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Stormachtige inkomst
Sint in Broekhuizen
Hoor de wind waait door de bomen, zou Sinterklaas nog wel komen? Gelukkig wist deze ondanks de zware wind op zondag 20 november toch per boot Broekhuizen te
bereiken. In het dorp wachtten de kinderen uit het dorp Sinterklaas op bij het veerpont. Daarna ging de stoet onder begeleiding van fanfare St. Nicolaas naar het Brouwershuis, waar Sinterklaas en zijn Pieten traktaties uitdeelden.

vr 25 - za 26 - zo 27 nov

Sint!

Koopweekend

incl. koopzondag

horst centrum

Raad: nieuwe discussie
subsidieregels
De gemeenteraad van Horst aan de Maas blijft worstelen met de regels voor het toekennen van subsidie aan
vrijwilligers- en professionele organisaties. Zij stemde tijdens de gemeenteraad van dinsdag 22 november in met
nieuwe regels, maar gaf daarbij aan om zo snel mogelijk samen met de gemeenschap in discussie te willen gaan
voor een nog verder aangepast beleid in 2019.
De nieuwe regels leidden
in september nog tot veel
vragen van verenigingen en
gemeenteraadsleden, omdat
sommige verenigingen in de nieuwe
regels minder subsidie krijgen dan
voorheen. In het nieuwe beleid
wordt de subsidie onder meer
gekoppeld aan behaalde doelen
die de gemeente vaststelt, zoals
het bevorderen van de gezondheid,

zelfredzaamheid en kunst- en
cultuurparticipatie.

Kanttekening
Toch stemden alle partijen tijdens
de raadsvergadering in met het
nieuwe beleid, met de kanttekening
dat het College van B&W zo snel
mogelijk in gesprek moet gaan met
de gemeenschap over het nogmaals
vernieuwen van de regels. Dat deze

nu namelijk nog niet ideaal zijn,
erkennen zij. “De nieuwe regels
zijn op dit moment politiek en
maatschappelijk gezien het hoogst
haalbare”, aldus Richard van der
Weegen van het PvdA.
In principe gelden subsidieregels
voor 4 jaar, maar D66, SP, Essentie
en PvdA willen al in 2019 weer een
vernieuwend subsidiebeleid opstellen.
Lees verder op pagina 05
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Renkenstraat

Inzegening gedachteniskruis in Sevenum
Aan de Renkenstraat in Sevenum werd door kapelaan Terence Ragel
zondag 20 november een merantihouten gedachteniskruis ingezegend.
Het kruis is geplaatst op het erf van familie Roodbeen-Wijnen. Ondanks code
oranje en een extreme wind werd het kruis succesvol ingezegend.
Het kruis dat er voorheen stond
was aan een opknapbeurt toe.
Mevrouw Elisabeth Roodbeen-Van den

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
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HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
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Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
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naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
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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.
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Munckhof, toenmalige bewoonster van
het erf, heeft de restanten van het kruis
in het begin van de vijftiger jaren van
de vorige eeuw op zolder gezet, om
het voor verder verval te behouden.
Eind jaren vijftig heeft dorpsdokter van
Sevenum, Le Lorrain de restanten overgenomen. Na een opknapbeurt heeft
het lange tijd in de hal van zijn woning
een plaats gehad. Na het overlijden van
dokter Le Lorrain, is het kruis terecht
gekomen in het parochiezaaltje van de
parochiekerk in Sevenum. Het kruis aan
de Renkenstraat, dat nu ingezegend is,
is hier een kopie van.

Devotie
De reden waarom het kruis op
het erf van familie Roodbeen-Wijnen
staat, is onbekend. Maar volgens de
aanwezigen kan het geen andere reden
hebben dan devotie. Het nieuwe kruis
is ter nagedachtenis aan de oudbewoners herplaatst. Marieke Manders,
aanwezige, vindt het een mooi gebaar.

“Ik ken de familie niet goed, maar het
is mooi om te zien dat een kruis met
deze historie herplaatst wordt. Ik heb

de geschiedenis van dit kruis altijd al
gevolgd en heel interessant gevonden.
Ik kan mij dorpsdokter Le Lorrain ook

nog goed herinneren. Dit is eigenlijk
ook een eerbetoon aan hem. Hij heeft
zoveel voor ons dorp gedaan.”

Rechtbank: medewerker Ter Peel
terecht ontslagen
Een medewerker van Penitentiaire Inrichting Ter Peel in Evertsoord is terecht ontslagen omdat hij onder meer voor zijn werkgever verzweeg dat hij een
relatie had met een gedetineerde. Dat oordeelde de rechtbank Oost-Brabant.
De senior penitentiair inrichtingswerker (PIW-er) werd in november
2015 geschorst toen aan het licht
kwam dat hij een relatie had met een
gevangene. Hij gaf haar onder meer
twee telefoonnummers waarop zij hem
privé kon bellen. Ook had hij contact
met haar moeder. Hiervan maakte
hij geen melding bij zijn werkge-

ver, ondanks dat in de Gedragscode
Dienst Justitiële Inrichtingen staat dat
het hebben van een andere dan een
werkrelatie met een gedetineerde niet
is toegestaan. In december 2015 werd
hem medegedeeld dat hij ontslagen
zou worden wegens zeer ernstig
plichtsverzuim. Daar tekende de man
protest op aan, waarna een gesprek

volgde. Uiteindelijk werd hij in februari
van dit jaar op staande voet ontslagen.
De rechtbank vindt dat de man zich
aan zeer ernstig plichtsverzuim heeft
schuldig gemaakt. Een relatie tussen een PIW-er en een gedetineerde
brengt risico’s mee voor de veiligheid en het aanzien van de inrichting,
zegt de rechtbank. Ook rekent de

rechtbank het de man aan dat hij de
relatie en het contact met de moeder,
niet heeft gemeld. Volgens de man
deed hij dat niet omdat hij bang was
voor de gevolgen. Omdat hij echter
al ruim twintig jaar werkzaam was in
het gevangeniswezen had hij dit moet
weten, aldus de rechtbank. Zijn ontslag
is daarom terecht, oordeelt zij.

vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 november

schoen 3-daagse

20%

KORTING
op de hele collectie*
*m.u.v. slippers en pantoffels

Hoofdstraat 14 Horst • www.pastschoenen.nl
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Ere Polonus voor Belang
arbeidsmigranten

INSPIRATION BY LEURS

20% korting

De Ere Polonus werd zaterdag 19 november uitgereikt aan het project ‘Het belang van arbeidsmigranten’.
Onder meer gemeente Horst aan de Maas was kartrekker van dit project. De prijs werd in ontvangt genomen door
burgemeester Kees van Rooij.

op één kerstartikel naar keuze
Tegen inlevering van deze advertentie,
geldig op typische kerstartikelen en niet
geldig in combinatie met andere (coupon)
acties. Maximaal 1 kerstartikel per
persoon. Geldig t/m 6 december 2016.

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

2411HA

Tuincentrum
Leurs is elke
zondag geopend
van 9.30 tot
18.00 uur!
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De Ere Polonus is een Poolse onderscheiding die elk jaar wordt toegekend
aan Nederlandse personen of organisaties die zich inzetten voor integratie van
en verbinding met Polen in Nederland.
De prijs is in het leven geroepen door

de Stichting Polonus, die de positieve
inbreng en successen van Polen in
Nederland promoot. De uitreiking vond
plaats in Aalsmeer. Het basisteam van
politie Horst/ Peel en Maas was ook
genomineerd, maar greep naast de

prijs. Van Rooij: “Het uitgangspunt was
én blijft: We heten de arbeidsmigranten
welkom. We hebben ze immers hard
nodig om onze economie draaiende te
houden. Nu, maar ook in de toekomst.”

Boek tickets vlloinorgen
familievoorstaens op
en maak k rijzen!
fantastische p

(Foto: Polonus-Camera Decoratoria)

Brand zwembad Horst

M a a s p o o rt . n l
s c h o u w b u rg v e n r ay . n l

Actieperiode van 12 november t/m 11 december 2016

Bij zwembad de Berkel in Horst brak donderdagochtend 17 november brand uit. Doordat de brandweer snel
aanwezig was, bleef de schade beperkt.
De brand ontstond
in de kast waar de WKK
(warmtekrachtkoppling)-installatie
staat. Bij aankomst van de
brandweer sloegen de vlammen al

uit de kast. Er werd in eerste instantie
met een CO2-blusser geblust en later
met schuim.
Het was niet nodig om het
zwembad te ontruimen, aldus een

KOOPZONDAG
27 NOVEMBER

woordvoerder van de brandweer
Horst. ”Door de snelle komst van de
brandweer en goed handelen van
het personeel heeft de brand zich
niet kunnen verspreiden.”

PSSST....
SINT NICOLAAS
OP ZOEK NAAR EEN
ORIGINEEL KADO?

Raad enthousiast over aankopen
woningen voor statushouders

• LUXE LINGERIE
• NACHTKLEDING
• DUSTERS
• GESCHENKBONNEN

Rigoureus, gedurfd en niet alledaags, zo werd het plan van gemeente Horst aan de Maas om een aantal
huurwoningen aan te kopen voor verhuur aan statushouders genoemd tijdens de raadsvergadering van dinsdag
22 november. De gemeenteraad van Horst aan de Maas stemde daarom unaniem in met het voorstel.

Ambitie
Dat het plan niet alledaags is,
erkent verantwoordelijk wethouder
Bob Vostermans. “In het accommodatiebeleid zijn we juist aan het kijken
welke panden we kunnen verkopen en
nu willen we weer woningen aankopen. Maar we hebben een ambitie
uitgesproken en die moeten we nu ook

waarmaken. De huidige huurmarkt
staat het niet toe om daar gebruik
van te maken.”
Als er in de toekomst geen of
minder statushouders meer zijn voor
de woningen, dan is het wettelijk niet
mogelijk om andere huurders in de
woningen toe te laten. Vostermans:
“We zouden dat op kunnen lossen
door de woningen zonder tussenkomst van Wonen Limburg zelf te verhuren.” De gemeente gaat daarnaast
met de provincie in gesprek om de
risico’s op het mislopen van huurinkomsten door mogelijke toekomstige leegstand van de aangekochte
woningen op te vangen. De wethouder: “Het gesprek loopt nog, maar
de provincie heeft al toegezegd het
mogelijke verlies voor de komende
vijf jaar met ons te delen.”

Kerkstraat 20a • Horst
077 398 72 50
www.cleopatralingerie.nl
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dit goed aan te pakken, maar we kunnen zeker instemmen.” “Het is goed
dat we hier onze verantwoordelijkheid
nemen”, voegt Bart Cox van SP toe.
Wel vindt de raad het belangrijk dat de
woningen die aangekocht gaan worden
verspreid over de gemeente liggen.
“Als de woningen niet op één kluitje
liggen, is de huisvesting een goede
eerste stap in de integratie van de statushouders”, vindt Jim Weijs van D66.

OP S
C

De vraag naar woningen voor
statushouders blijft groot. Om de
extra druk op de sociale huurmark te
verminderen komt de gemeente met
een alternatief plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Zij gaat
1,8 miljoen euro vrijmaken voor de
aankoop van tien tot vijftien huurwoningen. Deze woningen worden
via Wonen Limburg verhuurd aan
statushouders.
Rigoureus en gedurfd, maar wel
een goed plan. Dat oordeelde de
gemeenteraad tijdens haar vergadering. “We hebben vorig jaar toegezegd meer statushouders in onze
gemeente onder te brengen, maar
dan moet je ze ook goed kunnen
huisvesten. Wie A zegt, moet ook
B zeggen”, vindt Jan Wijnen van de
PvdA. “Het wordt een uitdaging om

ALLES MOOI VOOR U INGEPAKT.
VOOR DAMES EN HEREN
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Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Loslaote is aaltiéd moeilik en zwaor…
Mar ut is good zoë

Harrie Cox
lieve man van

Marjolein Cox-Oymans
pap en schoonvader van
Hanneke en Bernard
Eva en Paul
trotse opa van
Dani en
Hij overleed in de leeftijd van 64 jaar

Melderslo, 21 november 2016
Sint Odastraat 19, 5962 AV Melderslo
We zullen Harrie voor het laatst in ons midden hebben op zaterdag
26 november 2016 om 14.00 uur tijdens de uitvaartdienst in de aula
van Crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40, te Venray.
Harrie is thuis waar u donderdag van 18.00 uur tot 21.00 uur
persoonlijk afscheid van hem kunt nemen.
In plaats van bloemen zouden wij liever een gift ontvangen voor
een herdenkingsteken voor Harrie. Hiervoor zullen in het crematorium
bij het condoleanceregister collectebussen staan.
Indien u geen persoonlijk bericht mocht ontvangen
dan vragen wij u deze kennisgeving als zodanig te aanvaarden.

SINTERKLAASACTIE
Los de puzzels op
Wie jarig is trakteert, dus ook Sinterklaas! De komende weken verschijnt in HALLO Horst aan de Maas in
elke editie een puzzel. De antwoorden op deze puzzels vormen een zin. Vul de slagzin aan en maak kans op
een van de leuke prijzen! De puzzels staan in de edities van 17 en 24 november en 1 december.

1e prijs 5-gangen diner voor twee personen
(excl. drankjes) Beschikbaar gesteld door Boscafé Het Maasdal uit Horst

2e prijs Vuurtafel
Beschikbaar gesteld door Groenrijk uit Maasbree

3e prijs Horster-bierpakket
Beschikbaar gesteld door Slijterij Weijs uit Horst

Totaal overdonderd zijn we door het plotselinge overlijden
van onze vriend

Hay Cox
Wat zullen we je missen.
We wensen Marjolein, kinderen, kleinkind en familie
heel veel sterkte.

Noteer de afgemaakte slagzin op de deelnemersbon die in de uitgave van donderdag 1 december staat en lever
deze uiterlijk 5 december 09.00 uur in bij de inleverpunten, bij Kempen Media op Handelstraat 17 in Horst, of
stuur je antwoorden via actie@hallohorstaandemaas.nl onder vermelding van Sinterklaasprijsvraag. Vermeld daarbij
naam en adresgegevens. Let op: los eerst de drie puzzels op en stuur dan pas uw oplossing in. De uitslag wordt op
donderdag 8 december bekendgemaakt in HALLO Horst aan de Maas. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Je vrienden
Joep en Berthie, Hay en Nellie, Huub en Jeanne, Toos,
Piet en Marjan, Henk en Riek, Jac en Nel

Woorden schieten tekort na het plotseling overlijden van ons lid

Hay Cox
trouw lid en grensrechter van de veteranen.
Hay, we zullen je droge humor en spitsvondige opmerkingen
heel erg gaan missen! We wensen de familie en vrienden
heel veel sterkte met dit grote verlies.

Raad de zin

2/3

Dit is de tweede puzzel. Vul de antwoorden op de vragen in en breng de letters over in de
corresponderende vakjes.
1
2
3
4
5

6 Hier vond dit jaar de intocht plaats
7 Hiermee komt de Sint aan
8 Dit is voornaam van de presentatrice van
het Sinterklaasjournaal
9 Sinterklaas is de bisschop van…

Dit is het vervoersmiddel van Sinterklaas
De metgezel van de Sint
Hier gaat Zwarte Piet door naar binnen
De hoofdstad van Spanje
Dit vind je in je schoen

Bestuur en leden veteranen SV Melderslo

1
2

Verslagen staan wij stil bij het plotseling overlijden van

3

Hay Cox

4

trouw lid van onze afdeling Veteranen.
Hay stond met zijn typerende houding en humor als
grensrechter niet op de voorgrond maar langs de zijlijn.
Op deze plek stond hij toch midden in de groep.
We zullen hem missen.
We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte
met dit grote verlies.
SV Melderslo
Bestuur en leden

Maisbalen. Te koop maisbalen ong.
350 kg € 40,-. Geschikt voor schapen,
koeien, paarden, damwild e.d. Hoge
persdichtheid, betere conservering en
daardoor minder last van broei. Stefan
Madou America 06 15 09 08 23.

W.E.M Weg Er Mee! Voor het
opruimen en snel wegbrengen van
uw overtollige spullen in en rondom
uw huis, garage en tuin.
Bel 06 41 92 20 46 of kijk op:
www.wem-weg-er-mee.nl

5
6
7
8
9

(Foto: NTR)
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Gevonden voorwerpen

Vlag wielerclub Swolgen
Horst aan de Maas kent een rijke geschiedenis die al heel wat bijzondere vondsten heeft opgeleverd. Op
verzoek van HALLO Horst aan de Maas doken plaatselijke heemkundeverenigingen hun archieven in en maakten
een selectie uit hun ‘gevonden voorwerpen’. In deze aflevering: het vaandel van de wielerclub uit Swolgen.

Servaas Huys
overleden
Oud-politicus Servaas Huys uit Grubbenvorst is dinsdag 22 november op
76-jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ziek.

Raad:
nieuwe
discussie
subsidieregels

Voorwaardes

sten werd Huys in 1998 benoemd
tot Ridder in de Orde van OranjeNassau, kreeg hij in 2005 de
Golde Aspergesteaker en in 2011 de
Erespeld van gemeente Horst aan
de Maas. De afscheidsdienst vindt
plaats op zaterdag 26 november om
13.00 uur in Villa Flora in Venlo.

