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Op het nieuwe jaar!
Proost! Wat past er beter bij het nieuwe jaar dan een oliebol, een glas champagne en vuurwerk? Ook bij deze kraam in Sevenum vonden de oliebollen zo vlak voor oud en
nieuw gretig aftrek. De kerstspulletjes worden zo voor en na opgeborgen en de kerstboom aan de weg gezet. Al wachten de echte diehards nog eerst Driekoningen af. En wie
al die kerst- en oudjaarscalorieën er af wilde sporten, kon op nieuwjaarsdag onder meer in Horst terecht voor de oudste nieuwjaarsduik van Limburg. Bij een nieuw jaar horen
traditioneel ook de goede voornemens. Benieuwd naar wat de inwoners van Horst aan de Maas zich voor dit jaar hebben voorgenomen?
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Zwaargewonde man
in Meerlo

Staking leidt tot lege
pinautomaten
De werknemers van geldtransporteur Brink’s voerden sinds zaterdag 27 december actie. Daardoor werden
geldautomaten van onder andere Rabobank niet meer aangevuld. Nadat de automaten van Rabobank in Horst
en Sevenum al zaterdag leeg raakten, was het contante geld in de automaat in Grubbenvorst dinsdag ook op.
Medewerkers van Brink’s legden
het werk zaterdag neer nadat ze te
horen kregen dat zeshonderd van de
duizend medewerkers hun baan verliezen. De directie van Brink’s snijdt
in haar personeelsbestand omdat
Rabobank, haar grootste klant, overstapt op een andere geldtransporteur.
Naarmate de week vorderde,
raakten er steeds meer geldautomaten leeg. Daarop besloot de directie
van Brink’s een kort geding te starten
tegen de actie van haar werknemers.

Zij zouden volgens de directie het werk
weer moeten hervatten. Op dinsdag
30 december besloot de rechtbank in
Utrecht dat medewerkers van de waardentransporteur door mogen gaan met
de staking. “We hebben op alle fronten
gelijk gekregen en mogen actie blijven
voeren zolang wij het nodig vinden”,
aldus Peter de Ridder, woordvoerder
van vakbonden CNV Vakmensen.
Medewerkers van Brink’s hoopten
met de staking behoud van zoveel
mogelijk banen en een goed sociaal

plan voor degenen die hun werk
verliezen te bereiken.
Het landelijk actiecomité besloot
om de actie vanaf woensdag 31
december op te schorten: de automaten worden langzamerhand weer
bijgevuld en onderhouden. Het comité
wil het publiek daarmee niet te veel
belasten en de tegenpartijen de kans
geven de vakbonden tegemoet te
komen. Als dat niet lukt, worden de
acties over uiterlijk anderhalve week
hervat.

Buurtbewoners op de Megelsum in Meerlo troffen vrijdagavond 26
december een zwaargewonde man aan. Het heeft er alle schijn van dat de
man zelf verantwoordelijk is voor zijn verwondingen. Hij heeft mogelijk ook
twee auto’s en een woning beschadigd, aldus de politie.
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Van Rooij blikt terug op vijf jaar Horst aan de Maas
In zijn nieuwjaarstoespraak memoreerde burgemeester Kees van Rooij donderdag 1 januari onder meer aan het vijfjarig bestaan van gemeente Horst aan de Maas. Volgens Van Rooij is de
herindeling goed geweest voor de zestien kernen.
Burgemeester Van Rooij is van
mening dat het gelukt is om één
nieuwe gemeente te vormen, met
behoud van de gemeenschapszin in
alle zestien dorpen. “Met een bestuur
dat staat voor het geheel en niet
verdeeld is in dorpsfracties.”
Dorpsvoorzieningen zijn behouden of
vernieuwd, aldus Van Rooij. Hij geeft
wel aan dat het moeilijk zal worden
om dit in de toekomst vol te houden.
Organisaties, zoals het onderwijs en
sportorganisaties, moeten daarom
meer gaan samenwerken en
anticiperen op de toekomst.
Economisch gezien was het geen
al te best jaar voor Nederland en

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

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

ook niet voor Horst aan de Maas.
Van Rooij is bezorgd over de economische situatie in de agribusiness.
Deze sector is de grootste werkgever
in onze regio.

Er moet wel
geïnvesteerd worden
De situatie hier heeft ook zijn
weerslag op de werkloosheid. De
afgelopen twee jaar is de werkloosheid gestegen met zo’n 500 personen. Momenteel zijn er in totaal 1.200
werklozen in Horst aan de Maas.
Tijd voor actie, aldus Van Rooij.
Niet alleen op gemeentelijk en

regionaal niveau, maar zeker ook
provinciaal. De burgemeester ziet
echter ook lichtpuntjes. Zo is er weinig
winkelleegstand in de gemeente.
Om voorzieningen in stand te blijven
houden, moet er wel geïnvesteerd
worden. “Het is van het grootste
belang om met het bedrijfsleven aan
te haken bij de kennisontwikkeling
zoals die regionaal een impuls krijgt
en als gemeente alert te blijven op het
faciliteren van ondernemers en starters
van bedrijven.”
Volgens Van Rooij is deze tijd dan
ook een ideale voedingsbodem voor
nieuwe experimenten.
(Foto: archief)

Nieuwjaarsconference

Gemeente krijgt gelijk

Dorpen ‘oppimpe’, Geen varkensstallen
Kleefsedijk
nieuwe kalender
en andere zaken
Ook dit jaar schreef Horstenaar Ger Gubbels weer de nieuwjaarsconference in Horst aan de Maas. Deze werd op donderdag 1 januari voorgedragen
door Marc Joosten en Sacha van de Ven. Zij bespraken de meest opvallende
gebeurtenissen in onze gemeente van het jaar 2014.
Herberg de Troost, de rekenfout
van wethouder Ger van Rensch bij de
verbouwing van sporthal de
Kruisweide in Sevenum, de snor van
burgemeester Kees van Rooij en Thijs
Coppus die zijn snor drukt, al deze
onderwerpen werden tijdens de
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de
gemeente in ’t Gasthoês besproken.
Zo vertelden Marc Joosten en Sacha
van de Ven over de mogelijkheid van
een gezamenlijk zwembad van Horst
aan de Maas en Venlo op het
Floriadeterrein. “Ze hove alliën nag ma
beton te storte in di bodemloze put”,
grapten ze.

Hegelsom wordt
verhegelsomd
Ook de zwartepietendiscussie liet
Ger Gubbels niet onbesproken in zijn
conference (“zien we net ’n bitje
zaowied, dát we geaccepteerd hebbe,
dát jónges oêrbelle drage, mot Zwárte
Piet ze wer oêt”), net zoals het nieuwe
formaat van de gemeentekalender
(“ophange giët nag ni, da mot ik iërs
de keuke verbouwe”).
Ten slotte kwam ook de ver-

andering in het dorpsaanzicht van
Hegelsom en Horst aan bod. Hegelsom
wordt namelijk verhegelsomd. “Dát
is’ t oppimpe ván ow däörp met eige
ideeë, eige meense en andermans
geld”, legt Sacha uit.

Hoop mis met
Horster hondje
Het Lambertusplein in Horst wordt
sinds kort gesierd door een standbeeld
van een hondje uit het bekende Horster
versje , maar daar lijkt een hoop mis
mee te zijn. “Vul meense make zich
druk um ’t feit, dát dát hundje zittend
plast. En toch wál erg toevallig, wah,
gâns Hôrs en umstreke kent dát versje
en net din iëne meens din ’t nimmer
precies kent, di wúrdt um de tekst
gevraogd.” Ten slotte pleiten de twee
voor nog een standbeeld van een
dier op het nieuwe Gasthoêsplein. “’n
Schaop, en da beej de shoarmazaak
ván Ramses vur de deur”. Het oudHorster spreekwoord dat het standbeeld kan vergezellen heeft Marc ook
al bedacht: “dao hedde ’t schaop án ’t
schiête”. Sacha voegt toe: “En da kunnen de kiender op ‘n knúpke dowe”.

Gemeente Horst aan de Maas mag bij haar standpunt blijven om geen
medewerking te verlenen aan het oprichten van een varkensstal aan de
Kleefsedijk in Sevenum. Dat oordeelde de Raad van State vorige week.
De gemeente weigert al sinds 2008 toestemming te geven aan Klevar BV
voor het bouwen van stallen en een biovergister.

Klevar BV uit Sevenum diende in
2008 een verzoek in voor het
oprichten van stallen voor 15.744
vleesvarkens en een biovergistingsinstallatie aan de Kleefsedijk in
Sevenum.
De gemeente weigerde hier
medewerking aan te verlenen,
waarop het bedrijf een rechtszaak
aanspande. Rechtbank Limburg gaf
het bedrijf in februari 2014 nog
gelijk, omdat zij vond dat de
gemeente haar standpunt onvoldoende had onderbouwd. Hoewel de
Raad van State nu ook stelt dat de
gemeente haar argumenten niet
voldoende onderbouwt, stelt zij dat
het besluit wel in stand kan blijven.
Volgens gemeente Horst aan de
Maas ligt het gebied waar de stal
moet komen te dicht bij recreatieve

gebieden als Park de Peelbergen en
doet het afbreuk aan het open landschap aan de Kleefsedijk. Daarnaast
vindt de gemeente dat intensieve
veehouderijen geconcentreerd moeten worden.
Wethouder Bob Vostermans
van gemeente Horst aan de Maas
geeft aan verheugd te zijn dat er
na lange tijd duidelijkheid is in de
zaak. “We zijn blij dat de gemeente
door de Raad van State in het gelijk
is gesteld. We hopen nu dan ook dat
het dossier dicht kan.”
Afgelopen zomer kreeg de
gemeente in een vergelijkbare zaak
ook gelijk van de Raad van State.
Ook toen werd de kanttekening
gemaakt dat ze een deel van haar
argumenten niet voldoende had
beargumenteerd.

Vervolg voorpagina

Zwaargewonde man
in Meerlo
Een politiewoordvoerder laat
weten dat de man de vernielingen
zeer waarschijnlijk op willekeur heeft
aangebracht. De man had ernstig
hoofdletsel, waarop hij met spoed per
ambulance naar het ziekenhuis is
vervoerd. Het hoe en waarom van zijn
daden, is volgens een woordvoerder
van de politie nog onduidelijk.

De man van Poolse afkomst was
mogelijk onder invloed.
Zondag 28 december was de
man nog voor behandeling in het
ziekenhuis. Hij is echter aan de
beterende hand en werd maandag
29 december ontslagen. Hierna
ging de politie met hem in
gesprek.

5x slenderen

2-gangen menu

€ 50,00

€24,95
22,00

€11,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Raad: maak haast bij
ontsluitingsweg Greenportlane
De gemeenteraad van Horst aan de Maas maakt zich zorgen over het toenemende vrachtverkeer op de
Horsterweg in Grubbenvorst, wanneer het Klaver 11-gebied wordt ontwikkeld. Zij roept het College van B&W
daarom op zo snel mogelijk met de aanleg van een ontsluitingsweg naar de Greenportlane te starten.
Klaver 11, dat deel uit maakt van
het Klavertje 4-gebied, wordt begrensd
door de Venloseweg, Horsterweg en
A73 in Grubbenvorst. In de komende
tien jaar wordt het gebied ontwikkeld
voor de vestiging van agribusinessbedrijven. Twee bedrijven hebben al
aangeven interesse te hebben in
vestiging in dit gebied: een mestvergistingsbedrijf en een trailerverhuurbedrijf.
De verwachting is dat door de
ontwikkeling van het gebied het

vrachtverkeer gaat toenemen.
De gemeenteraad wil daarom dat het
college haast maakt met een ontsluitingsweg naar de Greenportlane. Een
woordvoerder van gemeente Horst aan
de Maas laat weten dat er vier opties
zijn voor de ontsluitingsweg. “De
bypass is een verbindingsweg tussen
de Horsterweg en de Greenportlane. De
vier mogelijke tracés zijn tijdens een
informatieavond in november met de
buurtbewoners besproken. De voorkeur

van de buurtbewoners ging uit naar de
derde variant: gebruikmaken van de
bestaande Vinkenpeelweg. Dus vanaf
de Horsterweg via de Vinkenpeelweg,
de Sevenumseweg kruisend, door het
midden van Klaver 1 (Trade Port Noord)
naar de ovonde (ovale rotonde red.) op
de Greenportlane. Mocht deze variant
het worden, dan zal deze nog verder
uitgewerkt moeten worden.”
De provincie moet de plannen nog
bespreken.

Slechts kindervuurwerk
in pijpbom Horst
Een politieagent trof op vrijdag 26 december een pijpbom aan op de Westsingel in Horst. De bom bleek na
inschakeling van Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) slechts uit kindervuurwerk te bestaan.
De politieagent nam op de
Westsingel een brandend projectiel
waar met vlammetjes van circa
twintig centimeter hoog. Na blussen
leek het om een pijpbom te gaan.
In overleg is besloten de EOD uit
Culemborg op te roepen, omdat de

inhoud van de bom onbekend was.
De Westsingel is voor lange tijd
afgesloten geweest. Overwogen is de
begane grond van een dichtbij gelegen
flatwoning te ontruimen. Alle bewoners
werden in kennis gesteld.
Rond 21.15 uur werd de brandweer

opgeroepen om stand-by te staan.
De EOD heeft het explosief vervolgens
onschadelijk gemaakt. Rond 23.15 uur
was de klus geklaard. In de pijpbom
bleek enkel kruit van sterretjes te
zitten. De politie heeft de bom meegenomen voor verder onderzoek.

Driekwart Burgernetacties geslaagd
Dertien van de achttien keer dat in 2014 een Burgernetactie werd ingezet in Horst aan de Maas, leidde dit tot
een oplossing. Daarmee is ze een van de best scorende gemeenten uit Limburg.
Gemiddeld slaagt in Limburg net
iets meer dan de helft van de acties. In
Horst aan de Maas werden drie acties
direct succesvol opgelost door een
bijdrage van Burgernetdeelnemers.
Tien incidenten werden indirect
opgelost.
Het succespercentage van 72
procent in Horst aan de Maas is volgens

een woordvoerder van Burgernet
Limburg te danken aan het aantal
deelnemers. In Horst aan de Maas is
bijna één op de vijf inwoners aangemeld bij Burgernet. Dat komt neer op
net iets meer dan achtduizend
deelnemers. Weert is de enige
gemeente in Limburg die een hoger
percentage deelnemers heeft. “In Horst

De mooiste en stoerste

communie mode
vind je bij de Junior Store van Jansen-Noy

Zaterdag 10 januari 2015

communie shows
showtijden: 11.00 uur - 13.30 uur - 15.00 uur

Jansen-Noy, Guides in Fashion
Kerkstraat 7 - 5975 BH Sevenum - Tel. 077 - 467 29 29
www.jansen-noy.nl

aan de Maas is het aantal deelnemers
na een wervingsactie ook enorm
gestegen. En elke keer als een succes
wordt gecommuniceerd, zie je dat
meteen terug in aanmeldingen”, aldus
de woordvoerder. Noord-Limburg is de
snelst groeiende regio van Nederland.
Afgelopen jaar hebben zich 17.000
nieuwe mensen ingeschreven.

Wij u
sen s
n
e
w goed
veel 2015!
voor

De Hees 70b
5976 NJ Kronenberg
T 077 - 467 29 64

M 06 - 223 737 83
E info@sijbersbouwbedrijf.nl
W www.sijbersbouwbedrijf.nl

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

HALLO op Cuba
Henk en Wilma Linders uit Hegelsom zijn in het najaar op vakantie in Cuba geweest. “Het is een mooi
land waar je nog veel mooie oude auto’s ziet rijden. Ze rijden vaak op petroleum en de uitlaatgassen zijn niet
erg milieuvriendelijk”, aldus Wilma en Henk. Tijdens een van hun wandelingen nam Henk even de tijd om
tussen de oldtimers te pauzeren met de HALLO.

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

autoonderhoudplan.nl/horst
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Botsing op kruising
America
Op de kruising van de Middenpeelweg en de Griendtsveenseweg in
America zijn op maandag 29 december omstreeks 16.00 uur twee auto’s op
elkaar gebotst. Een vrouwelijke bestuurder raakte daarbij bekneld.
Een 54-jarige man uit Venlo
reed in zijn bestelbus over de
Griendtsveenseweg in de richting van
America. Hij verleende geen voorrang
aan een 42-jarige vrouw uit Venray, die
over de Middenpeelweg reed.
Daardoor kwamen de twee bestuurders
in botsing. Volgens een woordvoerder

van de politie is de vrouw in haar
voertuig bekneld geraakt. Ze raakte
na de botsing van de weg en belandde
in een naastgelegen weiland. De
brandweer heeft haar uit haar benarde
positie bevrijd. Daarna is de vrouw
naar het ziekenhuis in Venlo gebracht.
De man had geen verwondingen.

