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Dorpsbrunch De Vlaskop
Carnavalsvereniging De Vlaskop in Melderslo organiseerde zondag 12 november in het kader van het 55-jarig jubileum een brunch voor het hele dorp. Deze werd gehouden
in MFC De Zwingel. Na de brunch stonden er diverse muziekoptredens op het programma. De brunch vormde de afsluiting van het jubileumweekend dat op vrijdag startte.
In Museum De Locht is het in het kader van 5x11 De Vlaskop nog tot half februari een speciale tentoonstelling te zien.

Station Grubbenvorst blijft onzeker
De komst van een station in Grubbenvorst blijft onzeker. Tijdens de vergadering van de Provinciale Staten van
Limburg op vrijdag 10 november werd een definitieve beslissing over het station Grubbenvorst Greenport-Venlo
opnieuw uitgesteld.
Door financiële tegenvallers is
er in de realisatie van het station in
Grubbenvorst een tekort van 10,7 miljoen euro ontstaan. Daarom zou het
station er in eerste instantie niet
komen. Provinciale Staten stemde
afgelopen vrijdag echter voor het
behouden van het station binnen het
ontwerp van de Maaslijn, onder de
voorwaarde dat het Rijk een bijdrage
levert. Mocht er een aanzienlijk deel
van de benodigde 10,7 miljoen euro
vanuit het Rijk ter beschikking komen,
dan wordt het station alsnog gerealiseerd. Piet Seegers van werkgroep
Station Grubbenvorst-Greenport-Venlo.

NU is optimistisch over de eventuele
komst van het station. “Ik acht de kans
groot dat er vanuit het Rijk geld wordt
vrijgemaakt. Er lopen al lobby’s met
Tweede Kamerleden over het vrijmaken
van een paar miljoen. Als het Rijk al een
deel kan bijdragen, geloof ik dat de
provincie de rest bijlegt en dat het
station er komt”, zegt hij.
Ook gemeente Horst aan de Maas
gaat er vooralsnog vanuit dat het station
er komt. Wethouder Paul Driessen:
“De Kamer is nu aan zet en dat kunnen
wij verder niet beïnvloeden, maar wij
zetten er vol op in dat het station er
komt.” Gemeentes Venlo en Horst aan

de Maas en Greenport Venlo hebben al
aangegeven samen een bijdrage van
minimaal 6 miljoen te willen leveren
als het station er komt. Daarvan komt
zeker 1,25 miljoen uit Horst aan de
Maas. Dit geld zal worden gebruikt
voor bijkomende kosten, die te maken
hebben met de bereikbaarheid en de
ruimtelijke inrichting van en rondom
het station. Wethouder Driessen:
“Deze kosten staan los van het tekort
van 10,7 miljoen, maar betekenen wel
dat wij als regio al minimaal 6 miljoen
euro bijdragen aan de realisering van
het station en de inrichting van de
omgeving.”

Lever nu een vol pluspunten
boekje in bij de servicebalie
Lucassen | Patronaat 13c | Horst | 077 396 13 90 | plus.nl
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Groeiende collectie museum Oorlog in de Peel
Museum Oorlog in de Peel in Melderslo heeft de collectie van een andere
verzamelaar erbij gekregen. Dit gebeurde nadat de collectie aan museum De
Locht geschonken zou worden, en zij als tussenpersoon museum Oorlog in
de Peel betrok.
Gé Heinemans, voorzitter van
Stichting Oorlog in de Peel: “Museum
De Brede in Maasbree werd opgeheven,
want op de plek waar zij gevestigd
waren, worden nieuwe appartementen
gebouwd.” Edie Pouwels, eigenaar van
de collectie van museum Oorlog in de
Peel, vertelt verder: “De vrijwilligers
van dat museum zijn toen op zoek
gegaan naar een nieuwe locatie voor
de collectie, die eigendom was van
de familie Tielen. Daarbij dachten ze
aan De Locht. Zij waren heel blij met
het oudheidkundige deel, maar het
oorlogsspul paste daar niet goed bij.

