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Oliebollen
voor de hele buurt
“Het ultieme jaarwisselingsgevoel.” Zo omschrijft Huub Peeters (54) uit Horst datgene wat hij al twintig jaar lang doet. Elk Oud en Nieuw bakt hij in zijn eigen tuin
ontelbaar veel oliebollen. Familie, vrienden en de buurtbewoners komen elke laatste dag van het jaar even langs om bij te praten en te genieten van Huub’s oliebollen.

De geur van net gebakken
oliebollen vult de tuin van huize
Peeters. Tientallen mensen staan druk
te praten rondom enkele hangtafels
die staan opgesteld. Daarachter is een
tafel gevuld met oliebollen, koffie,
thee, bier en wijn. “Iemand koffie?”
klinkt het door de tuin. Ondertussen
bakt Huub vrolijk door. Op de
overdekte plek waar hij zijn oliebollen
klaarmaakt, is het aangenaam warm.

Huub blijft met
schalen lopen
“Het bakken begon allemaal
heel klein”, vertelt hij terwijl hij wat
bollen in het vet gooit. “Eerst deed
ik het alleen voor de familie en wat
vrienden, maar op een gegeven
moment kwam de hele buurt langs.”
Tot enkele jaren geleden bakte
hij zo’n tweeduizend oliebollen.
“Daar ben ik mee gestopt. Ik verkocht
ze toen ook voor een kwartje per

stuk, maar op een gegeven moment
vroeg ik me af waar ik mee bezig was.
Er kwamen echt meer dan honderd
mensen. Het was nooit de insteek om
er geld voor te krijgen.” Daarom bakt
hij er dit jaar ongeveer duizend en
kan iedereen oliebollen meenemen
naar huis.

Het is een echt
familietreffen
Ondertussen wordt het
steeds drukker. De oliebollengeur
lijkt mensen naar het huis te
lokken. Jong en oud komt langs.
Familie, vrienden en buurtbewoners
komen een oliebol eten. Mensen
maken kennis met elkaar en drinken
samen wat, uiteraard met een oliebol.
Een van hen is Huub van den Elzen
(64). Hij is de zwager van Huub.
“Het is een echt familietreffen”,
zegt hij. “Jaren geleden is Huub al
begonnen en het is een traditie

geworden. Elk jaar komen we weer
terug.” Over de oliebollen is hij te
spreken. “Ik heb ze net geproefd.
De kwaliteit is ook dit jaar prima.”
Op dat moment komt er heel
jong gezelschap binnen. Sem is
een paar maandjes oud en het
is voor veel mensen de eerste
keer dat ze de kleine spruit zien.
Aan aandacht heeft de baby geen
gebrek. Het wordt drukker en
drukker. Er staan zelfs mensen
in de woonkamers omdat er bij
de statafels niet veel plek meer
is. Huub blijft maar met schalen
lopen. Wel pakt hij even een pilsje.
“Ik blijf natuurlijk niet op koffie
lopen,” lacht hij. Dat lachen vindt
hij belangrijk. “Ik kan er oprecht
van genieten als ik mensen zie
lachen en ze tevreden naar huis
gaan.” Mensen vertrekken, maar
niet voordat ze een zak oliebollen
meekrijgen van Huub. “Ik ga ze
natuurlijk niet alleen opeten.”

Dertig meldingen
vuurwerkoverlast
In Horst aan de Maas zijn in totaal dertig meldingen van vuurwerkoverlast rondom Oud en Nieuw binnengekomen. Dat blijkt uit gegevens
van vuurwerkoverlast.nl
Vuurwerkoverlast.nl is een
initiatief van een aantal lokale
GroenLinksfracties. Mensen kunnen op
de website anoniem vuurwerk overlast doorgeven. Het meldpunt blijft
open tot 3 januari en daarna worden
de meldingen verwerkt in een rapport dat wordt aangeboden aan de
Tweede Kamer en burgermeesters.
Op deze manier willen de initiatiefnemers vuurwerkoverlast aanpakken.
Aanleiding voor het meldpunt is dat
de GroenLinksfracties merken dat

steeds meer mensen zich storen aan
vuurwerk. Inmiddels zijn in verschillende gemeentes vuurwerkvrije zones
ingesteld, maar in Horst aan de Maas
nog niet. De meeste meldingen (elf)
werden gedaan in Horst. In Meerlo
werd ook zeven keer geklaagd over
vuurwerkoverlast. In vergelijking met
nabijgelegen gemeentes zijn er in
Horst aan de Maas niet veel meldingen binnen gekomen. In Peel en
Maas waren dat er bijvoorbeeld ruim
60 en in Venray ongeveer 100.

02

nieuws

05
01

Nieuw telefoonbeleid

Dendron: geen telefoon onder les
Onder de les even met je vriendin appen of je Facebook checken. Op het
Dendron College in Horst kan dat met ingang van het nieuwe jaar niet meer.
Telefoons dienen voor aanvang de les ingeleverd te worden, om na het
lesuur weer opgehaald te kunnen worden.

HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.

daar op een gegeven moment klaar
mee”, zegt Kristie Hofmans, docent
wiskunde en mentor van havo 5. Een
enquête enige tijd geleden wees uit
dat het merendeel van de leraren hier
grote moeite mee heeft. Hofmans:
“Het begon een beetje de spuigaten
uit te lopen. Het leek alsof leerlingen
geen respect meer hadden voor de
les.” Samen met Jenny Dirckx, docent
kunstvakken en mentor van havo 4,
besloot ze dat het tijd werd om stappen
te ondernemen. “Kijk, we snappen wel
dat het verleidelijk is om op je telefoon
te kijken als die onder de les geluid
maakt, maar het werd steeds erger. Het
is storend voor zowel de docent als de
leerling. Bovendien heeft een scholier
om die reden geen moment rust meer,
maar wordt volledig in beslag genomen
door de telefoon”, zegt Dirckx.
Leerlingen plaatsen hun mobiele telefoon in een speciale zak

Oplage 19.400 exemplaren

Verbod geen zin

www.hallohorstaandemaas.nl

“Leerlingen mogen hun mobiel
gebruiken als hulpmiddel voor de les,
maar verder niet.” Verbieden heeft
geen zin zeggen de twee docentes.
Hofmans: “Dat blijkt niet te werken.
Dus daarom zijn we naar een andere
oplossing gaan kijken.” Sinds enkele
weken zijn leerlingen bij een deel van
de lessen verplicht hun telefoon in te

Reden voor het nieuwe telefoonbeleid is dat het privégebruik van
een mobieltje tijdens de les alsmaar
toeneemt. “Om eerlijk te zijn was ik

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente

Colofon

Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Niels van Rens, Teun Stiphout,
Anke Verbeek en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

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

leveren. Die wordt dan bewaard in een
soort schoenenzak, om vervolgens na
de les weer naar zijn eigenaar terug
te keren. “Overigens hebben we van
meerdere middelbare scholen in de
regio gehoord dat ze hier tegenaan
lopen. Leerlingen Fleur Coenen (vt 4)
en Lotte Raedts (havo 5) begrijpen dat
hun school een nieuw telefoonbeleid
heeft. Fleur: “Ik vind het een goed

idee. Wanneer je je mobieltje hoort
tijdens de les, heb je toch de neiging
om even te kijken.” “Het is alleen
jammer dat het nog niet c onsequent bij
elke les wordt gedaan”, vult Lotte aan.
Ook moet er volgens hen duidelijk zijn
wat er gebeurt als er eventueel schade
aan het toestel ontstaat. Hofmans:
“Dat zullen we dan per geval gaan
bekijken. Daarbij hebben de leerlin-

gen natuurlijk ook de keuze om hun
mobiel in hun kluisje te bewaren.”
De twee docenten merken op dat het
voornemen is om het beleid vanaf het
nieuwe jaar schoolbreed in te voeren.
“En natuurlijk is het niet de bedoeling dat leraren zelf tijdens de les wel
hun telefoon gebruiken”, zegt Dirckx.
“Goed voorbeeld doet nog altijd
goed volgen.”

HALLO is benieuwd naar
uw mening over het nieuwsblad
Uitgever Kempen Media heeft de opdracht gegeven een lezersonderzoek te doen naar nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas. Kempen Media uit Horst is
onder andere uitgever van nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.
Nieuwsblad HALLO Horst aan de
Maas voorziet de inwoners van de
gemeente Horst aan de Maas inmiddels meer dan zeven jaar van nieuws.
Naast twee keer per jaar een redactieraad wordt regelmatig onderzoek
gedaan naar de mening van álle
inwoners. Met behulp van die mening
kan het nieuwsblad verbeterd worden
om zo nog beter aan de wensen van

de inwoners te voldoen worden. Zo is
er na het vorige lezersonderzoek meer
aandacht besteed aan de actualiteit
van de website en sociale media,
omdat lezers aangaven daar behoefte
aan te hebben. In het lezersonderzoek
wordt gevraagd naar de meningen
van de lezers. Deze worden gepeild
middels een enquête. Vanaf donderdag 12 januari kan die enquête via de

website van HALLO Horst aan de Maas
ingevuld worden. Om ervoor te zorgen
dat alle inwoners van Horst aan de
Maas de kans krijgen om hun mening
te geven, wordt bij de HALLO van 12
januari ook een papieren enquête
verspreid. De papieren enquête kan
twee weken lang ingeleverd worden op
één van de afleverpunten. De locaties
daarvan staan vermeld op het enquê-

teformulier. Onderwerpen die aan bod
komen, zijn onder andere het nieuwsblad in het algemeen, de rubrieken
en de online activiteiten van HALLO
Horst aan de Maas. Het invullen van de
enquête duurt ongeveer vijf minuten.
Alle antwoorden worden anoniem
verwerkt. De enquête kan vanaf
volgende week ingevuld worden op
www.hallohorstaandemaas.nl

Omgevingsvergunning

Laatste zitting
in strijd tegen NGB
De Raad van State buigt zich op woensdag 18 januari over de
bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning van het pluimveebedrijf dat deel uitmaakt van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in
Grubbenvorst.
Onder meer Vereniging Behoud
de Parel en omwonenden van het
bedrijf hebben tegen de omgevingsvergunning bezwaren gemaakt.
De zitting op woensdag 18 januari
is de laatste juridische mogelijkheid van de bezwaarmakers om de
stallen tegen te kunnen houden.
Belangenvereniging Behoud de Parel

maakt zich al jaren zorgen over de
gezondheid van omwonenden van
het NGB, waar onder andere 1,3 miljoen kippen en zo’n 35.000 varkens
in zouden komen. De vereniging
organiseert voor belangstellenden
een busreis naar de zitting.
Kijk voor meer informatie op
www.behouddeparel.nl

Aanbieding

Slender You Fit

5x slenderen of vacutraining
De Wellsche Hut

3-gangen a la carte diner
voor 2 personen

€ 50,00

€24,95
€ 66,00

€33,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Cold turkey
het nieuwe jaar in

Straatprijs Postcode
Loterij valt in Lottum

Ruim 150 bikkels doken op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari, het koude water van de Kasteelse Bossen in
Horst in. Zij begonnen ’cold turkey’ aan 2017.

Inwoners van Lottum hebben op zondag 1 januari bij elkaar 100.000
euro gewonnen bij de Postcode Loterij.

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

Op postcode 5973 KB viel op de
eerste dag van het nieuwe jaar de
PostcodeStraatprijs. Vier bewoners

van het Quirinushof wonnen ieder
25.000 euro en één van hen won ook
een BMW.

Vertraging

Tijdelijke woningen
in voorjaar klaar
De tijdelijke woningen die in America en Meterik gaan komen,
worden waarschijnlijk dit voorjaar opgeleverd. Beide pilots zouden
oorspronkelijk al in 2016 starten, maar liepen enige vertraging op.

Voordat het zover was nam
eerst de oude organisatie afscheid.
Onlangs maakte zij bekend te stoppen
met het organiseren van de duik.

Een nieuw groepje vrijwilligers
meldde zich al snel aan. Zij gaat
onder dezelfde naam verder met de
nieuwjaarsduik.

Nadat de oude organisatie werd
verrast met een bevroren kalkoen,
de ’cold turkey’, was het tijd voor
de duik.

Tweede editie Hôrster Kwis
Net als vorig jaar bogen vele families, vriendengroepen en verenigingen uit Horst zich woensdagavond
28 december weer over de vragen uit de Hôrster Kwis. Dit jaar werd de dorpsquiz voor de tweede keer georganiseerd.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Het pilotproject met acht
verplaatsbare en herbestembare
huurwoningen in Meterik werd
eind 2015 al aangekondigd door
wethouder Bob Vostermans van
gemeente Horst aan de Maas.
Ontwikkelaar Woonovatie heeft
inmiddels drie van de woningen
geplaatst op Meteriks Veld, maar de
andere vijf staan er nog niet.
Oorspronkelijk zouden deze
woningen in het voorjaar van 2016
gereed zijn. Vostermans:
“Woonovatie heeft aangegeven
meer tijd nodig te hebben voor het
realiseren van de woningen.
De vergunningen zijn inmiddels wel
allemaal verleend, dus de bal ligt
bij Woonovatie. Naar verwachting
kan het project met de
pilotwoningen in februari of maart
van start gaan.”

Er kan nog bezwaar
worden ingediend
Ook in America worden tijdelijke
huurwoningen geplaatst. Eerder
werd geschat dat deze in het najaar
van 2016 gereed zouden zijn, maar
ook hier bleek meer tijd nodig.
Vostermans: “Wonen Limburg
plaatst de woningen. Zij willen dat
pas doen als de vergunning ook

echt onherroepelijk verleend is.
Op dit moment heeft de gemeente
de woningen vergund, maar
tegenstanders kunnen nog bezwaar
indienen.” De Kompaswoningen
van Heijmans One, kleine
geprefabriceerde huurwoningen
voor één of twee personen, komen
te staan op de Wouterstraat en
de Kerkbosweg. Vostermans:
“De grond is bouwrijp gemaakt en
de woningen staan al klaar in de
fabriek. Ook hier is de schatting dat
woningen er in februari of maart
opgeleverd worden.”