De leden, bijna allemaal
zelfstandigen, waren verplicht om
aan de georganiseerde fietstochten
mee te doen. Gingen ze een keertje
niet mee, dan kostte dat 5 cent
boete. Na drie boetes werd je
uit de club gezet. De Swolgense
wielerclub maakte ook tochten
naar Kevelaer en deed mee aan
de sacramentsprocessie in het
dorp. “Daar werd het vaandel
voor gebruikt”, legt Jacobs uit.
“Het vaandel ging alleen mee met
de processie, bij een fietstocht bleef
deze natuurlijk gewoon thuis.”
Behalve het vaandel heeft de
heemkundevereniging ook een
koperen stempel en een zilveren
speldje van de club in haar bezit, net
als enkele foto’s. “Als je goed kijkt
naar de foto tijdens de processie,
dan zie je dat de leden het speldje
op hebben.” Achterop de foto
staan de afgebeelde leden met
naam genoemd. Zo hoorden onder
andere Drieke Frits (Frans Aerts),
Tieuwes Hand (Handrie Theeuwen),
Coxe Piet (Piet Cox), Bekker Toèn
(Antoon Christiaens), Claasses Pie
(Piet Claasens) en Bram ziene Tien
(Tinus Elbers) bij de club. ”Mooi
om te zien, al die oude namen”,
vindt Jacobs.

Vervolg voorpagina

Jos Gubbels van D66: “De regels die
vanaf 2017 gaan gelden zijn eigenlijk
de oude voorwaardes in een nieuw
jasje. Wij zien deze als een goed
uitganspunt voor een fundamentele
discussie over het toekennen van
subsidies.” Essentie deelt deze mening.
“We kiezen nu voor de voorzichtige
middenweg. We verlengen de oude
regels niet, maar kiezen ook niet voor
helemaal nieuwe. Maar kunnen we
eigenlijk het oude niet loslaten? Want
we kunnen niet blijven hinken op
twee gedachtes. Kortom: het begin is
gemaakt, maar we moeten we doorpakken”, aldus Frans Kerstjens.

Servaas Huys was onder
meer gemeenteraadslid, lid van
de Provinciale Staten en lid van
de Tweede Kamer voor de PvdA.
Ook was hij voorzitter van de stuurgroep OLS 2010 in Grubbenvorst.
Hij was voor veel verenigingen in
het dorp actief. Voor zijn verdien-

Hij heeft een mooie plek gekregen
in het lokaal van Heemkundevereniging
Meerlo-Wanssum, het vaandel van
Wielrijdersclub ‘Vooruit’ uit Swolgen.
De in 1902 opgericht club bestaat
inmiddels niet meer, ongeveer eind
vijftiger jaren werd deze opgeheven.
“Het vaandel heeft altijd hier gehangen”, vertelt Arnold Jacobs van de
heemkundevereniging. De vereniging
kreeg het vaandel van de 90-jarige
Sjaak van Leuven uit Swolgen.
Jacobs: “Hij schonk het vaandel aan
ons, zodat wij deze konden bewaren.
En dat doen we al zo’n vijftien jaar.”
Van de wielrijdersclub is heel
weinig bekend, vertelt Jacobs. Via
Sjaak van Leuven kreeg hij toch nog
wat informatie over de fietsvereniging.
De club werd opgericht in de begin
jaren van de twintigste eeuw. Hoeveel
leden zij had, is niet bekend. Wel wist
Sjaak van Leuven te vertellen dat het
ging om een echte gezelligheidsclub
die regelmatig fietstochtjes maakte.
Jacobs: “Het hoofddoel was fietsen,
maar de eindbestemming was eigenlijk
altijd wel een café. In die tijd was
er in de omgeving nog geen andere
fietsclub. In de eerste helft van de
twintigste eeuw had je nog niet zoveel
verenigingen, maar mensen wilden er
wel zo nu en dan op uit.”

Verantwoordelijk wethouder Ger
van Rensch gaf aan in eerste instantie
niet veel heil te zien in het plan van
de raad om de nieuwe regels meteen
weer te gaan herzien. “Het is nogal
wat. Eerst stel je nieuwe regels vast en
dan zou je deze vanaf het moment dat
ze ingaan alweer ter discussie stellen.
Toch verschilt de houding van de raad
niet veel van die van het College. Ook
wij vinden het belangrijk om de nieuwe
voorwaardes goed te evalueren.”

Bezoek nu onze
kerst- en sfeershow

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl

Expositie Colour Stories. Met mijn
kleurenpalet ging ik aan de slag.
Mijn werken zijn verhalen in verf.
De galerie aangekleed in kerstsfeer.
Erwin Michielsen Loevestr 37 Horst.
Koopzo 27 nov. Wekelijks di-wo-dovrij-za middag open.

VO OR AL UW

Koopzondag Steyl-sieraden.
Oooh, kom maar eens kijken wat
er in ons schoentje zit! Koopzondag
27 november van 12 -17 uur. Steylsieraden, sjaals, cadeaubonnen en
workshops. Kloosterstraat 18 Horst
www.steyl-sieraden.nl

an
verhuurt mékérrad
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T 06 25 05 18 94

TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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ut waar ein prachtig laeve, allein wât kort....
(Servaas)

Servaas Huys

Dankbetuiging

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden
na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Jacqueline Hermans - van den Heuvel

echtgenoot van

Piem Stappers

Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid,
de vele lieve woorden en kaarten ons erg goed hebben gedaan.
Hartelijk dank daarvoor.
Een speciaal woord van dank aan muziekvereniging Concordia
voor hun mooie bijdrage tijdens de afscheidsdienst.

* Grubbenvorst, 26 maart 1940
† Grubbenvorst, 22 november 2016

Mart, Renée en Sander, Klaas, Simon, Jelle, Emile en Erica, Job, Maarten

Piem

Meterik, november 2016

Michèle
Lenneke, Tren
Raoul en Magalie
Ayden

Luc helpt met huiswerk.
Heb je moeite met een bepaald vak?
Weet je niet goed hoe je moet leren
voor toetsen? Ik help je graag:
06 24 52 82 12.

Birgit en Marc
Bas, Loes
Bram en Anita
Bart, Fleur

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

Familie Huys
Familie Stappers
Familie Boers

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

Kloosterstraat 90, 5971 BD Grubbenvorst
Wij nodigen u van harte uit om samen met ons afscheid
te nemen van Servaas op zaterdag 26 november om 13.00 uur
in Villa Flora (oud Floriade terrein), St. Jansweg 20 te Venlo
waarna de crematie in stilte zal plaatsvinden.

Koopjeszondag 27 nov.
Kerst 50% en Brocante -33.3%. Acties
tot 18 december koopjeszondag
27 nov. 11-16 uur. Koffers 50% Verder
heel veel spellen, puzzels & speelgoed
vanaf 0.50 Kringloop Twedde Kans
Speulhofsbaan 7A Meterik.

Servaas is in afscheidscentrum “de Baersdonck,”
Kloosterstraat 76 te Grubbenvorst waar u vrijdag
van 19.00 tot 20.30 uur persoonlijk afscheid
van hem kunt nemen.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

In plaats van bloemen willen wij u vragen een donatie
te doen voor Stichting Speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig bij de ontvangst
in Villa Flora.

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.

Ôndanks dât der genne waeg truuk miër waar,
kump ut toch hard aan dât we aafscheid môtte neme
van ôzze oëme

Servaas Huys
Weej winse tante Piem, kienger en kleinkienger
hiel vuuël sterkte de kômende tiéd.
Naeve en nichte fèmilie Stappers

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.

Koopzondag 27 nov Kringloop
Twedde Kans & Brocante Hal
Limburg. Koopzondag van 11-16 uur.
Heel veel koopjes en forse korting
Speulhofsbaan 7A Meterik.
Di-wo-do 12-17 vrij 12-19 zat 10-16.

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

Rommelmarkt Manege Tegelen.
Zo 27 nov rommelmarkt Manege
Tegelen, terrein Heideruiters Klein
Zwitserland. www.hh-marktkramen.nl

Beveiliging. Lekker veilig bel, All in
Security (Venlo) Tel. 077 750 33 03.

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

Gastouders aangeboden.
Gastouder nodig? Roodkapje
Horst aan de Maas 077 374 51 49,
info@roodkapjehorstaandemaas.nl

Goedkoop films op dvd kopen!
Wij ruimen weer een groot aantal exverhuur films op dvd op. 5 films voor
€ 15,- of 10 films voor € 25,-. Op=op!
Ster Videotheek, Venloseweg 2, Horst.
www.videotheekhorst.nl
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Sint cadeautjes:
handdoek met zeep, vergrootspiegel,
luxe zeep, etc. Fa Ferd van der Beele
St. Lambertusplein 11 Horst.
Loop vrijblijvend binnen.

Woninginrichting aan huis. Zie
onze website voor de actie’s: www.
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
zoals trap bekleden incl. tapijt vanaf
€150,00. Bel: 06 16 37 45 14.
Hobbygilde Horst. Wij geven met
ingang van januari 2017 een cursus
bridge voor beginners. 12 lessen op de
maandagmiddag van 14 tot 16 uur in
het Gasthoes. Opgeven via onze site
www.hobbygilde.nl
Uw tuin? Mijn zorg! Voor al uw
werkzaamheden in en rondom uw
tuin, bent u hier aan het juiste adres.
Vakkundig en betaalbaar. Voor meer
informatie, bel 06 52 62 47 14.
36 kruidenolie – helpt bij geïrriteerde
neus- en voorhoofdholte slijmvliezen,
pijnlijke spieren, gordelroos.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in 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.
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
Houtbrieketten. Te koop
houtbrieketten-beuken; 3,00 euro per
10 kg. Tel. 06 50 63 13 61.

SECRETS

2e item

50% KORTING
actie tot en met 15 december 2016
zie voorwaarden in de winkel

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

Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Huis verkopen? Dit is mogelijk voor
€ 500 excl. btw. Voor meer informatie,
bellen naar 06 55 12 69 96 of mailen
naar info@heikevastgoed.nl
Bridgeclub Horst start op 10 jan.
2017 met een vervolgcursus bridge.
Wilt u uw bridgekennis opfrissen of
uitbreiden grijp dan nu u kans. Meer
informatie via tel. 077 463 14 06 of
077 398 47 72.
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.

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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Natuurvergunning
NGB aangescherpt
De natuurvergunning voor het pluimveebedrijf dat onderdeel uit gaat maken van het Nieuw
Gemengd Bedrijf (NGB) in Grubbenvorst werd door de Raad van State op woensdag 23 november aangescherpt. Provincie Limburg verleende de vergunning in oktober 2014.
De Raad van State deed woensdag
23 november uitspraak over de natuurvergunning
die het College van Gedeputeerde Staten van
provincie Limburg heeft verleend voor het
pluimveebedrijf dat deel uitmaakt van het NGB
aan de Witveldweg in Grubbenvorst. Het gaat om
een pluimveebedrijf met 1,1 miljoen kippen, een
slachterij en een bio-energiecentrale.
Coöperatie Mobilisation for the Environment
(Mob) en belangenvereniging Behoud de Parel uit
Grubbenvorst verzetten zich tegen de natuurvergunning en gingen in beroep bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. De
zaak werd in december vorig jaar behandeld,
waarna de Raad van State een externe partij
gevraagd heeft een deskundigenbericht op te
stellen over drie technische aspecten in de zaak.
Op basis van die input behandelde de Raad van

State de zaak opnieuw op 27 juli.
De Raad van State zegt in de uitspraak
de meeste betogen van Behoud van Parel
ongegrond te vinden. Op een aantal punten
krijgen de bezwaarmakers echter wel gelijk:
de provincie kan de ammoniakuitstoot en
mogelijke gevolgen voor Natura2000-gebieden
mogelijk hebben onderschat vanwege onjuiste
berekeningen rondom de luchtwassers. Ook wees
de belangenvereniging op een onjuist voorschrift
over stikstofneerslag in de Maasduinen. De
Raad van State heeft de natuurvergunning op
bovenstaande punten met de uitspraak direct
aangescherpt.
Het ging in deze zaak alleen om de natuurvergunning. Bij de Raad van State loopt nog een
andere procedure tegen de omgevingsvergunning
voor het pluimveebedrijf.

Caravan

Negen jaar voor
doodslag Sevenum
De rechtbank heeft de Poolse Ewa P. veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor
doodslag op haar ex-partner. De rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is dat zij de man in
december vorig jaar in een caravan in Sevenum doodstak.
Met de straf komt de rechtbank tegemoet
aan de eis van de officier van justitie. De
29-jarige Poolse en het 47-jarige slachtoffer
waren ex-partners. In hun relatie kwam veel
geweld voor, al dan niet onder invloed van
alcohol. Op de avond van 4 december 2015
troffen de twee elkaar in de stacaravan van
het slachtoffer. Volgens Ewa P. viel de man
haar lastig en probeerde hij haar tot seks te
dwingen. Zij was in de keuken eten aan het
bereiden voor de hond. In haar ene hand had
zij een mes en met de ander probeerde ze de
man van zich af te duwen. Volgens haar viel de
man vervolgens op zijn knieën, waarna zij het
mes weglegde en van hem wegliep naar de
badkamer. Toen ze weer terugkeerde zag ze dat

de man bloedde, waarop zij het alarmnummer
belde. In haar verklaring gaf de vrouw aan dat
de man vermoedelijk in het mes is blijven haken
toen hij op zijn knieën viel. De rechtbank is hier
niet van overtuigd, omdat op het mes dat in de
keuken werd gevonden geen menselijk bloed
is aangetroffen. Zij denkt dat een tweede mes
dat in de woonkamer naast het slachtoffer is
gevonden, gebruikt is om de man te verwonden.
De rechtbank gaat er niet van uit dat de man
met voorbedachten rade is neergestoken.
De advocaat van de vrouw heeft aangevoerd
dat zij uit noodweer heeft gehandeld. De
rechtbank heeft dit echter verworpen en Ewa P.
veroordeeld voor doodslag. Haar advocaat heeft
laten weten hier tegen in beroep te gaan.

Michel Hendrix en Silvie Kempen
Wapenmakerij Hendrix

Beste Michel en Silvie

Wapenmakerij Hendrix

VA N H A R T E
G E F E L IC IT E E R
D
MET DE

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie!
www.rabobank.nl/horstvenray
Een aandeel in elkaar

Heinz Moormannstraat 1d BOXMEER
T +31 (0)485 57 39 09
info@brakels.nl

www.brakels.nl

N O M IN AT IE !
www.brakels.nl

Van harte
gefeliciteerd
Gefeliciteerd met de
nominatie voor de
Ondernemersprijs 2016

met jullie nominatie!
Severens Beveiliging BV
T 077 - 398 33 22
www.severensbeveiliging.nl

NAMENS DE
VOLGENDE
BEDRIJVEN

Michel en Silvie,
gefeliciteerd met jullie nominatie
Sylvie en Michel,
veel succes namens directie
en medewerkers
van Vullings BV
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Peter, Ron en Susan Martens
Martens Asperges

Wij feliciteren
Martens Asperges B.V.

Gefeliciteerd met de nominatie voor:

Ondernemersprijs 2016

met de nominatie
voor de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2016

Peter, Ron en Susan,
gefeliciteerd met jullie nominatie
Peter, Ron en Susan,
gefeliciteerd met jullie nominatie
Zandterweg 26, 5973 RC Lottum T: 077 - 463 26 77
E: info@gebrdeboer.nl W: www.gebrdeboer.nl

Wij feliciteren Peter, Ron en Susan Martens
van Martens Asperges BV met de nominatie
voor de ondernemersprijs 2016 van de
gemeente Horst aan de Maas
Lollebeekweg 30A, 5811 AL Castenray
Tel.: 0478 - 571792 www.loonbedrijfhendrix-smits.nl

Biesstraat 47, 6093 AC Heythuysen
tel. 0475-491100 fax 0475-493692
www.vohamij.nl

Van harte gefeliciteerd met jullie nominatie!

Peter, Ron & Susan,
NAMENS DE
VOLGENDE BEDRIJVEN

Trotse leverancier bij Martens asperges

Van harte gefeliciteerd
met jullie nominatie!

Afhangweg 51 5961 EA Horst • T (077) 398 12 16

SOCIAAL
KAPITAAL

www.loonbedrijfjenniskens.nl

-SOCIAL BUSINESS-

ie nominatie!

Susan, Ron en Peter, gefeliciteerd met deze moo

Beste Peter,
Ron en Susan

Martens Asperges

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie!
www.rabobank.nl/horstvenray
Een aandeel in elkaar
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Werkgroep

Raad wil dualisme verbeteren
Naar aanleiding van een voorstel van D66 en PvdA gaat de gemeenteraad van Horst aan de Maas een werkgroep
instellen die zich richt op het verbeteren van het dualisme van de raad. Dualisme wil zeggen dat de raad en het
College van B&W afhankelijk van elkaar horen te opereren.
In de op te richten werkgroep
zijn alle fracties vertegenwoordigd,
aangevuld met de voorzitter van
de raad en de voorzitters van de
raadcommissies. Zij gaan zich
buigen over het verder invulling

geven aan de aanbevelingen
die in 2012 verschenen in het
rekenkamercommissierapport
‘Van A naar Beter, onderzoek
naar dualisering in Horst aan
de Maas’. Zo wil de raad haar

besluitvormingsproces verbeteren.
In het rapport werd destijds
onder andere beschreven dat de
gemeenteraad, en dan met name
de coalitiepartijen, zich te veel laat
leiden door het College van B&W.