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
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Bas Peeters,
Yana van de Sande, Anke Verbeek
en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
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

Toen stelde Piet Lenssen van De Locht
ons als alternatief voor.” Vervolgens
is de familie van de collectie van de
Brede in overleg gegaan met Edie. “En
zij konden al snel door een deur. Toen
heeft de familie Tielen nog familieoverleg gehad en heeft ze besloten om
ons haar vertrouwen te geven en de
collectie aan ons geschonken.”, vertelt
Heinemans.

Stukken uit de regio
In de collectie van de familie Tielen
zitten bijzondere stukken, zo vertelt
Heinemans. “Het zijn stukken uit de
regio. Bijzonder is bijvoorbeeld een
NSB-vlag. Die is ongeveer twee bij drie
meter en heeft waarschijnlijk aan het
gemeentehuis in Weert gehangen.”
Pouwels vult aan: “Maar heel speciaal
is wel de uitrusting van Jan Tielen.
Hij heeft zich bij de geallieerden
aangesloten toen dit gebied bevrijd
werd. Hij werd toen stoottroeper en is
met het geallieerde leger meegegaan.
Daardoor is hij uiteindelijk nog tot
diep in Duitsland gekomen. Bijzonder
is ook dat we daar nog een kaart van
hebben gekregen, waar die route op
is uitgetekend. Verder hebben we zijn
uniform en eretekens gekregen.”
Doordat de collectie van Edie
Pouwels de laatste jaren aanzienlijk

is gegroeid, is het moeilijk om ruimte
te vinden voor alle voorwerpen.
“Dat constateerden we vijf jaar
geleden al, toen we de collectie van
Rode Kruis- spullen uit de Tweede
Wereldoorlog van Jan van Heijster
kregen. Dat bracht de zaak aan het
rollen. Daarna kregen we nog de
bruidsjurk gemaakt van parachutestof
van de familie Hubers en van Museum

De Locht kregen we nog voorwerpen
uit een expositie over de vervolging
van Jodenkinderen”, vertelt Pouwels.
Het eerste plan was dan ook om
een stuk aan te bouwen. “Maar na
aanleiding van de schenking van de
familie Tielen zou ook die aanbouw
in de toekomst te klein zijn. Daarom
hebben we besloten om een nieuw
gebouw te bouwen. Een loods,

waar bijvoorbeeld ook ruimte is voor
diverse displays waarin we aangeklede
poppen kunnen neerzetten, zodat deze
een verhaal kunnen vertellen wat nog
beter overkomt op bezoekers en met
name schoolkinderen.” Als streefdatum
hebben ze 2019 gesteld. “We moeten
nu echt aan de slag, maar door die
datum vast te stellen hebben we een
stok achter de deur.”

Werkgroep beschuldigt gemeente
van onbehoorlijk bestuur
Werkgroep Behoud Woonomgeving De Paes beschuldigt gemeente Horst aan de Maas en provincie Limburg van onbehoorlijk bestuur. In een brief
gericht aan onder andere het College van B&W van Horst aan de Maas stelt de werkgroep dat gemeente en provincie niet transparant communiceren en een
ondernemer een voorkeursbehandeling geven.
Werkgroep Behoud Woonomgeving
De Paes verzet zich al enkele jaren
tegen de uitbreiding van varkensbedrijf
Ashorst aan de Veld-Oostenrijk in Horst.
Naar eigen zeggen ervaren zij al vanaf
2012 stank en vrezen zij dat dit na
de uitbreiding alleen nog maar erger
wordt. Er zijn al diverse bestuurlijke
overleggen geweest met de ondernemer en vertegenwoordigers van de
gemeente en provincie. Volgens de
werkgroep lijkt het er echter op dat de
ondernemer wordt voorgetrokken door
de provincie en gemeente. Er loopt al
enkele jaren een vergunningsaanvraag
bij provincie Limburg voor de uitbreiding en een procedure om onderdelen
van het bedrijf die in eerste instantie
niet pasten in het bestemmingsplan,
te legaliseren. Volgens de werkgroep
werd eind februari van dit jaar afgesproken dat de ondernemer samen
met haar zou proberen tot verdere
afspraken te komen.
Enkele weken later kwamen de
bewoners erachter dat er, zonder
dat zij hierover geïnformeerd waren,
een conceptvergunning ter inzage
lag. “Deze actie door bestuurders
en ondernemer om hiervan niets
met ons te communiceren heeft ons
vertrouwen diep geschaad”, aldus de
werkgroep in de brief aan provincie
en gemeente. Volgens de werkgroep
werkt de provincie mee aan het