Oplossing
voor tekort
Tijdelijke huurwoningen zijn
volgens Vostermans een oplossing
voor het tekort aan betaalbare
huurwoningen in Horst aan de
Maas. Woningcorporaties willen
geen traditionele huurwoningen
met een levensduur van minimaal
50 jaar meer bouwen in de kleine
kernen, omdat wordt verwacht
dat de vraag naar deze woningen
over ongeveer 20 jaar alweer
terugloopt. Met onder andere de
tijdelijke h
 uurwoningen de huidige
piek in vraag naar betaalbare huur
woningen op te vangen.

OP ALLE KERSTARTIKELEN*
Hoeveel deciliter plast het Hundje
in Horst eigenlijk per beurt? Op welke
volgorde hangen de vallende emmers
in zwembad de Berkel? Hoeveel tentjes
stonden er op het podium in de Mèrthal
bij de voorstelling Los Zand van theatergroep Oud Zeer? Wanneer moest de ME
naar de Horster kermis komen vanwege
rondvliegende stoeptegels? Deze
vragen, afgewisseld met opdrachten als
een mannequin challenge, het proeven
van verschillende kruiden en de
zogenoemde Geheime Proef, moesten
de ruim 1.500 deelnemers, verdeeld
over 111 teams, tijdens de quiz

oplossen. Net als vorig jaar waren er
veel vragen die op internet opgezocht
moesten worden (welke wethouder
opende de nieuwe beachvolleybalvelden van Hovoc?), maar de teams
moesten ook naar buiten om bijvoorbeeld opvallende hekjes, geboorte
borden, ‘gatsen’, en historische panden
te zoeken.
Nieuw was dit jaar het kidsboekje,
speciaal voor kinderen die ook mee
wilden doen aan de quiz, maar voor
wie de ‘echte’ quiz nog wat te moeilijk
was. In totaal gingen zeventien kidsteams aan de slag om onder andere

puzzels op te lossen, een hoge blokkentoren te bouwen, spreekwoorden af te
maken en dialectwoorden te vertalen.
De opzet van de quiz was
hetzelfde als vorig jaar, al bekennen
veel teams dat de laatste editie een
stuk moeilijker was dan die daarvoor.
Een geslaagde tweede editie, vindt
de organisatie. “We zijn overweldigd
door het enthousiasme van de
deelnemers.” Zij gaat de komende
weken de quizboekjes nakijken. Op de
uitslagavond op zaterdag 28 januari
maken zij de winnaar van de Hôrster
Kwis Wisseltrofee bekend.

elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

* Zie voorwaarden in de winkel.
Geldig t/m 08-01-2017
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Gevonden voorwerpen

Herdersschop

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 herdersschop uit America.

Vier generaties
Met de geboorte van Lotte van Moorsel uit Grubbenvorst zijn
de vier generaties in haar familie compleet. Lotte is de dochter van
Marianne Theeuwen en kleindochter van Enny Theeuwen-Weijers
uit Wanssum. Overgrootmoeder is Christina Weijers- de Lauw
uit Wanssum.

Valise Atelier & Natuur. Ook in het
nieuwe jaar zijn er weer workshops
bij ons. Voor groepen, families
en bedrijven is het atelier en zijn
prachtige wandelomgeving een fijne
plek om een activiteit te organiseren.
www.valise.nl
Naaien voor beginners.
Workshop over 2 zaterdagmorgens
van 9.30-11.30 uur. Voor datums en
info: petra@cassandra-creatief.nl of
0478 57 10 45.
Huis verkopen? Dit is mogelijk voor
€ 500 excl. btw. Voor meer informatie
tel. 06 55 12 69 96 of mailen naar
info@heikevastgoed.nl Bvd.

Open inloop bij Constance
op zaterdag 7 januari 10.30 uur 13.00 uur. Gratis huidanalyse, mini
behandeling, koffie /thee. Mooi bij
Constance. Herstraat 25, Horst.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Lasergame Horst. Lekker lasergamen
waar je maar wilt? Huur onze
lasergameset voor 10 personen!
Voor maar € 45 per dag! Bel 06 31 29
98 49, mail sklaver@xs4all.nl,
facebook: Lasergame Horst.

Gratis informatieavonden
DE LESTE GEULDE, HORST
DE HOUBEREIJ, PANNINGEN
DE FABRIEK, MAASBREE
DE BOMBARDON, HEYTHUYSEN

woensdag 11 januari 2017
woensdag 18 januari 2017
dinsdag 24 januari 2017
woensdag 25 januari 2017

DEUREN ZIJN VANAF 19.00 UUR GEOPEND /AANVANG 19.30 UUR

Een traditionele herdersschop voor een herder
In de oudheidkamer van America,
De Moeëk, bevinden zich enkele
herdersschoppen. Deze stammen uit
ongeveer 1900 en werden tot het
midden van de vorige eeuw nog
gebruikt. Hay Mulders van werkgroep Stichting Oud-America vertelt:
“De herdersschop of herdersstaf
werd vroeger in de regio gebruikt
door herder op de heide. Zo had je
bijvoorbeeld schaapskooien in Horst
en in Meterik. Met de schop werd de
kudde bijeen gehouden. Als er een
schaap afdwaalde werd er met de
schop een kluitje zand naar het dier
gegooid.”

Symbolisch
Niet alleen herders, maar ook
de pastoor kreeg wel eens een
herdersschop. Oud-America heeft er
twee in haar bezit. Ze zijn gemaakt
van zilver. Mulders: “Wanneer een
pastoor in zijn nieuwe parochie werd
verwelkomd kreeg hij symbolisch een
herdersstaf aangeboden. Hiermee

“Doodgewone zaken

bespreekbaar maken”

Wat als ik het straks niet meer weet?
• Wie regelt mijn zaken als ik dement word, een hersenbloeding of ongeluk krijg?
• Een levenstestament: wat regel ik daarmee? En wie geef ik het vertrouwen?
• Eigen bijdrage zorg: hoe bescherm ik mijn vermogen?
• Hoe zorg ik dat ik mijn administratie overzichtelijk en geordend is en blijft?

Meld u aan via: Tel 077 303 10 70 of info@consendo.nl
www.consendo.nl

ONT_Kolom_103X150_C_FC_DEF.indd 1

Derken Dorus met zijn kudde

03-01-17 11:14

werd de pastoor als herder verbeeld
die zijn kudde, de parochianen, bij
elkaar hield.” De twee staven die
in de oudheidkamer tentoongesteld
worden, waren ooit van pastoor
Jansen uit Geijsteren en pastoor
Keijsers uit America.

Kuddes liepen
door driften
In de negentiende eeuw hielden
veel boeren in America en Meterik
schapen. Op de heidevelden aan de
rand van de Peel trokken herders
uit Horst en Meterik rond met hun
kuddes. Deze schapen leverden wol,
vlees, maar ook mest. De meeste
van deze boeren hadden niet één,
maar twee kuddes schapen. De ene
kudde stond in een wei dichtbij de
boerderij, maar de andere trok de
hei op. Deze kuddes liepen door
zogenoemde driften. Een drift is
een speciale weg die gebruikt werd
om de dorpskudde naar weide-

plaatsen te drijven. Deze driften
werden genoemd naar boerderijen of plaatsen waar de schapen
vandaan kwamen. Zo had je in deze
regio de Litjensdrift, Keldersdrift en
Geurtsdrift.
De schapenkuddes die zich op
de heides bevonden overnachtten in schaapskooien. Rond 1855
lagen er in het gebied van Horst
minstens twaalf van zulke kooien.
Ook deze kooien kregen een naam
die verwees naar de boerderijen
waar de schapen vandaan kwamen.
Namen als Verheyenkooi, Geurtskooi,
Theeuwsekooi, Giereskooi en
Homberglooi kun je nog terugvinden
op oude kaarten. Ook in America
waren veel schaapskooien te vinden.
Eén van de laatste schaapherders van
het dorp was Theodorus Derks, ook
wel Derken Dorus genoemd, die rond
1940 nog met zijn schapen over de
heide trok. De laatste kudde schapen
werd gehoed door herder Willem
Derks. Bronnen o.a.: Van 16 naar America
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Nieuwjaarsconference kijkt terug op 2016
Ger Gubbels uit Horst scheef ook dit jaar een nieuwjaarsconference, waarin werd teruggekeken op 2016.
Marc Joosten en Sacha van de Ven voerden de conference op tijdens de nieuwjaarsreceptie van gemeente Horst aan
de Maas in ’t Gasthoês in Horst.

Leth bij de bieb, aldus Marc.
Maar 2016 had ook positief
nieuws. In Horst aan de Maas stond
het jaar in het teken van samenwerkingen. Sevenum wil niet in een Sexit
gemeente Horst aan de Maas verlaten,
maar gaat zelfs een parochiefederatie vormen met Horst. Dat zat er al
langer aan te komen, denkt Marc. “Die
speulde ál langer oonder iën deake.”
Ook op het gebied van sport wordt
er flink samengewerkt. Zo hebben de
volleybalclubs van Meterik, America
en Hegelsom één blok gevormd, en de
voetbalverenigingen van Griendtsveen
en Helenaveen hebben sinds dit jaar
samen een gezamenlijk doel voor
ogen. In Griendtsveen kwamen de
bewoners ook tot een compromis met
de gemeente. Die gaat nog maar de
helft van de bomen kappen. Marc:
“Nou dán haop ik ma, dát dát ni de
eunderste helft is.”

Pin meej
d’r ni op vâs

“Wát ’n jaor 2016, hè”, beginnen
Marc en Sacha de conference.
Aanslagen in verschillende steden

tekenden het verleden jaar en een hele
hoop popsterren verlieten ons. George
Michael, Prince, Leonard Cohen, David

Bowie, ze zijn er allemaal niet meer.
Gelukkig hebben we wel nog Jimmie
Hendricks, de opvolger van Marian van

Het werk op het gemeentehuis
viel in 2016 niet mee, concluderen
Sacha en Marc. “De raodsleje scheije
d’r beej böskes oêt”, aldus Sacha. “Thijs
Cexit, Rudy Texit, Henk Kexit, Hay Exit,
Anthony Bexit en Luc van de Bexit.”
Raadsleden gingen weg, maar voorzieningen kwamen er bij in 2016. America

kreeg een AMC: Amerikaans Medisch
Centrum, hospice d’n Doevenbos
werd geopend en in Hegelsom kwam
een Schakelklas (“’n Schakelklas? In
Brokezevôrs hebbe ze ’n ganse schoël
die Schakel het”). In Swolgen en
Melderslo zou een servicepoint met
pinautomaat komen, maar dat ging
niet door. Sacha: “Dát servicepoint zâg:
pín meej d’r ni op vâs.”

Onzeker
Wat het nieuwe jaar gaat brengen,
is nog onzeker. Gaan Trump en Poetin
de klus samen klaren of staan we
straks tussen twee grote gevaren? En
zal de wereld de IS eronder krijgen
en brengt ze het terrorisme definitief
tot zwijgen? Krijgt Geert Wilders hier
poot aan de grond of krijgen ze zonder
hem de coalitie rond? Ook op lokaal
gebied hebben Marc en Sacha nog
vele vraagtekens. “Hoe giët dát met
de gekoze gemaenteraodsleje, blieve
ze vort zitte of toch elke maond ’n
neje? Make ze met de verbouwing
ván ’t Gasthoês nou eindelijk has en
zaet Ger ván Rensch zoë half mei: Wir
schaffen das?” Marc en Sonja hebben er
hun twijfels over. “Of dát giët gebeure,
dát zullen we wál zeen. ’t Neje jaor is
net begós, we staon pas án ’t begeen.”
De volledige nieuwjaarsconference is te lezen op
www.hallohorstaandemaas.nl

‘Ik had dit werk nooit willen inruilen voor
een directeursbaantje’
Voor de eerste keer vindt het Limburg Film Festival plaats. Ook drie films van filmmakers uit Horst aan de Maas
worden op 13, 14 en 15 januari vertoond in Filmtheater De Nieuwe Scene in Venlo. Twee daarvan zijn Arie Stas uit
Horst en de Swolgenaar Wiek Lenssen. “Ik had dit werk nooit willen inruilen voor een of andere directeursfunctie.”

Een verhaal
in film vastleggen
Wiek Lenssen is al jarenlang filmmaker. De 52-jarige Swolgenaar werkte
in veel landen, waaronder de Filipijnen,
Nieuw-Guinea en India. “Ik zit nu zo’n
25 jaar in het vak,” zegt Lenssen.
“Een documentaire is voor mij een
verhaal in film vastleggen. Het zijn niet
zomaar wat beelden schieten.” Volgens
Lenssen kom je als filmmaker sneller
op plekken waar je als toerist nooit
kan komen. “Een camera is een soort
sleutel om op plekken binnen te komen
die normaal gesloten blijven. Ik ben
op veel plaatsen gekomen. Dat is mijn
manier van rijk worden.”
Hij maakte de documentaire
Portretten uit de Peel. Deze documentaire is de openingsfilm van het festival.
“Ik kom van jongs af aan al in de Peel.
Het is een indrukwekkend landschap.
Het kan een soort Siberische toendra
zijn, en even later weer veranderen in
een prairie in de Verenigde Staten.”

