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Oh kom er eens kijken
Sinterklaas en zijn zwarte pieten waren ook dit weekend druk in de weer met het bezoeken van verschillende dorpen in Horst aan de Maas. De Goedheiligman kwam onder
andere in een rode Jeep een bezoekje brengen aan Melderslo. Hier werd hij samen met zijn pieten begroet door een grote groep kinderen en hun ouders. In MFC De Zwingel
traden de kinderen, sommige zelfs verkleed als pietje, met liedjes en dansjes op voor de Sint en zijn zwarte pieten.
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De Helenavaart in Griendts
veen is vervuild. Volgens
Waterschap Peel en Maasvallei is
er rioolwater op een ‘dood
lopende zijtak’ van de vaart
geloosd.
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Het waterschap geeft aan
dat de vervuiling zichtbaar is en
dat er melding is gedaan van
stankoverlast. Er is onderzoek
gedaan naar de oorzaak van de
vervuiling. Er zijn intussen tijdelijke
maatregelen getroffen. Zo is er
een rioolleiding dichtgezet en een
rioolput wordt geleegd. Er wordt
nog gekeken naar een structurele
oplossing voor het probleem.
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Eerste Meterikse kermis

‘Voor het hele dorp’
Bijna elke kern in Horst aan de Maas heeft een eigen kermis. Behalve
Meterik. Zes jongeren in het dorp willen daar verandering in brengen en
organiseren in juli volgend jaar de eerste Meterikse kermis.
Het idee voor een eigen kermis
in Meterik was er al langer, vertellen

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Witgoed & van Bontewas
gehele gemeente
Jansen Noy
gehele gemeente
Kwalitaria ’t Hukske
voor America, Hegelsom, Horst,
Melderslo en Meterik

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
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wim Coenen, Anne Gubbels,
Judith van Meijel, Niels van Rens,
Berend Titulaer en Rosanne Vromen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
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.

media
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Wouter Hermans, Koen Lemmen en
Guus Jacobs, respectievelijk voorzitter, secretaris en bestuurslid van de
stichting die de organisatie van het
evenement op zich heeft genomen.
“Er zijn twee redenen waarom wij een
kermis in het dorp willen organiseren”,
geeft Wouter Hermans aan. “In veel
kleine dorpen verdwijnen steeds meer
voorzieningen en dat is niet goed
voor de leefbaarheid. Daarnaast is er
tijdens de zomer in Meterik geen echte
activiteit waar het hele dorp heen kan
gaan. En dat is juist het leuke van een
kermis: jong en oud gaat er uit zijn
bol.” Een idee is zo verzonnen, maar
dat moet dan wel een vervolg krijgen.
“Dus hebben we op een gegeven
moment gewoon de stoute schoenen
aangetrokken en gekeken hoe we dit
idee concreet konden maken”, zegt
Koen Lemmen. Er volgden gesprekken
met gemeente Horst aan de Maas, de
plaatselijke dorpsraad en ook de bevolking werd om haar mening gevraagd
door middel van een enquête.
Hermans: “Van de 394 reacties die
we hebben teruggekregen, bleek
75 procent positief tegenover een
kermis in het dorp te staan. Het draagvlak is er dus zeker.”
In eerste instantie wilde de groep
al in 2015 een kermis organiseren. Dat
bleek echter niet haalbaar. Daarom
is er voor gekozen de allereerste

Meterikse kermis in het weekend van
9, 10 en 11 juli volgend jaar plaats
te laten vinden. “Zo sluit deze mooi
aan bij de kermissen in Hegelsom en
America”, aldus Hermans. Voordat
het zo ver is, moet er nog wel het
een en ander geregeld worden. De
stichting krijgt daarbij hulp van twee
uitbaters in het dorp. Zij staan garant
voor de horeca in de feesttent. Voor
de daarnaast benodigde subsidies
en sponsorgelden moet de groep
vervolgens zelf op pad. Omdat het
huren van een kermisattractie kostbaar
is, heeft de stichting ervoor gekozen
zich te richten op een nostalgische

kermis, met attracties zoals die in de
jaren 60 te vinden waren. Daarnaast
komt er een feesttent en worden er
nog randactiviteiten georganiseerd,
zoals workshops. “We willen echt dat
het een feest voor iedereen wordt”,
aldus de voorzitter. Op zaterdag
9 juli is de feestelijke opening van
de kermis. De volgende dag begint
met een gezamenlijk ontbijt, gevolgd
door de hele dag muziek in de tent.
Op maandagmorgen zijn er activiteiten
voor de ouderen van het dorp en
’s middags is er een talentenjacht voor
de basisschoolkinderen. De kermis
wordt ’s avonds afgesloten met een

soundmixshow. “Ambitieus?”, reageert
Koen, “Zeker, maar het is wel te doen.”
Waar de kermis precies komt, is nog
niet besloten. Guus Jacobs: “In elk
geval wel midden in het dorp. Het zal
een beetje afhankelijk zijn van wat
mogelijk is. We merken in elk geval
dat de mensen heel enthousiast zijn.
Ik word nog regelmatig aangesproken
met de vraag hoever we zijn.” Bang dat
er te veel concurrentie is van andere
dorpskermissen, zijn de drie niet.
“Zoals wij naar de kermis in Hegelsom
en America gaan, hopen wij dat die
dorpen straks ook naar de kermis in
Meterik komen.”

Bezwaarschriften tegen handhavingsbesluit Limburgs Uitje ongegrond
Gemeente Horst aan de Maas trad in juli handhavend op tegen activiteiten van Limburgs Uitje in Sevenum. Tegen dit besluit gingen destijds zowel de
eigenaar van Limburgs Uitje, als de omwonenden die het verzoek om handhaving indienden, in bezwaar. Gemeente Horst aan de Maas verklaart nu beide
bezwaarschriften ongegrond.
Gemeente Horst aan de Maas
legde Limburgs Uitje afgelopen juli een
dwangsom op, als deze niet zou stoppen met haar activiteiten. De sport- en
spelactiviteiten van het bedrijf waren
enkel toegestaan als de deelnemers
ook overnachten op het terrein. Dit
gebeurde sinds maart niet meer. De
sport- en spelactiviteiten die Limburgs
Uitje destijds aanbood, waren daarom
in strijd met het bestemmingsplan,
aldus het College van B&W en de recht-

bank van Roermond. Deze laatste wees
in september een kort geding van de
eigenaar tegen het handhavingsbesluit
van de gemeente af.
De omwonenden maakten in
augustus bezwaar tegen het handhavingsbesluit van de gemeente, omdat
zij vonden dat de gemeente op meer
aspecten handhavend op zou moeten
treden dan in het besluit opgenomen.
Zij stelden in hun bezwaar dat de
verlening van de drank- en horeca-

vergunning aan Limburgs Uitje is in
strijd was met het bestemmingsplan
en dat dit leidt tot aantasting van hun
woonklimaat. De eigenaar, Kai Reijnen,
diende ook een bezwaarschrift in,
omdat hij van mening was dat zijn
activiteiten wel toegestaan waren op
het perceel. Ook diende Reijnen een
verzoek om voorlopige voorziening in
bij de rechtbank in Roermond, die dit
verzoek in september afwees.
Gemeente Horst aan de Maas heeft

nu op advies van de Commissie voor
behandeling van bezwaarschriften en
klachten besloten de bezwaarschriften van zowel de eigenaar als de
omwonenden ongegrond te verklaren
en het oorspronkelijke handhavingsbesluit in stand te houden. Limburgs Uitje
hoeft echter geen dwangsom meer te
betalen aan de gemeente, omdat deze
vanaf begin oktober gasten laat overnachten bij de groepsaccommodatie.
Hierdoor is hij niet meer in overtreding.

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.perfectfinishbv.nl
+31 6 48 35 24 27
Facebook.com/perfectfinishbv
info@perfectfinishbv.nl
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

Aanbieding

Overheerlijk royaal 4-gangen
keuze-/verrassingsmenu
voor 2 personen

€93,00

€46,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Voorkeurslocatie

Station Grubbenvorst aan
Burg. van Kempenstraat

Met lekkere speculaas kruimels!

Het nog te bouwen treinstation in Grubbenvorst komt waarschijnlijk aan de Burgemeester van Kempenstraat.
In overleg met de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo heeft provincie Limburg deze plek als voorkeurslocatie
aangewezen.
Naast de Burgemeester van
Kempenstraat kwam ook de
Californischeweg nog in aanmerking
voor het nieuwe station. Tijdens de
vergadering van de commissie ruimte
in september bleek nog dat de laatste
optie ongeveer 2,3 miljoen euro
goedkoper is.
Volgens de provincie is na
onderzoek naar de geschiktheid van

locaties aan de Californischeweg en
de Burgemeester van Kempenstraat
de uiteindelijke keuze gevallen
op de locatie Burgemeester van
Kempenstraat. ”Hierbij is rekening
gehouden met de kosten voor
maatregelen die nodig zijn als gevolg
van de mogelijke aanleg van dubbel
spoor in de toekomst”, aldus de
provincie. In dat geval is de locatie aan

de Burgemeester van Kempenstraat
goedkoper omdat daar dan minder
aanpassingen nodig zijn, zegt een
woordvoerder van de gemeente
desgevraagd.
De komende maanden wordt
in overleg met een werkgroep
van bewoners uit Grubbenvorst
een ontwerp voor de nieuwe
stationsomgeving gemaakt.

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

Frisse scholen

Basisscholen slecht
geventileerd
De gemeenteraad van Horst aan de Maas gaat een bedrag van bijna 2 miljoen euro beschikbaar stellen voor het
project ‘frisse scholen’. Met het geld wordt dit jaar nog gestart met het verbeteren van het binnenklimaat van de
basisscholen in de gemeente, zodat dit voldoet aan de huidige ventilatienormen.
Het overgrote deel van de basisscholen in gemeente Horst aan de
Maas voldoet niet aan de ventilatienormen, die per januari 2015 zijn
opgesteld. Dat stelt onderzoeksbureau
Inqasa Vastgoed, dat in opdracht van
de gemeente een onderzoek uitvoerde
naar de ventilatiesituatie van alle basisscholen binnen de gemeente. Met het
project ‘frisse scholen’, een deelproject
van het Integraal Huisvesting Plan (IHP)
dat de gemeenteraad van Horst aan
de Maas in 2012 vaststelde, gaat de
gemeente ervoor zorgen dat alle basisscholen in 2021 aan deze ventilatienormen voldoen. Voor het project stelt de
gemeenteraad een budget beschikbaar
van 1.925.000 euro, waarvan 120.000
euro al toegekend is aan basisschool De
Samensprong in Grubbenvorst.
Al een aantal jaar krijgt het
binnenmilieu op scholen vanuit de
landelijke overheid aandacht voor

verbetering. Diverse onderzoeken
geven aan dat ventilatie op
scholen vaak ondermaats is. De
hoge concentraties CO2 leiden tot
gezondheidsproblemen. Door de
ventilatie in de scholen beter te
regelen, wordt het leefklimaat voor
de leerlingen en medewerkers beter,
wordt het schoolgebouw duurzamer
en kunnen de energielasten van de
schoolgebouwen omlaag gaan.

Situatie op elke
school anders
Uit het onderzoek van Inqasa
Vastgoed blijkt dat het merendeel
van de scholen kampt met
ventilatieproblemen. Op verschillende
scholen binnen de gemeente is
sprake van tocht, geluidsoverlast van
het ventilatiesysteem of wordt het
te heet in de lokalen in de zomer.

Inqasa Vastgoed pleit dan ook voor
maatwerkoplossingen per school. Op
iedere school is de situatie namelijk
anders. Zo heeft basisschool De
Weisterbeek in Horst met het oog
op duurzaamheid zes jaar geleden
de school al grootschalig verbouwd.
De ventilatie-installatie werkt echter
niet goed en moet dus mogelijk
vervangen worden. Op basisschool
De Bottel in Lottum is zelfs helemaal
geen ventilatie aanwezig, waardoor
het tocht in de winter en te warm is in
de zomer. Basisschool Megelsheim in
Meerlo daarentegen heeft al een goed
ventilatiesysteem.
Gemeente Horst aan de Maas
tekent voor dit project een contract met
schoolbesturen Dynamiek Scholengroep
en Stichting Akkoord PO!, waardoor
deze schoolbesturen opdrachtgever en
eindverantwoordelijke worden voor het
project.

Hospice Zenit organiseert ook in
2015 weer inloopmiddagen.
De eerstvolgende is op zaterdag
28 november van 13.30-15.30 uur.
Iedereen is van harte welkom.

Op 17 maart 2016 vieren wij ons 10-jarig bestaan.
Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom om dat met ons te vieren.
Noteer het in uw agenda, meer informatie volgt.

Maart 2016 start weer een cursus voor mensen die vrijwilliger in de zorg
willen worden. Meld u aan, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Meer informatie? Kijk op www.hospicezenit.nl of bel met Cis van Deurssen

Hoenderstraat 95e Venray

Tel. 0478 - 55 14 34

Crist Coppens
Alleen dinsdag 1 december 2015

braadworst

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

www.coppens.keurslager.nl

Geldig van 23 t/m/28 november 2015

Huis voor de Sport

Advies: meer samenwerking paardensport
Om de paardensport in Horst aan de Maas te stimuleren en de kwaliteit te verhogen, dienen de paardensport
verenigingen in de gemeente verder samen te werken. Dat stelt Huis voor de Sport in haar adviesrapport, dat ze in
opdracht van de gemeente heeft opgesteld.
Aan het Adviesrapport
Breedtesport Paardensport Horst aan
de Maas werkten onder meer tien
paardensportverenigingen uit de
gemeente mee. Uit het onderzoek
blijkt dat de afname van jeugdleden
als een grote bedreiging wordt gezien.
Dit zou ondervangen kunnen worden
door kinderen die zelf niet over een
pony of paard beschikken, via een
managebedrijf kennis te laten maken
met de paardensport. Daarvoor zou
ook het programma Go for Gold Kids
Paardensport ingezet kunnen worden.
Ook geeft Huis voor de Sport het advies

om de clubs te clusteren zodat ze beter
kunnen samenwerken. Dit verhoogt de
kwaliteit en zorgt ervoor dat het lokale
aanbod in stand wordt gehouden.
Diverse verenigingen hebben al
minimale samenwerkingsverbanden
en zien volgens Huis voor de Sport de
noodzaak voor samenwerking op de
langere termijn.

Verenigingen hebben
eigen accommodatie
Uit het onderzoek blijkt daarnaast
dat de meeste paardensportver-

enigingen aangeven waarschijnlijk
geen gebruik te gaan maken van
de breedtesportfaciliteiten bij het
Equestrian Centre de Peelbergen.
Ze beschikken namelijk allemaal over
een eigen accommodatie waar zij hun
activiteiten organiseren. De Stichting
Aangespannen Evenementen NoordLimburg, organisator van de menwedstrijden in Horst, ziet een eventuele
verhuizing naar Park de Peelbergen
als een mogelijkheid. Dit zelfde geldt
voor Stichting Samengestelde Wedstrijd
Noord-Limburg, die diverse paardensportactiviteiten organiseert.

Aanrijding?

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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‘Denk aan recreatieve
zwemmer’

HALLO op vakantie...

De gemeenteraad van Horst aan de Maas wil dat het College van B&W
beide opties voor een zwembad in Horst openhoudt. Dat bleek tijdens de
raadsvergadering dinsdag 24 november.
Een regionaal zwembad op het
Floriadeterrein is nu definitief van
de baan. Ook gemeente Venlo heeft
besloten zich te gaan richten op een
lokaal bad in de eigen gemeente. De
gemeenteraad van Horst aan de Maas
pleitte er tijdens de raadsvergadering
voor dat beide overgebleven opties,
een nieuw te bouwen zwembad of verbouw van De Berkel, worden bekeken.

Volgens de raad wees het raadsvoorstel
van het college te veel in de richting
van nieuwbouw. De raad wil echter
dat een verbouwing van De Berkel niet
wordt uitgesloten. Daarbij benadrukte
ze dat de recreatieve zwemmer niet
uit het oog verloren moet worden. Ook
werd er bij het college op aan gedrongen nog eens serieus naar de terugkeer
van het schoolzwemmen te kijken.

Groepswoning

Statushouders komen
aan in Horst
De eerste statushouders die tijdelijk intrek nemen in een voormalige
groepswoning van Dichterbij, zijn op dinsdag 24 november aangekomen in
Horst. De groep van negentien statushouders die daar uiteindelijk voor
maximaal een jaar verblijft, is een combinatie van gezinnen en
alleenstaanden.
Een gezin uit Syrië was het eerste
groepje statushouders dat aankwam
in hun nieuwe tijdelijke woning.
Een woordvoerder van de gemeente
geeft aan dat het nog niet helemaal
duidelijk is wanneer de rest van de
statushouders aankomt, maar dat
dit waarschijnlijk de komende dagen
plaatsvindt.
Zorginstelling Dichterbij stelde twee
grote groepswoningen die eigenlijk
gesloopt zouden worden beschikbaar
voor de tijdelijke huisvesting van
statushouders. De statushouders krijgen

… in Berlijn
Leerlingen van vwo-6 van het Dendron College in Horst waren onlangs op studiereis in Berlijn. De dertig
jongens en meiden waren daar samen met drie begeleiders vanuit school. Ze maakten onder meer een
fietstocht door de Duitse stad. Onderweg was er een fotomomentje met de HALLO voor de Reichstag.

na een verblijf van maximaal een
jaar een andere woning binnen de
gemeente aangewezen waar zij zich
permanent kunnen vestigen.
Gemeente Horst aan de Maas
heeft als taakstelling om in 2015 voor
72 statushouders, vluchtelingen die al
een verblijfsstatus hebben gekregen
en toegewezen zijn aan Horst aan
de Maas, woonruimte te zoeken.
De gemeente gaf eerder al aan om op
kleinschalige basis meer statushouders
op te willen vangen, tot maximaal tien
extra statushouders per dorp.

KerstArrAnGement
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… in Sevilla
Elk jaar maakt een stel reislustige mensen uit Meterik en omgeving een stedentrip naar een Europese
stad. Dit jaar werd Sevilla aangedaan met een uitstapje naar het iets zuidelijker gelegen Jerez.
Natuurlijk mocht de HALLO niet ontbreken zoals op de foto goed zichtbaar is.

Groenewoudstraat 1 horst • t: 077-3980003 • www.beejmooren.nl

Huisverkoop van eigen teelt
Appels: Elstar, Jonagold,

Boskoop, Fuji, Golden Delicious,
Breaburn, Maribelle (Lola),
Wellant, Mutsu, Sapora,
Red Prince, Santana.

Peren: Conference, Doyenne

du Comice, Beurre Hardy, Gieser
Wildemann, Claps Favorite.

Tevens verkrijgbaar:
in pot geteelde kerstbomen,
Ilex verticillata als boeket
en diverse streekproducten.

De Gasd nck
Aardappels, Groenten en Fruit
Donckstraat 33 Sevenum
Huisverkoop
van eigen
tel. 077 - 467
15 89teelt:

Appels: Elstar, Jonagold, Boskoop, Fuji,
Golden Delicious, Breaburn,
Maribelle (Lola), Wellant, Mutsu,
Sapora, Red Prince, Santana.

Kiest u voor kwaliteit?

Peren: Conference, Doyenne du Comice,
Beurre Hardy, Gieser Wildemann,
Claps Favorite.

dealer van

Tevens verkrijgbaar:
in pot geteelde kerstbomen,
Ilex verticillata als boeket
en diverse streekproducten.

Donckstraat
33 Sevenum
Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387
13 33 • www.ruttennaaimachines.nl
tel. 077-4671589

… in Belek
Peter en Yolanda Wilmsen uit Sevenum zijn onlangs op vakantie geweest in Turkije. Zij verbleven
gedurende hun vakantie in het stadje Belek. Hier hebben ze genoten van het prachtige weer. Ook hebben
Peter en Yolanda in het zonnetje de HALLO gelezen. Dit beviel zo goed, dat ze alvast hebben besloten de
HALLO volgend jaar weer mee te nemen.
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Monumentaal Horst aan de Maas
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Huize Meerlo Meerlo

De gemeente Horst aan de Maas kent veel oude, soms zelfs monumentale bouwwerken. Gebouwen die met
recht de status rijksmonument hebben gekregen. In deze historische reeks duikt HALLO Horst aan de Maas in de
geschiedenis van een aantal rijksmonumenten. In deze aflevering de voormalige burgemeesterswoning Huize
Meerlo.

ren ophaalden. Ze zouden dit gedaan
hebben in dienst van de bewoners van
het voormalige kasteel in Blitterswijck.
Huize Meerlo wordt ook wel huize
Nab genoemd. Die naam heeft het
pand te danken aan de boerenfamilie
Nab. Daniël Nab werkte er jarenlang als
dienstknecht, opzichter en zaakwaarnemer van barones De Cocq van Haeften.
Het huis was in het bezit van deze adellijke familie tot Anna Ursula Margaretha
barones de Cocq van Haeften in 1870
per testament al haar bezittingen in
Meerlo afstond aan de kinderen van
Daniël Nab. Bij die bezittingen hoorde
naar verluidt ook Het Kasteel van
Meerlo, waarvan het restant aan de
Molenbeek tussen Meerlo en Wanssum
ligt.

Bezittingen openbaar
verkocht

Het is ongetwijfeld een
van de oudste woningen van
Meerlo: huize Meerlo aan de Mgr.
Jenneskensstraat. Het rijksmonument is rond 1700 gebouwd naar

voorbeeld van de bouwstijl die als
Gelderse Renaissance te boek staat.
Golvend opgaande dakgevels, talrijke
muurankers en de typische verdeling van de ramen in de muren zijn

kenmerken van die stijl. Het is niet
geheel duidelijk wat de functie van het
huis is geweest in de beginjaren. Er is
een vermoeden dat er rentmeesters in
gewoond hebben die rente bij de boe-

Als Daniël Nab in 1893 overlijdt
komt zijn zoon Frans Herman Nab in
bezit van het huis. Hij zou de nalatenschap van Daniël Nab moeten delen
met zijn broer Herman Anne Nab,
alleen neemt die genoegen met een
schuldbekentenis voor zijn deel in de
erfenis. In 1908 worden de bezittingen van Frans Herman Nab in het
openbaar verkocht. Waarschijnlijk heeft
een schuldvordering van zijn broer
daarmee te maken gehad. Het pand
wordt gekocht door aan een Naamloze
Vennootschap die vastgoed opkoopt.
In 1962 koopt de gemeente het

huis. Omdat de ambtswoning van
de burgemeester te klein is komt
de gemeente met het plan om van
Huize Meerlo de burgemeesterswoning te maken. Het pand is dan
enigszins verwaarloosd en moet
gerestaureerd worden. Om dit te
realiseren komt er een verdeling van
de kosten tussen gemeente, monumentenzorg en de provincie. Als na
de raming blijkt dat de bijdrage van
de gemeente het drievoudige moet
gaan kosten, komt de restauratie op
losse schroeven te staan. Voor de
kleine gemeente Meerlo is dit een te
zware last.

