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Prins Ron d’n derde
van De Vlaskop
De nieuwe prins van carnavalsvereniging De Vlaskop uit Melderslo werd zaterdag 7 januari bekendgemaakt. Prins Ron d’n derde zwaait deze carnavalsperiode de scepter
over de Vlaskoppen en Vlaskoppinnen. Voor het jubileumjaar van CV De Vlaskop (5 x 11 jaar) hadden de bouwers een decor, geheel in Tiroler-stijl gemaakt. De nieuwe
heerser heet Ron Heldens. Prins Ron is 45 jaar oud en getrouwd met Diana. Samen hebben ze drie kinderen: Roel (12), Lars (11) en Femke (9). De nieuwe prins heeft
een eigen loonbedrijf en is in zijn vrije tijd actief als keeper bij het vierde elftal van RKSV Melderslo. Verder onderneemt hij graag activiteiten met zijn vriendengroep.
De adjudanten die Prins Ron dit jaar bijstaan, zijn Roger Alards en Wilbert Christiaens. Op zaterdag 4 februari om 19.11 uur houdt het jubileumprinsentrio receptie in
MFC De Zwingel in Melderslo.

VVD wil weer in de
gemeenteraad
VVD Horst aan de Maas, de politieke partij die sinds 2009 niet meer actief was, is sinds kort weer terug van
weggeweest. De partij maakt zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, vertelt voorzitter Peter Elbers.
“We bestonden nog wel, maar
we kenden een sluimerend bestaan”,
legt Elbers uit. Toen bekend werd dat
gemeenten Sevenum, Meerlo-Wanssum
en Horst aan de Maas in 2009 gingen
fuseren, is een gedeelte van VVD Horst
aan de Maas samen gegaan met de
liberale partij Sevenum 2000.

De tijd is rijp
De fusiepartij ging verder onder de
naam Essentie. Elbers: “Nu is de tijd
rijp om zelf weer als VVD Horst aan
de Maas actief te worden.” De partij
bestaat vooralsnog uit zo’n tien perso-

nen, een mix van oudgedienden die
destijds geen heil zagen in een nieuwe,
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Einde De Volière

‘Zitten en vogels kijken’
Na 55 jaar komt er een einde aan de vereniging van vogelliefhebbers
De Volière uit Sevenum. Vergrijzing en een gebrek aan nieuwe aanwas
hebben de leden doen besluiten om de vereniging op te heffen. De laatste
activiteit is op zondag 15 januari.
Jammer, vinden ze het, heel
jammer zelfs. Het was dan ook geen

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Kempen Media
gehele gemeente
CV d’n Ezelskop
alleen in Sevenum

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
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

gemakkelijke beslissing zeggen huidig
voorzitter Jan Driessen en oprichters
Ben van Enckevort en Jos Lenssen.
“Je kunt echter beter op tijd stoppen
dan te laat”, geeft Jan Driessen aan.
De gemiddelde leeftijd van de leden is
70-plus. “Maar als je iets wilt organiseren heb je jeugd nodig”, zegt de
85-jarige Jos Lenssen. “En die komt
helaas niet.” Maar ook vinden ze dat
hun hobby te professioneel is geworden. “Vroeger waren er drie of vier
kleuren kanaries. Nu gaan ze veel te
ver. Het kleinschalige is ervan af.”

Met de kanaries
achterop de fiets
Lenssen stond samen met Ben
van Enckevort 55 jaar geleden aan de
start van de vogelvereniging. Lenssen:
“Mijn vader hield thuis vogels en
zelf kocht ik mijn eerste kanarie bij
Ben, die bij mij in de buurt woonde.”
Maar waarom de vereniging werd
opgericht, daar moeten de heren
het antwoord op schuldig blijven.
“Dat werd gewoon een keer besloten”,
denkt Van Enckevort. Hij bekleedde in
het eerste bestuur de functie van penningmeester, voorzitter was Lenssen.
De club was er in de beginjaren vooral
voor het plezier en de gezelligheid.
“Ik kan me nog herinneren dat we op
de fiets naar onze eerste tentoonstelling in Venray gingen. Met de kanaries

Jos Lenssen en Ben van Enckevort
achterop”, lacht Lenssen. Het aantal
leden groeide gestaag. “We hebben zo’n 65 leden gehad”, aldus
Van Enckevort.
“Zowel mannen als vrouwen.”
Beide hebben thuis nog een volière
met vogels staan. “Ik doe ze ook nooit
weg”, zegt Lenssen stellig. De vereniging telt momenteel zestien leden.
Enkelen daarvan hebben zich intussen
aangemeld bij vogelvereniging Ons
Genoegen in Horst of andere verenigingen in de buurt.
De vereniging organiseerde in

haar bestaan tal van activiteiten.
Zo waren er vogeltentoonstellingen.
De editie van 1986 telde zelfs 2.394
vogels. Driessen: “Daarnaast hadden
we leden- en bestuursvergaderingen,
nodigden we sprekers uit en gingen we bij elkaar op ‘hokbezoek’.”
Ook hielpen de leden andere verenigingen uit om zo de kas te spekken,
zoals bij het OLS in Grubbenvorst en
het 400-jarig bestaan van de schutterij in Sevenum. “Subsidie hebben
we nooit gekregen. Wel konden we
gebruikmaken van goede connecties.”

Alle drie zijn ze altijd met veel plezier lid geweest, zeggen ze. “Wat het
mooie is aan het houden van vogels?
Als ik ’s morgens om 08.30 uur de
achterdeur open, dan komt het gefluit
van de kanaries me tegemoet. Dat is
toch prachtig”, zegt Driessen. Van
Enckevort knikt instemmend. “Dat is
het eerste wat ik deed ’s morgens,
de vogels voeren.” In een stoel zitten
en dan naar de vogels kijken, beter
kan het volgens de drie mannen bijna
niet. “Het is je eigen dierentuin”, grapt
Driessen.

Dynamiek verkoopt ING-gebouw

Gemeente huurt extra
klaslokalen centrum Horst
Gemeente Horst aan de Maas gaat het voormalige ING-pand in Horst-centrum huren om basisschool De Weisterbeek de ruimte te geven. De basisschool kampt met een behoefte voor twee extra klaslokalen. Scholengroep Dynamiek heeft het pand onlangs moeten verkopen. Daarom sloot de
gemeente een huurovereenkomst met de nieuwe eigenaar.
Dynamiek Scholengroep, waar
basisschool De Weisterbeek onder
valt, was tot 1 januari eigenaar van
het voormalige pand van de INGbank, naast het gemeentehuis in
Horst aan de Maas. De Raad van
Bestuur van de scholengroep heeft
echter aangegeven dat ze het pand
moeten verkopen omdat de scholengroep geen geld mag uitgeven aan
onroerend goed.

Basisschool De Weisterbeek heeft
de komende vijf jaar echter twee extra
lesruimten nodig.

Alternatieven
bekeken
De basisschool zag het afgelopen jaar een stijging van ongeveer
veertig leerlingen. Gemeente Horst
aan de Maas is verantwoordelijk voor

tijdelijke onderwijshuisvesting en
besloot daarom het ING-pand van de
nieuwe eigenaar te huren voor die
periode. De gemeente heeft hiervoor
37.000 euro per jaar begroot. Volgens
gemeente Horst aan de Maas sluit het
gebouw goed aan bij de behoefte van
de basisschool: het grenst direct aan
de basisschool, is goed bereikbaar en
voldoet aan de onderwijswetgeving.
De gemeente heeft een aantal

alternatieven bekeken maar vond
hierin geen oplossing. Zo hebben
andere basisscholen in Horst op korte
termijn geen leslokalen beschikbaar.
Ook wil de gemeente niet kiezen
voor het bijplaatsen van noodlokalen: deze ontsieren volgens haar het
straatbeeld en nemen ruimte en
parkeerplaatsen in. Ook zouden de
kosten hoger zijn dan de nu besloten
huursom.

Trouwen in kapel De Locht
Stelletjes die willen trouwen in Horst aan de Maas, kunnen vanaf 1 januari ook terecht in de kapel van museum De Locht in Melderslo. Horst aan de
Maas heeft daarmee inmiddels acht externe trouwlocaties.
Nu het College van B&W van Horst
aan de Maas de kapel van museum
De Locht aangewezen heeft als
‘huis der gemeente’, kan de locatie
voortaal regulier gebruikt worden
voor het voltrekken van huwelijken
en geregistreerde partnerschappen.

Sinds halverwege 2015 kan de
gemeente trouwlocaties voor één dag
aanwijzen. Onder andere de Meterikse
molen werd daarvoor al een keer
aangewezen. Als een locatie vaker
als trouwlocatie voor één dag wordt
aangewezen, kan een locatie een

verzoek indienen om reguliere externe
trouwlocatie te worden.

Veiligheid
Een aantal andere gemeenten
besloot een tijd geleden het mogelijk te maken dat men kon trouwen

in alle gebouwen in de gemeente,
maar volgens Horst aan de Maas
ontstonden daardoor ongewenste
excessen. Gemeente Horst aan de
Maas wil daarom de controle houden
over trouwlocaties, ook met oog op
veiligheid.
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Lintje voor Mart Thijssen
Mart Thijssen (70) uit Horst heeft op zaterdag 7 januari een Koninklijke Onderscheiding gekregen uit handen
van burgemeester Kees van Rooij. Hij kreeg de onderscheiding tijdens de nieuwjaarsreceptie van RKsv Wittenhorst.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Wederom slachtoffers
babbeltrucs
Twee bejaarde mensen zijn donderdag 5 januari slachtoffer geworden
van babbeltrucs. De incidenten vonden plaats in Horst en Grubbenvorst.
Politie Horst vermoedt dat het om dezelfde daders gaat.
Zowel in Horst als in Grubbenvorst
is er sprake van een vrouw, die zich
meldde bij een seniorenappartement.
De vrouw deed zich bij beide
slachtoffers voor als een afgevaardigde van de thuiszorg. Ze ging het
gesprek aan met de slachtoffers over
extra zorg die de bewoners konden
gebruiken. Terwijl het gesprek
plaatsvond, stal een tweede persoon

geld en sieraden uit de appartementen. De politie waarschuwt ouderen
voor een dergelijke aanpak en vraagt
via sociale media aandacht van
kinderen en kleinkinderen om hun
ouders en grootouders te waarschuwen voor babbeltrucs. Getuigen van
bovenstaande incidenten wordt
verzocht zich te melden bij de politie
via 0900 88 44.

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

Mart Thijssen werd zaterdagavond
onderscheiden voor zijn vele vrijwillige werkzaamheden voor voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst.
Hij was bijna tien jaar bestuurslid en
lid van de technische commissie voor
de voetbalclub. Daarnaast was hij vijf
jaar grensrechter en vijftien jaar actief
als scheidsrechter. Ook was Thijssen

tussen 1999 en 2011 leider van het
eerste elftal. Tegenwoordig is hij nog
actief op het terrein en als wedstrijdsecretaris bij de senioren.
Verder was de heer Thijssen
medeoprichter en van 1962 tot 1978
bestuurslid van sport- en ontspanningsclub voor jongeren The Young
Boys.

Thijssen was werkzaam als magazijnmedewerker en is sinds 2008
gepensioneerd. Burgemeester Kees
van Rooij beschreef Mart Thijssen als
“gedreven en een verenigingsman
pur sang. Een persoon die de ander
een prettig gevoel geeft en daarmee
de ander energie geeft. Een steunpilaar voor de vereniging.”

Kampioenengala tijdens
America Bruist
Het kampioenengala 2016 vond zondag 8 januari plaats in een feesttent bij café Boëms Jeu in America.
Het kampioenengala was onderdeel van de nieuwjaarsactiviteit America Bruist. Maar liefst 89 namen verdeeld over
21 titels stonden op het lijstje van de organisatie.

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

NIEUW
IN VENRAY
• Healing, ook healing op afstand
• Kristal healing
• Regressie- en reïncarnatie therapie

• Kaartlegging / engelenreading
• Meditaties en meditatie avonden
• Cursussen en inwijdingen

Kijk voor meer info op www.praktijk-maya.nl, mail naar info@praktijk-maya.nl
of bel 06-10391446

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

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

bezorger Broekhuizen
m/v
Kempen Media b.v. is op zoek naar een bezorger voor het buitengebied
van Broekhuizen voor nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke bijverdiensten. Tevens geschikt voor 65+’ers.

America Bruist werd georganiseerd door Stichting Brood op de
Plank, de Ondernemersvereniging en
Dorpsraad America. Iedereen die het
afgelopen jaar kampioen is geworden
of een andere bijzondere prestatie heeft
geleverd, kreeg een medaille, een mooi
bosje bloemen en een applaus.

“We zijn trots op onze Americanen
die wat gepresteerd hebben en op
deze manier wilden wij hen nog even
in het zonnetje zetten. Grote clubs of
individuen houden soms zelf een eigen
feestje of receptie na een kampioenschap, maar helaas ziet de rest van het
dorp dit niet allemaal op dat moment.

Daarom is dit een mooie gelegenheid om voor een groter publiek op
het podium te mogen staan”, aldus
Marco Hesp, medeorganisator van het
Kampioenengala. De organisatie is
tevreden over het evenement. De verwachting is dat volgend jaar weer een
kampioenengala wordt georganiseerd.

Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag een paar uurtjes
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.

Interesse of informatie?
Mail naar Dorothé Gijsen:
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 56

T 077 396 13 56 • www.hallohorstaandemaas.nl
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Check

www.thatshappening.com

Reparatie en onderhoud
van rolluiken

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
t.k. gevr. landbouwmachines
o.a.: ploeg, frees, kipper, mesttank,
bloter, schudder, hark, maaier, tractor,
vee/paardentrailer, enz.
tel.: 06 19 07 69 59
Relaxercise. Pilates Tai Chi Yoga
Progressieve Ontspanning Meditatie
Visualisatie Massage in Horst www.
annamariavangemert.nl
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Nieuwe opslagboxen/werkruimtes,
vanaf 25 m2, geïsoleerd, tel.:
06 24 19 24 01, Businesscentrum Horst
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Livemuziek voor uw jubileum.
Feestje? www.jackenjolanda.nl Musical
Entertainment M.: 06 54 63 00 25.
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 partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
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.