Wiek Lenssen en Arie Stas
Naast de films van Stas en Lenssen
wordt ook Broken Dreams van Suzanne
van Leendert, oorspronkelijk uit
Melderslo en tegenwoordig uit Utrecht,
vertoond. Deze docu vertelt het verhaal
van een Dakota vliegtuig dat op haar
oude dag reflecteert op het leven.
Stas zit in de categorie ‘Amateurs Best’,
een gratis toegankelijke selectie van
prijswinnende Limburgse amateurfilms.
Zijn documentaire Bert Coppus, Schilder
Pur Sang wordt vertoond op het

vakanties, maar dat werden sindsdien
een soort halve docu’s.”

festival. Het is een portret van de
bekende Horster kunstschilder. “Het is
mijn eerste documentaire, dus er zullen
vast wel beginnersfouten inzitten.
Ik vroeg Bert of hij wilde meewerken
en hij stemde na een korte twijfel toe.
We wisten allebei natuurlijk niet wat
we er van moesten verwachten.”
Hij stuurde zijn film in voor de
Limburgse Filmdagen en won daar
goud in categorie B. Hij werd vervolgens benaderd door de organisatie van

het festival en stemde toe om de
documentaire te vertonen. “Ik voelde
me erg gestreeld. Het is leuk dat meer
mensen mijn documentaire nu zien.
Zo krijg ik ook reacties van ze.” Dertig
jaar geleden schafte Stas een videocamera aan om onder meer beelden van
de kinderen vast te leggen. In 2010
stopte hij als wethouder en ging een
cursus editen en filmen volgen. “Zo heb
ik meer geleerd van de technieken.
Ik maakte altijd al filmpjes van

VO OR AL UW

Oud -fotojournalist Jacques Peeters uit
Venlo maakte vroeger portretten van
mensen in de Peel. Lenssen zocht hem
op voor deze documentaire. “Jacques
is een meester-fotograaf. We volgen
hem bij het maken van zijn prachtige
landschapsfoto’s, een heel poëtisch
gefilmde zwerftocht door de seizoenen
in de Peel. Zijn oude portretfoto’s van
vroegere Peelbewoners vertellen de
bijzondere geschiedenis, die dit unieke
landschap in zich draagt.
“Zelf heb ik niks met speelfilms”,
aldus Stas. “Voor een documentaire laat
je je inspireren door je eigen leefomgeving.” Hij is al bezig met een tweede
thema. “Ik wil verhalen rondom de
Lambertuskerk vastleggen. Dat moet
dit jaar af zijn.” Wiek heeft iets minder
mogelijkheden om ruim in de tijd te
zitten. “Van mijn films moet ik leven.
Als filmmaker moet je meerdere potjes
op het vuur zetten. Je weet nooit
welke gaat borrelen. Maar ik kan mijn
kinderen laten studeren en ben verder
al snel tevreden. Ik had dit werk nooit
willen inruilen voor een directeursbaantje.” Kijk voor meer informatie op
www.limburgfilmfestival.nl
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Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo
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Goedlachs, oprecht en eerlijk, innemend,
soms duidelijk als het echt nodig was,
volgzaam, ieder in zijn waarde latend en vooral gewoon,
een gewoon mens…..
een gewoontje, want meer wilde hij niet zijn.....

Geboren

Alles keump good.....
Dinsdag 27 december 2016 overleed op 71- jarige leeftijd

Ger Hesen

In de leeftijd van 88 jaar overleed onze broer en oom

echtgenoot van

Lowie Janssen

Miek Hesen - Coppers

“Lotje van Blaks Ties“

21 december 2016
Dochter van Frank Craenmehr
en Janneke Mol
Zusje van Luna
Scheperstraat 20
5975 VV Sevenum

Susan en Ron
Wesley, Fabiënne, Glenn

Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van “Gooiendaag”
te Horst voor de goede en liefdevolle verzorging.

Opa Coppers
Familie Hesen
Familie Coppers

Op oudjaarsavond kregen we het bericht dat onze fijne huisgenoot

is overleden. We zijn dankbaar dat we voor hem hebben mogen zorgen.
Een lieve man met humor die hield van een praatje en een glas bier.
We zullen hem missen.

Liv

Silvie en Chrit
Nadieh en Randy
Cyenna

De afscheidsdienst waarvoor wij u uitnodigen vindt plaats
op vrijdag 6 januari om 11.00 uur in crematorium Venlo,
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.

Lowie Janssen

Geboren

lieve pap en trotse opa van

Venlo, 31 december 2016
Correspondentieadres: Haammakerstraat 9, 5961 KK Horst

Schansstraat 45, 5961 DB Horst
Op maandag 2 januari hebben wij in besloten kring
afscheid van pap genomen.

We wensen de familie veel sterkte.

ut waar ein prachtig laeve, allein wât kort....
(Servaas)
zorg voor ouderen

Graag willen wij iedereen oprecht bedanken voor de vele kaartjes,
mooie woorden, bloemen en persoonlijke herinneringen rondom
het overlijden en tijdens het ziekbed van

Servaas Huijs

Onze goede vriend

Jan Gijsberts
is van ons heengegaan.
Helaas zullen wij zonder jou verder moeten.
Wij willen Tonny, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte wensen
met dit grote verlies.
Je kameraden
Jack en Jacquelien, Bert en Jennie, Jan en Corrie

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.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

29 december 2016
Zoon van Dick Logister
en Berdien van Helden
Broertje van Laurens
Langstraat 35
5963 NT Hegelsom

baasje van zijn grote vriend
Aschwin

namens Familie Janssen

Bewoners, medewerkers
en vrijwilligers van Gooiendaag.

Vincent

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.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.

We voelen ons dan ook erg gesteund, nu het missen steeds
tastbaarder wordt. Het is een grote steun te weten dat hij
door zo velen gewaardeerd werd.
Piem, kinderen en kleinkinderen
Januari 2017

Verloren fietssleutel met
flessenopener en label op de
Berkeldag van Wittenhorst 28-12.
Tel. 077 398 89 33.

Computerhulp Horst aan de Maas;
voor al uw computerproblemen,
vragen of computerles (privé en
groep). Bel mij op 06 31 52 45 17.

Woninginrichting bij u thuis. Trap
bekleden v.a. € 150,00 incl. tapijt.
Veel keuze in tapijtsoorten en
kwaliteiten voor ieder budget wat wils.
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Bel: 06 16 37 45 14.

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

Schilder nodig?
Het nieuwe jaar fris beginnen of
voor het komende seizoen reserveren
voor het buiten onderhoud tel.
077 475 09 80 - 06 11 35 09 70.
Vrijblijvende offerte.

Livemuziek voor uw jubileum.
Feestje? www.jackenjolanda.nl Musical
Entertainment M.: 06 54 63 00 25.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

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

Bijles/Cursus Frans.
Bijles Frans alle niveaus met oog voor
maatwerk. Cursus Frans gericht op
persoonlijke wensen. Voor meer info
www.francaissansfautes.nl of
bel 077 811 00 24 (Maasbree).

Kantoorruimte in Horst-Centrum
Kantoorruimte, ideaal voor starters,
vanaf 250 euro/mnd, div. afm., tel.:
06 24 19 24 01, Businesscentrum Horst

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

Te koop aangeboden grote en kleine
pakken hooi. tel.: 0478 69 15 12

Dag en nacht bereikbaar

Geboren

Sem

19 december 2016
Zoon van
Martijn en Liset
Hanssen-Thielen
Zwaluwstraat 55
5961 VS Horst

Zomerhuis in Mallorca te huur.
Zomerhuis te huur Mallorca, 150 m
van het strand, nog vrij in mei,
september en oktober de mooiste
maanden www.huisbertcati.com
facebook huisbertcati
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Relaxercise. Pilates Tai Chi Yoga
Progressieve Ontspanning Meditatie
Visualisatie Massage in Horst www.
annamariavangemert.nl
Gastouders gevraagd. Wie wil
graag bij een vraagouder in huis de
kinderen gaan opvangen? Diverse
mogelijkheden GOB Roodkapje Horst,
telefoon 077 374 51 49.
t.k. gevr. landbouwmachines
o.a.: ploeg, frees, kipper, mesttank,
bloter, schudder, hark, maaier, tractor,
vee/paardentrailer, enz.
tel.: 06 19 07 69 59
“Gezond en slank” groepscursus.
Gezond en Slank in 8 stappen.
Onder begeleiding van BGN
gewichtscoach werken aan je gewicht
en vitaliteit.Groepsgrootte 4-8 pers. 7
bijeenkomsten: start 18 en 19 januari
www.vrouwenvitaal.nl / 0652147600
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Unieke vakantie Mallorca.
Zin in een unieke sportieve en/of
zonvakantie op Mallorca? Je kunt
ons hele landhuis met zwembad
(tot 15 pers) huren of een van de
2 appartementen. Meer info op
www.gaudeixmallorcacycling.nl
Wies en Ed.

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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Nieuwjaarstoespraak burgemeester

‘Blijven investeren in de
samenleving’
In ’t Gasthoês in Horst vond dinsdag 3 januari de nieuwjaarsreceptie van gemeente Horst aan de Maas plaats.
Tijdens de receptie sprak burgemeester Kees van Rooij traditioneel zijn nieuwjaarstoespraak uit. De burgemeester
sprak onder andere over de veranderende samenleving en de betrokkenheid van de inwoners hierbij.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Winnares

eindejaarsquiz
Emmy Nellen uit Sevenum is de winnares van de HALLO
 indejaarsquiz. Zij had de meeste antwoorden goed en verdiende
e
zo het hoogste aantal punten. Emmy Nellen won daarmee een
waardebon van 100 euro beschikbaar gesteld door Plantencentrum
Van den Beuken uit Meterik. Namens de redactie, gefeliciteerd!

“Mensen zijn er voor elkaar”, aldus
Van Rooij in zijn toespraak. Inwoners
zetten zich in voor anderen en dat is
van grote waarde vindt hij. Hij haalde
de diverse samenwerkingsverbanden
aan die in 2016 zijn ontstaan, zoals
Afslag 10 in de Kasteelse Bossen.
“Laten we blijven investeren in de
samenleving en in de mensen.”
Volgens Van Rooij was 2016
een relatief rustig jaar voor Horst
aan de Maas. Zaken die al op de
agenda stonden werden afgehandeld.

Internationaal gebeurde er echter wel
veel, zoals de Brexit en de verkiezing
van Donald Trump tot president van
de VS. “Laten we ons in 2017 niet
gek maken door al die internationale
ontwikkelingen en vooral door blijven
bouwen aan versterking van onze
samenleving”, hield hij de aanwezigen voor. Hij verwacht dat in 2017
de regionale samenwerking nieuwe
impulsen krijgt. “We werken al op veel
terreinen samen”, aldus de burgemeester. Hij hoopt daarom dat in het

komende jaar mensen meer bereid
zijn om “verder over de heg te kijken”.
“Onze gemeente staat daar in ieder
geval voor open en is bereid initiatief
te nemen.”
Tijdens de receptie waren er
diverse muzikale optredens van onder
meer de Koninklijke Harmonie van
Horst en Joep van Wegberg. Math
Craenmehr sloot de bijeenkomst af met
het zingen van het Limburgs volkslied,
gevolgd door dat van Horst aan de
Maas.

OPRUIMING
t/m 70% KORTING
lingerie • nachtmode
ondermode
Kerkstraat 20a • Horst
077 398 72 50
www.cleopatralingerie.nl

Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl

Workshop ‘’Maak je eigen trend’’.
De leukste kleding maak je zelf
onder begeleiding in 4 lessen.
Wij regelen patroon op maat, stof,
naai- en lockmachine. Kosten € 80,excl. materiaal. Startdata jan ‘17 Info:
bydelene@ziggo.nl 06 10 73 10 27.

Poetshulp gevraagd in Horst.
Wekelijks voor 3 à 4 uur. Voor meer
informatie bel 06 46 29 50 42.

Nieuwe opslagboxen/werkruimtes,
vanaf 25 m2, geïsoleerd, tel.:
06 24 19 24 01, Businesscentrum Horst

HALLO in Gambia
Gerda en Ger Thielen-Schoeber uit Horst maakten een rondreis door Gambia. Daar leerden zij meer
over de levenswijze van de inwoners. Zij brachten onder meer een bezoek aan het Kunta-Kinteh eiland
en een lokale school waar zij spullen doneerden. “Een hele indrukwekkende ervaring om te zien hoe
Gambia, een derdewereldland, met de dagelijkse dingen omgaat”, zegt het paar. De HALLO mocht
natuurlijk niet ontbreken tijdens deze reis.

Ursulinenweide 7,
5971 ED Grubbenvorst
077 366 19 55
info@kinderopvanghetnest.nl

www.kinderopvanghetnest.nl
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AC Restaurant wordt La Place
De achttien AC Restaurants in Nederland, waaronder de locatie in Sevenum, worden overgenomen door
La Place. Dat heeft het concern maandag 2 januari bekendgemaakt.
La Place, dat zelf begin vorig jaar
in handen kwam van Jumbo, heeft
overeenstemming bereikt met

Gr8 Investments over de overname van
alle achttien restaurants langs de
snelwegen. Op deze locaties gaat het

bedrijf gefaseerd de aangekochte
AC Restaurants ombouwen naar de
eigen formule.

Open dag Everun
Everun organiseert op zaterdag 7 januari een open dag op de locatie aan de Genenberg in Broekhuizen.
Deze dag duurt van 10.00 tot 16.00 uur.
Everun biedt shovels en
wielladers met Duitse technologie.
Tijdens de open dag kunnen

belangstellenden komen proefrijden
met de modellen. Aanwezig zijn de
modellen ER06, ER08, ER12, ER16.

Medewerkers geven desgewenst
informatie over het gehele
assortiment.

