gemeentenieuws pagina

16

01
12
2

0

1

6

Gevonden voorwerpen - tabaksnijmachine
‘Er wordt
met twee
maten gemeten’
pagina

EN
S
S
CA
U
L
S
U
x
L
P

02

0
1
0
IE
T
1
x
C
A
R
O
0
1 SPONS

02

Gemeente
ondersteunt
samenwerkingen
Afslag 10
pagina

07

Clubs stoppen voorlopig met
gebruik
kunstgrasvelden
pagina

07

05

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

Raad moet
knoop
Gasthoês
doorhakken
pagina

pagina

Ondernemersprijs voor
Wapenmakerij Hendrix
Michel Hendrix en Silvie Kempen van Wapenmakerij Hendrix uit Lottum zijn de winnaars van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas. De uitreiking vond plaats op
donderdag 24 november in de Mèrthal in Horst. De publieksprijs was voor Paul van Rengs van LinQ Event Group uit Hegelsom. Wapenmakerij Hendrix was samen met Martens
Asperges en LinQ Event Group genomineerd voor de Ondernemersprijs. Tijdens de avond werd tevens de Jo Janssen-prijs uitgereikt aan André de Kanter en Nick van de Riet van
Meld u aan voor de informatieavond op 2 november 2016
Sport en Partycentrum De Riet in Horst.

via: sponsoractiepluslucassen@gmail.com

Locatie PLUS Lucassen, aanvang 20:00 uur.

Gemeente vraagt
kapvergunning lanen
Griendtsveen aan

Het College van B&W van Horst aan de Maas heeft het plan aangepast om de bomen in de Griendtsveense
lanen te verjongen. Aanleiding was brede steun uit het dorp voor het protest van de werkgroep Behoud
Monumentale Bomen Griendtsveen en de adviezen van twee onafhankelijke organisaties die daarna werden
ingewonnen.
Gemeente Horst aan de Maas liet
Bureau Buiting oorspronkelijk een
plan maken voor de laanbomen. In dit
plan staat beschreven dat alle bomen
de komende 20 tot 30 jaar vervangen gaan worden, waarbij volledige
lanen in één keer gekapt en opnieuw
ingeplant worden. Dat komt de unifor-

miteit van de lanen en het beschermd
dorpsgezicht van Griendtsveen ten
goede, aldus de gemeente.

Handtekeningen
Een werkgroep van verontruste
bewoners vreest echter kaalslag en
is onder andere voor het één voor

één vervangen van oude of zieke
bomen. Ze overhandigde tijdens de
raadsvergadering van september 133
handtekeningen aan wethouder Paul
Driessen. In totaal bereikte de werkgroep 175 van de 218 huishoudens in
Griendtsveen.
Lees verder op pagina 09
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Sponsorzegel

Lucassen

Lucassen

Kijk voor een overzicht van de
deelnemende clubs op plus.nl

Meld u aan voor de informatieavond op 2 november 2016
via: sponsoractiepluslucassen@gmail.com
Locatie PLUS Lucassen, aanvang 20:00 uur.
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Onderzoek dualisme in raad

‘Er wordt met twee maten gemeten’
Een werkgroep bestaande uit onder meer alle raadsfracties van Horst
aan de Maas gaat onderzoeken hoe het dualisme in de gemeenteraad
verbeterd kan worden. Opvallend is dat de rekenkamercommissie in 2013 al
concludeerde dat de raad zich te veel laat leiden door het College van B&W.
Dualisme wil zeggen dat de raad
en het College van B&W afhankelijk van
elkaar horen te opereren. Tijdens de
behandeling van de begroting enkele
weken geleden kwam het tot een
flinke discussie tussen coalitiepartij PvdA en oppositiepartij D66.
Daarin werd onder meer gesproken
over het al dan niet afschepen van de
oppositie als zij vragen hadden en het
aanwezig zijn van wethouders tijdens
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fractievergaderingen. “Na aanleiding
daarvan is er contact geweest tussen
de PvdA en D66”, geeft Jos Gubbels
(D66) aan. Daaruit is het voorstel gekomen om een werkgroep op te richten
die zich gaat richten op het verbeteren
van het dualisme. Uitgangspunt is het
rapport van de rekenkamercommissie
uit 2013. In dat rapport, ‘Van A naar
Beter, onderzoek naar dualisering in
Horst aan de Maas’, concludeerde de
rekenkamercommissie onder meer dat
de raad van Horst aan de Maas te sterk
gericht is op consumeren (reageren op
het college) en te weinig op voeden
(initiatief nemen). Deze aanbevelingen
uit het rapport zijn destijds niet gezamenlijk door de raad opgepakt.
“Toen was de opvatting dat het
aan alle betrokkenen individueel was
om de handschoen op te pakken”, legt
Bram Hendrix, fractievoorzitter van
Essentie, uit. “Bovendien was de aanbeveling om geen grote zaken te veranderen. In de nieuwe periode is een
heel aantal zaken opgepakt. Nu ligt het
initiatief er om onder andere het debat
in de raad te verbeteren.” Zowel PvdA
als D66 zijn van mening dat het debat
in de raad ervan zou profiteren als
er meer ruimte is voor interrupties.
Roy Bouten (PvdA): “Er wordt te veel in
vraag-antwoordrondes met het college
gedacht en te weinig tussen de verschillende raadsfracties gedebatteerd in

de opiniërende en beeldvormende fase
die daaraan voorafgaat.”
Een ander heikel punt volgens
de oppositiepartijen is de informatie
voorziening. D66 vindt dat er te
veel besloten vergaderingen en
bijeenkomsten zijn. Volgens de
SP wordt er met twee maten
gemeten. Beide partijen storen zich
aan de, in hun ogen, onvolledige
beantwoording van vragen die zij stellen.
Gubbels: “Wij hebben al meermaals
fel geprotesteerd tegen het slechte,
onvolledige of na herhaalde verzoeken
nog moeizame beantwoorden van

vragen die wij nodig achten om onze
controlerende taak naar behoren te
kunnen vervullen. Al langer loopt
er samen met de SP een proces om
vragen beter beantwoord te krijgen.”
Onder meer de SP vindt dat wethouders
zich te veel bemoeien met hun eigen
fracties. “Een van de coalitiepartijen stelt
amper tot geen vragen bij stukken”,
zegt Thijs Lenssen (SP). “Wij kunnen
ons niet voorstellen dat men niet is
geïnteresseerd, dus wij verwachten
dat men de informatie al heeft.”
Hendrix: “Uiteraard is er overleg,
samenwerken is ook samen werken.

Maar er is ook overleg met andere
fracties en andere wethouders, want
samen besturen we Horst aan de Maas.”
Bouten: “Het wordt wel een probleem als
collegeleden worden uitgenodigd door
andere fracties en daar niet op in zouden
gaan of informatie zouden onthouden.
Coalitiepartij CDA laat bij monde van
fractievoorzitter Marcel Beelen weten
dat wat haar betreft de onderlinge
verhoudingen goed zijn. “We zijn
kritisch naar elkaar en naar het college.”
Toch ziet ook het CDA ruimte voor
verbetering en ondersteunt de motie.
Foto: archief

Raad moet knoop Gasthoês
doorhakken
Het College van B&W van Horst aan de Maas stelt voor om 12,5 miljoen euro te investeren in ’t Gasthoês in Horst en de omgeving van het cultureel
centrum. Ze vraagt de raad in december nog akkoord te gaan met dat voorstel, onder andere om te voorkomen dat gerelateerde projecten vertraging oplopen.
Het voorstel aan de gemeenteraad
houdt in dat 12,5 miljoen euro wordt
geïnvesteerd voor de renovatie van
het cultureel centrum aan de hand van
het ‘herberg’-concept en de omgeving
rondom ‘t Gasthoês. Ook de verbinding
van Hof te Berkel met het centrum
en het plein tussen ’t Gasthoês en de
Mèrthal maken hier onderdeel van uit.

Tijd begint te dringen
Het wordt tijd om een volgende
stap te zetten, aldus het college.
“Verbonden partijen (…) stellen ons
vragen over de voortgang van het project, zodat zij hun beleid en activiteiten
hierop kunnen afstemmen.” Met name
het Hof te Berkel-project van Wonen
Limburg dreigt te stagneren als voortgang rondom de Gasthoês-omgeving
uitblijft. “Daarbij begint de tijd te
dringen. Het voormalige Berkele Heem
is inmiddels leeg en wordt getransformeerd in ’t Bakenshof met 43
appartementen (…). Al met al zijn dit
factoren waarmee we rekening willen
houden en die vragen om nu te komen
tot besluiten over dit project.”
De gemeenteraad besprak
’t Gasthoês voor het laatst in een
vergadering in februari. Toen al bleek
dat een uitbreiding van het gebouw

noodzakelijk was om de exploitatie
binnen de geschetste kaders rond te
krijgen. Enkele partijen stelden vragen
bij het benodigde bedrag.
De gemeenteraad heeft bijna 2 van
de 12,5 miljoen al eerder toegezegd,
in het kader van het centrumplan Horst
en onderhoudskosten voor ‘t Gasthoês.
Een deel van de kosten wordt gedekt
door de verkoop van woningen aan
Wonen Limburg. Een groot deel komt
voor rekening van de gemeente.

Intentie voor
provinciale subsidie
Daarnaast leunt het plan op een
subsidie van 5 miljoen euro vanuit de
provincie. Die subsidie moet nog door
Gedeputeerde Staten worden goedgekeurd. Van Rensch geeft aan dat de
tekst van het convenant hierover inmiddels al met de provincie is afgestemd.
“Dat zegt wel wat. We hebben de
intentie om eruit te komen”, aldus
wethouder Ger van Rensch. “Maar een
convenant is natuurlijk pas geldig als
er een handtekening staat.” Mocht de
provinciale subsidie op deze manier
onverhoopt toch niet doorgaan, dan
gaat Horst aan de Maas op zoek naar
een andere provinciale bijdrage of

moeten de plannen mogelijk versoberd worden, geeft Van Rensch aan.
“Maar de voorbereidingen kunnen toch
doorgaan.”
De gemeenteraad beslist op
woensdag 21 december over het

voorstel. Als ze akkoord gaat met de
investering, wil de gemeente in april
de ontwerpen en een programma van
eisen voor kunnen leggen aan de raad.
De bouw zou dan in oktober volgend
jaar van start kunnen.

Aanbieding

Brasserie de Huiskamer
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Beschuldigingen

Directeur Reindonk legt
functie tijdelijk neer
Pieter Janssen, directeur van Omroep Reindonk, heeft in samenspraak met het bestuur van de omroep
tijdelijk zijn werkzaamheden neergelegd. In diverse media werd afgelopen week het functioneren van Janssen ter
discussie gesteld.
“In de media wordt door sommige mensen beweerd dat Pieter
Janssen strafbare feiten heeft gepleegd.
Wij weten niet of dat zo is”, zegt Arie
Stas, voorzitter van Omroep Reindonk.
“Er worden hem dingen verweten die
ook betrekking hebben op Reindonk.
Wij willen weten wat daarvan waar
is of niet. Het bestuur heeft daarom
besloten een grondig onderzoek in te
stellen naar de beschuldigingen die
zijn geuit. Pieter Janssen heeft zijn
volle medewerking daaraan toegezegd.
In goed overleg met hem is besloten
dat hij, vooralsnog voor een periode
van 14 dagen, zijn werkzaamheden
neerlegt in afwachting van de resultaten van het onderzoek.” Het bestuur
heeft inmiddels Bert van Valburg,
eerder interim-directeur van Reindonk,
als waarnemend directeur aangesteld.
Janssen is tevens bestuurslid van OLON
(Organisatie van Lokale Omroepen in
Nederland). Het OLON-bestuur heeft
laten weten dat zijn taken voor deze
organisatie voorlopig, vanwege het
onderzoek, worden overgedragen aan
een ander bestuurslid.
Janssen, zoon van wethouder
Raf Janssen van Peel en Maas, was
eerder onder meer werkzaam bij
Omroep P&M in de gemeente Peel en
Maas. Daar moest hij in 2008 onvrijwillig vertrekken, zo vertelt de toenmalig

voorzitter van de omroep Martin van
den Berg. “Er deden al allerlei geruchten de ronde over het functioneren
van Janssen, maar zoiets moet je zelf
constateren. Over wat er precies gezegd
werd, laat ik mij niet uit. Het ging om
wilde verhalen. Toen ik die aanleiding
tegenkwam, hebben we besloten dat
hij zijn functie neer moest leggen.”
Martin ontdekte dat er spullen besteld
waren, maar dat de rekening niet
ingediend was bij de penningmeester. “Toen ik er naar vroeg bij Janssen
kreeg ik ontwijkende antwoorden.
Het ging om een kleine 200 euro als ik
het me goed herinner. De leverancier
wilde natuurlijk geld zien en Janssen
gaf geen goede verklaring over wat er
gebeurd was. Toen hebben we afscheid
van hem genomen.” Bij de andere
omroepen waar Janssen werkte, gaan
eenzelfde soort verhalen rond.

Zelfde verhalen
Toen er later een verregaande
samenwerking tussen Venray, Horst
aan de Maas, Venlo en Peel en Maas
op het punt stond opgericht te worden, bood Pieter Janssen zich aan als
voorzitter. Van den Berg: “Ik heb toen
meteen gezegd dat ik niet wilde dat
dat zou gebeuren. Andere bestuurders
van omroepen hebben daar kennis
van genomen. Toen Janssen later bij

die andere omroepen, zoals Omroep
Reindonk, solliciteerde, hebben die
geen contact gezocht met mij. Ze wisten
dat ik eerder had gezegd dat ik niet
wilde dat hij voorzitter zou worden en
dat hij niet vrijwillig was opgestapt bij
ons, maar ze stelden daar geen vragen
bij. Ik heb zelf geen contact gezocht met
die andere omroepen, omdat ik niet
vond dat dat aan mij was. Iedereen kan
zijn leven beteren en ik vind dat de
werkgever zelf moet uitzoeken wie er
bij hem komt solliciteren. Ik had eerder
al een hint gegeven en daar hebben die
omroepen niet op gereageerd.”

Interne kwestie
Omroep Reindonk krijgt een subsidie van 25.000 euro van gemeente
Horst aan de Maas. Burgemeester Kees
van Rooij laat desgevraagd weten
tevreden te zijn over de prestaties van
de lokale omroep. “De omroep heeft de
laatste jaren een goede ontwikkeling
doorgemaakt. Over de resultaten zijn
wij heel tevreden. De rest beschouwen
we als een interne kwestie. We zijn
geïnformeerd door het bestuur en zijn
op de hoogte van de beschuldigingen
en aangifte die zijn gedaan. Het is triest
voor alle betrokkenen. We wachten
de resultaten van het onderzoek af.”
Pieter Janssen was niet bereikbaar voor
commentaar.

Gemeente wil
zwembad niet
zelf exploiteren
Het College van B&W van Horst aan de Maas heeft de voorkeur voor de
bouw van een nieuw zwembad in de toekomstige sportzone, Afslag 10.
Onderzoek moet echter eerst uitwijzen of het plan haalbaar is en wie het
bad vervolgens moet gaan exploiteren.
Onlangs gaf de Denktank aan
dat zijn voorkeur uit gaat naar de
bouw van een nieuw zwembad.
De Denktank bestaat uit onder anderen afgevaardigden van zwemclub
HZPC en comité ’t Zwembad mót
blîeve, en boog zich op verzoek van
de gemeente het afgelopen jaar
over de toekomst van het zwembad. De gemeente zou dan eigenaar
moeten blijven van het bad, aldus
de Denktank. De gemeente vindt
dit echter te veel risico’s met zich
meebrengen. Daarom wil zij eerst
samen met marktpartijen onderzoeken of het plan haalbaar is. “Als de
conclusie uit de marktconsultatie is
dat de gevraagde voorzieningen van
de Denktank niet haalbaar zijn en er
geen alternatieven zijn, dan is het ook
niet haalbaar voor een gemeente.
In dat geval blijft zwembad De Berkel
in haar huidige vorm bestaan”, aldus
de gemeente.

Wensen en risico’s
De Denktank is blij dat het college zijn ambitie onderschrijft, laat
deze bij monde van Han Geurts van
HZPC weten. Toch zijn er bedenkingen. “We begrijpen het proces en de
spagaat tussen wensen en risico’s
voor de gemeente, maar we hebben
onze twijfels bij de meerwaarde van
een marktconsultatie. Iedere (markt)
partij zal mooie plannen voordragen
om de uiteindelijke opdracht te krijgen
en daarna, in de uitvoering, bezuinigen ten koste van de gebruikers.”
De Denktank is bang dat een marktpartij eisen gaat stellen die nadelig

kunnen zijn voor de gebruikers, zoals
ongunstige trainingstijden voor verenigingen.
De Denktank wil in elk geval
wel betrokken zijn bij een eventuele
marktconsultatie. “Daar waar nodig
met ondersteuning van een onafhankelijke adviseur. Een alternatief is de
inschakeling van een onafhankelijk
onderzoeksbureau, dat begeleid
wordt door en dient te rapporteren
aan B&W en de Denktank. Dit onderzoeksbureau zou, als deel van de
opdracht, een markconsultatie
uitvoeren, die niet per se hoeft te
leiden tot het verstrekken van een
opdracht aan één van de geconsulteerde marktpartijen. Op deze manier
wordt ons inziens gewaarborgd dat
er een keuze gemaakt wordt, waar
zowel ‘de politiek’ als de gebruikers
achter staan” aldus Geurts. Hij wil dan
ook dat het onderzoeksbureau niet
alleen kijkt naar commerciële partijen
voor het zwembad. “Het ligt voor
de hand dat de gemeente eigenaar
blijft van het zwembad”, aldus een
woordvoerder van de gemeente.
“Een andere partij, dit kan een commerciële partij zijn maar ook een
samenwerking tussen verenigingen of
een stichting, gaat het bad dan voor
de gemeente exploiteren. Zij krijgen
dan een bijdrage van de gemeente
en zijn verder verantwoordelijk voor
de dagelijkse gang van zaken en niet
meer de gemeente zelf. Er kunnen
vanuit de consultatie ook oplossingen
denkbaar zijn dat de gemeente niet
eigenaar is van het bad maar wel een
bijdrage levert.”

Kiest u voor kwaliteit?
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Bijenvolk strijkt neer in
Horster appelboom
Verbazing en bewondering, dat zijn de woorden van Antoon Kerkhoff (73) uit Horst. Hij keek gek op
toen hij na het vallen van de laatste herfstbladeren zag dat er een bijenvolk in zijn hoogstam appelboom is neergestreken. Antoon vertelt: “Na de storm van afgelopen week dacht ik te zien dat er plastic
in de boom hing. Toen ik goed ging kijken, ontdekte ik deze bijenbouwplaats. Bijen zijn hele nuttige
dieren. Ik heb verschillende fruitbomen op m’n erf staan en bijen zijn goed voor de bestuiving van de
vruchten. Ik hoop dat de lokale imkervereniging dit bijenvolk redt, want ik weet niet of ze de vorst hier
overleven.” Hij heeft contact opgenomen met een lokale imker en wacht nog op een reactie van de
Horster imkervereniging.

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!
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Michel Hendrix en Silvie Kempen
wij feliciteren Wapenmakerij Hendrix
voor de benoeming

Ondernemer van het Jaar

en wensen veel succes voor de toekomst
Tel.: 046-443 33 68 • E-mail: info@schietbaanonderhoud.nl

Beste Michel en Silvie

Wapenmakerij Hendrix

Van harte gefeliciteerd met
de Ondernemersprijs 2016

Sylvie en Michel,
van harte gefeliciteerd
namens directie en medewerkers
van Vullings BV

Arvalis feliciteert
Wapenmakerij Hendrix
met het winnen van de
ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2016

www.rabobank.nl/horstvenray
Een aandeel in elkaar

www.arvalis.nl

Van harte
gefeliciteerd met de
ondernemersprijs 2016!
Severens Beveiliging BV
T 077 - 398 33 22
www.severensbeveiliging.nl

Gefeliciteerd met de
Ondernemersprijs 2016!