Onbekend object
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’.

Ron van Gool
06 202 88 600
“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

Gevonden voorwerpen

Voor ALLE vrijetijdsbestedingen
in je regio!

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
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).
Isolatiemat. voor laminaat.
Isolatie is nieuw, heeft een dag onder
vloerbedekking gelegen ivm een
feestje. 50 m2 - nieuwprijs € 70,00 vraagprijs € 35,00.
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.
Woninginrichting bij u thuis.
Trap bekleden v.a. € 150,00 incl. tapijt
en leggen. Veel keuze in tapijtsoorten
en kwaliteiten. Bel: 06 16 37 45 14.
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Workshops bij zonder gum. Er is
nog plek bij de ouder-kind workshop
‘guerilla-kunst’ van kleur rijke werk
plaats zonder gum. Neem maar eens
een kijkje op www.zondergum.nl of bel
met 06 20 78 83 13.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site of bel
077 467 01 00.
Constance voet & schoonheid.
Kom kennis maken met mij, zaterdag
14 januari 10.30 uur - 12.30 uur. Gratis
huidanalyse en natural make-up.
Herstraat 25 06 40 83 90 24.
www.constancevoetzorg.nl

Het voorwerp in deze aflevering
is deze keer een onbekend voorwerp.
Jeu Derikx van de Historische Kring
Broekhuizen Broekhuizenvorst heeft
geen idee hoe oud het voorwerp op
de foto is, waar het vandaan komt of
hoe lang hij het zelf überhaupt heeft.
“Het ligt al zeker een jaar of dertig bij
mij op zolder. Ik heb geen idee of het
uit mijn ouderlijk huis komt of ergens
anders vandaan.”
Waar Derikx intussen wel achter

is gekomen, is dat niemand lijkt
te weten waar het gereedschap
voor dient. “Ik heb het nagevraagd
bij Museum De Locht en bij het
Openluchtmuseum Eynderhoof,
we hebben het eens in onze
stand gehad tijdens de braderie in
Broekhuizen, maar niemand kan ons
zeggen waar het voor diende. Ik heb
zelf het idee dat het zo’n 100 jaar oud
is. Maar verder heb ik ook niet zoveel
verstand van gereedschap.” Derikx

hoopt dat lezers van HALLO Horst aan
de Maas hem verder kunnen helpen.
“Misschien dat er iemand is die het
wel herkent en het ook aannemelijk
kan maken. Als we weten wat het is,
gaat het in ons lokaal in de vitrine.”
Wie denkt te weten wat het
gereedschap is en waar het voor
diende, kan contact opnemen
met de redactie van dit blad,
redactie@hallohorstaandemaas.nl
of 077 396 13 52.

Eenzijdig ongeval met tractor
Op de Horsterweg in Grubbenvorst vond op dinsdagochtend 10 januari rond 09.15 uur een eenzijdig ongeluk
plaats. Een tractor reed tegen een boom.
De bestuurder van de tractor met
aanhangwagen werd met ongekend
letsel naar het ziekenhuis vervoerd

per ambulance. De brandweer heeft
de man uit het voertuig bevrijd. Voor
het ongeluk werd ook een traumahe-

likopter opgeroepen voor medische
assistentie. De oorzaak van het ongeluk
is nog onbekend.

Breien maakt gelukkig. Wij wisten
het al lang, breien maakt gelukkig
en het is nu de tijd voor een lekker
warme sjaal, muts of col. Natuurlijk
zelfgebreid. Breimode en handwerken
‘t Schippertje Schoolstr. 6 Horst.
Na het sporten bij Anco op
28 december ben ik mijn witte
herengymschoenen maat 44/45
verloren. Tel. 077 398 77 84.
Voor elke gelegenheid en emotie een
bijzonder bloemwerk. Rouwbloemen,
boeketten, bloemstukken, decoraties,
bruidsbloemen, bedrijven, enz. Geef
je bestelling door en laat je verrassen!
www.decorato.nl

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

Vier generaties
Koos Derks uit Tienray werd zaterdag 10 december voor de derde keer overgrootvader. Finn is de
zoon van Rogé uit Tienray en kleinzoon van Henk uit Horst. Daarmee zijn de vier generaties compleet.
Voor de drie heren is dit hun derde achter-, klein-, kind.
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Sevenum

Auto ramt woning
door gladheid
Een personenauto is donderdagavond 5 januari tegen een woning op de
Molenveldweg in Sevenum gereden. Een 34-jarige automobiliste uit
Kronenberg verloor de controle over het stuur. De oorzaak van het ongeluk is
gladheid.

HALLO in IJsland
Jac en Annie Vullings uit Horst maakten met hun zoon Michiel en zijn vriend Pip een bijzondere reis
door IJsland. Michiel en Pip kwamen helemaal vanuit Shanghai (China) om tijdens de feestdagen bij
hun familie te zijn en om het spectaculaire IJsland te beleven. Bij een bezoekje aan de beroemde
Gulfoss watervallen kwam de HALLO ook even tevoorschijn.

Door gladheid raakte de personenauto van de weg en kwam daarna
tegen een woning tot stilstand. De auto
en de woning raakten bij het ongeval
ernstig beschadigd. De bewoner van de
woning raakte gewond toen door de
botsing glas de woning in vloog.

Of de bestuurster verwondingen opliep
door de botsing is niet bekend.
De brandweer van Sevenum heeft
een verzekeringsorganisatie ingeschakeld. Die regelden een aannemer
om direct een noodreparatie aan de
woning uit te voeren. (Foto: politie Horst)

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

Vervolg voorpagina

VVD wil weer in
de gemeenteraad
Is er nog wel plek voor een lokale
VVD, nu ook al liberale partij Essentie
in de gemeenteraad zit? Elbers denkt
van wel. “VVD is een hele andere
partij, alleen al omdat we veel meer
binding hebben met de provinciale en
landelijke politiek. Wij kunnen altijd
beroep doen op onze partijgenoten.”
Door het hele netwerk dat achter VVD
Horst aan de Maas staat, verwacht zij
meer te kunnen betekenen voor Horst
aan de Maas dan een kleine lokale
partij. Daarnaast heeft concurrent op
rechts Essentie het liberale geluid
de afgelopen jaren niet voldoende
uitgedragen, vindt de VVD. “Wij willen de accenten anders leggen. De
belangen van de middengroep, de
ondernemers en zzp’ers, willen wij
nog meer behartigen. Ook projecten
als Greenport Venlo en andere spelers
in de agro-foodsector moeten volgens
ons de volle aandacht krijgen.”
“We zijn natuurlijk geen nieuwkomer”, geeft Elbers aan. “We hebben
al een hele organisatie, dat is een
groot voordeel. Maar we hebben wel
versterking nodig.” Kwaliteit is daarbij
het toverwoord. “Als iemand voor de
VVD in de gemeenteraad wil komen,
dan moet diegene zich committeren.

Ik vind het niet acceptabel als je
gekozen wordt door het volk en dan
na een jaar stopt als raadslid omdat
het te veel werk zou zijn”, zegt Elbers,
verwijzend naar de vele raadsleden
in Horst aan de Maas die dit termijn
hun functie neerlegden. Een grote
kandidatenlijst wil de VVD ook niet.
“Het hoeven geen tientallen namen
te zijn, als onze kandidaten maar echt
gemotiveerd zijn.”
Of de herleefde partij veel kans
maakt tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen wil Elbers op voorhand niet inschatten. “De komende
tijd gaan we het partijprogramma
opstellen en nieuwe leden zoeken en
opleiden. We weten dat we een grote
schare VVD-stemmers hadden in de
gemeente en we hopen dat die ons
weer terugvinden. Zo niet, dan hebben we ons werk slecht gedaan.”
VVD Horst aan de Maas presenteert zich zondag 15 januari met een
speciale koffietruck aan de inwoners
van de gemeente. Tussen 12.00 en
16.00 uur staat deze koffiewagen op
het Lambertusplein in Horst en kan
iedereen kennis komen maken met
de VVD-afdeling en de leden laten
weten wat hen bezighoudt.

Part-time

Chauffeurs schoolvervoer
Regio: Noord Limburg

en Part-time

Chauffeurs regiotaxi
Regio: Venlo e.o.

m/v

m/v

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

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

Met pensioen!
In januari 2017 gaat onze collega Ton Janssen
ons verlaten om van zijn welverdiend pensioen
te genieten. Ton heeft zich ruim 40 jaar met
veel enthousiasme, toewijding en plichtsbesef
ingezet voor ondernemers én particulieren.
Als dank voor zijn inzet bieden
wij Ton een receptie aan op
donderdag 19 januari 2017.
Zij, die Ton in dat kader persoonlijk
een hand willen schudden, zijn welkom
tussen 17.00 en 19.30 uur bij het
Parkhotel Horst, Tienrayseweg 2,
5961 NL te Horst.

Spoorweg 10, 5963 NJ Horst-Hegelsom
T (077) 398 46 00 E info@innovista.nu
www.innovista.nu
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Wij

Iedere dag werd de wereld kleiner
de mogelijkheden minder
de levenswil bleef
het leven niet.

Stefan
Hoeijmakers
& Elisa Kruiper

Nu is je stoel leeg,
wat zullen we je missen!
Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem pijn bespaard is gebleven,
geven wij u kennis, dat na een kortstondig ziekbed,
wij afscheid hebben moeten nemen van

Ton Wagemans
Wilma Wagemans-Verheijen
Hij overleed in de leeftijd van 70 jaar.

Private Label Meubelatelier voor
het repareren en herstofferen van
uw bank, fauteuil, boot, caravan etc.
Ook nieuwe banken relaxfauteuils
met sta-op functie. Woninginrichting
Vloeren Pepijnstraat 92 5921 HP Venlo
077 390 37 15.

Hegelsom, Wilma
Hegelsom, Christel en Chrétien
Louka, Jens
Familie Wagemans
Familie Verheijen
Hegelsom, 7 januari 2017
Mevrouwsbosweg 9, 5963 NP Hegelsom
We zullen Ton voor het laatst in ons midden hebben
op vrijdag 13 januari a.s. om 10.30 uur tijdens de uitvaartdienst
in de parochiekerk van de H. Hubertus te Hegelsom,
waarna wij hem te ruste zullen leggen op het r.-k. kerkhof aldaar.
Wij zullen hem bijzonder gedenken tijdens de avondwake op
donderdag 12 januari a.s. om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Ton is opgebaard in het Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4
te Horst, waar u donderdag na de avondwake persoonlijk afscheid
van hem kunt nemen.
Voor beide diensten bestaat de mogelijkheid het condoleanceregister
te tekenen.
Indien u geen persoonlijk bericht mocht ontvangen
dan vragen wij u deze kennisgeving als zodanig te aanvaarden.

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken
voor de belangstelling en het medeleven bij het afscheid van

Mia Janssen - Stappers
kinderen en (achter)kleinkinderen
Horst, januari 2017
De zeswekendienst is op zondag 15 januari 2017
om 10.30 uur in de St. Lambertuskerk in Horst.

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

gaan trouwen
op vrijdag 13 januari 2017
om 11.00 uur
in het gemeentehuis van Horst
en om 15.00 uur in de kapel,
Kreuzelweg 13, Horst.

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Bekijk al onze meubels in de webshop!
Witte meubels - eiken boomstamtafels
maatwerk - kussens – tuinmeubels.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

echtgenoot van

HAN-MARK
ARENDSE

50 jaar getrouwd!

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.
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

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.
Kringloopwinkel Oud & Nieuw,
De Gats 3 Sevenum (achter Aldi).
Open van dinsdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur, vrijdagavond
koopavond. Tel. 06 31 22 84 44.
www.kringloopwinkeloudennieuw.nl

Jos & Ied
Arts-Pubben

Op 18 januari 2017 zijn wij,

Geboren

Peter en Miranda
Kellenaers - Versleijen
25 jaar getrouwd.
Dit willen wij graag
met jullie vieren
op zaterdag 21 januari 2017.
De receptie is van 18.30 tot
20.00 uur in de feestschuur
bij het Loonbedrijf aan de
Bosstraat 62 in Hegelsom.
Hopelijk tot dan!

(Parkeren via de Dwarsweg)

Op zondag 15 januari 2017
is het 60 jaar geleden dat

Lei Hesen en
Nel Hesen-van den Beuken

Rommelmarkt Tegelen.
Zo. 22 januari Manege Tegelen terrein
bij Klein Zwitserland 9-15.30 www.
hh.marktkramen.nl 06 25 05 18 94.

Dit vieren we
in besloten kring.

Gevraagd hulp paardenhouderij
America. Scholier/ zaterdaghulp
voor alle voorkomende werkz.
06 53 71 73 41.
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.

Jesse
9 januari 2017
Zoon van
Jordan van Leeuwen en
Suzanne van de Moosdijk
Zilverschoon 6
5975 TE Sevenum

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.

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

Geboren

elkaar het ja-woord gaven.

Cursus Kaartleggen in Venray.
Cursus Kaartleggen met de LeNormand
kaarten in Venray 10 lessen € 175,00.
Start februari. Voor info of opgave bel
06 10 39 14 46.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.