Open Coffee over zakelijke
gesprekken
Open Coffee Met… | Horst-Venray houdt op dinsdag 17 januari van 08.30 tot 10.30 uur een bijeenkomst in het
Parkhotel in Horst. Life- en loopbaancoach Marlie Franssen is deze dag aanwezig.
Tijdens de bijeenkomst gaat
zij de deelnemers begeleiden om
samen in gesprek te gaan, om zo
niet alleen elkaar, maar ook de
netwerkbijeenkomst verder op weg
te helpen. Edwin Hermans, namens
de organisatie: “Wij zijn verheugd
dat we Marlie aan ons team
mogen toevoegen. Daarnaast ben

ik erg benieuwd naar de resultaten
van de gesprekken: om te horen
welke onderwerpen de bezoekers
centraal zouden stellen tijdens onze
bijeenkomsten, welke sprekers ze
graag aan het woord willen of welke
tips en trucs zij adviseren om het
ondernemerschap nog mooier te
maken. We brengen vervolgens alles

netjes in kaart, waarmee de thema’s
van onze volgende bijeenkomsten
mede kunnen bepalen.”
Open Coffee Met… | HorstVenray is een vrijblijvende
netwerkbijeenkomst waar
zelfstandig ondernemers en
ondernemende professionals elkaar
ontmoeten.

Van Tilburg Techniek

Donatie voor
Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Horst aan de Maas ontving van Van Tilburg Techniek uit Horst een donatie van 1.500 euro.
In plaats van relatiegeschenken stelt het bedrijf elk jaar een bedrag beschikbaar voor het goede doel.

Stichting Leergeld helpt kinderen
die om financiële redenen niet
meedoen aan activiteiten die voor
hun leeftijdsgenootjes heel normaal
zijn. Verdeeld over het land zijn
er 81 lokale stichtingen die deze

kinderen kansen bieden om te
kunnen deelnemen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten. “Wij
vinden dit een mooie missie van
Stichting Leergeld Horst aan de
Maas”, aldus het bedrijf. “Dit is dan

ook de reden waarom wij gekozen
hebben om het bedrag aan hen te
schenken. Hiermee willen wij onze
maatschappelijke betrokkenheid bij
de ontwikkeling van onze jeugd in de
regio benadrukken.”
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GEPLUKT Jo Wijnands

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.

worden. Mijn vader was eigenwijs en
wilde dat niet. Hij kreeg zijn injectie.
Helaas was dit toch zijn tweede en
zo verlamde een gedeelte van zijn
lichaam. Gelukkig genas het na een
aantal jaren. Vanwege de verlamming
leefde ons gezin van weinig geld en
voor mij waren dat sombere jaren.”

Tweede beste student
van school

Het liefst heeft hij zijn voetbalschoenen aan en hangt er een fluitje om zijn nek. Vijftig jaar is Jo Wijnands (72)
uit Tienray scheidsrechter. Daarnaast spaart hij mineralen en daarvoor gaat hij verschillende beurzen in Nederland
af. Deze week wordt hij geplukt.
Als nummer elf van het gezin
Wijnands werd Jo geboren in Helden.
“Ik werd geboren in een schuilkelder
in een klooster. Mijn ouders zaten toen
ondergedoken voor de oorlog. Een jaar

later werden we bevrijd, maar daar kan
ik mij natuurlijk niets van herinneren.”
Jo groeide op in een tuindersgezin.
“Ik weet het nog heel goed dat mijn
vader een mestvork per ongeluk in
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Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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zijn eigen voet stak. De dokter raadde
mijn vader aan om een tetanusspuit te
nemen. Maar dat mocht alleen als hij
voorheen nog geen tetanusspuit had
gehad. Dit moest eerst gecontroleerd

Jo kwam via een internaat in
Heibloem op een school in Heythuysen
terecht. “Ik vergat vaak expres mijn
boterhammen mee naar school te
nemen”, vertelt Jo. “Als ik dan rond
etenstijd honger had en vertelde dat
ik mijn boterhammen was vergeten,
kreeg ik van de directie warm eten.
Dat vond ik veel lekkerder dan droge
boterhammen.” Jo was een goede
student. “Ik was de tweede beste
student van de school. Maar voor
enkele vakken had ik geen gevoel,
zoals orgelles. Ik wilde de handarbeid in. Lessen zoals land bewerken
en timmeren vond ik heel leuk om
te doen. Zo mocht ik na een tijdje de
nieuwe school bouwen. Het liefst was
ik daar de hele dag bezig om dingen
te maken. Later werd dit onder andere
mijn werk.”
Voordat Jo als timmerman aan
het werk kon, begon hij als riool
graver. “Dit was heel slecht werk.
Wij protesteerden dan ook regelmatig
voor betere omstandigheden en meer
loon. Want we kregen heel slecht
betaald voor zwaar werk. Helaas
pakte dit allemaal niet goed uit en
was de conclusie dat we onze mond
maar moesten houden. Na twee jaar
kwam er een baan vrij als timmerman.” Eindelijk kon Jo aan de slag
met wat hij het liefst deed. “Ik had
een goede leermeester. Van hem heb
ik veel geleerd. Helaas lag hij vaak

tot twaalf uur in bed. In tegenstelling
tot zijn praktijkkennis, was hij geen
goede ondernemer. Daardoor moest ik
veel overwerken. Ik bouwde eigenlijk
alles. Van kleine meubels tot complete
boerderijen. Daarna besloot ik om te
stoppen als timmerman en begon ik als
natuursteenplaatser. Ook dit was zwaar
werk, maar zo startte mijn hobby als
mineralenverzamelaar.”
Elke zondagmiddag ging Jo naar
een mineralenbeurs. “Mijn allereerste
exemplaar is een amethistkristal. Deze
heeft twee openingen en dat is heel
zeldzaam. De kristal staat altijd in de
kamer. Men zegt dat amethisten rustgevend werken. Omdat hij veel waarde
voor mij heeft, staat de kristal ook in
het hart van het huis van mij en mijn
vrouw Tiny.” Samen met haar nam Jo
Zaal Debije in Hegelsom over. “Een hele
mooie tijd was dat”, zegt Jo trots. “Dit
hebben wij tien jaar gedaan. Het was
een zeer drukke tijd, vooral tijdens carnaval. Dan was het gewoon 24 uur per
dag werken. We sloten onze periode in
de zaal af met een grote receptie. Wat
was dat een groot feest, dat vergeten
wij nooit meer.”
Jo ontving in oktober 2016 nog een
scheidsrechtersonderscheiding, omdat
hij vijftig jaar lang gefloten heeft.
“In totaal heb ik 3.024 wedstrijden
gefloten. Tijdens al die jaren rechter op
het groene gras te zijn, heb ik heel wat
meegemaakt. Van schoppartijen tot
complete kampioenschappen. Ook al
heb ik veel bedreigingen, rode kaarten
en veel scheldwoorden gezien en
gehoord, ik vond al die jaren ontzettend mooi om als scheidsrechter te
fungeren. Tijdens zo’n wedstrijd moet
je je mannetje staan en nergens iets
van aantrekken. Momenteel kan ik niet
meer fluiten. Fysiek is het de laatste
jaren steeds lastiger geworden. Maar
ik krijg nog altijd kriebels als ik aan die
tijd terug denk.”

Ook met je verhaal in Geplukt?
De redactie is altijd op zoek naar mensen die graag hun eigen verhaal willen vertellen in onze
rubriek Geplukt. Lijkt het jou leuk om ons te vertellen over wie je bent, wat je meegemaakt hebt en
wat je in het dagelijks leven allemaal doet? Of ken je misschien iemand die we zeker eens moeten
plukken? Stuur dan een mailtje naar redactie@hallohorstaandemaas.nl en misschien komen we
binnenkort bij je langs voor een interview.

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

tuin

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

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘De jeugd moet achter
de pc vandaan’

Staatsbosbeheer wil graag meer jongeren
de natuur in krijgen. Goed idee, vinden de
inwoners van Horst aan de Maas. En daar ligt
volgens 61 procent een taak weggelegd voor de
ouders. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Op zondagmiddag op de bank gamen of een
wandeling maken door het bos. Veel jongeren
zullen waarschijnlijk kiezen voor de eerste optie.
Recreëren in de natuur staat niet echt hoog op
hun verlanglijstje. En dat is jammer, vinden de
inwoners van Horst aan de Maas. “De jeugd moet
vaker achter de pc vandaan. Ze vinden veel dingen
die niet digitaal zijn maar saai”, zegt deze persoon.
“Natuurvorming voor de jeugd is zeer belangrijk,
omdat de jeugd de toekomst heeft”, vindt een
ander. Willen we ervoor zorgen dat jongeren vaker
het bos ingaan, dan moeten we dat als ouders
stimuleren, zegt 61 procent. “Zo kun je kinderen
ook het respect en interesse voor de natuur leren
ontwikkelen”, zegt deze inwoner. Een ander voegt
toe: “Als je zelf graag in de bossen bent en de
kinderen van jongs af aan meeneemt en hen leert

Inwonerspanel

1.672 leden
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01

7%
Oneens
32%
Neutraal

61%
Eens

Jeugd bij natuur betrekken
is taak van ouders
‘Zo leren ze natuur respecteren’
‘Maar dan moet het
wel interessant voor ze zijn’
‘Kunt ze niet dwingen’

over de plantjes, bomen en de dieren dan krijgen
de kinderen daar vanzelf ook interesse in. Onze
kinderen vertellen altijd heel enthousiast als ze
bijvoorbeeld een ree, een eekhoorn of een vos
hebben gezien.” De jeugd pushen de natuur in
te gaan, heeft echter geen zin, vindt 7 procent.
Dan gaat het ze alleen maar tegenstaan.
Wat in elk geval zou helpen is als het
aantrekkelijker wordt gemaakt om een wandeltocht
te maken. En dat kan op veel manieren, denk aan
spannende speurtochten voor de basisschooljeugd
of een app waarmee je informatie over het bos
waar je bent kunt ophalen. “Probeer het via de
sociale media”, stelt iemand voor. “Spreek de taal
van de jeugd.” Een ander oppert om de gymlessen
in een ‘duffe gymzaal’ te vervangen voor wandelen
in het bos.
TipHorstaandeMaas is een samenwerkings
verband tussen HALLO Horst aan de Maas en
TopOnderzoek. Voor meer resultaten of aanmelden
voor de volgende enquête, kijk op www.
tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

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

8 + 15 januari

ROMMELMARKT
HORST
UWJAAR
GELUKKIG EN GEZOND NIE

Mèrthal 9.30 / 15.30 uur
Gasthuisstraat 30, 5961 GA.

2 april MEGA Carbootsale Horst

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

tel. (077) 320 97 00

Deelnemen zie:

www.carbootsalehorst.nl

www.theogeurtscoaching.nl

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

Bespreking Poll week 51

Een digitale kerstgroet is onpersoonlijk
Een kleine meerderheid van de stemmers op onze poll van twee weken
geleden, 59 procent, verstuurt nog een kerstkaart via de post. Zij vinden een
digitale kerstgroet te onpersoonlijk. Een handgeschreven kaart is toch maar
een kleine moeite vinden zij. En wie liever niet zelf de kaart schrijft en op de
post wil doen, kan gebruik maken van een online kaartendienst. Een kaartje
in je brievenbus is toch veel leuker, is hun mening,
De overige 41 procent gaat voor het gemak van een kerstwens via

sociale media. Je plaatst één berichtje en bereikt zo al snel honderden
mensen. Dat scheelt tijd én geld. Want wie heeft er nu nog zin om vijftig
kerstkaarten te schrijven en versturen? En van een e-mail of berichtje op
Facebook weet je zeker dat het op tijd voor de feestdagen aankomt en
bij een kaartje via de post is dat nog maar de vraag. Om nog maar niet te
spreken over de kosten van een velletje postzegels. Zij spenderen dat geld
liever aan een goed doel.

Loterijlot kopen is verspild geld
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Bewoners van Quirinushof in Lottum wonen op nieuwjaarsdag de straatprijs
in de Postcode Loterij. De winnaars kregen elk 25.000 euro. In 2014 berekende
het consumentenprogramma Kassa dat de kans op het winnen van de hoofdprijs
in de ouderjaarsloterij 1 op 4,4 miljoen is. Voor de Postcode Loterij is dit één op
240.000. De kans dat je dus ooit miljonair wordt door het meedoen aan een
loterij, is heel klein. Een staatslot kost 15 euro. Met die kleine winkans kun je wel
stellen dat het kopen van een lot verspild geld is. Je kunt dit geld wellicht beter

op een spaarrekening zetten. Dan weet je zeker dat je aan het einde van het jaar
een leuk bedrag bij elkaar hebt gespaard. Aan de andere kant is die onzekerheid
toch juist het leuke van het spel? Iedereen droomt er wel eens van om een mooi
bedrag te winnen in de loterij. Wie weet ben jij juist wel die gelukkige met het
winnende lot. En wat als in jouw buurt de straatprijs valt en jij net degene bent
die niet meedoet? Dat risico wil je toch niet lopen?
Loterijlot kopen is verspild geld. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 52) > Deze gemeente durft geen beslissingen te nemen > eens 61% oneens 39%

Starman
Hoe vaak hebben we het
afgelopen jaar wel niet
gehoord. 2016 was verschrikkelijk, klonk het zo’n beetje
overal. Voor de Nederlandse
sport omdat Johan Cruijff
overleed, we niet eens het EK
speelden en volgens velen
ondermaats presteerden op
sportgebied. Ook de muziekwereld kreeg het zwaar te
verduren. Generaties verloren
hun helden. Onder meer
Leonard Cohen, Prince en David
Bowie lieten het leven. Voeg
de reeks aanslagen toe en je
kan weer een NOS jaaroverzichtje vullen.
De dood van Bowie was voor
velen de meest onverwachte
tegenslag van 2016: op 10 januari
overleed het popicoon.
Een muziekheld uit het verleden,
die helemaal terug leek te zijn.
Ik weet het nog goed. Twee dagen
eerder bracht hij op zijn
69e verjaardag zijn 25e, en
uiteindelijk laatste, album uit.
De plaat Blackstar bleek twee
dagen later een geniaal
geregisseerde aankondiging van
zijn naderende dood. Toen het
album uitkwam luisterde ik,
aangezien ik een heel klein beetje
muziekfanaat ben, meteen het
hele album af. Van het nummer
Lazarus kreeg ik rillingen. ‘Look up
here, I’m in heaven. I’ve got scars
that can’t be seen’, waren de
eerste twee regels. Het hele
album is een meesterwerk.
“Blackstar geeft Bowie iets van z’n
muzikale voorhoedepositie terug”,
vond ook muziektijdschrift OOR.
Twee dagen later zat ik in de trein
naar school. Een NOS-pushbericht
kwam binnen. “Muzikant David
Bowie (69) overleden.” Meteen
een gevoel van ongeloof en
verbazing. Luisterend naar zijn
laatste album dat volledig op m’n
mobiel stond vervolgde ik mijn
reis. Lazarus: De eerste twee
regels kwamen weer voorbij. Twee
dagen na de eerste keer luisteren
klonk “I’m in heaven. I’ve got
scars that can’t be seen”, wel heel
anders. Bowie heeft als een
eindbaas zijn dood uitgestippeld
en de hele muziekwereld in de
maling genomen. Nu is hij een
“Starman, waiting in the sky.”