Michel en Silvie, gefeliciteerd!

Michel en Silvie,

hartelijk gefeliciteerd
met de
Ondernemersprijs 2016!

rijs 2016!

Gefeliciteerd met de Ondernemersp

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

www.martensasperges.nl

Zandterweg 3 5973 • RB Lottum
T 077 - 463 13 96 • M 06 - 30 57 95 27
E mail@trimsalonwoef.info • I www.trimsalonwoef.info

www.linqeventgroup.nl

NAMENS DE
VOLGENDE BEDRIJVEN
Hey You! The rock steady crew feliciteert Wapenmakerij Hendrix
met de ondernemersprijs Horst aan de Maas 2016!
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College: laat Sevenumse tennisvereniging
banen zelf renoveren
Gemeente Horst aan de Maas wil budget uittrekken om vier van de zes verouderde tennisvelden van TV Apollo
’69 uit Sevenum te renoveren. De club wil echter alle zes velden vernieuwen en biedt daarom aan de werkzaamheden voor hetzelfde budget in eigen beheer te verrichten.
De tennisbanen van TV Apollo uit
Sevenum zijn 17 jaar oud. Ondanks het
in 2014 uitgevoerde onderhoud kampt
de club met problemen met de banen.
Na een regenbui blijft bijvoorbeeld
vaak water op de baan staan, waardoor
trainingen en wedstrijden niet door

kunnen gaan. Gemeente Horst aan de
Maas is eigenaar van het tennispark
en is verantwoordelijk voor renovaties.
Het College van B&W stelt de gemeenteraad voor een kleine 144.000 euro
beschikbaar te stellen voor de grootschalige renovatie van de tennisbanen.

Daar zou de club de komende vijftien
jaar dan weer mee vooruit kunnen.
De gemeente houdt echter richtlijnen van de landelijke tennisbond
aan, die op basis van het ledenaantal
bepalen hoeveel verlichte banen een
club minimaal nodig heeft. Omdat de

Sevenumse tennisclub ongeveer
driehonderd leden heeft, komt ze
voor slechts vier van de zes banen
voor renovatie in aanmerking, aldus
het College van B&W. Daarvoor schat
de gemeente 143.990 euro nodig te
hebben.
Het bestuur van TV Apollo ’69 heeft
inmiddels het verzoek ingediend om
in plaats van vier banen alle zes de
banen te renoveren, maar dan in eigen

beheer. Zij heeft aangegeven dat zij
in staat is met hetzelfde budget alle
zes de banen op te kunnen knappen. Het College van B&W stelt de
gemeenteraad voor in te stemmen met
het voorstel van TV Apollo ’69 en het
krediet aan de vereniging beschikbaar
te stellen. De gemeenteraad beslist
tijdens de raadsvergadering van dinsdag 20 december over de mogelijke
renovatie van het tennispark.

Gevonden voorwerpen

Tabaksnijmachine Melderslo
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: de tabaksnijmachine uit Melderslo.

In een tijd dat roken steeds meer
in de taboesfeer komt, is het lastig
voor te stellen dat het in het midden
van de vorige eeuw heel normaal was
om tabaksplanten tussen de bonen
en aardappelen in je groentetuin te
hebben staan. En wie thuis zijn eigen
sigaren of sigaretten maakte, had
daar onder een tabaksnijmachine voor
nodig, gemaakt door de plaatselijke
timmerman en smid. Daar zijn er vandaag de dag niet veel meer van over.
Museum De Locht in Melderslo heeft er
echter een in haar collectie. “Voor de
Tweede Wereldoorlog was het roken
van sigaretten minder in gebruik”,
vertelt Piet Lenssen van Stichting
Geschiedenis Melderslo. “Er werden
meer sigaren gerookt in diverse maten,
oudere mannen maakten ook veel
gebruik van pruimtabak. Het roken van
de sigaret kreeg een impuls door de
oorlog, de Engelse soldaten beschikten over mooie verpakte sigaretten,
die veelvuldig gerookt hun werden.
Ze boden deze ook veelvuldig aan, ook
als ruilmiddel voor bijvoorbeeld eieren.
Zo leerden de jongens en mannen
vanzelf het roken, het was zelfs stoer
sigaretten roken.”
Omdat net na de oorlog sigaretten lastig te verkrijgen waren, teelden
veel mensen hun eigen tabak thuis.
“De bladeren van de tabaksplant werd

in de herfst te drogen gehangen in
een open schop, op iedere boerderij was er wel een open schop
voor stalling van het gereedschap,
dit was een ideale droogruimte.”
Voor het drogen werden de bladeren doormidden gesneden, midden
door de grote nerf, aan de steelzijde
bleven de twee bladdelen aan elkaar,
dus het was gemakkelijk deze zo
aan een draad te drogen te hangen.
Als de tabak goed droog was, konden
hier sigaren van gerold worden.
“Ook waren er de zogenaamde pakjes, sigaretten vloeipapier, ‘vloeikes’
in de handel. De tabak werd zelf kort
gesneden en men rolde zelf sigaretten. Sommigen die zuinig waren
rolden dunne sigaretten anderen
weer extreem dikke. Ik heb soms
samen met andere kinderen tabak
kort gesneden voor de grotere jongens in de buurt die hierom vroegen.
Later kwamen er meer sigarettenmerken in de handel.” Tot lang na
de oorlog werd er nog veel eigen
teelt gerookt. “Doordat er veel
sigarenmerken in de handel waren,
ontstond er na de oorlog op school
een rage sigarettenbandjes sparen.
Het was ook een onderling ruilartikel
geworden. Kinderen klampten aan bij
mannen die een sigaar op staken om
zo hun verzameling uit te breiden.”

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

AMBACHTELIJK GOURMETTEN
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Wij zijn bedroefd omdat onze secretaris

Als leven lijden wordt,
is rusten goed.

Servaas Huys

Op de eerste zondag van de advent is in alle rust ingeslapen
mijn lieve man, ôzze pap, schoonvader en opa

Jan Geurts

is overleden.
Hij zal in onze herinnering blijven als diegene die ons met zijn
streven naar dorpsdagvoorziening KOM ER BIJ Grubbenvorst
een plek heeft gegeven waar wij ons allemaal thuis voelen.
Wij wensen Piem, alle kinderen, kleinkinderen
en verdere familie heel veel sterkte.

“Muisers Jan”

Gasten, vrijwilligers en bestuur Kom Er Bij Grubbenvorst
echtgenoot van

Nel Geurts - Geurts
Wij kijken met een goed en warm gevoel terug
op een mooi afscheid van

Hij overleed op 89-jarige leeftijd.

Thea van Rens-Reijnders
We missen haar heel erg, maar alle blijken van medeleven in de vorm
van vele kaarten en de belangstelling bij het afscheid
zijn voor ons een grote steun geweest.

Roermond, Mam
Horst, Annemie en Paul
Karlijn en Dave
Daan
Koen
Eindhoven, Gert en Jolan
Eindhoven, Francien † en Gerard
Tess
America, Joop en Madeleine
Thom
Mirre
Sevenum, Jacqueline en Theo
Eva
Dennis
Tijs

Daar zijn we jullie allemaal erg dankbaar voor.
Ger, kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

Daar het voor ons onmogelijk is iedereen
persoonlijk te bedanken, willen wij jullie
langs deze weg van harte bedanken voor
jullie blijken van medeleven, bloemen,
condoléances en kaarten bij het verlies van

Richard Korver
Jullie medeleven is voor ons hartverwarmend
geweest en was tot grote troost en steun.
Speciaal woord van dank gaat uit naar
de sprekers en Muziekvereniging St. Caecilia
voor hun bijdrage aan het bijzondere afscheid.

Roermond, 27 november 2016
Correspondentieadres:
van Merwijckstraat 23, 5961 SB Horst

Janine, Joyce en Tom, Niels Korver
America, november 2016

Met ons eigen gezin nemen wij afscheid van Jan, pap en opa.

Beveiliging. Uw winkel gewoon weer
veilig, bel: 077 750 33 03.
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.

Ons bereikte het droevige bericht,
dat is overleden

Bér Zanders
Initiatiefnemer, oprichter, eerste voorzitter en
erelid van Judoclub Jigoro Kano Sevenum.
Hij legde de stevige basis voor onze mooie vereniging.
Wij wensen de familie heel veel sterkte bij de verwerking
van dit verlies.
Bestuur, trainer en leden Judoclub Jigoro Kano Sevenum
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.

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.

Surprises voor spotprijsjes.
Wij hebben plaats nodig en daarom
moeten alle cadeau-artikelen
weg. Funmokken, reukkaarsen,
sleutelhangers, signbordjes, enz.
voor spotprijsjes! Alles moet weg!
SterVideotheek, Venloseweg 2, Horst.
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
Opslagbox/werkruimte Horst.
Nieuwe opslagboxen/werkruimtes,
vanaf 25 m2, geïsoleerd. Tel. 06 24 19
24 01, Businesscentrum Horst.

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.
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
Beveiliging. Bent u de
winkeldiefstallen zat bel, All in
Security (Venlo). Tel. 077 750 33 03.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Dag en nacht bereikbaar

Houtbrieketten. Te koop
houtbrieketten-beuken; 3,00 euro per
10 kg. Tel. 06 50 63 13 61.
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.
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.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Goedkoop films kopen! Wij ruimen
weer een groot aantal ex-verhuurfilms
op. 5 films voor € 15,- of 10 films
voor € 25,-. Op=op! Ster Videotheek,
Venloseweg 2, Horst.
www.videotheekhorst.nl
Schilder nodig? Bel Jan Bosman
06 11 35 09 70/077 475 09 80 voor
alle voorkomende schilderwerken.
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Kantoorruimte, ideaal voor starters,
vanaf € 250/mnd, div. afm. Tel. 06 24
19 24 01 Businesscentrum Horst.
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
Inloopavond Praktijk Keuten
5 december v.a. 19 uur Horsterweg 16c
Broekhuizen www.praktijkkeuten.nl
Beveiliging. Lekker veilig bel, All in
Security (Venlo) Tel. 077 750 33 03.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Bekijk al onze meubels in de webshop!
Witte meubels - eiken boomstamtafels
maatwerk - kussens – tuinmeubels.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Groepscursus gezond afslanken.
Professionele begeleiding door
BGN gewichtscoach. Werken aan
een gezond gewicht en vitaliteit.
Géén shakes of zakjes-pakjes maar
‘’Puurgezond’’ eten.Start 03-01-2017.
www.vrouwenvitaal.nl 06 52 14 76 00.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Peelse Kerstmarkt Helenaveen.
Zon. 11 dec. bent u weer van harte
welkom op de Peelse Kerstmarkt.
Sfeervol en gemoedelijk; de Peel in
kerstsfeer! 11-17 u, 2,50 entree, kind.
tot 16 jr gratis. De 1e 300 bezoekers
krijgen ‘n goodiebag!
Woninginrichting bij u thuis.
Zie onze website voor de actie’s:
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
zoals trap bekleden v.a. €150,00.
Bel: 06 16 37 45 14.
Hoi. www.jeaninegeurts.nl
Kerstdecoraties. Voor al uw blijvende
en verse betaalbare kerstdecoraties
in alle kleuren en variaties.
Kom naar “Miniatuur” Miny Kanters,
van Bronckhorststraat 92,
tel. nr. 077 398 51 08.

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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Wittenhorst en Sparta

Clubs stoppen voorlopig met gebruik
kunstgrasvelden
De besturen van voetbalverenigingen RKSV Wittenhorst uit Horst en Sparta ’18 uit Sevenum hebben in overleg
met gemeente Horst aan de Maas nu ook besloten per direct en tot nader bericht te stoppen met het voetballen en
trainen op de kunstgrasvelden. Zij wachten de resultaten van het onderzoek niet meer af, maar nemen het zekere
voor het onzekere.
Eerder werd besloten om het
standpunt van de KNVB te volgen en
door te spelen op de velden. De KNVB
liet ook dinsdagochtend 29 november
nog weten zich te richten op de
resultaten van het officiële onderzoek
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van
het ministerie van Volksgezondheid.
Die resultaten worden medio december
verwacht. “Voor de KNVB zijn de
resultaten uit dit onderzoek leidend.
Het RIVM en het ministerie hebben
onlangs ook aangegeven dat op basis
van de huidige gegevens er geen reden
is te stoppen met sporten op de

kunstgrasvelden.”
Aanleiding voor Wittenhorst en
Sparta om van gedachten te veranderen, was onder andere berichtgeving
van de NOS op zondag 27 november.

Standpunt herzien
“Nu uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat er op meerdere
kunstgrasvelden in Nederland daadwerkelijk hogere hoeveelheden kankerverwekkende stoffen aangetroffen zijn in
de korrels, herzien de besturen van de
clubs dit standpunt”, geven beide verenigingen maandagavond 28 november aan.

Gemeente Horst aan de Maas gaf
het bedrijf SGS onlangs de opdracht om
monsters te nemen en te onderzoeken of op de kunstgrasvelden in Horst
en Sevenum ook de bewuste rubbergranulaatkorrels gebruikt worden.
Het resultaat van dit onderzoek wordt
over enkele weken verwacht, maar de
besturen van de voetbalclubs besloten
geen onnodige risico’s te willen nemen
het spelen op kunstgrasvelden.
“Afhankelijk van het resultaat
van het onderzoek van de gemeente
worden verdere stappen ondernomen.
Tot die tijd worden geen trainingen
en wedstrijden meer gehouden op

de kunstgrasvelden. De teams van
beide verenigingen worden later
geïnformeerd over de gevolgen van de
beslissing voor de geplande trainingen
en wedstrijden”, laten de verenigingen
weten. Sparta geeft aan een alternatief
trainingsschema opgesteld te hebben voor de komende twee weken.
Daarna was onderhoud van de velden
gepland. Voetbalvereniging SVEB uit
Broekhuizen en Broekhuizenvorst
gaf in oktober al aan voorlopig geen
uitwedstrijden op kunstgrasvelden met
rubbergranulaat te spelen.

‘Experiment op
gezonde mensen’
Uit een uitzending van Zembla eerder dit jaar bleek dat er een verband
zou kunnen zijn tussen enkele vormen

van kanker en het spelen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Het RIVM
heeft hier eerder onderzoek naar
gedaan, maar in de uitzending kwam
naar voren dat dit onderzoek niet erg
diepgravend was. Zondag bracht de
NOS een daaropvolgend bericht naar
buiten waarin professor Bob Löwenberg
stelt dat het bewezen is dat de rubber
granulaatkorrels die op kunstgrasvelden worden gebruikt, kankerverwekkende stoffen bevatten. Hoewel niet
bewezen is dat de kunstgrasvelden
slecht zijn, is ook niet onomstotelijk
vastgesteld dat ze veilig zijn, aldus de
professor. De hoogleraar hematologie
noemde het doorgaan met voetballen
op dergelijke velden ‘een experiment
op gezonde mensen.’ Hij geeft aan dat
de risico’s niet in te schatten zijn en dus
beter vermeden kunnen worden.

75.000 euro voor sportzone

Gemeente ondersteunt samenwerkingen
Afslag 10
Wethouder Bob Vostermans stelt de gemeenteraad van Horst aan de Maas voor om 75.000 euro beschikbaar te
stellen om de samenwerkende partijen voor de sportzone in de Kasteelse Bossen in Horst te ondersteunen.
De stuurgroep presenteerde haar
visiedocument over de sportzone
afgelopen zomer. Gemeente Horst aan
de Maas reageert hier nu op met het
voorstel een werkkrediet van
75.000 euro beschikbaar te stellen.
Met het budget wil de gemeente laten
zien dat ze de inzet van de plannen
vanuit de bevolking zeer waardeert.
Ook zouden kleine initiatieven met dit
budget al uitgevoerd kunnen worden.
“En daarmee kan naar buiten toe ook
getoond worden dat er concreet iets

gedaan wordt in het sportzonegebied”,
aldus het College van B&W van Horst
aan de Maas. Het budget is bedoeld om
bijvoorbeeld te ondersteunen op
gebied van ”mankracht, expertise,
faciliterend, maar ook in de vorm van
een financiële bijdrage.”
De stuurgroep Afslag 10, voorgezeten door dezelfde wethouder
Vostermans, is druk doende om partijen
te vinden en te verbinden om de
samenwerkingen in het concept vorm te
geven. De gemeente had hier tot nu toe

een faciliterende rol in en wil dit blijven
ondersteunen. De stuurgroep is daarnaast enkele werkgroepen in aan het
richten met bijvoorbeeld betrekking tot
gezamenlijke inkoop of communicatie.
De gemeente geeft aan nog geen
oordeel te hebben gevormd over de
‘hardware’, waarmee ze de ruimtelijke invulling als sportcomplexen of
infrastructuur bedoelt. Ze stelt ook
wel in te zien dat het “mogelijk een
logisch vervolg [is] op de software (de
samenwerkingsinitiatieven, red.).”

Als alle ideeën van de stuurgroep tot
uitvoering worden gebracht, dan wordt
de Kasteelse Bossen een gebied waar
cultuur, onderwijs, sport en recreatie
hand in hand gaan. Zo voorzien zij
bijvoorbeeld een nieuwe renbaan, een
tweede sporthal naast de Dendronsporthal en een zwembad. De kosten
zijn tot nog toe berekend op 29,2 miljoen euro en de verwachte uitvoertijd is

10 tot 15 jaar. De haalbaarheid van het
plan wordt nog onderzocht, mede met
dit krediet. De gemeente is uiteindelijk
verantwoordelijk voor de ruimtelijke
ontwikkelingen. Ze wil de werkgroep
daarbij als klankbordgroep laten fungeren.
De gemeenteraad beslist op dinsdag 20 december over het al dan niet
beschikbaar stellen van het krediet.

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

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

Te Koop

KERSTBOMEN

Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten

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

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

met kluit, in pot of gezaagd
kerstgroen gratis

Vier generaties
Met de geboorte van Anna Buijssen zijn de vier generaties in haar familie compleet. Anna is de
dochter van Denise Bexkens uit Den Haag. Oma is Nelly Bexkens-Gijsbers uit Tienray en overgrootoma
Nel Gijsbers-Kleuskens, eveneens uit Tienray.

Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 18.00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.00 uur
zondag 10.00 tot 16.00 uur
U kunt bij ons pinnen!