Ut Glaze Hoês maakt
voorlopige uitslag bekend
Ut Glaze Hoês in Horst heeft ruim 16.000 euro opgehaald. Dat is de voorlopige uitslag, die dinsdagavond 23
december na afloop van de actie bekend werd gemaakt.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

al 50 jaar re
a
uw betrouwbt
specialis

Handelstraat 9 Horst 077 - 397 86 00

www.munckhofservicecenter.nl

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

Dj’s Sanne Scheepers, Peter Berghs
en Martijn Berende werden ‘s avonds
bevrijd uit Ut Glaze Hoês en kregen een
cheque met een voorlopige eindstand
van 15.097,20 euro overhandigd.
Centrummanagement Horst-centrum
deed daar nog eens duizend euro bij.
Volgens voorzitter van Stichting
Ut Glaze Hoês Horst aan de Maas, Jan
Nabben, komt daar nog wel wat bij:

“De voorlopige stand op dit moment is
bruto ruim 21.000 euro. Na aftrek van
met name facilitaire kosten komt dat
bedrag uit op ruim 17.000 euro, maar er
komt nog steeds geld binnen.”
Wat de definitieve opbrengst is,
kan nog niet gezegd worden, omdat
er nog enkele veilingen lopen. Eind
januari wordt het definitieve eindbedrag bekendgemaakt. Dit jaar werd er

geld ingezameld voor stichting Vrienden
van Hospice Horst aan de Maas. Zij
zetten zich in voor de realisatie van een
hospice in Horst in 2015. De initiatiefnemers van het hospice waren volgens
de organisatie emotioneel verrast door
het enorme bedrag. Ut Glaze Hoês werd
georganiseerd door Omroep Reindonk,
enkele horecaondernemers en
Centrummanagement Horst-Centrum.

Groep 6 Doolgaard haalt
geld op voor Serious Request
Maud Hafmans (9) uit groep 6 van basisschool De Doolgaard uit Horst hield haar spreekbeurt over het Glazen
Huis van de Serious Request-actie van 3FM en riep haar klasgenootjes op om geld in te zamelen. In totaal verzamelden ze 406,28 euro om aan Serious Request te doneren.

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

Effe weg.nl busreizen
In het zuidoosten van Beieren, grenzend aan Tsjechië en
Oostenrijk ligt het ”Groene Dak van Europa”

het Beierse Woud

Het is een streek van ongekende schoonheid met
bergen, bossen, groene velden, charmante Beierse
dorpjes en talloze meertjes.
Van 19 tm 26 juni 2015 organiseert effe weg een
busreis naar het Beierse Woud met als opstapplaats Horst.
Bezocht worden o.a. de glasstad Bodenmais, de bruisende
stad Passau, waar een boottocht gemaakt kan worden over
de Donau, de cultuurstad Regensburg en natuurlijk een
prachtige natuurtocht door het Beierse Woud.

€ 409,-

Op basis van halfpension kost deze reis
1- pers.kamer € 80,-- extra. Excl.: reis- en annuleringsverzekering,
afscheidsdiner, entreegelden, dagtocht München € 15,-,
reserveringskosten € 18,- en calamiteitenfonds € 2,50.
Inclusief: welkomstdrankje, halfpension, 6x lunchpakket
en alle drankjes (bier/wijn/frisdrank) tussen 18 en 22 uur.
Nader informatie en boeking voor deze reis:
Jan Nefkens, Torenstraat 11, 5961 TG Horst, 06-14304867
JanNefkens@cs.com en Thijs Schoeber, Herstraat 5,
5961 GG Horst, 06-53726693. thijsschoeber@home.nl

Maud Hafmans hield op
18 december, de dag dat de dj’s in
Haarlem het Glazen Huis betraden,
haar spreekbeurt over 3FM Serious
Request. Aan het einde van haar
spreekbeurt deed ze een oproep aan
haar klasgenootjes om mee te doen
met de actie. Ze wilde graag zelf haar

steentje bijdragen voor vrouwen en
meisjes die slachtoffer zijn geworden
van seksueel geweld in oorlogsgebieden.
Bijna alle klasgenootjes zijn
diezelfde dag nog begonnen met geld
inzamelen. Ze hebben lege flessen
opgehaald en ruim driehonderd

zelfgebakken kerstkoekjes verkocht in
Horst. Na vijf dagen geld inzamelen,
brachten ze het totaalbedrag van
406,28 euro op 24 december met een
groot deel van de klas zelf naar
Haarlem, waar ze het in de vorm van
een cheque overhandigden aan de
dj’s.
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Stoppen met roken, gezonder gaan leven, beter je best doen op school. Goede voornemens worden ieder jaar
opnieuw gemaakt. Ook online blikken mensen terug op de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar.
HALLO vroeg hoe het jaar van enkele inwoners van Horst aan de Maas eruit zag en wat ze wensen, hopen en
verwachten voor 2015.
De vrienden Sven Engels (13) en
Stijn Cox (14) uit Horst doen nog wat
laatste boodschappen voordat het jaar
om is. Over de vraag wat hun hoogtepunt van dit jaar is, moeten ze even
nadenken. Beiden zijn op vakantie
gegaan naar Italië. Stijn vond de
geschiedenis van het Vaticaan in Rome
interessant en Sven vond het vooral
leuk om Horstenaren tegen te komen
op de camping. Het hoogtepunt van
2014 moest voor hen nog komen. “Dat
is oudjaar. We kijken uit naar het
vuurwerk afsteken, maar vinden het
jammer dat het dit jaar pas vanaf 18.00
uur mag”, vertellen ze. In het nieuwe
jaar hopen ze op school net zo’n goede
cijfers als dit jaar te halen.
Sven en Stijn
Peter (45) en Yves (12)
Timmermans uit Horst blikken op
een geheel eigen wijze terug op het
afgelopen jaar. Vader en zoon zijn
beiden heel nuchter en denken na over
goede voornemens. “Eigenlijk hebben
wij geen goede voornemens voor het
nieuwe jaar. Daar denken wij helemaal
niet aan. Wij laten het gaan zoals het
gaat”, zegt Peter. Yves stemt knikkend
in. Hij gaat komend jaar naar de brugklas, maar of dat een hoogtepunt voor
hem is, dat weet hij nog niet. Peter laat
het nieuwe jaar gewoon komen. “Ik wil
stoppen met roken, maar dat probeer ik
ieder jaar weer opnieuw. Als we verder
maar gezond blijven, dan zijn we al
lang tevreden”, besluit hij.
Peter en Yves

Eric en Milou

Eric (47) en Milou (16) Willems uit
Broekhuizenvorst hangen rond bij de
ijsbaan in het centrum van Horst. Milou
is aan het schaatsen met een vriendin,
terwijl Eric samen met zijn vrouw langs
de kant staat te kijken. Eric kan wel
een paar hoogtepunten opnoemen.
“Zakelijk heb ik een heel goed jaar
gehad. Ik heb zelfs deze schaatsbaan
mee kunnen sponsoren”, vertelt hij. “En
ik heb m’n vriend Tom leren kennen”,
zegt Milou stralend. Voor het komende
jaar staan de havo eindexamens van
Milou op het programma en hoopt Eric
dat het hem op zakelijk gebied net zo
goed of zelfs beter af gaat. “We willen
sowieso gezond blijven. Verder laten
we alles gewoon op ons afkomen”,
zeggen vader en dochter.

Martine en Michelle

Buurtgenootjes Martine
Luttikhuizen (13) en Michelle Kristal
(16) uit Melderslo zijn ook bij de
schaatsbaan in Horst. “Ik wil nieuwe
vrienden maken in het nieuwe jaar”,
vertelt Martine. “En ik hoop dat ik
mijn eindexamen goed maak, want ik
wil graag een kappersopleiding gaan
doen”, zegt Michelle. De meiden hopen
dat alles het komende jaar beter gaat
op school. “Ik wil het beter naar m’n
zin krijgen op school en uiteindelijk iets
in de bouw gaan doen”, vertelt Martine
verder. Het afgelopen jaar hebben de
meiden samen allerlei leuke dingen
gedaan. Ze hebben verschillende
pretparken bezocht, zijn gaan shoppen,
zwemmen en schaatsen. “We hopen
gewoon dat komend jaar weer net zo
leuk wordt”, besluiten de meiden.

A DV I ES - TA X AT I E - B E M I D D E LI NG
Coen Absil onroerende zaken
legt zich toe op de markt van
het onroerend goed, letterlijk
en ﬁguurlijk gezien in de
ruimste zin van het woord.
Het werkgebied betreft
vooral woningen,
evenals (voormalige)
bedrijven in de
agrarische sector.

Lottumseweg 37, Broekhuizen

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

Optimel
Drink of Puur
Alle soorten, pak 1 liter

0,99

1,29 – 1,39

Superdeals:

Kies en mix:

Slavinken, gehaktschnitzels naturel, mager
rundergehakt of runderstoofblokjes,
3 bakjes à 350-400 gram of bakjes à 4 stuks
7,50 – 9,00

3 voor

Geldig van wo 31 dec 2014 t/m di 6 jan 2015.

6,00

Geldopname automaat in de winkel!

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
ja
dan 20 st!
r
o
in H
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Wij wensen iedereen een stijlvol 2015!
*tenzij anders aangegeven.

Terugblikken en vooruit kijken

WINTERCOLLECTIE

HALVE PRIJZEN*
speciale
aanbiedingen
met kortingen
tot wel 70%!

Spoorstraat 1, Tienray T. 0478-691271 www.modehuiscruysberg.nl
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H A N G TA FE LS

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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familie

Superblij en trots zijn wij
met de geboorte van onze

Meis
15 december 2014
Dochter en zusje van
Hans en Kelly Cornelissenvan Gemert
Siem
Sef van Megenlaan 24
5872 AW Broekhuizen

02
01

Superblij en dolgelukkig
zijn we met de
geboorte van

Lize
Geboren op
25 december 2014
Dochter van
Frank en Loes
Seuren-Geerets
Massenweg 14
5962 NE Melderslo

Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Bambino

Geboren

Jens

21 december 2014
Zoon van Linda Neessen &
Erick Cuijpers
broertje van Sjoerd
Hiepterweg 1
5872 CB Broekhuizen

Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Dovens Meubelen, Milheeze.
Meubelmakerij, meubelen en slaapkamers op maat gemaakt. www.dovens.nl
Binnen vlooienmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22.
Zo. 11 jan. 9-16 uur. Voor meer info
en inschrijven via hh-marktkramen.nl
Stretching & Centering. Voor degenen
die van beweging houden en rust in het
hoofd. 12 lessen Gasthoes Horst vanaf
16-1-2015. Informatie/opgeven: 0478
58 32 72 info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl

‘t Winkeltje, Herstraat 44. Bezoek
zaterdag 10 jan. 2015 onze carnavalskleding ‘’beurs” (nieuw en gebruikt),
alsmede winterkleding (gebruikt).
Locatie Zaal Cox Herstraat 37, Horst.
Entree 1,00. Zaal geopend van 10.00 tot
16.00 uur.
Mindfulness Leven met aandacht.
Op 21 januari is er een proefles.
De training start op 28 januari in Venray.
Jan Houwen, lichaamsgericht therapeut,
psychotherapist ER,
0478 58 73 64, jan.houwen@dorje.nl,
www.dorje.nl
Gevraagd spullen voor startende
kringloop. Halen alles gratis op
o.a. meubels, electra, gereedschap,
antiek, porcelein, kleine spullen etc.
Geldt ook voor uw complete inboedel.
Tel. 06 49 78 91 04
kringloopcentrumnl@ziggo.nl
Te huur in buitengebied America
kleinere woning. Inl. 06 83 16 10 81.

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

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

Dovens Meubelen, Milheeze.
Plantenbakken voor buiten
(steigerhout) op maat gemaakt.
06 15 03 73 89.

Dovens Meubelen, Milheeze.
Afvalhout en briketten voor de kachel te
koop. 06 15 03 73 89.

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Creatieve therapie
www.Beterlezen.nl Creatieve totale
aanpak voor kinderen en jong volwassenen om snel en beter te lezen en te
rekenen. Zelfvertrouwen gaat vooruit
en ze worden beter in sport en spel.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Hoera, Bambino bestaat 5 jaar...

Kinderdagverblijf

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.

Aardappelen te koop! Heerlijke verse
aardappelen uit Limburgse bodem.
Hele jaar door te koop, erg gemakkelijk
door de zelfbediening. Mts. KellenaersKusters, Bosstraat 63, Hegelsom

Hartverwarmend was de belangstelling en waren de reacties
bij het overlijden van mijn man, ozze pap en opa

Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl u wacht!
Ook voor drukkers en inslagknopen.
Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Dovens Meubelen, Milheeze.
Bij aankoop van bedden en boxsprings
ruilen wij uw oude in. www.dovens.nl
Dyslexie/Leerproblemen.
Professionele hulp, begeleiding bij
dyslexie en andere leer- en/of gedragsproblemen. Basisschool, voortgezet
onderwijs, jongeren en volwassenen.
Gratis intake. info@reachup.nl
tel. 06 50 27 1973 www.reachup.nl
Peutergym start vanaf 10 januari 2015
op de zaterdagmorgen in Sevenum!
Van 8.45 – 9.45 uur kunnen de peuters
en hun begeleider terecht in sporthal
de Kruisweide.Voor meer informatie of
aanmelding, stuur dan een mail naar
ledenadministatie@hosema.nl
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Pilates in Horst.
Iedere dinsdag overdag en ’s avonds.
informatie/opgeven: bel 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
Dovens Meubelen, Milheeze.
Slaapkamers-boxsprings-matrassendekbedden-hoeslakens-toppers.
www.dovens.nl

Thei en Jo Verstappen-Tacken
50 jaar getrouwd.
Kinderen en kleinkinderen
Schuttersweide 3
5971 AE Grubbenvorst
Dovens Meubelen, Milheeze.
Raamdecoratie-gordijnenvloerbedekking-pvc-vinyl-laminaatlamelparket. www.dovens.nl
Eleonora’s yogastudio start nieuwe
lessen Hatha Yoga, meditatie in Horst
en Lottum. Ook voor behandeling
magnetiseren bent u welkom.
Info: Eleonora 06 46 13 52 25.
Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 12 15 62 22 of
077 398 28 96.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Gratis sporten!
Vanaf zondag 4 jan. om meteen uw
goede voornemens in actie om te
zetten start 24Fit Club Horst met gratis
sporten in de Kasteelse bossen.
Bel voor info: Patricia 06 27 02 17 83.
Let’s get fit the fun way!
Dovens Meubelen, Milheeze.
Mooie gebruikte meubelen te koop.
www.dovens.nl
Tibetaanse Yoga en Meditatie.
Elf lessen vanaf maandag 12 januari van
19.30 tot 21.15 op
Koningskaars 24 in Venray.
Monique Verschuuren 0478 58 73 64
monique.verschuuren@dorje.nl
www.dorje.nl
Wie heeft 2e kerstavond bij café
de Lange mijn jas (Checker, zwart/grijs
met gele voering, maat L)
meegenomen? Tel. 077 398 49 82.

B24fitclubs zoekt 3 dynamische
collega’s die willen leren werken als
welzijnscoach. Bel 06 10 29 17 21.

Dinsdag 16 dec. 1 zwart/rode
ijshockeyschaats verloren tussen
schaatsbaan Horst en De Krullevaar in
Sevenum. Op tong staat ‘’Veldpaus’’.
Graag bericht op 077 467 34 70.

Per direct te huur kleinere woning in
buitengebied America. Gemeubileerd.
Inl. 06 83 16 10 81.

Een goed begin! Yoga in Horst,
Grubbenvorst, Kronenberg en Meerlo.
www.yogasanjoca.nl tel. 0478 69 26 73.

Wat er u ook nog allemaal
te wachten staat, wij wensen
dat u nog vaak verjaart!