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsbijeenkomst
10 januari 2017
Openbare raadsbijeenkomst over het onderwerp “Accommodatiebeleid Horst aan de Maas – Dorpen aan zet !”.
De uitnodiging, evenals de discussienota
Integraal accommodatiebeleid kan worden ingezien op de website www.horstaandemaas.nl.
In de Discussienota zijn 4 thema’s
genoemd, te weten Eigendom/beheer/
exploitatie, Verhuurbeleid, Duurzaamheid
en Investeringssubsidies. Bij deze thema’s
zijn vraagstukken benoemd, die tijdens de
discussiebijeenkomst nog even kort worden
toegelicht. Vervolgens wordt over de te maken
keuzes met de raadsleden het debat gevoerd

met als doet te komen tot
een gezamenlijke richting c.q. standpunt.
De openbare raadsbijeenkomst vindt
plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van
Horst aan de Maas, aanvang 20.00 uur. U bent
van harte welkom.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de griffier R. Poels, tel.: 06 518 528
91.dere informatie kunt u contact opnemen met
de griffier R. Poels, tel.: 06 518 528 91.

Commissie bezwaren
en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag
10 januari 2017 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift
gericht tegen het afzien van handhavend
optreden illegale woningsplitsingen Op den
Bergen in Sevenum.
Hoorzitting om 19.00 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift
gericht tegen de afwijzing melding realiseren
inrit, Past. Zegersstraat in Grubbenvorst.
Hoorzitting om 19.30 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift ge-

richt tegen het besluit tot tijdelijke sluiting van
een bedrijfsterrein in Horst.
De commissie brengt advies uit over te
nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Horst (ingang via hoofdingang) en is
openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr.
A. Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende:
Grubbenvorsterweg 46
Peperstraat 8
America
Klavertje 4
Nieuwe Peeldijk 36
Lottum
Midden Peelweg 5
Grad Poelsstraat 2 t/m 25
Houthuizerweg 20
Boekweitstraat 28
Grubbenvorst
Melderslo
Hegelkruisweg 1
Broekhuizerdijk 16
Tienray
Nehobolaan 8
Horst
Meterik
Witveldweg 104
Roothweg 6A
Horst aan de Maas
Doolgaardstraat 8
Vertrokken naar onbekende
Americaanseweg 37
bestemming
Sevenum
Kerkbosweg sectie I nr 929
Steeghoek 10

WOZ-informatie woningen
voortaan via MijnOverheid.nl
Voortaan kunt u het taxatieverslag van uw eigen woning downloaden via de landelijke
website www.MijnOverheid.nl. Sinds vorig jaar hebben zich al veel inwoners aangemeld
bij MijnOverheid. Zij krijgen de belastingaanslag digitaal. De gemeente Horst aan de Maas
heeft haar dienstverlening via MijnOverheid verder uitgebreid. Hier is nu ook de informatie
over de WOZ-taxatie van woningen te zien.
Taxatieverslagen op MijnOverheid
Nederland digitaliseert in hoog tempo. Dat betekent ook dat uw contacten met de overheid
eenvoudiger geregeld kunnen worden. Via
MijnOverheid hebt u toegang tot uw berichten
van de overheid (dus ook de gemeente Horst
aan de Maas). Bijna 20% van onze inwoners
maakt al gebruik van MijnOverheid. Zij ontvangen hun belastingaanslagen van de gemeente
digitaal. Maar u kunt voortaan op MijnOverheid ook het taxatieverslag van uw woning
raadplegen.
Woz-gegevens
Ben u al aangemeld bij MijnOverheid? Dan
ziet u in het onderdeel Persoonlijke Gegevens
voortaan ook informatie over het taxatieverslag
en kenmerken van uw eigen woning die de
WOZ-waarde bepalen. Voorheen kon u deze
informatie raadplegen in het belastingloket op
www.horstaandemaas.nl. Dit belastingloket
wordt binnenkort opgeheven. Via de website

van de gemeente kunt u nog wel bezwaar
maken en automatische incasso regelen.
Bedrijven
De WOZ-inzage op MijnOverheid is enkel mogelijk voor individuele inwoners met een eigen
DigiD. Bezit u als particulier een bedrijfspand?
Dan kunt u hiervoor ook gebruik maken van de
WOZ-inzage. Bedrijven zonder DigiD kunnen
via www.horstaandemaas.nl/ondernemers informatie raadplegen over de WOZ-aanslagen.
Meld u aan
Op MijnOverheid heeft u overzichtelijk, veilig
en gemakkelijk toegang tot de overheid. U kunt
uw persoonlijke gegevens inzien en post van
de overheid ontvangen in uw digitale Berichtenbox.
Al veel Nederlanders kennen het gemak van
MijnOverheid. Bent u nog niet aangemeld?
Ervaar het zelf en activeer uw account met uw
DigiD op www.MijnOverheid.nl.

Maakt u voor betaling van uw belastingaanslag
nog geen gebruik van automatische incasso?
U kunt ervoor kiezen uw belastingaanslag automatisch van uw bankrekening af te laten schrijven door de gemeente.
Als u kiest voor automatische incasso verdelen
we de aanslag in minimaal 2 en maximaal
10 gelijke termijnen. We schrijven het bedrag
af aan het einde van elke maand.
De eerste afschrijving is in de eerste maand

nadat u de aanslag heeft ontvangen.
Wist u dat ongeveer 60% van onze belastingaanslagen via automatische incasso worden
betaald?
Alle wijzigingen automatische incasso ontvan-

gen voor 31 januari 2017 worden nog verwerkt
op de aanslag gemeentelijke heffingen 2017.
Inwoners kunnen op www.horstaandemaas.nl
met hun DigiD inloggen en wijzigingen doorgeven.

Bedrijven kunnen het machtigingsformulier
op onze website invullen en opsturen naar:
Gemeente Horst aan de Maas,
Team Financiën, Postbus 6005,
5960 AA Horst.
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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.

Burgervertrouwen
Een korte terugblik op afgelopen jaar en met een gezonde visie kijkend
naar de toekomst.
Afgelopen jaar is er veel
bereikt op het gebied van
wonen. Het masterplan wonen is
vastgesteld wat toekomst biedt
voor ons woonbeleid nu en in de
toekomst. Er staan verschillende
woningbouwprojecten in de steigers
zoals Kerkveld in Swolgen en de

Comert in Grubbenvortst. In de
komende maanden zullen de eerste
tijdelijke woningen worden opgeleverd
in Meterik en America. Al deze
projecten zijn winst voor de jongeren
onder ons die starten met een eigen
woning en winst voor de kern om het
dorp leefbaar en jong te houden.

Het afgelopen jaar zijn er meer
burgerinitiatieven voorbij gekomen
dan ooit tevoren. Dit is fantastisch
want dit getuigt van een actieve
samenleving die er voor elkaar is
en met elkaar naar de toekomst
wil. Projecten als glasvezel
BuitengewoonBereikbaar, Afslag 10,
Sportpark America – Meterik en het
centrumplan Hegelsom.
Ik merk dat het voor de raad lastig

is om te gaan met burgerinitiatieven.
Loslaten en faciliteren is daarbij
noodzakelijk. Wij hebben fantastische
inwoners die er met elkaar voor
willen gaan. Naar mijn inzicht krijgt
zo de burger vertrouwen in de politiek
maar dan zal de politiek ook moeten
vertrouwen in de burger. Gewoon
samen door in 2017.
Danny van Hees,
CDA Horst aan de Maas

Klapstoelzitting
Vanaf deze plek wil ik allereerst de mogelijkheid aangrijpen iedereen
alle goeds te wensen voor 2017. Dat het een jaar mag worden waarin we
samen werken aan onze gezamenlijke en individuele dromen. Met de
nadruk op samen.
Als je écht samen wilt werken
zul je goed moeten communiceren. Zeggen wat je denkt en voelt.
Luisteren naar wat de ander zegt.
In een tijdperk waarin communicatie
via tientallen kanalen tot ons komt is
communicatie misschien wel moeilijker dan ooit. En daar doen we zelf

allemaal aan mee. Een ingezonden stuk
op een blog, een reactie op Facebook,
reacties daarop via WhatsApp en weer
een ingezonden stuk. Veel zenden,
(te) weinig ontvangen. En dan als reactie daarop dit ingezonden stuk in de
HALLO. Om het allemaal nog wat duidelijker te maken. Aan dialoog en échte

communicatie draagt het weinig bij.
Als Partij van de Arbeid Horst
aan de Maas willen we terug naar
de dialoog. Terug naar het gesprek.
Net zoals onze 16 dorpentour drie
jaar geleden, waarbij we van deur tot
deur met iedereen in gesprek gingen.
Niet om te vertellen wat we van plan
waren, maar om te luisteren wat
mensen vonden. Wat er goed was in
hun dorp en onze gemeente en wat
er beter kon. Niet verwijtend, maar
met ideeën. Daarom organiseren we

dinsdag 31 januari om 20.00 uur bij het
Boscafé in Horst onze eerste, openbare,
klapstoelzitting. Een idee dat eerder
is gebruikt door welzijnsorganisatie
Vorkmeer en dat prima aansluit bij onze
behoefte om met elkaar in dialoog
te gaan. De eerste keer is het thema
de sociaal-democratie in Horst aan
de Maas. Want waar mensen contact
met ons opnemen dat ze boos zijn op
hoge bonussen, misstanden in de zorg,
gebrek aan een duurzame economie,
verrommeling in de openbare ruimte,

een voorbeeldfunctie rondom
opvang vluchtelingen en ga zo maar
door, zijn wij de partij die het voortouw moet nemen. Mensen die boos
of teleurgesteld in ons zijn verwachten een antwoord op hun vraag.
Wij nodigen iedereen die hier
op een laagdrempelige manier met
ons over in gesprek wil gaan uit om
31 januari aan te schuiven bij het
Boscafé. Graag tot dan!
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Vraagstukken in sommige landen zijn
niet of we een nieuw zwembad krijgen
of dat er een verbouwing in een
multifunctioneel centrum komt, maar
het zijn vraagstukken die gaan over het
stoppen van mensonterende gebeurtenissen zoals extreme discriminatie
tegen mensen met een donkere
huidskleur of het bombarderen van
steden waar tienduizenden onschuldige
mensen en kinderen wonen. Laten we
dat vooral niet vergeten en hopen dat
daar dit jaar verandering in komt.

Dat we vinden dat het goed gaat
met de gemeente neemt niet weg
dat we het afgelopen jaar niet kritisch
waren. De controlerende rol die een
gemeenteraad heeft nemen wij serieus
en we proberen altijd de keuze te
maken die voor de gemeente Horst aan
de Maas en haar inwoners het beste is.
Een voorbeeld hiervan is het zwembad,
waar wij tegenstemden omdat we
dat kapitaalvernietiging vonden zoals
vorige week ook te lezen was in dit
blad. Ook in het nieuwe jaar zullen wij

onze kritische houding behouden en
ons volledig inzetten om Horst aan
de Maas nog mooier te maken.
Ik wens u, namens D66 Horst
aan de Maas een fantastisch, vrolijk,
mooi en bovenal gezond 2016.
Ons bibliotheekuurtje zullen we
in 2017 voortzetten. Iedere eerste
zaterdag van de maand zijn we er
voor u in de bibliotheek van Horst,
van 11.00 tot 12.00 uur.
Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas

2016
2016 was een bewogen jaar. Zeker politiek gezien, zowel internationaal als nationaal. Brexit, de verkiezing van Trump in de VS en het
Oekraïne-referendum waren hoogst interessante politieke gebeurtenissen,
die ongetwijfeld hun stempel zullen drukken op de komende jaren.
Ook in Horst aan de Maas werden
belangrijke politieke keuzes gemaakt.
Aanleg van glasvezel in het buitengebied, aanleg van een nieuw zwembad, het traject van het revitaliseren
van het Gasthoes? Wat gaan we nu
doen met Greenport? De nieuwe
internationale schakelklas Taalrijk

voor onderwijs. Dat en nog veel meer.
Wat door de raad vaak –terecht- is
uitgesproken is dat het goed gaat in
gemeente Horst aan de Maas.
We kennen in deze gemeente weinig
problemen en dat is heel fijn.
Daar mogen we trots op zijn, zeker als
we over de grenzen heen gaan kijken.