M. Direks Boom- en
Plantenkwekerij

Horsterweg 21a, Castenray
tel.: 06-20 22 92 25

www.boomkwekerijdireks.nl

www.bekro.nl

Verwarming
■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27
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Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg? Kijk
op onze site of bel 077 467 01 00.
Medisch Pedicure Meet4Feet.
Op zoek naar een Medisch Pedicure?
Maak dan nu een afspraak voor een
behandeling in mijn praktijk
of een behandeling aan huis!
Tamara Boumanns 06 23 88 70 57
www.meet4feet.nl
Te koop kerstbomen. Doolgaardstraat 33
Horst. Tel. 077 398 54 02.
Poetshulp gevraagd in regio Horst
voor vrijdagmorgen. Bij interesse en
vragen kunt u bellen naar telnr.
06 23 77 19 88 (graag bellen na
17.00u).
Meubels te koop. T.k. donker eiken
(E50) toogkast, tafel ovaal en
6 stoelen, dressoir, salontafels, tv-kast,
hoektafel. Tel. 077 398 46 24 na
18.00 uur.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze vakkundig en
betaalbaar op. Reparatie pc/laptop,
onderhoud, antivirus, beveiliging,
opschonen, WiFi 06 14 51 11 20.
Te koop kerstbomen “Omorika” in pot
€ 8,00. Bemmelstraat 15, Horst
Te koop kerstbomen Picea Omori
van 125/225 m. Vers van het veld,
elke dag open vanaf 3 dec. van 9.00
uur tot 17.00 uur, zondags gesloten
behalve 11 dec ook open. € 10.00 per
stuk. Fam. Pouwels Swolgensedijk 13
Melderslo tel. 06 23 76 57 95.
Tijdelijke woonruimte gezocht. Gezin
met 2 volwassenen kinderen zoekt
een tijdelijke woonruimte met ingang
van 1-1-2017. Tel. 06 53 67 80 37.
Boomverzorging, boom kappen.
Moeilijke bomen te kappen, eventueel
met professionele klimmer, gratis info.
André Pouwels 06 52 40 67 46.
Qre Praktijk voor natuurgeneeskunde.
Voor mens & dier. O.a. ook voedingsintolerantietesten. Zie www.Qre.nl
Zonnepanelen. Bent u geïnteresseerd
in zonnepanelen? Vraag een
vrijblijvende offerte bij uw plaatselijke
installateur. JS Totaalinstallateur uit
Horst bel of mail naar 06 51 92 23 21
of js.totaalinstallateur@ziggo.nl
Telefoon- en tabletreparatie bij
Telefoonmaken.nl, Venloseweg 2,
5961JC Horst. (bij Ster Videotheek).
Gratis parkeren voor de deur.
Tel. 077 398 78 55
www.telefoonmaken.nl
Kerstbomen Omorika tot 2,5 mtr
dinsdag t/m vrijdag iedere middag,
zaterdag de gehele dag. AlardsReinders Blaktweg 71 Melderslo.
Schilderwerk gevraagd. Achterstallig
schilderwerk? Bel dan de vakschilder,
ruim 35 jaar ervaring, zowel particulier
als bedrijf. Schildersbedrijf Jan Bosman.
Tel. 077 475 09 80/06 11 35 09 70.
Bezoekje van Zwarte Pieten. Verras
iemand met een mooi boeket of een
sfeervol kerststuk, event. met een
persoonlijk gedicht. Maandagavond
5 dec. bezorgen de Pieten...met heel
veel pepernoten! Bouquetterie ‘t Hofje
America 077 464 20 17.
Gevraagd woningen voor directe
aankoop. Voor meer informatie
tel. 06 55 12 69 96 of mailen naar
info@heikevastgoed.nl

zonne
klaar
Reparatie en onderhoud
van rolluiken
Ron van Gool
06 202 88 600

Welkom lieve knulletjes!
Geboren op 22 november 2016

Cas en
Max

HALLO in...

Zoontjes van
Kriss den Mulder & Stefan Heldens
Broertjes van Fer
Horsterweg 64c, 5971 NG Grubbenvorst

Geboren

Geboren

24 november 2016
Zoon van
Tim Janssen en Jenny Piepers
Landauer 15
5966 TA America

20 november 2016
Zoon van
Kevin Houben en
Hanneke Hanssen
Helmesstraat 18
5961 HW Horst

Geboren

Geboren

Kai

Stan
21 november 2016
zoon van
Patrick en Christien
Roosen-Niessen
Losbaan 47
5971 PA Grubbenvorst

Handgemaakt keramiek.
Grubbenvorst eenmalige verkoop
handgemaakt keramiek. Zaterdag
3 dec. van 13.00-17.00 uur.
M.v.d. Ochtend. Mgr. Moorslaan 14
Grubbenvorst.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen en
vragen, bel mij op 06 31 52 45 17. Ook
voor computerles privé of groep.
Hotstones. Massage met warme
stenen. www.happyfeet.simpsite.nl
Valise Atelier & Natuur. Kerstworkshop. Maak een kerstversiering voor
buiten, binnen, tafel, sidetabel, raam,
hangend of staand. Een beetje van
Valise en heel veel van jezelf! Kijk voor
ideeën en data op www.valise.nl

Lenn

Fem

24 november 2016
Dochter van
Willem van den Munckhof en
Anouk Kleuskens
Dentjesweg 28
5961 RN Horst

Geboren
24 november
2016

Binck
Zoon en broertje van
René, Robin en Meis
van Lieshout
De Patrijs 12, 5864 BV Meerlo
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.

Gambia
Jan en Ans Litjens uit Melderslo bezochten onlangs het
Afrikaanse Gambia. Op de foto zijn zij te zien met lokale gids David
uit Kololi. “Na jaren van vakanties in diverse Europese landen wilde
we wat meer van de wereld zien en zijn we bijna twee weken op
vakantie geweest in het mooie Gambia. Op de foto staan we in de
zogenaamde olifantenboom. De wortels van die boom lijken op
olifantenoren en is ruim 400 jaar oud”, aldus Jan Litjens. Deze boom
staat bij de Kachikally crocodile pool.

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed
Professioneel, ervaren
en betrokken
Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl

AKTIE

2 + 1 GRATIS
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL
ACTIE T/M 18 DECEMBER 2016

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

Andalucia
Rob en Esther uit Griendtsveen en Sandra en Hay uit Kronenberg
zijn al 15 jaar vrienden. Dit jaar gingen ze gezamenlijk op vakantie
in Zuid Spanje, naar Andalucia. Daar maakten ze onder meer een
jeepsafari. “Malaga en Torremolinos zijn mooie steden om zeker
een keer te bezoeken. We kijken alweer uit naar ons volgende
uitstapje, en hopen dat er nog veel volgen.”

nieuws 09
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Werkzaamheden
Kabroeksebeek

Vervolg voorpagina

Bij de Venrayseweg in Horst wordt momenteel gewerkt aan de ontkluizing van de Kabroeksebeek. Maandag 28
november vond een rondleiding plaats langs de werkzaamheden.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Wethouder Paul Driessen van
Horst aan de Maas en Joke Kersten,
bestuurslid van het waterschap, gaven
een toelichting. Ter hoogte van de
Venrayseweg loopt er een onder-

Gemeente vraagt
kapvergunning lanen
Griendtsveen aan
Van die 175 huishoudens betuigde
meer dan 75 procent met een handtekening haar steun aan de werkgroep.
Omdat dat volgens de gemeente
een duidelijk signaal is, heeft zij de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
en adviesbureau Copijn gevraagd te
adviseren over hun eigen plan én het
alternatief dat de werkgroep aanbood.
Op advies van deze bureaus wordt
het oorspronkelijke plan iets aangepast:
lanen worden pas volledig vervangen
als nog maar 25 procent van de oorspronkelijke bomen aanwezig is. In het
oorspronkelijke plan was dit 50 procent,
waardoor meer gezonde bomen gekapt

grondse dichte beekpassage door Horst.
Deze duiker is in de jaren 50 aangelegd.
De bestaande duiker kan bij pieken het
water niet goed verwerken waardoor
er wateroverlast ontstaat bij hevige

zouden worden. De indeling en lengte
van de diverse laansegmenten kan
worden aangepast. Ook neemt de
gemeente langer de tijd: het plan zal
in totaal waarschijnlijk 30 jaar in beslag
nemen en ruim 30.000 euro per jaar
gaan kosten. Ook Hoewel de bewoners
positief staan ten opzichte van de aanpassingen, blijven zij vasthouden aan
hun eigen standpunten.
Gemeente Horst aan de
Maas vraagt één overkoepelende
kapvergunning aan voor het hele
project. Het is nog niet duidelijk of de
werkgroep tegen deze vergunning in
bezwaar gaat.

neerslag. Vooral bij de laag gelegen
bebouwde percelen. Waterschap Peel
en Maasvallei lost dit op door de dichte
passage te vervangen door een bredere, grotere en open constructie.

Wout Poels genomineerd voor
Limburgse sportprijs
Wielrenner Wout Poels uit Meerlo is genomineerd voor de Go for Gold Sportprijs Limburg van provincie
Limburg. Op zondag 27 november maakte een vakjury de genomineerden bekend.
Wielrenner Wout Poels is genomineerd in de categorie ‘sportman’.
Hij neemt het op tegen medewielrenner Tom Dumoulin en Formule
1-coureur Max Verstappen. De genomineerden werden door een vakjury
gekozen. De uiteindelijk winnaar wordt
mede bepaald door publieksstemmen.
Poels heeft een succesvol jaar achter de
rug met zijn Team Sky. Zijn team won

met kopman Chris Froome de Tour de
France. Persoonlijk zette Poels de klassieker Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam.
Zijn succes bleef niet onopgemerkt: fans
van Team Sky beloonden hem onlangs
met de Team Sky Fan Award. Het team
bekroonde zijn inzet met een driejarige
verlenging van zijn wielrencontract.
Op maandag 19 december worden de
prijzen uitgereikt vanuit schouwburg De

Domijnen in Sittard-Geleen. Naast de
categorie van Poels worden ook prijzen
uitgereikt voor sporter met een beperking, sportvrouw, sportploeg en sporttalent. De Provinciale Sportprijs Limburg
is een initiatief van de provincie,
Huis voor de Sport Limburg, Topsport
Limburg en enkele Limburgse media.
Stemmen kan via
www.sportprijslimburg.nl

Verzet tegen uitbreiding recreatiepark Ooijen

HALLO in Sauerland
De familie Linders was begin november met de broers en zussen
een weekend in het Duitse Sauerland. Zij maakten deze foto in
Wuppertal, nadat ze de Schwebebahn hadden genomen.

De uitbreidingsplannen van recreatiepark Kasteel Ooijen in Ooijen stuiten op verzet van onder meer omwonenden en enkele natuurorganisaties. Zij vrezen onder andere voor een aantasting van de natuur, de toegankelijkheid van het gebied en een toename van verkeer.
Het recreatiepark maakte onlangs
bekend te willen gaan uitbreiden
met onder meer de aanleg van een
jachthaven, negentig kampeerplekken
voor chalets en een nieuw kampeerterrein. Bewoners van het buurtschap
Ooijen, maar ook Rijkswaterstaat,
Werkgroep Natuur en Landschap
Broekhuizen en Broekhuizenvorst,
Werkgroep Maas, Broekhuizen en
Broekhuizenvorst en een nabijgelegen fabrikant van diepvriesvoedsel,
hebben hun bedenkingen bij deze
plannen. De camping wordt deels
gebruikt voor de huisvesting van

arbeidsmigranten. Volgens de omwonenden is hen in 2013 toegezegd dat
de huisvesting tijdelijk was en dat de
vergunning, die tot en met 2018 loopt,
daarna niet verlengd zou worden.
In het nieuwe bestemmingsplan
staat dat een groter oppervlak van de
camping gebruikt mag worden voor
de huisvesting van arbeidsmigranten.
Zij zijn nu bang dat de ondernemer
de nadruk gaat leggen op het onderbrengen van arbeidsmigranten in
plaats van recreatie. Ook vragen zij
zich af of een jachthaven wel rendabel is in het gebied. De Werkgroep

Natuur en Landschap Broekhuizen
en Broekhuizenvorst vindt dat het
initiatief een te grote impact op de
omgeving heeft. Door de uitbreiding
richting het dorp wordt het gebied
voor wandelaars om te recreëren
een stuk kleiner, aldus de werkgroep.
“Een groot gebied langs de Maas
gaat op slot.” De nabijgelegen firma
in diepvriesvoedsel wil daarnaast de
garantie van gemeente Horst aan de
Maas dat de plannen van het park zijn
eigen bedrijfsactiviteiten niet in de
weg staan. De gemeente neemt de
zienswijzen in behandeling.

Autobedrijf

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

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

werken

America Tel. 06-12359686
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Herken de persoon

Wie zijn deze personen die afgelopen jaar in het nieuws waren? Zet de
letters in de corresponderende vakjes.

SINTERKLAASACTIE

1 Deze wielrenner deed mee
aan de Olympische Spelen in
Rio de Janeiro

Los de puzzels op

4 Naar deze ‘meester’ wordt in
America een straat vernoemd

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.
In de puzzel van vorige week is helaas een fout geslopen. Bij vraag acht staan het verkeerde
aantal invulvakjes. Dit is voornaam van de presentatrice van het Sinterklaasjournaal (Dieuwertje,
10 vakjes, 3 letter omcirkeld)

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

2e prijs Vuurtafel

2 Deze wethouder heeft onder
meer wonen en sport in zijn
portefeuille

Beschikbaar gesteld door Groenrijk uit Maasbree

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

Vul op onderstaande bon de oplossingen in van alle drie de puzzels en vul de slagzin aan.
Lever de bon 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.
De winnaars worden in de editie van donderdag 8 december bekendgemaakt. Over de
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

5 Zij was een van de
gasthoofdredacteuren

Deelnemersbon Sinterklaasprijsvraag
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
E-mail

3 Zij was aanwezig bij de
opening van de Beweegstraat in Hof
te Berkel

1/3
2/3
3/3

...
6 Dit is de
kinderboekenambassadeur

Vul de slagzin aan:

(Foto: NTR)
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Buitenterrein en huisvesting

Herontwikkeling Mikadoterrein
Het Mikadoterrein in Horst wordt de komende jaren op de schop genomen. Zo wordt onder meer de huisvesting
voor de cliënten van Dichterbij aangepakt en het buitenterrein opnieuw ingericht.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

passanten aantrekkelijk is om naar toe
te komen”, zegt Paul Oomen, manager
vastgoed. “Er komt geen vastomlijnd
plan, maar een soort kapstok met
een flexibele invulling afhankelijk van
de vraag van cliënten en de markt.”
Waarschijnlijk wordt de huisvesting van
de cliënten als eerste aangepakt, aangezien die verouderd is. Er wordt gekeken naar welke gebouwen gesloopt
moeten worden of voor welke een
renovatie voldoende is. Alles bij elkaar
gaat het om een gebied van 1,2 hectare. “Voor de buitenruimte zijn we aan

het denken aan het creëren van een
waterpartij, die kan fungeren als scheiding tussen de verschillende sferen in
het gebied. De dierenweide blijft, maar
het kan zijn dat deze naar een andere
plek verhuist.” Oomen geeft aan dat de
omwonenden en cliënten nadrukkelijk
bij de uitwerking worden betrokken.
Een planning is er nog niet. “Dit is een
project waar zeker enkele jaren voor
wordt uitgetrokken. Zo lang de ideeën
nog niet concreet zijn, kunnen we
ook nog geen raming van de kosten
geven.”

Open dag SunPower campus
Arbeidsbemiddelaar Sun-Power verhuisde in mei naar de Nehobolaan
in Tienray. Om dat te vieren, organiseerde het bedrijf vrijdag 25 november een open dag voor inwoners van Tienray, zakenrelaties en andere
geïnteresseerden.

Zorginstelling Dichterbij schreef
onlangs een wedstrijd uit voor de
herontwikkeling van het complex,
waartoe het hoofdgebouw aan de
Deken Creemersstraat, de groeps-

woningen aan de Van Bornestraat,
Van Blitterswijckstraat en Van
Bronckhorstraat en de dierenweide
behoren. Maandag 28 november werden de ingediende ideeën gepresteerd

aan de bewoners en omwonenden.
Een werkgroep gaat nu met deze voorstellen aan de slag. “We willen van het
Mikadoterrein een plek maken die voor
zowel bewoners als omwonenden en

Oh, zit dat zo!

Bezoekers konden een kijkje
nemen in de huisvesting en het kantoor van Sun-Power. Het bedrijf verhuisde onlangs naar de Nehobolaan
in Tienray. Eerst woonden medewerkers van Sun-Power in het klooster
van Tienray en zat het kantoor aan de
Energiestraat in Horst. Nu zijn kantoor
en huisvesting voor de uitzendkrach-

ten naast elkaar gelegen.
De open dag was opgedeeld in
twee delen. ’s Middags waren de
bewoners van Tienray uitgenodigd en
vond de officiële opening plaats door
wethouder Bob Vostermans in gezelschap van burgemeester Kees van
Rooij. ’s Avonds kwamen de zakelijke
relaties, familie en vrienden langs.

Kom jij ons team versterken?
Wij zijn per direct op zoek naar een:

:
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

De winter is in aantocht
Door: Geertje Verkuijlen, advocaat
De bladeren beginnen te vallen, de temperatuur daalt, de dagen worden korter en de verlichting moet
eerder aan. De herfst is in volle gang en de winter komt in zicht!
controleer dan tijdig uw verlichting.
Wanneer u ervoor kiest om met uw
auto weg te gaan zorg er dan voor
dat deze periodiek wordt gekeurd
en is voorzien van veilige (winter)
banden. Maak bij sneeuw of condens
uw voorruit (sneeuw)vrij zodat uw
zicht zo min mogelijk belemmerd
wordt en pas uw snelheid aan, aan de
weersomstandigheden en de toestand
van de weg..

en de omvang en de ernst van de
schade. Uiteraard kunnen wij u
nader informeren over uw vragen.
Heeft u letsel opgelopen naar
aanleiding van een verkeersongeval
en wilt u graag advies over de
mogelijkheden? Neem dan contact
op met ons kantoor voor een
vrijblijvend en kosteloos eerste
adviesgesprek!

In deze tijd van het jaar zijn de
wegen vaak gladder en is het zicht
op de weg slechter. Kortom; de
kans op een ongeluk wordt groter.
Zorg er daarom voor dat u veilig op
pad gaat.

Heeft u alle veiligheidsvoorschriften in
acht genomen? Dan kunt u uiteraard
alsnog het slachtoffer worden van
een verkeersongeval met letsel tot
gevolg doordat bijvoorbeeld een
andere verkeersdeelnemer niet goed
Bent u te voet zorg er dan voor
heeft opgelet. De schade die u heeft
dat u goed zichtbaar bent voor de
opgelopen wilt u graag vergoed zien
andere verkeersdeelnemers. Maakt maar kunt u die schade ook verhalen?
u gebruik van een fiets of een ander Het antwoord op deze vraag hangt
vervoermiddel op twee wielen
af van de toedracht van het ongeval

Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 94 | www.putt.nl
verkuijlen@putt.nl

Ervaren projectleider /
werkvoorbereider
:

Interesse? Zie www.janssenbo.nl - info@janssenbo.nl
D e M a a s p o o r t t h e at e r & e v e n t s
e n s c h o u w b u r g v e n r ay p r e s e n t e r e n

Magische- en
fami liewek

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

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
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HIJ KOMT...

HIJ KOMT...

bestel jouw HALLO Voordeelpas 2017 nu op
www.hallovoordeelpas.nl
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en zo 13

GEPLUKT Marc Geraads

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.

chauffeur. Ik bleef een flinke tijd vrachtwagen rijden en deed dat internationaal en voor Van Gansewinkel. Maar al
die tijd wist ik dat ik dit niet mijn hele
leven wilde gaan doen. Toen ik klein
was, interesseerden nostalgische kermissen en het circus me altijd al sterk.
Mijn ouders hebben dit altijd tegengehouden. Zij zagen toch meer toekomst
in de transportwereld. Als artiest reis je
door het hele land en heb je geen vast
inkomen. Je bent afhankelijk van je
opdrachten. Ik snap wat ze bedoelden,
maar toch bleef het idee om artiest te
worden aan mij knagen.”

Interesse was meteen
gewekt

Marc Geraads (42) uit Horst is een echte artiest. Al van kinds af aan is hij geïnteresseerd in het circus en komt hij
graag op kermissen. Met zijn eigen bedrijf Vuurkunstenaar reist hij van hot naar her om als vuurspuwer shows te
geven, bijvoorbeeld op bruiloften of in het theater. Deze week wordt hij geplukt.
Hij werkte op de kleigroeve als grondverzetter. Mede vanwege mijn vader
besloot ik om de chauffeursopleiding

Marc groeide op in een normaal
gezin samen met zijn broer en zus.
“Mijn vader had zijn eigen bedrijfje.

PUZZEL

Sudoku
3

9
8

5

3

7

5

4
2

2

7

3
6

productiefaciliteiten en drang

1

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

Een betrouwbare partner

3

6

7
9

1

9
1

persoon met een flexibele instelling, voor de functie van

Interieurverzorger (m/v)

lopende markten zoals
professionele glastuinbouw,
natuurlijk en stedelijk groen,
hobbysector, champignon en
fruitteelt.

9

8

Heb je interesse in deze leuke baan met uitstekende arbeidsvoorwaarden?
Graag ontvangen wij dan vóór 11 december aanstaande, een (korte) brief met
daarin je werkervaring.
Je sollicitatie kun je richten aan mevrouw I. Reiniers - Swinkels.
Voor meer informatie kun je ook bellen: (077) 366 93 90.