Gefeliciteerd met
uw 91ste verjaardag!
Elly & John
Geert & Michaela
Esther & Rob
Jeffrey & Linda
Rick
‘t Winkeltje, Herstraat 44.
Wilt u iets verdienen op uw gebruikte
carnavalskleding? Op 6, 7 en 8 jan. 2015
kunt u deze bij ons inleveren.
Bel v.a. 01.01.2015 voor afspraak
en/of details: 06 19 45 95 01.
T/m 05.01.2015 gesloten.
Wie mijn gsm (Samsung Galaxy Mini 4)
heeft gevonden, mag het geheugenkaartje bij ons in de bus gooien.
Er staan waardevolle foto’s op van ons
eerste kleinkind. Molengatweg 3 Horst.
Ilse Raaijmakers gepromoveerd.
Aan de Universiteit van Maastricht is op
15 december jl. onze oud-plaatsgenoot
Ilse Raaijmakers, gepromoveerd tot
doctor in de geschiedwetenschap.
Zij onderzocht de geschiedenis van
4 en 5 mei sinds 1945.
Vakantiehuis en appartementen te
huur Mallorca aan het strand www.
huisbertcati.nl facebook huisbertcati
bertcatimallorca.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Piet Thielen
Onze oprechte dank hiervoor!
Mie, kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst is op zaterdag 10 januari 2015 om 17.30 uur

Maandag 5 januari 2015 zijn onze ouders, opa en oma

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

OPRUIMING
t/m 70% KORTING

lingerie • nachtmode • ondermode
Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl

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

www.theoarts.com

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

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl
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GEPLUKT Wien van Mullekom

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

ook een frietkraam in Griendtsveen,
daar ben ik nog langer mee doorgegaan. Er waren toen veel toeristen in
Griendtsveen, maar aan het einde van
het jaar bleek het steeds moeilijker te
worden om winstgevend te blijven.
Tussentijds had ik ook nog een andere
baan, ik vervoerde gebak van HEMA
naar de winkels.”

Veel weten over
geschiedenis

Zijn liefde voor brommers gaat ver terug. Verder vult hij zijn tijd met het geven van rondleidingen over de Peel.
Daarnaast is hij graag onder de mensen. Deze week wordt Wien van Mullekom (70) uit Griendtsveen geplukt.
Nu heeft Wien voldoende tijd om
te genieten van zijn hobby’s. Hiervoor
heeft hij verschillende banen gehad
waar hij zijn voldoening uit haalde.
Wien: “Toen ik veertien was, begon ik
met werken bij een bakker. Dat was
net na de oorlog. Mijn vader zei toen:
‘Word maar bakker, dan heb je in ieder
geval in tijden van oorlog geen
honger’. Dat heb ik toen ook gedaan
maar dat beviel me eigenlijk niet zo
goed. Ik had het idee dat mijn talent
toch ergens anders lag. Het lezen
gingen me op school niet altijd even

goed af, maar het werken met de
handen paste ook niet helemaal bij
mij.”
Wien kwam terecht bij zijn broer.
“Mijn broek maakte frikadellen. Dat
heb ik toen een tijdje gedaan en dat
vond ik leuk. Na verloop van tijd heb
ik de zaak in Meterik overgenomen en
ben ik daar bamiblokken en kroketjes
gaan maken. Dat doe ik overigens nu
nog wel eens, maar dan voor mezelf.
Het bedrijfsmatige aspect vond ik toen
ingewikkeld. In die tijd kwamen ook
de computers op en ik moest daar

PUZZEL

niets van hebben. Met het bedrijf
ben ik toen gestopt. In die tijd had ik

Wien heeft sinds een aantal
jaren de baan waarbij hij zijn talenten helemaal kan benutten. “Ik geef
rondleidingen over de Peel, dat vind ik
erg leuk. Het begon klein. Een kennis
van mij vroeg of ik zijn vrouw een
rondleiding wilde geven. Dat heb ik
toen gedaan en dat beviel goed. Ik
heb veel boeken over de Peel in mijn
boekenkast staan waar ik vaak in lees.
Het is natuurlijk belangrijk om veel te
weten over de geschiedenis.”
Wien stond aan de wieg van
toneelvereniging Grikon. “Deze
vereniging heb ik de eerste woelige
jaren gestuurd.” Inmiddels bestaat de
vereniging al bijna 40 jaar.
De gids van Griendtsveen heeft
ook een andere hobby: brommers.
“Ik ben niet erg handig met het sleutelen aan de brommer, maar ik rij er veel
op. Ik ben tien jaar lid van de Royal
Nord Club, waarvan ik acht jaar voorzit-

ter ben geweest. Ook ben ik lid van
’t Brummerke in Melderslo.
Het is heerlijk om met een groep
mensen een ritje te gaan maken.
Ik ga ook altijd naar de beurs in België.
Het is een hele happening, de rit er
naar toe en de beurs zelf. Op de beurs
zijn vierhonderd tot vijfhonderd brommers te zien. Daarnaast is er ook een
onderdelenbeurs waar je de mooiste
dingen ziet.”

’Motorrijders
zijn boeven’
Niet alleen brommers vindt
hij interessant, ook motors. “In de
jaren 70 ging ik op de motor naar
Italië, Engeland, Zwitserland, Zweden
en Duitsland. Het is heerlijk om alleen
op pad te zijn. Wanneer je van een
plek genoeg hebt gezien, dan ga je
weer verder. Spectaculaire dingen
heb ik niet meegemaakt, wel mooie
dingen. Zo was ik in Engeland op zoek
naar een B&B en kwam ik bij een
Joegoslavische vrouw terecht.
Ze zei in gebrekkig Engels: ‘Gedraag
je netjes, motorrijders zijn boeven’.
Ik was twee dagen bij haar en ze
werd een soort moeder voor mij.
Wat me verder is bijgebleven is dat
ik een keer in een file in Engeland
een kopje koffie heb gedronken met
een groep jongens. Dat zijn de leuke
dingen.”

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Magere speklapjes

Zondag 4 januari

€ 0,89
4 stuks € 5,00
200 gram € 2,90
hele kilo € 4,90

(ook gemarineerd) van het scharrelvarken 100 gram

Gehakt cordon bleu
Boerenmetworst
Balkenbrij

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

Rommelmarkt
Horst in de Mèrthal
9.30 / 15.30 uur
Gasthuisstraat 30, 5961 GA.
A73 afrit 11 volg de borden

www.carbootsalehorst.nl
11 jan. rommelmarkt Reuver
De Schakel broeklaan 2

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Banden - Accu’s - Carwash
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Het adres voor alle
banden en accu’s.
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www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Brunchbuﬀet
elke zondag
€ 24,50

• Voor alle feesten en partijen
• Aantrekkelijke arrangementen
• Catering op locatie

Noordsingel 75, Horst • 077 398 41 90 • www.delestegeulde.nl
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Terugblik 2014
Januari
Het hippisch centrum kan proosten: de eerste investeerders hebben een
handtekening gezet waardoor de bouw weer een stapje dichterbij is. Het
jeugdhuis in Kronenberg blijft echter nog in onzekerheid over subsidie voor
een broodnodige renovatie. De veilige honken, waar middelbare scholieren op
weg van en naar school terecht kunnen voor hulp, worden opgeheven omdat
er te weinig gebruik van wordt gemaakt. Tot teleurstelling van
toneelvereniging De Vrije Spelers krijgt America geen Meister Rongenplein.
In januari organiseerde Jeugdcommissie Roots! van OJC Walhalla haar eerste
alcoholvrije activiteit. Enkele activiteiten volgden, maar het grote succes bleef
uit, tot grote spijt van organisator Bram van Gasteren. Hij vertelt waar het mis
ging: “De jeugd wilde niet komen omdat er geen alcohol werd geschonken.
Als jongeren onder de 18 op een andere plek wel aan alcohol kunnen komen,
gaan ze daar heen. Walhalla heeft niet altijd een positief imago gehad bij de
jeugd, daarom wilden we laten zien wat Walhalla is bij de jongeren onder 18.
Bij de twintigers is Walhalla bekend, maar het is minder bekend bij jongere
jongeren. Er is wel een aantal jongeren die dankzij onze alcoholvrije
activiteiten kennis heeft gemaakt met Walhalla en die blijven helpen, dat is
zeker positief. Toch denk ik dat we ons op een nog jongere doelgroep moeten
richten. Dit jaar pakken we de ideeën weer op.”

Essentie-raadslid Bram Hendrix in de bieb
tijdens de Nationale Voorleesdagen

Februari
Het gezondheidscentrum in America krijgt een subsidie van ruim 550.000
euro van provincie Limburg. Wegens tegenvallende bezoekersaantallen komt
er dit jaar geen editie van dancefestival Alcatrazz. Het jeugdhuis in Kronenberg
kan toch aan de slag, de gemeentelijke steun komt er. Ondanks een lobby van
de Grubbenvorster ondernemers wordt de nieuwe parkeerplek in het dorp niet
omgedoopt tot Zumpelplein. De Toddezèk winnen met hun Onhendig Leedje
het LVK. Rabobank Horst Venray maakt bekend dat de pinautomaten in
Melderslo, Meterik en Swolgen gaan verdwijnen. De Vlasvenstraat in Melderslo
wordt voorzien van een voetpad.
In februari kreeg het gezondheidscentrum in America een subsidie van
550.000 euro. Voorzitter van Stichting Gezondheidscentrum America, Ben van
Essen, licht de stand van zaken nu toe: “De architecten zijn begonnen met
ontwerpen. Afgelopen zomer hebben we allerlei ideeën verzameld, dit wordt
allemaal uitgewerkt in een plan. De verwachting is dat we hier in januari klaar
mee zijn en dan kunnen we met de financiering aan de slag. Het idee is dat
het een gebouw wordt waar je niet alleen naar toe gaat als je ziek bent. In dat
opzicht kun je beter spreken van een gezondheidshuis. Zoals het er nu uitziet,
wordt het voormalige klooster onze locatie, waar natuurlijk medische
voorzieningen in te vinden zijn, maar waar ook een huiskamer te vinden is en
een keuken. Zo kunnen onder andere mensen die eenzaam zijn samen eten en
komt er een huiselijke sfeer tot stand.”
BNN helpt prins Bart II uit Swolgen aan een vriendin

Maart
In Kronenberg en Evertsoord wordt de eerste wensbus is gebruik genomen.
De bussen moeten bijdragen aan de leefbaarheid in de kleine kernen. Na de
gemeenteraadsverkiezingen blijkt de SP als winnaar uit de bus te komen al
blijft het CDA de grootste partij van Horst aan de Maas. Het startsein wordt
gegeven voor de aanleg van de Greenport Bikeway, de snelfietsroute tussen
Venlo en Horst-Sevenum. Tijdens het Sportgala wordt Finn Timmermans uit
Broekhuizenvorst uitgeroepen tot sporttalent 2013. Twan Hoeijmakers uit
Lottum krijgt bij zijn afscheid van de gemeenteraad een Koninklijke
Onderscheiding.
De SP kwam na de gemeenteraadsverkiezingen als de grootste winnaar uit
de bus, maar kan nog steeds niet op tegen het CDA, de partij met de meeste
stemmen in Horst aan de Maas. Fractievoorzitter Anthony van Baal: “2014
begon voor de SP geweldig. Bij de verkiezingen in maart behaalden we zeven
zetels. De tweede grootste partij met een recordaantal zetels. De enige partij
die winst behaalde. We waren bereid om mee te gaan regeren, maar de
andere partijen wilden (nog) geen coalitie met ons vormen. Eind 2014
moesten we helaas afscheid nemen van onze fractievoorzitter, Thijs Coppus.
Zijn werk in de Tweede Kamer was niet langer te combineren met dat van
raadslid. Maar met Frank Spreeuwenberg terug in de gemeenteraad gaan we
er weer vol tegenaan in 2015.”
Om aan te tonen hoe ‘groen’ ze zijn, planten
de lokale politici gezamenlijk een boom
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januari-juni
April
Rabobank besluit een feestje te houden na een foutieve sms. Een feest is
het ook in Hegelsom, als het vernieuwbouwde Jeugdhuis wordt geopend.
Toneelvereniging De Vrije Spelers uit America viert haar 100-jarig jubileum
met een boekpresentatie en een jubileumshow. Slagerij Driessen in Meterik
stopt ermee, want slager Theo gaat met pensioen. De Swolgense Joop Kusters
overlijdt na een ongeluk op de A73. Theo en Marleen Theeuwen, Rinie en Jan
Brouwers-Joosten, Pierre Duchateau en Nico van Tilburg krijgen een lintje. De
Norbertuskerk krijgt een monumentenstatus, waardoor sommige delen in de
verbouwing tot school bewaard zullen blijven.
In april wordt het Jeugdhuis in Hegelsom heropend. Voorzitter Rob Geurts
laat weten hoe het nu ermee gaat: “Na de opening hebben Jong Nederland en
OJC Phoenix het gebouw meteen in gebruik genomen. Sinds een paar
maanden maakt basisschool Onder de Linde er ook gebruik van voor de BSO.
De overblijvers zijn zo in een andere omgeving en niet de hele tijd op school.
Voor de kleinsten is het jeugdhuis niet geschikt vanwege de veiligheidseisen.
Volgend jaar gaan we definitief om de tafel zitten met de basisschool voor de
lange termijn. Janneke Saris geeft er ook Muziek op School vanuit de fanfare.
Zo is het jeugdhuis elke dag in gebruik. Daarnaast is Hegga Metamorfosa bezig
met plannen voor het plein dat naast het jeugdhuis ligt.”

Fran Portal uit Horst mag de hand van de Paus schudden

Mei
De coalitie van CDA-PvdA-Essentie maakt een doorstart. Herman Martens,
Martin Ebbenhorst, André van Wijk, Leo Willems, Annie van Limbeek-van de
Kerkhof, Michel Keijsers, Anneke Vossen-Speijcken, Michel Peeters en Joop de
Hoon worden onderscheiden in de lintjesregen. In Melderslo wordt tevergeefs
een handtekeningenactie gehouden tegen het verdwijnen van de pinautomaat
in het dorp. DJ Funs Seuren stapt achter de draaitafels in café De Lange in Horst
en komt er pas 171 uur later weer achter vandaan. In Evertsoord wordt
begonnen met de renovatie van het dak van de Smêlentôs en in Meerlo gaat
het NaoberzorgPunt van start.
Het NaoberzorgPunt wil mensen die iets willen bijdragen als vrijwilliger en
mensen die hulp nodig hebben, bij elkaar brengen. Bestuurslid Leo Beterams
kijkt terug op het afgelopen jaar. “We hebben het best wel druk. Op 1 mei zijn
we begonnen en we hebben nu al zo’n dertig hulpaanvragen kunnen matchen.
We merken dat het erg leeft onder de inwoners. De aanvragen komen op
allerlei manieren binnen: telefonisch, tijdens inloopspreekuur, via
invulkaarten en meer. Er komen nog steeds vrijwilligers bij. Zorgaanvragen
koppelen aan vrijwilligers kost veel tijd. Inmiddels hebben we veel
standaardformulieren ontwikkeld, waardoor het in de toekomst sneller kan
gaan. Volgend jaar willen we ons netwerk verder gaan uitbreiden.”

Suzanne Verhaegh-Seuren wordt Rozenkoningin in Lottum

Juni
In juni ontstaat een grote brand in een varkensstal in Melderslo en
wordt bekend dat verzorgingstehuis Berkele Heem in Horst in 2017 gaat
sluiten. In Kronenberg begint de Oranjekoorts al snel als blijkt dat dorpsgenoot
Paul Verhaegh mee mag naar het WK in Brazilië. De inwoners van Griendtsveen
maken zich zorgen over de gevolgen van het terugkeren van hoogveen en
richten een actiegroep op. Wil Thijssen uit Horst krijgt een lintje. Museum De
Locht breidt uit: het champignonpaviljoen wordt geopend. Groen licht voor het
hippisch centrum in Kronenberg: de bouw kan van start. Bram Jacobs en Joep
van Wegberg beginnen popcollectief De Muzikantine.
Jacobs en Van Wegberg willen muzikanten uit Horst aan de Maas bij elkaar
brengen om samen meer met muziek bezig te zijn. Bram Jacobs vertelt over
hun initiatief, dat nog volop in ontwikkeling is. “We proberen zoveel mogelijk
activiteiten voor de muzikanten in onze gemeente te organiseren.
De bijeenkomst in ’t Gasthoês voor OP2014 was daar een voorbeeld van.
In januari staat er een vervolgactiviteit gepland. Dan gaan we met zoveel
mogelijk muzikanten onder leiding van Marco Roelofs van de voormalige band
Heideroosjes op pad door de provincie om belangrijke plekken en personen te
ontmoeten. Dan krijgen de muzikanten de kans om de ondernemende kant
van muziek maken te leren kennen.” Vooralsnog bestaat de Muzikantine
vooral uit activiteiten. Ze hebben nog geen vast honk. “Dat is iets voor de
toekomst. Daarvoor is eerst subsidie van de provincie nodig”, stelt Jacobs.
Verpleegtehuis Elzenhorst in Horst maakt plaats voor hof te Berkel
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Actiegroepen organiseren een protestexcursie
tegen de plannen in de Mariapeel

De politie oefent een avondje op het Dendron College. Provincie Limburg
maakt plannen om windmolens in Horst aan de Maas te plaatsen, maar het
gemeentebestuur ziet dat niet zo zitten. Met een Facebook-pagina wordt in
Horst aan de Maas aandacht gevraagd tegen pesten. Flinke hoosbuien zorgen
voor wateroverlast, met name in Meterik, waar kelders en kassen onderliepen.
In America start Hay Mulders als dorpsondersteuner. In Griendtsveen wordt
gewerkt aan de toekomst van de lanen. Achterhoeker Hans van der Noordt
wordt de nieuwe gemeentesecretaris. Een nieuw bruggetje siert het
Kruiswegpark in Tienray. Recreatiecentrum De Schatberg wil uitbreiden.
Eind juli werd Hans van der Noordt benoemd tot gemeentesecretaris.
Hij zou de koers van vernieuwing in de gemeente doorzetten en Horst aan de
Maas proberen nog beter op de kaart te zetten. Nu hij een paar maanden
werkzaam is, vertelt hij: “Ik ben hier zeer warm onthaald. Dankzij het gestelde
vertrouwen kan ik het waar gaan maken. De eerste honderd dagen zitten er nu
op. We zijn momenteel een plan van aanpak aan het schrijven, met name
gericht op cultuur. In februari gaat het de organisatie in.” Hij beschrijft de
ambtelijke organisatie als ‘heel loyaal en hardwerkend’. “Daarin gebeurt veel.
Zo zijn we druk met de gebiedsteams en de vele ruimtelijke projecten, zoals
het Klavertjesontwerp, het Hippisch Centrum, de verschillende sportparken en
de Maasontwikkeling. Trotsheid mag er best zijn als je ziet wat hier allemaal in
de gemeente gebeurt. Men is energiek en zeer ondernemend. Het is
verrassend om te zien hoeveel verschillende activiteiten er worden
georganiseerd: van de Hiltho tot de Ondernemersprijs.”