VOOR AL UW
STOFFEERWERK!
Enorme keuze aan meubelstof en leder
Ook de allerlaatste trends!
Maatwerk voor nieuwe banken, stoelen en kussens,
compleet op maat gemaakt
• Herstoffering onder volledige garantie
• Vrijblijvend deskundig advies en prijsopgave aan huis
•

Meubelen & Meubelfournituren
Veldenseweg 112, Venlo
Tel. 077 - 351 81 62

www.reinhoudmeubelen.nl

Proef • Beleef • Geniet

Voor iedereen
een heel gelukkig
en gezond 2017!
Wij zijn gesloten
van 8 t/m 17 januari

Voor meer info:

Kerkstraat 11 • Sevenum
077 467 43 46 • vitellius.nl
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Verlovingsbal D’n Dreumel
Carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst organiseert op zaterdag 14 januari het verlovingsbal.
Tijdens het verlovingsbal van
carnavalsvereniging D’n Dreumel
wordt bekend gemaakt wie het

boerenbruidspaar van CV D’n Dreumel
is dit jaar tijdens carnaval.
Het bal vindt plaats in de

kasteelruïne in Horst en aansluitend
is er een groot feest in de balzaal van
de ruïne.

Donatie voor Stichting BES
Stichting BES, bewegen en sporten voor mensen met een beperking, heeft een donatie van 1.000 euro ontvangen van het Amerikaanse bedrijf JABIL, met een vestiging in Venray.

verenigingen 13
Verkleedwedstrijd
kerstwandeling
Het thema van de kerstwandeling van Landschap Horst aan de Maas
op dinsdag 27 december was sprookjes. Uit de kinderen die zich hadden
verkleed heeft de jury winnaars gekozen.
Bijna 3.000 wandelaars hebben
meegelopen in de wandeltocht door
de Kasteelse Bossen in Horst.
Kinderen mochten verkleed als hun
favoriete sprookjesfiguur komen. De
jury heeft drie prijswinnaars gekozen,

foto’s daarvan zijn te vinden op
www.landschaphorstaandemaas.nl
De winnaars kunnen contact
opnemen met Jolanda Spreeuwenberg voor hun prijs, via 06 30 28 17 17
of jolandaspreeuwenberg@live.nl

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Kom jij bij ons op de koffie?

Ria Kleuskens, Ans Seykens en Gérard Bruijsten
ontvingen uit handen van Niels Reijnen de cheque
De Venrayse vestiging deed
de donatie tijdens haar jaarlijkse
kerstviering.
Stichting BES zet zich al jaren in

voor mensen met een beperking om
deze groep de mogelijkheid te bieden
op geheel eigen wijze te kunnen
sporten.

De stichting heeft onder
andere een volksdansgroep, een
jongerengroep en een rolstoeldansdag
onder haar hoede.

Nieuw bestuur voor
CS De Klotbultjes Griendtsveen
Per 1 januari heeft CS De Klotbultjes in Griendtsveen een nieuw bestuur. Ton Bukkems, Anny van Bommel en
Johan Wolters dragen de taken aan een nieuwe generatie over.
Er is een nieuw bestuur gevormd,
bestaande uit negen leden: voorzitter
Carlo Spreeuwenberg, secretaris Ilse
Voets, penningmeester Wilfried
Holtackers aangevuld met de bestuursleden Koen van Ham, Iris Hoeijmakers,
Frank Kanters, Soraya Willem, Frank
Ramaekers en Mario de Vries.
“We gaan het goede behouden en

waar nodig vernieuwen. De groep zit
vol met energie om de komende jaren
van carnaval in Griendtsveen en
omstreken een groot feest te maken”,
aldus voorzitter Carlo Spreeuwenberg.
De nieuwe lichting krijgt de volledige
steun van het oude bestuur.
De komende tijd wordt de overdracht
geregeld.

In MFC De Meulewiek vindt zaterdag 7 januari om 20.00 uur het jaarlijkse nieuwjaarsconcert plaats.
korte optredens, verzorgd door de
fanfare en het percussie-ensemble
van muziekvereniging Concordia
Meterik en daarnaast ook door

zangvereniging Meriko Vocaal.
Na de show is er in de foyer van
MFC De Meulewiek nog tijd om na te
praten.

Einde voor kerkkoor Griendtsveen

Jubileum organiste
van de kloosterzusters. In die tijd telde
het koor veel meer leden en was er
zelfs een kinderkoor met een aantal
blokfluitspeelsters. De kinderen kregen
les bij de pastoor thuis in de pastorie.
Inmiddels is het kerkkoor uitgedund
tot een groepje van acht dames
waarvan er al twee de tachtigjarige

Horst

STERK
Vastgoedonderhoud

Het kerkkoor van Griendtsveen treedt op zondag 15 januari voor de laatste keer samen met organiste Jo VennerSpreeuwenberg op tijdens de hoogmis in de St. Barbarakerk. Deze dag wordt tevens stilgestaan bij het jubileum van
de organiste.
Het is deze dag vijftig jaar geleden
dat de nu zestigjarige Jo haar carrière
als organiste begon onder de leiding
van pastoor Bors. Hij heeft menig
Griendtsveens kind muzieklessen
gegeven op blokfluit of piano. Jo mocht
toen soms op zondag in de kerk spelen
als vervangster van de organiste, een

Voor informatie of aanmelden kun je per
mail contact opnemen met Astrid Baltussen,
Schoutstraat 8a Sevenum of
Astrid.Baltussen@dezorggroep.nl

Op 14 januari vindt in Griendtsveen
Griendtsveen’s got talent plaats,
georganiseerd door SJG Paparazzi
en CS De Klotbultjes. Op die avond
worden ook de nieuwe jeugdprins en
jeugdraad bekend gemaakt worden.
De dansmarietjes gaan dan voor het
eerst optreden en het nieuwe bestuur
zal ook aanwezig zijn.

Nieuwjaarsconcert Meterik
In het concert wordt met zang
en muziek teruggekeken naar
2016 jaar en vooruit gekeken naar
2017. Het concert bestaat uit drie

Wij zijn 7 dames op leeftijd en wonen samen in een groepswoning
voor dementerenden op Schoutstraat 8a in Sevenum.
De dames/heren van de Schoutstraat zorgen goed voor ons.
Wij krijgen allemaal bezoek van onze families maar er blijven
toch wat uurtjes over waarin we ons eigenlijk wat vervelen.
Enkelen van ons houden van een praatje en sommigen zijn al
tevreden met een lach en een vriendelijk gezicht.
Misschien heb jij 1 uurtje in de week tijd om wat met ons te
praten, een spelletje te doen of een wandeling te maken in onze
binnentuin. Professionele begeleiding is altijd aanwezig.

leeftijd hebben bereikt. Al jaren wordt
er gerepeteerd en gezongen zonder
dirigent en geeft Jo aan of het goed of
fout is. Oproepen voor nieuwe leden
haalden niets uit en daarom is besloten
door de dames dat het koor stopt en
wel na de mis waarin Jo’s jubileum
gevierd wordt.

Beglazing
Schilderwerk
077 - 398 42 20

www.vanwellschilders.nl
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Gezonde sport
kantines in Horst aan
de Maas
Zeven sportverenigingen in Horst aan de Maas gaan vanaf dit jaar in een
werkgroep aan de slag met de gezonde sportkantine. Het huidige assortiment in de kantines wordt aangevuld met gezonde producten.
De sportclubs die samen met
dit initiatief aan de slag gaan zijn
Hockeyclub Horst, RKSV Wittenhorst,
HOVOC, RKSV Melderslo, RKSV Meterik,
HTC Horst en Sparta Sevenum. Zij willen drinkwater, tenminste één gezond
alternatief in elke productgroep en
gezonde producten extra aantrekkelijk
presenteren naast het bestaande assortiment. Hiermee krijgen de kantines in
Horst aan de Maas een gezonder karakter. De verenigingen volgen daarvoor
een aantal inspiratiebijeenkomsten dat
de komende drie jaar wordt georganiseerd. Ze wisselen tips en ervaringen
uit en zetten elk in hun eigen kantine
stappen die het beste passen bij de
cultuur van hun eigen club. Bovendien
willen ze met hun gedrag ook andere
sportclubs motiveren om werk te
maken van gezondere voeding in hun
sportkantines. Binnen drie jaar zouden
alle sportverenigingen met een eigen
kantine in Horst aan de Maas stap-

pen in de richting van een gezondere
kantine moeten hebben gezet.
De Gezonde Sportkantine Horst
aan de Maas is een initiatief van leden
en ouders van leden van sportverenigingen zelf. Zo gaf een enquête bij
Hockeyclub Horst duidelijk aan dat veel
ouders en leden dit initiatief ondersteunen. Door het zelf te doen en samen
te doen, elkaar enthousiast te maken
en tips en ideeën uit te wisselen
hoeft niet iedere vereniging zelf het
wiel uitvinden maar kan men gebruik
maken van alle kennis, voorlichtingsmaterialen en faciliteiten die er al zijn.
Diverse leveranciers mogen aansluiten
aan bij de werkgroep. De werkgroep
‘De Gezondste Sportkantine Horst aan
de Maas’ wil aantonen dat gezond ook
leuk, lekker, aantrekkelijk en rendabel
voor de sportkantines kan zijn. Voor
meer informatie zie de facebookpagina
Gezondste Sportkantine Horst aan de
Maas.

Crist Coppens
Alleen dinsdag 10 januari 2017

kilo half-om-half gehakt

halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Kampioen bij Sparta
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Het team JO11-1 van voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum is kampioen geworden in de
hoofdklasse. Sparta begon de competitie sterk met duidelijke overwinningen. Halverwege de
competitie kreeg het team het wat moeilijker. In deze periode kreeg zij ook haar enige verliespartij te
verwerken. In de beslissende laatste wedstrijd werd naaste concurrent Venray met grote overmacht
verslagen. Het kampioenschap kon gevierd worden met 24 punten uit acht wedstrijden en met een
doelsaldo van 53 voor en 22 tegen.

Keepersopleiding

Keepers Xperience in Horst
Challenge Arena Keepersopleiding organiseert op zondag 15 januari de Indoor Keepers Xperience bij sportcentrum De Riet in Horst. Inloop is vanaf 12.15 tot 13.00 uur waarna de groepen worden ingedeeld.
Tijdens de Keepers Xperience
worden keepers in de leeftijd van 7 tot
en met 18 jaar op een uitdagende
en actieve manier getraind. Aan bod
komen vragen als: Wat maakt een
keeper nou goed? Wat zorgt ervoor

dat een keeper goed inzicht heeft
waar de bal komt? Of de sprong- en
duiktechnieken om een bal uit de
kruising te halen? De deelnemers
gaan in groepen aan de slag met
de techniek- en tactiektrainingen.

Daarna worden er onder meer partijen
gespeeld. Einde van het programma is
rond 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie en
inschrijven voor het evenement op
www.challenge-arena.nl

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

dameskleding | schoenen | tassen

Vanaf vrijdag 6 januari

1 artikel
2 artikelen
3 artikelen

50%
60%
70% Keet-voetbaltoernooi in
Sevenum
In sporthal de Kruisweide in Sevenum werd vrijdag 30 december het Keet-voetbaltoernooi
gehouden. Jongerenketen streden tegen elkaar om de titel Keet-voetbalkampioen 2016. Het toernooi
werd georganiseerd door het jongerenwerk van Synthese Horst. Voor de winnende teams waren er
diverse prijzen. Daarnaast was er een ‘coach van de dag’ en een ‘fair-play’ prijs.
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Goede prestaties bij Swimmeet Maastricht
Door: zwemvereniging HZPC
Net voor de jaarwisseling stond er voor de zwemmers van HZPC uit Horst nog een wedstrijd op de planning. Net
als elk jaar werd tussen kerst en Oud en Nieuw, op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 december, de
Swimmeet georganiseerd in Maastricht. HZPC nam deel met 27 zwemmers.
Behalve prestaties stond deze
(lange) wedstrijd ook vooral in het
teken van gezelligheid en teamspirit.
Tijdens de Swimmeet werden alle
100 en 50 meters gezwommen. In de
ochtend stonden de series op het
programma, in de avonduren mochten
de zestien snelsten per leeftijd op
herhaling in de spannende finales.
De medaillekoning van de ploeg was
Koen Koster. Op alle afstanden eindigde
hij in de top 3 en op alle afstanden zwom hij ook nog eens (dikke)
persoonlijke records.

Andere finaleplekken waren
er voor Imke van den Hoef (zeven
finales), Ingrid van Horen (vier finales),
Anna van Kuijk (zes finales), Manon
Koster (negen finales) Judith van
Meijel (vier finales), Serafina Vlijt (vier
finales), Floor Weijmans (drie finales),
Maud Weijmans (twee finales), Manon
van der Wielen (drie finales) en Marlijn
Zwart (negen finales). In de A-finales
werd er gestreden om de medailles.
HZPC nam in totaal zeventien medailles
mee naar huis. Serafina behaalde twee
gouden medailles op de vlinderslag-

afstanden, Judith van Meijel won een
gouden en drie bronzen medailles.
Imke van den Hoef behaalde een
keer goud en Marlijn Zwart nam twee
bronzen medailles mee.
Isa Curvers, Lisa Christiaens en
Anne Roefs namen dit jaar voor het
eerst deel aan de Swimmeet. Zij sloten
allen hun deelname af met veel (dikke)
persoonlijke records. De volgende
zwemmers behaalden helaas geen
finaleplekken, maar zwommen wel
mooie persoonlijke records en goede
tijden: Pleun van den Bergh, Anne van

Megen, Giel van Megen, Lynn Vallen,
Nathan ten Holder, Marloes Janssen,
Patrick Janssen, Lotte Roefs en Björn
Piket. Uiteraard stonden zij in de avond-

uren klaar om hun teamgenoten in de
finales aan te moedigen. De groep kijkt
terug op drie geslaagde, maar vooral
gezellige dagen in Maastricht.