Bij BVB Substrates wordt alleen
ceerd. Geleverd volgens afspraak

Oplossing vorige week:

Dit betreft een baan voor ongeveer 10 uur per week. Je bent drie avonden per
week beschikbaar vanaf 18:00 uur tot ongeveer 21:00 uur.

met specialisaties in uiteen-

het beste substraat geprodu-

4
9

Voor het schoonmaken van onze kantoren en kantines, zijn wij op zoek naar een
Jarenlange ervaring, moderne

voorop loopt in het vak.

7

9

Samen hebben zij ook een rijdend
museum overgenomen van kennis.
“Het is het kleinst rijdende museum
van Europa”, vertelt Marc. “Het is volledig gebaseerd op ieders eigen fantasie.
Er staan verschillende artefacten opgesteld waar je een eigen verbeelding
aan kunt geven. Toen we het museumpje overnamen, wilden we er wel een
eigen draai aan geven. Daarom zijn wij
momenteel bezig met het maken van
interactieve voorwerpen. Door middel
van fantasievoorwerpen, wordt er een
verhaal verteld waar elke bezoeker zijn
eigen verbeelding in kan brengen.”
Marc is ook een verzamelaar.
Hij heeft een nostalgische kermis en
circusattributen. “Veel materialen die in
de kermis staan, heb ik gekregen van
bekenden. Ik heb nog zo veel ideeën
hiervoor en ook voor mijn eigen zaak.
In de toekomst heb ik dus genoeg om
te ondernemen.”

ervoor dat BVB Substrates

1
9

Verhaal met
fantasievoorwerpen

Hou jij van aanpakken?
naar perfectionisme zorgen

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.

5

te gaan doen. Hij zei altijd: ‘Daar is
wel werk in te vinden en je bent altijd
bezig.’ Zo begon ik als vrachtwagen-

Onverhoopt stierf de vader van
Marc. “Toen heb ik echt even in de put
gezeten”, vertelt hij hierover. Door met
kermismensen mee te reizen wist ik
me hier uit te vechten. Het gevoel om
circusartiest te worden begon weer te
kriebelen. Op een gegeven moment
zag ik een aflevering van Willem Wever
op televisie voorbij komen. Daar trad
een vuurspuwer op. Mijn interesse was
meteen gewekt. Ik heb de makers van
Willem Wever benaderd en zo startte
mijn leven als vuurkunstenaar. Ik leerde
het vak kennen. Het is niet zomaar
brandbaar spul in je mond doen, een
vlammetje erbij houden en spugen.
Er komt veel meer bij kijken. Ik begon
te oefenen met water, want dit is een
stuk veiliger. Het is de kunst om geen
brandstof te verliezen als je blaast.
Er mag dus niets tijdens het moment
van spugen op de grond vallen of langs
mijn lippen naar beneden glijden.
Het is immers brandbaar spul en alles
wat in de omtrek van je gezicht zit,
vliegt in de fik. Na een tijdje had ik
het wel onder de knie. Toen ze in
2002 vuurspuwer zochten tijdens
Draaksteken, trad ik op. Het werd zo’n

groot succes dat ik er verder mee wilde
gaan.”
Marc gaf daarna regelmatig een
show weg bij de Kasteelboerderij
in Horst. Maar hij wilde zijn show
vergroten. “Met een beetje oefenen
kun je vuurspuwen, maar na een tijdje
is daar niets meer aan. Ik wilde meer
gaan doen met vuur. Daarom kwam ik
terecht in het theater. Dan ben je niet
alleen vuurspuwer, maar heb je ook
een rol. Sinds twee jaar heb ik een vast
vuurmaatje dat een grote aanvulling is in mijn bedrijf Vuurkunstenaar.
Samen komen wij tijdens bruiloften,
theatervoorstellingen of op festivals
optreden. Mijn vuurmaatje is meer
gericht op het maken van kostuums,
vuurschema’s en de regie. Bij een voorstelling is aankleding heel belangrijk.
Dit is een hele goede combinatie.”
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Dat is wat wij noemen een
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BVB Substrates | Euroveen B.V.
Californischeweg 10-B
5971 NV Grubbenvorst
E-mail: ISwinkels@bvb-substrates.nl

succesvolle basis voor groei.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.bvb-substrates.nl
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Wat
zeg je?
Uit cijfers blijkt dat de kerkbijdrages
fors terug lopen, net als de inkomsten uit
huwelijksmissen en uitvaartdiensten. Tijdens de
jaarlijkse Bisdomdag zei bisschop Wiertz dat
bij parochies het roer om moet. De pastoor
moet bijvoorbeeld in de toekomst zijn eigen
boterham gaan betalen, aldus de bisschop.
“Jemoet de parochie zien als een commerciële
instelling die zijn eigen broek op moet houden.
Inkomsten werven door iets te bieden”,
zegt deze inwoner. “Ook de kerk moet met
de tijd mee,” zegt een ander. “Een andere
realistische mogelijkheid zie ik helaas niet.
De afstand van velen vooral ook in onze streek
tot de kerk is zodanig groot geworden dat
voor algemene financieel ondersteunende
maatregelen onvoldoende draagvlak zal
blijken te bestaan”, laat een derde weten.
Wiertz zei in zijn toespraak ook dat het Bisdom

Inwonerspanel

1.672 leden

01

01
12

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ook zij moeten met de tijd mee’
Bisschop Wiertz zegt dat Limburgse kerkgemeenschappen in de toekomst meer zelfvoorzienend moeten zijn. Parochiebesturen en geestelijken moeten zelf op zoek gaan naar inkomsten om bijvoorbeeld kerken te onderhouden. De meerderheid van de inwoners van Horst aan de
Maas vindt dat de parochies zelf actief inkomsten moet genereren. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

10%
Nee
18%
weet niet

van de dorpelingen. Geef de dorpelingen
in de toekomst niet meer bij wil dragen aan
bijvoorbeeld de renovaties van kerken. Dat een de keuze om zelf de kerk ook voor andere
doeleinden te gebruiken voor activiteiten die
hele gemeenschap dit vervolgens op zich zou
geld in het laatje brengen. De bisschoppen
moeten nemen, dat ziet 60 procent niet zitten.
hebben veel gelovigen
“Alleen ‘gelovigen’
de kerk uitgestuurd door
zouden moeten
‘Niet bij de burger
niet met de tijd mee te
bijdragen. Ik draag
gaan.”
toch ook niet bij aan
aankloppen’
het in stand houden
TipHorstaandeMaas
‘Kerken horen
van de voetbalclub?”
is een samenwerkings
merkt deze persoon op.
verband tussen
bij onze geschiedenis’
Een ander kijkt er iets
HALLO Horst aan de
‘Bij het Vaticaan
neutraler tegen aan:
Maas en TopOnderzoek.
is wel wat te halen’
“De kerk is niet alleen
Voor meer resultaten
een religieus gebouw.
of aanmelden voor
Het is vaak ook een
de volgende enquête,
beeldbepalend element in een gemeenschap.” kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
Ten slotte merkt deze inwoner op: “De kerk
Reageren?
is in het verleden gebouwd door grote giften
www.hallohorstaandemaas.nl

72%
Ja

Parochies moeten
zelf actief inkomsten
genereren

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

winkel&bedrijf
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Advertorial

Een traktatie op het bord…
Het is de tijd van Sinterklaas en ook de stamppot komt weer op tafel, met een heerlijke wortel. De nachtvorst vraagt extra werkzaamheden
om kwaliteit te waarborgen. Maar de telers zijn goed voorbereid en de peen komt prachtig op de lopende band voorbij op weg naar een
tevreden consument.

Aan de Witveldweg in Grubbenvorst
is men druk bezig met de verwerking van
verse peen. Elke dag wordt peen gerooid,
gewassen, gesorteerd en verpakt op maat.
Om de consument nog beter van dienst te
zijn, zijn sinds 1991 drie telers in de gemeente
Horst aan de Maas samen gaan werken in het
samenwerkingsverband www.versepeen.nl
De samenwerking bestaat uit de familie

Baetsen uit Grubbenvorst, de familie Coenen
uit Venlo en de familie In ’t Zand uit Meerlo.
Drie bedrijven die via de telersvereniging Fossa
Eugenia een zo kort mogelijk lijn maken tussen
producent en consument. De bedrijven produceren
samen op zo’n 75 hectare peen. Elk bedrijf teelt
en verwerkt op eigen locatie en doorgaans bijna
het gehele jaar door vers vanaf het land.
“Met enkele ondernemers ga je met elkaar

in gesprek en uiteindelijk kom je samen uit op
een ideale samenwerking waarbij we allemaal
afzonderlijk onze eigen ondernemerskeuzes
maken en daarnaast in de samenwerking
onze afzet versterken”, vertelt Rene Baetsen.
“Denk hierbij aan afstemming van rassen of
inkoop van zaad. Het ras is een belangrijke pijler
in het bedrijf. Elke soort bodem heeft andere
eisen en inmiddels kunnen we al jaren heel goede

resultaten ondervinden met een prachtig ras
zoals Maestro. Daarnaast proberen we elk jaar
weer nieuwe zaden uit om te zien of we ons
aanbod in smaak en type kunnen verbeteren of
uitbreiden.”
Arbeid wordt veel door eigen handen
gedaan en enkele vaste arbeidskrachten. Voor de
drie ondernemers is samenwerking essentieel.
“Door een bundeling van krachten kun je samen
zoeken naar kansen, afzetmogelijkheden en
profiteren van een gunstigere inkoop van
materialen. Maar ook het gezamenlijk profileren
in een telersvereniging zoals Fossa Eugenia en
de kortere lijnen zijn heel belangrijk om als
ondernemer in de markt te blijven.
Ook ziet de samenwerking belemmeringen
ontstaan in het veld, zeker in het gebied van
Klavertje 4. “Duurzame landbouwgronden
worden omgezet in industrie of natuur en van
ver komen boeren met de meest uiteenlopende
gewassen naar dit gebied om te telen waarvoor
de gronden eigenlijk helemaal niet zo geschikt
zijn. Dit werkt niet alleen prijsopdrijvend maar
iedereen zit eigenlijk op elkaars gronden te
azen. Concurrentie is goed maar zeker wanneer
door politieke besluiten de zaken bemoeilijkt
worden, dan komen er soms omstandigheden
die we liever niet zien. Ook ontwikkelingen
zoals veredelingsbedrijven die steeds groter
en machtiger worden kunnen belemmeringen
geven maar ook kansen. Elke ontwikkeling heeft
twee kanten en we zouden geen ondernemers
zijn wanneer we beide kanten proberen te zien
en waar kan van te profiteren op het eigen erf.”
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Bespreking Poll week 46

Te weinig straten vernoemd naar vrouwen
Drie op de vijf stemmers op onze poll van twee weken geleden,
zijn het ermee eens dat te weinig straten in de gemeente vernoemd
zijn naar vrouwen. Aanleiding voor de stelling waren de twee nieuwe
straatnamen in de nieuwbouwwijk De Afhang in Horst: Grad Roosenstraat
en Burgemeester Steeghsstraat. Geschiedkundige vereniging LGOG Horst
had op verzoek van de gemeente geadviseerd over nieuwe straatnamen
en had daar ook vrouwelijke namen voorgesteld. In heel Horst aan de Maas
is er maar één straat vernoemd naar een vrouwelijke inwoner: het Hanna

van de Voortplein in Tienray. Toch koos de gemeente voor de mannen
voor de vernoeming. Een merendeel van de stemmers vindt dat er best
wat meer aandacht mag komen voor vrouwen die een belangrijke rol
in de geschiedenis van de gemeente hebben gespeeld. Een minderheid
van 40 procent vindt dat wat overdreven: mannen spelen van oudsher
een grotere rol in de geschiedenis en hebben ook vaker functies als het
burgemeesterschap vervuld. Het is daarom logisch dat er meer mannen in
straatnamen voorkomen, vinden zij.

Alleen technologie kan telefoongebruik
in de auto stoppen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu vroeg deze week aandacht voor
maatregelen om te voorkomen dat een automobilist onder het rijden kan appen
of sms’en. Zij maakt zich zorgen over het gebruik van smartphones in de auto.
Hoewel het verboden is een mobieltje vast te houden, is het nog toegestaan om
aan een telefoon te zitten die bijvoorbeeld in een carkit zit. Volgens haar leest
bijna een kwart van de automobilisten tijdens het rijden Whatsapp-berichten of
berichten op sociale media.
De minister wil dat telecombedrijven een techniek ontwikkelen om het
onmogelijk te maken tijdens het autorijden de telefoon te gebruiken. Als voorbeeld noemt ze de Pokémon Go-app, die bij grotere snelheden automatisch blokkeert. Zo’n app zou echt een uitkomst bieden: mensen zijn zo goed als verslaafd

aan hun telefoon en kunnen zich nu eenmaal moeilijk beheersen als ze een
berichtje binnenkrijgen. Een telefoon die bij hoge snelheden niet bruikbaar is, zou
de uitkomst bieden.
Daarentegen: zijn we nu zo ver gekomen dat alleen techniek ons kan
redden van onze techniek-verslaving? Je kunt ook stellen dat mensen gewoon
hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Je gaat in de auto ook geen boek
lezen. Je neemt deel aan het verkeer en je moet daar je focus bij houden,
dat weet iedereen. Daarnaast is zo’n blokkade ook niet handig: hoe weet
je telefoon nu of je rijdt of passagier bent, of dat je je bijvoorbeeld per
trein verplaatst?
Alleen technologie kan telefoongebruik in de auto stoppen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 47) > Eén sinterklaasintocht voor de hele gemeente is beter > eens 19% oneens 81%

GEZOCHT

Hoge kwaliteit pelzen,
oude naai- en
typemachine,
porselein, kristalwerk,
echte merkhandtassen,
juwelen en munten
Hartmann 06 33354387

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

MULDERS BV
aannemingsbedrijf wellerlooi

Voor al uw
bouwwerkzaamheden!
T (0478) 5 018 97
info@mulderswellerlooi.com

www.mulderswellerlooi.nl

4 december

ROMMELMARKT
HORST
Mèrthal 9.30 / 15.30 uur
Gasthuisstraat 30, 5961 GA.

8 + 15 jan Rommelmarkt Mérthal
Deelnemen zie:

www.carbootsalehorst.nl
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Da!
Daar stonden we dan op
een vaag, stinkend politiebureau in Moskou. Floor en ik.
Twee achttienjarigen tweedejaarsstudenten journalistiek.
Met een temperatuur van min
vier tussen slecht Engels
sprekende Russen verwoede
pogingen doen om uit te leggen
dat je als toerist een statief bij je
had en die een paar dagen eerder
gestolen is. Precies zeven dagen
eerder kwamen we aan in een
krakkemikkig Russisch ‘hotel’ dat
in Nederland nog geen studen
tenhuis genoemd mag worden en
waar het ontbijt voornamelijk uit
Milky Ways en cocktailworstjes
bestond. Floor en ik waren niet op
vakantie. We vertrokken voor acht
dagen naar het land van Poetin
om een documentaire te maken
over homoseksualiteit in de
Russische hoofdstad. Niet het
meest toegankelijke onderwerp
en in het meest toegankelijke
land. Met een schuilnaam op
Facebook zochten we contact met
homoseksuele jongeren in
Moskou. Dit lukte wonderwel
fantastisch goed, en vooral tot
mijn verrassing wilden de
meesten meewerken aan onze
documentaire. Met onder meer
zendertjes, een camera en een
toeristenvisum gingen we de
grens over. Terwijl corresponden
ten van NOS en NRC ons op het
hart drukten toch echt een
journalistenvisum aan te schaf
fen, en we niet de eersten
zouden zijn die het land uitge
knikkerd zouden worden.
Uiteindelijk deden we de meest
toffe dingen. We lieten homosek
suelen jongeren zoenen op het
Rode Plein, bezochten een
ondergronds theater, dronken
wodka met augurken en maakten
Russische vrienden. Wat een schril
contrast met jaren eerder toen ik
met knikkende knietjes spreek
beurten voor drie man deed en er
tegenop zag om op een camping
in Noord-Italië brood te halen met
m’n zusje. Nu gaan we ondanks
een beetje bezorgde ouders en
nog nét iets bezorgdere medestu
denten naar een land waar de
laatste twintig jaar ruim 200
journalisten vermoord werden.
Worden we dan toch een beetje
volwassen? Da! Teun

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
01 december 2016
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

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

Commissie Ruimte
Openbare bijeenkomst op woensdag 21
december 2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan de
Maas. De vergadering wordt live in audio
uitgezonden via de website.
Op de agenda staat het bespreken van de
voorstellen van de raadsvergadering van 20 en
21 december 2016.
Voor deze commissie komen de volgende
raadsvoorstellen daarvoor in aanmerking:

Commissie Samenleving
Openbare bijeenkomst op dinsdag 6 december 2016 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de
Maas. De vergadering wordt live in audio
uitgezonden via de website.
Op de agenda staat het bespreken van de
voorstellen van de raadsvergadering van 20 en
21 december 2016.
Voor deze commissie komen de volgende
raadsvoorstellen daarvoor in aanmerking:
• (Agendapunt 1) Voorstel tot het instemmen
met het project Schouder aan Schouder.
• (Agendapunt 7) Voorstel tot het kennisnemen
van de resultaten van het proces rond de
zwemvoorziening in Horst aan de Maas en
het nemen van een aantal besluiten, waaronder de keuze voor nieuwbouw van een
zwembad binnen de sportzone.
• (Agendapunt 9) Voorstel tot het omarmen
van de beweging Horst aan de Maas Gezondste Regio 2025 en het gemeentelijke
beleid mee te bewegen in de richting van het
thema gezondheid.
• (Agendapunt 12) Voorstel tot het vaststellen
van diverse Belastingen- en Legesverordeningen 2017
• (Agendapunt 13) Voorstel tot het vaststellen van de Verordening reinigingsheffing,
rioolheffing en OZB 2017.
• (Agendapunt 14) Voorstel tot het beschikbaar
stellen van een krediet van € 12.500.000
voor de revitalisering van het sociaal cultureel centrum ‘t Gasthoês en de binnenstedelijke vernieuwing Horst-Zuid .

• (Agendapunt 17) Voorstel tot het beschikbaar
stellen van een krediet voor het opstellen
van een Nieuw Integraal Huisvestingsplan
Onderwijs 2018-2030 en voor de ver(nieuw)
bouw van de basisscholen in Meterik en
Swolgen.
• (Agendapunt 21) Voorstel tot het dekken van
de bijdrage in de kosten voor het project Hof
te Berkel in 2016 uit de Algemene Reserve.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom !
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Samenleving.
In dat geval kunt u contact opnemen met de
grifﬁer, Ruud Poels.
Dit kan telefonisch via 06-51 85 28 91 of per
mail via grifﬁer@horstaandemaas.nl

Nieuwe bushaltes
In verband met de nieuwe dienstregeling
per 11 december 2016 van Arriva dienen er
2 bushaltes nieuw gemaakt te worden en
enkele bestaande bushaltes verwijderd.
Nieuwe bushaltes
• Station Sevenum
Er wordt een nieuwe bushalte gerealiseerd
aan de Industrieweg nabij de kruising
Industrieweg-Losweg
• Westsingel - Horst
Aan de zijde en ter hoogte van Frans Woltersstraat 41 wordt aan de Westsingel een
nieuwe bushalte gerealiseerd.

Verwijderen bushaltes
Ter plaatse van onderstaande bushaltes worden alle voorzieningen (bushokjes, fietsenklemmen, afvalbakken, e.d.), bestratingen en
banden verwijderd en als groenvoorziening
hersteld.
• Lottumseweg,Grubbenvorst
• Zwaanenheike, Lottum
• Massenweg, Melderslo
• Venloseweg, Horst (zijde huisnr. 54)
Heeft u nog vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen Gertjan
Cox via 077 – 477 97 77.