Mason
Zoon van
Joris en Roksana Wijnen
Broertje van Chloé
Achter de Pastorie 27
5962 BB Melderslo
Kantoorruimte in Horst-Centrum
Kantoorruimte, ideaal voor starters,
vanaf 250 euro/mnd, div. afm., tel.:
06 24 19 24 01, Businesscentrum Horst
Op zoek naar werk? Gestopt met
je studie en zoek je werk? Ben je
tussen de 17 en 22 jaar? Van maandag
t/m vrijdag kunnen we nog hulp
gebruiken. Heb je interesse, bel ons
op 06 55 58 00 90.
Long olie – helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de
longen en versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Private Label Meubelatelier voor
uw inbetween gordijnen. Keuze
uit 8 kleuren. Kamerhoog. Inclusief
confectie!! 0,55 ct per cm. Private
Label Meubelatelier Pepijnstraat 92
5921 HP Venlo 077 390 37 15.
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.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed

Faalangstreductietraining.
Faalangsttraining, volledig vergoed.
Ook begeleiding bij leerproblemen:
dyslexie, Engels, Nederlands,
begrijpend lezen (ook examentraining), rekenen. www.reachup.nl tel.
06 50 27 19 73 info@reachup.nl

Professioneel, ervaren
en betrokken
Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl

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.

Kleinschalig en flexibel

Dag en nacht bereikbaar

Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

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

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

www.theoarts.com

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

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

‘We moeten het zoeken in de creativiteit’
Woningbouwverenigingen Wonen Limburg en Woonwenz, huurdersvereniging Noord-Limburg en gemeente
Horst aan de Maas hebben maandag 9 januari een overeenkomst getekend. Hierin staat hoe zij de komende vijf jaar
samen gaan werken op het gebied van wonen. In de planning staat onder andere een pilot met tijdelijk meer
huurhuizen in de kleine dorpen.

aan Achter de Pastorie te staan.
De gemeente constateert dat de
visies over de woningmarkt van de
gemeente en de woningcorporaties
nogal uiteen liggen. Het liefst zou
de gemeente het aantal huurwoningen in de gemeente in tien jaar tijd
zien toenemen met 450 woningen,
maar Woonwenz en Wonen Limburg
kunnen hooguit 100 sociale huurwoningen realiseren. Dat aanbod noemt
de gemeente mager. Toch zijn de
partijen tot nieuwe afspraken gekomen, waarin er maximaal 100 nieuwe
huurwoningen gerealiseerd worden in
de komende vijf jaar, met de ambitie
om in de komende tien jaar 250 extra
woningen te realiseren. Vostermans:
“Onze ambitie was heel stevig, dat
weet ik. Met honderd extra huurwoningen zijn wij uiteindelijk ook tevreden.”

Creativiteit

Wethouder Bob Vostermans, Wim Hazeu, Frank van Engelen
en Johan Thomassen van Huurdersvereniging Noord-Limburg
dit weer goed te maken”, geeft hij
aan.

Visies lopen uiteen

ang 1 •

nummer 1

Zo komen in Horst onder andere
bij het voormalige Berkele Heem
43 huurappartementen, worden
in America en Meterik tijdelijke
huurwoningen gebouwd en ook in
Melderslo komen acht huurwoningen

ri 2017 • jaarg

Er zijn in 2016 in totaal achttien huurwoningen opgeleverd en
toegevoegd aan de woningmarkt in
Horst aan de Maas, allemaal gelegen
aan de Schadijkerweg in Meterik.
Dat is relatief weinig vergeleken
met andere jaren, erkent wethouder
Bob Vostermans. ”Maar er staan voor
het komende jaar en daarna heel
veel projecten op de planning om

Het belangrijkste argument van
de woningbouwverenigingen om
niet helemaal aan de vraag van de
gemeente tegenmoet te komen, is
hun verwachting dat er gebouwd
gaat worden voor leegstand. Een
reguliere nieuwe woning wordt voor
vijftig jaar gebouwd. Te veel van
deze woningen bouwen is niet slim,
menen Woonwenz en Wonen Limburg.

Horst aan de

Maas • 12 janua

Herontwikkeling

Gemeente verleent
vergunning
voor Kloosterhof

Bevoorrading van
supermarkt
In een eerdere versie van het
ontwerpplan zou de doorgang tussen

Kloosterhof en de Kerkstraat smaller
worden, maar hier is in overleg met
het Centrummanagement Horst en de
omgeving vanaf gezien in de uiteindelijke plannen. Zo wordt de verbinding
tussen de parkeerplaats bij Jan Linders
en de Kerkstraat zo optimaal mogelijk,
gaf Suyderland eerder aan.
Ook komt er op termijn een
oplossing voor de bevoorrading van
supermarkt Jan Linders. Het college
ziet het liefst dat dit gebeurt via een
doorsteek naar de Gasthuisstraat.
“Dat is de meest duurzame oplossing,
maar die kent wel nog een aantal
onzekerheden voor de uitvoering en
de locatie van de doorsteek”, aldus
de gemeente. Totdat deze plannen
uitgewerkt zijn, verandert de huidige
bevoorrading voor de supermarkt
niet.

gezondheid

Hoe blijf jij
gezond?

Het College van B&W van gemeente Horst aan de Maas heeft een
omgevingsvergunning voor de verbouwing van winkelcentrum Kloosterhof
in het centrum van Horst verleend aan ontwikkelaar Suyderland. Deze kan
nu starten met de geplande herontwikkeling.
Suyderland is sinds 2011 bezig
met plannen voor winkelcentrum
Kloosterhof. Eerdere plannen om
alle panden te slopen en een nieuw
winkelcentrum op te bouwen en om
appartementen boven de winkels te
bouwen, werden al geschrapt. In de
huidige plannen worden de nieuw te
bouwen of te verbouwen winkels naar
voren uitgebreid, zodat de gevels in
het verlengde komen te liggen van
de huidige winkels aan die straat.
Ook worden de hoogte van de winkels
aangepast van 3 naar ongeveer
5 meter.

Ze beargumenteren dat de bevolking
af gaat nemen en dat de vraag naar
deze nieuwe woningen over twintig
jaar alweer afloopt, wat leegstand tot
gevolg heeft. “We moeten het dus
gaan zoeken in de creativiteit”, aldus
Frank van Engelen, directeur-bestuurder van Woonwenz.
Het plaatsen van tijdelijke
woningen in Amerika en Meterik is
een voorbeeld van dit soort creatieve
oplossingen voor de huurmarkt.
Daarnaast willen de partijen een
‘5 plus 5 min-regeling’ uit gaan
werken voor de kleine kernen in
Horst aan de Maas. Dit houdt in dat
er bijvoorbeeld vijf woningen worden
toegevoegd in één van de kleinere
dorpen in de gemeente, maar dat er
tegelijkertijd wordt gekeken of er op
termijn ook vijf woningen in datzelfde
dorp gesloopt kunnen worden. Zo
worden er op langere termijn geen
woningen toegevoegd, maar wel
op korte termijn. “Zo kunnen we de
huidige vraag bedienen, maar blijft er
ook evenwicht in het aantal woningen”, aldus Wim Hazeu, bestuurder
van Wonen Limburg. Binnenkort wordt
gestart met een pilot met de 5 plus 5
min-regeling in Horst aan de Maas. In
welk dorp deze pilot wordt uitgevoerd,
is nog niet duidelijk.

In deze uitgave

Een hand vol haa

r
Als de roze wol
k er niet is
‘Ik ben echt een
kruidenvrouw
tje’

deze week in de bijlage
het nieuwe thema-magazine

gezondheid
Met bijdrages van onder andere:
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Kris van Rensch
14 jaar
Dendron College
Horst

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Dat je elkaar kunt vertrouwen en goed
kunt praten. Ik vind het belangrijk
dat als er wat is, je bij je vrienden je
verhaal kwijt kunt. Zelf heb ik een
vriendengroep waar ik alles mee kan
delen.
Hoe heb je je beste vriend ontmoet?
Ik heb geen beste vriend maar een
vriendengroep. Ze zitten bijna allemaal bij mij in de klas op het Dendron.
We hebben wel allemaal verschillende
hobby’s. Toch kunnen we goed praten
en kletsen we veel wanneer we bij
elkaar zitten.
Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb niet echt een groot voorbeeld.
Maar mijn voorbeeld voor mijn opleiding is toch wel mijn vader. Mijn vader
heeft namelijk havo gehaald en dat is

ook mijn doel. Havo vind ik best moeilijk en ik moet er hard voor werken.
Mijn voetbalvoorbeeld is Brad Jones van
Feyenoord. Ik ben zelf ook keeper en
zou net zo goed willen worden als hij.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Mijn ouders zeggen dat ik zorgzaam
en sociaal ben en altijd voor iedereen
klaarsta. Ik help ze vaak met klusjes
zonder dat ze het hoeven te vragen.
Waar geef jij je laatste 50 euro
aan uit?
Aan een kaartje voor een concert of
pretpark. Ik houd namelijk veel van
muziek. Het concert van Marco Borsato
waar ik geweest ben vond ik bijvoorbeeld erg gaaf. Verder ga ik graag
naar pretparken omdat ik de actie
en snelheid van achtbanen vet vind.
De Efteling is mijn favoriete pretpark
omdat er veel achtbanen zijn.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Vroeger had ik een hele verzameling

aan
Kris van Rensch

aan Pokémon-kaarten. Nu liggen ze
in een hoekje omdat ik ze toch wel
kinderachtig vind. Toen de trend van
Pokémon Go kwam, heb ik daar even
aan meegedaan. Maar nu maak ik ook
geen gebruik meer van deze trend.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
In een James Bond-film. Omdat dit
stoere films zijn met veel actie en coole
auto’s. Zelf zou ik ook wel in zo’n auto
willen rijden. Ook heb ik bijna alle
James Bond-films gezien.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Altijd te vroeg. Omdat ik liever 5 minuten te vroeg ben dan 1 minuut te laat.
Dan heb ik nog wat tijd om met vrienden te kletsen. Verder woon ik vlak bij
school waardoor op tijd komen niet zo
moeilijk is.
Wat is je favoriete hobby?
Keepen bij Wittenhorst. We hebben een
leuk en goed team. Helaas zijn we niet
kampioen geworden omdat we de laatste paar wedstrijden hebben verloren.

Keepen vind ik leuker dan zo voetballen want daar ben ik beter in. Ik keep
iedere wedstrijd. Mijn tweede hobby is
geocaching. Hierbij moet je een schat
zoeken met gps. Verder zorg ik altijd
veel voor onze drie kippen.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een robot die je huiswerk maakt en je
kamer opruimt. Dit vind ik niet zo leuke
klusjes om te doen. Hoewel ik huiswerk
toch wel zelf zal moeten maken om
de stof te begrijpen, mag best iemand
anders mijn kamer opruimen.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Vandaag de laatste dag schaatsen in
Horst. Schaatsen vind ik erg leuk om te
doen. Ik ben ook vaak op de schaatsbaan te vinden als die er is in Horst.
Deze vakantie was dat wel wat minder
omdat we op vakantie waren geweest
in Berlijn.
Wat is het beste of slechtste cadeau
dat je ooit gekregen hebt?
Het beste cadeau was een mobiel die
ik van mijn ouders kreeg. Deze gebruik
ik dagelijks want ik zit veel op social
media zoals WhatsApp en Instagram.
Het slechtste cadeau kreeg ik met
kerstavond. We deden een dobbelspel
met wat zoldercadeaus. Ik dobbelde
een simpel fotolijstje.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Een foto van de Berlijnse muur. Ik ben
deze vakantie met mijn ouders en twee
broertjes naar Berlijn geweest. De muur
was erg indrukwekkend en daarom
wilde ik een foto maken. Ook wilde
ik deze foto als herinnering aan deze
leuke vakantie.
Wat voor reis zou je willen maken?
Een reis door Amerika voor een paar
maanden. Ik zou dan alle bezienswaardigheden willen zien zoals het
vrijheidsbeeld en de Grand Canyon.
Verder zou ik ook nog wel de steden
New York en Washington willen bezoeken. Het maakt me niet zoveel uit met
wie ik die reis zou gaan maken maar
met familie is het altijd wel gezellig.
Hoe zie je je toekomst?
Een toekomst met een gezin en een
goede baan. Ik weet nog niet wat ik
wil worden later dus kies ik straks een
breed profiel waar ik nog alle kanten
mee op kan. Wat ik wel zeker weet is
dat ik in Horst wil blijven. Hier woont
mijn familie en is het altijd gezellig en
er is veel te doen.

PERFECT FINISH BV
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

ASBEST?

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

‘Fijn’ begin
van 2017
Het nieuwe jaar begon voor
mij echt super. Na een leuke
nieuwjaarsnacht kon ik
heerlijk uitslapen en hoefde ik
niks te doen de volgende dag.
Daarna een paar uurtjes
werken en toen richting mijn
vriend. Meestal kunnen we
elkaar alleen maar zien in het
weekend vanwege zijn studie
dus elkaar drie dagen zien is
echt een cadeautje voor ons.
Toen die drie dagen voorbij
waren, moest ik snel naar huis
omdat ik moest pakken voor een
dagje Londen. Alsof het niks is.
Ik ging met vijf van mijn
vriendinnen dus een dagje rond
rennen in Londen. Na een erg
lange busrit en een verschrikkelijke boottocht kwamen we aan
Londen. In London hebben we
natuurlijk veel geshopt en alle
standaard toeristendingen
gedaan. Ik was op het einde van
het tripje mijn stem volledig
kwijt en dat zegt toch wel
genoeg over hoe leuk het was.
’s Morgens vroeg kwam ik
thuis en kroop meteen mijn bed
in om wat slaap in te halen.
Toen werd ik wakker van mijn
vriend die naast mijn bed stond,
hij was ietsjes eerder dan we
hadden afgesproken (oftewel
2 uur te vroeg). Niet dat ik dit
niet heel erg lief vond maar ik
had me liever wat meer willen
voorbereiden. Na dit leuke tripje
en de aangename verrassing
ging het allemaal een beetje
bergafwaarts. Ik kon bijna niet
meer praten en was best wel
ziek. Ik moest me toen ook
afmelden voor werk (wat ik echt
totaal niet graag doe) en lag de
hele dag ziek op de bank.
Volgens mij was het allemaal
iets te veel van het goede en wil
de wereld mijn leven weer even
in balans brengen. Hopelijk ziet
de rest van mijn 2017 er beter
uit en dat wens ik jullie ook toe!
Liefs,
Puck
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Minder bezoekers voor
Toverland

winkel&bedrijf 09

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

Attractiepark Toverland uit Sevenum heeft in haar jubileumjaar 682.932 gasten verwelkomd, zo’n 15.500
bezoekers minder dan in 2015.