legaliseren van economische delicten.
Een woordvoerder van gemeente Horst
aan de Maas laat desgevraagd weten
dat de brief op de agenda staat van

de raadsvergadering van 12 december. “We hebben kennisgenomen
van de brief en vinden dit in eerste
instantie een aangelegenheid van de

provincie.” Het stuk staat tevens op
de agenda van de Statencommissie
Mobiliteit en Duurzaamheid van vrijdag 17 november.

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

Ontbijten tussen de koeien
Groep 6 en 7 van basisschool De Bottel uit Lottum aten op vrijdagochtend 10 november hun boterhammen tussen de koeien. Het ontbijten op een boerderij was een onderdeel van het nationale
schoolontbijt waar de school aan meedeed.
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Miëlderse muziekquiz
heeft vijfjarig jubileum
Toen zes Meerlose inwoners vijf jaar geleden het idee hadden om een muziekquiz te beginnen, hadden ze
geen idee wat ze moesten verwachten. Nu, vijf jaar later, viert de Miëlderse muziekquiz haar lustrumjaar.
De quiz is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het dorp.

Honden vergiftigd
De politie in Horst waarschuwt hondeneigenaren die met hun
huisdier gaan wandelen op de Wachtpostweg in America. Bij de
dierenartsenpraktijk in Horst zijn de afgelopen periode namelijk drie
meldingen binnengekomen van vergiftigde honden.
De meldingen werden tussen
midden en eind oktober gedaan. De eerste twee waren pups waarvan er een
aan de gevolgen van de vergiftiging is
overleden en de tweede pup ternauwernood kon worden gered. Ook de derde
hond overleefde de vergiftiging.
De honden vertoonden allemaal na

anderhalf à twee uur vergiftigingsverschijnselen als braken en bloed uit de
anus, aldus de politie. De honden zijn
vermoedelijk vergiftigd aan de
Wachtpostweg in America. De politie
vraagt mensen die iets opgevallen
contact op te nemen via 0800 60 70 of
Meld Misdaad Anoniem 0800 70 00.

5.3 VOOR

Johan Coenders: “We delen eigenlijk
allemaal een passie voor muziek.
We bezoeken festivalletjes en zitten
’s avonds wel eens een biertje te
drinken, ouwehoeren dan wat en
luisteren muziek. Samen deden we mee
met de Horster Popkwis, en toen
dachten we: dit moeten wij ook
kunnen.” De vriendengroep van zes man
voegde daad bij woord en kwam in
contact met De Muziekfabriek, die in het
gebouw De Speulplats zit.
“We waren toen net een stichting”, vertelt Marij Theelen van
De Muziekfabriek. “We proberen
sindsdien zo veel mogelijk partijen die
zich bezig houden met muziek, samen
te brengen. Daarbij proberen we ook
de connectie met het dorp te maken.
De muziekquiz helpt daar goed mee.”
Coenders: “Sinds het eerste uur hebben
we de quiz in De Speulplats gehouden,
daar zijn we erg blij mee.”
“Op de quiz komen veel verschillende mensen af”, vertelt Hans
Sijbers, medeoprichter van de quiz.