• (Agendapunt 8) Voorstel tot het beschikbaar
stellen van een werkkrediet van € 75.000
voor de verdere uitwerking en samenwerking
in Afslag 10
• (Agendapunt 10) Voorstel tot het gewijzigd
vaststellen van het bestemmingsplan Nieuwe
Peeldijk 36 America.
• (Agendapunt 11) Voorstel tot het instemmen met het definitief akkoord vervlechting
(grond)exploitaties Greenport Venlo met in
acht name van de in het besluit geformuleerde aandachtspunten
• (Agendapunt 15) Voorstel om in te stemmen
met het voornemen om een 100% garantstelling te verlenen op de financieringsbehoefte
van BuitenGewoonBereikbaar (BGB) van
maximaal € 4.500.000,- ten behoeve van de
ontwikkeling van een breedbandnetwerk in
het buitengebied van de gemeente Horst aan
de Maas Glasvezel
• (Agendapunt 16) Voorstel tot het kennisnemen van de aangepaste verjongingsstrategie
historische lanen Griendtsveen

• (Agendapunt 18) Voorstel tot het beschikbaar
stellen van een krediet van € 143.990 voor
een grootschalige renovatie van 4 tennisbanen op het tennispark van Sevenum
• (Agendapunt 19) Voorstel tot het vaststellen
van de gemaakte kosten voor het opsporen
en ruimen van niet-gesprongen explosieven
uit WO2 in afgelopen jaar
• (Agendapunt 20) Voorstel tot het vaststellen
van de gewijzigde Nota Parkeernormen
• (Agendapunt 22) Voorstel tot het vaststellen
van de Grondprijzen 2017
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Ruimte.
In dat geval kunt u contact opnemen met de
grifﬁer, Ruud Poels.
Dit kan telefonisch via 06-51 85 28 91 of per
mail via grifﬁer@horstaandemaas.nl

Kalendergids 2017 bezorgd
tussen 13 en 24 december
Tussen 13 en 24 december valt de gemeentegids 2017 bij u in de bus. Ook dit jaar
krijgt u er een (losse) kalender bij met mooie foto’s van inwoners uit Horst aan de
Maas.
Geen kalendergids ontvangen
Is de kalendergids niet bij u bezorgd? Neem dan contact op met uitgever FMR Producties:
telefoon 0223-661425 of e-mail: info@lokaaltotaal.nl. Zij zorgen ervoor dat u alsnog de gids
en kalender ontvangt.
Afvalkalender 2017 bezorgd in de week van 12 december
Daarnaast wordt in de week van 12 december uw persoonlijke afvalkalender voor 2017 via
de reguliere post bij u thuis bezorgd.
Kent u de digitale afvalkalender al? Op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl vindt u altijd
de actuele informatie over de inzameling op uw adres. Bent u de papieren afvalkalender
kwijt? Dan kunt u hier eenvoudig uw afvalkalender downloaden.
TIP! Via www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl kunt u een uitgebreid Afval-ABC
downloaden. Kijk onder de iconen bij ‘Scheidingsinfo’.

Gemeentelijke bouwkavels
en nieuwbouwwoningen
voortaan via Startpunt
Wonen
Veel dorpen ontwikkelen bouwplannen en regelmatig komen bouwkavels of
nieuwbouwwoningen beschikbaar voor de verkoop. Een overzicht van het beschikbare
aanbod vindt u op www.startpuntwonen.nl.

Bekendmakingen

Startpunt Wonen
De gemeente Horst aan de Maas werkt nauw
samen met Startpunt Wonen bij de verkoop
van bouwkavels en nieuwbouw woningen.
Startpunt Wonen verzorgt de verkoop van
de gemeentelijke bouwkavels. Daarnaast biedt
de website www.startpuntwonen.nl een compleet
overzicht van alle nieuwbouwmogelijkheden in
de gemeente Horst aan de Maas.

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:

Op één plek
Tot nu toe publiceerde de gemeente deze
informatie op haar eigen website. Aangezien
Startpunt Wonen ook al voor de gemeente de
stimuleringsregelingen uitvoert is afgesproken

dat ook de kavels en nieuwbouwwoningen via
hen verkocht wordt. Op deze manier hebben
inwoners die op zoek zijn naar mogelijkheden
voor nieuwbouw alle informatie op één plek bij
elkaar.
Volop mogelijkheden
Dus, bent u op zoek naar een
nieuwbouwwoning of naar een kavel?
Horst aan de Maas biedt volop mogelijkheden.
En vaak kunnen we een handje helpen met één
van de stimuleringsregelingen.
Kijk voor de mogelijkheden op
www.startpuntwonen.nl.

America
Dorperpeelweg 4
Melderslo
Koppertweg 11
Meterik
Donkstraat 6

Horst
Schoolstraat 38
De Afhang
Horst aan de Maas
Coördinatieregeling project
Railterminal en Spoorse aanpassingen
Verordening kwaliteit vergun-

ningverlening, toezicht en
handhaving omgevingsrecht
gemeente Horst aan de Maas
vastgesteld
Nieuwe Toetsingskaders subsidieverlening vastgesteld
Algemene subsidieverordening
gemeente Horst aan de Maas
vastgesteld

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.

Subsidiekaders voor komende 4 jaar vastgesteld
Op dinsdag 22 november heeft de gemeenteraad het nieuwe subsidiekader voor de komende vier jaar vastgesteld. Hiermee weten verenigingen
waar ze aan toe zijn. Dit zorgt voor zekerheid en rust bij verenigingen.
Het kader is tot stand gekomen
via een zorgvuldig proces waarbij vele
afwegingen zijn meegenomen. Er is
veel overleg geweest met diverse
verenigingen en een raadswerkgroep.
Als uitgangspunt is gekozen voor het
huidige kader met bijstelling en harmonisatie op sommige onderdelen.

De oorsprong van dit kader ligt heel ver
terug, bepaalde subsidies zijn historisch
gegroeid.
Voor Essentie is dit kader een stap
in de goede richting. Het blijft echter
hinken op twee gedachten: vasthouden
aan het oude kader én willen vernieuwen. Dit blijkt in de praktijk lastig te

zijn. Er zijn bijvoorbeeld verschillende
subsidiebedragen voor dezelfde doelgroepen bij verschillende verenigingen
ontstaan. Wat Essentie betreft is dit
niet wenselijk. Waarom ontvangt de
ene vereniging voor een jeugdlid een
ander subsidiebedrag dan een andere
vereniging?
We willen nu dus graag doorpakken
en de discussie gaan voeren wat we
wel en wat we niet financieel willen ondersteunen in onze gemeente

met een subsidie. Subsidies kunnen
perfect dienen en moeten ook dienen
om bepaalde doelen die we nastreven
financieel te ondersteunen. We moeten
er echter voor waken dat verenigingen
afhankelijk worden van subsidie en dit
als normaal gaan zien.
Essentie is blij dat er door alle partijen is aangegeven dat we deze uitdaging samen aan willen gaan. In eerste
instantie zal de raad duidelijke kaders
moeten gaan stellen, later in het

proces zullen de gesprekken met de
gemeenschap plaatsvinden. Streven
is om in 2019 een goed, gedragen,
transparant en onderbouwd subsidiekader neer te zetten wat past in de
huidige vernieuwde samenleving.
Bianca van den Berg
en Frans Kerstjens,
Essentie Horst aan de Maas

Verlaging druk op de sociale huurmarkt
Huisvesting voor iedereen is en blijft een belangrijk onderwerp voor
het CDA. Onlangs hebben we als gemeenteraad unaniem besloten om een
krediet beschikbaar te stellen voor aankoop van leegstaande woningen in
onze gemeente.
Deze huizen (10 tot 15, al langer
leegstaand) zijn bedoeld voor de huisvesting van statushouders die we als
gemeente opnemen in onze gemeenschap. Er zit behoorlijke druk op de
sociale huurmarkt (wachttijd ongeveer
1,9 jaar in Horst aan de Maas). Als we

de statushouders enkel onderbrengen
in de sociale huurwoningen van de
woningcorporaties, gaat die druk verder
omhoog. En dat willen we als CDA voorkomen. Het lijkt een vreemde actie dat
een gemeente huizen koopt om te gaan
verhuren. Wij zien dit als een goed initi-

atief, ontstaan vanuit een proactief college. De huizen worden verhuurd door
de woningcorporatie, die de gemeente
hierdoor ontzorgt. Zij zijn specialist op
dit gebied. Doordat de huizen verspreid
over de gemeente worden gekocht, voldoen we ook aan onze eigen doelstelling om statushouders verspreid over de
gemeente te huisvesten. Als het grotere
panden betreft wordt bekeken of daar
meerdere statushouders gehuisvest
kunnen worden. Een ander voordeel bij

deze actie is dat woningen die al langer
leeg staan verkocht en weer bewoond
gaan worden. Dit bevordert de doorstroming binnen de woningmarkt. Als CDA
vinden we dit een goed plan: De druk
op de sociale huurmarkt neemt niet
toe; Statushouders worden verspreid
over de gemeente gehuisvest; Langer
leegstaande panden worden verkocht
en weer bewoond.
Eric Brouwers,
CDA Horst aan de Maas

Sonja van Giersbergen volgt Van Baal op in gemeenteraad
Sonja van Giersbergen volgt SP-raadslid Anthony van Baal op als
raadslid in de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Sonja van Giersbergen, geboren in 1963 en woonachtig te Horst - in de Norbertusparochie heeft drie kinderen, waarvan er een nog thuis woont.
Sonja over haar ervaring in de
politiek: ”Al enige tijd neem ik deel
aan de commissie Samenleving en
daarvoor aan de commissie Welzijn.
Thema’s als zorg, integratie, samen
leven en ook echt samenleven staan
heel dicht bij mij. Door mijn kinderen

komen de veiligheidswereld, de nationale en internationale economie en de
ICT mijn wereld binnen. Dat maakt het
leven een stuk rijker, maar ook ingewikkelder. Ik leer veel van hen.”
De kernwaarden van de SP - solidariteit, gelijkwaardigheid en mense-

lijke waardigheid - zijn voor Sonja van
Giersbergen leidraad voor haar politieke werk.
Giersbergen vertelt over de gevolgen van haar besluit als raadslid actief
te worden voor de SP. ”in verband met
het raadswerk zal ik afscheid moeten
nemen van mijn werkzaamheden als
secretaris van Wijkcomité Norbertus.
Dat werk ga ik zeker missen. De ontwikkelingen in de wijk waar ik woon
en leef zal ik van dichtbij blijven

volgen. Hiervoor blijf ik deelnemen aan
activiteiten in en om het Huis van de
Norbertuswijk.”
Over haar achtergrond vertelt Sonja
van Giersbergen: ”Mijn beroepsmatige leven speelt zich af in Gennep in
de praktijk van de Arts Verstandelijk
Gehandicapten, waar ik als doktersassistente werk. In de avond-, nacht- en
weekenduren ben ik werkzaam bij
de huisartsenposten Noord Limburg
als triagist”.

Van Giersbergen wil een raadslid
zijn dat dicht bij de mensen staat.
”Geen fratsen, geen spelletjes,
handen uit de mouwen en de
spreekwoordelijke schop in de grond.
Samen met alle andere raadsleden,
ieder met onze eigen politieke visie
én met respect voor elkaars mening”,
aldus Van Giersbergen.
Michael van Rengs,
SP Horst aan de Maas
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INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Raad 20 en 21 december, de apotheose
De jaarkalender voor de raadsvergaderingen wordt meestal in het midden van het
voorafgaande jaar door het presidium vastgesteld. Bij de vastlegging van de raadsvergadering
van 20 december 2016 door het presidium in juli 2015 kon niemand verwachten dat in deze
vergadering bijna alle lopende majeure zaken voor ﬁnale besluitvorming zouden worden
voorgelegd. Om die reden is besloten om deze vergadering (ongeacht het verloop) op twee
data te houden, namelijk op 20 en 21 december 2016, beide avonden is de aanvang om
20.00 uur.
Greenport Venlo. Onderwerpen die binnen de
gemeente en/of de samenleving al veelvuldig
besproken zijn.
De revitalisering van het Gasthoês is als eerste
op woensdag 21 december aan de orde en
daarna de garantstelling voor de aanleg van
glasvezel in het buitengebied. Tenslotte worden
dan nog de lanenstructuur in Griendtsveen, het
scholenplan voor Meterik en Swolgen/Tienray
en het tennispark te Sevenum behandeld. De
raadsvoorstellen voor 20 en 21 december worden (technisch) voorbesproken in de commissie
Samenleving en de commissie Ruimte op 6 en
7 december 2016.

Op 20 december wordt als het eerste het voorstel “Schouder aan schouder” behandeld. Dit is
het resultaat van de jongerenraadsvergadering
“Zinnige Zaken” van 18 oktober, waar is beloofd
dat het “winnende” idee altijd op de agenda van
de raad komt. Schouder aan schouder is het
voorstel om statushouders door middel van een
maatje te helpen met de integratie.
Vervolgens worden op 20 december behandeld
het voorstel voor nieuwbouw van het zwembad, het voorstel tot het geven van een krediet
voor de samenwerking met afslag 10, het
voorstel voor het omarmen van het initiatief de
gezondste Regio 2015 en de vervlechting van

Op 18 november had de raad
zijn jaarlijkse themadag. In de
ochtend was het op bezoek
bij het Vincent van Gogh
Instituut (VvGI) in de kapel
van het voormalige St. Anna
terrein te Venray. In de
middag werden de recreatiebedrijven Kasteel Ooijen en
de Schatberg bezocht.
Op de foto worden de raadsleden welkom geheten door
de heer Henk Verstappen van
het VvGI

Raadsvergadering 22 november

Vaststelling van de
Toetsingskaders Subsidies
De gemeente Horst aan de Maas verstrekt jaarlijks subsidies aan verenigingen en instellingen
binnen onze gemeentegrenzen. Hiervoor zijn toetsingskaders opgesteld, waarin ondermeer de
voorwaarden zijn vastgelegd waaraan een instantie moet voldoen om in aanmerking te komen
voor gemeentelijke subsidies.

Sonja van Giersbergen
werd in de vergadering van
22 november toegelaten als
raadslid voor de fractie van
de SP. Zij komt in de plaats
van Anthony van Baal die op
18 oktober afscheid nam

M • 22 nov.

Gemeenteraad HadM @RaadHad

everordening vastgesteld
De raad heeft de Algemene subsidi

Tijdens de behandeling
van de motie over de
nieuwe startnotitie
Toetsingskaders subsidies
werd even geschorst, zodat
de fractie van het CDA daarin
haar standpunt kon bepalen.
Het resultaat was dat daarna
de motie unaniem werd
ondersteund

De toetsingskaders zijn gebaseerd op het
gemeentelijk subsidiebeleid, dat bepaalt wat
voor de gemeenschap belangrijk is om middels
subsidies gestimuleerd te worden. In het coalitie
akkoord is afgesproken dat voor 2017 de gemeente de toetsingskaders volledig wil herzien.
Dit besluitvormingsproces is al begonnen op
14 april 2015 toen de raad de startnotitie Herijking stimulering- en project subsidies heeft vastgesteld. Later zijn daar de budgetsubsidies voor
de instellingen zoals de Bibliotheek en Synthese
toegevoegd. Tijdens dit proces werd het college
begeleid door een externe klankbordgroep
(uit de verenigingen) en een raadswerkgroep.
Ook is de voortgang meerdere keren in de commissie Samenleving besproken.
Aanscherping
Het resultaat van dit proces, het voorstel tot het
vaststellen van de Herziening toetsingskaders
vrijwilligersinstellingen en professionele
organisaties is op dinsdag 22 november
besproken tijdens de raadsvergadering.
De verschillende fracties reageerden positief
op het voorstel. Desalniettemin hadden diverse
partijen behoefte aan een aanscherping van
enkele onderwerpen in de nota. Richard van
der Weegen (PvdA) noemde punten waarover
meer duidelijkheid gewenst is. Het aspect
duurzaamheid, waarbij ondermeer het
gezamenlijk gebruik van accommodaties en
gezonde voeding in sportkantines speerpunten
vormen. Bovendien is het volgens hem
wenselijk dat de subsidies de fusie van
verenigingen niet in de weg staan. In een
door PvdA, CDA, D66 en Essentie, ingediend
amendement zijn hiervoor de voorwaarden
opgenomen.
Debuut
SP-raadslid Sonja van Giersbergen maakte
haar debuut tijdens deze raadsvergadering
en liet direct van zich horen. Zij vind dat
met name bij de fusie van verenigingen
niet zozeer het ﬁnancieel aspect als wel
het effect op de leefbaarheid in de kernen
en de haalbaarheid van een dergelijke
fusie voorop dienen te staan. In eerste

instantie vind zij het amendement niet direct
noodzakelijk. Richard van der Weegen
reageert hierop door te stellen dat binnen de
huidige toetsingskaders het samengaan van
verenigingen met name op het ﬁnancieel vlak
een stuk moeilijker is. Het voorstel dat in het
amendement is opgenomen, biedt volgens
hem juist meer mogelijkheden voor fusies van
verenigingen en het behoud van leefbaarheid
in de kernen. Van Giersbergen wil echter
voorkomen dat verenigingen zich nu verplicht
voelen te fuseren, zodra zij in ﬁnanciële
problemen raken. Van der Weegen benadrukt
hierop nogmaals dat er geen sprake van is om
verenigingen te dwingen tot een fusie, maar
dat de nieuwe regeling het samengaan juist
vergemakkelijkt. De SP volhardt echter en
stemt als enige partij tegen het amendement.
Voor D66 fractievoorzitter Jos Gubbels, maar
ook zijn collega Roy Bouten van de PvdA is het
voorstel een goed begin, maar is de herijking
van de subsidies nog niet af. Zij vinden een
verdergaande fundamentele discussie over de
nieuwe toetsingskaders noodzakelijk.
Bram Hendriks van Essentie is het hier mee
eens en hij stelt voor om begin 2017 weer
een startnotitie vast te stellen om te komen
tot doelmatige, integrale en vernieuwende
toetsingskaders. In eerste instantie laat Loes
Wijnhoven (CDA) weten daar het nut niet van in
te zien, terwijl bij andere fracties de wens voor
deze startnotitie er wel is. Door het aannemen
van een motie ingediend door Essentie, D66,
SP en PvdA word aan deze wens voldaan.
In de motie wordt het college opgeroepen om
met de gemeenschap en de gemeenteraad
in gesprek te gaan over het totaalpakket aan
instrumenten, die ingezet kunnen worden bij
subsidieverstrekking.
Wethouder Ger van Rensch is blij met de
reacties op het voorstel en onderstreept het
doel dat iedere subsidieontvanger krijgt waar
hij recht op heeft.
Met het aannemen van het voorstel en het
amendement en motie is de opmaat voor het
vernieuwde toetsingskader 2019 gemaakt.
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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.