PvdA en D66 kwamen met
het voorstel, onder andere naar
aanleiding van een discussie die zij
eerder deze maand voerden tijdens
de behandeling van de begroting.
Daarin werd onder meer gesproken
over het al dan niet afschepen
van vragen van de oppositie en
het aanwezig zijn van wethouders
tijdens fractievergaderingen.

Roy Bouten, PvdA: “We worstelen
hier al jaren mee en dat kwam
tijdens de begrotingsbehandeling
tot een climax. Het leek ons daarom
verstandig om het rapport van de
rekenkamercommissie er weer eens
bij te pakken en te gaan kijken waar
ons besluitvormingsproces verbeterd
kan worden.” De overige partijen
stemden allen in met het voorstel.

Paul van Rengs
LinQ Event Group

Beste

Paul

L!nq Event Group

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie!
www.rabobank.nl/horstvenray
Een aandeel in elkaar

BARBECUE & BUFFET
Wouterstraat 36 America
T 077 - 4640420
info@HenkAarts.com

www.HenkAarts.com
Feliciteert Linq Event Group met deze nominatie!

NAMENS DE
VOLGENDE BEDRIJVEN








Paul, van harte gefeliciteerd
met de nominatie!
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst
Postbus 6104
5960 AC Horst

Telefoon: 077 – 3988182
E-mail: advocaten@trc-advocaten.nl

www.trc-advocaten.nl

GE FE LICITE ERD MET DE NOMINATIE

Paul, gefeliciteerd
met je nominatie!

!
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Jumbo Sevenum deelt 10.500 Starters in de regio
euro uit aan basisscholen
Jumbo Phicoop Sevenum reikte op vrijdag 18 november de prijzen voor ‘Sparen voor je School’ uit op basisschool
De Dobbelsteen in Sevenum. Klanten konden afgelopen tijd sparen voor spel- en leermateriaal voor de lokale
basisscholen. In totaal werd er 10.500 euro verdeeld.

Klanten konden bij hun boodschappen punten sparen voor een lokale
basisschool. In totaal werden er meer
dan 80.000 punten toegewezen aan

dertien basisscholen. Het beschikbare
budget van 10.500 euro werd vervolgens verdeeld op basis van het puntenaantal per basisschool. Basisschool De

Dobbelsteen ontving de meeste punten
en kreeg een bedrag van 1.440,12 euro.
Met dat bedrag gaat de school spullen
voor de speelplaats aanschaffen.

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Kringloopwinkel Oud en Nieuw
Jan Blankestijn en An van Loo
De Gats 3
Sevenum
06 31 22 84 44
info@kringloopwinkeloudennieuw.nl
www.kringloopwinkeloudennieuw.nl
Goed gebruikt en nieuwe goederen
Oktober 2016

Activiteiten
Jan en An hebben sinds oktober
2016 kringloopwinkel Oud en
Nieuw geopend aan De Gats 3 in
Sevenum. Het adres is makkelijk te
bereiken achter de Aldi supermarkt, waar iedereen terecht kan
voor een breed assortiment aan
goed gebruikte, maar ook nieuwe
huishoudelijke spullen. De winkel
maakt een onderscheid tussen
oude en goed gebruikte spullen,
wat hun klanten erg waarderen.
Kringloopwinkel Oud en Nieuw
heeft een goed assortiment aan
huisraad, zoals diverse kasten,
waaronder slaapkamerkasten,
vitrine- en wandkasten, maar ook
complete slaapkamers en enkele
een- of tweepersoons bedden. Er is
ook een apparte audioruimte met
diverse apperatuur, zoals Xbox 360
en playstation consoles, waarvan
een ruim assortiment aan Ps 3 en
Xbox games. Naast de audio-afde-

ling heeft de winkel ook divers
witgoed zoals was- en droogmachines, maar ook vaatwassers,
combi-ovens, koelkasten en
vriezers. Er zijn ook diverse nieuwe
en goedgebruikte huishoudelijke
artikelen te vinden. Voor leuke
prijsen kunnen klanten al bij de
winkel terecht voor mooie waterkokers of pannensets, maar ook
voor koffiemachines, messensets
en blenders. Elke zaterdag voor de
kerstdagen is er een workshop
kerststukjes maken.
Doelgroep
Iedereen die overtollige
huisraad heeft of spullen nodig
heeft.
Onderscheidend vermogen
De kringloopwinkel maakt
verschil tussen oude en goed
gebruikte artikelen. Daarin heeft zij
een uiteenlopend assortiment.

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

Wijzigingen in
Pensioen in eigen beheer
Door: John Duijkers, Vermogensmanager
Heeft u een eigen bedrijf? Dan moet u zelf invulling geven aan uw
eigen inkomen voor later. U ontvangt straks AOW, maar dit is hoogstwaarschijnlijk niet genoeg om na uw pensioen uw leven comfortabel
voort te zetten. U zult dus op zoek moeten naar de best passende
manier om uw inkomen voor later aan te vullen. Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) kon u ervoor kiezen om uw pensioenvoorziening in
eigen beheer op te bouwen of op een andere wijze uw inkomen voor
later aan te vullen.

Op Prinsjesdag is het voorstel
gepresenteerd om het Pensioen in
eigen beheer vanaf 1 januari 2017
uit te faseren. Reden hiervoor is dat
de huidige regeling te complex en
onduidelijk is. Eén van de grootste
knelpunten is het grote verschil in
de fiscale waardering ten opzichte
van de commerciële waardering
van uw pensioen, waardoor het
doen van dividenduitkeringen vaak
niet mogelijk is.
Door deze uitfasering dienen alle
DGA’s met een Pensioen in eigen
beheer een keuze te maken.
Deze keuze maakt u waarschijnlijk
in overleg met uw accountant
en/of fiscalist.

Wat betekent de uitfasering voor u?
U kunt uw Pensioen in eigen beheer
straks fiscaal geruisloos ‘afstempelen’
van de commerciële naar de fiscale
(balans)waarde. Dit zou kunnen
betekenen dat uw bedrijf weer
dividend aan u kan uitkeren.
Dat is afhankelijk van uw specifieke
situatie. Vervolgens maakt u een
keuze: uw pensioen afkopen of
overstappen naar een spaarvariant.
Overigens hoeft u niet te kiezen voor
de uitfasering van het Pensioen in
eigen beheer. De uitgangssituatie kan
blijven bestaan.
Informatiebijeenkomst
Wilt u meer weten over de mogelijkheden, dan bent u van harte welkom
tijdens de informatiebijeenkomst

‘Pensioen in eigen beheer’ op
woensdag 14 december.
Tijdens deze bijeenkomst wordt
ingegaan op de inhoud van het
wetsvoorstel rondom Pensioen in
eigen beheer, de keuzes die
gemaakt moeten worden en de
gevolgen voor uw financiële
planning.
Kijk voor meer informatie
en om u aan te melden op
rabo.nl/horstvenray/pensioen

Ruime keuze aan:
leuke en mooie goedgebruikte en nieuwe spullen
zoals: nieuwe en goedgebruikte bankstellen, stoelen, kasten,
dressoirs, slaapkamers, zithoeken, eethoeken, witgoed,
koelkasten, wasmachines, hifi sets, etc.
Sfeerverlichting, huishoudelijk, speelgoed, games en nog veel meer!!
Wij zijn geopend van
dinsdag tot en met donderdag van 10.00 tot 14.00 uur met uitloop
vrijdag koopavond en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Adres: De Gats 3 5975 PZ Sevenum
E-mail: info@kringloopwinkeloudennieuw.nl Telefoon: 06-31228444

Crist Coppens
Alleen dinsdag 29 november 2016

1 kilo verse braadworst

halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Opening 27 november
13.30 tot 16.30 uur

nieuw:

www.rabobank.nl/horstvenray
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vlammen
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scheren
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Ashley
Baard
Baard
trimmen
trimmen
en strak
en strak
maken
maken
€ 9,€ 9,• tandenbleken
Anne
Dames
Dames
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Veemarkt 7a Horst Voor meer info zie www.tinails.nl
v.a.v.a.
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Model
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v.a.v.a.
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GEPLUKT Hay Kleuskens

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.

huis kunnen vinden. Hoe ze dat precies
doen is een mysterie. Er wordt wel
gezegd dat de stand van de zon ermee
te maken heeft of het aardmagnetisch
veld. Maar ik ben blij dat de echte
oorzaak nog niet ontrafeld is, anders is
de sport er ook meteen af.” De lange
afstanden zijn bij Hay favoriet. “Bij zo’n
vluchten krijg je pas echt waardering
voor de duif en wat die allemaal kan.”
Duiven zijn niet de enige hobby
van de Melderslonaar. Als oud-prins is
carnavalsvereniging De Vlaskop heel
belangrijk voor hem. “De oud-prinsenclub is de gezelligste club van de
Melderse.” Vaste prik op vrijdagavond
is voor hem het sporten met een groep
leeftijdsgenoten. “We noemen onszelf
de vette hanen, ofwel de veteranen”,
vertelt hij grinnikend. “Dat is serieus
sporten, maar wel met een derde
helft.”

Leef nu

‘Leef nu, het is later dan je denkt’, is de lijfspreuk van Hay Kleuskens (60). Hij woonde als kind in America en Horst, maar woont nu al zo’n dertig jaar
met zijn vrouw en inmiddels drie dochters in het buitengebied van Melderslo, “het paradijs op aarde”. Deze week wordt hij geplukt.
Hay komt uit een ouderwets
groot gezin, vertelt hij. “Dertien
kinderen, kun je je dat tegenwoordig
nog voorstellen?” Hij was het tiende
kind in een typisch ‘stuif es in-gezin’.
“Altijd gezellig, altijd bedrijvigheid bij
ons thuis, iedereen mocht aanschuiven.
Heel vroeger woonden we in America,
daarna verhuisden we naar Horst Je
kunt wel zeggen dat ik een goede
jeugd heb gehad. Daar kijk ik met
veel genoegen op terug.” Het leven

was wat gemakkelijker vroeger, vindt
Hay. Gezelliger soms ook. “Door al die
technologie zit iedereen tegenwoordig
altijd maar met zijn telefoon in de
hand, bijvoorbeeld. Dat vind ik soms
jammer. We hebben het allemaal zo
druk.”
Ondanks zijn agrarische opleiding
kwam Hay in de schoonmaakwereld
terecht. Eerst als vakantiekracht, daarna
in dienst van Bert van Elswijk en ten
slotte als eigen baas. “Op mijn 21e

PUZZEL

startte ik met een vriend een schoonmaakbedrijf. Het voelde als een sprong
in het diepe, maar in die tijd stelde het
beginnen van een eigen bedrijf niet
zoveel voor. Het was inschrijven bij de
Kamer van Koophandel en beginnen
maar.” Nog steeds is Hay schoonmaakondernemer, met een aantal
werknemers in dienst. “Het omgaan
met mensen vind ik het allermooiste.
Ik probeer altijd tussen de mensen te
staan en iedereen zo goed mogelijk te
motiveren om zo een gezond bedrijf te
houden.”
Duiven zijn Hays grootste hobby.
“Hoe lang ik al bezig ben met duiven? Al tig jaren. Vanaf dat ik zes
jaar oud was.” Hij is voorzitter van
Postduivenvereniging De Luchtbode in

Horst. “De postduivenhouder is een uitstervend ras. Een hobby die gedoemd is
te verdwijnen.” Als oorzaak noemt Hay
de vergrijzing. “Er komen geen nieuwe
jeugdleden, want de sport heeft toch
wel een stoffig imago, terwijl het een
enorm boeiende hobby is.” In de duivensport worden de duiven losgelaten
op een flinke afstand van huis. “Dat kan
bijvoorbeeld in Marseille, Barcelona of
Bordeaux zijn. Je hebt vluchten van 100
tot wel 1.100 kilometer. De taak van
de duiven? Zo snel mogelijk naar huis
vliegen.”
Het steeds groter wordende stipje
aan de horizon als een duif terug naar
huis komt, daar zit volgens Hay de kick
van de sport in. “Het is prachtig dat ze
van zo’n grote afstand de weg naar

En zijn gezin niet te vergeten, dat
is voor hem het meest belangrijk.
Samen met partner Esther heeft Hay
drie dochters: Kim, Maud en Pien.
“En dat is af en toe best lastig, een
huis vol vrouwen”, lacht hij. Ze wonen
in vrijstaand huis, een beetje achteraf
in Melderslo. “Een paradijsje op aarde.
Het is hier heel rustig, we wonen
midden in het groen. Je kunt zo het
bos inlopen, maar we zitten toch ook
dichtbij alle voorzieningen. Hier wonen
we ontzettend fijn.”
Een motto, dat heeft Hay ook.
“Leef nu, het is later dan je denkt.
Die las ik ooit ergens en vanaf die tijd
probeer ik daarnaar te leven. Lekker
eten, glaasje wijn of bier, daar houd ik
wel van. En de uitspraak ‘Ik spaar geen
geld, maar mooie momenten’, van
Herman Brood vind ik ook een goede.
Alhoewel ik natuurlijk wel probeer
een serieuzer te zijn”, voegt hij toe.
“En het is een beetje een open deur,
maar gezondheid vind ik ook heel
belangrijk. Je hoort steeds meer om je
heen dat mensen ziek worden, daar
schrik ik altijd van. Dat heeft natuurlijk
ook met de leeftijd te maken. Daarom
probeer ik dingen niet uit te stellen tot
morgen.”

Sudoku

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

Chauffeurs schoolvervoer
Regio: Noord Limburg

9

Chauffeurs regiotaxi
Regio: Venlo e.o.

Oplossing vorige week:

1
2

I.v.m. uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij per direct op zoek naar:

en Part-time

8
5

5

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Profiel: Bent U in bezit van een taxipas? Heeft U goede omgang met betreffende doelgroep?
Bent U representatief, communicatief en servicegericht ingesteld? Dan nodigen wij u van harte uit te solliciteren.
Voor alle functies geldt salaris conform cao taxi.
Sollicitaties kunt u per e-mail richten aan
Leila Dahmani (hoofd P&O): leila@jacdeleeuw.nl of John Geerets (directeur): john@taxigeerets.nl

Taxi- & Touringcar Geerets BV
Meerloseweg 9, 5861 AB Wanssum, Tel: 0478 - 532212 • info@taxigeerets.nl • www.taxigeeretsdeleeuw.nl

12

opinie

Wat
zeg je?
In 2014 werd de huidige gemeenteraad
van Horst aan de Maas geïnstalleerd. Van de
27 raadsleden hebben er intussen zeven hun
taken voor de gemeenteraad neergelegd.
Een meerderheid van de inwoners van Horst
aan de Maas, 56 procent, vindt dat raadsleden
hun termijn af dienen te maken. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Wie het raadslidmaatschap accepteert, dient
er van te voren rekening mee te houden dat de
termijn vier jaar duurt, is over het algemeen de
mening van het panel. Al geeft het merendeel
aan dat er altijd verzachtende omstandigheden
kunnen zijn. “Aan alles zit een maar. Als het in
verband met werk- of gezinssituatie niet meer
kan moet je dat ook kunnen zeggen. Maar
voordat je aan zo’n klus begint moet je goed
nadenken of je het wel allemaal aan kunt”, vindt
deze persoon. Een ander zegt: “Van een raads-

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Er kan echter altijd iets
onvoorziens gebeuren’
Oneens
15%
Neutraal
29%

Eens
56%

Raadsleden dienen hun
termijn uit te dienen
lid mag wel verwacht worden om hieraan een
serieuze inspanning te leveren, mocht het toch

gende op de kieslijst door laten schuiven, is toch
niet lukken helaas. Beter om dan een nieuwe
het beste. “Voor het overgrote deel stemmen
gemotiveerd raadslid met tijd en energie in te
zetten.” Dat vindt ook deze inwoner: “Raadsleden wij gedurende de gemeenteraadsverkiezingen
op een partij. Vanuit deze partij dient dus een
moeten te allen tijde kunnen stoppen omdat er
nieuw raadslid naar voren
anders gefrustreerde en
te worden geschoven.
niet meer gemotiveerde
‘Het bijltje er niet te snel bij
Om voor een deel van de
raadsleden komen te
neergooien’
stemmers een complete
zitten.” Misschien moenieuwe stemronde op te
ten fracties het minder
‘Dat ligt aan de reden van
tuigen is te duur en te
makkelijk maken voor
stoppen’
complex.”
een lid op te stoppen,
denkt deze persoon.
‘Als de motivatie weg is’
“Het is beter om ervoor
TipHorstaandeMaas
te zorgen dat raadsleden
is een samenwerkings
hun termijn afmaken. Een boeteclausule sluit ik
verband tussen HALLO Horst aan de Maas
hierbij niet uit.”
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
Om bij elk vertrek van een raadslid nieuwe
www.tiphorstaandemaas.nl
verkiezingen te houden, dat ziet 31 procent van
Reageren?
de mensen echter niet zitten. Gewoon de volwww.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

Vrijblijvend
meedromen?
Kom naar de inloopavond.
Wetsingel 200, Horst.
14 december van
19.30-22.00 uur

Gezocht: dromers en doeners

Bij Twinkeling wachten 20 woonplekken en een beleeftuin op jouw invulling
Je bent jong en bijzonder. Wilt graag zelfstandig wonen, maar hebt wel

op 14 december tussen 19.30 en 22.00 uur naar de inloopavond. Dan zie je wat de

begeleiding nodig. Dan is Twinkeling in Horst iets voor jou. Hier komen

plannen zijn, kun je lekker rondkijken en vragen stellen. Je bent van harte welkom!