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben
dagelijks bezig met doodgewone zaken. Mijn
bedrijf Consendo, uw steun voor nu en later,
begeleidt mensen rondom verliessituaties
met als doel om ze zolang mogelijk zelf de
regie in hun persoonlijke situatie te laten
behouden.
Een ziekte, een echtscheiding of een overlijden…allemaal gebeurte
gebeurtenissen die bij het leven horen. Gebeurtenissen waar we liever niet
mee geconfronteerd worden. Maar als we ermee geconfronteerd worden is het fijn als er iemand is op wie u kunt terugvallen, iemand die
u op weg helpt. En daarbij kan Consendo u van dienst zijn.
In mijn werk merk ik dat veel mensen vaak
liever niet met soms moeilijke levensvragen
bezig zijn. Daarnaast is er vaak ook onwetendheid bij mensen over wat er allemaal
kan gebeuren of wat er allemaal geregeld
kan worden.

De afgelopen jaren kon attractiepark Toverland steeds rekenen
op een toename van het jaarlijkse
bezoekersaantal. Waar in 2013 nog
23,6 procent meer bezoekers dan het
jaar daarvoor de poorten door liepen,
stegen de bezoekersaantallen daarna
iets minder hard. In 2014 trok het park

673.000 bezoekers en in 2015 698.484
bezoekers, stijgingen van 8,4 procent en
3,4 procent.
“Het klopt inderdaad dat de
bezoekersaantallen iets lager liggen
dan vorig jaar, maar wel binnen onze
verwachte prognose. We openden in
2016 geen nieuwe attractie. Toch zijn

de cijfers redelijk stabiel gebleven”,
aldus een woordvoerder. Het park
vierde afgelopen jaar feest: tijdens haar
vijftiende verjaardag ontving Toverland
haar 7 miljoenste bezoeker, was er een
24-uurs achtbaanrace voor het goede
doel en kreeg het park bezoek van de
Amerikaanse daredevil Bello Nock.

Oh, zit dat zo!

Tel 077
303 10

70
Om het onbespreekbare bespreekbaar te
maken en het onbekende bekend te maken
bij u als lezer, schrijf ik deze column. Ik vind
het belangrijk om de doodgewone zaken bespreekbaar te maken en
mijn ervaringen uit de praktijk en mijn kennis met u te delen. Graag
heet ik u van harte welkom als lezer van deze column en hoop ik dat
ik u op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis kan laten
maken met de doodgewone zaken van het leven.

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

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!

Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Onze vormgevers zijn dagelijks bezig met ontwerpen en met kleuren:
wat straalt een kleur uit, welk gevoel roept het op en welke kleur past bij
de betreffende klant? Maar kleuren zijn niet alleen belangrijk bij het
ontwerpen van logo’s of advertenties: kleuren kunnen ook veel betekenen voor de sfeer van je huis of hoe anderen je zien.
Naast locatie kunnen ook
zaken als leeftijd, geslacht, religie en
mentale gezondheid een rol spelen
in hoe we kleuren zien en vooral in
hoe we ze beleven. Vaak waarderen
ouderen zachtere kleuren en
kiezen tieners voor neonvarianten.
De meeste mannen houden van
felle kleuren, terwijl vrouwen voor
zachtere tinten kiezen. Maar let
op, dit zijn algemeenheden.
Kleur blijft toch ook een kwestie
van smaak, maar met een beetje
doordachte keuze kun je toch
vaak nét iets meer bereiken. Meer
weten over kleurgebruik of andere
communicatie-onderwerpen? Kijk
dan op blog.kempencommunicatie.nl

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

www.hadecollection.nl

Wat kleuren
met ons doen

juist voor een ruimtelijker gevoel en
een frisser effect. Aan kleuren worden
ook betekenissen toegekend. Rood
staat bijvoorbeeld voor liefde, passie
en warmte, terwijl blauw geassocieerd
wordt met helderheid en betrouwbaarheid. Bij geel denken mensen vaak aan
energie en vreugde. Iemand die altijd
zwart draagt, zal vast wel eens gehoord
hebben dat ze wat vrolijker moet
kijken. Terwijl iemand die altijd knalkleuren in drukke patroontjes draagt,
misschien juist moeite heeft om serieus
genomen te worden.
Kleurassociaties zijn ook cultuurgebonden. In sommige talen hebben ze
helemaal geen woorden voor groen,
blauw of geel. Maar Eskimo’s hebben
bijvoorbeeld al zeventien woorden voor
wit. Je kunt daar bijvoorbeeld rekening
mee houden in je kledingkeuze op
reis: waar men hier wit draagt als men
trouwt, is het in sommige Aziatische
landen de kleur van rouw.

www.c
onsend
o.nl
of bel m
et

VOOR SFEER IN HUIS

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

Hoewel een kleur niet bij
iedereen hetzelfde gevoel oproept,
zijn er wel trends waar te nemen.
‘Blauw van de kou’, ‘groen van
jaloezie’, het ‘schaamrood op de
kaken’ of ‘de wereld door een roze
bril zien’: in onze taal zijn kleuren
onlosmakelijk aan bepaalde emoties
verbonden. Denk maar eens aan
een reclame voor een romantisch
weekend in een knus hotel. Grote
kans dat je meer richting rood- of
oranjetinten dacht dan richting
blauw of wit. Maar als je denkt aan
een milieubewust bedrijf, kom je
eerder bij groen uit.
Hetzelfde geldt voor je huis,
kleding of andere zaken. Roodtinten
geven een warm effect. Heb je een
grote woonkamer, dan maken deze
kleuren de ruimte voor je gevoel
kleiner en knusser. Kleuren die meer
weg hebben van blauw, hebben
een koudere uitstraling en zorgen

Meld je
nu aan
voor
de GRA
TIS info
rmatie
avonde
n start
11 janu
ari.

Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

werken

America Tel. 06-12359686

Crist Coppens
Alleen dinsdag 17 januari 2017

Mager varkenspoulet

hele kilo halve prijs
Handelstraat 17, Horst

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Wat
zeg je?
Het merendeel van de werknemers in de
kinderopvang is vrouw. Mannen lijken niet
zo snel voor een baan te kiezen waar ze met
(jonge) kinderen moeten werken.
Verhalen rondom misbruik zijn daar debet
aan. Onzin dat mannen minder vertrouwd
worden dan vrouwen, vindt 55 procent van de
inwoners van Horst aan de Maas. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Het merendeel van de inwoners van Horst
aan de Maas met kleine kinderen kiest ervoor
om zijn kroost door familie op te laten vangen.
Opa’s en oma’s zijn vaak de populaire opvangadressen. Daarnaast zijn er ouders die er bewust
voor kiezen om thuis te blijven voor de kinderen
of hun werkuren zo in te delen dat er altijd een
ouder thuis is. Iets meer dan 10 procent brengt
zijn kind naar de kinderopvang. Onderzoek uit
2014 van belangenorganisatie BOink wees uit

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Dit is voor zowel mannen als
vrouwen nodig’
31%
eens

43%
oneens

26%
neutraal
Strengere eisen mannelijke
werknemers kinderopvang
is wenselijk

mannelijk rolmodel hebben.” Om het wantroudat van 60.000 werknemers in de kinderopwen tegenover mannen weg te nemen, zou het
vang, vierhonderd tot vijfhonderd man waren.
een idee zijn strengere eisen te stellen als zij in
BOink denkt dat mannen in de kinderopvang
de kinderopvang willen werken. Iets meer dan
nog steeds last hebben van zedenzaken die
40 procent ziet dit niet
enkele jaren geleden
‘Eisen moeten er voor iedereen zijn’ zitten. Iedereen die met
speelden. In Horst aan
kinderen wil werken,
de Maas vinden de
‘Moet elkaar ook vertrouwen’
dient goed gescreend te
meeste mensen dat
‘Iedereen moet zijn werk gewoon worden, of hij nu man
er geen onderscheid
of vrouw is. “Er moet
gemaakt moet worden
goed doen’
goed gecontroleerd
tussen het vertrouwen
van mannen of vrouwen. “Als er een vrouw nega- worden op zowel mannen als vrouwen die in
de kinderopvang en jeugdzorg gaan werken”,
tief in het nieuws zou komen, zouden we dat
vindt deze inwoner. TipHorstaandeMaas is een
dan ook allemaal denken?”, vraagt deze persoon
zich af. “Grote onzin om het zo over één kam te
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst aan
scheren. Uit de praktijk zijn wij bekend met man- de Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
nen werkzaam in de opvang en kunnen we dit
of aanmelden voor de volgende enquête, kijk
alleen maar toejuichen!” Een ander voegt toe: “Ik op www.tiphorstaandemaas.nl
werk in de kinderopvang en voor de ontwikkeling
Reageren?
van kinderen is het zeer belangrijk dat zij ook een
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

Wij zoeken magazijnmedewerkers groenten
en fruit Venlo
Je start met een interne opleiding en je doorloopt alle processen om
Aartsenfruit ècht te leren kennen.

Je staat
graag vroeg
op en hebt
geen 9 tot 5
mentaliteit

Je zorgt voor
het laden
en lossen
van vrachtwagens

Je verzamelt
en verwerkt
telefonische
bestellingen

Je werkt
nauwkeurig,
kwaliteitsen hygiëne
bewust

Je hebt
ervaring met
aardappelen,
groente en
fruit

Je woont
in de buurt
van Venlo

Word jij onze nieuwe collega? Voldoe je aan de eisen voor deze
veelzijdige functie? Kijk snel voor een uitgebreid functieprofiel op

aartsenfruit.com
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Deze gemeenteraad durft geen beslissing te nemen
Twee weken geleden legden wij u de stelling ‘Deze gemeenteraad durft
geen beslissing te nemen’ voor. Het merendeel van de stemmers, 61 procent,
was het eens met de stelling. Aanleiding voor de stelling waren de twee
raadsvergaderingen waar de gemeenteraad van Horst aan de Maas 2016 mee
afsloot.
Tijdens de raadsvergadering moesten ze besluiten nemen over grote
dossiers als ’t Gasthoês en het zwembad. Beide besluiten werden door

amendementen aan het besluit toe te voegen, nog niet definitief genomen.
Sommigen (39 procent van de stemmers) noemen dit verstandig. Ze geven de
raad gelijk dat ze de besluiten eerst nog goed willen onderzoeken en willen
bekijken voordat er beslissingen gemaakt worden over miljoenen. Daarentegen
vindt een meerderheid van de mensen het ook belangrijk dat er eindelijk
knopen doorgehakt worden, zodat we weer verder kunnen. Hoe ver wil je nog
onderzoeken? Op een gegeven moment is het gewoon tijd voor actie.

Hoe meer diverse typen basisscholen, hoe beter
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

‘Vroeger’ had men hier in de regio meestal alleen de keuze uit katholieke
of openbare basisscholen. Maar tegenwoordig zijn daar naast andere
godsdienstige varianten ook heel veel andere schoolvormen bij gekomen:
Montessorischolen, vrijescholen, Jenaplanscholen, Daltonscholen, Steve
Jobsscholen, noem maar op.
Hoewel veel van deze type scholen in onze regio nog niet zo vaak
voorkomen, kan daar verandering in komen. Een aantal Hegelsomse scholieren
nam onlangs het initiatief een eigen school te starten. Zij kiezen voor een
sociocratische school, waar kinderen en docenten zelf kiezen wat ze doen en
gaan leren. Voor kinderen die bijvoorbeeld hoogbegaafd zijn of juist moeilijk
mee kunnen, is het ‘normale’ onderwijs beperkend. Een ander schooltype,

waar ze meer verantwoordelijkheid of juist meer begeleiding krijgen, is voor
hen veel meer op zijn plaats. En wie zijn kinderen religieus of juist niet religieus
wil opvoeden, zou die keuze ook moeten hebben. Het beperkte aanbod in de
regio is niet goed voor de keuzevrijheid.
Daarentegen zouden veel verschillende schooltypen leiden tot nog
meer versplintering en kleine klassen. Een aantal scholen heeft nu al amper
genoeg leerlingen. Je hebt dan nog meer kans op combinatieklassen of
te kleine groepen. Dat kan ten koste gaan van de kwaliteit van onderwijs.
De keuze voor een bepaald schooltype is dan ondergeschikt aan een bepaalde
kwaliteitsstandaard die te maken heeft met de grootte van de school.
Hoe meer diverse typen basisscholen, hoe beter. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 01) > Loterijlot kopen is verspild geld > eens 62% oneens 38%

Helicon MBO Helmond

Open
avond
Dier
Voeding

Outdoor
en recreatie

helicon.nl

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

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

Zo’n drie jaar geleden werd
ik overvallen door een burnout. Althans, voor mijn gevoel
werd ik er door overvallen.
Later leerde ik dat een
burn-out niet van de een op de
andere dag ontstaat, maar zich
opbouwt over een langere
periode. En ik leerde ook dat je
niet van de een op de andere
dag weer opgekrabbeld bent,
ook daar ging een lange periode
overheen. Gelukkig kreeg ik daar
hulp bij. Ik weet nu wat mijn
valkuilen zijn en waar mijn
grenzen liggen. Al is de verleiding om soms over die grenzen
heen te gaan, af en toe nog
groot. Dan negeer ik al dan niet
bewust de signalen die mijn
lichaam duidelijk geeft en weet
ik, wanneer ik mijn verkrampte
schouders en nek masseer, dat ik
weer een stap te veel heb gezet.
Luisteren naar je lichaam is
heel belangrijk, maar we weten
niet altijd hoe we dat moeten
doen. Vaak denderen we maar
door, negeren het feit dat we
ons al weken- soms maandenlang moe voelen, niet kunnen
slapen en voor het gevoel altijd
achter de feiten aanlopen.
We moeten zoveel, tenminste
dat denken we. In het
H-magazine Gezondheid, dat u
deze week bij de HALLO ontvangt, vertelt Saskia Zoutewelle
hoe ook zij hier tegenaan liep
nadat ze haar eerste kindje
kreeg. “Ik moest gelukkig zijn”,
zegt ze. “Maar ik was het niet.”
Iemand zei altijd: “Je moet niets,
alleen op tijd naar de wc gaan.”
Dat probeer ik dan in gedachten
te houden, wanneer ik weer een
to do-lijstje opstel en denk:
ik moet nog zoveel.