Huis verbouwd
tot Bed & Breakfast
De partijen worden het
uiteindelijk toch eens over de
financiering. Het pand wordt
gerestaureerd en is van 1965 tot
en met 2006 de ambtswoning van
de burgemeester. Daarna wordt
het pand aan de familie Scheffrahn
verkocht. Zij zijn bijna klaar met de
verbouwing van het huis. Ze hebben
een deel van het huis verbouwd tot
een bed & breakfast. De opvallendste
verandering aan de buitenkant
die zij hebben doorgevoerd is het
verwijderen van de witte verf van de
muren.
Bronnen: Heemkundevereniging MeerloWanssum, Edgar Scheffrahn en Ingrid
Scheffrahn-Huys

Rechtgezet In het artikel in de historische serie van vorige week, over Wachtershuis 56 in Melderslo, stonden enkele onjuistheden. In het artikel werd vermeld dat het huis in 2004 gepleisterd was,
maar de huidige eigenaar geeft aan dat dit al eerder is gebeurd. Daarnaast is de renovatie van het pand in 2010 gestart en deze is nog steeds bezig. Ten slotte geeft de eigenaar aan dat in het artikel
foutief wordt verondersteld dat er nog een mogelijkheid is dat het pand gesloopt gaat worden. “De sloop is van de baan”, aldus de eigenaar. “In de toekomst kan dit nog herzien worden, maar voor nu
zal het pand niet gesloopt worden.”
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Lingsforterweg
143,Weg
5944
BD Arcen
Lingsforter
143
Geldern
Straelen
(an dergrensovergang
ehemalige Grenze
Straelen-Arcen)
ma t/m
10.00 tot 18.00 uur,
NLopeningstijden:
5944 BO Arcen,
Tel.za0031-77473-1423
op zondag tot 17.00 uur
auch afspraak:
sonntags
of volgens
tel geöffnet
077 - 473 14 23

077 398 64 66 | www.kapperscompanyhorst.nl

MULDERS BV
Reserv
ere
g e w en n
st

1e en 2e Kerstdag open

aannemingsbedrijf wellerlooi

Speciaal 4 of 5 gangen keuze menu

Bekijk onze website voor ons

Beekstraat 9, 5856 AJ Wellerlooi
T (0478) 5 018 97
F (0478) 50 27 04
info@mulderswellerlooi.com

www.eethuisbram.nl T 0478-692 356 eethuisbram@live.nl di. & wo. dicht

www.mulderswellerlooi.nl

HEERLIJK

GOURMETTEN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt ze nog zo oud.
Je bidt dat God haar sparen zal,
omdat je van haar houdt.
Maar als de jaren knellen gaan,
zij ziek wordt, moe en oud.
Bid je dat God haar halen zal,
omdat je van haar houdt.

Dankbetuiging

Via deze weg zeggen wij u hartelijk dank
voor de grote belangstelling en het medeleven van u allen
bij het overlijden van onze lieve moeder en oma

Jo Versleijen-Weijs

Anna Surminski-Jacobs

De zeswekendienst vindt plaats op vrijdag 4 december
om 18.30 uur in de crypte van de Sint Lambertuskerk te Horst.

Robert Surminski †

Familie Versleijen
Kinderen en kleinkinderen

Zij overleed in de gezegende leeftijd van 100 jaar.

Horst, november 2015

echtgenote van


Geboren

Vinz

17 november 2015
Zoon van
Yvonne Baltussen
en John Duijf
Reulsweg 6
5961 PN Horst

Geëerd met de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia Et Pontifice.

Geboren

Kinderen, klein-en achterkleinkinderen

Sien

Horst, 24 november 2015
St. Antoniuspark 9, 5961 KP
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 28 november 2015 om 10.30 uur in de dekenale kerk
van de H. Lambertus te Horst waarna de begrafenis
zal plaatsvinden op het r.-k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor de uitvaartdienst.
Moeder is thuis waar u vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur
afscheid van haar kunt nemen.
In plaats van bloemen wordt een bijdrage gevraagd
voor een nader te bepalen goed doel.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

Dankbetuiging

Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken voor
de hartverwarmende blijken van belangstelling na het overlijden
van mijn lieve partner, onze lieve pap en trotse opa

Frans Seuren
Dit heeft ons veel steun en troost gegeven.

Wij willen iedereen bedanken voor de grote belangstelling, medeleven,
kaarten, bloemen en de gulle donaties aan het Kankerfonds.
na het overlijden van mijn lieve man, vader en trotse opa

Wim Huijs
Toos Huijs-Pouls
Mariette, Ton, Chris, Koen, Eva en Teun
Marli, Geert, Sjoerd, Bo, Aukje, Bob en Loek
Meterik, november 2015
De zeswekendienst is op 5 december a.s.

Wij danken u voor alle kaarten, bloemen, telefoontjes
en uw aanwezigheid bij het afscheid van ôzze pap en opa

Lei Haegens
Mette Lei
Dit alles was voor ons een grote steun.
Jac en Antoinette, Mark Haegens

Emilie Kuiper
Kinderen en kleinkinderen
Lottum, November 2015

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.

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Te huur in Winterberg 4-persoons
appartement, aan het skigebied,
geschikt voor kleine kinderen.
Inlich.: jeanne.verdellen@hotmail.com
of tel. 06 46 32 00 39.
MoRE Vrachtbrief App. Transporteurs
en verladers, U kunt veel geld besparen
door al uw vrachtdocumenten te digitaliseren met de MoRE Vrachtbrief App.
Voor meer info: www.registratieapps.nl
of 077 396 99 33 of info@adlog.nl
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Auto’s gevraagd. Te koop gevraagd
alle merken auto’s: loop, sloop of voor
export, ook bedrijfsauto’s. RDW erkend,
direct geld. Tel. 06 54 97 63 59.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Zomerhuis te huur in Mallorca
in voor- en najaar, 150 meter van het
strand www.huisbertcati.nl
facebook huisbertcati
Biologisch geteelde amaryllis
te koop. Bloemenstalletje
Meterikseweg 124 Horst.
Kosten gastouderbureau.
Roodkapje hanteert bureaukosten
vanaf 25 euro per maand per gezin.
Voor meer info 077 374 51 49 of
info@roodkapjehorstaandemaas.nl
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Dag en nacht bereikbaar

Uw feest in een huiskamercafé?
Uw feest op maat in huiskamer- en
speciaalbiercafé Cambrinus?
Informeer naar de vele mogelijkheden
bij Jan en Henny. Catering mogelijk.
Tel. 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Dagtocht Kerstmarkt Keulen. Zin om
vanuit Horst op 11 december 2015
mee te gaan naar de kerstmarkt in
Keulen? Incl. koffie/thee en vlaai in de
bus voor 26 euro p.p. Voor meer info:
Reisbureau at Home Sandra Vestjens
06 21 55 74 12.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

14 november 2015
Dochter en zusje van
Mieke, Lucas en Sef
Mooren-Frederix
Mgr. Jenneskensstraat 28
5864 CS Meerlo

Pop-Up-Store Loevestraat 37.
Special gifts, schilderijen, glasdesign,
bloemsierkunst. Koopzondag 29 nov
en 20 dec 13.00-16.00. Dagelijks,
ma 30 nov-24 dec 13.30-17.30.
Loevestraat 37 Horst 077 398 54 66.
www.erwinmichielsen.nl
Te huur diverse ruimtes vanaf 60 m2.
Geschikt voor o.a. kantoor, opslag,
montage, atelier, leslokaal. Gelegen
aan Stationsstraat 127 te Hegelsom
en aan Horsterweg 70 te Sevenum.
Tel. 06 54 36 44 84.
Bomen/tuin rooien o.a. met
spinhoogwerker tot 20 m hoog en
80 cm breed, houtversnipperaar,
stobbefrees, mini/midi kraan.
Bel voor info van der Sterren vof
Sevenum 077 366 32 04.
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
Werk vanuit huis! Gezocht mensen
met goede sociale vaardigheden:
Bel: 06 5425 67 86.
Bridge leren. In januari 2016 start er
weer een bridgecursus voor beginners.
Meer informatie op website
BC Horst of tel. 077 463 14 06 of
077 398 47 72.
Zwarte Pieten op pakjesavond?
Thuis, op school of bij je bedrijf.
Het staat allemaal in Het Grote Boek.
Reserveer zelf online je bezoektijd
op www.hetgroteboek.nl, of bel
06 51 06 46 81.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze betaalbaar op.
Reparatie aan pc/laptop, opschonen,
WiFi, antivirus, beveiliging.
06 14 51 11 20.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Breast Care Ria
Specialiste borstprothesen
en aangepaste lingerie

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Service aan huis
is mogelijk
SEMH gecertificeerd
tel. 0478–584900 / 06–40893030
info@breastcareria.nl
www.breastcareria.nl
De Wieënhof 9 Venray

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600
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Verhalen van Ter Peel
3/6

‘Iedereen kan hier terecht komen’

In de Penitentiaire Inrichting Ter Peel in Evertsoord verblijven z’n 300 gedetineerden, ieder met zijn eigen
verhaal. Voor de dagelijks gang van zaken zijn ongeveer 180 medewerkers verantwoordelijk. HALLO Horst aan
de Maas vroeg zich af wat hen drijft en wat hun verhaal is. Deze week Yvon*, PIW-er (Penitentiair Inrichtings
werker) en begeleider in het Moeder met Kindhuis.

als de moeder in de gevangenis
belandt. In plaats van dat het naar een
pleeggezin gaat, kan het dan toch bij
de moeder wonen.” Ze benadrukt dat
het geen recht is voor de gedetineerde,
maar een gunst. “Ze behoren zich aan
de regels te houden. Als we merken
dat zij misbruik maken van de situatie,
dan wordt het kind alsnog ergens
anders geplaatst. Ze zetten dan veel
op het spel. Het zijn allemaal volwassen vrouwen. En het is soms best wel
een uitdaging om ervoor te zorgen dat
de sfeer goed blijft. Er verblijven hier
vaak verschillende culturen onder één
dak, met elk zijn eigen waarden en
normen. En ze zitten hier dag en nacht.
We tolereren het bijvoorbeeld niet
wanneer er ruzie wordt gemaakt waar
het kind bij is. We proberen zoveel
mogelijk de thuissituatie na te bootsten. De verantwoordelijkheden die ze
thuis hebben voor hun zoon of dochter,
hebben ze hier ook.”

Het is geen
saaie baan

Het Moeder met Kindhuis in
Ter Peel is uniek in Nederland.
Gedetineerden hebben de
mogelijkheid om samen met
hun kind, totdat het vier jaar oud
is, te verblijven in een daarvoor
speciaal ingericht huis “Daarna
wordt een kind leerplichtig en

bovendien krijgt het dan te veel mee
van wat er allemaal speelt. Het is en
blijft tenslotte een gevangenis waarin
ze met hun moeder wonen”, vertelt
Yvon (43). Het huis telt in totaal vijf
kamers. Deze bevatten elk een slaapplek voor de moeder, een douche en
een klein kamertje waar het kind kan

slapen. “De moeders krijgen tijdens
hun verblijf opvoedondersteuning, wij
geven ze raad, maar ze blijven zelf
verantwoordelijk voor hun kinderen.”
Een kind in een gevangenis, het levert
vaak gefronste wenkbrauwen op. Toch
ziet Yvon de voordelen. “Soms is er
niemand die voor het kind kan zorgen,

betrokken zijn. Gelukkig kan ik het
goed loslaten en bovendien heb je
steun aan je collega’s. Thuis praat
ik niet zoveel over mijn werk, zij
weten toch niet wat zich hier precies
afspeelt. Och, en de vooroordelen
die je wel eens op feestje hoort
over gevangenissen. Ik ben ermee
opgehouden om uitleg te geven.
Ik hoef me niet te verantwoorden.”

Met een glimlach
kom je veel verder
Niet elke gedetineerde mag in
het Moeder met Kindhuis wonen. Dat
is afhankelijk van de status die ze op
dat moment hebben. Vaak verblijven
ze dan in de BBI (Beperkt Beveiligd
Inrichting) of ZBBI (Zeer Beperkt
Beveiligde Inrichting). Overdag gaan
de kinderen naar een dagopvang in
de buurt. Daar draaien ze gewoon
mee in de groep. Aan het einde van
de dag komen ze weer terug in de
PI naar hun moeder. Yvon geeft toe
dat het bij haar wel eens gemengde
gevoelens oproept. “Zeker als een
kind al wat ouder is en vragen gaat
stellen. Het kindje vraagt er tenslotte
niet om hier te wonen. Maar weet je
wat het is: iedereen kan hier terecht
komen, ook ik. Natuurlijk, de dames
kunnen me soms het bloed onder de
nagels vandaan halen. Mijn motto is:
zoals ik zelf behandeld wil worden,
behandel ik ook anderen. Ik zal nooit
iemand denigreren omdat zij hier
verblijft. Met een glimlach kom je
veel verder.”

Voordat Yvon 14 jaar geleden bij Ter
Peel binnenstapte, was ze werkzaam in
een kledingwinkel. “Op een gegeven
ogenblik moest ik echter op zoek naar
ander werk. Dit werk leek me heel leuk
om te doen. Het is in elk geval geen
saaie baan. Het omgaan met verschillende culturen en het begeleiden
van een groep, ervoor zorgen dat er
harmonie is, dat vind ik een uitdaging.
Ik heb op diverse afdelingen gewerkt,
elk regime heeft weer een andere uitdaging. Natuurlijk maak je soms heftige *Omwille van de privacy wordt alleen de
situaties mee, zeker als er kinderen bij
voornaam van de geïnterviewde genoemd.

Gastouderbureau
Casa Dos
Dienstverlening:
-

Reguliere gastouderopvang
Opvang voor kinderen met een Extra Zorgvraag
Familie opvangsituaties
Financieel-fiscale zaken

Even Voorstellen:

• Wij zijn het grootste gastouderbureau van Limburg,
met meer dan 300 gastouders.
• We hebben bijna 10 jaar ervaring met uitgebreide
dienstverlening in professionele gastouderopvang.
• Naast onze huidige dienstverlening (reguliere
gastouderopvang/matchen van ouders en
gastouders en familie opvang) zijn wij in 2015
gestart met gespecialiseerde opvang van kinderen
met een Extra Zorgvraag. Denk hierbij aan kinderen
met ASS: Autisme Spectrum Stoornis (PDDNOS, Asperger, Klassiek autisme, MCDD), Niet
Aangeboren Hersenletsel, Angsten en aanverwante
problematiek en meer (zie onze website). In alle
gevallen gaan wij kosteloos op zoek naar een
gastouder die aansluit bij uw wensen en eisen. In
het geval van opvang Extra Zorgvraag selecteren
wij een gastouder op MBO 3 of 4 niveau met
ervaring rond de Zorgvraag.
• Ons team van specialisten ((ortho)pedagogen,
financieel specialisten enz.) staat altijd voor u klaar
voor al uw vragen over gastouderopvang.
• Wij doen dit met veel plezier en naar tevredenheid
van onze ouders en gastouders. Wij worden met
een 8,2 gewaardeerd voor onze uitgebreide
dienstverlening.
• Wij beschikken over een groot bestand van
gekwalificeerde en ervaren gastouders.

Wilt u meer weten of heeft u interesse in een
vrijblijvende afspraak met een consulente:

Bel ons op 077- 472 11 90 of vul het contact/
inschrijfformulier in op onze website www.casa-dos.nl
Hierbij roepen wij ook ervaren en gekwalificeerde
gastouders voor reguliere- en gespecialiseerde
opvang op om zich via onze website bij ons in te
schrijven.

Gastouderbureau Casa Dos
Schutroedeplein 2
5961 BX Horst
info@schoutenadviesgroep.nl

U vindt ons ook op Facebook!
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Voor de wereld ben je ‘n moeder
voor ons ben jij de wereld

Jolanda Litjens-Wijnen
20-03-1970

23-11-2015

Lieve mama van Sam en Roos
Lieve echtgenote van Ron †
dochter van Truus †
Grad en Til
zus van Helma en Hans
Janne en Luuk

Jolanda Litjens-Wijnen
We zagen jou vaak bij het overblijven.
Je was behulpzaam, lief en gezellig.
Je was goed met de honden en wilde er alles van weten.

Ron en Jolanda,

Op donderdag van 14.00 - 16.00 uur is er gelegenheid
om afscheid van haar te nemen bij Helma en Hans,
van Douverenstraat 20 te Horst.
Op vrijdag 27 november wordt om 14.00 uur de afscheidsdienst
gehouden in het Uitvaartcentrum Boschhuizen,
Spurkterdijk 40, 5807 EE te Venray.

Lieve Jolanda
Vol ongeluuf, neet te bevatten, weej goan oow kei misse
en zulle oow noëits vergaete…..

Uw tuin? Mijn zorg! Met meer dan 25
jaar ervaring in tuinonderhoud bent u
met al uw tuinwensen bij mij aan het
juiste adres. Grote of kleine tuin; voor
elk budget is een mooi onderhouden
tuin mogelijk. Bel 06 52 62 47 14.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Tuin leeghalen, haag
inkorten. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Computerhulp Automation Support,
voor al uw computervragen, reparaties,
onderhoud, installatie, instructie.
Verkoop van pc’s, laptops, printers enz.
Wij komen graag bij u aan huis.
Tel. 06 40 28 36 49 info@autosup.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of hulp
bij mantelzorg? Kijk op onze site of bel
077 467 01 00.

Steyl-sieraden-sjaals. Nog op
zoek naar een cadeautje voor Sint
of kerst? Verras dan iemand met een
leuk ingepakt cadeaubon van Steylsieraden, het kan in ieder gewenst
bedrag. www.steyl-sieraden.nl
06 25 57 63 85.

Weej wense Sam, Roos en familie enorm veul sterkte
met dit groête verlees.
De Kammeraoj

Te koop 2.10 Ha landbouwgrond
(gelegen tussen Hegelsom en
Sevenum). Tel. 06 10 07 68 68.

Jolanda

De hoelahoepspecialist.
Fun, afvallen, strakkere taille, stress
verlagend. Gestaan op de zomerbraderieën in Horst. Jong en oud. Advies
op maat bij u thuis is mogelijk. Lizzy
Coppens 06 46 38 86 25. Vandaag
gebeld, morgen in huis.

Petra en Boris
Anja, Guanita
Margoo en Joost

Vrachtwagenchauffeur (oproep).
Gezocht energieke vrachtwagenchauffeur (rijbewijs BC) voor ca. 15 uur
per week voor het bezorgen van
aardappelproducten, ook op zaterdag.
www.bexbv.nl te Kessel 077 462 81 28.

En nou…..
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.

Huurwoning Horst (tijdelijk). Wij,
gezin met 3 jonge kinderen, zoeken
tijdelijke huurwoning in Horst (e.o.)
i.v.m. nieuwbouw eigen woning. Min.
4 slaapkamers. Vanaf feb/mrt 2016.
Contact: 06 10 62 94 37.

Too young, too soon, you will meet again,
two stars shining in heaven

Uw vrijwillige bijdrage komt ten goede aan een herdenkingsteken
voor Jolanda. Collectebussen zijn hiervoor aanwezig bij het
condoleanceregister.

Hondenbrokken. DiDji’S Natuurlijk
Dierenvoeding gemakkelijk en snel.
Gratis thuis bezorgen mogelijk.
Honden en kattenbrokken, vers vlees.
www.didji.nl 06 40 88 97 54.

Noveen heilige Clara. Bid 9 dagen
bij een brandende kaars een weesgegroetje tot de heilige Clara en
vraag drie dingen die u aan het hart
liggen. Laat de laatste dag de kaars
geheel opbranden. U krijgt waar u om
gevraagd heeft.

Team, ouders en overblijfteam van de Doolgaard

Horst, 23 november 2015
p/a van Douverenstraat 20, 5961 JJ Horst

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Op 13 november heb ik een
CF kaart (Transcend 32 gb) verloren.
Hierop staan belangrijke filmopnames.
Tegen beloning terug te bezorgen.
Tel. 06 22 37 06 83.

We zijn overdonderd en erg verdrietig dat Sam en Roos
al zo vroeg afscheid hebben moeten nemen van hun lieve mama.
Lieve Sam en Roos, een hele dikke knuffel voor jullie
van ons allemaal.

Familie Wijnen
Familie Litjens

Trap bekleden v.a. € 150,00.
Trapbekleding incl. tapijt+leggen v.a.
€ 150,00 www.woningstoffeerderij
vandenbroek.nl Bel: 06 16 37 45 14.

De feestdagen komen eraan!
Daarom zijn er bij de Baersdonck in
Grubbenvorst hoge kortingen op
kaarten, schilderijen en papier-maché!
Tot wel 50%! De Baersdonck,
Kloosterstraat 76 Grubbenvorst,
077 366 33 23.

Kinderen uit de groep van Sam en Roos

Annemarie en Norbert
Jacqueline en Theike
Joep en Roos
Neven en nichten

Tip voor de sint!
Schenk een cadeaubon van Slender
You Fit: 5x Sporten voor 24,50 of voor
Pulzzz definitief ontharen (al vanaf
€ 10). Voor info: www.slenderyoufit.nl
of tel. 06 33 17 83 33.

Rommelmarkt de Riet Horst,
Weltersweide 22. Zo 29 nov 9-15.30.
Info hh-marktkramen.nl
tel. 06 25 05 18 94.

De mama van Sam en Roos

We will love you
to the moon and back

Hoije wah

Jessie en Ilse

Siv en Harm, Dewi
Campers te huur. Boek uw vakantie
2016. Huur een camper. Camper
verhuur De Witte, Luc Boekestijn
06 43 47 63 39.