20 prachtige woonplekken. Hoe die precies worden, bepalen de bewoners voor

Het adres is Westsingel 200 in Horst. Kun je niet op die dag of heb je nu al vragen,

een groot deel zelf. Wil jij je eigen ruimte invullen? Samen met andere leuke jonge

neem dan contact op met An Verhaegh: 06 - 2266 9480, a.verhaegh@dichterbij.nl.

mensen nadenken over een gezamenlijke ruimte en de binnentuin? Kom dan

Bij Twinkeling maak jij je dromen waar!

Dichterbij ondersteunt kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, hun ouders en hun netwerk
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Bespreking Poll week 45

Afschaffen term allochtoon goede zet
Ruim driekwart van de stemmers op deze poll is het niet eens met
het afschaffen van de term allochtoon. De Wetenschappelijke Raad voor
Regeringsbeleid (WWR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn van
mening dat de termen allochtoon en autochtoon zijn niet precies genoeg en
stigmatiserend zijn. Zij stoppen daarom met het gebruik van deze termen.
De meerderheid van de stemmers vindt dit geen goed idee. Wie zegt dat door
deze termen af te schaffen, de situatie veranderd? Kan niet elke benaming door

(verkeerd) gebruik een negatieve bijklank krijgen? Dan kun je elk woord wel als
een scheldwoord zien.
De overige 24 procent vindt het wel een goed idee. Met name de term
allochtoon heeft voor sommige mensen een negatieve bijklank. Het wordt
te vaak gebruikt als er problemen zijn met bijvoorbeeld integratie. Er zijn
mensen die vinden dat het woord allochtoon juist zorgt voor onderscheid en
ongelijkheid tussen mensen.

Eén Sinterklaasintocht voor de hele gemeente is beter
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In Horst aan de Maas houdt ieder dorp zijn eigen Sinterklaasoptocht. In totaal
wordt de Sint in onze gemeente maar liefst veertien keer verwelkomd, verdeeld over drie verschillende weekenden. De kleinere dorpen als Evertsoord en
Kronenberg en Broekhuizen en Broekhuizenvorst hebben er al voor gekozen om
voor twee dorpen samen één intocht te houden. Misschien zouden alle dorpen
van de gemeente dat moeten doen: één grote Sinterklaasoptocht voor alle dorpen
samen. Dan hoeven niet alle verschillende Sinterklaascomités zich te buigen over
de logistiek, kledingverhuur, presentatie en dergelijke, maar kan er flink uitgepakt worden met een grote intocht en groot Sinterklaasfeest. En dan bijvoorbeeld

niet ieder jaar standaard in Horst, maar roulerend in ieder dorp. Kies je voor één
gezamenlijk intocht, dan is het voor kinderen misschien minder verwarrend dat
Sinterklaas wel heel erg vaak in onze gemeente aankomt en daarnaast is het voor
de binding tussen alle dorpen ook een goed idee om vaker samen evenementen
te organiseren. Aan de andere kant is het Sinterklaasfeest wel iets dat kinderen
en hun ouders graag in hun eigen dorp vieren, met hun eigen Sinterklaas en hun
eigen Pieten. Het intieme karakter van het feest gaat dan verloren. Is er nog wel
aandacht voor ieder kind als er één groot evenement georganiseerd wordt?
Een Sinterklaasoptocht voor de hele gemeente is beter. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 46) > Te weinig straten vernoemd naar vrouwen > eens 60% oneens 40%

KERSTBRUNCH
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Groenewoudstraat 1 Horst • T: 077-3980003 • www.beejmooren.nl

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
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President
Trump of the
USA
Vorige week heeft Puck het
er al over gehad, maar ik wil
toch ook nog graag even mijn
zegje doen.
Woensdagochtend 9 november 2016. Ik ben nog half in slaap
als ik mijn mobiel pak en de NU.
nl-pushberichten zie. Amerika
heeft voor Trump gekozen. Als het
nieuws tot me doordringt, schiet
ik geschrokken overeind. Dit ga je
niet menen. Ik open mijn sociale
media en wordt meteen bekogeld
met hét nieuws van de dag:
Donald Trump is de nieuwe
president van Amerika. Dit is toch
om te huilen. De website van de
Canadese immigratiedienst ligt
eruit, lees ik. Blijkbaar is inpakken en wegwezen het plan B van
de Hillary-aanhangers. Ik grinnik
wat in mezelf, maar bedenk me
dan dat het eigenlijk helemaal
niet grappig is; niemand zit te
wachten op nog meer vluchtelingen. Op Twitter lees ik de
geschokte, bezorgde tweets van
Amerikanen. “Beeld je eens in
hoe het is om nu een homofiele,
vrouwelijke of niet-blanke
Amerikaan te zijn en te moeten
zien hoe je land niets om je
geeft,” lees ik. “Mensen vragen
zich af waarom vrouwen seksueel
misbruik niet melden. Hier is je
antwoord: een man kan tientallen
beschuldigers hebben en alsnog
president van Amerika worden.”
Terneergeslagen bedenk ik me
dat de schrijvers van deze tweets
gelijk hebben. De winnaar van de
Amerikaanse verkiezingen is een
homo- en vrouwenhater en een
racist. Goeie genade. De wereld is
gek geworden. Sinds wanneer is
het kleineren van minderheden
een politieke overwinningsstrategie? Ik zucht. Amerika, het land
waar alles kan. Vroeger wenste ik
dat ik in New York, Amerika
geboren was, in plaats van in
Melderslo, Nederland. Nu ben ik
blij ik geen Amerikaan, maar een
Nederlander ben en dat ik leef in
een parlementaire democratie,
waar (als het goed is) geen enkel
persoon alleen zó veel macht kan
krijgen.

14

verenigingen
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Gezondste Regio 2025

Uitreiking Gezondheidsprikkel
De eerste Gezondheidsprikkel wordt op donderdag 15 december uitgereikt bij de IJsbaan in Horst. De prijs is een
initiatief van Gezondste Regio 2025.
Vijf gezonde initiatieven in de
gemeente Horst aan de Maas die
gekozen zijn door de Raad van
Gezondheid van GR2025 ontvangen

De Gezondheidsprikkel is de
opvolger van De Verbinding die
vorig jaar voor de eerste keer werd
uitgereikt.

deze middag een pluim ondersteund
door een financiële tegemoetkoming.
De uitreiking vindt plaats tijdens een
ondernemersborrel.

Zaerum Gluit

Wandelen in licht en donker
KnopenLopen Sevenum organiseert op zaterdag 26 november de eerste Zaerum Gluit. Dit is een wandeling van
5,5 kilometer in het donker. Onderweg staan veertien lichtobjecten opgesteld.
variëren van klein tot groot. De
wandeling is voor iedereen goed
begaanbaar ook met slecht weer.
Starten kan tussen 18.30 en 20.00 uur

Volgens de organisatie bieden
de natuur en haar omgeving talloze
mogelijkheden om met licht mooie
effecten te maken. De objecten

bij Croes Moeke in Sevenum.
KnopenLopen organiseert de wandeling
samen met Star Licht & Geluid, Croes
Moeke en Bureel.

4x11

Jubileum ‘aldere road’
IVN-cursus
De Plaggenhouwers Grubbenvorst Met jeugd de natuur in
De ‘aldere road’ van carnavalsvereniging De Plaggenhouwers in Grubbenvorst viert in het carnavalsseizoen
2016/2017 het jubileum van 4 keer 11 jaar.
bij de Stichting Kom Erbij. Op deze
wijze proberen zij de ouderen van
Grubbenvorst mee te blijven nemen in
dit feest, zodat zij op hun eigen wijze
dit feest ook mogen mee beleven.
Na 44 jaar is de raad nog steeds
springlevend, stelt zij. Dat is volgens
hen te danken aan de inzet van
de leden en hun ‘megjes’. Ook het
inzetten van een jongere ‘aldere

Al 44 jaar gaat de ‘aldere
road’ voorop in het Gekke
Maondaagsseizoen waarbij de raad
aandacht besteedt aan dit cultuurfeest
en zich hierbij speciaal richt op
de ouderen van Grubbenvorst. Zo
organiseert de raad met carnaval
een ouderenmiddag in De Vonkel,
een middag voor de bewoners
van La Providence en een middag

prins’ met dito adjudanten heeft
hieraan bijgedragen. Zo kan de raad
zich nog altijd compleet presenteren
met de diverse prinsen en het
boerenbruidspaar.
Dit jubileum wordt op vrijdag
25 november gevierd in Grubbenvorst
met de raad, hun partners, de oud‘aldere prinsen’ en de partners van de
overleden oud-‘aldere prinsen’.

IVN de Maasdorpen organiseert samen met IVN Geijsteren-Venray een
cursus ‘Jeugd en jongeren begeleiden in de natuur’. Deze cursus vindt
afwisselend plaats in Horst en Geijsteren.
Wie het leuk vindt om
kinderen te begeleiden tijdens
natuuractiviteiten kan zich aanmelden
voor de cursus. De cursus bestaat
uit vijf dinsdagavonden en vijf
zaterdagochtenden. Van de cursisten
wordt verwacht dat ze de lessen volgen
en dat ze een ‘stage’ doen, die bestaat

uit observatieopdrachten bij een
jeugdactiviteit en uit het voorbereiden
en uitvoeren van een jeugdactiviteit
samen met medecursisten. Kijk voor
meer informatie op www.ivn.nl/
afdeling of neem contact op met Cora
Oostendorp van IVN de Maasdorpen
cora@bourgonjon.nl

7 dagen per week
najaarsshoppen
DECEMBER FEESTMAAND
Volg ons op
facebook.com/TrefcenterVenlo en
doe mee met leuke decemberacties!

Het meest
GEVARIEERDE
shoppingcenter van
Nederland

Volg Trefcenter Venlo
op FACEBOOK en
blijf op de hoogte
van nieuws,
aanbiedingen en
leuke acties

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

sogood

TM

CA. 40 VERSCHILLENDE WINKELS | GRATIS PARKEREN | NIJMEEGSEWEG VENLO | WWW.TREFCENTER.NL

VOLG ONS:

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
24 november 2016
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Nieuw...

Raadsbijeenkomst
29 november 2016
Openbare raadsbijeenkomst over het
onderwerp “Transitie maatschappelijk
vastgoed in relatie tot huisvesting statushouders en arbeidsmigranten”.
De openbare raadsbijeenkomst vindt plaats in
de raadzaal van het gemeentehuis van Horst
aan de Maas, aanvang 20.00 uur. U bent van
harte welkom.

De opzet van de avond kan worden ingezien op
de website www.horstaandemaas.nl

Peuter
Survival

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de grifﬁer R. Poels, tel.: 06 518 528 91.

Gemeente eerder gesloten
op Pakjesavond
Het gemeentehuis is op maandag 5 december vanaf 16.00 uur gesloten in verband met
Pakjesavond.

www.zwembaddeberkelhorst.nl

Vernieuwen bomen Sevenum
De bomen aan de Van Renessestraat, Fürstenbergstraat en de Koekersestraat in Sevenum
verkeren in een slechte conditie en veroorzaken hierdoor veel schade aan de verharding.

Bekendmakingen

Binnenkort worden hier enkele bomen geveld. Daarmee krijgen we ruimte om nieuwe bomen te
planten in grotere en dus betere plantvakken.

CycloMedia maakt foto’s
vanaf de openbare weg
Op dit moment worden in onze gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg.
Deze foto’s worden door ons gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare
ruimte, handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.
De opnamen worden uitsluitend ingezet voor
publieke of private activiteiten en worden onder
strenge voorwaarden ter beschikking gesteld.

De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt.
Voor vragen of het aantekenen van bezwaar
kunt u contact opnemen met CycloMedia
Technology B.V., Postbus 2201,
5300 CE Zaltbommel, Nederland.
Meer informatie: www.cyclomedia.com

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende:
America
Jacob Poelsweg 30
Peelheideweg 12
Wouterstraat
Grubbenvorst
Aartserfweg 20
Meterik
Crommentuynstraat 13

Sevenum
Maasbreeseweg 76
Maasbreeseweg 94
Kronenberg
Meerweg 13 t/m 13d

Horst aan de Maas
Benoeming lid van de gemeenteraad
Beleidsnota integrale veiligheid 2016-2019 vastgesteld

Horst
Van Bocholtzstraat 1

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

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

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

mee houden dat u bij burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.

Afspraak maken
Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
De balie burgerzaken is op maandag geopend
van 09.00 tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening

Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
(077) 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

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

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

Lijsttrekker
Wie wordt de nieuwe lijsttrekker voor de PvdA bij de komende Tweede
Kamerverkiezingen? Zowel Lodewijk Asscher als Diederik Samsom hebben
gekandideerd om lijsttrekker te worden. Afgelopen dinsdagavond 15
november was er in de Gaper te Sevenum de gelegenheid om met Diederik
Samsom in gesprek te gaan over zijn drijfveren, ambities en plannen.
Samen met de veertig aanwezigen hield Diederik een terugblik op
de afgelopen vier jaar met hierbij
uitleg met welke overwegingen en
argumenten bepaalde keuzes zijn
gemaakt.
Ook waren er vragen van de
aanwezigen bij landelijke thema’s

zoals de vluchtelingendeal met Turkije,
het nationaal zorgfonds en over populisme, maar ook regionale items als de
intensieve veehouderij en kerncentrale
Tihange kwamen aan bod.
Nu Nederland herstelt van de
crisis vindt hij het mede zijn taak om
ervoor te zorgen dat die vooruitgang

er niet alleen voor enkelen, maar voor
iedereen is.
Daarvoor pleit hij voor een investeringsbank, zodat we zelf weer richting
geven aan de toekomst. Investeren in
de maakindustrie en duurzame technologie, werken aan en in een schone
economie. Investeren in onderwijs,
vooral vakonderwijs. Zodat ieders talent
tot bloei kan komen.
Onderwerpen die goed aansluiten
bij onze gemeente en kansen bieden
op meer en nieuwe werkgelegenheid. Zo behoort Horst aan de Maas nu

al tot de koplopers van duurzaamste
gemeentes in Nederland en is de regio
zeer sterk vertegenwoordigd in de kennis- en maakindustrie. Veel bedrijven
behoren tot de wereldklasse in de
agrofood sector en de logistieke sector.
Investeren in een zorgzame
samenleving, met het creëren van
100.000 banen, zoals het werk van een
conciërge of van een medewerker in de
groenvoorziening. Door bezuinigingen
zijn veel van deze banen verdwenen en
daarbij ook de toegevoegde kwaliteit
van die de banen aan buurten, scholen

en verenigingen.
Burgerparticipatie is niet het
overnemen van taken die door bezuinigingen niet meer door betaalde
krachten worden gedaan, maar is dat
bewoners van buurten in Horst aan de
Maas, samen met bijvoorbeeld politie,
de wijkverpleegkundige en gemeente
een plan maken om hun buurt een
prettige plek voor iedereen te maken
en te houden.
Ruud Baltussen,
PvdA Horst aan de Maas

Begroting: op weg naar balans
Afgelopen raadsvergadering is de begroting voor 2017 vastgesteld.
Dit is altijd een belangrijk moment omdat duidelijk wordt hoe we ervoor
staan. Ondanks dat er nog veel (grote) plannen aankomen, is duidelijk dat
we financieel op de goede weg zijn. Maar we zijn er nog niet.
Waar we naartoe willen, is
dat de begroting in evenwicht is.
Ondanks dat we de afgelopen jaren
al voor vele miljoenen euro’s hebben
bezuinigd en omgebogen, is dit

evenwicht nog niet bereikt. We geven
nog meer uit dan er binnen komt.
Dat vullen we in de begroting aan uit
de reserves. De provincie, die onze
begroting dient goed te keuren, eist

namelijk dat de begroting sluitend is.
Waarom geven we dan aan dat
we op de goede weg zijn? Dit is
simpel: we zien namelijk dat we in
de realisatie wél in balans zijn. Het
jaar 2016 sluiten we zelfs af met
een klein plusje: we houden enkele
tienduizenden euro’s over (op een
begroting van 93,1 miljoen euro).
Ook voor 2017 is de verwachting dat

we niet de hele greep uit de reserves
van 1,6 miljoen euro nodig hebben
om de begroting in balans te krijgen.
Dat kunnen we echter in de begroting
nog niet opschrijven, omdat het een
verwachting betreft. En op basis
van verwachtingen maak je geen
begroting. Met een sluitende begroting
kunnen we dus op weg naar 2017.
Maar voordat het zover is, krijgt de

gemeenteraad nog een aantal flinke
besluiten te nemen. Onder andere de
toekomst van de zwemvoorziening,
snel internet in het buitengebied en
’t Gasthoes staan binnenkort op de
agenda. Mooie onderwerpen, die
vragen om besluitvorming!
Bart Bertrams,
Essentie

Provinciale mededeling
Kennisgeving door Gedeputeerde Staten van Limburg
Inspraak goedkeuringsbesluiten, omgevingsvergunningen en
leggerwijzigingen dijkverbetering Lottum en Grubbenvorst
Meer informatie op: www.limburg.nl/Actueel/Bekendmakingen/2016
NAT 4/47/16

Magazijnverkoop
dameskleding | schoenen | tassen

70%
KORTING
Vrijdag 25 november
Zaterdag 26 november
Zondag 27 november

10 - 21
10 - 17
13 - 17
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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.