“Buurgenoten, die elkaar verder nauwelijks kennen. Mensen met dezelfde
hobby of die op dezelfde sport zitten,
ouders met kinderen en kleinkinderen.
Belangrijk is alleen dat deelnemers
een link hebben met Meerlo. Maar dat
hoeft maar een kleine link te zijn, één
persoon uit het dorp is voldoende.”
Coenders vult aan: “Of mensen die
vroeger hier hebben gewoond, die
hebben ook wel eens meegedaan.”
Piet Wagemans van De Muziekfabriek:
“We proberen met onze stichting zo veel
mogelijk mensen te betrekken, dus dit
sluit daar goed bij aan.
De quiz wordt al sinds de eerste
editie drukbezocht. Sijbers: “Het eerste jaar hoopten we op ongeveer tien
teams. Dat werden er uiteindelijk
twintig. Net zoveel als dat we plaatsen
hadden. Zo hebben we het ieder jaar
vol zitten. Dit jaar hebben we zelfs twee
aanmeldingen meer, dus we moeten
nog even kijken of we die een plekje
kunnen geven.” Met de vragen uit de
quiz richten ze zich op iedereen. Voor de

grote muziekkenners zijn er genoeg
moeilijke vragen. “En de minder goede
kenners kunnen ook nog een score van
50 procent halen. En uiteindelijk hebben
ze allemaal schik gehad”, vertelt Sijbers.
De organisatie neemt ieder jaar de
moeite om de quiz zo leuk mogelijk te
maken. Sijbers: “We hebben mensen in
de organisatie die goed overweg kunnen met video’s en animaties kunnen
maken. Ook hebben we ieder jaar een
live-ronde. In de eerste jaren hadden we
daar de fanfare voor. Vorig jaar hadden
we een broer en zus die popparodieën
speelden op gitaar en met zang. Dit jaar
hebben we een dj-duo, Wim Goumans
en Patrick van Meijel. Zij treden ook
vaker op in de soos in Meerlo. We zoeken het altijd in de omgeving. “
Ook houden de organisatoren actief
Facebook bij. Daar zetten ze al voorproefjes op en ieder jaar verstoppen
ze een joker. “Die kunnen ze dan aan
de hand van hints vinden. Al werden
ze dit jaar wel heel snel gevonden”,
lacht Coenders.

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

Patio Cyclaam
Diverse kleuren.
Ø 10 cm.
3 stuks 7.47

ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR.
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 46. GELDIG VAN 16-11 T/M 22-11. OP=OP

Crist Coppens
Alleen dinsdag
21 november

Half-om-half gehakt

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

www.coppens.keurslager.nl

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

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

Paardenmarkt in Lottum
Het centrum van Lottum stond maandag 13 november in het teken van de traditionele Paardenmarkt.
Er werden paarden verhandeld, op de braderie was van alles te koop en in het Jol-gebouw was de Jol-kermis.

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl
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Lintje voor brandweerlieden
Angela Alards-Achten (51) uit Horst aan de Maas en Ton Pijpers (56) uit Sevenum hebben vrijdagavond
10 november een lintje ontvangen voor hun bijdragen aan de maatschappij. Beiden hebben zich meer dan 20 jaar
ingezet voor de vrijwillige brandweer.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Angela is begonnen als brandwacht en heeft nu de positie van
postcommandant. Tijdens de regionalisering van de brandweer heeft Angela
in deze functie ervoor gezorgd dat de
post Horst bij elkaar werd gehouden.
Daarnaast is Angela de eerste vrouw
ooit die een aanstelling kreeg bij de
vrijwillige brandweer Horst.
Vanwege haar belangstelling op

allerlei brandweergebieden, heeft
Angela veel opleidingen en cursussen gevolgd en meerdere nevenfuncties vervuld binnen de brandweer.
Ze was bijvoorbeeld erg betrokken
bij de rookmeldercampagne van de
gemeente Horst aan de Maas.
Ton is zelf 20 jaar actief binnen de
brandweer en heeft naast de standaard brandweeropleiding ook

extra scholing gehad. Hij heeft zich
vooral ingezet voor Waarschuwingen Verkenningsdienst. Op de post
Sevenum vervulde Ton verschillende
functies zoals onderdeel uitmaken
van de voertuigcommissie en de
zorg dragen voor het onderhoud
aan de maskers. Beiden werden
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

HALLO in Wenen
Met Kaartclub MZIP maakten Nelly en Anny uit Horst, Ans uit
Hegelsom en Fried uit Sevenum een reisje naar Wenen. Daar hadden
ze vanaf het monument De Gloriette mooi uitzicht op paleis
Schönbrunn. De HALLO mocht daarbij natuurlijk niet ontbreken.
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Initiatief SP Horst aan de Maas