Indoorsoccertoernooi
De Riet
In De Riet in Horst worden op zaterdag 7 en zondag 8 januari vier
indoorsoccertoernooien gespeeld.
Van 09.30 tot 13.15 uur gaan
beide dagen de D-junioren hun
toernooi afwerken. Er wordt in twee
poules van vijf gestreden. Bij de
D-junioren hebben alleen clubs een
uitnodiging ontvangen die 1e klasse

of hoger spelen. Vanaf 14.30 tot
18.15 uur gaan de senioren op beide
dagen hun kunsten vertonen. Ook
zij spelen in twee poules van vijf. De
wedstrijden duren 15 minuten en worden op twee indoorvelden gespeeld.

50% KORTING

*

OP DE WINTERCOLLECTIE
!

Aanbiedingen met korting tot wel 70%

*tenzij anders aangegeven

Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl

Nieuwe trainer GFC’33
Het bestuur van voetbalvereniging GFC’33 uit Grubbenvorst is tot overeenstemming gekomen met
Roger Ceulemans om met ingang van volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van GFC’33 te worden.
Hij is op dit moment nog de trainer van derdeklasser FC Geleen Zuid en woont in Maasbree. Op de foto
ondertekend Roger Ceulemans het contract samen met voorzitter Leon Voeten.

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Nieuwe hoofdtrainer Wittenhorst
Voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst heeft een nieuwe hoofdtrainer. Ales Jurcik is de nieuwe
hoofdtrainer Wittenhorst 1 voor het komende seizoen. Hij is de huidige hoofdtrainer van SSS’18 uit
Overloon waar hij aan zijn vierde seizoen bezig is. Daarvoor was de in Venray woonachtige Jurcik onder
andere assistent-trainer bij SV Venray 1 in de hoofdklasse. “Wij hebben er alle vertrouwen in dat ons
eerste elftal bij Ales in goede handen is om invulling te geven aan de ambitie van Wittenhorst en zien
uit naar een succesvolle samenwerking”, aldus het bestuur.

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Nieuws
16

VAN
VAN RABOBANK
RABOBANK HORST VENRAY
VENRAY

Event Toekomstig wonen
op dinsdag 24 januari
Wilt u weten hoe u uw woning
toekomstbestendig maakt?

Particulieren
Particulieren| 077
| 077389
38984840000
Bedrijven
Bedrijven| 077
| 077389
38985850000
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

UITREIKING CHEQUE
AAN STICHTING FUNPOP
Stichting Funpop ontving onlangs een cheque uit het Coöperatiefonds van de Rabobank. Funpop is hét openluchtfestival
voor mensen met een verstandelijke beperking, maar ook voor
hun familie, vrienden en bekenden. Het is in Nederland uniek
in zijn soort: twee dagen feest met veel muziek en veel fun!
Met het toegekende bedrag
wordt een vervoersservice
opgezet. Door het vervoer
van mensen slim te combineren is een bezoek aan
Funpop minder kostbaar.
En dat is van groot belang
voor deze mensen, die te
maken hebben met een
krapper budget voor vrijetijdsbesteding. We wensen
de organisatie veel succes
met de voorbereidingen
van het festival, dat dit jaar
plaatsvindt op 28 en 29 mei.

Bezoek dan het event ‘Toekomstig
wonen’. Rabobank Horst Venray,
de duurzaamheidsalliantie Zamen
en de gemeente Horst aan de Maas
organiseren een informatieve
avond rondom de thema’s
levensloopbestendig wonen en
duurzaamheid. De avond is interactief
met interessante workshops.
Datum: dinsdag 24 januari
Locatie: Rabobank kantoor Spoorweg 2,
5963 NJ Hegelsom
Tijd: van 19.00 – 22.00 uur
(inloop vanaf 18.30 uur)

SAMENWERKING MET CONFIANCE
FINANCIEEL ADVIES

Op rabo.nl/horstvenray/wonen vindt u
meer info over de interactieve workshops.
U kunt zich daar aanmelden tot 19 januari.

Hoe maak ik
mijn woning
toekomstbestendig?

Tip: Schrijf u nu in en maak er kans op dat
uw woonsituatie wordt behandeld tijdens
de workshops!

Bezoek de workshops
op 24 januari

Voor info en aanmelden: rabo.nl/horstvenray/wonen

Voor het afsluiten van een Rabobankhypotheek kunt u voortaan
ook terecht bij Confiance Financieel Advies uit Venray.
Confiance is een onafhankelijk financieel
adviesbureau dat in 2004
is opgericht door AnneMarie Goossens. Rabobank werkt met Confiance samen, vanwege haar
grote betrokkenheid bij
de klanten én het goede
advies.
Wij wensen Anne-Marie
en haar medewerkers
veel succes toe!

Anne Marie Goossens van Confiance Financieel
advies en Goos Eikelboom, Manager Financieel
advies van Rabobank Horst Venray

INLOOPSPREEKUUR
HYPOTHEKEN GEWIJZIGD
Met uw vragen over hypotheken kunt u iedere donderdag
zonder afspraak binnenlopen op onze kantoren in Venray
(Schouwburgplein 13) en Hegelsom (Spoorweg 2).
U bent van harte welkom tussen 16.00 en 18.30 uur.

REKENINGAFSCHRIFTEN BEWAREN

Rabobank
wenst iedereen
Horst Venray
nog veel
Rabobank
wenst iedereen
schaatsplezier!
Horst Venray
nog veel
Rabobank
IJspret in Horst Horst Venray
IJspret in Horst

schaatsplezier!
wenst
iedereen
nog veel
schaatsplezier!

Net als vorige jaren ondersteunt de Rabobank de ijsbaan in Horst. Het is een absolute
Netsfeermaker
als vorige jaren
ondersteunt
de De
Rabobank
de ijsbaan
in een
Horst.pluim
Het is aan
een absolute
in het
centrum.
Rabobank
geeft
alle vrijwilligers.
sfeermaker in het centrum. De Rabobank geeft een pluim aan alle vrijwilligers.

IJspret
in Horstis nog geopend tot en met zondag 8 januari!
De
ijsbaan

De ijsbaan is nog geopend tot en met zondag 8 januari!

Net als vorige jaren ondersteunt de Rabobank de ijsbaan in Horst. Het is een absolute

Een
aandeel
in elkaar
Een
aandeel
in elkaar
sfeermaker
in het
centrum.
De Rabobank geeft een pluim aan alle vrijwilligers.
De ijsbaan is nog geopend tot en met zondag 8 januari!

Nu 2016 voorbij is adviseren we u om de rekeningafschriften van
het afgelopen jaar digitaal te bewaren. Digitale rekeningafschriften
van uw betaalrekening en spaarrekening zijn online 15 maanden
beschikbaar. Deze maandoverzichten kunt u zelf downloaden.
Daarna zijn de rekeningafschriften nog wel opvraagbaar, maar
worden daarvoor kosten in rekening gebracht. Begin februari zijn
ook de jaaroverzichten beschikbaar.
Ontvangt u nog papieren afschriften en wilt u overstappen
naar digitale afschriften? U regelt het gemakkelijk online via
rabobank.nl/particulieren/service
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15 VRAGEN

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

Naam
Woonplaats
Leeftijd
School

Lotte Raedts
Sevenum
16 jaar
Dendron College

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Afgelopen jaar zat ik in het gezelschap
van de boerenbruiloft in Sevenum.
Op een gegeven moment stonden
we met het hele gezelschap op het
podium en schreeuwde we met z’n
allen: A T HOS! Dit deden we omdat wij
van de volleybalclub zijn. Dit moment
bezorgt me nog altijd kippenvel.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Graag zou ik de uitwisseling van havo 3
met Duitsland nog een keer over willen
doen. Dit vond ik heel erg gezellig en
leuk. Ik heb nog steeds contact met de
mensen van de uitwisseling en zie ze
ook nog geregeld in vakanties.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Welke vervolgstudie ik ga doen. Ik wil
graag SPH gaan doen aan de HAN in
Nijmegen. Dit lijkt me echt een opleiding voor mij omdat ik altijd al heb
gezegd dat ik graag met mensen wil
werken en hier past de opleiding SPH
perfect bij.
Wat is je favoriete hobby?
Volleybal en zingen zijn mijn grootste
hobby’s. Zingen doe ik letterlijke elke
dag en volleybal vind ik ook heel erg
leuk om te doen. Ik zing bij een koor en
ik volleybal bij Athos in Sevenum.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan muziek luisteren.
Als ik dit met vrienden doe vind ik
het nog leuker. Alleen luister ik veel
papa’s muziek (classic rock) en als ik
met vrienden ben luister ik muziek
uit de top 40 omdat deze muziek iets
gangbaarder is.

jongeren 17

aan
Lotte Raedts

In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Bij bijna elke presentatie die ik moet
doen. Ik vind dit heel erg eng omdat ik
dan word beoordeeld op wat ik op dat
moment zeg. Als ik dan bijvoorbeeld
moeilijk uit mijn woorden kom word
ik daarop afgerekend terwijl ik het
wel heb voorbereid. Dit is vind ik heel
vervelend.
Heb je een bijnaam?
Een goede vriend van mij noemt me
best vaak knutje. Dit is gekomen
doordat hij me een keer zag met een
knotje in mijn haar en toen aan me
vroeg: ”Wat heb jij nou op je hoofd?”
Sindsdien noemt hij me best vaak
knutje. Ook noemen mijn vrienden me
best vaak mama of moedertje omdat
ik vaak bezorgd ben over mijn vrienden
en me met veel dingen bemoei. Het is
zelfs zo erg dat mijn zusje me soms
mama noemt.

Waar zouden anderen zich het meest
over verbazen als ze dat over jou te
weten zouden komen?
Dat ik best bang ben voor presentaties.
Met dansen en zingen sta ik vaak voor
grote zalen en ik heb niet echt snel een
schaamtegevoel maar als ik voor de
klas moet gaan staan, sta ik echt met
mijn mond vol tanden.
Optimist, pessimist of realist?
Ik zit een beetje tussen optimist en
realist in. Over alles ben ik wel optimistisch en ik zie alles wel vrolijk en
positief in, maar ik bekijk ook wel goed
of alles kan en of ik niet te optimistisch
ben.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Het is geen programma, maar ik denk
dat Barbiefilms voor ieder meisje wel
een guilty pleasure is. In die films
gebeuren altijd dingen waar je als klein
meisje van droomde. Zelf zal het je
waarschijnlijk nooit overkomen, maar
toch is het leuk om te zien dat Barbie
het wel overkomt.
Wat is je favoriete sociale medium?
WhatsApp, omdat ik daarop iedereen
heel erg makkelijk kan bereiken.
Iedereen die belangrijk is voor mij
heeft wel WhatsApp.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Ik heb een paar heel erg goede vrienden die ik allemaal via via ken.
Bij een iemand zat ik in de klas en toen
leerde ik langzaam maar zeker steeds
meer mensen kennen. Al deze goede
vrienden ken ik via school.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Graag zou ik nog een reis door Afrika
willen maken en dit combineren met
vrijwilligerswerk. Dit lijkt me heel erg
leuk omdat ik op deze manier mensen
kan helpen maar ook een hele nieuwe
cultuur kan ontdekken.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Dat ligt heel erg aan de gebeurtenis.
Als ik er veel zin in heb ben ik te vroeg,
voor school ben ik altijd precies op tijd,
maar als ik er geen zin in heb ben ik
te laat.
Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk in de supermarkt op de
Schatberg camping in Sevenum.
Ik vind het een erg leuk bijbaantje en ik
zit er ook zeker op mijn plek.

Simonsstraat 20 Kronenberg

TE KOOP

Op zoek naar goede plek in 2017?

✓ vrij zicht voorzijde
✓ perceel 362 m2
✓ ruime garage en carport
✓ grote leefruimte begane grond
✓ gewoon instappen
✓ nieuwsgierig? Kijk op de site
Vraagprijs

€ 205.000.- kk
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

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

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

365 nieuwe
kansen
Zaterdag was 2017 dichterbij
dan ooit. Een nieuwjaar dat vol
zit met 365 volledig nieuwe
kansen. Waarvan ik er eerlijk
gezegd al eentje van verknald
heb door in m’n pyjama op de
bank te liggen netflixen en
bijkomen. Het is maar goed dat
ik nog 364 dagen te gaan heb
om ‘the new me’ te realiseren.
Net als de rest van de mensen
dat een lidmaatschap bij de
sportschool aanvraagt om het in
februari al weer te verwaarlozen en daardoor in maart weer
op te zeggen.
Nee, ‘the new me’ gaat er
natuurlijk niet van de een op de
andere dag komen. Hoe leuk al die
goede voornemens ook klinken,
niemand gaat zijn leven compleet
omgooien omdat het laatste
cijfertje van het jaartal toevallig
veranderd.
Het meest belangrijke
voornemen van de hele wereld
wordt ieder jaar ook niet behaald.
Dat is namelijk wereldvrede.
Met Kerst wordt er al om vrede op
aarde geroepen en met Oud op
Nieuw wenst iedereen elkaar het
allerbeste voor 2017 toe. Dit gaat
niet pas 2 maanden later fout zoals
bij de sportschool. 2 uur na de
jaarwisseling had er namelijk al
een aanslag plaatsgevonden in
Istanbul op feestvierende en
onschuldige mensen. Hoe haal je
je dat in hemelsnaam in je hoofd
vraag ik me dan af. Eigenlijk gaat
het nog niet eens na 2 uur pas
fout, maar gaat het gewoon altijd
ergens wel meteen goed fout.
Als je bijvoorbeeld kijkt naar de
mensen in Aleppo. Zij hebben toch
geen hoop voor 2017. Zij willen
geen nieuwjaar. Zij willen dat het
nu stopt!
Goede voornemens zijn helaas
voor iedereen te lastig maar een
beetje liever voor elkaar zijn zou
volgens mij wel te doen moeten
zijn toch? 365 kansen daarvoor
in 2017.
Liefs, Anke
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Een gelukkig

NIEUWE
PAS
(voor 2017)

Het team van HALLO Voordeelpas
wenst je al het beste voor 2017

bestel jouw HALLO Voordeelpas
voor het nieuwe jaar op
www.hallovoordeelpas.nl
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Clip De Toddezèk
gelanceerd
De officiële clip van het nummer Spek op de rubbe van De Toddezèk
uit Grubbenvorst is onlangs gelanceerd.