Je kunt het verschil maken
”Je kunt toch niets doen aan wat er in onze samenleving gebeurt”,
zeggen sommigen. Dat geloof ik niet en daarom neem ik, Eveline (28)
uit Broekhuizen, voor D66 zitting in de commissie samenleving in Horst
aan de Maas.
Ik denk dat alles wat je zegt of
doet invloed heeft. Op jezelf, maar
ook op anderen. Een gebaar, een
woord, zelfs een uitdrukking kan voor
iemand anders het verschil maken.
Als je je daar bewust van bent kun je

veel in beweging zetten.
Ik ben lid geworden van D66 omdat
deze partij gelooft in de eigen kracht
van mensen. Sta op als iets je niet
zint. Dat is misschien niet makkelijk
want je loopt het risico dat je er niet

populairder op wordt. Zeker als je
kritisch bent. Toch krijg je er veel voor
terug. Je komt in gesprek en je komt
er vaak achter dat de ander, ongeacht
afkomst meer op je lijkt dan je denkt.
Een ding is hierbij belangrijk:
bestuurders moeten mensen de kans
geven om mee te praten. Helaas is
er niet altijd goed nieuws te melden.
De wereld is complex. Niet alle
veranderingen die je als bestuurder

voor ogen hebt zijn direct te zien. Toch
zijn de meeste beslissingen van nu over
tientallen jaren nog merkbaar. Daarom
kijk ik naar de lange termijn. Zo hoop
ik, met mijn bestuurskundige en
journalistieke achtergrond, een bijdrage
te leveren aan het Horst aan de Maas
van 2050.
Eveline Baas,
D66 Horst aan de Maas

Sevenum heeft haar huiskamer
Toen ik pas raadslid was vroegen verschillende inwoners van Sevenum
mij of ik de mooie bibliotheek terug kon halen in Sevenum. Naar aanleiding hiervan stelde ik schriftelijke vragen aan het college.
Ik had twee vragen: Is het
college het met de SP eens dat
de Sevenumse mensen hun
ontmoetingsplek kwijt waren? Is uw
college bereid om voor de Sevenumse
mensen een nieuwe ontmoetingsplek
te realiseren? Een plek waarin men
vrijblijvend kan binnen lopen, krant
lezen, iets opzoeken in de computer.

Maar ook een praatje met elkaar kon
maken of samen over een boek praten
of andere gebeurtenis.
Het antwoord van het college
was dat we in Sevenum hiervoor
de hiervoor de Wingerd hadden. De
Wingerd is een gemeenschapshuis
waar je een kop koffie kunt drinken,
een feest houdt of een andere

activiteit. Maar zeker niet zomaar
binnen kunt lopen of een boek
uitzoeken, kranten lezen of iets op
zoeken op de computer.
Mijn vraag werd niet opgepakt.
Gelukkig heeft de dorpsraad van
Sevenum deze vraag wel gezien
en gehoord. De voorzitter van de
dorpsraad nodigde mij uit om hier
over te praten. We wisselden onze
gedachten en ideeën hierover uit. En
al heel snel organiseerde de dorpsraad
een avond in de Wingerd met als

doel een werkgroep op te richten die
zich zou inzetten voor een huiskamer
om Sevenum. Het moest volgens de
dorpsraad gedragen worden door inzet
van de Sevenumse mensen. Het zou
een plek moeten worden waar jong
en oud van Sevenum binnen kan
lopen, kopje koffie kon drinken, een
boek uitzoeken of zomaar een praatje
maken. Het zou gerund gaan worden
door vrijwilligers. Ook zou het centraal
gelegen moeten zijn. Dit alles is gelukt.
Ik heb het proces hierin kunnen volgen

door een paar keer mee te denken in
het werkgroepje. Zeer enthousiaste
mensen die het voor elkaar hebben
gekregen de huiskamer op te zetten.
Op zaterdag 5 november werd deze
feestelijk geopend. Natuurlijk wilde
ik de werkgroep en de dorpsraad
feliciteren met hun succes. Dit is echt
tot stand gekomen en gedragen door
de Sevenumse mensen.
Riek Janssen,
SP Horst aan de Maas

Cateringservice

Jolanda Pouwels

Hotraco is in ruim 40 jaar tijd uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf voor de ontwikkeling en productie van
computergestuurde meet- en regeltechniek voor de agrarische- en industriële markt. De in al deze jaren opgebouwde
kennis, gecombineerd met de nieuwste technologieën, staat garant voor “state of the art” producten. Onze 190 gedreven
medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor het succes van de Hotraco Group. Wereldwijd maken duizenden tevreden
klanten succesvol gebruik van onze producten.

Bekijk onze
nieuwe website!
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

Wil jij werken bij een innovatieve organisatie waar collega’s
met elkaar gaan voor het beste resultaat?

Logistiek Medewerker

(m/v fulltime)

Als logistiek medewerker ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de in- en uitgaande logistiek voor alle bv’s
van de Hotraco Group. Je houdt je onder andere bezig met de volgende werkzaamheden:

Functie:
• het lossen van inkomende transporten;
• het picken van orders en het inpakken van
goederen voor uitgaand transport;
• voortgangsbewaking van logistieke stromen
(zoals leveringen, voorraden e.d.);
• het signaleren van onjuistheden in
aangeleverde documenten zoals inkooporders,
materiaallijsten, picklijsten, verkooporders
e.d.;
• productiewerkzaamheden en samenstellen van
montagesets a.d.h.v. stuklijsten;
• het fysiek verzendklaar maken van goederen
volgens de daarvoor opgestelde richtlijnen;
• laden van uitgaande transporten;
• het ophalen en bezorgen van goederen, zowel
intern als extern.

Profiel kandidaat:
• je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een magazijn of andere
logistieke omgeving;
• je hebt ervaring met heftruck rijden;
• je bent in bezit van een BE rijbewijs;
• zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatieve
vaardigheden;
• goede kennis van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in
woord en geschrift;
• je bent accuraat en nauwkeurig;
• je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en je bent bereid
alle werkzaamheden aan te pakken.

Wij bieden:
• een fulltime functie in dagdienst per januari 2017;
• salariëring is in overeenstemming met de zwaarte
van de functie.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun cv met begeleidend schrijven sturen naar Hotraco Group BV
t.a.v. Lian Achten (HR Functionaris): hrm@hotraco.com. Voor meer informatie over de functie kan contact
op worden genomen met Koen van Keijsteren (Manager Logistiek) via telefoon: 077-3275000.
Meer informatie over Hotraco Group BV kunt u vinden op www.hotraco.com

Van 22 november t/m 30 december 2016
Expositie in Museum de Kantfabriek

‘QUILTS’
Selectie uit het werk van
Arnout Cosman (NL).

www.museumdekantfabriek.nl
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Wens Hegelsom

Vogelmarkt Meerlo gaat wel door

Vogeltentoonstelling
Horst afgelast

Sporthal op PETC+ terrein
Hegelsom wil een sporthal realiseren op het PETC+ terrein in het dorp. Dit blijkt uit de blauwdruk accommodaties
die onlangs werd gepresenteerd.

De internationale vogeltentoonstelling in Horst, die gepland stond op
vrijdag 25 tot en met zondag 27 november, gaat niet door. Dit in verband
met het uitbreken van de vogelgriep. De maandelijkse vogelmarkt in
Meerlo op zondag 27 november gaat wel door.
De organisator van de tentoonstelling in Horst, Vogelvereniging Ons
Genoegen, heeft de beslissing na een
langdurig overleg genomen zegt zij in
een reactie. In 2014 werd de organisatie al eens geconfronteerd met de
vogelgriep. Ook toen werd het evenement afgelast. In sport- en feestzalencomplex ’t Brugeind in Meerlo is de

door vogelvereniging De Gevleugelde
Vrienden georganiseerde vogelmarkt
nog niet afgelast. “Er is geen verbod
op het houden van tentoonstellingen
en vogelmarkten voor siervogels, dus
voorlopig gaat de vogelmarkt gewoon
door,” aldus Martien van Osch van De
Gevleugelde Vrienden. De vogelmarkt
is van 09.30 tot 12.00 uur.

SV Melderslo-korfbal
sters laten punt liggen
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 20 november
tegen Oranje-Wit 1 uit Leunen. De wedstrijd werd gespeeld in sporthal
‘De Wetteling’ in Venray.
In de eerste helft waren de teams
van ongeveer gelijke sterkte. Vanaf
het begin creëerden beide ploegen
kansen en werden er om en om doelpunten gemaakt. Aan het einde van
de eerste helft wist SV Melderslo op
een 4-6 voorsprong te komen, maar
nog voor het rustsignaal lukte het
Oranje-Wit al om de schade te beperken tot 5-6. Na rust was SV Melderslo
een periode duidelijk sterker dan
Oranje-Wit. Na de 5-7 en de 6-7 liep
de ploeg uit Melderslo uit tot een
voorsprong van 6-10. Groter dan vier
doelpunten wist SV Melderslo het gat
echter niet te trekken, maar met een

Staay Food Group is een
dynamische organisatie
met als kernactiviteit de
wereldwijde sourcing en
afzet van groenten en
fruit.
Beschik je over een
gezonde dosis
enthousiasme, ben je
een vrolijk en spontaan
persoon die van
aanpakken weet en ben
je op zaterdag
beschikbaar? Dan zijn
wij op zoek naar jou!
Staay-Van Rijn
Venlo
+31 77 38 96 699

stand van 10-14 in de slotfase van de
wedstrijd leek SV Melderslo de punten
binnen te hebben. Mede door een
aantal discutabele beslissingen van de
scheidsrechter op cruciale momenten,
kon Oranje-Wit zich echter net op
tijd herpakken. In de laatste minuten
van de wedstrijd kwam Oranje-Wit
terug tot 13-14 en vlak voor tijd wist
de ploeg uit Leunen de stand met
een afstandsschot gelijk te trekken.
De winst zou absoluut verdiend zijn
geweest, maar SV Melderslo had de
wedstrijd zelf al eerder moeten beslissen en moest het daarom doen met
slechts één punt.

“Aan de Hegelsomse plannen is
een gedegen behoeftepeiling vooraf
gegaan. De gecombineerde inzetbaarheid van scholen overdag en verenigingen ’s avonds leidt tot een rendabele
bezettingsgraad voor een sporthal
of –zaal in Hegelsom”, aldus het
Dorpsplatform Hegelsom. Een sporthal
op het PETC+ terrein is ook een wens
van het Citaverde College. Zij wil graag
haar leerlingen dichtbij school laten
sporten. Daarmee hoopt de school lestijd en –flexibiliteit te winnen. Dichter
bij school sporten komt bovendien de
verkeersveiligheid van de leerlingen
ten goede. Nu fietsen de leerlingen
voor de gymlessen naar Sevenum en
Horst. Om de haalbaarheid van het plan

te onderzoeken ligt er een verzoek bij
de gemeente voor een bijdrage van
25.000 euro. “Mogelijk kan de gymzaal
dan worden afgebroken waarmee extra
openbare ruimte in het centrum ontstaat. Voor de basisschoolleerlingen zou
dan naar een alternatieve gymlocatie
worden gezocht.”

Kunstgrasveld op
Sportpark Wienes
Naast een sporthal, is er ook de
wens om Sportpark Wienes aan te
pakken. Korfbalvereniging SV Oxalis
wil graag vanaf augustus volgend jaar
weer in het dorp spelen. Voorwaarde
is dan wel de aanleg van een kunst-

grasveld op het sportpark. “Ook dat zou
voor Citaverde een positieve ontwikkeling zijn: leerlingen van de school kunnen dan dichter bij school buiten sporten. Naast het kunstgrasveld zijn extra
kleedlokalen nodig. Ook zorgboerderij
Wienes heeft aangegeven met hun
cliënten, mensen met een beperking
tot de arbeidsmarkt, een stukje dagbesteding in de vorm van onderhoud op
Sportpark Wienes te realiseren.”
De blauwdruk accommodaties
werd woensdag 9 november door
de voorzitters Marieke van Asten
van SV Oxalis, Ger Stappers van
VV Hegelsom en Hay Arts van het
Dorpsplatform aan wethouder Ger van
Rensch overhandigd.

Voor onze logistieke afdeling in Venlo zoekt Staay-Van Rijn jonge, enthousiaste:

zaterdagkrachten
voor werkzaamheden in de loods m/v

Jouw taken:
Je taken bestaan onder andere uit het laden en lossen van
verse producten en het gereedmaken van orders voor
verzending. Daarnaast voer je lichte opruimwerkzaamheden
uit. Je voert de werkzaamheden wekelijks op zaterdag
van 07.00 uur tot circa 14.00 uur uit. De eindtijd van je dienst
kan variabel zijn.
Onze vragen:
Wij zijn op zoek naar enthousiaste teamplayers vanaf 16 jaar.

Ben jij nauwkeurig, heb je oog voor veiligheid en kwaliteit en
heb je afﬁniteit met verse groenten en fruit?
Solliciteer dan direct door jouw motivatie en CV op te
sturen naar:
Staay Food Group
T.a.v. Personeelszaken
Postbus 208
3350 AE Papendrecht
pz@staayfoodgroup.nl

Nieuwland Parc 140 | 3351 LJ Papendrecht | Nederland | Postbus 208 | 3350 AE Papendrecht | staay.nl

Siepdak-klusbedrijf
Alles voor uw dak

Alles voor uw dak
• Dakbedekking
• Lood- en zinkwerken
• Boeiboord bekleding
• Renovatie & nieuwbouw
• Lekkage oplossingen
Hogeweg 7
5808 BE Oirlo
06 - 53 84 78 92
0478 - 57 11 24
ans-carlossijbers@home.nl

www.siepdak.nl
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Scheidsrechter Wiede
meijer te gast in Horst
Scheidsrechter betaald voetbal Reinold Wiedemeijer is op maandag 28 november te gast in Horst. De organisatie
van het bezoek is Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray en geïnteresseerden kunnen vanaf 19.00 uur terecht in
clublokaal Trefhove aan de Wittebrugweg 7 in Horst.

BioVerbeek groeit! Groei jij met ons mee?
Wij zijn op zoek naar een:

Medewerker biologie
Medewerker logistiek
Ben jij er ook van overtuigd dat biologische
groenten een bijdrage leveren aan de gezondheid
en vitaliteit van de mens?
Heb je ervaring en/of de wil om je te verdiepen
in een van bovenstaande functies?
Durf jij een van deze uitdagingen aan?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Wiedemeijer vertelt over zijn
ervaringen met het managen van
een wedstrijd. Hij geeft antwoord
op vragen als: In hoeverre heb je
als scheidsrechter de ruimte om
de regels naar eigen inzicht toe te
passen? Wanneer spreken we over

het ’managen’ van de wedstrijd
en waar begint marchanderen?
Hoe bewaak je die grens, ook voor
jezelf als scheidsrechter? Wiedemeijer
zet zijn visie uiteen aan de hand van
videobeelden van recente wedstrijden.
Reinold Wiedemeijer (Velden,

1967) was als voetballer actief voor
SV Meerlo, SV Venray en Helmond
Sport. In 2003 floot hij zijn eerste
eredivisiewedstrijd en tot de dag van
vandaag is hij actief op de hoogste
niveaus. De aanvang van de avond is
om 19.30 uur.