Lokale afdeling Nationaal
ZorgFonds opgericht
Een groepje inwoners uit Horst aan de Maas heeft onlangs op initiatief van de SP Horst aan de Maas een
lokaal comité opgericht van het Nationaal ZorgFonds (NZF). Tijdens een informatieavond op maandag 25 september, die de oprichting van dit comité als doel had, zijn er vijftien mensen opgestaan die zich actief gaan inzetten
vanuit het comité in Horst aan de Maas. Paul Geurts, Maria Jansma, Rem Ruitenberg en Marieke Arts maken daar
deel van uit.
Het comité Nationaal ZorgFonds
Horst aan de Maas is voortgekomen
uit het landelijk Nationaal ZorgFonds.
Deze actiegroep heeft als doel de
afschaffing van het eigen risico en het
vervangen van de huidige commerciële zorgverzekeraars door één niet
commerciële landelijke verzekeraar.
Geurts: “In de actuele situatie zijn er
meerdere zorgverzekeraars die elkaar
uit de markt proberen te vechten met
allerlei aanbiedingen. Daarom zet het
Nationaal ZorgFonds zich in voor één
nationale zorgverzekeraar voor iedereen. Ook wordt er door verzekeraars
heel veel geld gestoken in bureaucratie en in het voeren van campagne,
dat geld kan beter voor de zorg worden gebruikt.”
Behalve het invoeren van één
Nationaal ZorgFonds, pleit het NZF
voor de afschaffing van het eigen
risico. Geurts: “Het eigen risico
betekent feitelijk een boete op
ziek zijn. Voor mensen die het niet
breed hebben, kan dit een reden
zijn om niet naar de dokter te gaan.
Ook chronisch zieken zijn altijd gedupeerd.” Het Nationaal ZorgFonds is
van mening dat de afschaffing van het
eigen risico kan worden bekostigd van
wat er bespaard kan worden binnen
de zorgverzekeringen en vanuit een
bijdrage van het Rijk.
Het Nationaal ZorgFonds Horst

aan de Maas heeft als doel om deze
punten onder de aandacht van de
mensen te brengen. Daarnaast heeft
het comité ook een lokale insteek,
waarbij het wil inspelen op de lokale
problemen in de zorg. Het eerste
punt waar het comité zich op gaat
richten, is de huidige manier van het
voeren van ‘keukentafelgesprekken’.
“De gemeente wil zorgaanbieders
verbieden om zorgvragers te ondersteunen bij die keukentafelgesprekken. Een keukentafelgesprek is
een gesprek van de zorgvrager en
iemand van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning, die bepaalt welke zorg
geleverd gaat worden”, legt Geurts uit.
Jansma: “De zorgverlener van de zieke
mag niet bij dit gesprek aanwezig
zijn. Ook eventuele experts zitten er
niet bij. Dat levert stress op voor de
zieke, die daardoor misschien niet de
dingen krijgt die hij of zij nodig heeft.”
Ruitenberg voegt toe: “Juist bij zo’n
gesprekken is er het fijn om er iemand
bij te hebben waar je vertrouwen in
hebt, iemand die je echt kent.”

Onderzoek
naar ’zorg op maat’
Naast de keukentafelgesprekken
gaat het comité zich bezighouden met
onder andere de invalideparkeerplaatsen in de gemeente, het vergoeden

van kosten van vervoer voor mensen
met een beperking en de ondersteuning van mantelzorgers. Ook wordt er
onderzoek gedaan naar zogenaamde
‘zorg op maat’ bij de aanbieding van
de collectieve verzekering voor mensen met een minimuminkomen. Arts:
“Bij zorg op maat wordt er per persoon
gekeken naar wat voor zorg diegene
nodig heeft, en hoe dat verzekerd kan
worden. Zo kunnen er voor chronisch
zieken regelingen worden getroffen, bijvoorbeeld op het gebied van
fysiotherapie.”