Augustus
Lottum staat in augustus in het teken van het rozenfestival. Honderden
vrijwilligers en duizenden bezoekers zijn op de been voor het tweejaarlijkse
rozenfeest. Hennepvluchten moeten uitkomst bieden tegen wietplantages in
maïsvelden. De gymzaal in America is gerenoveerd. Mart Peters uit Venlo
wordt de nieuwe directeur van Museum De Kantfabriek in Horst. Tienray kreeg
een watertappunt. Groente- en fruittelers uit Horst aan de Maas lijden onder
de Russische boycot. De Poolse kapelaan Fratczak en Terrence Ragel uit Sri
Lanka komen het kerkcluster versterken. Er komt een adviescommissie die een
oplossing zoekt voor inwoners én overheid over de Mariapeel. Hay Soree uit
Lottum krijgt een lintje.
In augustus werd Mart Peters directeur van het Museum De Kantfabriek.
Hij laat weten hoe het hem is bevallen tot nu toe. “Ik ben er erg blij mee.
Een nieuwe directeur brengt een aantal veranderingen met zich mee.
Zo hebben we onder andere al zeventien nieuwe vrijwilligers en zeven à acht
nieuwe gastvrouwen. Bezoekers merken het niet direct dat er een nieuwe
directeur is, het is toch iets wat op de lange termijn zichtbaar wordt.” Mart
brengt velen uren door in het museum. “De afspraak was dat ik vier dagen per
week in het museum was. Dat zijn er toch wel vijf of zes geworden. Ik heb deze
taak op me genomen en ik ga er helemaal voor. Dat is ook niet moeilijk met
zo’n enthousiaste groep, dat is echt heel fijn. De vrijwilligers willen ook dingen
verbeteren. Vaak is er weerstand bij veranderingen, maar hier gaat alles in
goed overleg.”
Fotograaf Jan Janssen uit Hegelsom ontmoet de Dalai Lama

September
Het plan ‘Herberg ’t Gasthoês’ wordt gepresenteerd en de discussie over de
toekomst van het Horster cultureel centrum laait op. Na bijna 165 jaar sluit
Slagerij Jos Kersten in Broekhuizenvorst haar deuren. Pastoor Lauvenberg
verruilt de Sevenumse parochie voor die in Susteren. Mieke Bouman-van
Gelder uit Sevenum krijgt een lintje en Meerlonaar Martijn Rongen krijgt het
Gevechtsinsigne uitgereikt voor zijn inzet in Afghanistan. In Swolgen is de
dorpsraad boos als blijkt dat de gemeente zomaar bomen heeft gerooid.
Met de editie van 25 september bestaat nieuwsblad HALLO vijf jaar. Een
discussie ontstaat rondom de spelling van de straatnaam Bôtterpedje in Horst.
In september wonnen de Afterpartees de Horster Cultuurprijs. Dat paste in
het spannende jaar dat ze tot dan toe achter de rug hadden. Zo stonden ze
begin 2014 op het Eurosonic-Noorderslagfestival in Groningen en traden ze op
in het tv-programma De wereld draait door. Ze werden geroemd door De
Volkskrant en muziekwebsite 3voor12 en stonden op grote festivals als Best
Kept Secret en Pinkpop. Na het binnenslepen van een platencontract is het
volgens Niek Nellen allemaal vrij snel gegaan. Hij vertelt: “Na Pinkpop hebben
we ons album opgenomen en moesten we aan merchandise doen. We maakten
een clip en regelden persdagen. Dat is supertof. Eerst heb je losse liedjes, maar
nu is het een geheel. We komen nu wel minder toe aan nieuwe liedjes
schrijven. Dat is wel jammer, maar ons liveoptreden is verbeterd. We staan
door het album op scherp en het geeft ons een machtig gevoel.”
Een pinautomaat in Horst wordt vernield door een plofkraak
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juli-december
Oktober
De perenboom van Ton en Fien Hoeijmakers wordt uitgeroepen tot
Fruitboom van het jaar. In Horst wordt gestart met de verbouwing van de
Norbertuskerk tot het Breed Educatief Centrum Nobertus. Uit een evaluatie
blijkt dat wensbus duidelijk in een behoefte voorziet. Het nieuwe centrum van
Grubbenvorst wordt feestelijk heropend. De SP haalt 1.500 handtekeningen op
voor het behoud van zwembad De Berkel in Horst. Citaverde College bestaat
100 jaar. Een supermarkt in Sevenum verkoopt als eerste zorgeieren van
Boerderij Wienes. De veranderde voorrangssituatie voor fietsers op de
Tienrayseweg in Horst zorgt voor veel onbegrip.
In Grubbenvorst wordt het vernieuwde centrum feestelijk heropend. De
dorpsraad is erg blij met het nieuwe centrum laat voorzitter Ruud Meijers
weten. “We zien echt een opleving van het centrum. Op enkele
schoonheidsfoutjes en denkfouten na wat betreft de verkeersafwikkeling en
verkeersgedrag is het plein een echte verbetering van ons centrum.
Wat betreft de verkeersafwikkeling is niet alles even duidelijk en wordt er niet
correct geparkeerd, zodat er wel eens tegen de richting in wordt weggereden.
Bovendien wordt er, ondanks dat we nu genoeg parkeerplaatsen in het
centrum hebben, op verkeerde plaatsen geparkeerd, zodat onoverzichtelijke
en gevaarlijke situaties ontstaan. Er zijn personen, die het liefst in de
supermarkt parkeren. Dit heeft natuurlijk nog onze volle aandacht en er zullen
ook nog maatregelen worden genomen om een en ander beter af te wikkelen
en te voorkomen. Maar de blijdschap heeft de boventoon.”
Op de Gun in Swolgen wordt het veldkruis aan de Riet ingezegend

November
Ook Horst aan de Maas ontkomt niet aan de zwarte pieten-discussie. De
sinterklaascomités zijn echter eensgezind: Zwarte Piet blijft Zwarte Piet.
November staat in het teken van Movember. Mannen laten hun snor of baard
staan voor het goede doel. Horst aan de Maas staat stil bij 70 jaar bevrijding
met onder meer een tentoonstelling en de onthulling van enkele
oorlogsmonumenten. Sjuul Philipsen uit Tienray krijgt het Jeugdlintje van
gemeente Horst aan de Maas. En ook brandweermannen Herman van de Pasch,
Peter van de Pasch en Piet Vorstermans krijgen een onderscheiding. In de
Schadijkse Bossen wordt een hondenloslooproute geopend.
In november ontving Sjuul Philipsen (15) een jeugdlintje. Hij vertelt:
“Ik kreeg een lintje omdat ik onder meer drie mensen eerste hulp had
geboden.” Sjuul begon in 2011 op 12-jarige leeftijd als jeugdlid bij Rode Kruis
afdeling Horst aan de Maas-Venray en heeft een Jeugd Eerste Hulp-cursus
gevolgd. Hij vertelt meer over de avond waarop hij het lintje ontving.
“Eigenlijk had ik een Rode Kruis-avond, maar toen ik bij ’t Gasthoês aankwam,
moest ik naar het gemeentehuis. Ik vroeg me af wat er aan de hand was.
Mijn familie stond me op te wachten. Na de koffie en vlaai gingen we naar de
raadszaal, hier kreeg ik een lintje. Ik voel me vereerd. De burgemeester zei
tegen mij dat ik trots op mezelf moest zijn en dat ik een goed voorbeeld was
voor anderen. Bij het lintje zit een oorkonde. Deze staat nu in de woonkamer
zodat iedereen hem kan zien. Ik werd gefeliciteerd door mijn ouders, de EHBO
en op school door klasgenoten en leraren.”
De Graevenhof in Sevenum wordt geopend

December
Het vernieuwde Lambertusplein, met een fontein en een watertappunt
in de vorm van een hondje, wordt geopend. Twee personen worden
aangehouden op verdenking van de betrokkenheid bij de ontvoering van een
meisje in Sevenum in november. Tom Mandemakers van ijssalon Clevers heeft
de eerste prijs gewonnen op een Italiaanse ijsvakbeurs in Longarone voor zijn
kaki-ijs, terwijl Bakkerij Gommans de eerste prijs wint voor de beste
oliebollen. SP-raadslid Thijs Coppus stapt uit de gemeenteraad. Na restauratie
wordt H. Naam Jezuskerk in Broekhuizenvorst heropend. Jo Strijbosch uit
Grubbenvorst krijgt een Koninklijke Onderscheiding. De drie dj’s Martijn
Berende, Sanne Scheepers en Peter Berghs haalden met Ut Glaze Hoês ruim
16.000 euro op voor stichting Vrienden van Hospice Horst aan de Maas.
Peter Berghs, een van de dj’s uit Ut Glaze Hoês in Horst, blikt terug:
“Het was een fantastisch evenement. Zo midden in het centrum van Horst
merkte je echt de interactie met het publiek. In het begin maakte ik me wel
een beetje zorgen over de eerste tussenstand, maar dat bleek nergens voor
nodig. Het eindbedrag is fantastisch! Het was een uitdaging om enkele dagen
niet te eten en weinig te slapen, maar je doet het voor een heel mooi doel.
We zijn bovendien heel goed begeleid. Met z’n drieën vormden we het
uithangbord, maar achter de schermen stond ook een heel team bestaande
uit mental coaches en diëtisten klaar. We hebben het met z’n allen
gedaan.”
Stichting Historische Kring Broekhuizen en
Broekhuizenvorstonthult twee nieuwe oorlogsmonumenten
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Na 52 jaar zegt Ad de Horster markt vaarwel

‘Niemand heeft zolang op de markt gestaan als ik’
Marktkoopman Ad Janssen (70) uit Best staat al 52 jaar lang elke dinsdag op de markt in Horst. Hij heeft met
zijn herenkleding niet alleen vele vaste klanten uit Horst aan de Maas verworven, maar ook vele toeristen weten
elke zomer zijn kraam weer te vinden. Met pijn in zijn hart stopte Ad Janssen per 1 januari.

vader en moeder een plaats wist te
bemachtigen op de markt in Horst.
“Mijn eerste jaar op de markt in Horst
was niet makkelijk. De mensen waren
wantrouwend. Dat is vandaag de dag
wel anders. Zo vragen vrouwelijke
klanten me tegenwoordig om iets uit
te zoeken voor hun man”, vertelt Ad.
Tijdens deze lange loopbaan heeft hij
zich in het bijzonder gespecialiseerd in
klassieke herenkleding voor ouderen en
in grote maten: “Het is voor deze mensen namelijk moeilijk om in de winkels
de juiste kleding te vinden. Het is of te
modern of te duur.” Ad staat in weer en
wind op de markt: “Ik ben best wel hard
voor mezelf. Je bent een marktkoopman
of je bent het niet. Het zijn de risico’s
van het vak.”

‘Ik heb generaties
zien opgroeien’

Bijna elke dinsdag komt dezelfde
dame langs de kraam. Ze koopt niets,
maar vraagt elke keer of Ad nog een
leuke mop kent. “Ik weet er altijd wel

eentje te vertellen!”, glundert marktkoopman Ad. Hij houdt immers wel van
een grapje.
Ad groeide op in een echte

Obligaties leveren
Toverland vier miljoen op
Attractiepark Toverland in Sevenum heeft grote uitbreidingsplannen.
Om dit te financieren hebben ze afgelopen tijd obligaties uitgegeven.
Met de opbrengst gaat het park onder andere investeren in een nieuwe
attractie en een bestaand gedeelte renoveren.
Geïnteresseerden konden een
obligatie kopen van Toverland en zo
geld uitlenen aan het park. Dat geld
krijgen zij uiteindelijk over een
looptijd van zes jaar terug met een
rente van zes procent. Voor de
obligatie-uitgifte werd Toverland
Finance BV opgericht. Toverland laat
weten dat ze voor 4 miljoen euro aan
obligaties heeft uitgegeven.

Met de opbrengst van de uitgifte
gaat attractiepark Toverland investeren
in een nieuwe attractie, waarvan de
opening staat gepland voor het voorjaar. Ook wordt het tweede indoorgebied Magic Forest gerenoveerd.
De komende jaren wordt het park nog
verder uitgebreid. Momenteel is er
20 hectare in gebruik, maar het park
wil doorgroeien tot 75 hectare.

marktkoopfamilie. Zijn vader, moeder,
ooms, tantes, broers en zussen stonden
allemaal op de markt. Het kwam dan
ook niet als verrassing dat hij via zijn

Ad koestert warme herinneringen
aan zijn tijd in Horst. “Ik heb er altijd
graag gestaan. Er heerst een goede
sfeer. Het is er een stuk persoonlijker
dan bijvoorbeeld in Eindhoven. Daar zou
ik mijn waar niet aan klanten meegeven
om thuis te laten passen. Hier heb ik
hele generaties zien opgroeien.
Het vertrouwen is dus een stuk groter”,
vertelt Ad met een glimlach. Ook over
marktmeester Lei Smits is hij zeer te

spreken. “Lei is er echt voor de markt.
Hij besteedt veel tijd en werk aan de
markt. Zojuist hielp hij me nog met
het ophangen van de zeilen. Dat zie je
nergens. Geweldig toch?” Marktmeester
Smits is niet de enige die Ad een handje
wil helpen op deze winderige dag.
Een van zijn collega’s komt achter zijn
kraam vandaan om Ad te helpen met
het wegzetten van zijn lege kartonnen dozen. “Kijk, dat is nu collegialiteit
onder mekaar op de markt in Horst”,
vertelt Ad tevreden.