Bezoekje van Zwarte Pieten.
Verras iemand met een mooi boeket
of sfeervol kerststuk, event. met een
persoonlijk gedicht. Zaterdagavond
5 dec. bezorgen de Pieten...met heel
veel pepernoten! Bouquetterie ‘t Hofje
America 077 464 20 17.

Brocante hal Limburg.
Nieuw in Meterik Horst a/d Maas.
Mooie brocante meubelen en accessoires voor leuke prijzen. Welkom op di,
wo, do 12-17 vr 12-19 en zat 10-16 uur
Speulhofsbaan 7A Meterik. Like us on
facebook en win € 50,-.

Schildercursus. Ontspannen en
tegelijkertijd goed leren schilderen
voor jong en oud. Atelier Riny Clevis
tel./whatsapp 06 22 83 21 69. Mijn
atelier is rolstoelvriendelijk ingericht.

MoRE Transport App. Transporteurs,
u kunt veel geld besparen door uw
dagstaten en ritregistratie te digitaliseren met de MoRE Transport App.
Voor meer info: www.registratieapps.nl
of 077 396 99 33 of info@adlog.nl

Kerst 50%. Kringloopwinkel Twedde
Kans Horst. Alle kerstartikelen voor de
helft. Alle kleding 3 halen 1 betalen.
Speulhofsbaan 7a Meterik di, wo, do
12-17 vr 12-19 en zat 10-16 uur. 06 21
23 88 89. Heel veel voor weinig.

Vleespakketten. Te koop vleespakketten van onze scharrelvarkens. Pakket
van 10 kg € 50,- Vacuüm verpakt en
ingevroren. Fam. Klomp Nieuwe
Peeldijk 35 America, tel. 077 464 13 80
/06 17 21 89 33.

Valise Atelier & Natuur. Zondag
29 november schilderkunst in
de kas bij Maatschap Oomen,
kerstversieringen bij fam. Verhaeg
en in ons eigen atelier van 13.00
tot 17.00 uur. Sezako geeft 3
miniconcertjes. Info www.valise.nl

Passende prijsjesdagen 27 28 en 29 november
Alles op het rek

1 PAAR

2 PAAR

3 PAAR

30% 40% 50%
KORTING

KORTING

KORTING

• Finn Comfort • Gabor • Piedi Nudi • Footnotes • Mephisto • Durea • Mjus • Van Bommel • Greve • Van Lier • Australian •
• Wolky • Giorgio • Ganter • Peter Kaiser • Pikolinos • Nero Giardini • Lilian • Think •

Hoofdstraat 14 Horst
Dorpstraat 1 Heythuysen

www.pastschoenen.nl
volg ons ook op
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sinterklaas 09

De kok van
Sinterklaas

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

Wanneer Sinterklaas Nederland bezoekt, verblijft hij in een kasteel
ergens in Nederland. Waar dat kasteel precies ligt mogen we niet verklap
pen. Wel mogen we ook dit jaar weer letterlijk een kijkje in de keuken van
de Goedheiligman nemen.

Intocht Sint in Lottum
De Sint sloeg dit jaar ook Lottum natuurlijk niet over met een bezoekje. Met een boot kwam hij met zijn
pieten aan in het dorp. De kinderen uit het Lottum haalden de Goedheiligman op van zijn boot en begeleidden hem naar binnen. Hier werden liedjes gezongen en mochten de kinderen Sinterklaas een handje geven.
Aan het einde van de middag zwaaide iedereen de Sint en zijn pieten uit. Zij vertrokken via de Maas op weg
naar hun volgende halte.

Wanneer we bij het kasteel
aankomen voor ons jaarlijks bezoek aan
Sinterklaas ruiken we een overheerlijke
geur. We lopen onze neus achterna
en staan dan ineens in de keuken
van Sinterklaas. Hier wordt het eten
van de Sint bereid. Op het vuur staat
een grote, koperen ketel te pruttelen.
De meest heerlijke geuren dringen
onze neusgaten binnen en het water
loopt ons in de mond. Zouden we het
durven het deksel van de pot tillen?
Aarzelend steekt onze verslaggever
haar hand uit. Pets! Een houten
pollepel zoeft met een klap neer op
de vingers van de verslaggeefster.
Geschrokken kijken we in de ogen
van een kleine man. Hij draagt een
helderwit schort en op zijn hoofd een
grote koksmuts met een gele veer.
Even fronst hij zijn wenkbrauwen en
barst dan in lachen uit.
“Daar had ik je te pakken!”,
giechelt hij. “Willen jullie een kopje
chocolademelk tegen de schrik?”
We knikken en nemen plaats op de
houten bank die bij het vuur staat.
“Dus u bent de kok van
Sinterklaas?” vragen we, terwijl we
bijna onze tong branden aan de warme

chocolade. “Inderdaad. Ik maak voor
Sint zijn ontbijt, lunch en avondeten.
En Sinterklaas houdt van lekker eten,
dus ik zorg dat er altijd genoeg op zijn
bord ligt.” De kok is nog niet zo heel
lang in dienst, vertelt hij. “De Piet die
hiervoor het eten klaarmaakte, was
dol op pepernoten. Hij snoepte er zo
veel van, dat er soms geen pepernoten
meer over waren om uit te delen.
Daarom werkt hij nu op de inpak
afdeling en ben ik kok.” Hij buigt zich
voorover en fluistert: “Ik vind peper
noten namelijk heel erg vies.”
Dat kunnen wij maar moeilijk
geloven. Voordat we weer opstappen
willen we nog één ding weten: wat is
het lievelingseten van de Sint?
“Dat kan ik niet verklappen, dat is
geheim”, zegt de kok stellig. “Maar ik
kan wel vertellen dat Sinterklaas
elke avond voordat hij gaat slapen
een kopje chocolademelk met een
pepernoot drinkt. En nu mijn keuken
uit! Ik moet verder met de lunch voor
de Sint.” Dreigend zwaait hij met zijn
pollepel. We vluchten snel weg en gaan
op zoek naar Sinterklaas.
Lees volgende week het vervolg
van dit avontuur.

KOOPZONDAG
29 NOVEMBER

PSSST.... SINT NICOLAAS
OP ZOEK NAAR EEN
ORIGINEEL KADO?
• LUXE LINGERIE
• NACHTKLEDING
• DUSTERS
• GESCHENKBONNEN
ALLES MOOI VOOR U INGEPAKT.
VOOR DAMES EN HEREN

SINTERKLAASACTIE

Op zoek naar
chocoladeletters

Zwarte Piet wilde dit jaar Sinterklaas verrassen met een grote zak vol met chocolade letters S. Helaas zat
er een gat in de zak, waardoor alle letters er uit zijn gevallen. Ook kwamen er chocolade letters in de
HALLO terecht. Maar hoeveel zijn dat er?
Help Zwarte Piet een handje en
zoek de letters S in deze uitgave van
HALLO Horst aan de Maas en de uitgaves van 19 november en 3 december. Tel alle letters S bij elkaar op en
maak de volgende slagzin op een
originele manier af: HALLO Horst aan
de Maas is voor mij….

Noteer het totaal van alle
chocoladeletters S uit de drie
uitgaves en de afgemaakte slagzin
op de deelnemersbon en lever deze
uiterlijk 4 december 12.00 uur in
bij de inleverpunten, bij Kempen
Communicatie op Handelstraat 17
in Horst, of stuur je antwoorden via

actie@hallohorstaandemaas.nl onder
vermelding van Sinterklaasprijsvraag.
De uitslag wordt op donderdag 10 december bekendgemaakt
in HALLO Horst aan de Maas.
De prijswinnaars krijgen persoonlijk
bericht. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd.

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

AKTIE

KOOPZONDAG
29 NOVEMBER

2 + 1 GRATIS
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL
ACTIE DUURT T/M 12 DECEMBER 2015

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

10

winkel&bedrijf
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John en Jan

NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Vullings
Metaalbewerking

John en Jan, profi
ciat
met jullie dubbele
overwinning!

Van harte gefelicite
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met de ondernemer
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én publieksprijs 20
15

www.rabobank.n

l/horstvenray
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John en Jan,
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Attractiepark To
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en Jan Arts van rland feliciteert John Vullings
Vullings Metaa
lbewerking met
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2015

De Vereniging A
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feliciteert John V
ullings en Jan Art
s
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Horst aan de Ma
as 2015

Gefeliciteerd

anco lifestyle ce
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Venrayseweg 114,
Horst
www.ancolifesty
lecentre.nl
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n
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!

Coenders Horst

Kerkstraat 11, 5
9

Janssenprij

61 GC Horst T 0
77 398 13 88
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Crist Coppens
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4

www.coppens.

keurslager.nl
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John Vullings
en Jan Arts

winkel&bedrijf 11

Ondernemersprijs voor
John Vullings en Jan Arts
John Vullings en Jan Arts van Vullings Metaalbewerking en Systemen uit Horst zijn de winnaars van de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2015. Ook wonnen zij de Publieksprijs. Dit werd donderdagavond
19 november bekendgemaakt.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Eigenaren Vullings Metaalbewerking

De bekendmaking vond plaats in de Mèrthal in Horst.
Naast Vullings en Arts waren ook Patrick Bierens van
anco lifestyle centre en Crist Coppens van Keurslagerij
Crist Coppens genomineerd. Tijdens de avond, die
dit jaar voor het eerst werd gepresenteerd door

Gefeliciteerd

Leon Verdonschot, werden tevens de Jo Janssenprijs en
de Junior Ondernemersprijs uitgereikt. De Jo Janssenprijs
ging dit jaar naar Light4Food. Vijf leerlingen van het
Citaverde College kregen voor hun project Puur de
Junior Ondernemersprijs.

Gefeliciteerd me
t
Ondernemerspri de
js
en de Publiek sp
rijs!
Severens Beveili
ging BV
T 077 - 398 33 22
w w w.severensb
eveiliging. nl

• Speciaaltransport
• Grond- en sloopwerken
• Recycling
Gefeliciteerd me
t de
Ondernemerspri
js!

Van harte gefelic
iteerd met de
Ondernemersprijs
en Publieksprijs 20
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Samenwerking Mertens met
HAS Hogeschool Limburg

Spring draagt
locaties over
aan ‘t Nest

Toeleverancierbedrijf voor agro, tuin en groen Mertens uit Horst heeft op dinsdag 24 november 2015 een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met HAS Hogeschool in Venlo. Studenten die aan HAS Hogeschool studeren
krijgen niet alleen praktijkonderwijs in het multifunctionele lab van de HAS, maar ook op bedrijven in de directe
omgeving, waaronder nu Mertens.

Spring Kinderopvang draagt met ingang van 1 januari 2016 locaties
over aan Kinderopvang ’t Nest. Dit is in onderling overleg besloten.
Medewerkers en ouders zijn onlangs hierover geïnformeerd.
Beide partijen zijn actief in
Sevenum en delen de visie dat kinderopvang zo veel mogelijk in of in de
buurt van basisscholen moet plaatsvinden. Vanuit deze visie investeren
beide organisaties in de ontwikkeling
van zogenaamde integrale kindcentra.
Dit zijn voorzieningen waar kinderen
van nul tot dertien jaar komen om te
spelen, te leren en zich te ontplooien.
Vanwege de gedeelde visie is
besloten om de locaties van Spring
over te dragen aan ’t Nest. Het betreft
peuterspeelzaal Dobbelsteen, peuter-

speelzaal MFC Horizon/Krullevaar, buitenschoolse opvang BSO&co, buitenschoolse opvang Paleis en dagopvang
Paleis. Kinderopvang ’t Nest heeft
in Sevenum al voorzieningen voor
dagopvang, buitenschoolse opvang
en tussenschoolse opvang. De meeste
kinderen kunnen voorlopig dezelfde
locaties blijven bezoeken. Als dit niet
mogelijk is wordt er met de ouders
gezocht naar een oplossing.
Voor meer informatie, kijk op
www.kinderopvanghetnest.nl of
www.spring-kinderopvang.nl

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

Ook in h

et weeke

nd!

IMPLANTEREN, GEBITSPROTHESE
EN NAZORG ONDER ÉÉN DAK
U kunt bij ons terecht voor:

• Gebitsprothese (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR

Door onder andere studenten de
kans te geven hun opdrachten en
stages bij Mertens in te vullen, levert
Mertens een bijdrage aan de kwaliteit
van het agrarisch onderwijs, met name
op het gebied van kennisuitwisseling
en promotie van de sector. “Mertens
heeft veel kennis in huis en wil deze
ook graag delen. We doet dit niet
alleen door het bieden van stage-

VAN 26 NOVEMBER
T/M 29 NOVEMBER

10%

KORTING
OP ALLE NIET AFGEPRIJSDE ARTIKELEN*

* Niet in combinatie met andere acties.
* Op afgeprijsde artikelen nemen wij
geen waardebonnen in.

Wilhelminaplein 1
Horst 077 - 398 16 34

www.topjeansshop.nl en

topjeansshop

opdrachten en practica op het bedrijf.
Daarnaast wordt het lesprogramma
van de opleidingen van de HAS jaarlijks
getoetst aan de behoeftenvan het
werkveld dat door deze bedrijven
vertegenwoordigd wordt. Zo wordt
het onderwijs geoptimaliseerd om
studenten op te leiden die na hun
studie direct kunnen doorstromen naar
het werkveld in de regio.

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Bij een
verhuizing komt
heel wat kijken!

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. 077 - 398 88 45
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel • Tel. 0413 - 820 270
Botermarkt 57, 5404 NV Uden • Tel. 0413 - 820 393

SALE

plaatsen aan studenten van de HAS,
maar ook door onze specialisten les te
laten geven aan studenten”, aldus het
bedrijf. De partnerbedrijven van de HAS
komen allemaal uit de agrofoodsector
en geven studenten de mogelijkheid
om hun toekomstige werkveld uitgebreid te leren kennen. Dit gebeurt door
middel van bedrijfsexcursies, gastlessen, stages, praktijkcases, afstudeer-

Door: Marion Vullings, Adviseur Verkoop & Service
De huur opzeggen, een nieuwe hypotheek afsluiten of een bestaande hypotheek laten oversluiten, uw verzekeringspakket tegen het licht houden of wat extra financiële armslag regelen. Bij een verhuizing komt heel wat
kijken. Uw bank biedt u graag ondersteuning. Want een verhuizing is een goed moment om te kijken wat er
anders en beter kan in uw persoonlijke financiële situatie.
Kiezen en plannen
Een verhuizing heeft meestal heel
wat voeten in de aarde. Er moet
ontzettend veel geregeld worden.
Ook veel geldzaken. Misschien
verandert u ook van bank. Uw
financiën verhuizen dan met u mee.
Draaiboek
Bij een verhuizing zijn er duizend-eneen dingen waaraan u moet denken.
Zoals het goed inplannen van klussen
waarbij vakmensen nodig zijn, zodat
de tegelzetter direct na de metselaar
aan de slag kan. En tijdig een gesprek
plannen bij uw Rabobank natuurlijk.
Wilt u voorkomen dat u iets vergeet,
maak dan een compleet verhuisdraaiboek.
Dagelijkse bankzaken
Rond uw verhuizing zit u niet te
wachten op administratieve

rompslomp. Als u uw periodieke
betalingen automatisch laat afschrijven
of bedrijven tot incasso machtigt, heeft
u er zelf geen omkijken meer naar.
U betaalt nooit van te voren, nooit te
laat en het is vaak nog goedkoper ook.
Overstapservice
Wilt u met uw betalingsverkeer
overstappen naar de Rabobank? Maak
dan gebruik van de handige gratis
overstapservice. Hiermee wordt al uw
betalingsverkeer soepel omgezet van
uw oude bank naar uw nieuwe
rekening(en) bij de Rabobank.
Sparen
Soms komt het beter uit om grote
uitgaven voor uw nieuwe huis een tijdje
uit te stellen. Bijvoorbeeld omdat u
eerst wilt sparen. Bij uw bank kunt u
kiezen uit allerlei vormen van sparen en
beleggen. Kijk behalve naar de looptijd

en het rendement ook goed naar de
fiscale kant van de zaak. Ik maak u
graag wegwijs.
Tips
Het is verstandig op de hoogte te zijn
van alle bijkomende kosten en
voordelen. Zoals de hypotheekrenteaftrek, maar ook uw eigen financiële
situatie. Soms biedt extra financiële
ruimte uitkomst. En bij een verhuizing
dienen de lopende woonhuisverzekeringen te worden aangepast naar het
nieuwe risicoadres. U vindt meer
informatie op www.rabobank.nl

www.rabobank.nl/horstvenray

en zo 13
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GEPLUKT Geert van den Munckhof

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.

Het positieve uit het negatieve halen, vindt Geert belangrijk. Hij is een denker en staat liever vóór het publiek
dan in het publiek. Met zijn grote hobby, draaiorgel spelen, brengt hij de positiviteit naar voren. Deze week wordt
Geert van den Munckhof (55) uit Horst geplukt.
Geert groeide op in een druk
gezin. Zeven kinderen telde de familie.
“Mijn vader en moeder hebben de
opvoeding van de kinderen met
veel liefde opgepakt. Maar helaas,
door omstandigheden, waren er ook
mindere periodes. Mijn moeder was
vaker ziek. Dan moesten we onszelf op
een andere manier redden. Dit heeft,
denk ik, wel mijn jeugd beïnvloed. We
gingen niet op vakantie. Ik kan me
nog goed herinneren dat ik ooit als
zevenjarig jongetje met een vriendje
mee mocht op vakantie. We gingen
naar de Schatberg, voor mij was dat
een wereldreis.”
Columns en verhalen zijn Geert
zeker niet vreemd. Hij vindt het hartstikke leuk om zijn gedachten op papier

te zetten. “Ik merk dat de dingen die ik
heb meegemaakt, bijvoorbeeld in mijn
jeugd, mijn schrijfstijl en de onderwerpen waarover ik schrijf, wel beïnvloeden. Ik koester deze situaties. Het zijn
waardevolle herinneringen die ik vaak
gebruik in mijn teksten. Maar zaken die
nu spelen gebruik ik ook. Neem nou de
vluchtelingenproblematiek, daar heb ik
onlangs een nummer over geschreven
en gezongen.”
Geert zingt niet alleen, maar hij
begeleidt zichzelf ook nog met zijn
draaiorgel. “Ik wilde heel graag een
elektronisch orgel. Op een dag zag
ik op internet zo’n orgel staan. Het
was een buikorgel dat te koop was in
Duitsland, in de plaats Überlingen. Ik
heb gemaild in mijn beste Duits of ik

PUZZEL

Sudoku

kon komen kijken. Ik kreeg een mailtje
terug met het antwoord ‘Herzlich

Willkommen’. Dus toen heb ik er een
leuk weekend van gemaakt. Ik ben
vrijdags naar Überlingen vertrokken
en zaterdag heb ik me daar gemeld.
De hele dag ben ik door de fabriek
rondgeleid. Ze hadden daar prachtige,
gigantische orgels staan, die over
de hele wereld werden verspreid.
Uiteindelijk kwam ik bij mijn orgeltje
terecht. Ik heb het meteen gekocht en
ben er nog steeds heel blij mee.”
Momenteel werkt Geert voor
de gemeente, op de afdeling communicatie als communicatieadviseur.
“Ik heb eerst in Hoogeveen en later
voor gemeente Horst aan de Maas als
logopedist gewerkt. Ik vond het fantastisch om bezig te zijn met taal, spraak,
stem en gehoor. Het was mooi om een
oplossing te vinden bij situaties waarbij
een onderdeel van de communicatie
mis ging. Ik werkte op basisscholen
en dan is het fijn als je kinderen kunt
helpen die problemen hebben met de
uitspraak. In Hoogeveen heette een
kind Collin Koekoek. Als je dan de letter
‘k’ niet kunt uitspreken, is dat heel vervelend. Niet langer “Tollin Toetoet” zeggen is dan voor zo’n kind een enorme
overwinning. Hier bij kunnen helpen,
gaf veel voldoening.”
Behalve als logopedist in Horst

aan de Maas, werkte hij toen ook voor
het weekblad De Echo van Horst. “In
de logopedie werd alles steeds meer
preventief en dit sprak mij minder
aan. Ik ben toen begonnen aan een
opleiding grafische vormgeving en ben
zo terecht gekomen bij De Echo. Heel
geleidelijk is het aantal uren bij de
gemeente steeds méér geworden en
heb ik na tien jaar bij De Echo kunnen
kiezen voor een fulltime baan bij de
gemeente. En daar werk ik nu nog met
veel voldoening.”
Thea, zijn vrouw, is al aardig wat
jaartjes in zijn leven. “Thea zag mij voor
het eerst bij een plaatselijke bushalte.
Daar zag ze mij altijd liften naar school.
De jongens deden dit vaker, zij ging
altijd met de bus. Ik was toen 17 of 18
jaar. Daarna ben ik in militaire dienst
gegaan. Tijdens de eerste carnaval in
die tijd hebben we elkaar voor het
eerst gesproken. Daar is de romance
opgebloeid. In 1991 zijn we getrouwd,
dus volgend jaar zijn we 25 jaar
getrouwd. Onze kinderen, Pip en Mees
zijn nu 21 en bijna 18 jaar. Ja, de tijd
gaat snel.” Voor Geert is één boodschap
heel belangrijk. “In welke situatie
je je ook bevindt, probeer altijd het
positieve uit het negatieve te halen.
Uiteindelijk maakt dat je sterker.”
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Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Voordeelpas
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nog een
paar
dagen!
koop in november
de voordeelpas 2016
voor
ipv €19,95

€14,95

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

Naam 	
Roos Vervoort
Leeftijd 	
15 jaar
Woonplaats 	Horst
School
Dendron College
Wat is je lievelingsmuziek?
Ik hou van heel veel soorten muziek.
Maar vaak luister ik naar popmuziek
uit de top 40. Adele vind ik bijvoorbeeld een goede artiest. Ik luister naar
muziek als ik huiswerk maak en als ik
naar school fiets.
Wat is het beste en slechtste cadeau
dat je ooit gekregen hebt?
Het beste cadeau is mijn eerste
telefoon die ik kreeg in groep 8.
Deze kreeg ik op mijn verjaardag en ik
was er heel blij mee. Een slecht cadeau
is er niet naar mijn mening, want wanneer iemand een cadeau geeft ben ik
er altijd blij mee.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik rond de acht jaar willen zijn.
Omdat je dan altijd buiten kunt spelen
met je vriendjes en vriendinnetjes.