Autobedrijf

Woensdag
18 januari

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice

19.30 - 21.30 uur
Scheepsboulevard 1, Helmond
(0492) 52 39 83, info.mh@helicon.nl

Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

...of ni?
www.hallohorstaandemaas.nl
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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.

Volgende stap in toekomst zwembad
Het dossier zwembad bereikt een volgende fase. Het idee van het
College van B&W voor een regionaal zwembad, samen met Venlo en
Peel en Maas, heeft veel losgemaakt. Zo is er een comité gestart voor
het behoud van het huidige zwembad en hebben de besturen van de
zwemverenigingen zich uitgesproken. Net zoals de andere gebruikers
en het burgerinitiatief Afslag 10.
Voor Essentie zijn vanaf de start
criteria als kwaliteit, prijs, bereikbaarheid en draagvlak in onze
gemeenschap belangrijk geweest.
Door constructieve gesprekken met
alle betrokken partijen zijn er
uitgangspunten voor de gewenste

bereikbaarheid, kwaliteit en draagvlak
verkregen. Vraagtekens zijn er nog
over de financiën, onder andere over
de verwachte verhoging van de
bezoekersaantallen. Maar er ligt een
conceptplan of advies. Dus is het
moment nu gekomen om de

volgende stap te zetten. We moeten
onderzoeken of de uitgangspunten
kloppen en inzicht geven over de
haalbaarheid, de exploitatie en de
organisatie. Daarom gaan we partijen
vragen en uitdagen of zij dit nieuwe
bad zouden willen exploiteren. We
beseffen dat dit nooit zonder
gemeenschapsgeld kan. De gemeenteraad heeft hier jaarlijks maximaal
460.000 euro oftewel ongeveer
11 euro per inwoner voor beschikbaar.
Essentie is benieuwd naar de
uitkomsten van de marktconsultatie.

We willen deze resultaten goed
kunnen vergelijken met de gestelde
uitgangspunten. Ook bij een eventueel behoud van het huidige zwembad. Daarnaast heeft Essentie de
wethouder gevraagd om niet bij
voorbaat al te kiezen voor een
zwembad in het gebied Afslag 10.
Dit is wel het uitgangspunt voor de
marktconsultatie maar nog geen vast
besluit. Dit is afhankelijk van de
uitkomsten van de consultatie: is het
haalbaar? Wij zijn van mening dat de
rol van de gemeente bij een burgeri-

nitiatief er op gericht moet zijn het
initiatief autonoom te laten.
Het karakter van Afslag 10 moet
gerespecteerd worden en alle
ruimte krijgen zich verder te
ontwikkelen. Een zwembad past hier
uitstekend in en kan gerealiseerd
worden met een goed plan.
Een plan waar verenigingen en
bedrijfsleven elkaar vinden. Als dit
lukt binnen de gestelde kaders kan
er een mooi zwembad ontstaan!
Bart Bertrams,
Essentie

Het was leuk om te zien hoe het
gros van alle deelnemende teams
bestond uit gemêleerde gezelschappen, zowel ouderen als jongeren
waren ruim vertegenwoordigd.
Vriendengroepen, families, ga zo maar
door. Verschillende generaties vonden
elkaar en bundelden de krachten om

zo de meeste kans op winst te genereren. Krachten bundelen,
kennis uitwisselen, samenwerken.
Als we de tactiek van de Hôrster Kwis
nu eens toepassen op het jaar 2017?
Ik zeg: win-win!
Marjolein Selen,
PvdA Horst aan de Maas

De Hôrster Kwis
De 2016-editie van de Hôrster Kwis vond op 28 december 2016 alweer
plaats. Maar liefst 111 teams namen hier aan deel. Ook wij, van PvdA
Horst aan de Maas, besloten dit jaar een gokje te wagen. Een team met
deelnemers met ieder een eigen achtergrond en uit diverse leeftijdscategorieën werd gevormd.
De hele avond werd er gepuzzeld, diverse hulplijnen werden

ingeschakeld, buiten werd naar
antwoorden gezocht en hersenen

werden gekraakt. Overal in Horst zag
men die avond mensen op straat,
met als hoogtepunt de bushalte op
de Loevestraat. Wat een fanatisme!
Deze 111 teams streden tegen
elkaar om die ene titel, maar binnen
de teams werd er vooral samengewerkt.

Het gaat goed met de economie,
maar hoe gaat het met de mensen?
Volgens allerlei instanties en regerering gaat het goed met de economie en is deze net zo bloeiend als voor de crisis. Maar profiteert ook
iedereen daarvan?

la
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We hebben bijna 1 miljoen
ZZP’ers, waarvan meer dan 75 procent
dat liever niet zou zijn. Jongeren
kunnen na hun opleiding bijna
geen vaste baan vinden en zijn
veroordeeld tot flex- en tijdelijke contracten. 50-plussers vinden nog
steeds moeizaam een baan.
Pensioenen worden nog steeds
niet geïndexeerd. Steeds meer

mensen zijn afhankelijk van de
voedselbank. De kosten voor zorgverzekering stijgen steeds verder, terwijl
verzekeringsmaatschappijen miljarden
winst maken. Er komen steeds meer
schrijnende gevallen in de ouderenzorg. MKB-bedrijven durven nog steeds
maar moeizaam mensen vast aan te
nemen, omdat ze bang zijn voor de risico’s bij ziekte van de medewerkers.

Een selecte groep mensen profiteert inderdaad van de aantrekkende
economie, maar de meesten merken
er bitter weinig van. Moet de economie niet de mensen dienen? Nu lijkt
het alsof wij slaven zijn van de economie.
Het netto besteedbaar inkomen
(salaris of uitkering minus vaste lasten)
moet groter worden voor echt iedereen, niet voor enkelen. Nu ontstaat
een tweedeling in de maatschappij: zij
die meeliften op het succes en met wie
het steeds beter gaat, en de kansarmen

die veel minder kansen krijgen om zich
te ontwikkelen. Is dat waar we naar toe
willen in een beschaafd land?
Tijd voor verandering! We maken
een einde aan de sterke flexibilisering
van de arbeidsmarkten, uitgangspunt
wordt vast in plaats van flexibel.
Het ziekterisico voor werkgevers
wordt opgelost door het weer instellen van de ziektewet, waarvoor we
samen een kleine premie betalen.
Er komt een nationaal zorgfonds met
echte solidariteit. We zorgen er zo snel
mogelijk dat de pensioenen worden

geïndexeerd. Ouderen blijven aan
het werk en leiden jongeren op
voor hun toekomst. Bovendien krijgen alle jongeren gelijke kansen op
onderwijs en is het afgelopen met
allerlei privé-initiatieven die alleen
de rijken kunnen betalen.
En, we zorgen ervoor dat de banken
ons niet opnieuw in een crisis kunnen brengen.
In maart hebben jullie de kans
om dit te veranderen, doe dit dan!
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas
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Praten over huishoudgeld helpt

Budgetkring start nieuwe
ronde in januari 2017
Op het einde van elk maandloon of uitkering nog wat dagen over. Een vaker voorkomend probleem, waar meestal niet gemakkelijk over gesproken wordt. Toch werkt het om daarover met
lot- en ervaringsgenoten te praten.
ders van de Budgetkring beaamt de positieve
bijeffecten van de Budgetkring. ‘Het is zo mooi
om te merken hoe de deelnemers, maar ook
wijzelf, elke keer weer van elkaar leren. Van de
praktische tips die elke sessie worden gedeeld,
maar ook van de gesprekken met elkaar.
Ik ervaar het als persoon verrijkend en ik zie
het ook terug in de evaluatie die we na afloop
hebben gehouden onder de deelnemers.
Unaniem onderschrijft men de meerwaarde
van de Budgetkring’.

Dat is de positieve ervaring van een groep van
zes personen, die in 2016 de eerste Budgetkring vormden. Vanwege het succes wordt er in
januari 2017 een nieuwe Budgetkring gestart.
Deelnemers van het eerste uur hopen dat hun
verhalen anderen over de streep trekt om zich
in 2017 daar voor aan te melden. Want het
taboe overwinnen, dat is de eerste stap.
Ambassadeurs
Bianca van Roy is één van de deelnemers van
de eerste Budgetkring. Na veertien sessies
blijkt zij een ware ambassadeur. ‘Het heeft me
zoveel gebracht. Niet alleen meer inzicht in
mijn financiën, maar ook als persoon ben ik er
sterker door geworden. Ik had een jaar geleden
bijvoorbeeld nooit gedacht dat ik computerbegeleiding zou gaan geven aan een groep
mensen. Mijn netwerk is door de Budgetkring
gegroeid en dat is misschien nog wel belangrijker dan de tips op financieel gebied, die we
elkaar geven’.
Positieve bijeffecten
Wilma Minkenberg, één van de twee begelei-

‘Gelukkig met genoeg’
Bianca haalt nog een belangrijk aspect aan.
‘Grip krijgen op je budget is weliswaar de
aanleiding van de Budgetkring, maar de titel
van de cursusklapper ‘Gelukkig met genoeg’
vind ik eigenlijk nog veel meer zeggen’. Andere
deelnemers lijken haar gevoel te delen. Uit de
evaluatie komen opmerkingen naar voren als
‘minder stress’, ‘minder zorgen’, ‘opgeruimder
in papieren, maar ook in mijn hoofd’. Het zijn
niet direct materiële zaken, maar vaak wel een
voorwaarde voor een groter gevoel van geluk.
En dat gevoel wil Bianca graag met geïnteresseerden delen.
Meedoen!
Meedoen aan de Budgetkring heeft dus meerwaarde. Bianca is daar het levende bewijs van.
Zij en haar cursusgenoten van de eerste Budgetkring willen hun ervaringen graag delen met
mensen die misschien nog twijfelen. Ervaringen
uit de eerste hand kunnen wellicht net die drempel wegnemen die mogelijke deelnemers nog
voor zich zien om zich aan te melden voor de
komende Budgetkring. Via Wilma Minkenberg
zijn deze personen te bereiken. Eén telefoontje
of mailtje naar Wilma (06-12543326 of
wilmamink@hotmail.com) is voldoende. Bij haar
kun je je aanmelden voor de Budgetkring, of zij
legt desgewenst het eerst contact naar één van
de deelnemers. En mocht je Bianca dan aan
de lijn krijgen, bereid je dan voor op een hele
portie positiviteit. En reserveer ook wat tijd.
Want praten kan ze. Met geld omgaan nu ook.
Dankzij zichzelf én de Budgetkring.

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:
America
Lorbaan 9a

Venrayseweg 19
Schoolstraat 88

Grubbenvorst
Hagelkruisweg 3

Kronenberg
Meerweg ongenummerd

Horst
Bemmelstraat 22
Vrouwboomweg 18
Americaanseweg 43

Lottum
Houthuizerweg 20
Melderslo
Broekhuizerdijk 16d

Sevenum
Piri Reisweg 21
Maasbreeseweg 99
Beatrixstraat 10
Tienray
Nehobolaan 8a
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming

WOZ-informatie woningen
voortaan via MijnOverheid
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 40% 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.

van de gemeente kunt u nog wel bezwaar
maken en automatische incasso regelen.

Woz-gegevens
Bent 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

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.

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.

Het echtpaar Hesen – van
den Beuken uit Meterik werd
afgelopen zaterdag aangenaam verrast door burgemeester Kees van Rooij.
Ter gelegenheid van hun
60-jarig huwelijksjubileum
bood hij hen namens de
gemeente een boeket en
het herinneringsbord aan.

14

PAS SÉ

pas nieuw
bestel jouw HALLO Voordeelpas 2017 nu op
www.hallovoordeelpas.nl

en zo 15

12
01

GEPLUKT Jolanda Versteegen-Kuijpers

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.