HALLO RECENSEERT
In blind vertrouwen
Beste vriendinnen Laura Achten (20) en Lotte van Rens (19) uit Meterik schreven samen het spannende
jeugdboek In blind vertrouwen (uitgeverij Boekscout) over twee meisjes die proberen te achterhalen hoe hun
vriendin Jenny tijdens het jaarlijkse schoolfeest in coma is geraakt.

Het nummer werd gepresenteerd
tijdens de elfde van de elfde. ‘Spek
op de rubbe’ is volgens het trio hard
nodig om carnaval door te komen.
“Allereerst ‘spek op de rubbe’in
de vorm van voldoende financiële
middelen om dagenlang te kunnen
doorfeesten. Maar ook de letterlijke
betekenis is belangrijk. De huidige
tijd staat bol van trends op het vlak
van voeding en lifestyle, een nieuwe

schijf van vijf, koolhydraatarm voedsel, beweging en ga zo maar door.
Dat zijn echter niet de ingrediënten
die traditioneel bij carnaval passen.
Nee, dan hebben we het over een
stevig ontbijt met spek en eieren,
boerenkool met worst en na het feesten een lekkere portie shoarma, zo
krijg je ‘spek op de rubbe’ om de drie
dolle dagen door te komen”, aldus
De Toddezèk.

Oscarconcert harmonie Unie
Koninklijke Harmonie Unie uit Sevenum speelt op zondag 8 januari
haar nieuwjaarsconcert. Dit concert vindt plaats in De Wingerd in
Sevenum en start om 14.00 uur.

In blind vertrouwen vertelt het
verhaal van Luna en Britt, twee
hartsvriendinnen. Ze zitten in het
tweede jaar van de
middelbare school en
tijdens een schoolfeest
gebeurt er iets
verschrikkelijks: hun
andere vriendin, Jenny,
raakt in een coma en
niemand weet hoe dit is
gebeurd. Luna en Britt
besluiten op onderzoek uit
te gaan. Ze worden hierbij
eerst tegengewerkt,
maar later geholpen door
Kimberly, “de grootste
bitch van de school” en de
verlegen Simon. De vier
ontdekken geheimzinnige
pentagramsymbolen
die Jenny misschien wel
kunnen helpen en komen
er achter dat niet alle
leraren op de school te
vertrouwen zijn.
Meteen op de
eerste pagina van het
boek wordt de lezer het
verhaal ingezogen met
een spannende proloog.
De “aanstichter”, Jenny’s
aartsrivaal, is aan het
woord en vertelt over de
wraak op haar. Wie deze dader
is, wordt natuurlijk pas aan het einde
van het verhaal, zo’n 180 pagina’s
later, duidelijk. Het boek is opgedeeld
in hoofdstukken, die ieder de naam
hebben van het personage dat aan
het woord is. Dat is soms Britt, soms
Laura en naarmate het verhaal vordert

zijn er steeds meer personages, Jenny
zelf, Simon, Kimberly, verschillende
docenten, een rechercheur en af en toe

ook
de aanstichter, door
wiens ogen de lezer het verhaal
meemaakt.
Die vele personages maken het
vooral een afwisselend boek, maar
zo nu en dan veroorzaakt het wat

verwarring of herhaling. De verhaallijnen zijn in de ik-vorm geschreven,
wat het gemakkelijk maakt om mee
te leven met de hoofdpersonen. De schrijfstijl
van de twee meiden is
heel beschrijvend. Soms
misschien zelfs wat té
beschrijvend, waardoor
sommige delen van
het verhaal wat traag
verlopen. De climax van
het verhaal, de grote
finale, is daarentegen
helemaal niet traag. In
het ziekenhuis komen de
vier jongeren er in een
meeslepende eindscène
eindelijk achter wie Jenny
kwaad wil doen. Sterker
nog: die persoon wil Jenny
nog steeds pijn doen en
de scholieren moeten alles
op alles zetten om de aanstichter tegen te houden.
Hoewel niet alle verhaallijnen even goed uitgewerkt
zijn, blijft de plot verrassend
en vlot geschreven.
De cover van het boek
ziet er heel mooi verzorgd
uit, daarom is het jammer
dat aan opmaak binnen
in het boek wat minder
aandacht lijkt te zijn besteed.
De pagina’s ogen op het eerste
gezicht professioneel, maar
wie wat beter leest vindt nog
verschillende type-, taal- en interpunctiefouten. Dat doet gelukkig niet af
aan waar het allemaal om draait: het
verhaal zelf.

SALE:
40% KORTING

Dit jaar staan de Oscars centraal
tijdens het concert. Door middel van
een muzikale galashow worden de
Oscars uitgereikt. Aan de hand van
nominaties worden de Oscars per
categorie uitgereikt.

Er zijn optredens van de
blokfluitgroep, de Jeugdunie onder
leiding van Marjolein Vermeeren en
de harmonie onder leiding van Robbie
Snoek. De zaal gaat open om
13.30 uur.

Klokkenmakers De Locht
In Museum De Locht in Melderslo zijn zondag 8 januari diverse
klokkenmakers aan het werk. Het museum is deze dag geopend van
10.00 tot 17.00 uur, de demonstraties beginnen om 13.00 uur.
In het museum is momenteel een tentoonstelling van de
Limburgse klokkenmaker Jan Wilmar.
Deze middag wordt ook extra toelichting gegeven bij de klokken die
worden geëxposeerd. Tevens zijn
er demonstraties oude ambachten,

stroop maken en smeden. Met de
traditionele veilingklok worden biologische groenten geveild. In de kapel
van de Locht verzorgt Loes van Dijk
een optreden op harp.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

OP GESELECTEERDE
SHOWROOMMODELLEN
STATIONSWEG 86 • 5807 AC OOSTRUM
T 0478-585956 of 0478-580361
WWW.STOFFELHOEVE.NL

Te koop Casselehof 8 in Melderslo
• Levensloopbestendige woning
• Rolstoel vriendelijke indeling
• Tuin op het zuiden
• Zonnescherm van 7x3 meter
• Voorzien van rolluiken
• Carport
• Tuinhuisje
• Kweekkasje
• Bouwjaar: 2001
• Perceel oppervlakte: 413m²
Voor meer informatie of interesse neem contact op met 06 - 19 01 17 90
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Agenda t/m 12 januari 2017
vr
06
01

zo
08
01

Kantkloscafé

Indoorsoccertoernooi

Prinsenbal

Tijd: 09.30-13.15 uur
Locatie: De Riet Horst

Tijd: 14.11-21.11 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Maaspaviljoen Broekhuizen

New Years Borrel

Rommelmarkt

Optreden Farfarello

Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Tijd: 09.30-15.30 uur
Organisatie: Mcc events
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Indoorsoccertoernooi

Klokkenmakers aan het werk

Optreden The Golden Memories

Tijd: 09.30-13.15 uur
Locatie: De Riet Horst

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Tijd: 17.00 uur
Locatie: café ’t Hukske Meterik

Prinsenbal

Winterwandeling

Tijd: 19.49 uur
Organisatie: CV D’n Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: De Kammeräöj van CV De Voskes
Locatie: café Oud Meerlo

Nieuwjaarsconcert

Engelse mis

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Concordia en Meriko Vocaal
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Parochiehuis Sevenum

Prinsenbal

Oscarconcert

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Voskes
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie Sevenum
Locatie: De Wingerd Sevenum

Prinsenbal

Nieuwjaarsconcert

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: GMV De Peg
nsorzegel
gel
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Horst
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zegel
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rze
Locatie: ’t Gasthoês
Horst
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Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst
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Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Engelse heilige mis Sevenum
In het Parochiehuis van Sevenum wordt op zondag 8 januari een heilige
mis voor anderstaligen gehouden, geheel in het Engels. De mis begint om
11.00 uur.
Vanaf het welkomstwoord tot
aan de zegen, alles wordt in het
Engels uitgesproken. De lezingen uit
het Dagelijks Evangelie zijn dezelfde
als in de ‘gewone’ heilige mis, maar
dan gelezen vanuit de Engelstalige
bijbel. De mis is speciaal bedoeld voor

alle mensen die de Nederlandse taal
minder of niet machtig zijn, maar wel
Engels spreken of verstaan. De priester,
kapelaan Terrence Ragel, zelf afkomstig
uit Sri Lanka, gaat de mis voor. Het koor
Vocal Conexion uit Sevenum zorgt voor
de muzikale, Engelstalige, omlijsting.
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Farfarello in Horst
De Duitse band Farfarello staat op zondag 8 januari op het podium van
Cambrinus in Horst. Dit optreden begint om 16.00 uur.
Farfarello speelt een mix van
instrumentale folk, gipsy, folkrock
en klassiek. Van melancholisch tot
uitbundig, aldus de organisatie.
Mani Neumann en gitarist Ulli Brand
vormen de kern van Farfarello en

laten zich live en op cd’s geregeld
vergezellen door een vaste groep
begeleiders, waardoor Nederlanders
Nippy Noya en Martin Verdonk. Kijk
voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
6 t/m 12 januari 2017
Tandartspraktijk Meerlo
De Kievit 8a, Meerlo
T 0478 69 24 65

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

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
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

ANBISE
Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

10.30
09.00

Melderslo
17.30
17.30

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

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

Blauwebessenland

Meterik

E 1 korting op jam

zaterdag
		

Heilige mis

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

19.00

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Swolgen
09.00
19.00

Sevenum
Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Bootcamp Power
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
kerkdienst

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

17.30

Haarzaken, dames en
heren kapsalon
E 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

Parkhotel Horst

Hostellerie De Maasduinen
10% korting op een diner
voor 2 personen

HUIS van de STREEK
5% korting op het hele assortiment

IJssalon De Zeuten Inval

IJssalon & Lunchroom Lo Solé
Twee seizoenscoupes voor E 9,95

Into Beauty

10% korting op een zonnebril

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Center Parcs Het Meerdal

Intratuin Venray

E 12,50 korting op
avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo

DMS-Service

Paramedische
Voetzorg Horst
20% korting op alle voetproducten

Brownies & downieS

Camps Optiek

10% korting op het hele
assortiment

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

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Eén gratis consumptie
bij de lunch

Pakje!

Het LoopCentrum

5% korting op de rekening

Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

Tienray

zaterdag

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

anco lifestyle centre

Meerlo

zondag
		

HALLO voordeelpas

19.15

Lottum

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Bij de jaarlijkse speculaasactie van het Citaverde College in Horst zijn weer vele pakken speculaas
verkocht door de leerlingen. De opbrengst voor het goede doel kwam, samen met de speculaasactie
van de Stichting Harapan uit Best en de bijdrage van de Wilde Ganzen, dit jaar uit op 20.000 euro. De
cheque werd op vrijdag 23 december overhandigd aan de voorzitter van Stichting Nativitas. Het bedrag
wordt besteed aan het opknappen van een van de zorgcentra voor kinderen van mama België op Flores.

Deelnemers

Kronenberg

zondag

Opbrengst speculaasactie

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Janssen Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

Kuif

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 3,95

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
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

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

De eerste maand van een
knipabonnement voor E 17,50 en
gratis kleurservicekaart

Duet Kappers

Logeerhuis Kapstok

Driegangenmenu voor E 10

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eén nacht gratis logeren

Wereldpaviljoen Steyl

Lunchroom Lekker Gewoën

Entree voor E 5

Eclicker

25% korting op het tweede
gerecht

The Zen Company

APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

Museum de Kantfabriek

20% korting op entree

Wauw speciaal voor jou

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

Priesternoodnummer

Eetcafé Ald Vors
Driegangenmenu voor E 17,50

Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

Zonnestudio Horst

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

Goed Haar en Visagie

My-LifeSlim

Zorgboerderij “Boer” Hans

10% korting op een behandeling

E 12,50 korting op de intake

10% korting

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

15% korting op zonnecosmetica

Voordeelpas
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Wallace
/
Benson
natuur/briljantwit hoogglans
Keuken 240 + 250 cm ( x 96 cm)
compleet met:

€ 8199,-

koelkast
werkblad
compacte oven

Altijd direct de beste prijs!

magnetron met grill
afzuigkap plafondunit

5 jaar apparatuurgarantie

Inbouw oven met magnetron

Americana fornuis 90 cm

Inbouw vaatwasser (volledig)

Grundig GEKW47000B

La Germania AMS95C61LDX

Grundig GNV41822

€749,-

Exclusief model!

Inhoud: 40 liter, energieklasse A
10 functies, touchregeltoetsen
Afmetingen (hxbxd): 45,5 x 59,4 x 56,7 cm

WWW.SUPERKEUKENS.NL

€499,-

€899,-

5 kookzones, centrale wok
Elektrische oven, inhoud: 142 liter
Aluminium branders, spatrand van roestvrij staal

Energieklasse A++, 13 couverts
8 wasprogramma’s
Afmetingen (hxbxd): 82 x 59,8 x 54,8 cm

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

D!