Je verveelt je nooit, maakt je nergens
druk om en je hoeft nog geen levensbepalende keuzes te geven. Ik denk
wel dat het na een tijd saai wordt om
een langere tijd één bepaalde leeftijd
te hebben.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Een wedstrijd meespelen in het
Nederlands hockeyelftal. Ik speel al
tien jaar hockey en het lijkt me erg vet
om dan in zo’n elftal mee te mogen
spelen. Momenteel speel ik in de MA1
van Horst. Ook zou ik nog eens met een
camper door Australië willen reizen.
Dit zou ik graag met een vriendin
willen doen.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Een kapmes om te kunnen overleven.
Je kan dan hutten bouwen en jezelf
beschermen tegen dieren. Als ik een
persoon mee zou mogen nemen zou
dat mijn moeder zijn, omdat ik niet
zonder haar zou kunnen.
Wat vind je van het alcoholbeleid?
Naar mijn mening heeft het geen

aan
Roos Vervoort

zin gehad om de leeftijd naar 18
te verhogen. Jongeren komen toch
wel aan alcohol als ze dat willen. Ik
vind dat iedereen zelf zou mogen
kiezen of diegene wel of geen alcohol
wil drinken. Het is toch je eigen
verantwoordelijkheid.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Bij de Jan Linders kon je acht jaar
geleden sparen voor Jetix knikkers.
Ik had er echt belachelijk veel maar
deed er eigenlijk helemaal niets mee.
Een paar jaar geleden heb ik ze maar
weggedaan.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Wanneer ik een eigen goal zou maken
in een hockeywedstrijd. Vroeger toen
ik in de E zat, was ik altijd erg blij wanneer ik gescoord had, ook wanneer ik
een eigen doelpunt maakte. Sinds kort
telt zo’n goal echter niet meer mee.
Dit is een nieuwe regel. Ik vind het een
erg goede regel, al komt het niet vaak
voor dat mensen een eigen doelpunt

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

SFEERVOLLE HALFVRIJSTAANDE
WOONBOERDERIJ
• Bouwjaar ± 1890,
verbouwd 2006 - 2009
• Perceel 356 m2
• Met ruime geïsoleerde
garage (2 verdiepingen)
uit 1997
• Geweldig mooi instap klaar
huis met een landelijke
keuken en een prachtige
badkamer
• Bovenverdieping met 4
kamers en een toilet/
wasgelegenheid

Vraagprijs:

€ 249.000
SteeG 44 • SevenuM • Bel: 077-4674700 • e-Mail: wilko.linda@hoMe.nl

maken.
Wat heb je in de afgelopen week
geleerd?
Niet echt een groot ding, maar wel
een aantal formules bij wiskunde en
natuurkunde. Het zijn leuke vakken en
daarom heb ik ook een bèta-pakket
gekozen. Maar het zijn wel lastige
formules. Ik zit nu midden in de toetsweek, maar ik ga er vanuit dat het wel
goed komt.
Zon of sneeuw?
De zon is lekker, maar soms krijg ik het
dan te heet. De sneeuw is erg mooi
om naar te kijken, maar het is niet fijn
wanneer je door de sneeuw moet fietsen. Maar als ik dan toch moet kiezen,
kies ik voor de zon omdat ik dat toch
fijner vind.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Ik zou de vraag stellen waar helderzienden antwoorden op vragen vandaan
halen. Ik geloof namelijk niet in helderziende mensen. Naar mijn mening
is het niet mogelijk dat mensen weten
wat er gaat gebeuren in mijn leven.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn hockeystick, ik hockey namelijk best vaak. Ik train twee keer in
de week, geef een keer in de week
training en heb ook nog een keer in de
week een wedstrijd. Zonder hockeystick
zou mijn leven een stuk minder leuk
zijn.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Ik zocht nieuwe schoenen en
mijn moeder stelde voor om eens
‘Dr. Martens’ te proberen. Op dit
moment zijn dit mijn favoriete
schoenen. Ze zijn erg leuk, zitten lekker
en ze zijn ook nog eens waterdicht. Een
supergoed advies dus.
Welk klusje vind je echt vreselijk om
te doen?
Ik haat alle huishoudelijke klusjes, maar
het fornuis schoonmaken vind ik toch
wel het ergste. Dit moet ik best vaak
doen. Je moet dan speciaal een sopje
maken en het duurt best lang.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
De Hunger Games, omdat ik wel van
actiefilms hou. Ik zou dan graag Katniss
willen spelen, de hoofdrolspeelster.
Ze is erg slim, dus daarom zou ik haar
graag willen zijn.

Koop alvast kaartjes
voor de schaatsbaan
voor de Sint!
Losse entreekaarten
en Strippenkaart voor
10x bezoek zijn te koop bij
Het huis van de Streek in
het centrum van Horst.

www.bekro.nl

Verwarming
■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Kwaadaardig
zeemonster

Er lopen twee soorten
mensen rond op deze planeet.
De eerste is het retestrak
georganiseerde wezen. Denk:
een kledingkast gesorteerd
volgens de kleurencirkel, de
boekenkast op alfabetische
volgorde en overmatig gebruik
van zelfklevende memoblaadjes.
Daarnaast heb je personen wiens
leven gewoon één groot oerwoud
is. En ik? Ik hoor ongetwijfeld bij
die laatste groep. Al noem ik
mijn manier van leven zelf liever
een ‘georganiseerde chaos’.
Die ‘georganiseerde chaos’ gaat
vaak gepaard met de aanmaak van
het stresshormoon. Vooral tijdens
de toetsweek, ofwel het kwaadaardige zeemonster dat je cijfers als
bootjes doet zinken naar het
grondvlak van de zee. Extra
bevorderend is het als docenten van
tevoren elke les roepen: “Als je
deze toets slecht maakt, zak je en
ben je gedoemd de rest van je
leven te slijten als bediener in een
fastfoodrestaurant!”. (oké, niet
letterlijk, maar daar komt het wel
op neer.) Deze week duikt het
kwaadaardige zeemonster weer op:
van 20 tot 27 november houdt het
Dendron College de bezuurde
toetsweek. Zoals gewoonlijk
doorloop ik drie verschillende fases.
Fase I: Ontduiken, ook wel de
Eeuwig uitstellende fase genoemd.
Hier staat de ‘oh dat kan morgen
wel’-mentaliteit centraal. Ik vertoon
zwaar leerafwijkend gedrag.
Fase II heet Noodtoestand en
vindt een paar dagen voor (en
tijdens) de toetsweek plaats. Bij
deze fase slaat de paniek toe in
mijn grijze massa. Mijn nachtrust
gaat helemaal naar de filistijnen.
Als een kip zonder kop leer ik alles
op het laatste moment. Mijn
vertoning in deze periode is het
best te omschrijven als een woeste
Viking met wallen nog groter dan
het IJsselmeer.
Het laatste stadium, fase III, is
de Verlossing. De dag dat mijn
toetsweek is afgelopen. De lucht is
helder, vogels tjilpen en het
zonnetje schijnt gemoedelijk. En
daarna? Dan begint alles weer van
voor af aan. Misschien moet ik toch
maar eens het woord ‘planning’ in
mijn vocabulaire introduceren…
Rosanne
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Wat
zeg je?
Een kaartje per post versturen om iemand
te feliciteren of een hart onder de riem te
steken, wordt steeds vaker vervangen door
een whatsappje of e-mailbericht. Drie
kwart van de inwoners van Horst aan de Maas
denkt dan ook dat digitale post de toekomst
heeft. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Het merendeel van de inwoners van Horst
aan de Maas stuurt nog wel eens een kaartje
via de post. Dit zijn dan voornamelijk condoleance- of kerstkaarten. Dat vinden we namelijk
persoonlijker. Maar het wordt wel steeds minder.
“De sociale media heeft er voor gezorgd dat ik
véél minder kaarten verstuur. Rouwkaarten blijf ik
echter per post versturen. Een hart onder de riem
steken kan niet via de telefoon of computer”,
meent deze inwoner. Een handgeschreven brief
per post versturen komt nog maar zelden voor.

Inwonerspanel

1.676 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Sinds iedereen e-mail heeft,
gebruik ik dat’
8%
Nee
17%
Neutraal
75%
Ja

Digitale post heeft
de toekomst

dan ook graag alle post digitaal. Brieven van de
“Sinds iedereen e-mail heeft, gebruik ik dat”,
belasting of verzekeringsmaatschappij hebzegt iemand. Er zijn natuurlijk uitzonderingen:
ben we graag op papier in plaats in van in onze
“Ik heb al 38 jaar een correspondentievriendin,
digitale brievenbus. En anders printen we het
die ik nooit zie, maar we schrijven elkaar elke
voor de zekerheid nog
3-4 maanden een dikke
brief van minstens drie
’Het is goedkoop en makkelijk’ een keer uit. Ook zijn er
zorgen over de digitale
kantjes!”
‘Zeker als de postzegels steeds wereld wel zo veilig is,
Dat steeds meer post
duurder worden’
als het gaat om je post.
digitaal ontvangen wordt,
“Hackers kunnen je
wil nog niet zeggen dat
‘Jammer, maar je ontkomt
mailaccount hacken, dan
we dit altijd fijn vinden.
er niet aan’
heb je geen privacy.”
“Ik vind het wel jammer,
ik stuur het liefste een
TipHorstaandeMaas
persoonlijke kaart. Maar dit is bijna luxe geworis een samenwerkingsverband tussen
den. Ik vind het erg duur worden en de service
HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek.
is slecht.” Een ander voegt toe: “Als mensen
Voor meer resultaten of aanmelden voor
een e-mailadres doorgeven dan moeten ze ook
de volgende enquête, kijk op
eens begrijpen dat ze dan ook elke dag hun mail
www.tiphorstaandemaas.nl
moeten lezen. Zeer vervelend als er pas na een
Reageren?
week een reactie komt.” Niet iedereen ontvangt
www.hallohorstaandemaas.nl

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

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

Ingezonden brief

Actie: voorkomen inkomen lager dan armoedegrens in de SW
Op het Malieveld in Den Haag was op 19 november een grote landelijke
stakingsbijeenkomst, georganiseerd door de vakbond FNV, van mensen
met een beperking die werkzaam zijn in de Sociale Werkvoorziening.
De opkomst was overweldigend. Er was gerekend op een opkomst van
6.000 personen. Het werden er 7.500. Zij strijden voor een eerlijk cao-loon.
Gemeente- en rijksambtenaren hebben in de afgelopen maanden wel een
nieuwe cao kunnen afsluiten met een bijbehorend fatsoenlijk cao-loon.
Zoals altijd als een hoofdstuk
wordt afgesloten, kan het gebeuren
dat er groepen tussen het spreek-

Bloem & zo
Voor al uw bloemwerk!
St. Odastraat 16a Melderslo
tel. 077 3987069

Kerstsfeer....

vrijdag 27 november 16.00 tot 20.00 uur
zaterdag 28 november 10.00 tot 16.00 uur
Kerstworkshops:
www.bloemenzomelderslo.vpweb.nl
Bloem & zo, Melderslo

HET CONCERT VAN HET
HORSTER MANNENKOOR
EN DE HIGH TEA OP
ZONDAG 29 NOVEMBER
IN HET PARKHOTEL IS

UITVERKOCHT!

woordelijke wal en schip vallen. Zo is
het nu ook in de Sociale Werkvoorziening. De SW bestaat volgens de

regering in Den Haag niet meer nadat
ze begin 2015 de verantwoordelijkheid
heeft afgeschoven naar de gemeentes.
Gevolg van deze regeling is dat er geen
nieuwe medewerkers in de SW
instromen. Een leegloop is het gevolg.
Minder mensen die gebruik maken van
de SW betekent ook dat pensioenpotjes
naar rato gevuld – lees – leeg zullen
lopen. Als we willen dat deze leegloop
niet uitmondt in een inkomen dat

onder het bestaansminimum komt, dan
moeten we nu in actie komen.
Een eerlijk loon voor hardwerkende
mensen met een beperking is alles
dat er gevraagd wordt. Niet gecompenseerd in een eenmalig bedrag
dat niet meetelt in de opbouw van
het pensioen, maar een structurele
loonsverhoging in procenten dat wel
meetelt voor een goed inkomen in de
toekomst. Wij kunnen het niet helpen

dat de regering op deze wijze de
SW laat doodbloeden. De Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG)
is nu aan zet. Als inwoner van de
gemeente Horst aan de Maas vraag ik
u namens alle andere medewerkers
die werkzaam zijn in de SW om bijval
bij het doel van de actie.
Ronald de Vries
(werkzaam bij NLW-groep)
Irenestraat, Meerlo

Gevraagd:
Schooljeugd (13 t/m 17 jaar)
Bij voorkeur meisjes
Gedurende de kerstvakantie
Alleen in de ochtenduren
Plantenkwekerij
Van Vegchel
Reindonkerweg 6, Horst
Tel: 06-14239711 (Rob)

Banden - Accu’s - Carwash

Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden
Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

www.haardstede.nl

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

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

Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

www.elektrovanberlo.nl
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Bespreking Poll week 46

Amber Alert wordt te weinig ingezet
Het landelijk waarschuwingssysteem Amber Alert mag vaker ingezet
worden, vindt 69 procent van de stemmers. Deze poll was na aanleiding
van het voornemen van de politie om het Amber Alert, een systeem dat
onder meer via Twitter, sms en Facebook ingezet wordt bij de vermissing van
kinderen, voortaan ook regionaal toepassen. De meerderheid van de stemmers
vindt dit een goed idee. Door Amber Alert vaker in te zetten voorkom je dat

je achteraf moet zeggen: : ‘Hadden we maar…’
De overige 31 procent denkt echter dat het effect dan verloren gaat.
Zo’n Amber Alert kan ook voor onnodige paniek zorgen. Een heel dorp wordt
gemobiliseerd om naar een kind uit te kijken, dat misschien rustig ergens bij
een vriendje thuis aan het spelen is. Als je vaker zo’n waarschuwing krijgt,
let je er wellicht op een gegeven moment niet meer op.

kris
kras!

Elk dorp verdient een eigen kermis
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Een groepje jongeren in Meterik heeft het plan om volgend jaar de eerste
Meterikse kermis te organiseren. En ook in Kronenberg wordt serieus nagedacht
over een eigen kermis. Een kermis is er voor jong en oud en komt de leefbaarheid in de dorpen ten goede zeggen de initiatiefnemers. Veel dorpen in Horst
aan de Maas hebben een eigen kermis. In Horst worden zelfs twee keer per jaar
de kermisattracties opgebouwd. Dat moet vooral zo blijven en initiatieven voor
nieuwe kermissen dienen alleen maar gestimuleerd te worden. Een kermis die
door de eigen bewoners wordt gedragen zodat het een echt dorpsfeest wordt,

vergroot alleen maar meer de gemeenschapszin.
Je kunt je echter afvragen of een kermis in een kleine kern wel levensvatbaar
is. Er zijn namelijk ook voorbeelden van kermissen die het maar net redden of
die inmiddels al ter ziele zijn gegaan omdat de exploitanten niet meer wilden
komen. Als er geen bezoekers zijn, brengt een kermis ook geen geld op. Is het
dan niet beter om te investeren in enkele grote kermissen en ervoor te zorgen
dat die goed draaien?
Elk dorp verdient een eigen kermis. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 47) > Blauw zwaailicht is alleen voor brandweer, politie en ambulance
> eens 83% oneens 17%
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Blitterswijck

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

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

Overbevolking
Het aantal kinderen in
Nederland daalt. Dat blijkt uit
onderzoek van het CBS.
Vergeleken met tien jaar
geleden is het aantal kinderen
tot 12 jaar gedaald met
185.000. In Limburg is het
percentage kinderen ook nog
eens het laagste van het land.
In Horst aan de Maas is ongeveer één op de acht inwoners
nog een kind. De oorzaak? We
krijgen met zijn allen later en
vooral minder kinderen.
Moeten we ons nu ernstige
zorgen gaan maken? Net zoals
Urk (heeft de meeste kinderen)
massaal de pil weggooien? Een
vierofmeerkinderenpolitiek
instellen? Want als deze trend
doorzet, zijn er straks geen
kinderen meer over. Leegstaande
peuterklasjes en scholen,
speelgoedwinkels gaan failliet en
niemand meer om later voor de
ouderen in de samenleving te
zorgen. Geen leuk vooruitzicht,
lijkt mij. Maar is het eigenlijk wel
zo erg? Overbevolking is namelijk
ook geen pretje. Tekort aan
voedsel, drinkwater of energie,
het staat ons volgens sommige
milieudeskundigen allemaal te
wachten als de bevolking blijft
groeien. De aarde kan maar voor
2 miljard mensen een goede
kwaliteit van leven bieden, stelt
bijvoorbeeld De Club Van Tien
Miljoen. Ter vergelijking: de
wereldbevolkingsteller anno
staat eind 2015 al op ruim 7
miljard mensen. Deze stichting
pleit in Nederland dan ook voor
minder inwoners: van bijna 17
miljoen terug naar 10 miljoen.
Hoe de Club zo’n zes miljoen
mensen in Nederland kwijt wil
raken, is mij niet zo duidelijk. Wel
benadrukt de stichting, godzijdank, al haar handelingen binnen
het kader van de bestaande
wetten zal verrichten. ‘Ga heen
en vermenigvuldigt u niet’, is
hun motto. Stoppen of drastisch
verminderen met voortplanten
dan maar? Ik betwijfel of dat een
realistische oplossing is. Nu heb
ik gelukkig nog even de tijd om
over mijn eigen vermenig
vuldiging te beslissen, maar ik
kan niet beloven dat ik in die
keuze de overbevolkingsproblematiek mee laat spelen.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
26 november 2015
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsbijeenkomst
1 december 2015
Openbare raadsbijeenkomst over het
onderwerp “Alcohol- en drugspreventie”.
Het programma ziet er als volgt uit:
20.00 uur: Opening door de voorzitter
K. van Rooij;
20.05 uur: Korte inleiding door wethouder
B. op de Laak;
20.10 uur: Inleiding over de praktijk (GGD-monitor/
leefbaarheidsonderzoek) door
S. Keijsers, beleidsmedewerker
Sociaal Domein;
20.20 uur: In subgroepen in gesprek met
vertegenwoordigers van Synthese,
VvGi, GGD, Politie en Handhaving;
21.50 uur: Plenaire terugkoppeling waarbij opbrengst van de avond besproken wordt
en eventuele nieuwe acties toegevoegd
kunnen worden aan het uitvoeringsplan
integraal alcohol- en drugsbeleid;
22.15 uur: Samenvatting, conclusies en sluiting
van de raadsthema-avond door de
voorzitter.

De uitnodiging alsook het vastgestelde beleidsplan “Integraal alcohol- en drugsbeleid jongeren
Horst aan de Maas” zijn raadpleegbaar op de
website.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de griffier, de heer R. Poels,
tel.: 06 - 518 528 91.
De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van
het gemeentehuis van Horst aan de Maas,
aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom.
De vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website: www.horstaandemaas.nl

Achter de Pastorie te Melderslo:

In Sevenum vierde het echtpaar Heesen – Hermans hun 60 jarig huwelijksfeest. Burgemeester van Rooij
verraste hen met een bloemetje en het herinneringsbord namens de gemeente.

Gladheidbestrijding
Met de winter voor de deur staat de gemeente zoals ieder jaar weer klaar voor het geval vorst en
sneeuw de wegen onveilig maken. Met maar liefst 800.000 kilo strooizout, 8 strooi- en schuifvoertuigen en een groot aantal medewerkers in piketdienst proberen we ook de komende maanden
de overlast tot een minimum te beperken. Via sociale media houden we u op de hoogte van de
ontwikkelingen op de wegen.

Diverse woningbouwkavels
beschikbaar in het project
Achter de Pastorie te Melderslo
Bouwkavels
De gemeente Horst aan de Maas heeft in de kern
Melderslo woningbouwkavels in het plan Achter de
Pastorie beschikbaar voor uitgifte. Deze kavels zijn
bedoeld voor de bouw van diverse woningtypen.
Bij de aankoop van deze kavels kunt u in aanmerking komen voor de stimuleringsmaatregelen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Startpunt Wonen. Startpunt Wonen is
gevestigd aan de Kranestraat 33, 5961 GX Horst,
en is tevens te bereiken via (077) 260 00 00
of info@startpuntwonen.nl of
www.horstaandemaas.nu.

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.
Broekhuizenvorst
Zeelberg 2 en omgeving
Grubbenvorst
Horsterweg 66a
Kloosterstraat 57
Hegelsom
Stationsstraat 147

Horst
Veld-Oostenrijk 13
Albert Schweizerstraat 22
Kronenberg
Simonsstraat 5
Steijvershorst 32

Lottum
Houthuizerweg 18-20
Sevenum
Molenveldweg 2c
Pastoor Vullinghsplein 12
De Hees 24
Tienray
Nehobolaan ongenummerd

Gladheidbestrijdingsplan
Jaarlijks wordt een zogenaamd gladheidbestrijdingsplan vastgesteld. In dit plan staat precies
aangegeven wanneer en op welke wijze de
gladheidbestrijding in Horst aan de Maas
wordt uitgevoerd. U kunt dit plan hier raadplegen.
Strooiroutes
In het plan is aangegeven welke prioriteiten
er gelden bij het strooien van de wegen en de
fietspaden. De volgende wegen worden zoveel
mogelijk preventief (voorafgaand aan verwachte
gladheid) gestrooid:
• hoofdwegen,
• verbindingswegen naar kerkdorpen,
• busroutes en wijkontsluitingswegen.
Ook de fietspaden en schoolroutes worden
gelijktijdig gestrooid. Woonstraten en recreatieve
fietspaden worden niet gestrooid.
Sneeuwvrij houden eigen trottoir
Vooral bij sneeuwval wordt vaak een langdurige
inzet gevraagd van personeel en materieel.

Sneeuwruimen op looproutes en trottoirs is niet
mogelijk. Daarom doen wij een dringend beroep
op u als burger om tijdens sneeuwval ook een
steentje bij te dragen door het trottoir voor uw
woning zo veel mogelijk sneeuwvrij te maken.
Daar hebt u niet alleen zelf plezier van, maar ook
uw directe buren en anderen die via uw straat
een boodschap moeten doen. Kortom: met elkaar
kunnen we het leven in winterse omstandigheden
wat aangenamer maken.
Sociale media
Onze mensen van gemeentewerken worden
’s winters geïnformeerd over de lokale
weersverwachtingen door Meteo Group.
Deze informatie gaan we ook twitteren. Wilt u
op de hoogte blijven? ‘Like’ de gemeente op
twitter en u ontvangt actuele informatie over
de veiligheid op onze lokale wegen.
Informatie
Kijk hier voor meer informatie over de uitvoering
van het gladheidbestrijdingsplan. Hier kunt u ook
het volledige plan raadplegen.