Dank je wel, Servaas
Afgelopen zaterdag hebben we afscheid genomen van Servaas Huys.
Een van de grondleggers van de sociaal-democratie in het huidige Horst
aan de Maas. Afscheid van een prachtmens.
Als lokale PvdA konden we altijd
op Servaas rekenen. Als bruggenbouwer, als coach, als wijs man en
als warm mens. Op vaste momenten
kwam je Servaas tegen. Inspirerende
en ontspannen gesprekken. Een paar
woorden als aantekeningen en een
uitgebreid verslag met de juiste woorden die ook nog eens de kern raakte.
Hoe deed hij dat toch? Misschien was

het geheim wel de rustgevende klassieke muziek op de achtergrond. Of de
warme huiselijke omgeving. We hebben mooie gesprekken met Servaas
gevoerd over het vak van politicus.
Over idealen, over besturen, over
democratie en over de politieke werkelijkheid. Over grote sprongen en kleine
stapjes. Over zegeningen en frustraties.
Servaas was raadslid, statenlid en

Kamerlid. Een politieke loopbaan als
volksvertegenwoordiger. Maar ook in
tal van bestuursfuncties heeft Servaas
zich ingezet voor een betere samenleving. Zijn geliefde dorp Grubbenvorst
is hij daarbij nooit uit het oog verloren.
Als je iemand kunt helpen, moet je wel
een heel goede reden hebben om dat
niet te doen. Een uitspraak van Servaas
die zo goed illustreert hoe hij in het
leven stond. Sociaal en samen.
Servaas had een unieke gave: een
wijs denker én een krachtige doener in één. Waar hij ook samen met

anderen aan werkte, het veranderde
in maatschappelijk goud. Als geen
ander wist hij te verbinden en samen
te bewegen naar een doel. In het juiste
tempo. Soms een zware wandeling,
wanneer het onverenigbare toch moest
worden verenigd, soms een sprintje,
soms via een omweg. Maar altijd met
optimisme, relativeringsvermogen en
humor.
Met het grootste respect en intens
verdriet zeggen wij, namens de Partij
van de Arbeid: dank je wel Servaas.
PvdA Horst aan de Maas

lijk gemaakt. Uit een rapport van de
rekenkamercommissie uit 2012 bleek
dat het dualisme in Horst aan de Maas
nog duidelijke verbeterpunten geeft.
Een van de dingen die de rekenkamercommissie noemde was het feit dat
de oppositiepartijen een ‘informatieachterstand’ hebben omdat ze geen
wethouder hebben die zo nu en dan
binnenloopt om informatie te verstrekken. In de begrotingsbehandeling werd
het probleem rondom dualisme in

deze gemeente aangekaart door D66fractievoorzitter Jos Gubbels. Hij kreeg
bijval in zijn verhaal van de PvdA, die
noemde dat er een dualisme-armoede
in deze gemeente was. Daarna zijn D66
en PvdA samen aan de slag gegaan en
ze hebben in de raadsvergadering een
motie ingediend om een werkgroep
op te richten die gaat werken naar
meer dualisme in deze gemeente.
Deze motie werd door alle partijen
aangenomen. We hopen van harte dat

Dualisme
Als D66 Horst aan de Maas vinden we het belangrijk dat het dualisme op
een goede manier wordt uitgevoerd. Dualisme houdt in dat er een verschil
zit in de taakverdeling tussen het bestuur en de volksvertegenwoordigers.
Waar het bestuur moet besturen,
moeten volksvertegenwoordigers
controleren. Sinds 2002 is in alle
gemeenteraden het dualisme van
kracht, wat bijvoorbeeld inhoudt dat
wethouders geen onderdeel vormen
van de gemeenteraad en de raad
zich veel meer bezig moet houden

met controleren dan met besturen.
D66 heeft in het verleden, en nu ook
nog, vaak gesproken over het dualisme
in de gemeente Horst aan de Maas,
omdat we het belangrijk vinden dat
we als raad onze controlerende taak
zo goed mogelijk uit kunnen voeren.
Dat wordt ons nog wel eens moei-

deze motie leidt tot een goede werkgroep die met goede adviezen komt,
zodat we als raad onze controlerende
taak nog beter uit kunnen gaan
voeren. Iedere eerste zaterdag van
de maand zitten we in de bibliotheek
van Horst om met u in gesprek te
gaan. De eerstvolgende gelegenheid
is 3 december. We zullen er dan voor
u zijn van 11.00 tot 12.00 uur.
Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas

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

20

verenigingen

Heemkunde
Sevenum verhuist
De heemkundevereniging van Sevenum verhuist naar een lokaal in
basisschool De Horizon. Haar nieuwe locatie krijgt een eigen ingang.
De verhuizing was nodig omdat gemeente Horst aan de Maas het pand
waar de vereniging nu zit, heeft verkocht.

De inboedel en het archief van
de Sevenumse heemkundevereniging
werden vrijdag 25 november verhuisd
naar een tijdelijke opslagruimte.
In januari kan de vereniging terecht
op haar nieuwe locatie. In de nieuwe
ruimte moet nog een aantal zaken
worden aangepast en aangekleed.

De komende paar weken heeft
de vereniging daarom geen eigen
ruimte. Dat betekent dat de ontmoetingen op de komende zaterdagen
niet plaats kunnen vinden.
Kijk voor meer informatie op
www.heemkundesevenum.nl of mail
naar heemkundesevenum@gmail.com
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Fietsverlichtingscontrole
in Horst aan de Maas
Vrijwilligers van afdeling Horst aan de Maas van Veilig Verkeer Nederland (VVN) hebben de afgelopen weken de
verlichting van honderden fietsen gecontroleerd. Dit gebeurde onder andere op het Dendron College, het Citaverde
College, op basisschool De Doolgaard in Horst en op basisschool De Wouter in America.

In het kader van de landelijke fietsverlichtingscampagne ‘Ik val op’ van
VVN, Team Alert, Fietsersbond, ANWB
en het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu zijn deze fietsen gecontroleerd.
Daar werd ook de politie bij betrokken.

De gebreken die geconstateerd
werden waren vooral lege batterijen
in de koplamp en achterlicht of het
helemaal ontbreken van verlichting.
De politie heeft tijdens de controles
geadviseerd om bij mankementen

aan de verlichting deze snel in orde
te maken. Zij zal de komende tijd ook
controlerend optreden.
VVN adviseert om zo goed mogelijk
op te vallen door deugdelijke verlichting en opvallende kleding.
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Hortus Regius BV, gelegen in glastuinbouwgebied
Siberië te Maasbree, is gedreven in het telen van
komkommers en herfst-tomaten. Om verdere groei en
optimalisatie van de organisatie te kunnen bereiken
hebben we uitbreiding nodig van ons team.

g!

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

Wij zijn op zoek naar een:

Werken bij de beste
Verssupermarkt
van Nederland?
Voor onze broodafdeling, en onze kruidenierswarenen zuivelafdeling zijn wij op zoek naar medewerkers die
van aanpakken weten. De voorkeur gaat daarbij uit naar
een medewerker die leren en werken wil combineren (BBL).
Wij bieden je een zelfstandige functie voor 24-32 uur.
Meer informatie is beschikbaar op plus.nl
Svp reageren vóór 20 december 2016.
Interesse?
Haal een sollicitatieformulier bij de PLUS servicebalie of
stuur een sollicitatiebrief met CV naar plus.horst@planet.nl
Meer info?
Bel met Wil Lucassen 077 396 13 94

Lucassen

| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 90

Productieleider
(fulltime)

Functie:
Als productieleider geef je leiding aan de medewerkers en houd je toezicht op de
uitvoering van de werkzaamheden. Je beoordeelt de kwaliteit van het gewas, verzorgt
diverse registraties en analyseert de kengetallen. Je initieert onderbouwde
procesverbeteringen en organiseert het werk zodanig dat de werkuitvoering efficiënt
en effectief verloopt en voldoet aan de kwaliteitsnormen, wet- en regelgeving.
Daarnaast verzorg je de klimaatbeheersing en voer je regelmatig overleg met
ondernemer en medewerkers.
Profiel:
Met jouw pro-activiteit, leiderschapsvaardigheden en vakdeskundigheid weet je de
productie op een hoog niveau te organiseren. Je hebt enige jaren relevante
werkervaring. Je kunt procesmatig denken en beschikt over een goede dosis analytisch
vermogen.
Ben jij de productieleider die wij zoeken? Stuur dan je CV en motivatie naar ons toe
via: admin@hortus-regius.nl t.a.v. mevrouw E. de Groot.
Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.
Hortus Regius B.V. Zonneveld 2, 5993 SG Maasbree tel. 077-3967506 www.hortus-regius.nl
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Mountainbikeweekend voor Ruime zege
jubileum ATB-toertocht
SV Melderslo
De Seuren ATB-toertocht Melderslo wordt in februari 2017 voor de tiende keer georganiseerd. Om dit jubileum
te vieren pakt de organisatie groots uit met een compleet verzorgd mountainbikeweekend op 18 en 19 februari.

op Altior

Door: Voetbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden zondag 27 november
tegen koploper Altior 1 uit Heeswijk-Dinther. In sporthal De Berkel in
Horst behaalde SV Melderslo 1 een ruime zege op Altior 1: 19-12.
Altior 1, samen met De Peelkorf
1 koploper van de hoofdklasse,
begon vrij scherp aan de wedstrijd.
SV Melderslo had wat opstarttijd
nodig en daar maakte Altior dankbaar
gebruik van. Binnen enkele minuten
stond Altior dan ook met 0-2 voor.
Daarna werd SV Melderslo ook
wakker. Het team ging fel spelen en
het duurde niet lang voor de stand
gelijk werd getrokken en SV Melderslo
aan Altior voorbij ging. Een ruim
gat kon SV Melderslo echter niet
trekken, waardoor het in de eerste
helft nog spannend bleef. Met een

Piet Seuren en Jeu Philipsen
kwamen in 1999 met het idee van een
tocht in Melderslo, waarbij het hard
lopen van Lopersgroep de Peelrunners
en het mountainbiken van TWC Oranje
werden verenigd. Ze brachten het idee
zowel in dat jaar als in 2001 in uitvoering. Jeu Philipsen verongelukte in 2003
met zijn racefiets in Maasbree. Toen ook
Piet Seuren en zijn vrouw Truus in 2006
om het leven kwamen bij een tragisch
ongeval in Sevenum, ontstond het idee
voor een in memoriamtocht. In 2007

werd deze ‘Seuren ATB-toertocht’
voor het eerst georganiseerd door
enkele leden van de Peelrunners, TWC
Oranje en de Neetfitters Melderslo.
Zo’n 65 deelnemers fietsten de eerste
editie van deze tocht. Vanaf 2008
namen de mountainbikers van Neetfit
de gehele organisatie op zich en sindsdien is de ATB-toertocht uitgegroeid tot
een jaarlijks mountainbike-evenement
met tochten van 35, 50 en 65 kilometer.
Voor het mountainbikeweekend
op 18 en 19 februari, dat voor zowel

beginners als gevorderden toegankelijk is, heeft de organisatie van
de ATB-toertocht de samenwerking
gezocht met het Parkhotel in Horst,
waar de deelnemers kunnen eten en
overnachten. Daarnaast geeft Dekkers
Tweewielers een workshop tijdens het
weekend en is er de traditionele Seuren
ATB-tocht in Melderslo. Meer informatie
over het mountainbikeweekend is te
vinden op de Facebookpagina van de
ATB-toertocht Melderslo of op
www.neetfit.tk

Hegelsom verliest in Egchel
Door: Voetbalvereniging VV Hegelsom
Het was geen fantastische wedstrijd van het eerste herenelftal van VV Hegelsom op zondag 27 november.
Zij speelden op sportpark De Wietel in Panningen, waar SV Egchel haar thuiswedstrijden afwerkt.
De eerste tien minuten had
Hegelsom het betere van het spel en
kwam het zelfs op een 0-1 voorsprong
na een rake kopbal van Jordi Geurts.
Het leek een leuke middag te worden
voor de mannen van trainer Math
Joosten. Maar niets bleek minder waar.
Na ruim twintig minuten spelen,
ging ook Egchel voetballen. De eerste
echte kans van de spelers in het oranje
resulteerde in de 1-1. Frank Gielen
was de man die het af wist te maken
namens Egchel. Een aantal minuten
later wist Frank Gielen opnieuw de
bal achter Joris Hagens te werken.
Na slecht uitverdedigen van Hegelsom

werd het dus binnen het half uur 2-1.
Vijf minuten later kreeg Egchel een
strafschop na een handsbal. Opnieuw
schoot Frank Gielen raak. Hij completeerde hiermee zijn hattrick. Dit was
nog niet het ergste voor de voetballers
van Hegelsom want nog voor rust viel
ook nog de 4-1. Het was voor de vierde
keer Frank Gielen die scoorde en daarmee de overwinning voor Egchel veilig
leek te stellen. De rust kwam dus geen
minuut te vroeg voor de uitploeg.
Direct na rust kwam Jordi Janssen
na een duel ongelukkig terecht.
Zijn arm leek uit de kom te zijn geraakt.
Hij kon zo niet verder voetballen

en moest direct het veld verlaten.
Hij werd vervangen door Liam de Vries.
Diezelfde Liam gaf bij zijn eerste actie
de bal laag voor. Rik Huijs kon de bal
in het doel werken. Alles leek weer
mogelijk voor VV Hegelsom. Maar de
aansluitingstreffer liet te lang op zich
wachten. Een aantal pogingen van
afstand werd door de doelman nog
tegengehouden. In de allerlaatste
minuut van de wedstrijd kon Rik Huijs
nog zijn tweede doelpunt van de middag maken, waardoor de uitslag iets
draaglijker werd. Door deze nederlaag
is Hegelsom één plaats gezakt naar de
zesde plek.

Administratie Partners

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

Wij regelen het voor u!

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

www.haardstede.nl

stand van 11-9 gingen de teams de
kleedlokalen in.
SV Melderslo speelde na de rust
nog feller dan in de eerste helft.
Tot 12-10 bleef Altior redelijk bij,
maar al snel vergrootte SV Melderslo
de voorsprong tot 16-10. De ploeg
liet een mooi spel zien en was
behoorlijk effectief in de afronding.
Ook in de slotfase was SV Melderslo
duidelijk de betere ploeg.
De wedstrijd eindigde uiteindelijk
in een verdiende overwinning voor
SV Melderslo, wat het team op een
vierde plaats zet.

Wittenhorst beloond
met gelijkspel
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Een week na de bekerronde kon de competitie weer een vervolg
krijgen. Gelijk was het sterke Geldrop de eerste tegenstander van
voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst. De supporters gingen er
eens goed voor zitten. Hoe brengt de ploeg het eraf na de fraaie uitzege
tegen Volharding?
Het leek typisch Wittenhorst
dat te slap en ongemotiveerd aan
de strijd begon. Geldrop mocht de
wedstrijd dicteren. Een eerste mogelijkheid om te scoren was er in de
dertiende minuut toen uit een voorzet
Coen Jansen vrij tegen de lat kon
koppen. Echter in de34e minuut kon
Geldrop toch op voorsprong komen.
Een afgeslagen bal kon Joep Zweegers
binnenschieten, 0-1. De wedstrijd
kabbelde zo verder tot aan de rust.
Wittenhorst gaf niet thuis.
Na de pauze een beter bij de les
zijnde Wittenhorst. Het mocht direct
enkele corners nemen met niet zonder
gevaar. De gelijkmaker had het gevolg
kunnen zijn. Even later had Willem
Heijnen een goede actie. Hij kon uit
een goede combinatie op weg gaan
naar het doel. Het mocht weer niet
zo zijn. Het verlossende schot ketste
af op de paal. Een vrije trap genomen
door Will Spreeuwenberg werd op het
nippertje gekeerd door doelman Rick

van den Oever.
Even later kwam een losgelopen
hond Wittenhorst te hulp. Hij wees
met zijn aanvalsaspiraties de juiste
weg. Toen het baasje zich meester
kon maken van de viervoeter leek
Wittenhorst deze les geleerd te hebben. Met nog meer spirit koos men
de weg richting het vijandelijke doel.
Frank Peeters kreeg de eerste behoorlijke kans. In vrije positie schoot hij te
gehaast in met als einddoel over.
De wedstrijd bleef spannend
met als het einddoel het verdiende
punt voor Wittenhorst. En eindelijk
kwam er dan toch gerechtigheid. In
de 83e minuut werd Daan Verlijsdonk
aangespeeld die een vrij veld voor
zich had. Met een keiharde schuiver
verraste hij iedereen én de doelman.
Het stond ineens 1-1. Wittenhorst ging
nu voor de winst. Dit had met wat
meer geluk tot stand kunnen komen.
Maar al met al konden beide ploegen
hier tevreden mee zijn.
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Gevoelig verlies

Melderslo verliest in
Leunen
Door: Voetbalvereniging RKSV Melderslo
SV Leunen speelde zondag 27 november tegen voetbalvereniging RKSV Melderslo op sportpark ’t Klaverblad in
Leunen. RKSV Melderslo leed een gevoelig verlies: 4-1.
Beide teams moesten winnen:
Melderslo om aansluiting te houden
bij de bovenste plaatsen in de klasse,
Leunen om weg te blijven bij de
degradatiezone. De wedstrijd begon
met één minuut stilte vanwege het
overlijden van Hay Cox, lid van RKSV
Melderslo. De piepjonge Dick van de
Lisdonk stond in het doel van RKSV
Melderslo, vanwege een blessure van
hun vaste keeper. In de basis was
Rob Driessen na lange revalidatie
teruggekeerd. RKSV Melderslo
probeerde aan te vallen maar het
thuisteam weerde dat af. SV Leunen
ging er vandoor met de bal maar

70 jaar lid van
GFC ‘33

Van de Lisdonk wist deze counters
tegen te houden. Even later is het dan
toch raak: 1-0.
Ook na de rust bleef RKSV
Melderslo zoeken naar een doel en
ging SV Leunen ervandoor met de
counters. De druk van RKSV Melderslo
had toch resultaat toen Bart Verheijen
vrij voor de doelman kwam en de stand
op 1-1 zette.
Pas de 70e minuut trad de
scheidsrechter met een gele kaart
op tegen de agressieve manier
van spelen van de thuisploeg.
Peter Spreeuwenberg moest het
veld met een enkelblessure verlaten.

RKSV Melderslo bleef zoeken naar
de 1-2 maar deze viel toch bij
SV Leunen: het werd, ondanks een
buitenspelpositie, 2-1.
De scheidsrechter negeerde hierbij
het vlagsignaal van grensrechter Peter
Kallen, iets wat hij later nog enkele
malen zou doen. Na de 3-1 besloot de
grensrechter dan ook om helemaal niet
meer te vlaggen, waarop SV Leunen
ook nog de 4-1 wist te behalen.
Een gevoelige nederlaag voor RKSV
Melderslo én jammer voor invallende
doelman Van de Lisdonk die op een
klein foutje na, een goede wedstrijd
keepte.

Herenteam

Jo Verlinden werd zondag 27 november in het zonnetje gezet
vanwege zijn 70-jarig lidmaatschap van voetbalvereniging GFC’33
uit Grubbenvorst. Voorzitter Leon Voeten: “Een unicum voor onze
vereniging, zo sprak onze voorzitter tot de jubilaris, dat niet snel
meer door enig ander lid van GFC’33 bereikt zal worden.”

MOLENGATWEG 8
JAC COX
0610068489 5961 PA HORST
Dagelijks open
Van 09:00 - 20:00

Meterik 1 troeft EWC
uit Well af
Door: Voetbalvereniging RKSV Meterik
Het eerste herenteam van RKSV Meterik speelde zondag 27 november tegen het eerste team van EWC’46 uit
Well. EWC was vooral in de eerste helft een geduchte tegenstander, maar Meterik scoorde op de juiste momenten en
won met 4-0.
Meterik begon de wedstrijd prima.
Dré Peeters scoorde al na 5 minuten
na een mooie aanval, 1-0. EWC had
echter een antwoord klaar en Meterik
werd onder druk gezet. Een schot
van Koen Stevens werd door Luuk
Haenen gekeerd. Met snelle uitvallen was Meterik gevaarlijk, maar de
mooie schoten gingen over het doel.
EWC leek vervolgens uit een corner te
gelijkmaker te gaan scoren, maar Huub
Kleuskens hield dat tegen.
Meterik zocht de ruimte maar het

lukte niet om de score verder uit te
bouwen. De supporters van Meterik
zagen de bui al hangen. Koen Stevens
van EWC krulde een vrije trap richting
de goal, maar Teun Jakobs kopte de bal
uit het doel. In de tegenaanval kreeg
Meterik een vrije trap van de goed
leidende scheidsrechter. Teun Jakobs
gaf een fraaie voorzet op broer Koen en
deze scoorde dan ook met het puntje
van zijn schoen, 2-0.
Direct na rust had Meterik diverse
kansen om de beslissende treffer te

scoren, maar door goed keepwerk van
EWC lukte dit niet. EWC werd slechts
één keer echt gevaarlijk, maar Luuk
Haenen wist de bal van een doorgebroken speler te onderscheppen. In de
zeventigste minuut begon Lars Jacobs
met veel overtuiging een solo vanaf
eigen helft. Uit zijn voorzet scoorde Dirk
van Rengs gemakkelijk, 3-0. Even later
kwam Huub Kleuskens via de vleugel
en bracht Dirk in stelling. Dirk ging niet
voor de eigen eer maar speelde Dré vrij
en deze scoorde beheerst, 4-0.

Uitwedstrijd

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

e
Ook in h

Hovoc-heren stellen
eerste plaats veilig
t weeken

d!

