 12.00 – 16.00 uur
... langs de Molenbeek in Meerlo de enige plek in
Nederland is waar St. Goar aanbeden kan worden.
Sinds de oprichting van een kapel in 1662 ter ere
van de heilige, wordt St. Goar er aangeroepen tegen
zogenaamde koude koortsen of de bibberziekte.

ANDEM

AAS80

0.NL

Doorlopende

Agenda
Wanneer?

Wat?

13 - 03 - 2019

Waar?

Schilderijencollectie Willem
Vincent van Wittenhorst /
lezing LGOG
17 - 03 - 2019 / De kracht van zestien
05 - 01 - 2020 kernen
Zestien dorpen en zestien
stukjes identiteit in een tentoonstelling
19 - 03- 2019 De Hemel op Aarde: documentaire van Arie Stas en Theei
Custers.

De Leste Geulde,
Horst

Verhalen in de Raad: Persoonlijke historische terugblik
(Ina Leppink)
24 - 03 - 2019 Ploegen & zaaien door de
eeuwen heen deel 1
24 - 03 - 2019 / opening expo Kunstcollectie
06 -10 - 2019 Willem Vincent van Wittenhorst
26 - 03 - 2019 Verhalen in de Raad:
Oudste huis (Xavier van Dijk)

Raadszaal
gemeentehuis,
Horst
Meterikse Veld,
12.00 uur
Kasteel Huis ter
Horst
Raadszaal
gemeentehuis,
Horst
De Zaal,
Griendtsveen

19 - 03- 2019

31 - 03 - 2019

De Kracht van
zestien kernen

Presentatie Turfroute
Opening historische wandeling
door geschiedenis Griendtsveen

Museum de
Locht, Melderslo

De Leste
Geulde, Horst
20.00 uur

Station America,
een bedrijvig station op een drukke spoorlijn

In museum de Locht staan verschillende activiteiten op stapel. De eerste start op 17 maart
en handelt over de 16 dorpen die samen onze
gemeente vormen. Zestien dorpen en zestien
stukjes identiteit. Zestien gemeenschappen,
zestien verhalen.
Kennismaking met de zestien kernen die samen
Horst aan de Maas vormen, samengebald op één
plek. Maak een reis door de geschiedenis van onze
gemeenschap aan de hand van een speciaal samengestelde tijdlijn... ’t Verhaal van 16 dorpen verteld
door de dorpen zélf in samenwerking met de Locht.
17 maart Museum de Locht, Melderslo

TV800 in februari!

Tommy in ‘t plat. De artiesten en muzikanten zijn
volop aan het repeteren voor deze unieke rockopera
In deze 5de aflevering van TV800 gaan we op bezoek in ons eigen dialect. En omdat we vlak voor de carbij Gewoon Doen. Zij maken deze keer de Quiz- naval zitten hebben we ook nog een filmpje met een
800. Verder aandacht voor de voorbereidingen van boodschap van alle prinsen uit Horst aan de Maas.

TV800 wordt uitgezonden bij Omroep Reindonk
vanaf zaterdag 22 februari om 17.00 uur. Daarna zijn er herhalingen te zien via Uitzending Gemist, de website van Horst aan de Maas 800 en
via onze Facebookpagina.

310 x 218 cm

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)

In de Cramer 148

HEERLEN

compleet met oven, kookplaat, afzuigkap, koelkast, spoelbak,
werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

WWW.SUPERKEUKENS.NL

SUPERKEUKENSIS
IS
SUPERKEUKENS
ELKE ZONDAG GEOPEND!
ELKE ZONDAG GEOPEND!

compleet met koelkast, oven, vaatwasser, inductiekookplaat met
geïntegreerd afzuigsysteem, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

Migot

300 cm

Breitner

€ 6.299,-

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 4.199,-

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

94%