Richten op plaatselijke
onderwerpen
“Landelijk zit het Nationaal
ZorgFonds zich vooral in voor de
afschaffing van het eigen risico.
Wij gaan ons ook op plaatselijke
onderwerpen richten”, legt Jansma uit.
Ze voegt toe: “Natuurlijk nemen wij de
landelijke thema’s ook mee. Die kunnen we vanuit heel klein dichterbij de
mensen brengen, door bijvoorbeeld
informatieavonden te organiseren.”
Zo’n 400 mensen uit de gemeente
Horst aan de Maas hebben laten
weten dat ze achter de ideeën van het
Nationaal ZorgFonds staan. Jansma:
“En zo hopen we dat het initiatief
zich steeds verder verspreidt, als een
olievlek.”

Ook automaat!

L

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

Gezocht

NT2 Docent
m/v deeltijd regio: Nederland

Werkvloer-inburgering biedt cursisten een veilige
leeromgeving, persoonlijk contact en maatwerk.
Door gestructureerd en organisatorisch te werken, begeleiden
we de cursisten naar hun (verplichte) leerdoelen.
Wij zoeken!
Een enthousiaste NT2 Docent. Een medewerker met een proactieve instelling, met passie voor het vak doceren, de doelgroep en
de Nederlandse taal. Je bent flexibel en bereid tot werken in de
avond en tijdens schoolvakanties. Daarnaast zoeken wij in deze
functie iemand die zelfstandig kan werken en methodisch
en praktisch te werk gaat.
Belangrijkste taken:
• enthousiasmeren en motiveren van de cursisten;
• kennis hebben van de verschillende lesmethodes;
• afnemen van intakes en taaltesten (startniveau bepalen);
• voorbereiden en plannen van de (taal-)lessen;
• voortgang van maximaal 12 cursisten per groep bewaken;
• op de hoogte zijn en blijven van de veranderingen, die de
overheid oplegt aan examens en trajecten;
• rapporteren aan opdrachtgevers;
• contacten onderhouden met de klanten/opdrachtgevers.
Belangrijke competenties:
• enthousiast;
• creatief;
• improviserend;
• optimistisch;
• zelfstandig;
• flexibel.
Functie-eisen
• in bezit van auto en rijbewijs B (eis);
• in het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor het
basisonderwijs of een eerstegraads of tweedegraads
onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs (eis);
• ervaring met de doelgroep (volwasseneducatie) (pre);
• ervaring met het lesgeven van werknemersvaardigheden;
• kennis van Word en Excel;
• affiniteit met de schoonmaakbranche.

HALLO in Blegny
Biek en Mie Dirckx uit Sevenum zijn op 23 november 50 jaar getrouwd. Om ze te feliciteren kregen
ze van hun kinderen en kleinkinderen een weekendje Mechelen cadeau, waarbij ze samen de steenkolenmijn van Blegny bezochten. Oud-mijnwerker Biek kon zo zijn ervaringen onder de grond delen
met zijn familie. Vlak voor het mijnavontuur gingen ze nog samen met de HALLO op de foto.

Informatie en solliciteren
Heeft u naar aanleiding van deze vacature nog vragen of wilt u
direct solliciteren neem dan contact op met Alda Haegens.
e-mailadres: a.haegens@dewerkvloer.com
Tel.nr. 06 - 51 87 59 15

Macroweg 22 5804 CL Venray
0478 - 51 35 67
info@dewerkvloer.com
www.dewerkvloer.com
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Nooit zul je door de tuin meer lopen
waar iedere bloem en iedere plant
al die jaren dat jij daar woonde
getuigde van jouw zorgende hand.

Jouw verlies was er al voor het einde
de rouw, voordat je afscheid nam
Toen die zekere verwarring
bezit van jouw gedachten nam,
Wij voelden met jou mee, jouw stil verdriet
Nu rouwen wij, maar vergeten zullen we je niet

Na een werkzaam leven en tot het einde toe zelfstandig.
Wij nemen afscheid van ozze va, opa en super-opa
in de mooie leeftijd van 92 jaar.