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

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

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

Door: volleybalvereniging Hovoc
De heren van het eerste team van volleybalvereniging Hovoc uit Horst reisden zaterdag 26 november naar Linne
om het op te nemen tegen Fit&Fysio/VC Limac HS1. Het eerste vrouwenteam van Hovoc DS1 wachtte thuis Hajraa
DS1 uit Eindhoven op.
Voor de heren beloofde het een
epische strijd te worden: de nummer
twee tegen de nummer één. Beide
ploegen hadden nog niet verloren.
Hovoc was op papier dan wel de
betere, maar het scheelde niet veel.
Het was niet nervositeit die de heren
parten speelde, maar vastberadenheid. De eerste ballen van de wedstrijd
waren wat onwennig maar daarna ging
het los. Iedereen streed voor elke bal.
De eerste set werd met 19-25 winst
gepakt. Zoals een team kan groeien
in de competitie, zo groeide Hovoc in
de wedstrijd. Het team wist zichzelf te
overtreffen. Met 18-25 werd de tweede
set binnen geharkt. Hovoc kreeg daarna

de overhand in alles: blok, aanval,
service, verdediging. Het publiek en
de schare meegereisde supporters
van Hovoc werden getrakteerd op
mooi, degelijk en kwalitatief volleybal.
De heren van Limac hadden niets meer
in te brengen en verloren met 13-25 en
15-25. De Hovoc-heren staan nu zeven
punten los op de eerste plaats.
De dames van Hajraa begonnen
gefocust aan de wedstrijd tegen de
Hovoc-dames en wisten direct een
voorsprong te pakken. De wedstrijd
was hiermee begonnen en er was dus
werk aan de winkel. Door hard werken
lukte het de Horster dames om de achterstand weg te werken. Daarop volgde

een spannende eindfase van de set
waarbij Hovoc uiteindelijk aan het
langste eind trok en met 28-26 won.
De tweede set liet Hajraa weten dat ze
zich niet gewonnen zou geven en pakte
de tweede set met 13-25. In de derde
set was de overtuiging afwezig. Na een
time-out van coach Björn Lommen
wisten de dames de wedstrijd op te
pakken en weer op gelijke hoogte te
komen met Hajraa. Ondanks een paar
mogelijkheden om de set naar Hovoc
toe te trekken, won Hajraa de set
toch met 26-28. In de vierde set werd
er hard gewerkt, maar kwam Hovoc
net tekort om het verschil te maken.
Ze verloor de set met 20-25.
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Hovoc aan de
slag met gezonde
sportkantine
Steeds meer sportverenigingen introduceren de gezonde sport
kantine. Volleybalvereniging Hovoc uit Horst is inmiddels ook gestart
met het gezonder maken van de sportkantine.
Volgens Hovoc hoort een
gezonde omgeving bij de
vereniging. De vereniging wil naast
het gangbare assortiment ook
gezonde alternatieven aanbieden.
Er zullen regelmatig nieuwe

Gelijkspel voor America
Door: voetbalvereniging AVV
Het eerste team van voetbalvereniging AVV uit America speelde zondag 27 november tegen
SV Grashoek. In een vlotte en spannende wedstrijd deelden koploper Grashoek en America broederlijk
de punten. De eindstand was al met de rust bereikt. De tweede helft bracht wel spanning, geen goals.
Op de foto scoort Jens Kleuskens de gelijkmaker 1-1.

Uitslag: 2-6

Hockeyheren verliezen
van Civicum H1
Door: Felix van Haren, hockeyclub HCH
De heren van het eerste team van Hockeyclub Horst speelden zondag 27 november de laatste wedstrijd voor de
winterstop tegen Civicum H1 uit Cuijk. De wedstrijd werd gespeeld bij Hockey Club Horst en eindigde in 2-6.
De wedstrijd ving aan met een
aantal mooie kansen voor Horst, die
allemaal strandden. Na een kwartier
spelen kwam Civicum echter op via
de rechterzijde van het veld. Met een
mooie pass ging de bal via de tweede
paal het doel in, wat resulteerde in
een achterstand voor Horst. Horst liet
zich echter niet kennen en kreeg
na een mooie aanval een strafbal.
Deze strafbal werd door de specialist

koelbloedig benut, waardoor de
stand weer gelijk was. Net voor de
rust belandde na wat gestuntel bij de
verdediging van Horst de bal bij de
spits van Civicum, die de tussenstand
op 1-2 zette.
Na de rust gingen de Horster
mannen zelfverzekerd van start om
in ieder geval de stand weer gelijk te
maken. Helaas maakten de mannen
van Civicum na een goede counter 1-3.

Horst ging met volle moed weer in de
aanval, hopend op een beter resultaat.
De mannen kwamen dan ook fraai
terug tot 2-3. Civicum had echter andere
plannen en zette het ‘strafcornerkanon’
aan het werk. De stand werd al snel
2-5. Door nog een vloeiende aanval
van Civicum werd de eindstand 2-6.
De mannen van Horst gaan nu de
winterstop in om zich voor te bereiden
op de tweede seizoenshelft.

Langzaam op gang

Oxalis wint overtuigend
van Klimop
Door: Korfbalvereniging SV Oxalis
Het eerste team van SV Oxalis uit Horst aan de Maas speelde zondag 27 november thuis tegen het eerste team
van KV Klimop uit Kekerdom. Voor Klimop was het de derde zaalwedstrijd en met twee gewonnen wedstrijden
stond het team bovenaan de ranglijst. Oxalis kwam langzaam op gang, maar nam in de tweede helft het heft in
eigen handen en won met 11-5.
Het startsignaal klonk om 13.45 uur
in sporthal De Kruisweide in Sevenum.
Oxalis startte fel. Dit leverde in de
eerste minuut dan ook meteen een 1-0
voorsprong op. Na deze openingstreffer
duurde het lang voordat er weer een
doelpunt viel. Bij beide ploegen ging
het wat moeizaam en werd er veel
gemist.
Na tien minuten maakte Klimop
de gelijkmaker: 1-1. Oxalis nam

hier echter geen genoegen mee en
het lukte de dames tweemaal om
een gat te slaan en de stand op 3-1
te zetten. Een volgend doelpunt bleef
weer lang uit.
In de laatste vijf minuten voor de
rust kwam er pas weer beweging in
de stand. Ondanks nog een doelpunt
van de tegenstander wist de thuisploeg
haar voorspong te behouden en zelfs
uit te bouwen. SV Oxalis ging met een

voorsprong van 5-2 de rust in.
In de tweede helft bleef SV Oxalis
de leidende partij en bood Klimop
nauwelijks weerstand tegen de sterke
thuisploeg. Met nog drie minuten op
de klok stond er een overtuigende
stand van 11-3 op het scorebord. In die
korte speeltijd scoorde Klimop nog
tweemaal, maar dat leverde voor hen
niets anders meer op dan een hoger
doelsaldo.

producten geïntroduceerd worden.
Voor de gezonde sportkantine
heeft Hovoc een werkgroep
samengesteld met onder andere
Marja Kuijpers, Anne Pennings en
Ellen Brummans.

Reuver maatje
te groot voor
Kronenberg
Door: voetbalvereniging SV Kronenberg
Het eerste team van voetbalvereniging SV Kronenberg heeft zondag
27 november niet kunnen stunten tegen de heren van VV Reuver.
De gastheren waren deze middag een maatje te groot voor Kronenberg,
einduitslag was 1-3.
Reuver zat na een kwartier op
rozen in Kronenberg. De blauwhemden
waren uiterst efficiënt voor het doel.
Twee keer een kans, twee maal
een doelpunt, 0-2 dus. Kronenberg
was aangeslagen door deze vroege
achterstand en had zich heel wat
anders voorgesteld van deze middag.
Kronenberg had vooral moeite met
de vele positiewisselingen van de
tegenstander. Die met name op het
middenveld beschikken over goede
kwaliteit. Dat het niet de eerste helft
van Kronenberg was werd vlak voor
rust helemaal duidelijk. Een enorm
ongelukkig eigen doelpunt leidde
de 0-3 in. Na rust een iets andere

wedstrijd. Kronenberg beet nu meer
van zich af en kreeg na een dik uur
een penalty. Aanvoerder Nico hield
het hoofd koel, 1-3. Er was weer enige
hoop bij de oranjemannen en de
ingevallen Niek Pouwels was dicht bij
de aansluitingstreffer. Helaas viel deze
niet. Kronenberg verloor van vandaag
verdiend want Reuver was vanmiddag
een maatje te groot op sportpark de
Heesbergen. Nu de rug rechten en de
resterende twee wedstrijden voor de
winterstop met winst afsluiten. Dat zou
een mooie afsluiter zijn van de eerste
helft van het seizoen. Allereerst zondag
tegen de groen/witte brigade uit
Neerkant.

KERSTBOMEN
VAN DE
KWEKER
★ Nordman
★ Omorika (Servische spar)
★ Groene spar (Fijnspar)
★ Koreana (Koreaanse den)
★ Blauwspar (2 soorten)
-

In pot,
Met kluit
Gezaagd
In pot geteeld

(recht en vast in pot)

Vanaf
3 december
dagelijks open
van 08.00 tot
20.00 uur

- Vanaf 25 cm tot 300 cm

Kerstbomenkwekerij

Leon en Annet Coenders
Witveldweg 30, Grubbenvorst
077 - 366 22 36
www.facebook.com/coenders.kerstbomen
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Set Up DS 1 wint van
Schijndel
Door: Volleybalvereniging Set Up
Het damesteam van Set Up uit Meerlo speelde zaterdag 26 november
een thuiswedstrijd tegen Skunk/VHC Schijndel DS 1. Voor Set Up was dit
een belangrijke wedstrijd, want met een 4-0 winst zouden de dames op
een derde plek komen.
De eerste set begon Set Up DS 1
meteen sterk met een voorsprong die
ze absoluut niet meer mocht weggeven. De uiteindelijke setwinst was
25-15. De tweede, derde en vierde
set gingen lang gelijk op. De laatste
set kwamen er veel persoonlijke fouten in het spel van Set Up en mede
daardoor verloren de set vier met

20-25. Set twee en drie werden wel
gewonnen, waardoor de einduitslag
3-1 werd.
Volgende week speelt Set Up
DS 1 weer een thuiswedstrijd.
Deze keer tegen de dames uit Liessel.
Het belooft een interessante wedstrijd
te worden en dan kunnen de dames
alle aanmoediging goed gebruiken.

Ons bedrijf richt zich op het grootschalig telen, verpakken,
afzetten en distribueren van een breed assortiment aan
dagverse vollegronds- en glasgroenten. Onze eindafnemers zijn
Retail ketens en handelsbedrijven in Europa. Wij onderscheiden
ons door het kunnen aanbieden van grotere volumes met een
constante, hoge kwaliteit én uniformiteit. Hierbij stellen we ons
zeer flexibel en klantgericht op. Maatschappelijk verantwoord
ondernemen vormt hierbij ons uitgangspunt.
Nieuwe technologische ontwikkelingen worden op de voet
gevolgd en geïntroduceerd in onze bedrijfsprocessen.
Voor ons hoofdkantoor in America zoeken wij een fulltime:

Administrateur
(Accountant)
M/V

Als administrateur (accountant) werk je voor meerdere werk
maatschappijen binnen de Van Dijck organisatie. Elke werk
maatschappij met zijn eigen specialisatie in de groententeelt.
Je werkt in een team van 6 personen dagelijks mee aan het
verwerken van de gehele administratieve stroom binnen het totale
bedrijf. Het werk bestaat o.a. uit het zelfstandig kunnen samenstellen
van jaarrekeningen tussentijdse cijfers, het opstellen van aangifte
m.b.t. de omzetbelasting, het verwerken en bijhouden van financiële
administraties en je voorziet het management van informatie.
Wij vragen:
• hbo werk en denkniveau.
Opleidingsrichting bedrijfsadministratie;
• resultaat en doelgericht kunnen werken;
• flexibele instelling, mede vanwege seizoensmatige
karakter van het bedrijf;
• bedreven met Office pakket.
Ervaring met Exact Globe is een pré;
• bekendheid met de agrarische sector,
feeling met de groententeelt.
Wij bieden:
een uitdagende en leuke functie binnen een sterk groeiende
organisatie in een professioneel team. Collegialiteit vinden we erg
belangrijk. De arbeidsvoorwaarden zijn goed te noemen en volgens
Cao Open Teelten. Er wordt volop ruimte gegeven voor eigen initiatief.
Solliciteren:
heb je interesse in deze interessante vacature,
stuur dan vóór 10 december 2016 je cv en motivatiebrief naar:
personeel@groenteproducties.com
In week 51 starten we de procedure en zullen we je in
dezelfde week verder informeren.
Heb je vragen omtrent deze vacature neem dan telefonisch contact op
met mevr. Ellen Willemssen, hoofd administratie. Zij is bereikbaar op
maandag en dinsdag op telefoonnummer 0773982546.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

SVEB verliest ruim
door scheidsrechterlijke
dwalingen
Door: Voetbalvereniging SVEB
De tegenstander van het eerste herenelftal van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst op
zondagmiddag 27 november was SV Ysselsteyn. In een tumultueuze wedstrijd verloor SVEB met royale cijfers.
De wedstrijd begon met een
minuut stilte voor Sraar Gielen, de
onlangs bij een noodlottig ongeval in
Australië omgekomen oud-bestuurder
en vrijwilliger bij het onderhoud. Al snel
zag het publiek het fysieke verschil:
de keeper van Ysselsteyn is ongeveer
anderhalf keer groter dan de voor SVEB
debuterende goalie Stef Thijssen (17).
Ook de veldspelers van Ysselsteyn
zijn behoorlijke kerels. SVEB begon
voortvarend en waagde serieuze
pogingen richting het Ysselsteyn-doel.
Maik Vermazeren zette Giel Seuren
in de tweede minuut vrij, maar de
makkelijk vlaggende grensrechter
van Ysselsteyn gaf buitenspel. In de
zevende minuut moest keeper Stef
Thijssen voor het eerst optreden. Hij
hield zijn doel met uitgestoken been
schoon. Nog geen minuut later kwam
SVEB met de schrik vrij toen de bal

na een schot via de onderkant van
de lat van de doellijn gehaald werd.
Ondanks luid protest van de Ysselsteynsupporters, liet scheidsrechter Keijsers
het spel doorgaan en bleven de
verhoudingen op het veld redelijk in
evenwicht. SVEB kwam een aantal
keren met goed positiespel voor het
doel van Ysselsteyn. In de vijftiende
minuut resulteerde dit in een mooi
schot van Sjors Schatorjé in de
rechterbenedenhoek, 1-0.

Overbluft
Ysselsteyn begon met fysiek
geweld aan een tegenoffensief.
Scheidsrechter Keijsers liet nagenoeg
alles toe, zodat het technische spel
van SVEB bijna in elke linie overbluft
werd. Ook de Ysselsteyn-grensrechter
ging een paar keer de mist in. Na tien
minuten powerplay werd de 1-1 in de

35e minuut aangetekend: Gijs Dinghs
liet de SVEB-keeper kansloos.
De tweede helft was nog
geen tien minuten oud toen
de scheidsrechter besloot de
wedstrijd stil te leggen. Een lange
bal van Ysselsteyn werd door de
SVEB-grensrechter als buitenspel
beoordeeld, maar de scheids kwam
aanrennen dat het spel door mocht.
De Ysselsteyn-aanval strandde op
de achterlijn, maar toen verdediger
Jasper Janssen met de bal de
Ysselsteyn-aanvaller aantikte, wees de
scheids naar de stip. De consternatie
die uit deze opeenstapeling van
scheidsrechterlijke dwalingen ontstond
was zo groot dat de wedstrijd werd
stilgelegd. De fut was eruit toen de
penalty de 1-2 betekende. Dat het 1-6
werd, is pijnlijk, maar vooral vanwege
dwalingen van de arbitrage.

Belangrijke overwinning

Heren Sparta ’18 winnen
van Rood-Wit
Door: Voetbalvereniging Sparta ‘18
De lastige thuiswedstrijd tegen Rood-Wit ’62 uit Helmond stond afgelopen weekend op het programma.
Het eerste elftal van voetbalvereniging Sparta ’18 won thuis in Sevenum uiteindelijk met 2-1, een belangrijke
overwinning.
Vorig seizoen werd zowel de
thuis- als uitwedstrijd van Rood-Wit
’62 verloren. In de eerste helft was
Sparta ’18 de dominante partij, maar
dit uitte zich niet in grote kansen.
In de 39e minuut kwam Sparta ’18
toch op voorsprong door een doelpunt
van Freek Wijnen, na een goede actie
en voorzet van Bart Schouten.

In de tweede helft hadden de
Spartanen enkele grote kansen
om de voorsprong te verdubbelen.
Echter kwam Rood-Wit ’62 in de
54e minuut, geheel tegen de
verwachtingen in, op gelijke hoogte.
Sparta ’18 leek even van slag maar
ging daarna hard op zoek naar de
winnende treffer. Deze leek er te

komen, ware het niet dat de treffer
van Stan Verhorstert werd afgekeurd
wegens buitenspel. Niet veel later
was het wel raak: Verhorstert
zette de thuisploeg op een 2-1
voorsprong. In de slotminuten
probeerde het team uit Helmond de
gelijkmaker te forceren, maar deze
kwam niet.

ST Helenaveen/Griendts
veen wint van Sporting ST
Door: Voetbalvereniging Sporting ST
De eerste teams van ST Helenaveen/Griendtsveen en Sporting ST uit Swolgen/Tienray speelden zondag
27 november tegen elkaar op sportpark De Stikker in Helenaveen. De teams waren aan elkaar gewaagd,
maar ST Helenaveen/Griendtsveen sleepte de overwinning binnen: 3–0.
Nadat de 19-jarige scheidsrechter het startsignaal had gegeven,
probeerden beide teams met lange
ballen naar voren de score te openen.
De eerste echte kans van de wedstrijd
was voor de thuisploeg, maar doelman Bram Willems stond op de juist
plek om de inzet tegen te houden.
Direct erna kwam Sporting ST met een
vlijmscherpe aanval door middel van
een steekpass van een speler op Rick
Miltenburg, die net niet wist te scoren.
Er bleven kansen komen en de
thuisploeg wist als eerste te scoren.
Een klutsbal belandde voor de voeten
van Johannes Blenckers en hij rondde

beheerst af. Daarna probeerde
ST Helenaveen/Griendtsveen voor
de rust ook nog de 2-0 er nog in
te prikken, maar doelman Willems
voorkwam dat.
De tweede helft begon Sporting ST
sterk door mee te gaan in het stevige
spel van de thuisploeg. De scheidsrechter trok dan ook twee gele kaarten.
De trainer van Sporting ST zag kansen
en probeerde door te drukken door
aanvallend te wisselen. Daardoor
kwamen er gaten in de verdediging en
kreeg ST Helenaveen/Griendtsveen een
paar kansen. Deze werden echter door
de grensrechter afgevlagd.

Sporting ST kreeg een mooie kans
om de aansluitingstreffer te maken:
Bas van Aken wist de bal in de verre
bovenhoek te schieten. De keeper
moest zich hier helemaal voor strekken
maar tikte de bal met een schitterende
inzet over het doel.
De laatste tien minuten was het
alles of niets voor Sporting ST. Dit kwam
de thuisploeg goed uit, in de laatste
seconden van de officiële speeltijd
wist Rick Krekels dan ook met een
snelle uitval te scoren. Het verzet was
gebroken en zo wist Blenckers voor de
tweede maal te scoren, wat de eindstand op 3-0 zette.
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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
School
Woonplaats

Joep Nefkens
14 jaar
Dendron College
Horst

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Dat je die persoon kan vertrouwen en
alles kan vertellen. Dit vind ik belangrijk want als er iets is moet je dat kwijt
kunnen bij je beste vriend.
Hoe heb je je beste vriend ontmoet?
Ik heb meerdere goede vrienden.
Een daarvan ken ik mijn hele leven
lang want hij is mijn neef. Hij zit nu bij
mij in de klas en daardoor is de band
alleen maar sterker geworden. Verder
heb ik nog een andere beste vriend en
die ken ik al vanaf groep 8. Met hem
voetbal ik vaak samen.
Wie is je grote voorbeeld?
Gareth Bale, een beroemde voetballer
van Real Madrid. Wanneer hij een vrije
trap heeft, schiet hij bijna nooit mis.