Een bezig bijtje, zo omschrijft Jolanda Versteegen-Kuijpers (45) zichzelf. Op haar planning staat een spannende
carrièreswitch en haar allergrootste hobby is zingen. Deze week wordt de Meterikse geplukt.
Lekker achteraf op de Americaanseweg in Horst, daar woonde
Jolanda vroeger. Samen met haar
ouders en twee oudere broers had
ze daar een fijne jeugd. “Mijn ouders
werkten allebei buitenshuis en hadden ook nog wat tuinbouw. Ze had-

den het druk. Niet alleen met werk,
maar ook met ons. Allebei mijn
broers zaten op atletiek en voetbal.
Zelf volleybalde ik. Mijn ouders waren
heel begaan met ons, kwamen altijd
naar wedstrijden kijken. Ze zijn zelfs
allebei mijn coach geweest”, vertelt

PUZZEL

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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Jolanda heeft één grote passie:
zingen. “Ik zong altijd al, overal. Mijn
broer zat bij het jongerenkoor vroeger
en dat vond mijn moeder ook wel
wat voor mij. Ik ging een keer met
hem naar de repetitie. Uiteindelijk
stopte hij er mee, maar ik bleef.”
Joop Mittelmeijer was de dirigent
van het koor. “Hij hoorde wat in mij.
Ik mocht bij hem thuis komen en
wat toonladders voor hem zingen.
Hij zorgde er toen voor dat ik solo’s
mocht gaan zingen.” Tegenwoordig
zingt de Meterikse bij Vocalgroup
Hoor’s en zang- en theatergroep Oker
in Overloon. “Ook zing ik op projectbasis bij verschillende evenementen.
Mijn muzikale hoogtepunt was een
duet zingen met Ernst-Daniël Smid
(bekende operazanger, red.) en de
eerste keer dat ik meedeed aan de
Horster Revue. Toen mocht ik een van
de hoofdrollen vertolken. ”

’Bewegen vind ik
belangrijk’
Als ze niet werkt of zingt, dan
is de kans groot dat Jolanda aan het
wandelen, sporten of tuinieren is.
“Bewegen vind ik belangrijk. Ik wil
zo gezond en actief mogelijk leven.
In mijn lunchpauzes zul je mij dan
ook nooit in de kantine vinden, ik ga
altijd met een groepje collega’s
wandelen. Op zondagochtenden geef
ik in de Kasteelse Bossen een les van
24 Fitclub, een soort mildere versie
van een bootcamptraining.” Een echt
’jojogeval’, was Jolanda vroeger.
“Toen ben ik 10 kilo afgevallen met
de voeding van Herbalife en sindsdien hoef ik ook niet meer te diëten.
Gezond leven en eten heeft mij heel
veel gebracht en daar wil ik andere
mensen graag in begeleiden. Met mijn
man Ger hoop ik samen gezond en
gelukkig oud te worden.”

Jouw mening
over dit
nieuwsblad?
Met jouw tips kunnen wij de nieuwsvoorziening in Horst aan de Maas verbeteren.
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl om jouw mening te geven.
Geen internet? Dan kun je de bijgeleverde papieren enquête invullen
(zie de enquête voor meer informatie over inleverpunten).

Oplossing vorige week:

2

4

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

ze. Na basisschool De Weisterbeek
ging ze naar de mavo in Horst.
Daarna volgde de MEAO, commerciële
economie, in Venray. “Ik wist niet zo
goed wat ik wilde worden vroeger”,
legt Jolanda uit. “Mijn ouders zeiden
dat de MEAO een redelijke veilige

opleiding was, dus dat ging ik doen.
Eenmaal afgestudeerd reageerde ik op
de eerste vacature die ik zag en daar
ging ik werken.” Die vacature was van
Rabobank, waar Jolanda inmiddels al
meer dan 25 jaar werkt.
Na lang samenwonen, trad
Jolanda in 1997 in het huwelijksbootje met Ger. De vonk tussen haar
en Ger sprong jaren eerder over in
discotheek de Maraboe in Sevenum.
“Ik kende Ger al, hij was een neef van
mijn vriendin. Hij plaagde mij altijd,
dus ik dacht dat hij me niet leuk vond.
Die avond in de Maraboe vertelde een
vriendin dat hij een oogje op mij had.
Dat hoorde ik natuurlijk graag.” Ger en
Jolanda hebben geen kinderen en
wonen met z’n tweetjes in Meterik,
in het huis waar ze een paar jaar na
haar bruiloft verliefd op werd.
Hoewel ze nog steeds bij de bank
werkt, is Jolanda druk bezig met het
uitstippelen van een nieuwe loopbaan. “De bankensector ligt onder
druk en ik weet bijna zeker dat ik dit
jaar mijn baan ga verliezen. Dat lijkt
misschien heel erg, maar ik zie de
toekomst rooskleurig in.” Ze is naast
haar reguliere baan ook parttime
bezig met haar welzijnspraktijk
Gezond op Weg, waar ze klanten helpt
met gezonde voeding en levensstijl
van Herbalife. “Daar hoop ik meer
tijd en aandacht aan te kunnen gaan
besteden. Maar behalve dat ben ik
er onlangs ook achter gekomen dat
ik totaal wat anders wil gaan doen.”
De zorg, dat is waar Jolanda’s hart
misschien nog wel meer ligt dan bij
het bankwezen. “Ik heb een paar
dagen meegelopen bij Gooiendaagwonen in Horst en dat beviel me
ontzettend goed. Ik wil graag mensen
helpen, het liefst ouderen of dementerenden.” Daarvoor zal ze zich wel
moeten gaan omscholen. “Dat is een
hele stap. Maar ik wil het graag.”
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Hoogtepunten en voornemens

Nieuwjaarsshow HZPC
De synchroonzwemsters van HZPC uit Horst luiden het nieuwe jaar in met een nieuwjaarsshow. Tijdens de show
kijken ze terug op hun hoogtepunten in 2016 en nemen ze publiek mee in wensen en voornemens voor 2017.

AVV America

Noud Janssen tekent
als trainer
AVV America heeft een opvolger gevonden voor huidige trainer Roel
Verberk, die komend seizoen de selectie van DEV Arcen onder zijn hoede
krijgt. Dit weekend tekende Noud Janssen uit Venray in America.

Zondagavond was de generale
repetitie. Dat is voor alle zwemsters,
vooral de piepjonge, een spannend
moment. Natuurlijk verliep deze, zoals
het een echte generale betaamt,

niet helemaal vlekkeloos. Maar nu
wordt echt de allerlaatste puntjes op
de i gezet.
De nieuwjaarsshow in zwembad
De Berkel in Horst duurt ongeveer een

BIJ AANKOOP VAN
4 ATAG APPARATEN,
EEN ATAG
VAATWASSER
CADEAU!*

uur. De show start op vrijdag 13 januari om 20.00 uur en op zaterdag
14 januari om 11.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.hzpc-horst.nl

Na een profcarrière bij MVV leidde
Noud Janssen al tal van teams naar
grootse prestaties. Noud Janssen is
nu nog actief als trainer bij het eerste
team van SV Lottum.
De eerstvolgende competitie-

wedstrijd op het programma van
AVV America is tegen SV Lottum.
Het eerste elftal van voetvalvereniging AVV America is de huidige
nummer 3 en houder van de eerste
periodetitel in de vijfde klasse E.

SOMEREN
A.S. ZONDAG
GEOPEND
VAN 12.00 TOT
17.00 UUR

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze vijf
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL
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Oxalis wint ruim
van Knegsel
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Het eerste team van korfbalvereniging SV Oxalis speelde op zondag
8 januari tegen het Brabantse Knegsel. Ze wonnen met 1-19 en blijven
daarmee op de eerste plaats in hun klassement staan.
SV Oxalis begon goed aan de
wedstrijd. De dames waren fel, er
werden veel mooie kansen gecreëerd
en de korf van de tegenstander bleef
leeg. Het ene na het andere doelpunt
viel, wat resulteerde in een overtuigende 0-15 ruststand.
De twintig punten had Oxalis nu
al enkele keren gehaald, maar nu
wilden ze graag ook eens de dertig
aantikken. Echter, in de tweede helft
ging het niet zo soepel als in de
eerste. De dames wilden wat andere

Indoorsoccer in Horst
In party- en sportcenter De Riet in Horst werden op zaterdag 7 en zondag 8 januari vier indoorsoccertoernooien gespeeld. Junioren en senioren vertoonden hun kunsten. De wedstrijden duurden
steeds 15 minuten en werden op twee indoorvelden gespeeld.

HZPC: van code rood
naar code goud
Door: zwemvereniging HZPC Horst
Het eerste weekend van de Limburgse Winterkampioenschappen stond zaterdag 7 en zondag 8 januari gepland.
De eerste wedstrijddag werd echter afgelast in verband met slechte weersomstandigheden. Zondag mochten de
zwemmers aan de start verschijnen in Maastricht. HZPC uit Horst haalde vele medailles binnen.
De niet-gezwommen afstanden
van de eerste dag werden deels op de
tweede dag ingehaald. De overige
wedstrijdnummers zijn toegevoegd
aan het programma van komend
weekend. De wedstrijd begon voor
een aantal zwemsters erg goed, op de
400 meter wisselslag. Pleun van den
Bergh, Manon van der Wielen, Maud
Weijmans, Lynn Vallen en Isa Curvers
zwommen persoonlijke records.
Er waren op deze afstand ook
medailles voor Marlijn Zwart,
Pleun van den Bergh (beide brons) en
Manon Koster (goud).
Ook de 200 meter vrijeslag
leverde veel persoonlijke records en

medailles op. De medailles gingen
in verschillende leeftijdscategorieën
naar: Maud Weijmans en Ingrid
van Horen (brons), Anna van Kuijk,
Imke van den Hoef en Floor Weijmans
(zilver) en Manon Koster (goud).
Allen behaalden op deze afstand een
persoonlijk record.
Veelvoudig medaillewinnaar was
de jarige Koen Koster. Hij ging naar
huis met vier persoonlijke records
én vier medailles: brons op de 50
rugslag, zilver op de 400 meter
vrijeslag en goud op de 200 meter
schoolslag en 100 meter rugslag. Ook
Björn Piket won drie medailles: goud
op de 400 meter vrijeslag, zilver op de

200 meter schoolslag en brons op de
100 meter rugslag. Overige medailles
werden behaald door Serafina Vlijt en
Judith van Meijel (beide 1 keer goud),
Manon Koster (nog een zilver), Marlijn
Zwart (nog twee keer zilver) en Imke
van den Hoef (nog een brons). Bij de
dames waren zowel het jeugdteam
als het seniorenteam goed voor een
gouden medaille op de 4 x 100 meter
vrijeslag.
In totaal behaalde HZPC op deze
eerste wedstrijddag negen gouden,
negen zilveren en zes bronzen medailles. Daarmee staat de ploeg momenteel op de derde plek in het medailleklassement.

Korfbalsters SV Melderslo
beginnen jaar met winst
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van het eerste team van SV Melderslo 1 speelden op zondag 8 januari tegen Avanti 1 uit
Schijndel. De wedstrijd werd gespeeld in sporthal De Dioscuren in Schijndel.
SV Melderslo kende een vliegende
start in deze wedstrijd. Binnen enkele
minuten stond het team met 0-4 voor.
Avanti leek daarna echter ook scherp
gezet te zijn en de ploeg kwam net zo
snel terug tot 3-4. Op gelijke hoogte
wist de ploeg uit Schijndel niet te
komen, want ook SV Melderslo bleef
daarna doelpunten scoren. Avanti nam
verdedigend veel risico, waardoor
de korfbalsters uit Melderslo veel
kansen konden creëren. Een groot deel

daarvan werd helaas gemist, waardoor
er bij rust maar een marge van twee
doelpunten op het scorebord stond:
9-11.
In de tweede helft was
SV Melderslo een stuk minder scherp.
De kansen werden nog minder goed
afgemaakt, terwijl enkele speelsters
van Avanti vooral op afstand juist
ontzettend zuiver waren. Hoewel
SV Melderslo nog steeds duidelijk de
betere ploeg was, kon Avanti met nog

tien minuten te spelen toch de gelijkmaker scoren (15-15). SV Melderslo
bleef echter strijden en kwam weer op
15-17 voorsprong.
In de laatste zenuwslopende minuten van de wedstrijd werd die voorsprong door Avanti nog verkleind tot
16-17, maar SV Melderslo gaf de winst
niet meer weg. Dat resulteerde in twee
belangrijke punten voor SV Melderslo,
dat op een vierde plaats staat in de
Hoofdklasse.

spelvormen toepassen, maar daarmee bleef de doelpuntenregen, zoals
die was in de eerste helft, uit. Geen
dertig, ook geen twintig, maar een
welverdiende 1-19 eindstand.
Als klap op de vuurpijl wist Oxalis
in deze zesde wedstrijd van de zaalcompetitie haar honderdste doelpunt
te scoren. Sharon Cuppen mocht deze
met trots op haar naam schrijven.
Door deze overwinning staat Oxalis nu
vijf punten voor op de nummer twee
in de eerste klasse.

Trainersduo jaar
langer bij VV Hegelsom
Voetbalvereniging VV Hegelsom heeft de contracten met hoofdtrainer
Math Joosten en tweede elftal-trainer Rick Thewissen met een seizoen
verlengd.
Hoofdtrainer Math Joosten staat
hiermee voor een derde seizoen in
Hegelsom. Voor tweede elftal-trainer
Rick Thewissen wordt dit het tweede
seizoen. Zowel het eerste als het
tweede elftal doen het uitstekend
in hun competities, aldus de club.

VV Hegelsom 1 staat op een derde plek
en is volop in de race voor de tweede
periodetitel. VV Hegelsom 2 heeft in
haar klasse de minste verliespunten en
heeft zich recent voor het eerst in haar
geschiedenis geplaatst voor de kwartfinale van het bekertoernooi.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie- en Hormonale Balans
Moeheid, Stress, Pijn, Weerstand
Ondersteuning Roken en Afvallen!

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

Botany B.V. ontwikkelt met veel succes nieuwe producten
en teeltwijzen voor bedrijven in de tuinbouwsector.
Wij zijn gespecialiseerd in groente- en sierteelt, klein fruit en
boomkwekerij, zowel onder glas als in de vollegrond.
De groei zit er goed in bij Botany
en daarom zijn wij op zoek naar een:

Algemeen
medewerker

M/V

16-24 uur

Functie-eisen:
Kijk voor de uitgebreide functie-eisen op www.botany.nl
Aangeboden:
Een veelzijdige baan bij een jong, groeiend en dynamisch bedrijf
met veel ontwikkelingskansen en doorgroeimogelijkheden in
een prettige werkomgeving. Salariëring en
secundaire arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.
Standplaats is Horst-Meterik.
Solliciteren:
Sollicitaties inclusief CV vóór 22 januari a.s. naar
administration@botany.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.