Ben jij enthousiast, ﬂexibel en multi-inzetbaar?
Dan hebben wij een leuke bijbaan voor jou!

Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in Horst
aan de Maas kunt u raadplegen op
www.horstaandemaas.nl. De komende periode
zijn wij voor u op de volgende locaties aan
het werk:
• Brug Apostelweg Griendtsveen
• Afsluiting Witveldweg Horst / Grubbenvorst
• Afsluiting Horster/Stokterweg Broekhuizen

Informatieavond
woningbouw De Comert
Op woensdag 2 december om 19.30 uur vindt
een informatieavond plaats over het nieuw
woningbouwplan De Comert in Grubbenvorst.

Oproepkracht voor zwembad de Berkel in Horst
en zwembad de Wisselslag in Venlo
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl

De informatieavond vindt plaats in gemeenschapshuis ’t Haeren. Geïnteresseerden zijn
van harte welkom!

Militaire oefening
In onze gemeente is een oefening
gepland van 1 t/m 4 december 2015.
Ongeveer 31 militaire voertuigen verplaatsen zich hoofdzakelijk op bestaande wegen

en paden, ook zal er op bepaalde plekken
halt gehouden worden. Er wordt geen
gebruik gemaakt van (oefen)munitie.
Het gewone verkeer zal hier geen hinder
van ondervinden.
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DE GEHELE MAAND DECEMBER
60% KORTING OP EEN GROOT
GEDEELTE VAN ONS ASSORTIMENT
*Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Vestiging Venray
Grotestraat 48
telefoon (0478) 58 24 09

Vestiging Horst
St. Lambertusplein 2
telefoon (077) 820 02 62

Vestiging Boxmeer
Steenstraat 120
telefoon (0485) 57 18 12

Kijk ook eens op www.campsoptiek.nl of volg het laatste nieuws op www.facebook.com/campsoptiek
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Regio Noord-Limburg in 2025 gezondste in Europa
Tijdens de uitreiking van de Ondernemersprijs 2015 in Horst heeft
een aantal topondernemers aangegeven zich in te willen gaan zetten
zodat Regio Noord-Limburg in 2025 de gezondste regio van Europa is.
Ze roepen organisaties, verenigingen en andere groepen op om mee
te doen en ideeën te ontwikkelen.
De SP neemt deze uitdaging
graag aan, omdat dit nauw
aansluit bij onze visie over de
samenleving, maar ook logisch
aansluit op ons gedrag en ideeën
in het recente verleden.
We zien graag bedrijven die

zich richten op gezonde voeding,
met meer oog voor kwaliteit dan
alleen voor kwantiteit, waarbij
er gezonde arbeidsvoorwaarden
gelden. Bedrijven die dus zorgen
voor gezondheid in de meest brede
zin van het woord, gezond voor

het bedrijf, zijn werknemers, maar
ook zijn omgeving in de vorm van
bewoners, toeristen en andere
passanten.
Als SP denken we mee
en recentelijk waren we deze
topopnemers zelf al een stapje voor.
Wij hebben in de raadsvergadering
van 22 oktober voorgesteld om
bij die bedrijven waar overlast
aanwezig is of kan ontstaan bij een
vergunningsaanvraag die aspecten
die vooroverlast zorgen, zoals stank,

te gaan meten, voor en na de
aanpassing van de bedrijven.
Jammer genoeg heeft deze
motie het toen nog niet gehaald,
maar met de visie en oproep van de
topopnemers en de burgemeester,
moet het voor de andere partijen
de volgende keren geen probleem
zijn om wel in te stemmen met
dergelijke plannen.

en wil ook altijd denken in kansen
en mogelijkheden in plaats van
problemen en onmogelijkheden.
Als inwoners van Horst aan de Maas
en als raadsleden kunnen wij daar
op lokaal niveau aan meewerken.
Laten we hier bouwen aan respect
voor elkaar, fatsoenlijk met elkaar
omgaan. zorgen voor anderen,
iedereen in de waarde laten wat
de herkomst, geaardheid of het
geloof ook is. Als we dat echt
doen, verbeteren we niet alleen de

leefbaarheid in Horst aan de Maas
maar dragen we ook een steentje
bij aan een betere wereld. Als CDA
en als raadslid staan we voor die
leefbare samenleving met oog en oor
en een helpende hand voor elkaar.
Een samenleving waar we midden
in staan. Een samenleving waar ik
samen met de CDA fractie mijn best
voor wil doen om die leefbaar te
houden. U toch ook?
John Jenniskens,
CDA Horst aan de Maas

Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Samenleving
Ik wil even stil staan bij alle gebeurtenissen van de afgelopen tijd
en zeker bij de tragische terreuraanslag in Parijs. Diep triest en
ongelooflijk als mensen dit elkaar aandoen.
Juist mensen vormen de
samenleving maar maken of breken
die ook. Door de veranderende
wereld staat de traditionele manier
van samenleven onder druk. Niet
alleen door de vele vluchtelingen
die hier naartoe komen maar
zeker ook het toenemende
individualisme, het hebben van

minder respect voor elkaar en het
vervagen van fatsoensnormen. Ik wil
hier niet als een pastoor prediken dat
vroeger alles beter was. Juist niet.
Maar bovenstaand zijn in mijn
optiek wel zaken die de kern raken
waarom het de verkeerde kant op
dreigt te gaan. Is dit dan niet meer
om te keren? Ja, ik denk van wel

Wie A zegt tegen Welkom Vluchtelingen moet ook B zeggen
Als gemeenteraad hebben we unaniem “vluchtelingen welkom”
gezegd. Inmiddels is de publieke opinie wat aan het omslaan in negatieve
zin. Dat betreurt D66 ten zeerste. Dat mensen zich zorgen maken
begrijpen we.
Maar als we ’A’ zeggen
dan moet Nederland ook ’B’
zeggen. Onze gemeente wil 400
statushouders plaatsen, verdeeld
over de 16 kernen. Mooi.
Volgende stappen zijn nu: zorgen
voor integratie. Het spreken van
onze taal is daarbij een eerste en
belangrijke voorwaarde.

Dat de publieke opinie wat
kantelt, begrijpen we. Mensen vinden
het niet eerlijk dat vluchtelingen
eerder een huurwoning krijgen
dan diegenen die al lang op de
wachtlijst staan. Gelukkig is dit niet
langer zo. Bij één huurwoning voor
vluchtelingen is er ook één woning
voor mensen op de wachtlijst. Maar

er zijn nog meer zaken die het
draagvlak dreigen te ondermijnen.
De gemeente Peel en Maas heeft
een aantal zaken betreffende
vluchtelingen goed op een rij
gezet in de ‘Beleidsuitgangspunten
integraal beleid statushouders’. Zeven
onderwerpen komen aan de orde en
worden uitgewerkt zoals huisvesting,
leren van de taal, werk, onderwijs,
zorg, samen zorgen voor integratie
en goede voorlichting. Zonde dat de
raad en het college van Horst aan
de Maas denken het wiel zelf uit te

moeten vinden. De integratie van de
vluchtelingen zou ons inziens sneller
en meer gedegen verlopen. Maar ook
een gemiste kans om het draagvlak
voor de opvang van vluchtelingen te
vergroten.
Tot slot. Elk kind heeft recht op
onderwijs. Maar onderwijs kun je
pas adequaat volgen als je de taal
waarin het onderwijs gegeven wordt
spreekt. In onze gemeente wordt op
de basisscholen het onderwijs aan
niet in het Nederlands aanspreekbare
kinderen - zo ook Poolse kinderen

- grotendeels verzorgd door
vrijwilligers. Maar met alle respect,
dit kunnen we niet alleen aan hun
overlaten. Maar ook de leerkrachten
kunnen dit niet zonder hulp. Dit gaat
ten koste van alle kinderen in de klas
en van de kwaliteit van onderwijs.
Daarbij, als kinderen vragen om
uitleg en de leerkracht heeft geen
tijd, dan zet dat kwaad bloed. Dus
Nederland, zeg ook: ’B’.

het toeristische fietsverkeer.
Een goed voorbeeld is de
Greenport Bikeway. Steeds meer
mensen vinden dit fietspad en
het wordt als een verrijking voor
de regio ervaren. Wat de PvdA
betreft zou deze Greenport Bikeway
doorgetrokken moeten worden
tot zeker America maar ook in de
toekomst richting station Deurne.
Dit zou de fietsers weghalen van de
gevaarlijke Hoebertweg/Spoorweg
maar ook de Wachtpostweg die door
het sluipverkeer maar ook het zware

transportverkeer steeds onveiliger
wordt.
Wij hebben het college
opgeroepen varianten voor een
veilige fietsverbinding nader in
beeld te brengen, maar ook te kijken
naar subsidiemogelijkheden. Bij de
behandeling van de kadernota in het
voorjaar willen we deze resultaten
verder verwerken.

Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas

Fietsveiligheid
Fietsers lopen een groot risico in het verkeer. Hoewel het totaal
aantal verkeersdoden al jarenlang daalt, blijft het aantal omgekomen
fietsers en voetgangers stabiel. Dat blijkt uit onderzoek van NU.nl naar
ruim 45.000 verkeersongevallen tussen 2007 en 2012 met fietsers en
voetgangers. Juist in deze donkere en natte tijden is extra aandacht voor
de fietsers belangrijk.
Hiervoor zijn verschillende
oorzaken aan te wijzen, zoals
toenemende drukte op het
fietspad, gebruik van mobiele
apparatuur tijdens het fietsen, een
goede verlichting, onduidelijke
voorrangsregels bij rotondes, hobbels

of gaten door boomwortels, maar ook
de vormgeving en het onderhoud van
de fietsinfrastructuur. Maar ook het
medegebruik van rustige wegen in
het buitengebied door het grote en
zware landbouwverkeer vormt een
groot risico.

Gelukkig zijn in onze gemeente
de meeste verbindingen tussen
kernen voorzien van vrij liggende
fietspaden maar er is toch nog een
slag te maken. Bij de behandeling van
de begroting op 3 november hebben
we samen met Essentie een motie
ingediend om een veilige fietsroute te
creëren tussen America en het station
Horst Sevenum. Een route waar eerder
al een kleine duizend handtekeningen
voor zijn opgehaald. Een veilige
fietsroute is immers belangrijk voor
het woon werkverkeer, maar ook voor

Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas
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Veel inschrijvingen
Hôrster Kwis
Er hebben zich ruim veertig teams ingeschreven voor de eerste editie van De Hôrster Kwis. Dat heeft de organi
satie bekendgemaakt.

Boerenbruidspaar
CV D’n Bok Swolgen
bekend
Het 24e boerenbruidspaar van CV D’n Bok uit Swolgen wordt dit jaar
gevormd door Jan en Mirjam Jacobs. Op dinsdag 9 februari worden zij in het
onecht met elkaar verbonden.
Voorzitter Roy Keijsers met Liesbeth van Liesbeth’s Grand Café
De quiz vindt plaats op maandag
28 december. Een groot deel van
de vragen zal gaan over Horster
gebeurtenissen, evenementen,
verenigingen, lokale ondernemers,
het dorp en haar geschiedenis. Er zijn
doe-vragen, zoekopdrachten en er is
een geheime proef. Tijdens de quiz

mag gebruik worden gemaakt van alle
vormen van media en naslagwerken.
De vragen en opdrachten staan in
het kwisboekje dat op 28 december
tussen 18.00 en 18.30 uur opgehaald
kan worden bij Liesbeth’s Grand Café.
De teams mogen zelf bepalen waar
ze de vragen maken. Het boekje

moet dezelfde avond voor 23.00 uur
ingeleverd worden. De uitslag en de
antwoorden worden bekend gemaakt
tijdens een aparte uitslagenavond
op zaterdag 30 januari. De winnaar
krijgt De Hôrster Kwis wisseltrofee.
Inschrijven kan nog tot donderdag
10 december op www.dehorsterkwis.nl

Ook in het dagelijkse leven zijn ze
al jaren gelukkig met elkaar met hun
twee zonen Dennis en Tom. Carnaval
vieren zit bij hun ook in het bloed, in
2004 gingen ze al voorop als het prinsenpaar van Swolgen. Jan is tegelzetter van beroep bij Henk Hoeijmakers
in Venray. En hij is vooral op muzikaal
gebied actief. Hij is dan ook erg betrokken bij de fanfare waarvan hij sinds

1976 lid is en sinds maart 2015 voorzitter. Blaasmuziek is dan ook zijn passie.
Mirjam werkt bij supermarktketen
Albert Heijn in Horst en spendeert haar
vrije tijd aan wandelen. En, natuurlijk,
ook aan muziek. Al houdt ze het, na
ooit bij de drumband te zijn geweest,
meer bij luisteren. Alle genres passeren
de revue, van tiroler muziek tot aan
Q-base. (Fotografie: HC Fotografie Horst)

Na 10 jaar begeleiding en bemiddeling gastouderopvang

GEZOCHT! voor onze
vestiging in America
Edisonstraat 36, 2171 TV Sassenheim
T 0252 - 343170
www.cleanplaza.nl
RMM is een groeiend bedrijf op het gebied van
reiniging van mobiele objecten op locatie. De
onderneming houdt zich grotendeels bezig
met de reiniging van bedrijfswagenparken,
maar heeft zich ook uitgebreid met andere
activiteiten zoals: het reinigen van gevels
en panden, reiniging van dockshelters
en laadkuilen, en het oplossen van
calamiteiten en bestrijden van milieuincidenten.

Per 01-01-2016 nieuwe tarieven

€22,50 per kind per maand
Of €40,- per gezin per maand

Als je op zoek bent naar een baan met afwisselende werkzaamheden, wilt werken in een leuk team, geen negen tot vijf
mentaliteit hebt, graag werkt in de buitenlucht en een positieve
bijdrage kan leveren aan ons team, dan ben je bij ons op het
juiste adres.

Ouder gastouder en kinderen
krijgen wat ze verdienen

Wij zijn op zoek naar:

En goed bereikbaar voor ouders!

Meewerkend
ploegleider fulltime m/v

Je bent leidinggevende over een team, het aanspreekpunt bij de klant,
je zorgt er voor dat de werkzaamheden soepel verlopen en houdt je bezig
met kleine administratieve taken. Het bezit van vrachtwagenrijbewijs C is
een vereiste, CE een voorkeur.

Algemeen medewerkers
parttime m/v

Parttime medewerkers vanaf 15/16 jaar en ouder voor op zaterdag, eventueel na schooltijd
en in de vakanties te werken.
Zoek je een leuke baan en/of wil je meer informatie stuur een mail naar erwin@cleanplaza.nl

• goede kinderopvang in
huiselijke omgeving
• goede begeleiding en scholing.

Voor meer informatie:
T 0478-690568 | gastouderbureauinimini@hetnet.nl | www.gastouderbureauinimini.nl

Bakkerij MAISON LAMBI Meerlo
Aanbiedingen vrijdag 27 en zaterdag 28 November

Pompoen desembrood
van 3,50 voor 2,95
Champagne taart van 11,95 voor 9,95
10 zachte ronde broodjes
van 4,10 voor

3.75

Iedere woensdag 2 broden
naar keuze (m.u.v. ons desembrood) voor maar 3.95
Sint producten afgeprijsd, Sinterklaaslijsten
verkrijgbaar aan de kassa
Iedere vrijdag en zaterdag brood en banket
aanbiedingen met gratis proeverijtjes!

Hoofdstraat 31 Meerlo • T: 0478 69 13 92 • www.bakkerijmaisonlambi.nl

Nieuws
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VAN RABOBANK HORST VENRAY

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

EXPERTISE, INNOVATIE EN ONDERNEMERSCHAP.
EEN BASIS VOOR SUCCES.
Rabobank Horst Venray waardeert en stimuleert ondernemerschap en voelt zich betrokken bij
de regio Horst aan de Maas en Venray. Die betrokkenheid is te zien in de ondersteuning van de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas. Diamantsponsor Rabobank Horst Venray feliciteert de winnaars
van de Ondernemersprijzen en de genomineerde ondernemers!

Winnaar Ondernemersprijs én
publieksprijs Horst aan de Maas:

Genomineerden
Ondernemersprijs:

John Vullings en Jan Arts van Vullings Metaalbewerking

Patrick Bierens
van Anco Lifestyle Centre BV

Het bedrijf Vullings BV bestaat uit drie werkmaatschappijen: Vullings Metaalbewerking,
Vullings Systemen en Atgrow B.V. Deze laatste BV ontwikkelde het Plan Elevating Systeem: een grote
innovatie in de tomaten- en komkommerteelt waarmee zwaar fysieke arbeid namelijk het liften van
de plant overbodig is.

Patrick Bierens is eigenaar van ANCO lifestyle centre.
Sportcentrum Anco biedt een totaalconcept voor fit- en
wellness vanuit de visie dat mentale, fysieke en emotionele gesteldheid de kwaliteit van leven bepaalt.

John Vullings en Jan Arts
vormen vanaf 2000 samen
de directie. Het door de
ondernemers gekozen
business model is een zeer
bijzondere. De jury ziet dat
daar waar sprake is van een
authentiek familiebedrijf,
de eindverantwoordelijkheid op basis van gelijkheid
verdeeld is tussen de heren
Vullings en Arts. De jury is
zeer onder de indruk van
de kennis en kunde van
beide ondernemers.
Daarnaast beschikken
de heren over gedegen
marktkennis wat het bedrijf in staat stelt zich ook
internationaal te profileren op grote beurzen.

Het aanbod binnen het sportcentrum is zorgvuldig afgestemd
op de behoeften van de klant. De trends in de samenleving
worden nauwlettend gevolgd zodat bijsturing van het concept
ook snel en natuurlijk kan plaatsvinden. De klant is bij Anco
geen nummer maar heeft een naam en wordt daarmee consequent aangesproken. De klant staat dus centraal! De jury merkt
op dat de ondernemer beschikt over creativiteit en veerkracht
en alert reageert op duurzaamheidsaspecten en innovaties.

De jury voegt nog toe dat
het deze ondernemers
siert dat er, ook in
economisch mindere
tijden, juist geïnvesteerd
is in het behoud van werk
voor hun mensen. Het
duurzaam verantwoord
ondernemen zit in de
genen van John en Jan.
De jury heeft met respect
en bewondering de heren
John Vullings en Jan Arts
uitgeroepen tot winnaars
van de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2015.
Ook het publiek sprak zijn waardering uit voor John en
Jan en beloonde hen met de publieksprijs.

Winnaar Jo Janssenprijs:
Peter Christiaens, Michel La Crois en René van Haeff van Light4Food
Jaarlijks wordt de Jo Janssenprijs toegekend aan een organisatie die onderscheidend is in de regio.
Dat kan op verschillende terreinen zijn zoals innovatie, marketing, techniek, productontwikkeling,
samenwerking, Human Resource Management of maatschappelijke betekenis.
Peter Christiaens,
Michel la Crois en
René van Haeff van
Light4Food, winnen in
2015 de Jo Janssenprijs
omdat de samenwerking tussen deze
3 initiatiefnemers,
met alle drie een
verschillende expertise
(vanuit de tuinbouw,
de champignonteelt en
de techniek) heeft geleid
tot deze innovatieve
teelttoepassing.
Jaarrond productie van
tuinbouwgewassen
op elke plek of gebouw. Light4Food maakt en
test deze toepassing voor heel veel teeltsoorten

waaronder sla, spinazie,
komkommers en
blauwe bessen.
De maatschappelijke
betekenis hiervan is
enorm omdat het zal
leiden tot meer duurzame
teelten en besparing van
logistieke kosten.
De prijs die hoort bij het
winnen van de Jo Janssenprijs is het schilderij
de “Geluksknikker”
gemaakt door kunstenaar Jack Poels. Dit
kunstwerk werd uitgereikt op 19 november 2015 door Cris van Arkelen,
directeur Bedrijven bij Rabobank Horst Venray.

Crist Coppens
van Keurslagerij Crist Coppens
Crist Coppens heeft een keurslagerij met zo’n 150
mooie producten in de toonbank, vers en zelf gemaakt.
Onder deze prachtige winkel is een inblikafdeling waar de
ondernemer per jaar ca. 60.000 blikken met vers vlees vult voor
verkoop in het hele land, ook aan collega-keurslagers. Verder
kent het bedrijf nog een barbecue -en cateringtak en verkoopt
de ondernemer online. De enorme passie van de ondernemer
voor de kwaliteit van zijn producten is de jury in het bijzonder
opgevallen. Als één van de weinige keurslagers in Nederland
heeft de ondernemer een machine ingekocht waarmee hij zijn
vlees bewaard door middel van toevoeging van zuurstof. De
ondernemer is er van overtuigd dat een dergelijke investering
zich terugverdient, de klant is visueel ingesteld en wil dus vlees
dat er ook mooi uitziet. Voor de jury is o.a. dit doordenken een
overtuigend bewijs van gedreven vakmanschap.

26
11

verenigingen 23
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

Vrijwilligers in het zonnetje
Rotary Club Horst aan de Maas heeft zaterdag 21 november 45 vrijwilligers uit onder meer Horst aan de
Maas getrakteerd op een Charity Dinner. Ieder jaar worden andere vrijwilligers uit Horst aan de Maas en
andere dorpen, waar de leden wonen, uitgenodigd deel te nemen aan het diner. Dit jaar vond het diner
plaats in de Lindehoeve in Grubbenvorst. De kosten van de avond worden door Rotary Club Horst aan de
Maas gedragen. Daarnaast zorgden Rotaryleden voor het vervoer en verzorgden zij tijdens het diner de
bediening.

Alle soorten bestratingen

Alle soorten tegelwerk

Alle soorten buiten tegels
Alle soorten klinkers

Alle soorten keramische tegels
voor binnen en buiten

Grind, zand en cement

Complete badkamers

Wind- en schaduwdoeken

Piazzetta pelletkachels

Hoebertweg 6, 5966 ND America

www.vanrengsbestratingen.nl

www.vanveggeltegels.nl

Acu-Balance

Ad vertorial

IJspret in Hartje Horst

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Najaarsmoeheid, Pijn & Blessures
Migraine, Hormonale klachten
Ook Stoppen met Roken en Afvallen!