Kronenberg wint van
hekkensluiter
Door: voetbalvereniging SV Kronenberg
Het eerste team van voetbalvereniging SV Kronenberg heeft op zondag 22 november tegen hekkensluiter
Sporting ST uit Swolgen en Tienray gespeeld. Het team heeft haar derde overwinning op rij geboekt. In een
wedstrijd met twee gezichten won Kronenberg uiteindelijk ruim van de hekkensluiter met 1-4.
Kronenberg startte niet goed in
Swolgen. de fusieclub uit Swolgen en
Tienray was de gehele eerste helft de
bovenliggende partij en Kronenberg
was niet wakker. Dit leidde er toe dat
Kronenberg het moeilijk had met de
hekkensluiter. Beide ploegen kregen
wat schietkansen, maar een doelpunt
voor Sporting ST kon eigenlijk niet
uitblijven. Waar een eerder doelpunt
wegens buitenspel nog werd afgekeurd, was het na 25 minuten wel raak
voor Sporting ST. Een vrije trap ging aan
alles en iedereen voorbij en dwarrelde
bij de tweede paal binnen: 1-0. In
het restant van de eerste helft kreeg
Kronenberg twee schietkansen. Helaas

zonder resultaat. De ruststand was 1-0.
Gezien het spelbeeld terecht.
Na rust zag het publiek een totaal
ander Kronenberg. Met enkele tactische
omzettingen en met een compleet
andere inzet leek Kronenberg te beseffen dat de wedstrijd niet op halve
kracht gewonnen kon worden. De
oranje mannen zetten de tegenstander
vast op eigen helft en het was eigenlijk
wachten op de gelijkmaker. die viel
na een dik uur voetballen. Eric zette
uitstekend voor en het was Koen die
doel trof: 1-1. Luttele minuten later
kwam Kronenberg op voorsprong.
A-junior Lars had een weergaloze pass
in huis op Paul. Hij ronde feilloos af:

1-2. Na dit doelpunt bleef Kronenberg
de overhand houden, al was het altijd
opletten met een minimale voorsprong.
Waar Kronenberg tien minuten voor tijd
recht had op een strafschop, kreeg het
deze niet. Luttele minuten later kreeg
de ploeg wel een discutabele penalty.
Simon wist hier wel raad mee: 1-3.
Vlak voor tijd bekroonde de ingevallen
B-junior Niek Pouwels zijn optreden
met een prima doelpunt: 1-4. Zo won
Kronenberg uiteindelijk ruimschoots
van Sporting ST. Iets waar het in de
eerste helft niet naar uit zag. Verder
was het goed om te zien dat de jeugdspelers een meer dan toegevoegde
waarde zijn.

Kijk voor meer informatie op
www.bioverbeek.nl/werkenbij
Bij interesse ontvangen we graag je CV
en motivatie via john@bioverbeek.nl
Indien onze keuze op jou valt, bieden we je een
afwisselende en uitdagende functie, waarin je kunt
groeien middels begeleiding, coaching en cursussen.

PERFECT FINISH
BV
MILIEUTECHNIEK
Perfect Finish Milieutechniek is een jong, dynamisch en groeiend bedrijf
binnen de asbestsaneringsbranche. Wij verwijderen asbest. Bij ons werk
je aan het verbeteren van de kwaliteit van asbestsanering en het creëren
van een duurzame en schone leefomgeving.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Meewerkend Voorman
Asbestverwijdering
Assistent
Asbestverwijdering
In beide functies ben je verantwoordelijk voor het gehele asbestverwijderingswerk
en voor een correcte invulling van het logboek en bijbehorende administratie.
Belangrijke eigenschappen:
• Je werkt secuur en weet goed hoe je kunt werken binnen de gestelde regelgeving
• Je hebt een flinke dosis doorzettingsvermogen en bent van nature een echte aanpakker
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent bereid tot bijscholing en weet wat er zich afspeelt binnen de asbest branche
• Bezit van een BE rijbewijs is een pré
We bieden een afwisselende baan waarbij je wekelijks wisselt van werkplek en waar
ruimte is voor eigen inbreng. Je hebt een uitdagende en zelfstandige functie in een
klein, jong en groeiend bedrijf. Je werkt in een bedrijfscultuur met de best beschikbare technieken en met het nieuwste en beste gereedschap. Het betreft een fulltime- of
parttimefunctie. Aantal uren in overleg.
Opleiding
We bieden de mogelijkheid tot volledige opleiding en het behalen van alle benodigde papieren. Ook wanneer je geïnteresseerd bent in deze baan maar niet over alle
benodigde papieren beschikt, óf graag als ZZP-er aan de slag wilt nodigen wij je uit
om te reageren.

Hosema in het nieuw
LINQ Event Group, één van de drie genomineerdenvoor de ondernemersprijs Horst aan de Maas 2016
is de nieuwe shirtsponsor van de freerunners van gymnastiekvereniging Hosema. Tijdens een buitentraining op het Floriadeterrein in Venlo werden de shirts al gedragen.

Belangstelling?
Stuur een motivatie en CV per e-mail naar info@asbestverwijdering.com
Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op www.asbestverwijdering.com
of bel +31 (0)85 - 303 86 29
www.asbestverwijdering.com
+31 (0)85 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum
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Herenteam

Hovoc pakt punten
Door: volleybalclub Hovoc
De heren van volleybalclub Hovoc uit Horst reisden zaterdag 19 november naar Horn om het op te nemen tegen
Hornerhof/HHC HS1. Het eerste damesteam van Hovoc wachtte thuis titelkandidaat VC Olympia DS1 op uit Panningen.
Bij de heren was dit een lastige
zaterdag. Een incompleet herenteam
toog naar Horn. Nu is HHC een
team wat al had bewezen niet de
beste te zijn, maar wel in staat is
om topteams als Limac en HLB van
Daal een puntje af te snoepen. HHC
had de analyses van vorig jaar erbij
gepakt om Hovoc zoveel mogelijk
onder druk te zetten. Ze serveerden
volop de libero, Marc Cuppen, maar
door de passes van Marc kon Tom
Weijs de middenmensen in hun spel
laten komen, waar gretig gebruik van
werd gemaakt. HHC had dan wel een
krachtige aanvaller in dienst, maar
Hovoc wachtte hem met een ijzersterk

blok op. De laatste set was de enige
set waar HHC een kleine voorsprong
pakte, doch er werd gas gegeven door
de Horster heren en met setstanden
als 16-25, 18-25, 18-25 en 18-25 werd
een 0-4 zege geboekt. Nu staan de
Hovoc heren op de eerste plaats in
de derde divisie. De stabiliteit van
deze positie hangt af van komende
zaterdag. Dan moet er tegen Limac
HS1 gespeeld worden.
De dames van Hovoc werden
door Olympia meteen onder druk
gezet. Er werd niet sterk gereageerd
door de Horster dames en daar
wist Olympia handig gebruik van te
maken. Dit resulteerde in een grote

voorsprong en uiteindelijk in een
setwinst voor Olympia met 16-25. De
tweede set werd beter gespeeld door
Hovoc en ze wist tot de twintig punten
te komen. Ook deze set was Olympia
de betere ploeg (20-25). In de derde
set vochten de Horster dames voor
de punten, maar Olympia kon op elk
front net wat meer bieden en ook
de derde set trokken zij naar zich toe
(20-25). De laatste set werd met volle
overtuiging gespeeld om op z’n minst
één puntje mee te kunnen pakken.
De partijen waren aan elkaar gewaagd
en Hovoc bleef tot aan het laatste
punt vechten, maar verloor helaas nipt
de vierde set met 26-28.

Budoclub Horst
Stijgende lijn
scoort op Limburgs
Overwinning voor Set Up kampioenschap
Door: volleybalvereniging Set Up
De Meerlose meiden van coach Bart Schmeits wilden de stijgende lijn van de afgelopen twee wedstrijden
doortrekken en startten zaterdag 19 november vol goede moed aan de derby tegen de dames VCM/ Avoc uit
Meterik en America die derde stonden op de ranglijst.
De start was echter niet wat Set
Up DS 1 zich had voorgesteld. Er werd
slordig gespeeld met te weinig servicedruk en de servicepass liep ook niet
echt goed waardoor er continue tegen
een achterstand werd aangekeken.
Via tussenstanden van 11-5 en 17-12
wisten de tegenstanders steeds een
voorsprong van vier of vijf punten te
behouden waardoor deze set via 20-16
uiteindelijk verdiend door VC Meterik
/ Avoc America DS 1 werd gewonnen met 25-20. De Meerlose meiden
begonnen beter aan de tweede set en
de wedstrijd ging lang gelijk op. Set Up
DS 1 kwam steeds beter in de wedstrijd
en bij 16-17 wist ze een gaatje van drie

punten te slaan om deze voorsprong
uit te breiden en uiteindelijk de set te
winnen met 20-25. Het betere spel van
de tweede set werd in de derde set
voortgezet, aanvallend maakte Set Up
DS 1 eindelijk wel de punten. Via de
setstanden 8-12 en 11-18 leek er niets
aan de hand, totdat er door een onbegrijpelijke mindere fase de hele voorsprong werd weggegeven. Uiteindelijk
werd het 23-23 en kon de set niet meer
worden omgedraaid. Na een spannende slotfase waarin beide ploegen
setpunten verspeelden trok VC Meterik
/ Avoc America DS 1 aan het langste
eind, 29-27. In de vierde set lieten de
dames van coach Bart Schmeits zien

dat ze de derde set hadden vergeten.
Er werd goed geserveerd, de servicepass kwam goed bij de spelverdeelster
en die kon aanvallend de juiste keuzes
maakten waardoor er veel punten
konden worden gescoord. Uiteindelijk
werd duidelijk met 13-25 gewonnen.
Nu wilden de Meerlose meiden ook
de overwinning en het degelijke spel
van het eerste gedeelte van de derde
set en van de vierde set werd ook nu
weer gespeeld. Vanaf het begin in deze
set stonden de Meerlose meiden op
voorsprong en via 5-7 en 6-13 was het
verzet van VC Meterik / Avoc America
DS 1 gebroken en werd deze beslissende set gewonnen met 7-15.

Door: Budoclub Horst
In Roermond vonden op zondag 13 november de Limburgse Kampioenschappen voor judoka’s tot 12 jaar plaats. Budoclub Horst werd hier door vijf
judoka’s vertegenwoordigd.
Als eerste kwam Guus Theunissen
op de mat. Hij begon goed en won
de eerste wedstrijd met een goede
heupworp. Hij bleef goed judoën en
knokte zich zo tot de halve finale.
Hierin gaf hij enkele seconden voor
tijd zijn voorsprong weg en verloor hij
helaas nipt, maar hij behaalde toch
een bronzen medaille. Vervolgens
was Fer Deriks aan de beurt. Na in de
voorronde alles feilloos te winnen,
maakte hij in de kwartfinale een
foutje waardoor hij achter kwam
te staan. Dit herstelde hij snel met
een houdgreep en de winst. Na ook
de halve finale gewonnen te heb-

Allround
onderhoudsmonteur
Varkenshouders staan voor grote
uitdagingen. Bij Nijsen/Granico werken
wij dagelijks aan oplossingen op maat
voor onze relaties, de varkenshouders.
Samenwerken staat daarbij centraal.
De bedrijfsdoelstellingen en -situatie van
onze relaties vormen het uitgangspunt
voor begeleiding, advisering en
productontwikkeling. Daarbij gaan wij voor
het beste resultaat. Onze voeders met
de unieke Food-grondstoffen (gemaakt
van hoogwaardige voedingsmiddelen,
volgens het unieke Food-For-Feed
procedé) en onze visie op en de wijze
van bedrijfsbegeleiding, spelen hierbij
een cruciale rol. Met onze ruim 100
medewerkers werken wij bij Nijsen/Granico
in Veulen (gemeente Venray) aan het
bieden van een substantiële meerwaarde
voor onze relaties.

Wat ga jij doen? Als allround
onderhoudsmonteur ben je samen
met de andere medewerkers van de
technische dienst verantwoordelijk voor
het onderhouden en wijzigen van het
machinepark binnen Nijsen/Granico.
Wie zoeken wij? Jij bent bovenal
iemand die positief is ingesteld in
denken en doen. Elke situatie benader
je opnieuw vanuit een creatieve en
oplossingsgerichte zienswijze.
Jij kunt zowel zelfstandig als in
teamverband op een professioneel
niveau werken. Je hebt een MBO werken denkniveau en bent in het bezit van
een afgeronde technische opleiding
met relevante werkervaring. Kennis
van electro is een pré. Daarnaast ben
jij bereid om mee te draaien in de
storingsdienst en ben je woonachtig in
de regio Venray / Venlo.

M/V

Wij bieden Werken bij Nijsen/
Granico is bijzonder. Wij verwerken
voedingsmiddelen tot unieke
grondstoffen voor de varkensvoeders
die wij zelf produceren. Van prestarters
tot zeugenvoeders, vloeibaar en droog.
Wij bieden een uitdagende functie in
een organisatie met korte lijnen, waar
wij je volop ruimte bieden voor initiatief,
persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid
en eigen verantwoordelijkheid.
Solliciteren? Jouw motivatie met CV kun
je richten aan pvdm@nijsen-granico.nl
of per post Nijsen/Granico, t.a.v. afdeling
HR, Veulenseweg 20, 5814 AC te
Veulen. Voor inhoudelijke vragen over de
vacature kun je terecht bij Paul van den
Munckhof (hoofd technische dienst).
Hij is bereikbaar op 0478 - 55 29 00.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

ben kwam hij in de finale. In de
finale kwam hij snel op voorsprong
door een armworp. Hij judode de
wedstrijd goed uit en mag zichzelf
Limburgs Kampioen noemen. Later op
de dag vocht ook Storm Krebbers
zonder fouten te maken zich door de
voorrondes. In de halve finale trof
hij een tegenstander die wat sterker
was dan hij. Het lukte hem echter
wel om zijn tegenstander te verslaan,
maar in de finale moest hij alsnog zijn
meerdere erkennen, waardoor hij met
het zilver naar huis ging. Judoka’s Sef
Theunissen en Jessy Janssen kwamen
helaas niet op het erepodium.

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

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Puck Versleijen
14 jaar
Horst
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een keer naar Indonesië
gaan. Dit lijkt me een heel erg leuk
land omdat de mensen me daar leuk
lijken en de cultuur vind ik ook erg
interessant. En het is er natuurlijk lekker warm.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dan zou ik toch voor vliegen gaan.
Als je kunt vliegen hoef je nooit
vliegtickets te betalen, maar kun je wel
over de hele wereld vliegen. Zo gaat
het lekker snel en je hebt geen last van
andere passagiers
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
De leeftijd 22 of 23 lijkt me het fijnst,

omdat je op deze leeftijden alles zelf
mag beslissen en je mag alles doen.
Ook kom je op deze leeftijden volwassen over zonder echt oud te zijn.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Ik vond de trend loombandjes helemaal
geweldig. Deze trend vond ik zo vet,
omdat je van alles met deze bandjes
kon maken. Ook waren ze beschikbaar
in allemaal verschillende hippe kleuren.
Toen we op vakantie gingen naar Italië
heb ik de hele heen- en terugreis met
mijn zusje zitten loomen in de auto.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn cd’s zou ik nooit weggooien,
omdat ik dan altijd nog muziek heb als
mijn telefoon bijvoorbeeld kapot zou
gaan. Ik heb graag de hele dag muziek
aan, dus het zou heel erg vervelend zijn
als ik niks meer had.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik zou graag in Noorwegen geboren

OPRUIMING!
OP DE DAMES-, HEREN-,
NACHTKLEDING- EN
SCHOENENAFDELING
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Graag tot ziens bij:

Gratis
parker en
voor de
deur!

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

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

aan
Puck Versleijen

zijn, want daar zijn bijvoorbeeld meubels of kleding veel meer basic en dat
spreekt me meer aan. Ook vind ik de
ruige natuur daar prachtig.
Wat is jouw stopwoordje?
Het is meer een stopzinnetje. Ik zeg
heel vaak: ‘Wil je een sticker?’ Dit zeg
ik tegen mensen die iets goeds hebben
gedaan of zeggen dat ze iets goeds
hebben gedaan. Dit bedoel ik dan op
een sarcastische manier, omdat ze dan
trots zijn op iets wat eigenlijk helemaal
niet zo speciaal of moeilijk is.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Sneeuwwitje, omdat je dan wordt
wakker gekust door een knappe prins.
Ook leef je dan samen met zeven
kleine dwergen. Ze lijken me erg
schattig. En er is altijd wel iemand
thuis. In de films zien de dwergen er
tenminste erg vriendelijk en gezellig
uit. Ik weet natuurlijk niet of dit ook
echt zo is.
Geloof je in buitenaardse wezens?

Ik denk het eigenlijk wel. Ergens in ons
heelal zullen echt wel buitenaardse
wezens zijn. Misschien wel op Mars of
een andere planeet, maar ik geloof niet
dat er niks anders is in het heelal dan
de mensheid.
Hoe zou jij de biografie van je leven
noemen?
Vrolijk, sportief en vol met muziek. Ik
ben zelf altijd erg vrolijk en maak ook
graag andere mensen blij. Ook speel
ik graag handbal en luister ik heel erg
graag naar muziek.
Heb je een verborgen talent?
Niet heel veel mensen weten dit van
me, maar ik maak heel erg graag
foto’s. Dit is een andere grote hobby
van me. Ik wil er later niks mee gaan
doen, maar als hobby vind ik het net zo
leuk. Met foto’s kun je leuke en mooie
momenten vastleggen en dat vind ik er
zo leuk aan.
Wat is je favoriete sociale medium?
Snapchat, omdat je daarop heel makkelijk met andere mensen kunt delen wat
je aan het doen bent. Ik vind het leuker
om dit te doen via foto’s dan door
bijvoorbeeld een berichtje te sturen of
door een berichtje te plaatsen.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Vertrouwen vind ik heel erg belangrijk en dat je goed met elkaar kunt
omgaan. Als je iemand vertrouwt
kun je alles met elkaar delen zonder
je er zorgen over te hoeven maken.
Goed met elkaar kunnen omgaan is
ook heel erg belangrijk want dan is het
altijd gezellig als jullie samen zijn.
Wie kent jou het beste?
Ik denk toch wel mijn moeder, omdat
ze me al mijn hele leven kent en weet
wat ik wil. Ze kent me echt door en
door. We delen veel dezelfde interesses. En we lijken ook veel op elkaar.
Wat was het laatste boek dat jij heel
erg leuk vond?
The Fault in our Stars vond ik een heel
erg mooi boek omdat het heel erg
interessant was om een boek te lezen
waarin de twee hoofdpersonages
kanker hebben. Op deze manier leer
je weer nieuwe dingen over de ziekte
zoals de voor- en nadelen hiervan.
Ik had ook veel bewondering voor hoe
ze met de ziekte en met elkaar omgingen. Dit alles maakte het een heel erg
mooi boek dat ook mooi geschreven is.