Ik zou ook graag een keer naar Madrid
willen gaan om hem daar te zien spelen. Mijn andere grote voorbeelden zijn
mijn ouders. Zij hebben me opgevoed
tot wie ik nu ben.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Toen ik vier jaar was, moest ik met
Nieuwjaar een Nieuwjaarsversje
voorlezen. Ik scheurde per ongeluk een
stukje van het versje af. Waarop ik zei:
“oh nu kan ik het niet meer lezen het is
afgebroken.” Dit blijft wel grappig.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Een voetbalkaartje voor Feyenoord.
Ik ben al mijn hele leven lang voor
Feyenoord. Het is de beste club omdat
het een mooie volksclub is waar een
goede sfeer hangt. Ze hebben verder
ook het mooiste stadion van Nederland.
Ik ben wel al vaker bij deze club
geweest, maar het blijft natuurlijk altijd
leuk om hier weer terug te komen.

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum
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Joep Nefkens

Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Loombandjes. Dat waren zo’n plastic
elastiekjes waar je bandjes mee kon
maken. Zelf heb ik toen veel van die
bandjes gemaakt. Iedereen vond dat
helemaal leuk. Nu begrijp ik niet meer
zo goed waarom eigenlijk.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Superman. Het lijkt me supervet om
te kunnen vliegen en speciale gaven
te hebben. Deze film heb ik ook vaak
gezien. Het liefst kijk ik naar actiefilms.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Op tijd. Dit vind ik wel belangrijk want
als je bijvoorbeeld te laat komt op je
werk, laat dit natuurlijk geen goede
indruk achter. Voor school zorg ik ook
dat ik altijd op tijd kom. Ik ben meestal
al rond 06.30 uur op waardoor ik niet te
laat kan komen.

Heb je een raar talent?
Niet dat ik weet… maar ik heb wel
een gewoon talent. Ik vind dat ik met
mijn voetbalteam samen best goed kan
voetballen bij Wittenhorst. We zijn in
totaal twee keer kampioen geweest en
vorige week zaterdag hebben we ook
nog gewonnen met 6-0. Als we de volgende winnen zijn we weer kampioen!
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een vliegende auto. Dan kan ik als ik 18
ben gewoon zwevend naar mijn werk
zonder dat er files zijn. Zo kom ik zeker
niet te laat! Ik weet alleen niet of dit in
de toekomst mogelijk is.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Over zoveel dagen is het eindelijk
weekend. In het weekend heb ik altijd
veel te doen zoals fietsen met familie,
voetballen, met vrienden afspreken en
geocachen. Dat laatste is een spel dat
werkt met gps en het doel is dan om
schatten te vinden.
Wat is het beste en slechtste cadeau
dat je ooit gekregen hebt?
Het slechtste cadeau was met sinterklaas in groep 8. Het was een zelfgemaakte surprise en er zaten alleen maar
gummen in voor 3 euro. Wat moet ik
met tien gummen? Het beste cadeau
ooit was dat ik samen met mijn broers
op het veld van Feyenoord mocht lopen
met VVV-spelers. Dit vond ik echt heel
gaaf.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De foto die ik maakte in de Amsterdam
Arena. Het was tijdens de wedstrijd
waar het Nederlands elftal speelde
tegen Frankrijk. Dit vind ik een leuke
foto omdat mijn favoriete speler van
Feyenoord erop staat. Ik maak wel
vaker foto’s tijdens wedstrijden.
Wat voor reis zou je willen maken?
Naar New York in Amerika. Dit lijkt
me een bijzondere stad. Daar staat
ook het vrijheidsbeeld en er wonen
veel beroemde mensen. De rest van
Amerika lijkt me ook heel mooi maar
New York is denk ik wel het gaafst.
Hoe zie je je toekomst?
Leuk huisje, een gezinnetje en een leuke
baan. Het liefst allemaal in Horst want ik
wil hier niet meer weg. Voor mijn baan
wil ik later iets met houtbewerken doen.
Dit heb ik al vaker op school gedaan en
ik vind het erg leuk om te doen.

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

Peardemirt
Misschien een beetje laat
maar als echte Lottumse kon ik
het niet maken om niet over
de jaarlijkse Paardenmarkt te
schrijven, dus bij deze.
14 november was het weer
zo ver: de Paardenmarkt. Op de
basisschool kreeg ik er nog vrij
voor maar op de middelbare
jammer genoeg niet meer.
Dus fietste ik in alle vroegte
gewoon richting school terwijl
de paardenboeren al druk bezig
waren met hun paarden.
Paardenboeren zal ik altijd een
aparte soort blijven vinden maar
dat is een verhaal voor een
andere keer.
Eenmaal op school volgde ik
mijn normale lessen en ging ik
om 15.45 uur weer richting huis.
Dus veel van de Paardenmarkt
heb ik dit jaar niet gezien,
behalve ’s avonds. De dag ervoor
was mijn zus aan het klagen dat
al haar vriendinnen hadden
afgezegd en ik (het lieve zusje
dat ik ben) zei dat ik wel mee
wilde. Dit plan hadden we
gemaakt op de verjaardag van
mijn moeder waar al best wel
wat pilsjes waren gedronken dus
ik dacht: ‘dat weet die toch niet
meer.’
Maar het tegendeel werd
bewezen toen mijn zus thuis
kwam en zei dat we wat te eten
moesten maken en ons daarna
moesten klaarmaken.
Mijn ouders waren al in de
middag richting dorp gegaan en
die waren nog steeds niet
gesignaleerd.
Eigenlijk had ik helemaal
niet zo veel zin en deed ik het
voor mijn zus maar wat heb ik
het leuk gehad. Nooit ben ik
echt uit geweest met
Paardenmarkt omdat ik te jong
was en omdat ik er nooit echt
behoefte aan had maar ik denk
toch dat ik dat vaker ga doen!
Het was echt ontzettend gezellig
en ik kan het iedereen
aanbevelen om een keer langs
te komen met de Paardenmarkt!
Liefs,
Puck
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Café Damascus:
over inspirerende
ontmoetingen

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

Café Cambrinus in Horst presenteert iedere tweede donderdag van de
maand café De Verbeelding: een ontmoetingsplek om gedachten, ideeën
en passie met elkaar te delen. Op donderdag 8 december om 20.00 uur
wordt café De Verbeelding voor één keer omgedoopt tot Café Damascus.

Muziekkwis in Horst
De derde editie van de Muziekkwis in Horst vond plaats op zaterdag 26 november. Diverse teams
gingen met elkaar de strijd aan om uit te maken wie de meeste muziekkennis heeft. Op de eerste plek
eindigde team Frank. De tweede plaats was voor team Maurice en Cannibal Smith eindigde op de derde
plek.

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

Tijdens Café Damascus staat de
avond voornamelijk in het teken van
de ontmoeting tussen Rezkar en
Mahmoud, beiden muzikant. De twee
Syriërs kenden elkaar niet maar
leerden elkaar na een lange en zware
tocht kennen in het asielzoekerscentrum De Roekenbosch in Blitterswijck.
Rezkar en Mahmoud blijken allebei uit

dezelfde stad, Damascus, te komen
én allebei muzikant te zijn.
Rezkar en Mahmoud geven hun
eerste concert. Café Damascus is
daarbij geen plek voor oorlogsverhalen, maar juist een eerbetoon aan
alle mensen die hun huis moesten
verlaten én een plek waar nieuwe
ontmoetingen plaats kunnen vinden.

Roel I prins Broekhuizenvorst
In Eetcafé Ald Vors in Broekhuizenvorst kwam zaterdag 26 november Roel van Leendert uit als
nieuwe prins van de Blauwpoët. Zijn adjudanten zijn Lars van Lin en Rob Seuren. De receptie is op
19 februari in BMV De Schakel in Broekhuizenvorst.

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

Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl • 077-4632945

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

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

Sinterklaas arriveert in Horst
Horst verwelkomde zaterdag 26 november Sinterklaas en zijn Pieten. De Sint kwam aan bij de
blokhut van Jong Nederland Horst en ging vervolgens in een stoet naar het Lambertusplein. Daar aangekomen stonden vele kinderen al op hem te wachten. Nadat Sinterklaas hen had begroet ging het
feest verder in de Mèrthal.
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Hans II is prins van Swolgen
Prins Hans II is op zaterdagavond 26 november uitgeroepen tot prins van het Bokkenrijk in Swolgen.
Op dezelfde avond werd ook het boerenbruidspaar bekend gemaakt. Dat zijn Rob en Diana Seuren.
Prinses van Hans Xhofleer is Esther Xhofleer-Kursten. Adjudanten zijn Bart van Gerven en Paul Simons.
Zij gaan het komend jaar de scepter zwaaien in Swolgen.

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

Meerlo wordt verlicht
Een groep Meerlonaren is gestart met de aanleg van feestverlichting in
enkele hoge eikenbomen aan de Hoofdstraat in Meerlo. Dit in aanloop van
de grote Kerst-In die traditioneel op woensdag 14 december in Meerlo
plaatsvindt van 17.00 tot 21.00 uur.

Sint bezoekt Tienray

Vorig jaar hing een sliert van lichtjes
door de Hoofdstraat. Het idee is nu om
elke jaar enkele bomen te voorzien van
blijvende kerstverlichting. Over enkele
jaren zijn dan alle bomen aan de
doorgaande weg in Meerlo voorzien van
een feestverlichting. De Kerst-In Meerlo
is een initiatief van de gezamenlijke

ondernemers. Naast het feit dat alle
ondernemers tijdens de Kerst-In open
zijn met speciale acties worden links
en rechts in het dorp kleine concerten
gehouden, is er in de kerk een expositie
van de kerststallenverzameling van
pastoor Verheggen en zijn er diverse
hapjes te krijgen.

De goedheiligman bezocht zondag 27 november Tienray. Daar werd hij begroet door de jeugd van
het dorp. Samen met zijn Pieten ging de Sint vervolgens naar het Parochiehuis, waar onder meer voor
hem werd opgetreden.

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

Nordmann (uit Denemarken)
Omorika
Miniboompje
In pot of gezaagd
vanaf E 9,50
kerstgroen / takken

Check

www.thatshappening.com

Overdekte verkoop
dagelijks geopend van 9.00 t/m 20.00 uur,
zondags van 10.00 t/m 15.00 uur.

Hay Cox, Molengatweg 4 Horst
Tel. 077-3982922, 06-54306964
Ook bereikbaar via Veldoostenrijk-Schengweg

VERKOOP START 3 DECEMBER

Voor ALLE vrijetijdsbestedingen
in je regio!

Crist Coppens

Heropening OJC Walhalla
Wethouder Ger van Rensch van gemeente Horst aan de Maas heeft OJC Walhalla in Sevenum
vrijdagavond 25 november heropend. De soos was aan een vervanging toe, onder meer de gehele
benedenverdieping werd opgeknapt. Ook is er een nieuw geluidsysteem. De avond werd afgesloten
door het dj-duo Dansvoer.

geldig t/m
zaterdag
3 december 2016

4 VIB-burgers €5,00

3 malse pepersteaks €6,98

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Winter proeverij

Viva Mexico

Tijd: 19.00-23.00 uur
Locatie: Smaakboerderij De Gastendonk Horst

Tijd: 20.00-03.00 uur
Locatie: OJC Knor Meterik

Informatieavond bouwplannen Hegelsom

Pakjesavond met Dj No-name en Blackout

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Dorpsplatform, gemeente Horst aan de Maas en
Rob Linders Beheer BV
Locatie: Restaurant op PETC+-terrein Hegelsom

Tijd: 20.00-03.00 uur
Locatie: Breurs Sevenum

Voorzitterscafé

Tijd: 22.00-03.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Zwarte Beat

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: platform Vur Oow
Locatie: café De Lange Horst
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Cirque Du Dance: winter edition

Kantkloscafé

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

zo
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Winterkermis
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Maaspaviljoen Broekhuizen

Clubnight Remix met Kroet & Karboet,
Drogba

Deftig met Jani en Rugged
Tijd: 23.00-04.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Open werkdag
Organisatie: Landschap Horst aan de Maas
Locatie: schaapskooi rotonde Middenpeelweg en
Helenaveenseweg Sevenum

Nieuwe
directeur
BiblioNu

Rommelmarkt
Tijd: 09.30-15.30 uur
Organisatie: Mcc Events
Locatie: Mèrthal Horst

Kerstoptreden duo Chapieter
Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Tijd: 21.00-04.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst
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in samenwerking met
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Dansmiddag voor 55+’ers
Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: Feesterij en danserij Froxx Horst

Café Damascus: inspirerende ontmoetingen
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Café De Verbeelding
Locatie: Café Cambrinus Horst

Horster Mannenkoor presenteert
A Christmas Carol
In aanloop naar zijn 125-jarig bestaan in 2019, organiseert het Horster Mannenkoor ieder jaar een grootse activiteit. Dit jaar presenteert het mannenkoor twee concerten in cultureel centrum ‘t Gasthoês in Horst, op zaterdag 17 december om 20.00 uur en zondag 18 december om 14.30 uur.
De uitvoeringen staan dit jaar
in het teken van A Christmas Carol,
een verhaal van Charles Dickens.
Het bekende kerstverhaal gaat over
Scrooge, een gierige man die niet
van kerstmis houdt. Zijn zakenpartner
Marley, die zeven jaar eerder overleed,
waarschuwt hem op kerstavond dat er

die nacht drie geesten zullen verschijnen.

Toneelspelers
Naast het mannenkoor werken
lokale toneelspelers en figuranten
mee aan het concert. Ook zangeressen
Anja Hoeijmakers, Dorothé Cox en Tina

Brouwers leveren een bijdrage. De uitvoering wordt begeleid en ondersteund
door een ensemble onder leiding van
Maartje Smedts. Tim Schulteis dirigeert
het muzikale gedeelte en Marie-Anne
Mittelmeijer regisseert het geheel.
Tijdens het jaarlijkse Caeciliafeest op
zaterdag 19 november huldigde het

Horster Mannenkoor vier jubilarissen.
Zij ontvingen een oorkonde en het
insigne van het Koninklijke Nederlandse
Zangersverbond. Lei Haegens en
Jan Schatorie werden gehuldigd met
hun 40-jarig jubileum. Jan Smits en
Jan Driessen vierden hun 60-jarig lidmaatschap bij het Horster Mannenkoor.

Jimmy Hendriks wordt met
ingang van 1 maart volgend jaar
directeur van BiblioNu. Hij volgt
Marian van Leth op, die op 24 maart
haar officiële afscheidsreceptie
houdt.
“Ik heb vertrouwen in de toekomst
van de bibliotheek”, zegt Marian van
Leth. “Met Jimmy heeft BiblioNu een
directeur-bestuurder in huis die het
team door de uitdagingen van een snel
veranderend maatschappelijk speelveld
kan leiden.” Hendriks: “Ik kies bewust
voor BiblioNu omdat de bibliotheek een
belangrijke rol in onze samenleving
speelt. En omdat onze samenleving
zich voortdurend ontwikkelt, moeten
wij onze rol voortdurend tegen het licht
houden. Wat wordt er van ons verlangd
en hoe kunnen wij blijvend meerwaarde voor onze achterban creëren?
Het beantwoorden van dergelijke vragen vereist een goede samenwerking
zonder drempels met alle betrokken
partijen. Dit betekent bijvoorbeeld
dat ons team voortdurend de samenwerking met inwoners, gemeenten,
maatschappelijke en zorgorganisaties
op zal zoeken. Dit vind ik een geweldige opdracht.”

Horster Mannenkoor
presenteert:

Een mooi kleurtje
tijdens de feestdagen

De feestdagen komen erweer aan,
de jurken weer uit de kast,
lekker naar de kapper voor een mooie coupe.
Maar het winters kleurtje helpt helaas niet echt mee.
Tijd om lekker onder de zonnebank te duiken.
Daarom hebben wij een leuke decemberactie.

15 min

€ 6,50*
20 min

€ 8,50*
*bank naar keuze

Scrooge
in ’t Gasthoês

zaterdag 17 december 20.00 uur
zondag 18 december 14.30 uur
Kaarten te koop vanaf 6 december tijdens openingstijden bij Herraets Slapen,
Jacob Merlostraat 23 te Horst (alleen contante betaling, € 17,50 per kaart)

Kranestraat 35 | 5961 GX Horst | 06 19 65 54 78
info@zonnestudiohorst.nl | www.zonnestudiohorst.nl | volg ons ook via facebook

WWW.HORSTERMANNENKOOR.NL

Horster Mannen koor

service 29

01
12

Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
2 t/m 8 december 2016
Deckers M.F.M.
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14

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

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

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

Regio: Noord Limburg

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

09.00

10.30
09.00

Melderslo
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

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

HALLO voordeelpas
afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie
Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Hotel Asteria Venray

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

Beej Mooren

Eén kop koffie of thee E 1 en
10% korting op een groepsuitje
Een kop koffie of thee voor E 1

Heilige mis

19.00

Blauwebessenland
E 1 korting op jam

Boerderijwinkel Lenders

Swolgen

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

09.00
19.00

5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power

E 17,50 korting op 10 credits

Brasserie ‘54

Sevenum
18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag
		

Sollicitaties kunt u per e-mail richten aan
Leila Dahmani (hoofd P&O): leila@jacdeleeuw.nl of John Geerets (directeur): john@taxigeerets.nl

De Bekkerie

Meterik

zaterdag
		

Voor alle functies geldt salaris conform cao taxi.

anco lifestyle centre
Heilige mis
Heilige mis

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

5% korting op de rekening

Brownies & downieS

Eén gratis consumptie bij de lunch

Camps Optiek

Evangelische Gemeente Doxa
kerkdienst

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

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

17.30

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Het LoopCentrum

Praktijk Ik Leer

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

Hostellerie De Maasduinen

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

De Ringoven

Eén kop koffie of thee voor E 1

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 3,95

HUIS van de STREEK

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

IJssalon De Zeuten Inval

Staatsie 1866

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

5% korting op het hele assortiment
10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Twee seizoenscoupes voor E 9,95

Into Beauty

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Intratuin Venray

Janssen Dansen en Sporten

E 12,50 korting op
avondje bowlen

Twee proeflessen gratis

Die 2 Brüder von Venlo

Eén kop koffie of thee E 1

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

15% korting op voet- en
huidproducten

10% korting op een diner
voor 2 personen

Center Parcs Het Meerdal

DMS-Service

10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie

10% korting op een zonnebril

Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

Pearle Opticiens Horst

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

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Kinderboerderij Hagerhof
Kuif

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

Slender You Fit

Eén kop koffie of thee voor E 1

Korting op een wekelijks aangeboden
product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Thermaalbad Arcen

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

Toffedag.nl

10% korting op een groepsuitje

Logeerhuis Kapstok

Toffe Dagstrand

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Lunchroom Lekker Gewoën

Tuincentrum Peeters

Eclicker

Museum de Kantfabriek

Wauw speciaal voor jou

My-LifeSlim

Wereldpaviljoen Steyl

Pakje!

The Zen Company

Duet Kappers

E 20 korting op een onderhoudsbeurt

Eetcafé Ald Vors

Driegangenmenu voor E 17,50

zaterdag

m/v

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.

ANBISE

Meerlo

zaterdag
woensdag
		

Regio: Venlo e.o.

m/v

19.15

Lottum

zondag
donderdag
		

Chauffeurs regiotaxi

Deelnemers

Kronenberg

zondag

en Part-time

09.45

Grubbenvorst

Chauffeurs schoolvervoer

Eethuis BRaM

Speciaal HALLO Voordeelmenu

FotoID

10% korting op een fotosessie

De Fabriek

Eén kop koffie of thee voor E 1

Goed Haar en Visagie

Eén nacht gratis logeren

25% korting op het tweede gerecht
Gratis kop koffie, cappuccino of thee
E 12,50 korting op de intake

10% korting op het hele assortiment

Paramedische Voetzorg Horst
20% korting op alle voetproducten

Parkhotel Horst

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

10% korting op een behandeling

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

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

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

Zonnestudio Horst

15% korting op zonnecosmetica

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

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