‘Ik ga de flauwekul en
grapjes missen’
Het afscheid valt Ad zwaar: “Ik ben
hier 52 jaar bijna elke dag mee bezig
geweest. Het contact met mensen en de
flauwekul en grapjes zal ik gaan missen.
Ik kijk er tegenop, maar het is beter
als ik stop. Na al die jaren op de markt
staan, heb ik last gekregen van mijn
benen. Ik denk dat niemand zo lang op
de markt heeft gestaan als ik. Het is nu
tijd om te genieten van vakantiereisjes.”
Ad wil zijn klanten graag bedanken voor
de klandizie. “Ik stop per 1 januari, maar
ik kom 6 januari nog een dagje naar de
markt in Horst om afscheid te nemen
van mijn klanten”, aldus Ad. Daarnaast
zal hij komend jaar nog op de jaarmarkt
in Horst staan. (Foto: archierf)

In gesprek over de dood
Yogalerares Wendel van Dooren en uitvaartondernemer Bob Noten organiseren op woensdag 21 januari een
gespreksavond over overlijden, genaamd Onsterfelijke gesprekken. De bijeenkomst start om 19.30 uur en eindigt
om 22.00 uur in afscheidscentrum De Baersdonck in Grubbenvorst.
Van Dooren en Noten kwamen op
het idee van Onsterfelijke gesprekken,
nadat ze bekend werden met het
fenomeen Death café, dat wereldwijd
georganiseerd wordt. Daarbij praten
dierbaren onderling over overlijden.
Volgens Van Dooren en Noten
kunnen gesprekken over overlijden
soms een hele opluchting zijn. Vaak
wordt door de omgeving een tijdje

na het overlijden van een dierbare
nooit meer over hem of haar of over
het overlijden gepraat. Voor sommige
mensen kan dit vervelend zijn, omdat
ze wel nog de behoefte hebben om
erover te praten.
Tijdens de bijeenkomst kunnen
mensen met elkaar praten over hun
ervaringen met de dood en kunnen ze van gedachten wisselen over

het thema overlijden. De avond is
bedoeld voor iedereen die ongedwongen tot nieuwe inzichten wil komen.
Er is geen gastspreker en niets is
verplicht, stelt de organisatie.
“De dood kan in al zijn facetten aan
de orde komen.”
Aanmelden voor de gespreksavond kan door te mailen naar
info@bobnoten.nl
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Winnares kerstpakket HALLO Kerst top 10
Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Christian Keijsers uit Hegelsom was een van de stemmers op de HALLO Kerst top 10 van afgelopen
periode. Zij werd via een loting uit alle inzendingen getrokken en won daarmee een kerstpakket van
boerderij ’t Platteland ter waarde van 50 euro.
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Burgerzaken gesloten
op woensdag 7 januari
Op 7 januari wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de automatiseringssystemen van
Burgerzaken.
U kunt die dag daarom geen aangifte doen
van geboorte of overlijden, een paspoort of
rijbewijs aanvragen of ophalen, een verhuizing
doorgeven enzovoorts. Ook digitaal kunnen we
u daarmee dan helaas niet van dienst zijn. Een

uitzondering zijn de meldingen openbare ruimte.
Die kunt u op 7 januari gewoon via onze website
indienen: www.horstaandemaas.nl.
Op 8 januari staan we weer voor u klaar.
Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Gemeentehuis gesloten
Het gemeentehuis en gemeentewerken zijn gesloten op dinsdag 6 januari 2015 vanaf 15.00
uur in verband met de Nieuwjaarsreceptie van het personeel.
Voor dringende meldingen met betrekking tot gemeentewerken die niet uitgesteld kunnen worden,
mag u het storingsnummer 06 - 23 49 82 49 bellen. Het gaat hier dus uitsluitend om dringende
meldingen, waarbij direct gevaar voor de omgeving dreigt.

Aanbieden kerstbomen naast
de tuinafvalkorven
Na de feestdagen kunt u uw kerstboom naast
de tuinafvalkorf leggen.

De plastic pot hoort er niet bij.

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te
raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking
op het volgende.

Evertsoord
Slenkenweg 15
Drie Kooienweg 30
Grubbenvorst
Roermonds Kwartier 15
Hegelsom
Heijnenstraat ong.

Horst aan de Maas
Peelvenen - Mariapeel
Midden Peelweg en
Stationsstraat

De nieuwe WMO
Het vraagverhelderingsgesprek
Verslag over de bijeenkomsten
van de gebiedsteams
Veranderingen in de Jeugdzorg
Centrum Jeugd en Gezin
Participatiewet
Team Werk & inkomen

Wat is dat, de Wsw?
Wsw staat voor Wet sociale werkvoorziening.
Deze wet gaat per 1 januari 2015 op in de
Participatiewet. De Participatiewet is een samenvoeging van alle regelingen voor mensen
die niet op eigen kracht aan werk komen. Lukt
het iemand niet om zelf een baan te vinden,
dan proberen we mensen met een arbeidsbeperking of met afstand tot de arbeidsmarkt
met ondersteuning te plaatsen bij reguliere
werkgevers. Inwoners die niet bij reguliere
werkgevers kunnen werken, bieden we vrijwillig werk, (arbeidsmatige) dagbesteding of
werk in een beschermde omgeving.
Inwoners die nu al werk hebben via de Wsw
behouden hun baan. Inwoners die op de
wachtlijst voor de Wsw stonden komen nu
met prioriteit op de wachtlijst voor de banen
van de banenafspraak.

Bedankt voor uw medewerking!

Horst
Herstraat 45
Meteriks Veld
De Afhang fase 2
Hof te Berkel
Tuinderslaan
Tuinderslaan 83
Molengatweg - Australiëweg

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning aan inwoners
van Horst aan de Maas die: een beperking hebben; een beroep doen op jeugdzorg; ondersteuning bij werk & inkomen nodig hebben. Vanuit de gemeente houden wij u op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen en wat die voor u betekenen. Op deze plek lichten we elke
week kort een onderwerp toe. Deze week: Sociale werkvoorzieningen (Wsw).

Speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Sociale werkvoorzieningen (Wsw)

Die mag in de container voor het plastic
afval. Wilt u ook het zand van de kluit schudden? Zand kan namelijk niet, zoals ander
tuinafval, gecomposteerd worden. U kunt de
kerstboom ook op zaterdag tussen 12.00 en
16.00 uur gratis inleveren bij gemeentewerken,
Americaanseweg 43 in Horst.

America
Raamweg 8
Hofweg 35

Ondersteuning en zorg in 2015

Lottum
Losbaan 26
Melderslo
Slooierweg 4
Sevenum
Tarwestraat (plan
Beatrixstraat)
Beatrixstraat kavel 21
Luttelseweg 26
Gelderdijk 30
Beatrixstraat 18

Wat houdt de banenafspraak in?
Met 125.000 extra banen willen werkgevers
en de overheid landelijk meer mensen met
een beperking aan de slag helpen.. De extra
banen zijn er voor mensen die willen werken
maar door hun beperking moeite hebben een
baan te vinden. In 2015 en 2016 zullen vooral
mensen die op de wachtlijst staan voor de
Wsw en Wajongers (jongeren met een beperking) in aanmerking komen voor deze extra
banen. Hiervoor wordt een doelgroepenregister bijgehouden door het UWV.
Niet iedereen die in het doelgroepenregister
staat zal uiteindelijk een betaalde baan kunnen krijgen. Dit is afhankelijk van het aantal
en soort banen die beschikbaar komen. Ook
is dit afhankelijk van de mogelijkheden van
de kandidaten. Inwoners die nog niet in een
betaalde baan kunnen werken, kunnen met
andere activiteiten aan de slag. Zoals bij voorbeeld vrijwilligerswerk.
Wilt u meer informatie?
U kunt daarvoor terecht op onze website:
www.horstaandemaas.nl. Daar treft u een lijst
aan met veel gestelde vragen en antwoorden.
Mocht u daar niet de informatie aantreffen die
u zoekt, dan kunt u contact opnemen met de
gemeente via 077 - 477 97 77, maandag tot
en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Dit was het laatste artikel in de reeks ‘ondersteuning en zorg in 2015’.

Dringende meldingen met betrekking tot zorg en ondersteuning

• Levensbedreigende situaties bel 112
• Niet levensbedreigende situatie, maar wel acute medische hulp belt u in het weekend en
tussen 17.00 en 8.00 uur de huisartsenpost 0900 - 88 18
• Huiselijk geweld en/of kindermishandeling of vermoedens daarvan belt u “Veilig Thuis” 0800 - 2000
• Spoedeisende hulp voor jeugd tot 18 jaar belt u de Crisisdienst van bureau jeugdzorg
- Tijdens kantooruren (8.30 – 17.00 uur): 088 - 007 29 50
- Buiten kantooruren: 077 - 354 8888
• Dringende zaken (die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag) op het gebied van
ondersteuning en zorg 06 – 42 78 45 69

Woningbouwkavel

Hertog van Gelresingel Horst
Aan de Hertog van Gelresingel is een bouwkavel beschikbaar. Deze kavel is geschikt voor de bouw van
één vrijstaande woning. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Startpunt Wonen. Startpunt
Wonen is gevestigd aan de Kerkstraat 5 in Horst, en is tevens te bereiken via 077- 260 00 00 of
info@startpuntwonen.nl of www.horstaandemaas.nu.
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Wat
zeg je?
Gemeente Horst aan de Maas onderzocht
onlangs of er behoefte is aan meer carpoolplekken. In de gemeente is één officiële
carpoolplaats, langs de Venrayseweg in
Horst. Volgens het College van B&W blijkt uit
onderzoek dat er geen directe vraag is naar
nog een carpoolplaats. Een ruime meerderheid van de inwoners, 79 procent, geeft dan
ook aan nooit te carpoolen naar het werk.
Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
In Horst aan de Maas werkt 31 procent
binnen de gemeentegrenzen, 33 procent
heeft een baan buiten Horst aan de Maas.
Carpoolen naar het werk is niet populair
onder de inwoners van Horst aan de Maas, 79
procent zegt dat nooit te doen. “Als ik buiten
onze gemeente werk zou hebben, zou ik nog

02
01

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Dan ben je veel te
afhankelijk van anderen’
Anders
Ja
3%
18%

niet carpoolen. Je bent dan te veel afhankelijk
van anderen, tenzij je in hetzelfde bedrijf
werkt”, meent iemand. “Als je zelf rijdt, kun je
bepalen wanneer je wilt
gaan.”
Een ander haakt
daar op in: “Ik rij altijd
zelf omdat ik wisselde
werktijden heb en
in het buitengebied
werk.” Anderen geven
aan dat zij, hoewel ze
niet carpoolen naar
het werk, wel samen
met iemand anders
meerijden naar bijvoorbeeld de sport- of
hobbyclub.
Horst aan de Maas telt één officiële
carpoolplaats, langs de Venrayseweg in Horst.

Daarnaast parkeren mensen vaak hun auto
aan een zijstraatje van de Meldersloseweg of
op een parkeerplaats van een restaurant.
“Ik parkeer mijn
auto bij het Parkhotel
in Horst. Dat heet toch
niet voor niets zo”,
grapt iemand. Anderen
worden thuis opgehaald
door de collega
waarmee ze samen
rijden, gaan te voet of
met de fiets naar de
afgesproken plaats of
zetten de auto ergens
anders op een centrale plek neer.

‘Ik ben zzp-er’

Nee
79%

Carpool jij wel eens
naar het werk?

‘Ik ga met de fiets’
‘Wel met andere
uitstapjes’

Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

Wij wensen u een
gezond en sfeervol 2015

Brengt meer sfeer in uw huis
Sinds 1962 is Salet Gordijnenatelier een begrip in de gordijnbranche. Wij zijn gespecialiseerd in de confectie van alle soorten gordijnstoffen,
dit alles gebeurt in ons eigen modern ingerichte atelier. Zowel bedrijven als ook particulieren kunnen bij ons terecht voor een ruim assortiment
aan gordijnstoffen maar ook voor bijna alle andere vormen van raamdecoratie zoals jaloezieën, rolgordijnen, plissées, etc.
Bezoek geheel vrijblijvend onze showroom en laat u adviseren over de mogelijkheden.

Mommesstraat 11 Sevenum • (077) 467 21 97 • www.salet-gordijnenatelier.nl •

Salet-Gordijnenatelier
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De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang
zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld.
De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Horster hundje
Op het gevaar af om, in navolging van Jan Duijf, ook als zeikerd te
worden betiteld, wil ik aanhaken op de door hem in de vorige editie van
HALLO ingezonden brief.
Graag wil ik even inzoomen op
de schrijfwijze van het Horster plat.
Ja, u ziet het goed! ‘Horster’ in plaats
van ‘Hôrster’. Waar het gebruikte
accent circonflexe voor bedoeld is,

ontgaat mij eerlijk gezegd. (Het ziet
natuurlijk wel interessant uit).
Dan naar de overige spelling.
Is het nu ‘dao’ of ‘doa’? En… ‘naor’
of ‘noar’? Op het schildje onder het

hondje staan ‘noar’ en ‘dao’. Volgens
mijn klankgevoel en voor zover ik
het kan terugvinden op de website
Limburgse spelling moeten dergelijke woorden met ‘ao’ geschreven
worden.
Ik ben geen geboren Horstenaar,
dus mogelijk kunnen dialectpuristen,
zoals Ger Gubbels over deze kwes-

tie hun licht laten schijnen? Enne:
ik vind het een prachtig beeldje.
Mocht het blijven staan, dan kan in
de bijgaande tekst misschien wel
een kleine aanpassing gemaakt
worden in de trant van… ‘Dao stiët
un hundje, dát pist ok door zien
mundje’.
Ron Bosmans, Meterik

Ingezonden brief

Een open brief aan het college en de raad

Parkeerplaatsen voor mindervaliden
Schijnbaar tellen mindervalide mensen minder mee in Horst en
Sevenum. Er zijn te weinig parkeerplaatsen en de plekken die er zijn,
liggen vaak op de verkeerde plek.
Een mindervalide die meer dan
15 meter kan lopen, krijgt geen

parkeerkaart. De parkeerplekken voor
mindervaliden liggen echter veel en

veel verder op sommige plaatsen.
Ik verzoek het college en de gemeenteraad van Horst aan de Maas hun
ambtenaren te steunen. Die doen
namelijk hun best. Elk groter openbaar
gebouw móet een of meerdere minder-

valide parkeerplekken hebben. Kijk
naar het voorbeeld, namelijk het
ziekenhuis in Venlo en Venray. Het
gehandicaptenplatform is het met
deze open brief eens.
J. Joosten, Horst

Ingezonden brief

Gemeentegids aan stukken
Voor mij ligt de nieuwe gemeentegids. Aan stukken, want ik de wilde
de prachtige kalender eruit halen die we elk jaar vol trots ophangen
vanwege de mooie foto’s van gewone mensen uit de regio.
Maar wat wil het geval? Om die
kalender eruit te frotten en hem ook
nog een beetje ‘heelhuids’ te houden,
moesten we de gids kapot knippen.
Het resultaat van deze bezuinigingen,

waarvan ik aanneem dat dat de
bedoeling is van deze domme actie: de
gids kapot, de kalender een beetje,
want die is dus ook niet helemaal
ongeschonden uit de strijd gekomen,

maar gelukkig mooi genoeg gebleven
om hem op te hangen en er weer van
te genieten. Wie heeft zoiets bedacht,
vraag ik me af.
Ik ga ervan uit dat heel veel mensen niet eens de moeite nemen die
kalender eruit te prutsen en dan is het
vele werk om een mooi exemplaar te
maken voor niets geweest. Ik hoop van

ganser harte dat jullie volgende jaar
weer een ‘losse’ kalender aanbieden
zoals afgelopen jaar of iets bedenken
waardoor en de gids en de kalender onbeschadigd te gebruiken zijn.
Bezuinigen is goed maar deze ‘oplossing’ bereikt het tegenovergestelde.
Vriendelijke groet,
Nel Noach-Basten, Sevenum

Bespreking Poll week 51

Meer wijkagenten maakt een bureau overbodig
Op de stelling ‘Meer wijkagenten maakt een bureau overbodig’
antwoordde 22 procent van de stemmers ‘eens’. Daarentegen was ruim
driekwart het oneens met de stelling.
Volgens minister Ivo Opstelten zijn veel politiebureaus niet meer nodig
omdat steeds meer mensen via internet en sociale media in contact komen
met de politie. Het is de bedoeling dat in de toekomst wijkagenten meer
bij mensen aan huis komen om aangiftes op te nemen, waardoor bureaus
overbodig zijn. Er moet meer blauw op straat zichtbaar zijn, wordt ook wel
eens gezegd. Een op de vijf stemmers kan zich hierin vinden.
In plaats van verschillende politiebureaus komen er basisbureaus

en steunpunten. Voor de basiseenheid Horst/Peel en Maas betekent dit
een politiebureau in Panningen en een steunpunt in Horst. Vier op de
vijf stemmers vindt dit niet logisch, aangezien Horst aan de Maas qua
oppervlakte toch de grootste gemeente van Limburg is. Ook het gebied van
Peel en Maas is groot, dus het is vreemd dat er voor zo’n groot werkterrein
slechts één hoofdbureau is. Mensen vinden het blijkbaar toch prettig dat ze
een politiebureau in de buurt hebben liggen. Sommige mensen zitten er
niet op te wachten om online aangifte te doen. Zij willen een politiebureau
binnen kunnen stappen en daar een agent spreken bij wie ze aangifte
kunnen doen.