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

r
Al mee ar
a
j
2
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Sint brengt
cadeautjes
en discussies
Roetpieten, regenboogpieten en Zwarte Pieten. Kinderen
geloven het allemaal wel, maar
waar geloven de volwassenen
het meest in?
Elk jaar neemt de goed
heiligman niet alleen cadeautjes
maar ook weer deze discussie
mee naar Nederland. De discussie
over of de zwarte kindervriend
nog wel zo zwart mag zijn, omdat
dit gezien kan worden als
discriminerend. Terwijl de Zwarte
Piet juist niet inzetten ook weer
discriminerend kan overkomen.
Hierdoor kwam de vraag op welke
kleur Piet dan zou moeten
hebben. Dit zorgde niet alleen
voor felle discussies en verdeeldheid in het land, maar leidde zelfs
tot demonstraties en arrestaties.
Bij de nationale intocht van
Sinterklaas werden zelfs tweehonderd actievoerders opgepakt,
omdat ze het demonstratieverbod
hadden genegeerd. Dan vraag ik
me weer af moeten we nou echt
dit kinderfeest laten bederven
door een stelletje zeikerds die van
alles een probleem maken? Wat
mij een handige oplossing
hiervoor lijkt is om gewoon een
algemene afspraak te maken over
Piets kleur. Hier zijn we helaas
nog verre weg van. In Horst en
Venlo kwamen namelijk de
traditionele Zwarte Pieten aan
terwijl bij het Sinterklaasjournaal
tientallen kleurpieten werden
ingelijfd. Deze kleurpieten hadden
zelfs niet alleen een gekleurde
snoet, maar mondriaanpiet had
blokjes op zijn gezicht en
hipsterpiet zelfs een blauwe
baard. Deze nieuwe Pieten
werden gepresenteerd als
toeristenpieten die de Sint een
handje kwamen helpen. Waarop
de Sint natuurlijk zei: ‘alle hulp is
welkom en een Piet is een Piet.’
Al waren het kanariegele glitterpieten met neongroene stippen
mij maakt het allemaal niet uit
hoor. Kleuren van mensen zouden
sowieso nooit zo’n ophef moeten
veroorzaken. Hier is de doelgroep
van Sinterklaas toch ook nog
helemaal niet mee bezig. Ik sluit
me dus aan bij de Sint: een Piet is
een Piet! Liefs, Anke
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Winterkermis Broekhuizen
In Broekhuizen vindt op vrijdag 2 december om 20.00 uur de winterkermis plaats in het Maaspaviljoen. Tijdens
deze winterkermis wordt er traditioneel getoept en gekiend.
Broekhuizen kende in
vroegere tijden al twee kermissen,
de zomerkermis en de Sint
Nicolaaskermis, beter bekend als de
winterkermis. De winterkermis, voor
velen onbekend, werd op 6, 7 en 8
december gevierd. Wanneer deze
traditie is ontstaan is onbekend. Begin
1900 werden tijdens de winterkermis

in de kroeg de melkritten naar de
stoomzuivelfabriek ‘Wilhelmina’ in
Broekhuizenvorst gegund. Er kwamen
veel mensen op de ritgunningen af.
Toen de stoomzuivelfabriek in 1948
stopte, kreeg de winterkermis een
andere invulling. De plaatselijke
bakker bakte ‘platsen’ en ‘weggekels’
waar om getoept kon worden. Later

kwam de organisatie in handen van
voetbalclub Brughusia, waarna het
toepen werd uitgebreid met kienen.
In 2016 stopte fusieclub SVEB als
medeorganisator. De fanfares van
Broekhuizenvorst en Ooijen werd
benaderd en door beide fanfares wordt
de traditionele winterkermis dit jaar
voortgezet.

Intocht Sint in Horst
Sinterklaas brengt samen met zijn Pieten op zaterdag 26 november een bezoek aan Horst. De intocht vindt
plaats in het centrum waarna er een Sinterklaasfeest is in de Mèrthal.
De organisatie van deze
middag is in handen van Jong
Nederland Horst. Om 15.00 uur
komt Sinterklaas aan bij de blokhut
van Jong Nederland. Daarna

gaat het in stoet verder naar het
centrum. Onderweg is er een stop
bij het Sint Lambertusplein waar
burgemeester Kees van Rooij
Sinterklaas ontvangt en een officieel

woordje namens alle inwoners
uit Horst aan de Maas spreekt.
Rond 16.00 uur gaat het feest verder
in de Mèrthal, waarna om 17.00 uur
het feest is afgelopen.

Wereldlichtjesdag in Sevenum
In Sevenum wordt op zondag 11 december stil gestaan bij Wereldlichtjesdag. Op deze dag worden in de hele
wereld overleden kinderen herdacht.
De bijeenkomst vindt in Sevenum
plaats vanaf 18.30 uur op het Pastoor
Vullinghsplein. Om 18.45 uur volgt er
een korte tocht naar de blokhut waar,
als de weersomstandigheden het
toelaten, buiten in een door kaarsen

verlichtte omgeving stil wordt gestaan
bij de kinderen. Het speciaal voor deze
dag geschreven lied ‘Precious Child’
wordt ten gehore gebracht. Na afloop
is er een samenkomst in de blokhut. De organisatie is in handen van

Sjoerd van den Dam en Dian DriessenHeldens.
Neem voor meer informatie contact
op via contact@ernabij.nl of
dian@diandriessenoprecht.nl of
telefonisch via 06 40 22 73 78.

Verkleedwedstrijd tijdens
kerstwandeling in Horst
Landschap Horst aan de Maas organiseert op dinsdag 27 december weer haar sfeervolle kerstwandeling door
Kasteelpark Ter Horst. Voor de kinderen wordt er daarnaast een verkleedwedstrijd georganiseerd.
Dit jaar is het thema voor de verkleedwedstrijd sprookjes. De mooiste,
gekste, leukste of origineelst verklede
kinderen maken kans om mooie prijzen
te winnen.

De inmiddels traditionele
Kerstwandeling van Landschap Horst
aan de Maas loopt langs een lint
van kaarsjes, fakkels, vuurkorven,
glühwein en muziek. Er wordt een

route van ongeveer 4 kilometer
uitgezet in het verder aardedonkere
Kasteelpark Ter Horst. Alle wandelaars
kunnen zich traditiegetrouw laten
fotograferen.

Muziekkwis
in Horst
De derde editie van de Muziekkwis in Horst vindt plaats op zaterdag
26 november. De quiz wordt gehouden bij Feesterij en Danserij Froxx en
begint om 20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30 uur open.
De Muziekkwis is de opvolger
van de Hôrster Popkwis en wordt
georganiseerd door Stichting
Popslag. Stichting Popslag is in
augustus 2014 opgericht door Hans
Lenssen uit Horst en Willy Janssen
uit Ysselsteyn. Samen met twee
andere leden vormden zij een team
dat een aantal jaren deelnam aan
de Hôrster Popkwis. Nadat deze

in 2014 ermee stopte, besloten
de twee een nieuwe quiz in het
leven te roepen. Deelnemers aan
de Muziekkwis worden op diverse
manieren op hun muziekkennis
getoetst. Opdrachten bestaan
onder meer uit het raden van
muziekfragmenten.
Kijk voor meer informatie op
www.popslag.nl

Dartstoernooi
Grubbenvorst
Het 20e Open Grubbenvorst dartstoernooi vindt plaats op zondag
27 november. Dit toernooi wordt gehouden in café ’t Stammineke in
Grubbenvorst.
Aan het toernooi mogen
zowel doorgewinterde dartfanaten
als beginners deelnemen.
Het koppeltoernooi begint om

11.00 uur, het singletoernooi start
om 13.00 uur. Voor de winnaars
worden diverse prijzen beschikbaar
gesteld.

Portugese blues
in Cambrinus
De band Charlie & the Bluescats staat op zondag 27 november op
het podium van café Cambrinus in Horst.
Charlie & The Bluescats is, zoals
de naam al doet vermoeden, een
bluesband, afkomstig uit Portugal.
De band bestaat uit Carlos Pereira als
gitarist en zanger, Tiago Machada op
hammond en piano, Joäo Luis Lobo
op drums en Fernando Sousa op de
bas. In 2006 heeft de band al eens in

Cambrinus gestaan, maar verder heeft
de band vooral in het zuiden een
aantal optredens gehad, waaronder in
2000 op het First International Blues
Festival of Portugal. Het concert van
Charlie & The Bluescats begint om
16.00 uur. Voor meer informatie, kijk
op: www.cambrinusconcerten.nl

Te koop
kerstbomen

Onderhoudsmonteur
fulltime m/v
Interesse? Zie www.vantilburgbv.nl

Picea Omorika

Maten 50 t/m 250 cm
Pot geteeld
Gesnoeid en duurzaam

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

Pepernoten bakken
in De Locht

Jubileum Um&Um

In Museum De Locht mogen kinderen op zondag 27 november samen
met de bakker pepernoten en speculaas bakken.

Het cabaret- en zangduo Um&Um uit Horst vierde zondag 20 november het 35-jarig bestaan.
Tijdens de jubileumvoorstelling op het Wilhelminaplein in Horst traden er verschillende gastartiesten
op. Um&Um bestaat uit Math Craenmehr en Wim Hendrix. Zij traden uiteraard zelf op samen met
gastartiesten als Crist Coppens en Joep van Wegberg. De opbrengst van het jubileumconcert gaat
naar Stichting Erato Muzikaal Contact.

Praktijk voor Chiropractie
Erik Wolters
gevestigd bij de Risselt, Deken Creemersstraat 57A 5961 JN Horst

Bij het bakken wordt gebruik
gemaakt van traditionele hulpmiddelen
zoals speculaasplanken. Deze middag
is ook de smederij in bedrijf. Verder is
er een muzikaal optreden van het duo

Bart en Bert. Het museum is geopend
van 10.00 tot 17.00 uur. De demonstraties beginnen om 11.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

VOOR AL UW FEESTJES
EN/OF ACTIVITEITEN

ps: op uw feest brengen wij u naar huis!
Wij behandelen o.a.

• Klachten aan rug of nek,
met of zonder uitstraling
• Hoofdpijn, migraine en aangezichtspijn
• Artrose, slijtage
• Hernia/ischias
• Duizeligheid
• Carpaal Tunnel Syndroom

Tevens kunt u bij ons terecht voor:

• Echografie (onderzoek van gewrichten
en weke delen
• Shockwavetherapie (bevordering van
weefselherstel o.a. bij schouderklachten)
• Kinesiotaping
• Dryneedling in onze andere vestigingen
• Carpaal Tunnel Syndroom
behandeling via tractie uitsluitend in Venlo

december 2016 en januari 2017

Gratis nek- en rugscan

Analyse op spierspanningen, blo

Deze aanbieding is geldig tot en met

kkades en scheefstanden

31 januari 2017 voor de locatie Hors
t en uitsluitend na telefonische afspr
aak op 077 - 3201919

In januari geeft Erik Wolters een lezing over

Hernia en Ischias
Hiervoor kunt u zich nu reeds aanmelden

Voor meer informatie of het maken van een afspraak:
Bel met: 077 - 3201919 of bezoek onze website www.vividus-venlo.nl
Ook gevestigd in Venlo, Steyl en Panningen

www.dewevert.nl

Wevertweg 8, Horst
077 - 397 03 88

Wij zoeken per direct een:

Allround Autoschade Hersteller
Functie-eisen:
* Ruime ervaring
* Flexibel en accuraat
* Doorzettingsvermogen
* Teamplayer
Voor deze functie bieden wij:
* Uitstekend salaris en zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden
* Goede scholingsmogelijkheden
* Werken bij een modern en goed gekwalificieerd bedrijf
* Werken in een gemotiveerd team in een fijne werkomgeving
* Werken bij een vooruitstrevend bedrijf met groei mogelijkheden

Reacties?
T: 077-3981300
M: 06-20622562
E: info@autoschadebedrijfrecars.nl
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Signeersessie Herman Koch
Schrijver Herman Koch was zaterdagmorgen 19 november in Horst voor een signeersessie. Onlangs
verscheen zijn nieuwe boek De greppel. Koch is naast schrijver van boeken als Het diner, ook bekend
van het satirische programma Jiskefet. Diverse belangstellenden waren naar de Bruna-winkel gekomen
voor een handtekening en een praatje met Koch.

Bibliotheek Horst organiseert
tabletcafé
Bibliotheek Horst organiseert op zaterdag 26 november van 10.00 tot 13.00 uur een tabletcafé, waar mensen
met vragen op het gebied van moderne apparaten terecht kunnen.
Een leven zonder smartphone,
tablet of e-reader is bijna niet meer
voor te stellen. De werking van die
apparaten onder de knie krijgen is
niet voor iedereen even gemakke-

lijk. Daarom kunnen mensen tijdens
het tabletcafé met vragen tijdens
het tabletcafé terecht bij de bibliotheek in Horst. Er wordt bijvoorbeeld
uitleg gegeven over het reserveren

of verlengen van materialen via de
BibliotheekWise-app en over lenen of
downloaden van een E-book. Het is
belangrijk om de eigen smartphone,
tablet of E-reader mee te nemen.

Kerstconcert Grubbenvorster
Mannenkoor
Het Grubbenvorster Mannenkoor organiseert op 14 december weer een kerstconcert in de parochiekerk van
Grubbenvorst. Naast het Grubbenvorster Mannenkoor zelf, zijn er verschillende gastoptredens.
De gastoptredens worden dit
jaar verzorgd door Gemengd Koor
St. Caecilia uit Hulsberg, Judith
Weusten (zang), Els Denessen
(zang en harp) en Jacqueline

Harthoorn (trompet). Geert Verhallen
begeleidt het geheel op orgel
en piano. De muzikale leiding is
in handen van dirigente Oksana
Bos-Baliva. Het kerstconcert van

het Grubbenvorster Mannenkoor
begint om 20.00 uur in de kerk van
Grubbenvorst. Meer informatie over
het kerstconcert is te vinden op
www.GMK88.nl

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

Sinterklaas in Melderslo
Uiteraard slaat Sinterklaas ook dit jaar Melderslo niet over. Op zaterdag 19 november kwam hij in
het dorp aan, waar hij werd onthaald op het plein voor de kerk. Nadat Sint met zijn Pieten was
gearriveerd ging het in optocht naar MFC de Zwingel. Muziekvereniging Eendracht zorgde voor de
muzikale begeleiding van de stoet. In het gemeenschapshuis werd er gezongen en gedanst voor de
Sint en deelden de Pieten lekkers uit.
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Singer-songwriter

Theaterconcert van Stephanie
Struijk bij Kukeleku
Stephanie Struijk staat op zondag 27 november op het podium van Kukeleku in Horst. De singer-songwriter,
beter bekend als Stevie Ann, speelt dan liedjes van haar nieuwe album Nieuwe Maan.
Stephanie Struijk maakte vier
Engelstalige studioalbums onder
de naam Stevie Ann. Ze ontving
voor haar werk onder andere een
Zilveren Harp en speelde op festivals
als Pinkpop en Concert at Sea.