Tot ons groot verdriet is, toch nog onverwacht, van ons heengegaan
mijn lieve man, vader, opa en superopa

Jan Nillesen

Mies Janssen

echtgenoot van

Nel Nillesen – Hegger

“Stuks Mies”

In de leeftijd van 76 jaar

echtgenoot van

An Janssen-Hoeijmakers †

Nel
Martin & Esther
Jacky & Tom
Liz
Leo
Peggy & Thomas
Sander

Leunen, Nel en Piet
Marieke
Anneke en Pay
Horst, Ley en Truus
Moniek en Leon, Iva
Kim en Manuel, Mylan, Jarah
Hilversum, Anny en Dirk
Mirjam, Isabelle
Eline en Wessel, Jaxx
Laura en Rogier, Zoe, Odin

Bijeenkomst om 13.45 uur in de ontvangstkamer van het
crematorium waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
In plaats van bloemen wordt een bijdrage voor de
Nederlandse Hartstichting op prijs gesteld. Hiervoor staan
collectebussen bij het condoleanceregister.

Horst, Gert en Henk
Loes en Wouter

Na de dienst is er een samenzijn in de koffiekamer
van het crematorium, waar u van harte welkom bent.

Horst, Theo en Yvonne
Linda en Kay, Jade
Bas en Ingrid
Lieke en Bram

Jan ligt opgebaard in Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4
te Horst waar u woensdag 15 november en donderdag 16 november
van 19.00 uur tot 20.00 uur persoonlijk afscheid
van hem kunt nemen.

Horst, Peter en Jacqueline
Marloes
Ilse
11 november 2017
Harrie Driessenstraat 3a, 5961 TT Horst
Donderdag is om 19.30 uur de avondwake
in de St. Lambertuskerk, St. Lambertusplein 16 in Horst.
De uitvaartdienst zal plaats vinden op vrijdag 17 november
om 10.30 uur in voornoemde kerk,
waarna we ozze va te rusten leggen bij os moe.

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.
Diane voor diverse massages.
Diane Maasbree, voor diverse
ontspanningsmassages
06 16 67 03 81.

Weerbaarheidstraining.
In januari start weer een training in
Horst voor kinderen van 6 t/m 8 en
8 t/m 12 jaar. Leren hoe je je sterker
kunt voelen! 6 woe.midd. in Horst.
Info: zelfverzekerdkind.nl of mail info@
michaele.nl
Witveld Bloembinders,
vanaf 17 november in kerstsfeer.
Kom kijken en laat u verrassen!

pap en mam
opa en oma
met jullie 50-jarig
huwelijksfeest
17-11-1967

17-11-2017

Angelique en Rob en Sam
Chantal en Jos,
Youri en Kyra

Venlo, 12 november
Raadhuisstraat 5, 5975 BJ Sevenum
De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op vrijdag 17 november 2017 om 14.00 uur in de aula van
crematorium Venlo, Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo.

Bladel, Ger en Margaret
Debbie en Sander, Tess, Pim
Niels en Aimee
Ken en Moniek

Proficiat

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Kijk op onze site en meld u aan of bel
077 467 01 00.

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

Te koop houtbriketten.
Tel. 06 50 63 13 61 Lottum.

Zomerhuis te huur Mallorca.
Te huur zomerhuis in Mallorca in voor
en najaar 150 m van het strand.
Info www.huibertcati.nl.
Facebook huisbertcati

De Kogeldistel. Kerstshow
Bloemsierkunst de Kogeldistel.
Zat. 25 nov 13.00-19.00 uur &
zon. 26 nov 11.00-17.00 uur.
Kogelstraat 62 Hegelsom.
Te huur ruime opslagloods, 600 mtr.,
gelegen in Lottum. 06 12 50 53 73.
Open dag Steyl sieraden sjaals.
Zondag 19 november van 12-17
uur. Loop eens gezellig binnen en
kom kijken naar de nieuwe collectie
sieraden en sjaals. Ook hebben we
stijlvolle cadeautjes voor Sint en Kerst.
Kloosterstraat 18 Horst.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
T.k. gevraagd landbouwmachines
2.3.4.schaar wentelploegen frees/
kipper/mesttank/maaier/hark/
schudder/bloter/weisleep/tractors enz.
06 19 07 69 59.