Mijn kerstboom blijft staan tot Driekoningen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De kerstdagen zijn nu definitief voorbij en dat betekent dat het langzaamaan tijd wordt om de kerstboom op te ruimen. Traditioneel geldt volgens een
ongeschreven regel in Nederland dat de kerstboom uiterlijk op 6 januari met
Driekoningen moet worden weggehaald. Dat is namelijk de laatste dag van
de kersttijd, die officieel van 21 december tot 6 januari duurt. Wie de boom na
Driekoningen nog heeft staan, zou daarmee het ongeluk in huis halen, wordt wel
eens gezegd. Tegenwoordig zijn er ook veel mensen die de kerstboom en andere
kerstversieringen al rond de jaarwisseling of nog eerder de deur uitdoen. Kerstmis

is toch al afgelopen en de boom heeft misschien ook al zijn beste tijd gehad.
Sommige mensen willen het nieuwe jaar fris beginnen en een opgeruimd huis
hoort daar ook bij. Meteen na de feestdagen kunnen de inwoners van Horst aan
de Maas de kerstboom al langs de tuinafvalkorven leggen, zodat de gemeente
deze dan kan ophalen en niet pas na 6 januari. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook mensen die geen genoeg kunnen krijgen van alle gezelligheid en de
kerstversiering nog een stuk langer laten staan.
Mijn kerstboom blijft staan tot Driekoningen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 52) > Ik wil voorrang voor binnenlandse goede doelen > eens 76% oneens 24%

Nieuws uit
2014
Omdat deze editie van
HALLO zo rond de jaarwisseling
gedrukt wordt, typ ik deze
column tegen de deadline van
31 december aan. U bent oud
en nieuw alweer bijna vergeten
en veegt vandaag misschien
nog de laatste restjes vuurwerk
van de straat of oliebol van uw
kin, maar ik zit tijdens dit
schrijven nog volop in oudjaarsmelancholie.
Ons inwonerspanel, dat door
HALLO en Top Onderzoek maandelijks een aantal vragen voorgelegd krijgt, heeft afgelopen week
de vraag gekregen wat het
nieuwsfeit van het jaar 2014 is.
Lokaal, that is. Nationaal worden
we overspoeld met nieuwsoverzichten, van de ramp met MH17
tot de Olympische Spelen – weet
u die nog? Ook HALLO doet een
duit in het zakje met een
terugblik, maar dan met datgene
waar het zich altijd voor inzet:
lokaal nieuws.
Het nieuwsfeit van het jaar
kiezen, is voor een journalist een
haast onmogelijke taak. Telt u
alle artikelen in één HALLO, doe
die maal 52 en weet precies
waarom. Zou hét nieuwsfeit van
2014 iets moeten zijn van, zoals
ze het in de politiek noemen, de
majeure projecten? Een te dure
Kruisweide, de centra van
Grubbenvorst en Sevenum?
Een fontein? Het zo duur getitelde
equestrian centre in Kronenberg?
Of juist de dingen die mensen
doen voor goede doelen,
variërend van bergen op fietsen
tot haar afknippen en van lege
flessen inzamelen tot zichzelf
opsluiten in een doorzichtige
bouwkeet om geld in te zamelen?
Of ligt het in nog kleinere dingen?
Een jongen die dolgelukkig is dat
hij de hand van de paus mocht
schudden, een Oranje vlag voor
een beroemde dorpsgenoot?
Zou het een breed gedragen
dorpsproject zoals in Hegelsom
moeten zijn? De strijd van
Griendtsveen tegen het water?
Of juist een paar mensen, die een
bankje weten te realiseren?
Eén ding is zeker: ik ben er
nog niet uit. Maar gelukkig heb ik
– met de deadline in zicht – nog
een hele dag om lekker melancholisch te twijfelen. Voor u hoop
ik alvast vooruit dat 2015 goed
begonnen is en dat het net zo’n
jaar vol mooie lokale verhalen
mag worden.
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

16
01

zondag
4 januari 2015

KOOPJES
zondag
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Kn Horst Centrum lee
Koopzondag
12.00 - 17.00 uur

Centrummanagement Horst-Centrum blikt terug op een zeer druk en
bewogen jaar. Naast de wekelijkse markten, activiteiten en evenementen,
vonden er verschillende veranderingen in het straatbeeld plaats.
Het Centrummanagement is dan ook trots op de nieuwe en levendige
kern van Horst.

AGENDA

Horst Centrum

29 maart 2015

Rode loper show
26 april 2015

Horst-centrum
Leeft
28 juni 2015

Koopjeszondag

Het Centrummanagement Horst-Centrum blikt
tevreden terug naar een gezamenlijke deelname
en promotie op de Hiltho 2014. Door de toestroom
van vele toeristen was het af en toe erg druk bij de
parkeerplaatsen rondom het centrum. De aanleg
van nieuwe en ruime parkeerplaatsen aan het
Cuppenpedje en de Rodekruis-locatie dragen daar
nu positief aan bij. Ook tijdens de zomermarkten en
de jaarmarkt was het centrum extra druk bezocht.
Zelfs de weekmarkt hee dit jaar weer meer
bezoekers en marktlieden mogen verwelkomen.
Van leegstand is in het centrum van Horst
nauwelijks sprake, stelt het Centrummanagement.
Het Lambertusplein hee een boost gekregen door
de aanleg van een fantastische lichtjesfontein en
Horst hee nu ook zijn eigen Manneken Pis: het
Hundje van Horst. Papa’s en mama’s brachten
met hun kinderen veel plezier een bezoek aan de
ijsbaan op het Wilhelminaplein en er was sprake
van een eerste, uitstekend geslaagde editie van
Ut Glaze Hoês in het centrum van Horst. In totaal is
er ruim 17.000 euro geschonken aan het prachtige
doel stichting Vrienden van Hospice Horst aan de

Maas. In 2015 wordt de nieuwe hospice in Horst
gerealiseerd.
De koopzondagen waren dit jaar zeer geslaagd,
maar ook in het nieuwe jaar zal het niet stil
zijn in de kern van Horst. Naast de traditionele
koopzondagen en zomermarkten, volgen er meer
zaken op de agenda. De Horster versie van de
Walk of Fame wordt aangelegd, online wordt de
bekendheid van Horst-Centrum vergroot en vanaf
zaterdag 7 maart vindt er een wekelijkse Booremert
‘Vers vaan Hors’ op het Lambertusplein plaats.
Op zaterdag 12 en zondag 13 september wordt er een
groot agrarisch culinair weekend georganiseerd
met speciaal daarvoor aangelegde tuinen,
proeverijen en muzikale optredens door het
hele centrum. Maar eerst start Horst-Centrum
het jaar met de traditionele Koopjeszondag.
Diverse winkels doen mee aan de megauitverkoop
op zondag 4 januari.
Het Centrummanagement wil iedereen bedanken
voor zijn of haar bezoek. Ook in 2015 bent u meer
dan welkom.
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Acties en aanbiedingen
van deelnemers:

SALE
JEANS
1 € 35,00 2 € 50,00
voor

*

voor

*

*op geselecteerde items Actie start op vrijdag 2-1-2015

Wilhelminaplein 1

10% extra kassa- VROUW
korting op ALLES
Kerkstraat 28 A

50% SALE
nu bij Dwarz!

Kerkstraat 30

tot 75 % korting
Steenstraat 14

WINTEROPRUIMING
T/M 70% KORTING

Kerkstraat 20a

WO M E N ’ S

W E A R

(muv standaard en nieuwe collectie)

de helft
van de helft
Op aangegeven artikelen

10% extra
kassakorting
Steenstraat 4

WIN een reischeque
twv € 1000,-

De opruiming is begonnen!

Extra hoge
kortingen!

op alle afgeprijsde artikelen

Hoofdstraat 25

bij aankoop van een samsung led-verlichting

Kerkstraat 17

Coenders Horst
Kerkstraat 11

Buitengewoon compleet!
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‘Samen tillen wij Sportdorp Sevenum e.o. van de grond’
Het sportstimuleringsproject Sportdorp Sevenum e.o. wil in twee jaar tijd meer mensen meer en langer laten
bewegen. “Doel is om de gezondheid en leefbaarheid in Sevenum, Kronenberg en Evertsoord te vergroten met sport
en beweging als bindmiddel”, aldus de initiatiefnemers van voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum.

plaatselijke verenigingen en instellingen. “Hierbij kun je denken aan
uitwisselingen tussen bestaande verenigingen, maar ook aan vernieuwend
sportaanbod, zoals boksen, natuuryoga
of footgolf. Het is ook mogelijk om de
medische kant, waaronder diëtisten
en fysiotherapeuten, een podium te
bieden in een van de lokale accommodaties.”

‘We staan absoluut
open voor ideeën’

Het begon twee jaar geleden op
een bijeenkomst van Sportimpuls in
Swolgen, een subsidieregeling die
lokale sport- en beweegaanbieders
financieel ondersteunt. “We hadden
het plan om mensen door projecten en
initiatieven meer te laten bewegen en
accommodaties beter te bezetten.
Het waren toentertijd losse ideeën, die
uiteindelijk in samenwerking met de

gemeente tot het idee van een groot,
omvattend Sportdorp hebben geleid”,
aldus projectleider Wichard Aerts (52)
uit Sevenum. De eerste aanvraag in
2012 werd afgekeurd wegens
onvoldoende diepgang. “We hebben
toen flink ons huiswerk gedaan en het
plan naast vergelijkende Sportdorpen
en initiatieven gelegd. In 2014 is de
aanvraag goedgekeurd.

Vanaf november van dit jaar zijn we
bezig met de oriëntatie en voorbereiding”, vertelt hij trots.

Voor en door
Sevenum e.o.
Idee is om eendaagse activiteiten,
pilotmodules en structurele activiteiten
aan te bieden in samenwerking met

“Aangezien het een project
voor zowel jong als oud is, worden
ook activiteiten speciaal gericht op
65-plussers opgezet. Zo kan ik me
bijvoorbeeld voorstellen dat KBO
Sevenum in samenwerking met
Groengroep Sevenum en vogelwerkgroep ’t Hökske een wandeling organiseert, waarin verteld wordt over
vogels en de natuur”, aldus Wichard.
Het is een project voor en door
Sevenum, Kronenberg en Evertsoord,
benadrukt hij. “We willen inspelen
op de behoeftes van de inwoners.
Wanneer blijkt dat er voldoende
animo voor een bepaalde activiteit
is, kan deze zomaar blijvend worden.
Het gaat erom dat we mensen op
laagdrempelige wijze aan het sporten
krijgen, óók op financieel gebied. We
denken eraan om strippenkaarten

in te voeren. Slechts aanmelden en
beginnen, zonder verder papierwerk.”
De initiatiefnemers lijken er alle
vertrouwen in te hebben. Is er vanuit
de samenleving ook behoefte aan
een dergelijk project? “Voor de aanvraag hebben we een kleine steekproef gehouden. Hieruit bleek dat
veertig procent van de ondervraagden graag meer en een ander aanbod
wenste”, weet projectmedewerker
Danny Vullings (23) uit Sevenum. In
januari wordt bovendien een behoeftepeiling onder de inwoners van de
drie kernen afgenomen.
“We staan absoluut open voor
ideeën. Zo organiseren we een informatieavond op woensdag 7 januari
om van gedachten te wisselen met
sportgerelateerde instanties. In februari werken we beide peilingen uit
en tijdens de nationale sportweek in
april vinden de openingsactiviteiten
plaats, waaronder een sportcarrousel langs alle verenigingen”, vertelt
Wichard. Over twee jaar moet het
project zelfstandig kunnen draaien.
“Wij denken dat we het project,
mede dankzij subsidie, vervolg kunnen geven. Het wordt gegarandeerd
een succes. Maar het plan heeft
alleen kans van slagen wanneer we
samenwerken. Enkel samen tillen
wij Sportdorp Sevenum e.o. van de
grond”, besluit hij.

Korfballers strijden in Jeugd Challenge

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

tuin

Door: Korfbalclub De Merels
Diverse regioteams uit het dameskorfbal speelden dinsdag 23 december tegen elkaar tijdens de jaarlijkse Jeugd
Challenge in sporthal Arcus in Wijchen. Vanuit korfbalclubs uit deze gemeente werden na verschillende selectietrainingen diverse speelsters geselecteerd voor de teams van regio Oost.

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

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Een voorspoedig en gezond 2015!

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

De speelsters van De Merels (foto: De Merels)

www.restauranthetmaasdal.nl

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

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

Jeugd Challenge is een toernooi
met wedstrijden tussen de verschillende Nederlandse regioteams uit het
dameskorfbal. Voor het team onder
12 jaar werden Roos van der Beele en
Lisa Christiaens van De Merels uit
Melderslo en Roos Sauvageot van SV
Lottum geselecteerd. Voor het team
onder 14 jaar waren dit Mirthe van
Lipzig van De Merels en Janne
Beurskens van Sporting ST uit Swolgen
en Tienray. Voor het team onder 16
jaar werden Tamar Verdellen en Veerle
van den Brandt van De Merels
gekozen. Het team onder 12 jaar werd
getraind door Anouk Vullings en Ellis
Meijboom. Het team onder 14 jaar
door Irma Derikx en Mieke
Vogelzangs. Joop Ouderland uit Venray
en Nicole Penninx uit Helmond

trainden het team onder 16 jaar.
Het team onder 12 jaar speelde de
eerste wedstrijd tegen team Midden.
Helaas moest zij haar meerdere erkennen in team Midden en de wedstrijd
werd met 3-4 verloren. De wedstrijd
tegen West zou waarschijnlijk nog
moeilijker worden. Eindstand van de
wedstrijd was 10-7 voor West.
Het team onder 14 jaar speelde
uitstekend tegen Midden en wist
de eerste wedstrijd overtuigend te
winnen met 16-5. West had het de
wedstrijd daarna duidelijk moeilijker
tegen Midden en kwam niet verder
dan een gelijkspel. Aangenomen
mocht worden dat de wedstrijd tegen
West dan ook wel geen probleem zou
vormen. West liet zich in deze wedstrijd echter van een heel andere kant

zien. In de tweede helft nam Oost een
voorsprong van vier doelpunten. West
gaf zich echter nog niet gewonnen
en kwam in de slotfase nog gevaarlijk dichtbij. Uiteindelijk won Oost
de wedstrijd met 12-11 en was het
kampioenschap binnen voor het team
van Irma en Mieke.
Het team onder 16 jaar wist de
eerste wedstrijd ook met duidelijke
cijfers te winnen. Met 12-4 werd regio
Midden verslagen. Zoals vooraf echter
al verwacht zou het dus aankomen
op de wedstrijd tegen West. Al in de
eerste helft nam West een duidelijke
voorsprong en bij rust stond de stand
7-3 op het scorebord. Ook na rust had
Oost het moeilijk. Uiteindelijk wist
West deze wedstrijd dan ook verdiend
met 15-9 te winnen.
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Kasteelloop beleeft
koude 22e editie
Tussen de kerstmaaltijden in vijf of tien kilometer hardlopen: dat deden 570 enthousiastelingen tijdens de
Kasteelloop in kasteelpark Ter Horst in Horst. De jonge hardlopers liepen een of twee kilometer op tweede kerstdag, vrijdag 26 december. Een verslag.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Trainer SV United stopt
SV United en trainer Joop Theunissen beëindigen na dit seizoen hun
samenwerking. Dat meldt het bestuur van SV United.
Het bestuur van SV United en
trainer Joop Theunissen hebben de
eerste seizoenshelft geëvalueerd en
daaruit bleek dat de vereniging voor
de korte termijn andere prioriteiten
stelt dan Theunissen. Voorzitter van
SV United, Rob van der Heijden, legt
uit: “We hadden een verschil van
mening. De club wil investeren in de

jeugdopleiding en daarom goede
jeugdspelers niet versneld door laten
stromen naar de senioren.
Theunissen dacht daar anders over.
We hebben op harmonieuze wijze
besloten de samenwerking te
beëindigen.” Theunissen was sinds
januari 2014 hoofdtrainer van
SV United.

Nieuwe trainer korfbalclub
SV Lottum
Hoofdtrainer Wim van de Munckhof uit Swolgen vertrekt aan het einde
van het seizoen bij korfbalclub SV Lottum. Thijs Verlinden uit Roermond
wordt zijn opvolger.

In vergelijking met het eten van
een gevulde kalkoen is het een gezond
tussendoortje: de 22e editie van de
Kasteelloop in Horst. Het is met een
temperatuur van rond 4 graden een
koude aflevering van de loop. Twee van
de deelnemers zijn Tom Knoops en
Martijn Rongen. Zij doen mee aan het
koningsnummer: de tien kilometer.
De goed getrainde hardlopers draaien
daar hun hand niet voor om: “Ik heb
hier niet speciaal voor getraind. Ik ren
elke week tien kilometer”, zegt
Rongen. “Ik hoef niet te trainen voor
tien kilometer”, beaamt Knoops.
Als de twee mannen zich aan het
warmlopen zijn voor hun afstand,
druppelen de deelnemers aan de vijf
kilometer al over de finishlijn. Een van
hen is Jan Peeters, die met zijn zestig
jaar een van de oudere lopers is.

Hij is blij met zijn tijd van 21,30 minuten. “Gezien de omstandigheden wel.
Er is vier jaar geleden leukemie bij me
geconstateerd. De sport helpt me de
ziekte te bedwingen”, aldus Peeters.
Hij moet wel erkennen dat zijn tijden
sindsdien achteruit gaan. “Twee jaar
geleden liep ik nog twee minuten
sneller.” De hardloper is er niet minder
fanatiek op geworden. “Ik wil me altijd
honderd procent geven. Ik kom hier
niet om naar de vogeltjes te kijken”,
vertelt Peeters.