Dr. Droesenweg 7
5964 NC Meterik
www.botany.nl
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Tweede editie OMG! Indoor
Stichting 7VNTY7 organiseert dit jaar voor de tweede maal OMG! Indoor in de Mèrthal in Horst. Het festival
vindt plaats op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart. De eerste avond staat in teken van early hardstyle en harcore.
De zaterdag staat in teken van electric en trap.
De line-up van vrijdag bestaat
onder andere uit Paul Elstak,
The Darkraver, The Pitcher, Freestyle
Maniacs, Gizmo, Blackout & No-Name
en MC The Russian. De grote namen

www.haardstede.nl

in de hard dance-scene draaien vooral
klassiekers.
Op zaterdag staan acts als LNY TNZ,
Freddy Moreira, Puinhoop Kollektiv,
Team Rush Hour en Jop Cox op het

podium. Zij draaien muziek van
eclectic tot EDM en van moombahton
tot trap.
Kijk voor meer informatie op
www.omgindoor.nl

Nieuw project re-integratie
PI Ter Peel Evertsoord

Wij zijn op zoek naar een

TRANSPORT
PLANNER m/v

Een nieuw project in penitentiaire inrichting Ter Peel in Evertsoord moet licht schijnen op hoe de nazorg voor
gedetineerden verbeterd kan worden. Op dinsdag 17 januari wordt een infoavond georganiseerd over het project
‘Verbinden en versterken’.

Van deze persoon verwachten wij een flexibele werkhouding, affiniteit met
agrarische producten en reststromen en het kunnen werken in teamverband.
De werkzaamheden bestaan uit het aansturen van agrarische bulkstromen en
reststromen, het verzorgen van de administratieve afwikkeling en het onderhouden van de contacten met onze klanten en chauffeurs.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marleen van Leendert,
077-3209700

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

Ook in h

et weeke

(denk aan Exodus, Kerken met Stip,
overheid) rondom mensen met detentieervaring, komen er signalen naar voren
dat de nazorg rondom de doelgroep
verbeterd kan worden.” Een van Wouters’
initiatieven is het project Verbinden en
versterken. Wat betekent het om in een
gevangenis terecht te komen? Wat doet
het met je leven, je netwerk en hoe
kom je uiteindelijk weer succesvol terug
in de maatschappij? Welke rol kan de

kerk spelen bij een succesvolle re-integratie? Welke rol kunt u daarin spelen?
Op dinsdag 17 januari om 19.30 uur is
er een infoavond in het Parochiehuis
in Sevenum over het project. Een exgedetineerde, Chanthal Wouters en een
vrijwilliger van Exodus, een landelijke
organisatie die opvang en begeleiding
biedt aan (ex-)gedetineerden en hun
familie, vertellen dan over hun ervaringen en over het nieuwe project.

Internationale samenwerking
rotaryclubs

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l
REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

Chanthal Wouters is diaconaal
pastoraal medewerker, onder andere in
Ter Peel. Vanuit haar functie signaleert
ze problemen en zoekt ze naar oplossingen. In de PI Ter Peel in Evertsoord
zijn voornamelijk vrouwen gedetineerd.
Bij terugkeer in de maatschappij is de
kans aanwezig dat ze weer in hetzelfde
milieu terechtkomen, stellen de organisatoren. “Er zijn diverse hulplijnen maar
ondanks deze verschillende netwerken

nd!

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

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

De Rotaryclubs van Horst en Vierssen-Schwalm-Nette zijn intensiever gaan samenwerken. Samen willen zij
nieuwe projecten starten. Zo willen zij persoonlijk bijdragen aan een tolerantere wereld waar ruimte is voor mensen
van alle volkeren, religies en levensbeschouwingen.
Tijdens een gezamenlijk nieuwjaarstreffen in het Parkhotel in Horst
benadrukten zowel Frank Kersbaum,
de voorzitter van de Duitse afdeling,
als Petra Tielen, de voorzitter van de
Nederlandse Rotaryclub, het belang en
de noodzaak van dialoog en samenwerking. De afgelopen maanden onderzochten zij hun intensievere samenwerking al en bespraken ze ideeën voor

concrete activiteiten. De gezamenlijke
inzet is om meer en intensiever samen
te werken. De samenstelling van beide
clubs kenmerkt zich door de grote
verscheidenheid aan beroepen en kwaliteiten, van vakmensen, bestuurders,
bedrijfsmensen, muzikanten, creatieve
en dwarsdenkers. Deze veelheid aan
ervaring en expertise willen beide
clubs gezamenlijk inzetten voor een

verdraagzame wereld , te beginnen in
Europa.
Petra Tielen: “Het is de diversiteit
die ons bindt. Het lijkt erop dat de
verschillen tussen mensen en volkeren groter worden. Maar we moeten
voorkomen dat de verschillen extremer
worden. Het extreme lijkt het nieuwe
normaal te worden. Dat moeten we
niet accepteren.”

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

Wandeling succes ondanks gladheid
De 15e winterwandeling, die de Kammeräöj van de Vöskes uit Meerlo dit jaar organiseerden,
is ondanks code oranje succesvol verlopen. Er namen ruim driehonderd mensen deel aan de winter
wandeling. In de route was een pauzeplaats opgenomen bij ald prins Toon I (van Lipzig). Hier werden
de wandelaars warm ontvangen met glühwein, koffie en warme chocolademelk. De organisatie kijkt
zeer tevreden terug op deze 15e editie van de wandeling. De volgende winterwandeling vindt plaats
op zondag 7 januari 2018.
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Nieuwjaarsconcert St. Caecilia
Muziekvereniging St. Caecilia uit America viert in 2017 haar honderdjarig bestaan. Op zondag 15 januari houdt
de muziekvereniging een nieuwjaarsconcert in de St. Jozefkerk van America. Daar wordt een muzikaal verhaal
gespeelt dat betrekking heeft op St. Caecilia.

De muziekvereniging is ontstaan
uit een zangkoor en toneelvereniging.
Om dat te eren, werken de toneelvereniging De Vrije Spelers en gemengd

zangkoor Cantaremos ook mee tijdens
het nieuwjaarsconcert.
Het nieuwjaarsconcert begint om
14.30 uur. Daarnaast heeft St. Caecilia

dit jubileumjaar een aantal feestelijke
evenementen op haar agenda staan.
Kijk voor meer informatie op
www.mvcaecilia.nl

Afscheid prins Ted I Horst
Voordat de prins van het nieuwe carnavalsseizoen in Horst bekend wordt gemaakt, wordt op zondag 15 januari
om 14.00 uur eerst officieel afscheid genomen van prins Ted I en zijn prinses Marianne.
In zaal De Lange in Horst neemt
carnavalsvereniging D’n Dreumel
officieel afscheid van de regerende
prins Ted I, zijn prinses Marianne en
de adjudanten Rob Geurts en Leon

Litjens. Hierna wordt prins Ted I
opgenomen binnen de ‘Ald Preense’.
Daarnaast zijn er optredens van
de junioren- en senioren dansgarde,
de winnaars van de jeugdliedjes-

middag en de winnaars van de
liedjesavond. Verder treden Neet
oet Serum, Vêl ovver Knoak, Frank
en de Sterren en Wear of gen Wear
op.

Proclamatie prins D’n Dreumel
Caranavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst organiseert op zaterdag 21 januari de proclamatie van haar
jubileumprins (5 x 11 jaar). De avond begint om 20.00 uur.
De avond staat in het teken van
muziek, dans en optredens. Zo staan
onder andere Heite Soep en de Shakin
DJ’s op het podium. Willi aus Kevelaer

zorgt voor gelach in De Mèrthal in Horst.
De jubileumprins van de carnavalsvereniging, die dit jaar 5x11 jaar bestaat,
wordt rond 21.30 uur aan het publiek

gepresenteerd. De muzikale begeleiding
van deze avond is in handen van de
Carnavalsband. Kijk voor meer informatie op www.dreumel-horst.nl

Wandeling Vorster Parents
Vriendengroep De Vorster Parents organiseert op zondag 15 januari, tijdens de Geitenkermis in Broekhuizenvorst, een wandeling met spannende verhalen. Onder het thema Mythen en Sagen worden diverse locaties in het
dorp bezocht.

De vriendengroep Vorster Parents
heeft al ruim 25 jaar een kind bij Plan
Nederland en zij komen elk jaar op
deze zondag bij elkaar ter ere van hun
adoptiekind. In het verleden hebben
zij meerdere keren een goededoelenactie gehouden, zoals in 2004 voor
de nabestaanden van de tsunami
in Indonesië en Thailand en in 2010

ten bate van de aardbeving in Haïti.
Maar ook hielden zij ludieke acties
zoals Gans Vors bakt en Klazziek op
locatie.
Dit jaar organiseert vriendengroep Vorster Parents een wandeling in het thema mythen en sagen.
Belangstellenden gaan in groepjes
naar drie locaties in het dorp: de voor

malige slagerij Jos Kersten, kapsalon
Ellen & Nicole en oorlogsmuseum
Jeroen Thielen. Daar vertellen de
Vorster Parents oude verhalen uit het
dorp. Kinderen krijgen een verrassing.
De wandeling start om 11.00 uur
in café ’t Dörp in Broekhuizenvorst.
Deelname is gratis. Aanmelden kan via
thijsse1@planet.nl

Nijmeegse jazz bij
Cambrinus
Singer-songwriter Rood Adeo uit Nijmegen keert terug op het podium
van café Cambrinus. Samen met de band Nighthawks at the Diner geeft
hij op zondag 15 januari een concert in Horst.
Het is voor Rood Adeo niet
de eerste keer dat hij optreedt in
Cambrinus. Ruim tien jaar geleden
betrad hij het podium van Cambrinus
al eens. Inmiddels zijn er drie soloplaten van Rood Adeo verschenen en
staat er een nieuw album op stapel.
De muziek van Rood Adeo wordt

omschreven als jazz in een tangooutfit, groezelige folkrock, vuilnisbeltblues en hartverscheurende ballads.
Het concert van Rood Adeo &
The Nighthawks at the Diner begint
om 16.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.cambrinusconcerten.nl
(Foto: Duncan de Fey)

Januari actie

alle
stille
wijnen
(uitgezonderd wijnen in actie)
6 halen = 5 betalen
Slijterij Weijs BV
Herstraat 58, Horst
Tel: 077 - 398 14 63
info@slijterijweijs.nl
www.slijterijweijs.nl
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Boerenbruidspaar
Alles moet weg!
De Vöskes bekendgemaakt
GROTE OPRUIMING

n,
ssen
truien, t-shirts en ja
2e stuk voor € 1,Nu bijna alle broeke

Geert en Melanie Jakobs zijn het nieuwe boerenbruidspaar van carnavalsvereniging De Vöskes in Meerlo.
De Mussenbuurt heeft hen als afgevaardigden gekozen.

Ondergoed actie:

op Beeren-ondergoed
20% kassakorting
(op de stuksprijs)

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8 Horst
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

Gratis
parker en
voor de
deur!

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

TE
KOOP
bij inschrijving
Sevenum, Maasbreeseweg 17

KIJKDAG
donde

rdag
19 januari 2
017
tussen 14.0
0 en
16.00 uur
Bouwjaar: 1932 • Inhoud: 1000 m3 • Woonopp: 203 m²
Perceelopp: 1050 m²

Sfeervolle royale dertiger jaren woning,
met ruime achteruitbouw en inpandige garage.
Veel jaren dertig details; kamer en-suite met schuifdeuren,
paneeldeuren door het hele huis, granieten vloer in de hal.
De vrijstaande woning is centraal gelegen in het dorp Sevenum.
Alleen een bezichtiging geeft een goede indruk
van de mogelijkheden die deze woning biedt.

Bieden vanaf E 350.000,Info? Bel Frank Sijbers: 06-20522634 of mail: info@Arvalis.nl

Geert van Jakobs Jan en Bertha van
de Snewbulten uut d’n Leppenbemmel
en Melanie van Jansen Jan en Wies
van de Bliekers uut Muszès (Geert en
Melanie Jakobs) kwamen zaterdagavond 7 januari naar voren als boerenbruidspaar tijdens een spel ‘Ik halt
van Mieëldere’. Het oude boeren-

bruidspaar introduceerde het nieuwe
boerenbruidspaar. Hun getuigen zijn
Max van Timmermans Piet en Joke uut
’t Centrum en Mariëlle van Versleijen
Piet en Truus van de Meulewiekers
oet de Mieëterik (Max en Mariëlle
Timmermans). Geert en Melanie
verloven zich op carnavalsmaandag

om 20.30 uur in café Oud Meerlo.
Ze worden in het onecht verbonden op
carnavalsdinsdag om 15.11 uur op het
pleintje bij het gemeentehuis. De bruiloft is in zaal ’t Brugeind, met aansluitend de receptie van 16.11 tot 17.11
uur. Carnavalsschlager 2017 werd de
ToeT van Net Nie. (Foto: Fotohuis Venray)

Paul Coenders
prins van De Vöskes
Tijdens het prinsenbal van zaterdag 7 januari is Paul Coenders uitgeroepen tot prins carnaval 2017 van carnavalsvereniging De Vöskes uit Meerlo. Hij is daarmee de 70e prins van De Vöskes. Prins Paul d’n Derde wordt tijdens
zijn regeerperiode bijgestaan door zijn prinses Sietske.