De dagen worden korter en de wind waait door de bomen. Over een aantal weken verandert Hartje Horst
weer in een sfeervolle winterwereld vol twinkelende lichtjes, ijspret, gezellige winkeltjes en knusse
horecagelegenheden. Kom en laat je betoveren door de romantische, winterse sfeer in Horst Centrum

Rob Coumans

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Boor zukt boorin vur en spetterende boorebrullef!
Schonne jónge boor, hult ván ut boêtelaeve, stiët mit állebei de veut op de groond
of in de modder, grötste hobby boête
trakterri-je is zwemme, zukt en leve en
spontane meid um enne ni-je huuëjbaerg
mej op te bouwe! Halde ok ván deep water,
koewe en booremós aarzel da ni um ów
reactie âchter te laote en schrief op:
www.boorebrullef.nl

voor de besloten openingsavond en heeft u leuke
voordelen.
Vrijwilligers gezocht!
Ook dit jaar kan de ijsbaan alleen gerund worden met
de hulp van vele vrijwilligers. We zoeken enthousiaste
mensen die een helpende hand willen bieden bij onze kassa,
schaatsverhuur, horeca of als ijsmeester. De minimumleeftijd
is 16 jaar (kassa 18 jaar). Je krijgt een goede instructie en
het werk is beslist niet moeilijk. Voor ouders is een leuke
bijkomstigheid dat de kinderen gratis mogen schaatsen
tijdens de dienst die men draait. Kom en doe mee! Geef je op
met familie, vrienden, de buren of gewoon alleen natuurlijk.

Samen maken we er weer een mooi winterfeest van in Hartje Horst!
Alle informatie is te vinden op www.ijsbaanhorst.nl of via onze facebookpagina.
Het laatste nieuws elke week in het nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.

Elke zondag open van 11.00 tot 17.00 uur
Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Geldig van wo 4 november t/m di 8 december 2015

Nog extra sponsoren gezocht!
De ijsbaan heeft een erg groot draagvlak in de
Horster gemeenschap. Ondernemers, verenigingen,
families en losse donateurs steunen dit evenement
volop. Tientallen organisaties hebben zich al gemeld als
partner. De komende tijd gaan de bestuursleden echter
nog hard op zoek naar extra sponsoren. Zonder deze
bijdragen uit het bedrijfsleven is het evenement erg
risicovol voor de stichting. We hopen op een bijdrage die
bij u past als u wordt benaderd. Ook dit jaar kan er weer
een vierkante meter van de ijsvloer worden geadopteerd
via onze website www.ijsbaanhorst.nl Kijk gerust eens
wie er al partner is. Als sponsor wordt u uitgenodigd

Jumbo in Sevenum is elke zondag open van 11.00 tot 17.00
uur
facebook.com/jumbosupermarkten
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Oranje Fonds
steunt
Naesenhof

KOOPJES SCOREN!
- Magazijn koopjes
- 25% korting op winterjassen
- 10% korting op de
HELE collectie

KOOPJESWEEKEND
27 - 28 - 29 NOV
bij

VROUW
WO M E N ’ S

W E A R

VÓÓR
5 DECEM
BER
MOGEN
KINDER
EN BIJ
ONS HU
SCHOEN N
TJE
ZET TEN

Het Oranje Fonds steunt het bestuur van de Naesenhof in Broekhuizen
met 20.000 euro. Dit doet het fonds in het kader van de regeling ‘Alle
jaren tellen’.
Deze regeling is speciaal bestemd
voor ouderenaccommodaties.
Het bestuur van de Naesenhof gaat
deze bijdrage gebruiken voor de
gedeeltelijke financiering van de
aanpassingen en extra investeringen die zij willen gaan doen voor

de Dorpsdagvoorziening. Dit nieuw
initiatief is op 10 november van start
gegaan en staat iedere dinsdag open
voor de inwoners van Broekhuizen
en Broekhuizenvorst. Het bestuur
laat weten zeer blij te zijn met de
bijdrage.

Showcase
in Lottum
Dansgarde Lottum organiseert op zondag 29 november haar jaarlijkse
Showcase. De voorstelling vindt plaats in Café-zaal De Harmonie om
11.00 uur.
Dansgarde Lottum heeft de show
gemaakt voor alle mensen, van jong
tot oud, die dans en zang lief hebben.
De dansgarde presenteert in ongeveer

anderhalf uur drie nieuwe hofdansen
en twee nieuwe showdansen.
Dit wordt afgewisseld met zang en
presentatie.

Open
Grubbenvorst
dartstoernooi
DC Stammi Darts & Events uit Grubbenvorst houdt op zondag
29 november het jaarlijkse Open Grubbenvorst dartstoernooi. Dit toernooi
vindt voor de negentiende keer plaats.

ZATERDAG
R
5 DECEMBE
S
SINTERKLAA
IN ONZE 10.3VA0NTOT
12.30 UUR
L
E
K
N
I
W

JIJ
KOMT
TO CH
OOK?

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

Inschrijven voor het single- of
koppeltoernooi kan vanaf 10.00 uur
in Café Stammineke 2.0 bij de kerk
in Grubbenvorst. Het koppeltoernooi
start om 11.00 uur en de singles
beginnen om 13.00 uur.
Voor de winnaar van het
herensingletoernooi ligt een
geldbedrag klaar en hij mag de
grote wisselbokaal met daarop

de naam van de eerste winnaar
Raymond van Barneveld mee naar
huis nemen. Ook de winnaars in
de andere categorieën krijgen een
geldprijs.
De finale wordt naar verwachting
rond 18.00 uur gespeeld. Dit is
afhankelijk van het aantal
deelnemers. Kijk voor meer
informatie op www.dcstammi.nl

Stichting Child Again

Kiwanisclub
Horst aan de
Maas doneert
De opbrengst van het jaarlijkse herfstdiner van Kiwanisclub Horst aan
de Maas op donderdag 20 november werd gedoneerd aan het goede
doel. Stichting Child Again kreeg 2.000 euro van de club.
Tijdens het herfstdiner konden
vrienden en bekenden van Kiwanis
eten, luisteren naar muziek van de
band Herriot en meedoen met de
tombola van Harrie.
Child again is een stichting van
studenten van Hogeschool Fontys
uit Tilburg met roots in Horst. Hun

doel is geld bij elkaar te brengen
voor een school in de buurt van
Katmandu in Birma. De school en
het schoolplein zijn gedeeltelijk
verwoest.
De studenten brengen naast geld
ook eigen arbeid in om de school en
schoolplein weer te herstellen.
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Arno Kursten nieuwe
prins CV D’n Bok
Tijdens het Prinsenboerenbal van CV D’n Bok in Swolgen op zaterdagavond 21 november werd de 62e prins
bekendgemaakt. Tijdens het forensisch onderzoek van het ‘CSI-team’ kwam Arno Kursten als nieuwe heerser over
de Bokken tevoorschijn.

De 39-jarige Prins is een geboren
en getogen Bok en werkt bij Alcast
BV als montagemedewerker. Arno
zet zich in Swolgen actief in voor
onder andere Kindervakantiewerk
en is sinds 2004 lid van de
carnavalsvereniging. Arno treedt dit
seizoen in de voetsporen van zijn
vader Jan die 4x11 jaar geleden

Prins van de Bokken was. Arno is
getrouwd met Ilse Winnen die als
Knöllinneke (Leunen) is geboren
en als Piëlhazinneke (Venray) is
opgegroeid. Zij is werkzaam als
customer service medewerkster bij
Office Depot. Samen hebben zij twee
kleine bokjes, Manou (7 jaar) en Yorn
(3 jaar) en genieten ze vooral van

alle leuke uitstapjes met het gezin,
familie en vrienden. Samen met hun
adjudanten, Ger Kursten en Nard
van Veghel gaan zij er in Swolgen
een geweldige carnaval van maken
onder het motto: ‘veul wöärd heb ik
nie nuuëdig, want al-mit-al, dit wörd
unne bieëstig mojje carnaval’.
(Foto: HC Fotografie Horst)

Familiebedrijf Martens Asperges, is al drie generaties lang
bezig met de teelt, oogst, verwerking en verkoop van asperges.
Ons bedrijf gaat met de tijd mee, is innovatief maar bovenal staan
bij de teelt, oogst en verwerking smaak en kwaliteit voorop.
Onze asperges vinden via de veiling, de kleinhandel, restaurant
en de verkoop in onze winkels in Tienray, Vierlingsbeek en
Apeldoorn hun weg naar de consument.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Administratief
medewerker
m/v

Functie-inhoud:

Kernactiviteit (seizoens gebonden)
Verrichten van administratieve handelingen.
Zorgt o.a. voor de uren registraties van de medewerkers en
rapportages. Verder commerciële en IT werkzaamheden.

Functieprofiel:

De geschikte kandidaat beschikt minimaal MBO werk en denkniveau.
Beheersing van de Engelse en Duitse taal is een pré.
Geen 9 tot 5 mentaliteit. Tevens beschikt over goede
communicatieve vaardigheden.
Het betreft een parttime baan, van ca. 20 uren, mogelijk uitbreiding
van uren. Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Interesse in deze functie en je voldoet aan het profiel?

Nieuwe voorzitter stichting Funpop
De huidige voorzitter van Funpop, Mathieu Emonts, heeft besloten om zijn werkzaamheden voor Funpop
te beëindigen. Tijdens de gehouden bestuursvergadering op woensdag 11 november is de voorzittershamer
overdragen aan Thijs Rutten (links op de foto), die onlangs unaniem door de stuurgroep van stichting Funpop
als opvolger van Mathieu Emonts werd verwelkomd.

Stuur dan je sollicitatiebrief en CV vóór 15 december 2015 naar
Martens Asperges, Mackayweg 2, 5865 AL TIENRAY.
Of per mail naar: info@martensasperges.nl
Voor meer informatie kunt je contact opnemen
met Ron Martens tel. 06 55 74 51 72.

Mackayweg 2, 5865 AL Tienray - Tel. 0478 69 28 22

www.martensasperges.nl

26

sport

26
11

Zuur verlies voor
De Merels in Venray
Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels
De korfbalwedstrijd De Peelkorf 1 tegen De Merels 1 werd op zondag
22 november gespeeld in sporthal De Wetteling in Venray. De confrontatie
tussen deze twee ploegen werd op het veld eerder dit jaar ruim gewon
nen door De Peelkorf.
In de beginfase van de wedstrijd
waren beide ploegen van vrijwel
gelijke waarde. Verdedigend stonden
zowel De Merels als De Peelkorf vrij
goed te korfballen, maar aanvallend
lieten beide ploegen niet hun beste
spel zien. Hoewel de passing aan de
kant van De Merels steeds slordiger
werd, bleef de ploeg op gelijke
hoogte met De Peelkorf. Vlak voor
rust wist De Peelkorf toch op een 6-5
voorsprong te komen, waardoor
De Merels met een kleine achterstand
de kleedlokalen in moest.

Hegelsom E1
najaarskampioen
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Het eerste team van de E van voetbalvereniging VV Hegelsom werd op zaterdag 21 november kampioen van
de najaarscompetitie.

In de tweede helft leek De Merels
zich in eerste instantie te herpakken.
Het team uit Melderslo kwam zelfs
even op een 6-7 voorsprong. Daarna
was De Peelkorf echter de betere
ploeg, vooral in de afronding van de
kansen. In de slotfase van de
wedstrijd scoorde de ploeg uit
Ysselsteyn nog meerdere malen,
geholpen door enkele discutabele
beslissingen van de scheidsrechter.
Hierdoor stond er uiteindelijk een iets
geflatteerde eindstand van 14-8 op
het scorebord.

Hovoc-teams draaien
bovenin mee
Door: volleybalvereniging Hovoc
De volleybaldames van Hovoc hebben zaterdag 21 november dankzij
een 3-2 overwinning op Saturnus/HC DS 1 de derde positie in de derde
divisie overgenomen, terwijl de Horster heren ondanks een 3-1 verlies in
Urmond hun koppositie behielden.
Servicedruk was het toverwoord
voor Hovoc Dames 1 in de wedstrijd
tegen Saturnus. Maar een gebrekkige verdediging gaf Saturnus de
kans een voorsprong te pakken en
de eerste set voor zich op te eisen
(22-25). Horst wist met alerter spel en
enthousiasme in het tweede bedrijf
de rollen om te draaien (25-20). Het
bleef echter op en neer gaan. In set
drie pakte de ploeg uit Uden weer
haar momenten en de set: 18-25.
Nogmaals kantelde de wedstrijd en
nu weer in het voordeel van Hovoc DS
1, dat via 25-23 er een vijfde set uit
wist te slepen. De dames wilden de
winst in Horst houden en daar leek
het op af te stevenen. Saturnus kwam
echter dichterbij, maar uiteindelijk
won Hovoc de set (15-12) en daarmee
de wedstrijd (3-2). Dit keer trof de
herenhoofdmacht van Hovoc ADC HS
1 uit Urmond, de nummer twee in
het klassement. De eerste set was vol
furie, passie, geestdrift en overtui-

ging. Mooi volleybal van beide kanten
maakte het een spannende strijd.
Het kleine voordeel van Horst bracht
een overwinning in de eerste set
(23-25). Hovoc begon vol vertrouwen
de tweede set maar ADC ging beter
spelen en nam een voorsprong. De
Horster furie verdween en maakte
plaats voor veel persoonlijke fouten
(25-16). Enkele wisselingen in de
opstelling zouden in set drie het
verschil moeten brengen, maar om de
foutenlast te verlagen werd er voorzichtiger gespeeld. Hovoc scoorde niet
meer en zo werd het voor ADC erg
makkelijk gemaakt (25-18). ADC wist
in de laatste set haar goede volleybal
spel vast te houden en Hovoc wist zich
niet te ontworstelen aan de zoektocht
naar zichzelf. Set vier werd afgegeven
tegen een goed spelend ADC (25-15):
3-1 voor ADC was een terechte uitslag.
Nog steeds op nummer één hebben de Hovoc-heren de opdracht het
geloof in zichzelf te hervinden.

Hegelsom kon kampioen worden,
maar dan moest er eerst wel
gewonnen worden van Venray: de
nummer twee in deze competitie. Door
een massa steun van de vele
aanwezige toeschouwers begon
Hegelsom aan de wedstrijd. Hegelsom
was goed scherp en zat er kort

bovenop door een goed opgezette
aanval scoorde het team de 1-0.
Hegelsom bleef goed aanvallen en
zette Venray onder druk. Door goed
samenspel viel de 2-0 en dacht
Hegelsom dat ze kampioen werd. Dat
werd door Venray meteen afgestraft
met 2-1. Dit was ook de ruststand.

Na de rust werd het gelijk 3-1.
Venray gaf nog niet op en scoorde 3-2.
Zo bleef het ongemeen spannend.
Hegelsom werd weer sterker en door
twee corners waar veel op getraind
was, werd het 5-2.Na het laatste
fluitsignaal van de goed leidende
scheidsrechter barste het feest los.

TOG te sterk voor
SV Oxalis
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
SV Oxalis speelde op zondag 22 november tegen TOG uit Overlangel. Een wedstrijd waar TOG sterker uit de
startblokken kwam, maar waar Oxalis door goed spel de aansluiting vasthield. Helaas kon Oxalis in de laatste
10 minuten de gelijkmaker niet scoren.

Synchroonzwem
competitie HZPC
Door: zwemvereniging HZPC
De tweede wedstrijd van de Limburgse synchroonzwemcompetitie
vond zondag 22 november plaats in zwembad In de Bende in Landgraaf.
HZPC deed mee aan de wedstrijd.
In totaal deden 22 synchroonzwemsters van HZPC mee aan de
wedstrijd in de verschillende categorieën van de aanloopdiploma’s
(balletbeen, spagaat) en wedstrijddiploma’s (age I en II, junioren en
senioren). Ook dit keer lieten de
zwemsters weer zien dat ze goede
vorderingen hadden gemaakt in hun
figuren, waarvan sommige best
moeilijk waren. Er werden in alle

categorieën weer mooie punten
behaald. De zwemsters in de categorieën van de aanloopdiploma’s (Pien
Kellenaers, Emma van der Vight, Kim
Hoeijmakers, Sofie Geurts en Eva
Driessen) ontvingen aan het einde een
mooie oorkonde voor hun prestaties.
En de wedstrijd werd afgesloten met
een welverdiend age II diploma voor
Britt Verhaeg en een eerste plaats in de
categorie senioren voor Roos Gielen.

Na de eerste wedstrijd vorige week
te hebben verloren, was afgelopen
zondag TOG de tegenstander van Oxalis.
Deze ervaren ploeg uit Overlangel
begon sterk aan de wedstrijd en kwam
met 4-0 voor. Maud schoot voor Oxalis
na 20 minuten het eerste doelpunt
binnen. Voor de rust wist Odette de
ruststand naar 4-2 te brengen.

Gezien de krachtsverhouding en het
aantal gecreëerde kansen beloonde
Oxalis zichzelf niet. Na de rust ging het
spel gelijk op. Nadat TOG een bal
binnenschoot, beantwoordde Bo dit
meteen. Odette scoorde ook maar TOG
bracht de stand weer op twee punten
verschil: 6-4. Het was Bo die de
aansluittreffer maakte. Met nog

8 minuten op de teller voerde Oxalis de
druk op. Toen de gelijkmaker in de
lucht hing, was het toch TOG die de bal
door de korf schoot en de eindstand op
7-5 bepaalde.
Oxalis moet zichzelf voor volgende
week snel weer zien te herpakken.
Het spel is goed, nu moeten de dames
er nog in vertrouwen.
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Goed bekeken pagina

SV Lottum 3: ‘fies, lelik en lomp’ op Facebook
Het derde elftal van SV Lottum is niet in de eerste plaats bekend om zijn sprankelende spel of uitmuntende pres
taties. Wel heeft het team een goed bekeken Facebookpagina waar ze verslagen van wedstrijden en randzaken op
plaatsen. In deze in het dialect geschreven verslagen wordt lomp taalgebruik niet geschuwd.

“Toen kwam ut moment wo we aal
op aant wachte waare. Os verdediging
kreeg un gelijktijdige zenuwinzinking
en leepe der beej wie n stel verlepte
boetsautos in Chernobyl. De Horster
minse leepe dwaars door ozze achterste linie”. Dit is zomaar een passage

uit het meest recente wedstrijdverslag
op de Facebookpagina SV Lottum 3.
Facebook is het platform waar de voetballers van het Lottumse vriendenteam
hun achterban vertellen over hun ervaringen op het veld en daar buiten. Die
achterban is in een jaar tijd gegroeid

tot 1230 vind-ik-leuks. Het beste
gelezen bericht haalde een bereik van
30.000 personen. Ter vergelijking: de
pagina van het eerste team van Lottum
heeft negentig likes.
De heren achter dit verbaal geweld
zijn aanvoerder en laatste man Nick

Vergeldt (23), spits Ronald Thijssen
(25), linksvoor Roy Gubbels (24) en
rechtsvoor Niels Gommans (26). “We
zijn een jaar geleden begonnen met
alleen de Facebookpagina. Daar zijn we
snel genoeg verslagen op gaan zetten.
Die gingen toen nog voor 90 procent
over de wedstrijd op zaterdag”, zegt
Roy. Na een half jaar hadden de heren
pas vijftig likes. Vanaf toen zijn ze er
meer aandacht in gaan steken.
De verslagen worden geschreven
binnen de muren van de hoofdsponsor
van het vriendenteam: OJC Canix. Na
een wedstrijd komen de vier schrijvers
hier bij elkaar. Traditie is om voorafgaand aan het schrijfproces een aantal
alcoholische versnaperingen te nemen.
Als de alcohol de hersenen eenmaal
heeft bereikt, kan het creatieve proces
beginnen. Alles wat er de avond ervoor
in de kroeg, voor tijdens of na afloop
van de wedstrijd is gebeurd, is potentiële munitie voor het verslag. “We
beginnen meestal met een slagzin of
een quote uit het voetbalwereldje. Wat
we vervolgens in onze teksten doen is
vergelijkingen trekken. Gebeurtenissen
op het veld vergelijken met andere
absurde dingen”, aldus Roy. “Wej waren
net zoa dominant als een kort pittig
geknipt vrouwke in enne SM-kelder”, is
een voorbeeld van zo’n vergelijking.
Een ander element in de teksten
die in de Lottumse soos gemaakt

worden is de Krokettentest. Bij elke
uitwedstrijd test het team de kroket
uit de kantine. Het oordeel komt in het
verslag. “We hebben zelfs gehoord dat
verschillende kantinejuffrouwen extra
hun best doen om een zo lekker mogelijke kroket te maken als wij langskomen”, zegt Nick. De verslagen hebben
dus impact. “We kregen laatst zelfs een
berichtje van een tegenstander over
waar het verslag bleef”, vertelt Roy.
Niels is, of heeft zichzelf, inmiddels
gebombardeerd tot pr-man van het
team. Hij heeft gezorgd voor verschillende soorten SV Lottum 3-merchandise. “Ik heb aanstekers en stickers met
ons logo en slogan (‘Fies, lelik, lomp’)
laten maken. Ook hebben we tassen,
trainingsvesten en enkelbandjes”, zegt
Niels. Daarnaast organiseert het team
op zaterdag 12 maart een feest in de
Canix waarvoor tegenstanders uit de
competitie uitgenodigd zijn. Fans kunnen er voor twee euro ook bij zijn.
Wat de voetballers betreft mag
bijna alles opgeschreven worden.
Roy: “Maar we zouden geen grappen over de gebeurtenissen in Parijs
maken. Over de vluchtelingen mag het
dan weer wel.” Of hun teksten soms
vrouwonvriendelijk zijn? Zeker, vinden
de schrijvers. “Er worden grapjes over
vrouwen gemaakt zoals er grapjes over
alles gemaakt worden. We houden
onszelf ook voor de gek”, aldus Roy.

BC Horst scoort
op Limburgs
kampioenschap
Door: Buduclub Horst
Het Limburgs kampioenschap voor judoka’s jonger dan 12 jaar vond
zondag 22 november in Roermond plaats. Budoclub Horst was hier weer
met verschillende judoka’s vertegenwoordigd.

Meterik B1 kampioen
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
De B1 van voetbalvereniging RKSV Meterik kon zaterdag 21 november kampioen worden in Venlo
tegen Venlosche Boys. Alle voorgaande wedstrijden waren gewonnen en Meterik had nog maar één
punt nodig om kampioen te worden. De tegenstander stond onderaan en dus werd het ook een
gemakkelijke opgave: 11-0 voor Meterik en ongeslagen kampioen.