Koningsnummer
Jan Achten is secretaris van scheidsrechtersvereniging Horst-Venray, de
organisator van de Kasteelloop. Volgens
hem is de wedstrijd een succes door
de mensen die erbij betrokken zijn.
“Naast de grote groep vrijwilligers zien

we dat lopers vaak terugkeren. We zien
bijvoorbeeld dat families die vorig jaar
meededen nu weer van de partij zijn.”
Het koningsnummer van de
Kasteelloop wordt gewonnen door
Martijn Beurskens uit Nijmegen. Hij was
vorig jaar ook al de sterkste. Hij legde
tien kilometer af in slechts 34 minuten.
Rongen en Knoops eindigen op gepaste
afstand. Zij komen in respectievelijk
45,55 minuten en 43,39 minuten over
de eindstreep. “Prima resultaat. Ik ging
voor een tijd van onder de 48 minuten.
Zeker gezien de vele alcoholische versnaperingen van gisteren mag ik niet
klagen”, lacht Rongen.
Eerder op de ochtend renden 53
kinderen tot vijftien jaar al een of twee
kilometer. Het totaal aantal deelnemers
dat de Kasteelloop tot een goed einde
bracht kwam daarmee op 623.

Van de Munckhof is drie jaar
werkzaam geweest bij korfbalclub
SV Lottum. In deze periode trainde hij
het eerste en tweede elftal. Daarnaast
betrok hij de A-jeugd structureel bij de
trainingen om de doorstroming vanuit
de jeugd te stimuleren.
Zijn opvolger, Thijs Verlinden,
startte in 1987 zijn trainerscarrière bij
korfbalclub SV Lottum. Destijds was hij
vijf seizoenen trainer en promoveerde
het team van de derde naar de eerste

klasse. Naast zijn tijd in Swolgen is hij
onder andere trainer geweest bij
ROKA, HBSV, SV Merselo en verschillende gemengde teams. Momenteel is
Verlinden nog trainer bij KV De Treffers
uit Neerkant. Verlinden richt zich
volgens het bestuur van SV Lottum in
het bijzonder op de ontwikkeling van
jonge speelsters, het realiseren van
jeugdbeleidsplannen, het opleiden
van jeugdtrainers en het ontwikkelen
van een technische commissie.

E2 Sporting ST
kampioen
De jongens van het E2-team van Sporting ST uit Swolgen en Tienray zijn
kampioen geworden. Zij stonden de hele competitie op de tweede of
derde plaats, maar veroverden op de laatste competitiedag toch nog de
kampioenstitel.
De E2 heeft het hele seizoen maar
één wedstrijd verloren en de rest van
de wedstrijden gewonnen. Toch stond
de E2 van Melderslo de hele competitie
aan kop. Melderslo verloor onverwachts
haar laatste wedstrijd, waardoor

Sporting ST toch nog kampioen kon
worden. Zij speelden tegen de E3 van
America en wisten deze belangrijke
wedstrijd met 5-0 te winnen. Met één
punt voorsprong op het team uit
Melderslo werden zij kampioen.

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

Administratie Partners

Fifatoernooi bij Wittenhorst
RKsv Wittenhorst uit Horst organiseerde in het weekend van zaterdag 27 en zondag 28 december
samen met Movies5 een Fifatoernooi in haar kantine. Om de winterstop door te komen, werd een keer
niet in levenden lijve, maar via een computerspel gevoetbald. Voor de winnaar was de Fifa Cup Horst
aan de Maas.

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

Wij regelen het voor u!

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

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Noekie van den Ham
18 jaar
Melderslo
Radboud Universiteit
Nijmegen, Franse taal en
cultuur

Waar ben je trots op?
Ik ben trots op mijn hbo-propedeuse
van vorig jaar, omdat ik de opleiding
international bussiness and languages
niet zo leuk vond, maar toch doorgezet
heb en uiteindelijk in één jaar mijn
propedeuse gehaald heb. Ik was toen
zo blij, want daardoor kon ik naar de
universiteit om de opleiding te volgen
die ik nu doe.
Waar en wanneer voel je je echt
thuis?
Overal, zolang er maar leuke mensen
om me heen zijn en het er maar gezellig is. Ik voel me heel snel thuis bij
mensen en ik hou heel erg van gezelligheid en veel lachen.
Wat is je favoriete moment in de
week?
Vrijdagavond, want dan zie ik mijn
vriendinnen weer. Ik zit in een heel

gezellige vriendinnengroep met elf
meiden. Op vrijdagavond gaan we altijd
met z’n allen bij elkaar zitten of samen
uit. We studeren nu allemaal, dus ik zie
ze niet meer elke dag. Vrijdagvond met
mijn vriendinnen is voor mij echt hét
hoogtepunt van de week.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dat was afgelopen jaar. Ik kreeg het
advies van een lerares dat het niet
belangrijk is dat je overal perfect in
bent, zolang je jezelf maar blijft ontwikkelen, het uiterste uit jezelf haalt en
iets doet wat je leuk vindt.
Ik kan niet zonder …
Praten, ik praat zelfs in mijn slaap.
Sommige mensen worden er wel eens
een beetje gek van, vooral mijn ouders.
Ik kan echt urenlang over de grootste
onzin praten, maar de meeste mensen
vinden het gelukkig wel gezellig!
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
De beslissing dat ik van het hbo naar
de universiteit ging. Eerst studeerde
ik in Tilburg, maar het was toch niet

aan Noekie
van den Ham

helemaal wat ik wilde. Ik ben heel blij
dat ik deze beslissing heb genomen,
want ik vind mijn huidige opleiding
heel erg leuk.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik droom echt al heel lang van een
grote wereldreis. Ik vind andere landen
en culturen heel erg interessant.
Een land waar ik heel graag nog naartoe zou willen gaan, is Brazilië. Toen ik
negen was, hebben we een half jaar
een internationale studente uit Brazilië
in huis gehad en ik zou haar heel graag
nog een keer terug willen zien. En
natuurlijk heel veel reizen in Frankrijk.
Wat deed je als kind het liefst?
Op zondagmorgen met de hele familie
naar opa en oma gaan en dan met al
mijn neven en nichten spelen. Ik weet
nog dat we echt urenlang achter elkaar
rond konden rennen en springen.
Vooral verstoppertje spelen in het donker in het oude champignonbedrijf van
opa en oma was altijd heel leuk.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Een avondje stappen! Waar maakt niet

Wij wensen u alle goeds voor 2015

uit, zo lang er maar een leuke band
speelt.
Wat moeten we van je weten om je
echt te kennen?
Dat ik stiekem best wel verlegen ben.
Als je me eenmaal kent, praat ik echt
superveel en kan ik helemaal mezelf
zijn, maar in een groep met veel
onbekende mensen, ben ik toch best
wel verlegen. Ik ben liever een beetje
op de achtergrond, dan in het middelpunt van de belangstelling. Meestal
dan, haha.
Wat is jouw belangrijkste goede
daad geweest?
Niet mijn belangrijkste, maar wel
een leuke daad: toen er een tsunami
kwam in Sri Lanka, heb ik samen met
mijn broer het een en ander in elkaar
geknutseld, lege flessen opgehaald
en het opgehaalde geld aan giro 555
gegeven. Het was niet heel erg veel,
maar ik was toen heel erg trots op ons,
haha.
Wat zou je willen veranderen aan
jezelf?
Dat ik minder twijfel over bepaalde
dingen. Ik kan soms echt dagenlang
nadenken over dingen die wel of niet
doe en ik schiet er echt niets mee
op. Ik ben jaloers op mensen die zich
nergens druk om maken en nergens
over twijfelen.
Gevoel of verstand?
Gevoel. Ik doe vaak eerst dingen en
denk er na een tijdje pas over na.
Soms denk ik dan wel: dat had ik
beter niet kunnen zeggen of doen.
Tegenwoordig lukt het al beter om
eerst na te denken, maar ik denk niet
dat ik het ooit afgeleerd krijg.
Binnen of buiten?
Beide. In de zomer vind ik het heerlijk
om buiten te zijn en te terrassen met
mijn vriendinnen, maar in de winter zit
ik toch liever binnen met een warme
deken!
Chatten of bellen?
Chatten. Ik leef nog steeds op prepaid
en ik heb al een half jaar geen beltegoed en alleen gratis sms’jes en wifi.
Niemand snapt dit en ik zelf eigenlijk
ook niet, haha, maar ik heb er verder
bijna nooit last van.

Cateringservice
Jolanda Pouwels

De beste wensen
en een gezond 2015
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

Knallend
het nieuwe
jaar in
Wat een paniek,
afgelopen donderdag.
Iedereen bijna bijgekomen
van het (vr)eetfestijn dat
kerst heet, blijkt er een bom
te liggen op de Westsingel in
Horst. EOD (mensen in coole
astronautpakken die
bommetjes opruimen) van
Culemborg erbij, opgeruimd
staat netjes. Maar dat geldt
niet voor al het andere
gevaarlijke vuurwerk dat hier
in Nederland rondslingert.
De tijd van op oudejaarsdag
om 10.00 uur wakker worden,
de deur uitlopen en rotjes om
je oren hebben vliegen, is
voorbij. Gelukkig. Maar, vanaf
18.00 uur breekt het onheil wel
los. Gemeenten (waaronder
ook Horst aan de Maas) hebben
deze regeling ingevoerd. Ik
betwijfel of het gaat werken,
en mensen (lees: kinderen)
zich er ook echt aan gaan
houden. Ik vrees dus dat ik op
de laatste dag van 2014 weer
gewekt wordt door met
vuurwerk spelende jongetjes
(en meisjes: emancipatie) van
gemiddeld twaalf jaar. Wat een
domper.
Je kunt nergens meer veilig
over straat, honden kruipen
onder banken, prullenbakken
worden opgeblazen. En last but
not least: vuurwerkbommen
worden aan de lopende band
gemaakt. Jongeren onder de 18
mogen dus wel ‘spelen’ met
rotjes en ander vuurwerk, maar
niet drinken? Dat kikkerlandje
van ons heeft toch wel wat
aparte regels.
Siervuurwerk vind ik
prachtig, maar naar mijn
mening mag dat hele ‘knal’vuurwerk afgeschaft worden.
Scheelt weer een hoop
opruimen voor de gemeente,
maar ook voor bewoners. De
hele tuin vol hebben liggen
met afgestoken rotjes is niet zo
prettig, ik spreek uit ervaring.
Hopelijk is voor iedereen
het nieuwe jaar goed
begonnen, zonder
vuurwerkbommen en met alle
tien vingers nog aan zijn of
haar handen. Iedereen een
(niet)-knallend 2015
toegewenst!
Liefs, Anne
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Vier seizoenen

Winterwandeling in ’t Ham
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 4 januari een winterwandeling in natuurgebied ’t Ham in Horst.
Deze wandeling start om 09.30 uur bij de kleine parkeerplaats aan de Hesselenweg in Horst.
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Circle J in OJC Cartouche
De Irish folkband Circle J verzorgt zaterdag 3 januari een optreden in
OJC Cartouche in America. Zes jaar geleden betrad de band dit podium al
eens eerder.
De Irish folkband Circle J bestaat
uit vijf muzikanten. De Nederlandse
band stond al op podia en festivals in
binnen- en buitenland, zoals
Paradiso, Tivoli, Festival Mundial in
Tilburg, Wild at Heart in Berlijn en

Festival Puelles Rock in Spanje. Circle
J deelde eerder het podium met
internationale namen als Dropkick
Murphys, Blood or Whiskey en Jason
Webley.
Entree is gratis.

LGOG bezoekt Odakerk
Traditiegetrouw brengt LGOG Kring Ter Horst in de wintermaanden
een bezoek aan een kerk in de regio. Op woensdag 7 januari is de Sint
Odakerk in Melderslo aan de beurt.
Harrie Litjens vertelt tijdens het
bezoek over de geschiedenis van de
kerk, de bouw, de bouwpastoor en
alles wat daarbij hoort. De rondleiding

op 7 januari begint om 19.00 uur in
de kerk en duurt ongeveer een uur.
Deelname is gratis en aanmelding
vooraf is niet nodig.

Aftreden
Dreumel-prins Horst
Regerend prins Rob I van carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst
neemt op zondag 4 januari om 15.00 uur samen met zijn prinses en
adjudanten officieel afscheid in zaal De Lange in Horst.
De winterwandeling vindt plaats
in het kader van vierseizoenenwandelingen van IVN Geijsteren-Venray. In
het beekdal zijn de wandelpaden
moeilijk begaanbaar omdat het
rundvee ze ook gebruikt. Stevig
schoeisel wordt daarom aangeraden.
Natuurgebied ‘t Ham wordt in alle vier
de jaargetijden bezocht. Mensen die

alle vier seizoenen meegaan, beleven
het natuurgebied telkens anders en
zien de natuur in de loop van het jaar
veranderen.
’t Ham is een stuk van het beekdal
van de Molenbeek die langs Horst
stroomt. Daar meandert de beek en is
een van de oevers verlaagd om extra
water te kunnen bergen.

Deelnemers kunnen in de winter, als
alles kaal is, de beverburcht zien
liggen. Aan de oostkant liggen de
zandverstuivingen van de Reulsberg.
’t Ham is een kleinschalig en afwisselend gebied dat zich volgens de
organisatie uitstekend leent om
het meerdere keren per jaar te
bezoeken.

Nieuwjaarsconcert
Koninklijke Harmonie Unie
Koninklijke Harmonie Unie houdt op zondag 4 januari een nieuwjaarsconcert in De Wingerd in Sevenum. De zaal
is open vanaf 13.30 uur, het concert begint om 14.00 uur.
staan onder meer stukken als de
Radetsky Mars, Morgenstimmung,
Berliner Luft en een variatie van Strauss
Melodieën. Na het A-korps spelen ook
de Startersgroep en de Jeugdunie enkele

stukken. Dit optreden is tevens het
afscheidsconcert van de dirigent van het
A-korps, Jo Brouwers. In het nieuwe jaar
gaat de harmonie verder met een
nieuwe dirigent.

Demonstratie oude ambachten
In Museum De Locht in Melderslo wordt op zondag 4 januari een demonstratie van oude ambachten verzorgd. De
demonstratie begint om 13.00 uur.
Behalve de vaste expositie en de
wisselexposities Het Hemelrijk en
Klokken van Jean Wilmar, is er voor
bezoekers van De Locht op deze

van Heite Soep, De Kleffe Zök,
de Liedjeszangers- en zangeressen
en de dansgarde.
Toegang is gratis.

Kienavonden
in Tienray stoppen
De laatste kienavond in Tienray heeft eind december plaatsgevonden in het parochiehuis. De kienavond werd ongeveer 44 jaar georganiseerd.

Afscheid dirigent

De Sevenumse harmonie geeft elk
jaar traditiegetrouw een nieuwjaarsconcert. Dit jaar is er voor gekozen om ook
echte traditionele nieuwjaarsstukken ten
gehore te brengen. Op het programma

Na zijn aftreden wordt prins Rob I
opgenomen binnen de Ald Preense.
Het programma van de middag
bestaat verder uit optredens

zondagmiddag ook een demonstratie
van oude ambachten te bekijken.
Medewerkers van Museum De Locht
laten zien hoe vakmensen met

eenvoudige materialen en hulpmiddelen nuttige producten kunnen maken.
Kijk voor meer informatie op
www.delocht.nl

ELKE ZONDAG

OPEN
van 12.00 tot 17.00 uur

In de beginjaren was voetbalvereniging Sporting ST verantwoordelijk voor de kienavonden, maar
daarna werd de organisatie afgewisseld door verschillende verenigingen
uit Tienray. Ook het Gemengd Koor uit
Tienray organiseerde mee. Davy van
Vught van dit koor vertelt: “De

avonden waren altijd ontzettend
populair bij ouderen uit de omgeving.
Er waren jaren dat er iedere week
zo’n 250 mensen kwamen kienen.
De laatste drie jaar werd dat aantal
ongeveer 120 en nu nog maar
tachtig. Dat is niet genoeg om de
avond nog rendabel te maken.”