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

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

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Een goed begin:
ontzuur het lichaam met deze

bio kruiden th.ee
40 Builtjes

van E 7,70 voor

E 6,00

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

Een aantal monniken ging zaterdagavond 7 januari op zoek naar een
nieuwe prins. Zij kwamen ieder met
een attribuut van de prins het podium
op. Langzaam werd toegewerkt naar
het hoogtepunt van de avond: het uitkomen van de nieuwe Prins. Onder een
waas van rook en licht en met een
luide roffel kwam uiteindelijk de

nieuwe prins van De Vöskes van 2017
vanachter de bühne tevoorschijn.
Prins Paul d’n Derde is 32 jaar
en geboren en opgegroeid aan de
Tienrayseweg in Meerlo. Hij is de zoon
van oud-prins Frans d’n Derde en Toos
Coenders-Lemmen. Prins Paul heeft van
zijn hobby zijn beroep gemaakt: hij is
vrachtwagenchauffeur bij M. Biemans

in Deurne. Hij wordt bijgestaan door
zijn prinses, Sietske Gruntjens (28).
Ook zij is geboren en opgegroeid in
Meerlo. Ze werkt bij Verhoex Douane
Service in Venlo en haar hobby is op
vakantie gaan. Het prinselijk paar krijgt
zaterdag 28 januari een receptie aangeboden in sport- en feestzalencentrum
’t Brugeind, van 20.11 tot 22.11 uur.
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Ferdi I heerser Kreyenrijk
Ferdi Bovee mag het komend jaar de scepter zwaaien over het Kreyenrijk in Broekhuizen. Hij werd op zondag
8 januari uitgeroepen als zestigste prins van carnavalsvereniging De Krey. Ferdi I wordt bijgestaan door prinses Fleur
van Dooren en adjudant Puck Hermans.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Expositie Remember
Me in De Kantfabriek
Ferdi is 24 jaar en woont bijna
samen met prinses Fleur. Ferdi Bovee is
geboren op carnavalszondag en werkt
als logistiek planner bij BVB Substrates.
Zijn prinses werkt bij kinderdagverblijf
Poemelke in Venlo. Adjudant Puck

(25) werkt bij Limgroup Horst. Hij viert
zijn verjaardag zelfs op de 11e van
de 11e. Het motto van prins Ferdi d’n
Urste voor het komende carnaval in
Broekhuizen is: ’Dit joar doon wej de
stuk ien de tes en gut d’n brommer

aan de kant, want wej goan vurrop
in ut Brokezer Kreyeland’. Prins Ferdi
d’n Urste, prinses Fleur en adjudant
Puck houden op zondag 29 januari een
receptie vanaf 14.11 uur in restaurant
Het Maaspaviljoen in Broekhuizen.

Demonstraties in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo is zondag 15 januari een demonstatie van de veilingklok. Het museum is
deze dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur, de demonstraties beginnen om 11.00 uur.
Kinderen kunnen zich de dag
ook vermaken met oude spelen, een
museumspeurtocht en de kleurrijke

miniatuurkermis. De stroopmaker
is aan het werk en een muzikaal
optreden wordt verzorgd door

Anja Hoeijmakers samen met haar
band. Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Prins en adjudanten
voor Lottum
Prins Erik I (Janssen) is zaterdagavond 7 januari uitgeroepen tot prins van gekke maondigs verieniging (GMV)
De Peg. Voor het eerst heeft een Lottumse prins ook adjudanten aan zijn zijde.

Erik Janssen woont sinds 2001
samen met zijn vriendin Mariska.
Samen hebben ze twee zoons, Sven
van 5 en Lars van 3. Erik is sinds 2004
lid van de raad van elf en sinds 2011
secretaris van GMV De Peg. In het

dagelijks leven is hij chemical enigneer
bij Sabic. Als hobby gooit hij graag een
pijltje bij DC de Roës in Lottum. Dit jaar
heeft de Lottumse prins een primeur.
Voor het eerst wordt hij bijgestaan door
twee adjudanten. De eerste adjudan-

ten van Lottum zijn Chris Peeters en
Bart van Lipzig, beiden bekend in het
Lottumse carnavalsleven: Chris was
prins in 2009 en Bart in 2006 en beiden
zijn verschillende jaren lid geweest van
de raad van elf van GMV De Peg.

Karin van der Linden toont in museum De Kantfabriek in Horst van
zondag 15 januari tot zondag 26 maart haar werk in de expositie Remember
Me. Ze maakt assemblages, samengesteld uit verweesde materialen,
en eigen creaties die verwijzen naar haar persoonlijke geschiedenis.
Karin van der Linden begon zes
jaar geleden met het maken van
assemblages. In haar textiele sfeerbeelden gebruikt ze stoffen en bewerkte
(schilderij)doeken en past ze borduurwerk toe. Van der Linden werkt zonder
vooropgezet plan: het materiaal en

een herinnering vormen het startpunt
voor haar kunstwerken. Thema’s die in
de tentoonstelling naar voren komen
zijn liefde, dood, levenscyclus en het
loslaten. Kijk voor meer informatie over
de expositie Remember Me op
www.museumdekantfabriek.nl
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Agenda t/m 19 januari 2017
do
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Afscheid huisarts Jan van Dongen

Boem Tà

Jeugdprinsenbal

Tijd: 16.00-20.00 uur
Locatie: America

Tijd: 21.00-03.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina Swolgen

Rommelmarkt

Nieuwjaarsconcert – 100 jaar

Tijd: 09.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Fanfare St. Caecilia
Locatie: St. Jozefkerk America

De Nieuwjaarsshow

Laatste optreden kerkkoor

Tapzingen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: synchroonzwemsters HZPC
Locatie: zwembad De Berkel Horst

Tijd: 09.45 uur
Locatie: St. Barbarakerk Griendtsveen

Tijd: 14.30uur
Organisatie: De Balkers
Locatie: De Sevewaeg Sevenum

Breicafé

Geitenkermis - Wandeltocht
Mythen en Sagen

Optreden Rood Adeo en
Nighthawks at the Diner

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Vorster Parents
Locatie: Café Ald Vors Broekhuizenvorst

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Café De Verbeelding
Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

vr
13
01

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Stammineke 2.0 Club Nights
Tijd: 20.00-04.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

za
14
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in samenwerking met

De Nieuwjaarsshow
Tijd: 11.00 uur
Organisatie: synchroonzwemsters HZPC
Locatie: zwembad De Berkel Horst

Prinsenbal
Tijd: 19.11 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Jeugdprinsenbal
Tijd: 19.11-22.30 uur
Organisatie: CV De Voskes
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

Griendtsveen got Talent en
bekendmaking prins(es)
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: CV De Klotbultjes
Locatie: gemeenschapshuis De Zaal, Griendtsveen

Prinsenbal
Tijd: 20.11 uur
Organisatie: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: gemeenschapshuis ’t Haeren Grubbenvorst

Verlovingsbal
Tijd: 20.11 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging D’n Dreumel
Locatie: kasteelruïne Horst

Geitenkermis - optreden Handle
With Care en Dj Fissa
Tijd: 20.30 uur
Organisatie: De Geitenclub
Locatie: Café Ald Vors Broekhuizenvorst

zo
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Demonstratie veilingklok
Tijd: 11.00 uur
Locatie: museum De Locht Melderslo

Nieuwjaarsconcert
Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie Lottum
Locatie: Harmoniezaal Lottum

Koffiedrinken met VVD Horst aan
de Maas
Tijd: 12.00-16.00 uur
Organisatie: VVD-afdelingen Horst aan de Maas
Locatie: Lambertusplein Horst

di
17
01
wo
18
01

Open Coffee Met life- en loopbaancoach Marlie Franssen

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Stichting His Hope
Locatie: Toon Hendriksstraat 1 Horst

Tijd: 08.30-10.30 uur
Locatie: Parkhotel Horst

Infoavond project Verbinden en
Versterken
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Exodus en diaconaal pastoraal
medewerker Chanthal Wouters
Locatie: Parochiehuis Sevenum

Lezing popmuziek

Tijd: 12.15 uur
Organisatie: Challenge Arena Keepersopleiding
Locatie: sportcentrum De Riet Horst

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: LGOG Kring Ter Horst
Locatie: museum De Kantfabriek Horst

Aftreden Dreumelprins Ted I
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging D’n Dreumel
Locatie: zaal De Lange Horst

Dorpsraadsvergadering

Start expositie Remember Me

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 14.00 uur (t/m 26 maart)
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis Aan de Brug America

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis ’t Haeren Grubbenvorst

do
19
01

Jeugdprinsengalabal
Tijd: 14.11 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Dorpsraadsvergadering
Tijd: 20.00 uur
Locatie: sport- en partycenter De Riet Horst

Jeugdprinsenbal

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: gemeenschapshuis ’t Haeren Grubbenvorst

Tijd: 20.30-22.00 uur
Locatie: café Os Kruuspunt Meterik

Problemen met
uw kunstgebit?

Enthousiaste Scholieren!
www.rotjes.com

Feestelijke opening multiculturele
huiskamer

Keepers Xperience Indoor

Ter versterking van ons team medewerkers
zijn wij op zoek naar

• Ben jij een scholier van 14 jaar of ouder?
• Vind je werken in een jong en gezellig
team belangrijk?
• Wil jij op zaterdagen en in schoolvakanties
geld verdienen?

ma
16
01

Bel dan zo snel mogelijk 06-12617178
en vraag naar Tobias. Je kunt ook een e-mail
sturen naar tobias@rotjes.com
Rötjes young plants Horsterdijk 116 Lottum

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
ja
dan 22 st!
r
o
in H
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

12
01

Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 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
13 t/m 19 januari 2017
Tandunique Sevenum BV
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
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

09.00

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

anco lifestyle centre

Meerlo
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

kinderprins en -prinses uit, die dit
jaar van basisschool De Samensprong
komen. Daarna komt de jeugdprins uit.
Het evenement begint om 14.11 uur en
speelt zich ook af in zaal ‘t Haeren in
Grubbenvorst.

HALLO voordeelpas
ANBISE

Heilige mis

terd door feestband Sjoetingstied en
DJ The Party Brothers. Het prinsenbal vindt plaats in zaal ‘t Haeren in
Grubbenvorst. Het begint om 20.11 uur.
Jeugdprins Jens I treedt zondag 15 januari af. Aansluitend komen de nieuwe

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

19.15

Lottum

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

De huidige prins, Peter I, treedt
zaterdag 14 januari om 20.49 uur af,
samen met zijn adjudanten Tim en
John. Vervolgens komt om 21.49 uur
de nieuwe prins carnaval uit met zijn
gevolg. De avond wordt opgeluis-

Deelnemers

Kronenberg

zondag

Drie dagen lang is de Geitenclub in de
weer geweest met het voorbereiden van
deze maaltijd, waar vorige jaren ruim
honderd bezoekers op afkwamen.

Het jaarlijkse prinsenbal van gekke maondaagsvereiniging De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst wordt gehouden op zaterdag 14 januari. Dan komt de nieuwe prins van De Plaggenhouwers uit. Op zondag 15 januari komt de
nieuwe jeugdprins en kinderprins-prinses uit.

Hegelsom

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

vinden een aantal activiteiten plaats rond
het mysterieuze thema Mythen & Sagen.
Ook start zondag de kaartverkoop voor
het Geitenmaal van woensdag 18 januari.

09.45

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

Heilige mis

De Geitenkermis wordt op zaterdagavond 14 januari om 20.30 uur afgetrapt
met optredens van Dj Fissa en de band
Handle With Care. Zondag 15 januari

Prinsen- en jeugdprinsenbal

Grubbenvorst

zondag

De traditionele Geitenkermis in Broekhuizenvorst vindt plaats van zaterdag 14 tot en met woensdag 18 januari.
Alle activiteiten van de Geitenkermis vinden plaats bij eetcafé Ald Vors in Broekhuizenvorst.

19.15

Griendtsveen
zondag

Geitenkermis Broekhuizenvorst

11.00

Broekhuizen
zondag
		

service 23

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

zondag
		

10.00
14.30

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

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
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Paramedische
Voetzorg Horst
20% korting op alle voetproducten

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

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

Brownies & downieS
Eén gratis consumptie
bij de lunch

Pakje!

Het LoopCentrum

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Duet Kappers

De Schuilplaats

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

5% korting op de rekening

Koffie voor E 1

Tienray

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Janssen Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

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

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 4,50

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
20% korting op entree

Wauw speciaal voor jou

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Logeerhuis Kapstok

Driegangenmenu voor E 10

Eén nacht gratis logeren

Wereldpaviljoen Steyl

Eclicker

Lunchroom Lekker Gewoën

Entree voor E 5

APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

25% korting op het tweede
gerecht

The Zen Company

Eetcafé Ald Vors

Museum de Kantfabriek

Priesternoodnummer

Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie

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

My-LifeSlim

Zorgboerderij “Boer” Hans

E 12,50 korting op de intake

10% korting

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

17.30

10% korting op de eerste
behandeling

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

E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions
15% korting op zonnecosmetica

Voordeelpas

Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

NIEUW IN TEGELEN!
Onze nieuwe, tweemaal zo grote winkel opent 14 januari op de Engerstraat

Op
e
n
i
n
g
1
4
j
a
n
.

ALLE
S
WINKEL
VIEREN
FEEST!

FEESTPRIJS!
79,-

59,-

SLEDESTOFZUIGER / VS01C110

t5FMFTDPPQCVJTt8BUUWFSNPHFO
t.FUTUPG[BL JOIPVEMJUFS

Alle ﬁlialen vieren feest mee! Kom langs voor feestelijke acties!
1 5
4
0 5’’
cm
GRATIS BEZORGD &
GEINSTALLEERD!
GRATIS BEZORGD &
GEINSTALLEERD!
849,-

FEESTPRIJS!

FEESTPRIJS!

675,-

995,-

1299,-

WASMACHINE / WM16O5C2

t&OFSHJFLMBTTF"
t7VMHFXJDIU,(t4OFMIFJEUQNt3FTUUJKEJOEJDBUJFt
4UBSUVJUTUFMt(FMVJETOJWFBVE#E# CJK[POEFSTUJMtJ2ESJWFNPUPSNFUKBBSHBSBOUJF

LED-TV / 55UH850

tJODI DN CFFMEGPSNBBUt,6)%SFTPMVUJFt%t4NBSU57t)FSU[
t%7#5t.PEFSOFOTMBOLEFTJHOt)%.* 64#JOHBOHFO

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond (Retailpark)

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt

Vanaf 11 februari
Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen

Vanaf 1 april
Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

T. 0475-425262
T. 0475-440353
T. 077-3983021
T. 077-3738511
T. 0475-319595
TUMMERS
MAAKT
HET VERSCHIL
- ENTHOUSIAST,
GASTVRIJ
EN BETROUWBAAR!