Kinderworkshop
sieraad maken
In Museum de Kantfabriek in Horst is op woensdag 30 november een
kinderworkshop sieraad maken in Museum de Kantfabriek. De workshop
duurt van 14.00 tot 16.00 uur.
Er kan gekozen worden uit
het maken van bijvoorbeeld een
armbandje, een halsketting,
gelukspoppetjes of een broche, ook
wel sierspeld genoemd. De benodigde
materialen zijn aanwezig en kunnen
gekozen worden bij de juiste kleuren.
Er wordt gewerkt onder deskundige

hulp. Na afloop mogen de gemaakte
sieraden mee naar huis genomen
worden. De workshop is bedoeld voor
kinderen vanaf 5 jaar.
Aanmelden kan via cursus@
museumdekantfabriek.nl Voor meer
informatie kijk op
www.museumdekantfabriek.nl

Haar nieuwe Nederlandstalige album
heeft Stephanie samen gemaakt met
Daniël Lohues tijdens een roadtrip
door de Verenigde Staten. Naast
liedjes, vertelt Stephanie in haar
voorstelling daarom ook het verhaal

dat bij deze roadtrip hoort. Nieuwe
Maan van Stephanie Struijk is om
20.00 uur in ’t Gasthoês in Horst
te zien.
Voor meer informatie, kijk op:
www.kukeleku.com

Expositie De Kantfabriek

Uitleg over quilten
Arnout Cosman geeft op zaterdag 26 en zondag 27 november in Museum De Kantfabriek in Horst uitleg over
quilten. Hij is op beide dagen aanwezig van 14.00 tot 17.00 uur.
Quilten is een handwerktechniek waarbij drie lagen textiel met
een doorstiksteek op elkaar genaaid
worden. De geschiedenis van het
quilten is oud. Tijdens de kruistochten
droegen de kruisvaarders gequilte jassen om zich te beschermen tegen de
kou en de ruwe harnassen.
Arnout Cosman kwam via zijn

tante in contact met de techniek. Hij
wilde meteen zijn eigen ontwerpen
maken en deed dat aanvankelijk met
potlood en papier. Al snel kwam de
computer in beeld. Die speelt nu een
belangrijke rol bij zijn ontwerpen. Een
selectie van zijn quilts is tot en met
zaterdag 31 december te zien in De
Kantfabriek. Op 26 en 27 november is

hij aanwezig met zijn quiltstoffen en
diverse materialen om uitleg te geven
over zijn quilts en zijn programma
de Quiltassistant. Bovendien zijn er
op die dagen stands van Quiltstudio
Patch en Stitch uit Weert en Cassandra
Creatief (Patchwork en Quiltstoffen)
uit Castenray. Kijk voor meer informatie op www.museumdekantfabriek.nl

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

Durf naar jezelf te kijken,
de eerste grote stap…
www.theogeurtscoaching.nl

Klikgebit en Kunstgebit

Christiaens Group is een jonge en dynamische organisatie die wereldwijd turn-key oplossingen realiseert
in de champignonteelt en de afvalverwerking en specifiek in de compostering van reststromen.
In Horst, het centrum van de internationale champignon business, zijn wij een belangrijke speler in het
veld en daarmee een aantrekkelijke werkgever voor de regio alsook daarbuiten.
Ons bedrijf heeft 100 medewerkers en is nog steeds groeiende, dus zijn wij op zoek naar jou!
Zoek je een dynamische, internationaal opererende werkomgeving waarin je je creatieve ei kwijt kan en
heb je een passend cv, dan nodigen wij je van harte uit om te reageren op één van onderstaande vacatures.

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

Project Assistant (MBO)
Je ondersteunt onze Projectleiders ten aanzien van het gereed maken van het transport van onze
materialen, installaties en machines, wereldwijd.
Wij zoeken een starter die kan en wil doorgroeien, met een afgeronde MBO opleiding richting
techniek en met affiniteit voor logistieke processen. Heb je echter een afgeronde logistieke
opleiding op MBO niveau en ben je hobbymatig bezig met techniek, ook dan willen we graag
kennis met je maken.

Halmonteur Staalconstructies (LBO/MBO)

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Je vervaardigt en coördineert de productie van staalconstructies. Meerdere jaren ervaring op
dit gebied is een vereiste, in bezit zijn van NEN 1090 lascertificaten is een pre.

Informatie

Uitgebreide informatie over de functies en Christiaens vind je op www.christiaensgroup.com
onder ‘Jobs’/’Career’.

Reageren

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Solliciteer door een brief en cv uiterlijk 5 december te sturen naar: Mw. J. Heijmans, Christiaens
Group, Witveldweg 104, 5961ND Horst of per e-mail: JHE@christiaens.com.
Wij streven ernaar vóór 12 december aanstaande een selectie te maken van geschikte
kandidaten en deze hierover te informeren. Van 26 december tot 9 januari zijn wij gesloten.
Door de verwachte hausse aan reacties kunnen wij helaas alleen de voor ons serieuze
kandidaten informeren over de voortgang.

www.christiaensgroup.com
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Independant Comedy

Battle Of The Bars: Breurs vs
Stammineke 2.0

Beerpreuvenement
Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Breurs Sevenum

Tijd: 13.00-19.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Borduurcafé

Muziekkwis

Koopzondag

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Stichting Popslag
Locatie: Danserij en Feesterij Froxx Horst

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: centrum Horst

Wilhelmina VrijMiBo

80’s & 90’s party

Concert Jeugdfanfare

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: OJC Merlin Meerlo

Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Chewy and the Locals

Optreden Charlie & Bluescats

Tijd: 21.00-00.00 uur
Locatie: café Croes Moeke Sevenum

Tijd: 16.00-18.30 uur
Locatie: Café Cambrinus Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Filmtheater Horst
Locatie: café Cambrinus Horst

Bandmix
Tijd: 20.00-01.00 uur
Locatie: café Breurs Sevenum

Voorstelling Lang Laeve de Preens

Toepkampioenschappen

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: toneelvereniging Tovri
Locatie: Café-Feestzaal Cox Horst

LikeU2

Dansvoer Swingavond en
heropening verbouwde zaal

Inferno

Buutgala

Tijd: 21.30-04.00 uur
Locatie: Het Engelke Melderslo

Tijd: 18.00-22.00 uur
Locatie: café De Lange Horst

Feesje

Optreden Decennium

Tijd: 23.00 -04.00 uur
Locatie: café De Lange Horst

Tijd: 22.00-02.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun Horst

Voorstelling Stephanie Struijk –
Nieuwe Maan

Tabletcafé
Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: bibliotheek Horst

Ochtendconcert
Tijd: 11.00-13.15 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Intocht Sinterklaas
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Tijd: 15.00-17.00 uur
Organisatie: Jong Nederland Horst
Locatie: blokhut Jong Nederland, Sint
Lambertusplein en Mèrthal Horst

Intocht Sinterklaas
Tijd: 13.00 uur
Locatie: zaal ‘t Brugeind Meerlo

Zaerum Gluit

Voorstelling Lang Laeve de Preens

Tijd: 22.30–03.30 uur
Locatie: café De Lange Horst

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: toneelvereniging Tovri
Locatie: Café Feestzaal Cox Horst

Vogelmarkt
Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging De Gevleugelde
Vrienden
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

Pepernoten bakken
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

20e Open Grubbenvorst Darts
Toernooi

Prinsenbal

Accordeonfestival

Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: café Ald Vors Broekhuizenvorst

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: café ’t Hukske Meterik

STEPHANIE
STRUIJK
ZON
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Kijk voor meer info op

www.kukeleku.com
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Tijd: 10.00 uur
Locatie: Parochiehuis Tienray

Kantoorruimte in Horst-centrum.
Kantoorruimte, ideaal voor starters,
vanaf € 250/mnd, div. afm. Tel. 06 24
19 24 01 Businesscentrum Horst.
Wie heeft er bij ons in de groentenen fruitverkoop een sleutelhanger
met sleutel laten liggen?
Tel. 06 55 72 78 26.
Telefoon- en tabletreparatie bij
Telefoonmaken.nl, Venloseweg 2,
5961JC Horst. (bij Ster Videotheek).
Parkeren voor de deur. Tel. 077 398 78
55 www.telefoonmaken.nl
Massage. Diverse behandelingen.
www.happyfeet.simpsite.nl
Kerstmarkt alles 50%. Kerstmarkt bij
Twedde Kans nu alles voor 50% tot
18 dec. Koopjeszondag 27 nov. ook
open van 11-16 uur Speulhofsbaan
7A Meterik. Ook veel oude ballen en
beeldjes.

Makkelijker door de overgang?
Een op maat gemaakt voedingsadvies
kan overgangsklachten verlichten en
er voor zorgen dat u zich fit en vitaal
voelt. Maak nu een afspraak met
Vrouw&Vitaal 06 52 14 76 00
www.vrouwenvitaal.nl
Beveiliging. Bent u de
winkeldiefstallen zat bel, All in
Security (Venlo). Tel. 077 750 33 03.
Standhouders Peelse Kerstmarkt.
Standhouders voor onze sfeervolle en
kwalitatief goede Peelse Kerstmarkt
Helenaveen op zondag 11 dec. kunnen
zich melden via info@degoudenhelm.nl
of via 06 20 74 86 92. Kraam van
2 of 4 meter v.a. € 30,00.
Opslagbox/werkruimte Horst.
Nieuwe opslagboxen/werkruimtes,
vanaf 25 m2, geïsoleerd. Tel. 06 24 19
24 01, Businesscentrum Horst.

Scheidsrechter Wiedemeijer te gast
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: scheidsrechtersvereniging HorstVenray
Locatie: clublokaal Trefhove Horst

wo Kinderworkshop
14.00 uur
30 Tijd:
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst
11
Debatworkshop

Tijd: 11.00-13.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Intocht Sinterklaas

Schilder nodig? Bel Jan Bosman
06 11 35 09 70/077 475 09 80 voor
alle voorkomende schilderwerken.

Tijd: 20.00 uur
Locatie: ‘t Gasthoês Horst

Dierentuin

Tijd: 18.30 uur
Locatie: Croes Moeke Sevenum

Te koop 2 garageboxen in Meerlo,
Julianastraat/Christinastraat. Voor
al uw opslag, hobby, auto of motor.
Afmetingen LxB 5.15m x 3m.
Bel voor meer info: 0478 69 28 75.

Tijd: 17.00-23.00 uur
Locatie: OJC Canix Horst

Tijd: 21.00-02.00 uur
Locatie: Blok 10 Horst

Tijd: 22.00-03.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum
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in samenwerking met

Tijd: 14.00 uur
Locatie: bibliotheek Horst
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Winter Proeverij
Tijd: 19.00-23.00 uur
Locatie: Smaakboerderij de Gastendonk Horst

Inloopavond Praktijk Keuten
5 december v.a. 19 uur Horsterweg 16c
Broekhuizen www.praktijkkeuten.nl
Brocante zondag koopzondag
27 nov. 11-16 uur. Korting brocante
-33% kerst 50%. Geldig tot 18 dec.
Veel oude kerstballen & beeldjes.
Di t/m do 12-17 vrij 12-19 zat 10-16.
Brocante Hal Limburg Speulhofsbaan
7A Meterik welkom.
Cadeaus met superkorting.
Wij hebben plaats nodig en daarom
moeten alle cadeau-artikelen weg.
Mokken, giftpennen, reukkaarsen,
sleutelhangers, signbordjes, etc.
Alles gaat weg met superkortingen!
Ster Videotheek Venloseweg 2 Horst.
Gevonden. Het antwoord op vraag 41:
“De polonaise zit d’r tusse”.
Rijbewijskeuringen Senioren
wekelijks B. Minken, arts, Venrayseweg 40, Wanssum Tel. 0478 53 17 48.

Beveiliging. Uw winkel gewoon weer
veilig, bel: 077 750 33 03.
Private Label Meubelatelier. Voor
het herstofferen en repareren van
uw bank, fauteuil, boot, caravan etc.
Ook nieuwe banken en relax fauteuils
met sta-op functie. Woninginrichting.
Pepijnstraat 92 5921 HP Venlo 077 390
37 15.
Praktijk Janneke Hanssen. Eclectische
Energetische Natuurgeneeskundige.
Lichamelijke of psychische klachten?
Bewustwording en persoonlijke groei.
Holtische visie. Jouw weg naar bloei.
www.praktijkjannekehanssen.nl of
06 46 14 05 28.
Hobbygilde Horst. Met ingang van
januari 2017 geven wij de cursus
computer voor beginners. De lessen
vinden plaats in het Gasthoes op
maandagmiddag van 13.30 tot
15.30 uur. Opgeven via onze site
www.hobbygilde.nl

service 27

24
11

Medische Religie
zorg

11.00

HALLO voordeelpas

10.30

Deelnemers

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

ANBISE

Goed Haar en Visagie

Parkhotel Horst

anco lifestyle centre

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Pearle Opticiens Horst

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
www.horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
25 november t/m 1 december 2016
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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

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

09.30

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

€ 1 korting op jam

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

IJssalon De Zeuten Inval

Bootcamp Power

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

€ 17,50 korting op 10 credits

Brasserie ‘54

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

5% korting op de rekening

Twee seizoenscoupes voor € 9,95

Brownies & downieS

Eén gratis consumptie bij de lunch

Camps Optiek

10% korting op een zonnebril

Center Parcs Het Meerdal

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Into Beauty

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Intratuin Venray

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

De Ringoven

Eén kop koffie of thee voor € 1

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor € 3,95

Slender You Fit

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Staatsie 1866

Eén kop koffie of thee voor € 1

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

Korting op een wekelijks aangeboden
product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
€ 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure

50% korting op de bowlingbaanhuur

Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

Kinderboerderij Hagerhof

20% korting op entree

DMS-Service

Kuif

€ 3.50 op entree voor twee personen
20% korting op een behandeling

Twee proeflessen gratis

Eén kop koffie of thee € 1

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

De eerste maand van een
knipabonnement voor € 10 en
gratis kleurservicekaart

Theater De Garage
Thermaalbad Arcen
Toffedag.nl

10% korting op een groepsuitje

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Logeerhuis Kapstok

Toffe Dagstrand

Eclicker

Lunchroom Lekker Gewoën

Tuincentrum Peeters

Museum de Kantfabriek

Wauw speciaal voor jou

My-LifeSlim

Wereldpaviljoen Steyl

Pakje!

The Zen Company

Eén nacht gratis logeren

€ 20 korting op een onderhoudsbeurt
Driegangenmenu voor € 17,50

25% korting op het tweede gerecht
Gratis kop koffie, cappuccino of thee

Eethuis BRaM

Speciaal HALLO Voordeelmenu

€ 12,50 korting op de intake
10% korting op het hele assortiment

De Fabriek

Paramedische Voetzorg Horst

Eén kop koffie of thee voor € 1

20% korting op alle voetproducten

Swolgen

Sevenum

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Janssen Dansen en Sporten

Die 2 Brüder von Venlo

10% korting op een fotosessie

zaterdag
		

10% korting op hardloopschoenen
(inclusief voetanalyse t.w.v. € 30,-),
hardloopkleding en sport-bh’s.
Bij aankoop van wandelschoenen
gratis Falke sokken t.w.v. € 17,95

5% korting op het hele assortiment

FotoID

Meterik

Het LoopCentrum

HUIS van de STREEK

Eetcafé Ald Vors

Melderslo

zaterdag
woensdag
		

Blauwebessenland

Duet Kappers

Meerlo

€ 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

10% korting op een diner
voor 2 personen

€ 12,50 korting op
avondje bowlen

19.15

10% korting op een behandeling

Hostellerie De Maasduinen

5% korting op alle aankopen

Lottum
zondag

Eén kop koffie of thee € 1 en
10% korting op een groepsuitje

Boerderijwinkel Lenders

Kronenberg

zaterdag
		

Beej Mooren

Een kop koffie of thee voor € 1

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant

De Bekkerie

Hegelsom
Heilige mis

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Hotel Asteria Venray

Grubbenvorst

zondag

afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie

Koffie of thee voor € 1
10% korting op het hele assortiment
Driegangenmenu voor € 10
Entree voor € 5

€ 10 korting op een massage,
€ 20 korting op set wimperextensions

Zonnestudio Horst

15% korting op zonnecosmetica

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

Hostellerie
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Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

17.30

Priesternoodnummer
Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28
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Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Voordeelpas

Enthousiast, gastvrij en betrouwbaar!

TV INRUILACTIE
OP ALLE TV’S VAN 46” EN GROTER:

MINIMAAL

,
0
0
€3

INRUILKORTING!

ALTIJD EEN GROTERE TV GEWILD? OF EEN
ULTRA HD OF SMART TV? DAN IS DIT UW KANS!

+

TV

DUBBEL VOORDEEL!

ONZE INRUILACTIE LOOPT SAMEN MET DIVERSE LEVERANCIERACTIES. DIT BETEKENT ONGEKEND,
DUBBEL VOORDEEL VOOR U! KOM DUS SNEL LANGS, EN PROFITEER VAN DEZE UNIEKE KANS!

SAMSUNG: UPGRADE DAYS

PHILIPS: CASHBACK ACTIE

LG: PERFECTE DEALS

SONY: CASHBACK ACTIE

Tijdens de Samsung Upgrade Days die lopen
tot 4 december kunt u uw apparaten voordelig
upgraden naar een hoger niveau. Het aankoopvoordeel kan oplopen tot wel €500! Bezoek
www.upgradedays.nl voor meer info.

Koop in de periode van 14 november t/m 31
december een Philips Ambilight promotiemodel
en ontvang tot wel €500,- cashback! Kijk voor de
deelnemende modellen en de voorwaarden op
www.philips.nl/acties.

Bij aankoop van een LG OLED promotiemodel
tijdens de Perfecte Deals weken ontvangt u tot
wel €1000,- voordeel dat aan de kassa direct
wordt verrekend! Bezoek de website van LG
voor meer informatie: www.lgpromotions.nl.

Koop een Sony 4K HDR TV actiemodel
tussen 20 oktober en 31 december 2016,
en ontvang tot wel €500 retour! Bezoek
www.sonycashback.com voor meer informatie en de deelnemende modellen.

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

14 DAGEN NIET GOED, GELD TERUG GARANTIE

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

7 DAGEN PER WEEK ONDERSTEUNING

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

EIGEN INSTALLATEURS EN REPARATEURS