Cem Verheijen kwam voor Horst
als eerste op de mat. Hij verloor
zijn eerste wedstrijd in de laatste
seconde. In zijn tweede partij
maakte hij binnen een minuut korte
metten met zijn tegenstander. In
zijn laatste wedstrijd kon hij zijn
tegenstander verslaan met twee
voetvegen die hem twee wazari’s
opleverde. Door deze partij te winnen
werd hij tweede op de Limburgs

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
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kampioenschappen. Ook Jessy Janssen
verloor zijn eerste wedstrijd, hij stond
veel sterker te judoën maar kreeg
net te weinig punten. Hij herstelde
zich sterk door twee ippons te scoren
met houdgrepen. Hierdoor werd hij
derde op dit kampioenschap. Storm
Krebbers, Simon van den Ouweland
en Fer Deriks hebben sterk en goed
gevochten maar stonden net niet op
de eretribune.

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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Verlies met 1-14

Einde seizoen

SV United speelt bekerwed- Janssen weg bij
strijd tegen hoofdklasser
SV Kronenberg
Door: voetbalvereniging SV United
Voetbalvereniging SV United uit Meerlo en Wanssum heeft voor het eerst in haar tienjarig bestaan de derde
ronde van het bekertoernooi bereikt. Zondag 22 november speelde het team op Sportpark De Meulebeek tegen
hoofdklasser Blauw Geel ‘38/Jumbo uit Veghel. Vijfdeklasser SV United verloor de wedstrijd met 1-14.

Wilgert Janssen, hoofdtrainer van SV Kronenberg, verlaat aan het
einde van het seizoen de voetbalclub. Dat hebben bestuur en technische
commissie van SV Kronenberg bekendgemaakt.
“Wij hebben samen met Wilgert
Janssen een open gesprek gevoerd
over de mogelijkheden om een derde
seizoen samen te werken”, laat de
club weten. “Na een zorgvuldige
afweging heeft Wilgert toch besloten
dat hij aan het einde van dit seizoen
de club gaat verlaten. Wij steunen

Wilgert volledig in zijn keuze en we
zijn blij met zijn positieve bijdrage
aan de club. Er staat een prima team
dat goed en verzorgd voetbal speelt
en nog voldoende potentie heeft.
We draaien mee in de top en we
willen samen dit seizoen succesvol
afsluiten.”

Tweede helft

America overtreft Sporting ST
Door: voetbalvereniging Sporting ST
De wedstrijd tussen het eerste team van AVV America en Sporting ST
uit Swolgen en Tienray werd op zondag 15 november halverwege
gestaakt. Zondag 22 november werd de tweede helft gespeeld.
Bij voorbaat een kansloze wedstrijd
voor de ploeg van Bjorn Poels. De
vraag vooraf was dus hoeveel wordt
het kan het sportief genieten worden?
De gasten waren genadeloos in het
afstraffen van slordigheden en lieten
de bal soepel rondgaan. Genadeloos
effectief heet dat op de sportvelden.
Bij de rust stond het inmiddels 0-7.
Bij de stand van 0-13, gaf Michal
Kolodziejski de bal strak voor en
debutant Rik van de Pasch frommelde
de bal in de goal en maakte de ere-

treffer, net voordat de blessuretijd
aanbrak. Dat de uitslag uiteindelijk
1-14 werd was zuur, maar deed niets af
van de bijzondere ervaring, voetballen
tegen een hoofdklasser. Het was
genieten voor menigeen.
Genieten omdat SV United
een fusieclub is, ontstaan uit SV
Meerlo en VV Wanssum in 2006,
en momenteel uitkomend in de 5e
klasse F. Deze fusie was ingegeven
door de keuze dat zoveel mogelijk
kinderen moeten kunnen sporten

met zijn/haar leeftijdsgenoten in
een goede kwaliteitsomgeving. Het
voornemen is om de komende tien
jaar de samenwerking zowel op als
buiten het veld verder te versterken
en hiermee de basis te leggen voor
een uitmuntende sportieve omgeving
met dito prestaties. Het bereiken van
de derde ronde van de beker paste
naadloos in dit streven. Alhoewel deze
tegenstander een maat te groot was,
doet dit niets af aan de geleverde
prestatie tot nu toe.

De wedstrijd was binnen het
kwartier gespeeld. Sporting begon 15
november slordig aan de eerste helft.
Te veel foute passes zorgden voor
problemen bij de mannen van Piet
Hoebergen. America kon er telkens
snel uitkomen als ze de bal onderschepten met de snelle Jens Kleuskens, die binnen 15 minuten zijn
hattrick al te pakken had. Het weer
werd slechter en slechter en het veld
zag er ook niet best uit. Dus besloot
de scheidsrechter het duel te staken.
De stand op 15 november was 4-0.
Op zondag 22 november, een

week later, kwam er een heel ander
Sporting voor de dag dan de week
ervoor. Sporting was veel gedrevener en  het team kwam er, met
vlagen goed voetbal, gevaarlijk uit.
Dit leidde dan ook tot de 0-1 op die
dag. Door een goede pass van Kevin
Goldschmidt kwam Stan Theeuwen
vrij voor de keeper en rondde goed
af. America was echter niet van
plan deze tweede helft te ‘verliezen’ en ging wat meer druk zetten.
Dat zorgde vervolgens ook bij de
Americanen voor een treffer en dit
was gelijk de eindstand 5-1.

Wedstrijd tegen Swift A HS2
Metalproducts BV
produceert staalvezels
als wapening van
industriële betonvloeren,
prefabelementen, etc.
De afzet vindt
wereldwijd plaats.

In verband met uitbreiding van onze organisatie zoeken wij een

Technisch/Logistiek medewerker m/v
Functie-inhoud:
• het onderhouden en bedienen van de complete produktie- / inpaklijn;
• toezicht houden op machines alsmede het oplossen van eventuele storingen
onder supervisie van produktie-manager;
• aan- en afvoer van grondstoffen en gereed produkt;
• kwaliteitscontrole van geproduceerde produkten.
Wij zoeken:
• een gedreven, zelfstandig en ambitieus ingesteld persoon;
• affiniteit met techniek / technisch inzicht door MBO opleiding en/of ervaring;
• in bezit van heftruckcertificaat is een pré.
Wij bieden:
• zelfstandige baan;
• doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functie bij gebleken geschiktheid;
• werken in een enthousiast team;
• uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Metalproducts BV
Expeditiestraat 13
5961 PX Horst
Tel. 077 – 352 0356
rj@metalproductshorst.com
www.metalproductshorst.com

Gelieve uw schriftelijke sollicitatie voor 4 december te richten aan:
Metalproducts BV
t.a.v. Rik Janssen
Expeditiestraat 13
5961 PX Horst
of per e-mail: rj@metalproductshorst.com

HC Wittenhorst
schiet tekort
Door: handbalclub HC Wittenhorst
De heren 1 van handbalclub Wittenhorst uit Horst speelden zondag
22 november tegen Swift A HS2 in sporthal Elderveld te Arnhem. Met het
gemis van een van de opbouwers vertrokken de spelers van Horst naar
Arnhem waar weer een wedstrijd stond te wachten.
Eenmaal omgekleed kwam er
eerst een heuse professionele test of
de hars die meegebracht was wel
geschikt was om mee te mogen
handballen. Na de spanning doorstaan te hebben werd geconcludeerd
dat de hars toegestaan was en
konden de eerste zweetdruppels
worden weggeveegd. De wedstrijd
begon daarna helaas niet
gemakkelijk. De hoeveelheid hars aan
de bal waren de spelers van Horst
niet gewend waardoor pasjes vaak te
kort kwamen of te laat waren. Swift
liep dan ook snel uit tot uiteindelijk
een voorsprong van 5-10. Hierna
begon Horst terug te komen. Nu de
harsbal enigszins getemd was konden

de Horstenaren terugkomen tot een
gelijke stand van 11-11 bij de rust.
Het liep niet goed voor Horst en
in de tweede helft zou er toch beter
moeten worden gewerkt om de
wedstrijd te beslissen. Helaas lukte dit
niet zoals gepland, veel ballen misten
het doel en ketsten via paal of lat de
lucht in. Soms werden deze missers
nog hersteld maar niet genoeg om
het verschil te kunnen maken. Swift
A nam dan ook de hele tweede helft
de leiding. Op de laatste momenten
van de wedstrijd kwam Horst nog
dichtbij om het om te keren maar
ook dat mocht niet meer baten.
Eindstand 22-21 in het nadeel van
Wittenhorst.
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Wout Poels
start speculaasactie

Anaesthetics in halve
finale Grote Prijs

De officiële start van de jaarlijkse speculaasactie van het Citaverde College in Horst vond plaats op woensdag 24
november. Wielrenner Wout Poels uit Meerlo gaf het startsein.

De rockband The Anaesthetics uit Horst aan de Maas is door naar de
halve finale van de muziekwedstrijd de Grote Prijs van Nederland. Hun
halve finale vindt plaats op zaterdag 12 december in Patronaat in
Haarlem.
Van de vijfhonderd inschrijvingen zijn nu nog dertig acts over die
strijden om een plek in de finale.
Op zondag 29 november krijgen alle
bands nog een uitgebreide coaching
tijdens een bootcamp. Hier worden ze
klaargestoomd voor de grote finale en

voor een professionele carrière na de
Grote Prijs.
The Anaesthetics deden vorig jaar
nog mee aan de bandwedstrijd Nu of
Nooit, waar een plek op Pinkpop te
winnen was. Tijdens de finale won de
band de aanmoedigingsprijs.

Resultaten
ambitieboeken
Vanuit Synthese hebben er in oktober in de omgeving van Diensten
centrum Mikado in Horst ambitieboeken gecirculeerd. De resultaten van
deze boeken worden op maandag 30 november van 19.15 tot 21.30 uur
in Dienstencentrum Mikado gepresenteerd.

De leerlingen verkopen de pakken speculaas voor het goede doel,
namelijk het project van Stichting
Nativitas uit Horst dat mama België
op Flores in Indonesië ondersteunt.
Wout Poels heeft zijn steentje bijdragen
door de eerste speculaas te kopen van

Sven Kranen, Noëlle Stoeffe en Deveny
Theeuwen.
De leerlingen zijn nu officieel
van start gegaan en gaan proberen
om voor Sinterklaas, samen met
de Stichting Nativitas, minimaal
6000 pakken speculaas te verkopen.

Genieten...

De opbrengst van de actie is bedoeld
voor het kindertehuis Maria Visitatie
in het afgelegen dorpje Nebe op
Flores. De renovatie gaat ongeveer
26.000 euro kosten. De Wilde Ganzen
verhogen de actieopbrengst met
50 procent.

Tijdens deze 9-daagse reis maakt u kennis met de steden Krakow, Wroclav en Dresden.
Verder staan er indrukwekkende bezoeken aan Auschwitz en de befaamde zoutmijnen van
Wieliczka op het programma. Deze reis is op basis van halfpension en incl. afscheidsdiner,
gidsen voor Krakow, Wroclav en Dresden, bezoek Auschwitz en excursie zoutmijnen Wielickza.

Carnavalsreis
GOSLAR
HARZ – DUITSLAND

Vertrekdatum: 6 februari 2016
9-dgn halfpension

Carnavalsreis
OOSTZEECRUISE EN
HELSINKI - FINLAND

Vertrekdatum: 6 februari 2016
7-dgn halfpension

€ 695,-

Carnavalsreis
HLUBOKÁ BOHEMEN –
TSJECHIË

Vertrekdatum: 6 februari 2016
6-dgn halfpension

€ 395,-

Carnavalsreis
WINTERBERG-ZÜSCHEN
SAUERLAND -DUITSLAND
Vertrekdatum: 6 februari 2016
5-dgn halfpension

Vertrekdatum: 6 februari 2016

€ 590,-

€ 395,-

6-dgn halfpension

NIEUW!

plan voor de toekomstige inrichting
van zowel het gebouw als het gebied
er omheen. De resultaten van deze
ambitieboeken worden op maandag
30 november aan alle betrokkenen
gepresenteerd en verder uitgewerkt.
Aanmelden voor de avond kan via
m.vanmil@synthese.nl

Carnavalsreis KRAKOW

Vertrekdatum: 6 februari 2016

Carnavalsreis
BARCELONA & CATALONIË
SPANJE

In de ambitieboeken hebben
onder andere buurtbewoners en
medewerkers van Dichterbij hun
ideeën, dromen en ambities voor de
wijk opgeschreven en getekend. Dit is
een onderdeel van een traject waarbij
Dichterbij samen met de buurt toe
wil werken naar een gezamenlijk

€ 460,-

Carnavalsreis
BLANKENBERGE
BELGISCHE KUST

NIEUW!

€ 695,-

NIEUW!
Carnavalsreis
BERGEN AAN ZEE
NOORD-HOLLAND – NL
Vertrekdatum: 6 februari 2016
5-dgn halfpension

Carnavalsreis
PRAAG

Vertrekdatum: 6 februari 2016

Vertrekdatum: 7 februari 2016
4-dgn halfpension

€ 295,-

Carnavalsreis
RIJS FRIESLAND –
NEDERLAND

Vertrekdatum: 6 februari 2016
5-dgn VOLPENSION!

5-dgn logies/ ontbijt

€ 280,-

Carnavalsreis
BERLIJN

Vertrekdatum: 6 februari 2016
5-dgn MORE-INCLUSIVE!

€ 450,-

€ 425,-

Carnavalsreis
DE KOOG
TEXEL – NEDERLAND

€ 450,-

BESPAAR TOT € 25,OP UW CARNAVALSREIS!

Vertrekdatum: 8 februari 2016

Reserveer vóór 1 december en ontvang € 5,- korting
per reisdag, met een maximum van € 25,- per persoon.

3-dgn halfpension

(Geldig voor alle meerdaagse Carnavalsreizen uit onze gids: Winterreizen 2015-2016)

€ 250,-

Vraag voor ons volledige aanbod de gratis reisgidsen en Winterdagtochtenfolder aan!
tel.: (077) 3071988
www.ghielen.nl
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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It’svoor
Clean
500 m winkelplezier • parkeren
de deur
maakt schoon op uw wensen

NIEUW

Horster Curling
Competitie

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

www.its-clean.nl

AUTOBEDRIJF

Meer informatie:

www.ijsbaanhorst.nl

Carnavalsvereniging D’n Dreumel organiseerde in samenwerking met café De Lange Horst op zondag
22 november het Buutgala. Diverse artiesten stonden deze avond op het podium, waaronder Andy
Marcellissen, het duo Bart Marcellissen en Koen Verhagen en Koen Verstappen. Dit jaar werd het Buutgala
voor de zevende keer op rij georganiseerd. De presentatie was in handen van Wim Hendrix.

Jeopardy viert 15-jarig bestaan
in OJC Gaellus
Pop- rockcoverband Jeopardy treedt op zaterdag 28 november op in OJC Gaellus in Tienray. Met het concert viert
de band zijn 15-jarig bestaan.

Curling? Dat is toch dat
spel met die schijven over
het ijs? Een soort jeu des
boules op de ijsbaan?
Op de dinsdagavonden 15,
22 en 29 december vindt
de eerste editie plaats
van de Horster Curling
Competitie. Curling is de
volkssport nummer één in
Canada en na deze winter
misschien ook wel van
Horst aan de Maas.

Buutgala in Horst

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Het thema is deze avond ‘Van
jonge honden naar ouwe bokken’.
Dat thema wordt vormgegeven
door het programma: de jonge band

Stressed uit Lottum begint, Jeopardy
sluit zelf af. Jeopardy ziet in Stressed
raakvlakken met zichzelf tien jaar
geleden.

De livemuziek begint om 20.45
uur en eindigt rond 01.30 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.gaellus.nl

Sezako zingt tijdens Kunst- en
Kerst Expositie
A capellakoor koor Sezako uit Sevenum treedt op zondag 29 november tussen 13.00 en 17.00 uur op tijdens de
VALISE Kunst- en Kerst Expositie.
Tijdens de expositie van Atelier
Valise zijn schilderijen te zien met
het thema mensen en landschappen.
In de lege komkommerkas van
Maatschap Oomen is een speciaal

decor gemaakt met novemberlicht.
In de schuur van familie Verhaeg zijn
kerstobjecten te zien zoals mensen
deze in de workshops van Valise kunt
maken.

Sezako treedt om 15.00 uur op
in de pas van Maatschap Oomen, om
15.45 uur in de schuur van familie
Verhaeg en om 16.30 uur in Atelier
de Stal.

ZONDAG Dansmiddag voor 55-plussers

OPEN
VAN 12.00 TOT
17.00 UUR

Bezoek
onze
mooie
kerstshow!
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrĳk.nl

Feesterij en Danserij Froxx in Horst biedt iedere eerste dinsdag van de maand een dansmiddag aan voor de
55-plussers uit de regio.

In de grote zaal van Froxx in
Horst is er gelegenheid tot stijl- en
lijndansen voor iedereen die daar

van houdt. Op een leuke manier
bezig zijn met bewegen en in
beweging blijven is het doel van de

dansmiddag. Op dinsdag 1 december
is iedereen van 13.30 tot 16.00 uur
welkom.

Concert barokorkest in
Griendtsveen
In de St. Barbarakerk in Griendtsveen vindt zondag 13 december een concert plaats van het barokstrijkorkest
Duodecima. Dit concert begon 15.00 uur.
Duodecima is in 2004 opgericht
door een twaalftal bevriende musici,
vrijwel allemaal amateurs uit de regio
Zuidoost Brabant. De naam duodecima
betekent in het latijn de twaalfde. Het
ensemble is inmiddels uitgegroeid

tot een orkest bestaande uit twintig
mensen: violisten, altviolisten, cellisten,
een contrabassist en een claveciniste. Jacqueline Wezenberg heeft de
muzikale leiding van het ensemble.
Zij is zowel dirigent als concertmeester.

Duodecima speelt vooral muziek
van componisten uit de barokperiode,
deze duurde van 1650 tot 1750. In
Griendtsveen staan werken op het
programma van Corelli, Richter, Händel
en Riciotti.
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André Rozendaal, psycholoog NIP van Nathan Mens- & organisatieontwikkeling, geeft op woensdag 9
december van 19.30 tot 22.00 uur een lezing in de Bibliotheek Horst. De zaal is vanaf 19.00 uur geopend.
Ben je tevreden met je leven zoals
het nu is? Vraag je je wel eens af of
dit nu alles is? Voel je je werkelijk vrij
van angst en zorgen? Vertrouw je op
het leven? Kun je zijn wie je werkelijk
bent? Niet veel mensen zullen al deze
vragen met ‘ja’ kunnen beantwoorden.
Degenen die dat wel kunnen, kennen ‘het geheim’. Het is het geheim

van het leven of beter; het geheim
van je ware zelf. Met deze lezing op
9 december wordt een stap gezet naar
het ontrafelen van dit geheim om zo
bewust de weg in te kunnen slaan die
leidt naar je ware Zelf. André Rozendaal
(1973) besloot na als fiscaal jurist
werkzaam te zijn geweest in 1999 zijn
leven een andere wending te geven.

Inmiddels is hij ruim 10 jaar werkzaam
als geregistreerd psycholoog (NIP). Al
meer dan vijfentwintig jaar verdiept
hij zich in onderwerpen die verband
houden met persoonlijke ontwikkeling
en bewustwording. Vooraf aanmelden
is wenselijk en kan bij de balie van
de bibliotheek, via 077 398 23 39 of
cdriessen@biblionu.nl

Kerstconcert HONL en
Happy Sound
Harmonie-Orkest Noord-Limburg geeft op zondag 13 december samen met Vocalgroup Happy Sound een
kerstconcert. Dit concert vindt plaats in het Gasthoês in Horst en begint om 15.00 uur.

REPARATIE
EN ACCESSOIRES
SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

IN NIE
HO UW
RS
T

Lezing zelfrealisatie in de
Bibliotheek Horst

REPAIRGSM HORST | HERSTRAAT 1A HORST | HORST@REPAIRGSM.NL
REPAIRGSM PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A PANNINGEN | PANNINGEN@REPAIRGSM.NL

WWW.REPAIRGSM.NL

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

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

www.uwtopslijter.nl

Weijs
Herstraat 58
Horst
T 077-3981463

Het gezamenlijke concert staat
onder leiding van de dirigent Sjraar
Klaassens van HONL en John Wauben
van Happy Sound uit de Hegelsom.
Er worden diverse bekende kerstlied-

jes gespeeld en gezongen. Door het
programma heen is een kerststuk
verweven met als titel Willem en
het Kerstverhaal. Dit wordt door een
toneelgroepje met medewerking van

10
0%

Doortje Buijssen-van Asten gebracht.
Ook Dorris van de Meerendonk geeft
met enkele zangeressen acte de
présence. Kijk voor meer informatie op
www.honl.nl (Foto: Jan Klaver)

Vakm
anschap

Kennis en kwaliteit onder één kurk.

TopVoordeel
11,99

11,99

EXCLUSIEF

BIJ TOPSLIJTER

11,49
100 cl

70 cl

70 cl

EXCLUSIEF

BIJ TOPSLIJTER

10,99

17,99

70 cl

100 cl

CREAMCOCKTAIL

COGNAC
VSOP

RUM
BRUIN & WIT
wk 48

VIEUX

6,49

28,99

100 cl

100 cl

37,99
70 cl

8,49
75 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

BEERENBURG
ZACHTBITTER
KALMOES BB

BLENDED
SCOTCH
WHISKY

BITTERKOEKJES
LIKEUR

Castillo d’Oro
Reservado

Friends For Music
Fanfare Monte Corona uit Kronenberg en Evertsoord hield vrijdag 20 november de veertiende editie van
Friends For Music. Aan dit theaterprogramma deden vele artiesten uit Horst aan de Maas mee. Onder anderen
Karlijn van Dinther en Mirriam Roodbeen lieten horen dat ze niet alleen een instrument kunnen bespelen,
maar ook kunnen zingen. Jurgen van den Beuken bespeelde in zijn eentje vier instrumenten en Ron van den
Beuken liet zijn dancemuziek met de fanfare samensmelten. De presentatie was in handen van Lex Uiting.

Olifant

Jonge Jenever

Central Valley, Chilli
Carmenère-Cabernet Sauvignon
Chardonnay-Sauvignon Blanc

11.99
100 cl

75 cl. Per fles 5,49

27.