Jeugdprins D’n Dreumel
Jeugdcarnaval D’n Dreumel viert op zondag 11 januari de proclamatie
van de Horster jeugdprins. Vorst Sideris geeft alvast een hint over de
nieuwe prins in het jaarlijkse prins(ver)raoje.
Ziede net zoeás ozze neeje
jeugdpreens ok zao ontgoocheld nao
de iërste tip ván vurrige waek? Ziet
ma neet bang, want op ’t moment
dát geej dit laest, zien d’r mier aover
aan ’t prakkezere. ‘Vurdát ge ’t wet
staode op ’t verkierde biën’, zag
ozze komende neeje hiërser aover
os jong Dreumelriëk. Die opmerking

stalt natuurlijk op gen vaerke, dus
heb ik ‘m nag is good oetgelag dát
ge ás neeje jeugdpreens wal
degelijk staerk in ow schoon mot
staon. Daat begreep ‘ie ma al te
good. Onder ’t motto ‘hos ma mej
mit meej’, zal heej d’r alles aan
doon um good vur d’n daag te kome.
Daat belaoft waat.

He nk Bove e in Horst is tot ca rn av al
ELKE ZONDAG OPEN
uu r,
du s 7 da ge n pe r we ek kuvantn u12bijtoton17s ter
ec ht .

Henk Bovee Horst

Handelstraat 13 • T 077- 397 90 00 • www.bovee.nl

Al ruim 45 jaar hét vertrouwde adres voor keuken en badkamer!
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cultuur

02
01

Nieuwjaarsconcert
Harmonie Horst

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Nieuwjaarsconcert
za 3 januari 19.00 uur
Organisatie:
muziekvereniging St. Caecilia
en vocal group Happy Sound
Locatie: St. Jozefkerk

Optreden Ierse folkband
Circle J
za 3 januari 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Prinsenbal
zo 4 januari 15.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

Broekhuizen

De Koninklijke Harmonie van Horst houdt op zondag 4 januari in ’t Gasthôes in Horst het nieuwjaarsconcert
The American Dream. Het concert wordt geopend door het jeugdorkest onder leiding van Mannie Beckers.

Thema-avond veranderingen in zorg voor mensen
met dementie
ma 5 januari 19.30-21.30 uur
Organisatie: Alzheimer Café
Horst aan de Maas
Locatie: Mikado

Kronenberg
Nieuwjaarstreffen

zo 4 januari 11.00-13.00 uur
Organisatie: dorpsraad
Locatie: De Torrekoel

Lottum
Prinsenbal

za 3 januari
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: Harmoniezaal

Na een optreden van het
jeugdorkest betreden de Koninklijke
Harmonie van Horst onder leiding van
Björn Bus en de slagwerkgroep onder

leiding van Hans Vloet samen het
podium in cultureel centrum
‘t Gasthoês. Zij brengen afwisselend
en gezamenlijk muziekwerken ten

gehoor. Ook wordt er samengewerkt
met musici Egbert Derix, Norbert
Leurs en Roy Verbeek. Het concert
begint om 14.00 uur.

Prinsenbal

Jeugdmatinee

zo 4 januari 14.11 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Maaspaviljoen

zo 4 januari 16.11 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: Harmoniezaal

Optreden Peter Ryan

Evertsoord

Meerlo

Peter Ryan staat op zaterdag 3 januari op het podium van café D’n Tap in Horst. Hij zingt Nederlandstalige
meezingers, Duitse schlagers en Engelstalige klassiekers.

zo 4 januari 11.00-13.00 uur
Organisatie: Stichting
Gemeenschapshuis Evertsoord
Locatie: Smêlentôs

za 3 januari 20.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Nieuwjaarstreffen

Horst

Handbaltoernooi
vr 2 januari 12.00-17.00 uur
Organisatie:
Handbalclub Wittenhorst en
Sport aan de Maas
Locatie: sporthal De Berkel

Prinsenbal, liedjesavond en
uitkomen boerenbruidspaar

Winterwandeling
zo 4 januari 10.00-13.30 uur
Organisatie:
Kamerooj van De Vöskes
Locatie: start café Oud Meerlo

Melderslo
Ambachtendag

Verlovingsbal boerenbruiloftspaar
za 3 januari 20.11 uur
Organisatie:
volleybalclub Hovoc
Locatie: Froxx

Egbert Derix ontmoet Renée
van Wegberg
za 3 januari 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

za 3 januari 21.00-01.00 uur
Locatie: Café D’n tap

Winterwandeling
zo 4 januari 09.30 uur
Organisatie:
IVN Geijsteren-Venray
Locatie: P-plaats Hesselenweg

wo 7 januari 19.00 uur
Organisatie:
LGOG Kring ter Horst
Locatie: Sint Odakerk

Meterik

za 3 januari 19.30 uur
Organisatie:
muziekvereniging Concordia
Locatie: MFC De Meulewiek

Optreden The Sparks
zo 4 januari 18.00 uur
Locatie: café Kleuskens

Sevenum

Nieuwjaarsconcert
zo 4 januari 14.00 uur
Organisatie: Koninklijke
Harmonie Unie
Locatie: De Wingerd

Nieuwjaarsconcert
zo 4 januari 14.00 uur
Organisatie: Koninklijke
Harmonie van Horst
Locatie: ‘t Gasthoês

Aftreden prins Rob I
zo 4 januari 15.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: Zaal De Lange

eigen drive-in show. De avond
begint om 21.00 uur en duurt tot
01.00 uur.

Nieuwjaarsconcert America
Vocal Group Happy Sound en muziekvereniging St. Caecilia uit America treden op zaterdag 3 januari om
19.00 uur samen op in de Sint Jozefkerk in America.
Voor de tweede opeenvolgende keer
geeft muziekvereniging St. Caecilia uit
America een nieuwjaarsconcert waarbij

Happy Sound de zang voor haar rekening klassiek-, en filmmuziekgenre. Zo wordt
de dans macabre, de Griekse Sirtaki en
neemt. Hierbij worden diverse soorten
muziek ten gehore gebracht uit het pop-, muziek uit de film The Rock gespeeld.

Bezoek Sint Odakerk

Rommelmarkt
zo 4 januari 09.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Mèrthal

Presley. Zijn stem doet dan ook veel
aan die van Elvis denken.
Peter Ryan zingt live en verzorgt zijn

zo 4 januari 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Nieuwjaarsconcert
Optreden Peter Ryan

Naast deze liedjes, bestaat het
repertoire van Ryan uit de grootste hits
van de King of Rock ’n Roll, Elvis

Verstappen Verpakkingen ontwerpt en produceert kunststof
verpakkingen. Het assortiment bestaat uit verpakkingen
voor zowel de food- als non-foodindustrie.
Verstappen Verpakkingen is een familiebedrijf dat sinds 1979
bestaat en is uitgegroeid tot een onderneming met ongeveer
50 medewerkers. Inmiddels is ook de tweede generatie van de
familie werkzaam in het bedrijf.
In verband met de verdere groei van onze organisatie,
willen wij graag ons team versterken en zijn wij op zoek naar

Technisch tekenaar /
werkvoorbereider

(M/V)

Fulltime MBO+/HBO niveau WTB

Assistent
teamleider

(M/V)

Informatieavond ‘Ons
sportdorp, jouw sportdorp’
wo 7 januari 20.00 uur
Organisatie:
Sportdorp Sevenum eo
Locatie: kantine Sparta ‘18

Fulltime MBO-niveau

Proces operator
extrusie
(M/V)

Fulltime MBO-niveau

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Heb jij belangstelling
voor een van deze vacatures
of wil je meer informatie hierover?
Bezoek ons dan op
www.verstappenverpakkingen.nl
Heb jij interesse in een van deze vacatures ?
Stuur je CV met motivatiebrief vóór 12 januari 2015 naar:
Verstappen Verpakkingen B.V.
t.a.v. mevrouw M. Verstappen
Broekveldweg 2, 5961 NP HORST
Of per e-mail naar
sollicitatie@verstappenverpakkingen.nl

02
01

Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)

Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 uur

zaterdag
		
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Heilige mis
Dichterbij
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

Huisartsenpost

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Verloskundige zorg

Tienray

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Sevenum

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
2 t/m 8 januari 2015
Kies Mondzorg Arcen
Maasstraat 36a, Arcen
T 077 473 23 13

Alarmnummer

112

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

18.00
15.30
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Lottum
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Vijf liedjes uit Horst aan de Maas
naar halve finale LVK
Tussen de zestig halve finalisten voor het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer zitten dit jaar vijf liedjes uit
Horst aan de Maas. Op 2, 9 en 16 januari strijden zij om bij de beste liedjes te zitten en door te gaan naar de finale
in Kerkrade op 30 januari.
De hoofdjury koos uit 218
uitzendingen 27 liedjes uit NoordLimburg. Drie daarvan komen uit Horst.
Heite Soep met Dát kán alliën mit
vastenaovend, Erik van Rengs en Ber
van Issum met De vastenaovend app
en Thijssen & Co met Kolder in de kop
zijn tot de halve finale doorgedrongen.
Ook De Cornetto’s met
Madamameniksoét uit Melderslo en
Björn van Berkel uit Grubbenvorst met
Bis dich det strijden mee voor een
finaleplaats.
Sven van Berlo van Heite Soep
vertelt dat het voor hen een droom is
die uitkomt. “We zijn er ontzettend blij
mee. We hebben geen idee hoe we
onze kansen moeten inschatten voor

deze finale, want we hadden al echt
niet verwacht dat we mee mochten
doen. De liedjesavond in Horst was al
een feest voor ons en nu staan we ook
nog in de halve finale tussen de echte
top van de liedjes. Het is echt een
gekkenhuis bij ons nu, maar we gaan
op 2 januari voor 200 procent voor de
winst.”
Ook De Cornetto’s hadden niet
verwacht in de halve finale te staan.
“Het is voor ons jaren geleden dat dit
is gelukt”, reageert Ed Vullings.
“We zijn superblij en we hopen in
de finale te komen. Dat zal nog wel
moeilijk worden, maar de eerste stap
is alvast gezet.” Thea Thijssen van
Thijssen & Co vindt het erg leuk dat

er dit jaar veel liedjes uit Horst aan
de Maas in de halve finale staan.
“Hopelijk gaat het dan ook echt lekker
leven hier”, zegt ze. “Wij van Thijssen
& Co zijn heel blij dat we er dit jaar
weer bij zijn. Vorig jaar stond het bij
ons door omstandigheden even stil,
daarom is het extra leuk dat we nu in
de halve finale staan.”
De halve finales van het LVK 2015
worden op vrijdag 2, 9 en 16 januari
van 18.00 tot 20.00 uur uitgezonden
op L1-tv en -radio. Na afloop kunnen
alle kijkers via telefoon en sms op drie
liedjes een stem uitbrengen. Dat kan
ook na de herhalingen van de halve
finales op de zaterdag 3, 10 en 17
januari.

Bekendmaking zomerprins Horst
De maondaagavundclub maakt op maandag 12 januari de negende zomerprins bekend in café De Beurs in Horst.
Om 21.30 uur neemt de organisatie afscheid van de achtste zomerprins
Johan en zijn gevolg en om 22.11 uur
begint de proclamatie van de nieuwe
prins.

Het uitroepen van een zomerprins
begon negen jaar geleden als een
grapje, maar is inmiddels een niet
meer weg te denken activiteit
geworden in het Dreumelrijk.

Harrie Vissers presenteert en het
muzikale duo Hennie en Arie
verzorgen het optreden.
Zomercarnaval wordt op zaterdag
11 juli gehouden.

Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

50
%
korting
op monturen uit
de opruiming

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61 www.kruytzeropt iek.nl

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

VAN RABOBANK HORST VENRAY

Rabo Beleggen App op nummer 1 in onderzoek
IEX netprofiler
Online onderzoeksbureau Netprofiler heeft de Rabo Beleggen App in haar jaarlijkse IEX Netprofiler onderzoek
beoordeeld als beste in de markt in 2014. Daarmee laat de
Rabobank met haar beleggenapp niet alleen de andere
grootbanken, maar ook partijen als Binck en Alex achter
zich. Het onderzoek bestaat uit een analyse door experts
en een klantenonderzoek.
Score op eenvoud en gemak
Bij beleggenapps ligt de nadruk op het handelen. Zeker op het
relatief kleine scherm van een app is het belangrijk om overzicht
en gemak te bieden. Juist hier weet de Rabo Beleggen App
mee te scoren. Beleggers zien de app als eenvoudig, simpel en
makkelijk in gebruik. Het aanbieden van actueel nieuws en het
kunnen raadplegen van een koersoverzicht zien de onderzoekers
als mogelijke verbeterpunten.

Rabobank beste overall score online beleggen
Naast de Rabo Beleggen App scoort de Rabobank ook goed als
het om online beleggen gaat. Binck is overall de beste broker, maar de Rabobank scoort het beste van de grootbanken.
Daarmee laat zij ING en ABN AMRO nipt achter zich. Volgens het
onderzoeksbureau boeken de grootbanken flinke vooruitgang
op het vlak van online beleggen en vinden ze aansluiting bij
partijen als Binck en Alex.

FINANCIEEL JAAROVERZICHT
Op het Financieel Jaaroverzicht staan de gegevens van uw
betaal- en spaarrekeningen, bouwrekeningen, afgegeven
bankgaranties, vreemde valutarekeningen en hypothecaire
leningen. Dit overzicht is handig voor uw belastingaangifte.
U ontvangt uw Financieel Jaaroverzicht ieder jaar in januari of begin februari. Bankiert u via internet, dan krijgt u het jaaroverzicht
digitaal: in pdf-vorm in de Berichten Inbox in Rabo Internetbankieren. Klik nadat u bent ingelogd in het menu onder de blauwe
balk op ‘Berichten’. Als uw Financieel Jaaroverzicht gereed is, kunt
u het hier vinden en downloaden. Open het bericht en open
vervolgens de bijlage. U kunt het overzicht nu opslaan op uw
computer en/of printen.

Bankiert u niet via internet, dan sturen wij het Financieel Jaaroverzicht per post naar u toe. Dit kan wat langer duren, omdat
we de verzending zoveel mogelijk combineren met bijvoorbeeld
de verzending van een afschrift.
Heeft u ook bankrekeningen op verschillende adressen? Of heeft
u rekeningen met verschillende tenaamstellingen, bijvoorbeeld
een eigen rekening en een gezamenlijke rekening? Dan ontvangt u meerdere jaaroverzichten. Heeft u het voorgaande jaar
een rekening opgeheven, dan staat dat ook op het Financieel
Jaaroverzicht.
Overigens kunt u uw digitale rekeningafschriften tot 15 maanden
terugvinden in internetbankieren.

LEDEN-VOOR-LEDEN
AANBIEDINGEN
WINTER
2014
In de wintereditie van
Dichterbij Horst Venray
plaatsten ondernemers
aanbiedingen voor
leden van onze bank
uit de gemeentes Horst
aan de Maas, Venray en de dorpen
Well/Wellerlooi.
Met deze aanbiedingen stimuleren wij aan
de ene kant de omzet voor de ondernemers.
En aan de andere kant profiteert u als lid van
het voordeel dat u geboden wordt.
De volgende ondernemers plaatsten een
aanbieding via Leden-voor-Leden:
het Loopcentrum Horst, PLUS Lucassen
Horst, September Bloemen Venray en
ut Snoephuuske Horst.
U vindt de ledenaanbiedingen op onze
website onder www.rabobank.nl/horstvenray_
ledenaanbiedingen. De bonnen zijn
uitsluitend digitaal beschikbaar.

Samen fietsen voor een donatie
tijdens de Rabobank Fietsdag
Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 5 september 2015
Op zaterdag 6 september 2014 fietsten leden van Rabobank
Horst Venray een bedrag voor hun vereniging of stichting bij
elkaar! Het was een geweldige dag waar wij met veel plezier
op terugkijken.
Ook in 2015 organiseren we de Rabo Fietsdag en wel op
zaterdag 5 september 2015. Meer informatie volgt binnenkort.

Directie en
medewerkers
wensen u een gezond
en voorspoedig
2015!

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

JAAROVERZICHT
ACTIVITEITEN 2014
RABOBANK HORST VENRAY
In het afgelopen jaar organiseerde Rabobank Horst
Venray vele activiteiten voor haar klanten. Daarnaast
waren we als deelnemer, facilitator of sponsor
betrokken bij initiatieven uit de samenleving.
Hiervan hebben we een overzicht gemaakt.
Dit overzicht vindt u op onze website.

CHIPKNIPTEGOED
AUTOMATISCH
TERUGGESTORT NA
1 JANUARI
De Chipknip verdwijnt op 31 december
2014. Het kan zijn dat u na deze datum
nog een tegoed op uw Chipknip heeft
staan. De Rabobank zal dit tegoed dan
automatisch terugstorten op uw bankrekening voor 7 februari 2015.
In incidentele gevallen is het niet mogelijk
om een resterend chipknipsaldo automatisch
terug te storten. Bijvoorbeeld omdat de
bijbehorende rekening is opgeheven. Heeft u
na 7 februari 2015 niets ontvangen? Neem
dan hierover contact op met uw Rabobank.