DOOS à 6 FLESSEN

50

[= per fles voor 4,58]

DOUBLE CASK
PORT RUBY,
MATURED
TAWNY, WHITE
SCOTCH WHISKY

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

wk 48

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
Aanbiedingen geldig van 23-11-2015 t/m 29-11-2015
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Letterpieten in Hegelsom
De Sint bezocht met zijn pieten zondag 22 november ook Hegelsom. Sinterklaas had deze keer twee bijzondere
pieten bij zich: de letterpieten Piet en Peet.

Brock & the Brockettes
in Cambrinus
Brock & the Brockettes geven op zondag 29 november een concert in
café Cambrinus in Horst. De band zal bluegrass, hillbilly en ‘old-time music’
ten gehore brengen.
Voorafgaand aan het bezoek van
de Goedheiligman was dit al te merken
op basisschool Onder de Linde. Er
werden chocoladeletters, stickerletters
en koekjesletters gestrooid op school
en bij sommige kinderen zaten er geen
pepernoten in de schoen, maar letters.

Sint had zondag 22 november nog
iemand meegenomen, namelijk Hettie
Janssen van de bibliotheek. Vanaf januari komt er een bieb in de basisschool.
Tijdens de middag overhandigde ze het
Boekstart koffertje, dat alle pasgeboren
kinderen in de gemeente krijgen, aan

de vader en broer van Lis van Neerven.
Ten slotte gaf Hettie de twee pieten
nog een eigen biebpasje, dat ze zowel
in Nederland als in Spanje mogen
gebruiken.

HALLO voordeelpas
Deelnemers

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

ANBISE afslank- detox- hypno coaching FotoID

Praktijk Ik Leer

www.anbise.com, Sevenum

St. Lambertusplein 2a Horst

Pieter Belsstraat 34, Horst

anco lifestyle centre

Goed Haar en Visagie

Ristorante La Rondine

Venrayseweg 11, Horst

Hofstraat 2, Meerlo

Meterikseweg 84, Horst

Beej Mooren

Het Aardbeienland

Slender You Fit

Groenewoudstraat 1, Horst

Kreuzelweg 3, Horst

Weltersweide 1, Horst

Blauwebessenland

Het LoopCentrum

Staatsie 1866

Dorperpeelweg 1, America

Stationsstraat 137, Hegelsom

Stationsstraat 151, Hegelsom

Boerderijwinkel Lenders

Het Maashotel

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

Veerweg 11, Broekhuizen

Lambertusplein, Horst

Bootcamp Power

Hof van Kronenberg

Studio for Hair

www.bootcamppower.nl, Horst

Kronenbergweg 19, Kronenberg

Vlasvenstraat 4c, Melderslo

Camps Optiek

HUIS van de STREEK

Toffedag.nl

Sint Lambertusplein 2, Horst

Steenstraat 2, Horst

www.toffedag.nl

Center Parcs Het Meerdal

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Toffe Dagstrand

www.dagjemeerdal.nl, America

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Dagstrand Kasteelsebossen, Horst

De Golfhorst

Lunchroom Lekker Gewoën

TVI Computers

Raamweg 8, America

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

Venrayseweg 10, Horst

DMS-Service

Museum de Kantfabriek

Ut Snoephuuske

Ulsheggerweg 2b, Lottum

Americaanseweg 8, Horst

Kerkstraat 26, Horst

Duet Kappers

My-LifeSlim www.mylifeslim.com

VARG Outdoor & Travel

Peperstraat 12a, Sevenum

Sevenum en Swolgen

Gebr. van Doornelaan 90, Horst

Eetcafé ’t Dörp

Paramedische Voetzorg Horst

www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

Hof te Berkel 1-9, Horst

Eethuis BRaM

Pearle Opticiens Horst

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen

Steenstraat 3, Horst

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Voordeelpas

Singer-songwriter Herman Brock
jr. speelt deze middag samen met
zijn band muziek zoals die op zijn
eerste cd ‘Gather around the mic’.
Bezoekers kunnen zowel eigen werk als
muziek van de Carter Family, Stanley
Brothers en Monroe verwachten.

Mandolinespeelster Geertje van den
Berg en bassiste Lizz Sprangers zullen
Brock jr. assisteren. Het optreden start
om 16.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.cambrinusconcerten.nl
(Foto: Henk Hennuïn Fotografie)

Shave off

Horst in teken van
Movember
November staat in Horst ook dit jaar in het teken van movember.
Hiermee wordt aandacht gevraagd voor de gezondheid van de man en
geld opgehaald voor onderzoek naar onder andere prostaatkanker.
Op maandag 30 november
wordt movembermaand afgesloten
met de shave off. Deze vindt plaats
vanaf 18.30 uur studio van Praedé
Kappers aan de Loevestraat in Horst.
De mannen die deze maand hun snor
of baard hebben laten staan, worden

dan tijdens een eindfeest geschoren.
Er is livemuziek van Joep van Wegberg
en de Amerikaanse singer-songwriter
Monty Wells. Er wordt bekend
gemaakt wiens snor het meeste geld
heeft opgehaald en wat het totale
bedrag is dat is ingezameld.

Voor kinderen

Wereldlichtjesdag
in Sevenum
In Sevenum wordt op zondag 13 december Wereldichtjesdag gehou
den. Op deze dag worden om 19.00 uur kaarsen ontbrand voor alle
overleden en vermiste kinderen.
Het verdriet en de pijn die mensen ervaren bij het overlijden van
een kind is moeilijk te omschrijven.
Woorden schieten vaak te kort
om hier uitdrukking aan te geven.
Daarom wordt in Sevenum voor
de derde maal Wereldlichtjesdag
georganiseerd. “Om weer samen
licht te maken en de namen noemen
van de kinderen die wij missen”,
aldus de organisatie.
Vanaf 18.30 uur begint

de activiteit op het Pastoor
Vullinghsplein in Sevenum.
Vanaf daar loopt iedereen om
18.45 uur met het licht voor hun
kind naar de Blokhut. Daar vindt in
de buitenlucht om 19.00 uur een
korte ceremonie plaats, waarin de
lichtjes een centrale plaats krijgen
en de namen van kinderen worden
genoemd. Ook is hier livemuziek
en worden er teksten en gedichten
voorgelezen.
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Award voor documentaire
Marijn Poels
Filmmaker Marijn Poels, oorspronkelijk uit Swolgen en nu uit Berlijn, heeft zondagavond 22 november een
award gekregen tijdens het internationaal filmfestival HumanDoc in Warschau, Polen.

Marijn Poels met producent Thomasz Kozakiewiez en de award

Presentatie dichtbundel in De Torrekoel
Mien Wijnhoven presenteert op zaterdag 28 november haar eerste
gedichtenbundel ‘Aezelsuurkes’ in De Torrekoel in Kronenberg. Wijnhoven
schrijft zowel in het Nederlands als in het Sevenums.
De bundel is een verzameling
van ruim zestig gedichten die in de
afgelopen veertig jaar geschreven zijn
over allerlei aspecten van het leven.
Wijnhoven is tevens medeauteur van
het Sevenums woordenboek ‘Zoeë

zâg en zaet me det in Zaerum’ uit
2010 en is ruim twintig jaar lid van
Schrieverskrink Veldeke. De presentatie
begint om 15.30 uur en de dichtbundel
zal te koop zijn in de boekwinkel of via
www.in-outbooks.nl

Poels won deze award met de
nieuwe documentaire ‘Kanthari, change
from within’. Tijdens de awarduitreiking, ontving Poels de zogeheten
‘audience award’ uit handen van de
minister van Buitenlandse Zaken van
Polen, Grzegorz Schetyna. De docu-

mentaire is een aangrijpend verhaal
waarin Poels de blinde Duitse Sabriye
Tenberken (Nobelprijs-genomineerde)
en haar Venrayse partner Paul
Kronenberg volgt tijdens een trip door
Kenya, Uganda, Tibet en Zuid India.
Zij runnen het Kanthari-instituut, een

opleiding voor ‘social changemakers’. In de film bezoekt het tweetal
voormalige deelnemers in Kenya en
Uganda die indrukwekkende sociale
veranderingen realiseren in hun eigen
gemeenschappen dankzij de opleiding
bij Sabriye en Paul.

Nieuws
VAN RABOBANK HORST VENRAY

BETERE COÖPERATIE, BETERE BANK
De Rabobank bouwt aan haar toekomst en moderniseert haar coöperatieve structuur. De nieuwe
structuur heeft als doel om zowel de coöperatie als het bankbedrijf van de Rabobank te versterken.
Klaar voor de toekomst
“De Rabobank is voortvarend aan de slag om zich
fysiek én virtueel klaar te stomen voor de toekomst”, zegt Rob Knoops, directievoorzitter van
Rabobank Horst Venray. “We moeten ons blijven
aanpassen en verbeteren om onze klanten ook in
de toekomst zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Klantgedrag is daarbij leidend. Klanten
willen hun bankzaken 7 dagen per week, 24 uur
per dag regelen. Daarom investeert de Rabobank
honderden miljoenen euro’s in het verder verbeteren van de dienstverlening. De klant kan zo steeds
meer zelf aan de knoppen zitten. Of het nu vanaf
de pc, tablet of telefoon is, hij kan zijn bankzaken
doen, waar en wanneer hij maar wil.”

Museum De Locht

Speculaaskoeken en
pepernoten bakken
In Museum De Locht in Melderslo kunnen kinderen op zondagmiddag
29 november speculaaskoeken en pepernoten bakken. Er zal een bakker zijn
om ze daarbij te helpen. De demonstraties beginnen om 13.00 uur.
Zwarte piet is bij de activiteit
aanwezig om namens Sinterklaas te
kijken of alles naar wens verloopt.
Ook kunnen de kinderen zich vermaken
met een speurtocht, oude spellen
en een miniatuurkermis. De smid

en stroopmaker zijn deze dag ook
aanwezig in het museum.
Daarnaast verzorgen de
Leudalzangers uit Heythuysen om
14.30 en 16.30 uur een miniconcert in
het kader van hun Ceciliafeest.

Samenwerken onder één coöperatie
Parallel aan de vernieuwing van het bankbedrijf
wordt ook de coöperatieve besturing van de
Rabobank aangepast. De lokale banken gaan
samenwerken in één coöperatie. Rob Knoops:
“Maar we blijven een decentrale organisatie van
lokale Rabobanken, met een eigen directie die
volledig gefocust is op het eigen werkgebied en de
dienstverlening aan onze klanten. Ook wordt de invloed van onze leden sterker. Elke lokale Rabobank
krijgt namelijk een rechtstreekse vertegenwoordiging namens de leden in het hoogste orgaan van
de coöperatie, de Algemene Ledenraad.”

Vic Timmermans, lid van de Ledenraad van Rabobank Horst Venray: “De inbreng van de leden in de
nieuwe governancestructuur is echt versterkt en
daarmee onderscheidt de Rabobank zich van alle
andere banken.”
Eén bankvergunning
Alle lokale Rabobanken gaan onder één bankvergunning werken en zullen zich gezamenlijk verantwoorden in één jaarrekening. Op dit moment
hebben alle banken nog een eigen bankvergunning en een eigen jaarrekening. Het nieuwe model
zal de bank ook in staat stellen om te voldoen aan
de toenemende eisen die de financiële marktpartijen en toezichthouders stellen. Antoine Wintels,
voorzitter van de Raad van Commissarissen van
Rabobank Horst Venray, geeft aan dat het proces
tot het komen van een nieuwe coöperatie veel voeten in de aarde had. “Maar we zijn tot de conclusie
gekomen dat we in de nieuwe constellatie als één
grote coöperatie allemaal sterker worden.”
Momenteel worden de voorstellen voor finaal
akkoord voorgelegd aan de ledenraden van de
lokale banken. Besluitvorming vindt op 2 december
plaats. Bij positieve besluitvorming is de nieuwe
governance per 1 januari 2016 van kracht.
Wilt u meer lezen over de nieuwe Governance
structuur: ga dan naar onze website.

Rabobank Horst Venray voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00 Bedrijven | 077 389 85 00

www.rabobank.nl/horstvenray
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Agenda
America

Pepernotenconcert
zo 29 november 15.00 uur
Organisatie: Jeugdfanfare
Locatie: Bondszaal

Broekhuizenvorst
Dorpsraadsvergadering
do 26 november 20.30 uur
Locatie: café-zaal ’t Dörp

26
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Borduurcafé

Brock & the Brockettes

vr 27 november 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 29 november 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Optreden Rolling Stones
Tributeband The Tumblin’
Dice

Optreden John Clearwater

za 28 november 22.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

Movember shave off

Optreden Bones

ma 30 november 18.30 uur
Locatie: Praedé Kappers

za 28 november 21.30 uur
Locatie: café D’n Tap

Rommelmarkt
Uitkomen prins
za 28 november
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: café-zaal ’t Dörp

Grubbenvorst

Open Grubbenvorst darts
toernooi
zo 29 november 11.00 uur
Locatie: café Stammineke

zo 29 november 09.00-15.30 uur
Org: H&H Marktkramenverhuur
Locatie: De Riet

Open dag
handboogvereniging

ma 30 november 19.15-21.30 uur
Organisatie: Synthese
Locatie: Dienstencentrum Mikado

di 1 december 13.30-16.00 uur
Locatie: Feesterij en Danserij Froxx

zo 29 november 12.00-16.00 uur
Organisatie: handboogsportvereni Optreden Mark Olson
wo 2 december 21.00 uur
ging de Schutroe
Locatie: muziekcafé De Buun
Locatie: Wittebrugweg 1

zo 29 november 13.00-17.00 uur
Locatie: centrum

Kinderworkshop punchen
wo 25 november 14.00-16.00 uur Accordeonfestival
zo 29 november 13.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek
Locatie: zaal Cox

Kronenberg
Boekpresentatie
Mien Wijnhoven

za 28 november 15.30 uur
locatie: De Torrekoel

Lottum
Showcase

Film Give Up Tomorrow
do 26 november 20.00 uur
Org: Amnesty International
Locatie: café Cambrinus

Infoavond resultaten
ambitieboeken

Dansmiddag 55-plussers

Sinterklaas koopzondag

Horst

zo 29 november 18.00 uur
Locatie: café D’n Tap

Signeersessie Ton van Reen
zo 29 november 13.30-14.15 uur
Locatie: bibliotheek

zo 29 november 10.30 uur
Organisatie: Dansgarde Lottum
Locatie: Café-zaal de Harmonie

Meerlo

Volbeat Tribute Night
za 28 november 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin

Drummiddag Sla je Slag
zo 29 november 14.00 uur
Organisatie: drumband
’t Slaâgveld
Locatie: De Wingerd

Intocht Sinterklaas
zo 29 november 13.00 uur
Locatie: centrum

Kunst- en Kerst Expositie
(met optreden Sezako)

Sinterklaasfeest

zo 29 november 13.00-17.00 uur
Organisatie: Atelier Valise
Locatie: o.a. Atelier De Stal

zo 29 november aansluitend
aan intocht
Locatie: zaal Het Brugeind

Melderslo

Promsconcert Let’s Celebrate
za 28 november 19.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging
Eendracht
Locatie: MFC De Zwingel

Dorpsraad Sevenum
wo 2 december 19.30 uur
Locatie: De Wingerd

Tienray

Vijftienjarig jubileum
Jeopardy
za 28 november 20.45 uur
Locatie: OJC Gaellus

Fruhshoppen
zo 29 november 13.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging
Eendracht
Locatie MFC De Zwingel

Intocht Sinterklaas
zo 29 november 10.00 uur
Locatie: centrum

Sinterklaasfeest
Speculaaskoeken
en pepernoten bakken
zo 29 november 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

zo 29 november aansluitend aan
intocht (tot 12.00 uur)
Locatie: Parochiehuis

Sevenum

Reünie Walhalla
za 28 november 15.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Tandarts
Spoedgevallendienst
27 november t/m 3 december 2015
TipTopTand
Tandartspraktijk Voncken
Mgr. Joostenstraat 27-29,
Grubbenvorst
T 077 327 00 97

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

112

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

Suzanne
Kunzeler

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in
de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd en
buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: netmanager van NPO3 en Zapp
Suzanne Kunzeler, geboren in Grubbenvorst, maar tegenwoordig uit Hilversum.

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo
17.30
17.30

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Iets met televisie doen, was als klein meisje al de
droom van de in Grubbenvorst geboren en opgegroeide
Suzanne Kunzeler (47). “Tv-kijken deed ik toen ik jong
was heel graag. Ik kan me nog herinneren dat ik per
se wilde leren lezen, zodat ik de ondertitels op tv kon
begrijpen. Al die beelden waren leuk, maar ik wilde
toen al echt snappen wat er gebeurde”, vertelt Suzanne.
Toen ze ging studeren, was de keuze dan ook niet zo
moeilijk. Theaterwetenschappen in Utrecht werd haar
vervolgopleiding en tijdens deze jaren leerde ze alles
over televisie en film. Daarvoor moest ze wel haar
geboortedorp Grubbenvorst verlaten. “Ik voelde me altijd
heel goed thuis in Grubbenvorst, maar ik wist wel dat ik
daar ooit weg zou gaan. Omdat ik bij de televisie wilde
werken, wilde ik naar de stad”, aldus Suzanne.

Steeds verder het vak in
Uiteindelijk kwam Suzanne in Hilversum terecht, waar
ze nu met haar man en twee kinderen woont. Ze ging
werken bij de NCRV. Daar was ze onder andere dramaturg
en scriptbegeleider en werkte aan programma’s als
Zwarte Sneeuw en Keyzer en De Boer Advocaten. “Ik rolde
steeds verder het vak in”, vertelt Suzanne. “Ik ging ook
meer kinderprogramma’s doen en uiteindelijk werd ik
in 2008 netmanager van Zapp. In 2014 kwam daar ook
NPO3 nog eens bij.” Als netmanager coördineert ze de
programmering van de zenders NPO3 en Zapp. “Ik vind
het leuk om aan de basis van iets te staan. Voor Zapp
creëren we bijvoorbeeld echt een omgeving waar veel

kinderen mee opgroeien. We vertellen verhalen, laten
mensen lachen en geven hen iets mee dat hen vormt.”

Lekker buiten spelen
Grubbenvorst mist ze af en toe nog wel. “Ik woonde
aan de Venloseweg, aan de Maas dus. Als ik aan vroeger
denk, dan denk ik aan lekker buitenspelen, hutten
bouwen. Als ik terug ben in het dorp, dan houd ik ervan
om lekker te wandelen door de omgeving. Het was en
is een prettig dorp, beschermd, met weinig ellende en
veel vooruitgang.” Het grootste verschil met de stad vindt
Suzanne het sociale vangnet dat je veel meer hebt in een
dorp. Suzanne: “Als bij mijn ouders de gootsteen verstopt
is, dan kennen ze altijd wel een oom of buurman die
dat kan maken. Eigenlijk is de hele straat daar je familie.
Wij moeten in Hilversum de Gouden Gids erbij pakken.
Grubbenvorst is veel persoonlijker en gemoedelijker.”
Opgroeien in een dorp als Grubbenvorst heeft zeker
invloed gehad op haar leven, denkt Suzanne. “Hèze,
lekker koken, dat soort dingen. Ik ben wel bourgondisch
opgevoed, dat soort dingen neem je gewoon mee.
En een soort van nuchterheid, dat leerde ik vroeger
ook.” Ongeveer één keer per maand komt Suzannen
nog terug in Grubbenvorst, op bezoek bij haar ouders.
“Het is jammer dat je nu niet even snel langs kunt gaan
bij je familie, dat mis ik wel echt. En vastelaovend vieren,
dat zou ik graag nog doen. Gelukkig kan ik in Hilversum
wel nog af en toe dialect praten, als ik Twan Huijs
tegenkom.”

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
Alarmnummer

Uit

Horst
aan de
Maas

T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

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

Priesternooddienst
T

077 351 88 89

Kerstconcert Grubbenvorster
Mannenkoor
Het Grubbenvorster Mannenkoor geeft woensdag 16 december een kerstconcert. Dit concert vindt plaats in de
kerk van Grubbenvorst en begint om 20.00 uur.
Het Grubbenvorster Mannenkoor
staat deze avond niet alleen op het
podium. Er zijn gastoptredens van
Jongerenzanggroep Sing uit Venray,

onder leiding van Jacqueline Fijnaut, en
mandolinevereniging Rosa Musica uit
Lottum. Dit orkest staat onder leiding
van Rien Kolkman.

Geert Verhallen begeleidt de
optredens op orgel en piano terwijl
de muzikale leiding in handen is van
dirigente Oksana Bos-Baljva.

VERRASSEND VEEL NAJAARSVOORDEEL OP WWW.TREFCENTER.NL

TEGEN INLEVERING VAN DEZE COUPON

TEGEN INLEVERING VAN DEZE COUPON

10% KORTING
op één artikel
naar keuze!

20% korting op
Orchideeën
m.u.v. (coupon)acties

Nieuwe collectie
sierkussens binnen
Nu 20% korting

Geldig bij inlevering van deze bon,
t/m 30-11-2015. M.u.v. acties.

Niet geldig op pot-plant-combinaties.
Max. 1 p.p., geldig t/m 30-11-2015.

✁

Kijk iedere week op
www.trefcenter.nl voor
nieuwe aanbiedingen.

✁

✁

Bij Trefcenter knip of
klik je heel eenvoudig
EURO’S KORTING!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE COUPON

✁
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Geldig tot 01-12-2015

ca. 40 verschillende
winkels waaronder:

sogood

TM

HET MEEST GEVARIEERDE SHOPPING CENTER VAN NEDERLAND | GRATIS PARKEREN | NIJMEEGSEWEG VENLO | WWW.TREFCENTER.NL VOLG ONS:

*

Voor al jouw
Sint en Kerst
cadeautjes!
VP

HA

Dagje uit?
Kom shoppen
in Venlo!

€5,- korting

-2
71
1

Kies de boom die bij jou past!
Verkoop: vanaf december direct
op onze parkeerplaats!
* Tegen inlevering van deze
advertentie aan de kassa ontvang
je €5,- korting bij besteding
vanaf €25,-. Niet geldig i.c.m.
andere (coupon)acties, cadeaubonnen en horeca. Geldig t/m
24-12-2015. Max. 1 adv. p.p.

www.venloverwelkomt.nl
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STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

De Ganzenparade

van de Efteling
komt langs bij Leurs!
op 29 november
12.30-16.30