Rijbewijskeuringen Senioren wekelijks
B. Minken, arts, Venrayseweg 40,
Wanssum. Tel. 0478 53 17 48.

Schilder nodig? Voor al uw schilderwerk
binnen en buiten belt u Jan Bosman.
077 475 0980/06 11 35 09 70.

Sinterklaas. Te huur Sint- en
Pietenpakken, namens de Werkgroep
Sinterklaas 077 398 45 31.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Trots zijn wij dat os pap en
mam, opa en oma

Theo en
Henny Douven
vrijdag 17 november
50 jaar getrouwd zijn.
Kinderen en kleinkinderen

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.
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.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website!
Bel mij op 06 31 52 45 17.
Valise Atelier & Natuur.
Vanaf 6 december veel kerstworkshops
vegetatief vormgeven in het atelier.
Interesse? Data en tijden in de
agenda van www.valise.nl of volg de
voorbereidingen via facebook.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Gerrie

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

van den
Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl
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Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht
Flink was jij je hele leven
moedig ben je tot het einde gebleven
Flink wil je nu dat wij zullen zijn
maar afscheid nemen doet ons zo’n pijn

Geboren

Tess
7 november 2017
Dochter van
Rob en Anne
Lammers-Pennings

Omdat wij dankbaar zijn voor al haar liefde en zorgen
gedurende een lang leven, zijn wij nu verdrietig
dat van ons is heengegaan, op 94-jarige leeftijd
mijn lieve vrouw, ôs mam en oma

Mien Wijnhoven - van Velzen
echtgenote van

Piet Wijnhoven
Horst, 14 november 2017
Herstraat 1, 5961 GG Horst
Piet
Ger & Mariet
Roy & Simone
Elle
Thea & Joop
Magda & Jan
Astrid & Tom
Jacqueline & Pieter
José & Fred
Yvonne & Rob
Kim & Michel
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 20 november 2017
om 10.30 uur in de Sint-Lambertuskerk,
Sint Lambertusplein 16 te Horst waarna we
Mien te rusten zullen leggen op de r.k. begraafplaats,
Deken Creemersstraat 36 te Horst.
Mien ligt opgebaard in Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst waar u zaterdag 18 november 2017
van 16.00 uur tot 17.00 uur persoonlijk afscheid
van haar kunt nemen.

Ulevellen bracht ze mee, ieder kreeg er minstens twee!
We zijn dankbaar dat we voor

Mientje Wijnhoven
mochten zorgen en nu verdrietig omdat we van haar
afscheid moeten nemen. We zullen Mientje, met haar mooie liedjes
en gezelligheid gaan missen.
Wij wensen Piet, de kinderen en de familie veel sterkte toe.
Bewoners, medewerkers en
vrijwilligers van Gooiendaag

Vrienden-/vriendinnendag!
Op vrijdag 24 november bij Slender
You Fit. Kom die middag/avond
gezellig samen gratis sporten. Meld je
snel aan (vol=vol) en bel 077 398 49
71. Die dag zijn er ook leuke acties!
www.slenderyoufit.nl

zorg voor ouderen

Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Gevonden sjaal (bordeauxrood) bij
Herraets in Horst. Tel. 06 27 53 57 85.

Cadeauweken bij Cleopatra

Geboren

Fiene

7 november 2017
Dochter van
Barry van Ham &
Nicole Tegels
De Beuk 42
5976 PP Kronenberg

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Zwemles in combinatie met “Klim en
Plonspas” bij Camping Beringerzand.
Kijk op www.rodanzwemschool.nl
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Witveld Bloembinders, vanaf
17 november mooie retro accessoires
en een overdaad aan planten.
Woninginrichting bij u thuis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden v.a. € 150,00,
laminaat € 24,95 m2 incl. leggen,
raambekleding gratis monteren. Bel
06 16 37 45 14 voor gratis prijsopgave.

nieuws 07

Belastingdienst valt
bedrijf Meterik binnen
De FIOD (fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) heeft woensdag
8 november een inval gedaan in een bedrijfspand in Meterik. De inval
houdt verband met de aanhouding van een 44-jarige springruiter uit
Wierden.
De ruiter heeft een trainings- en
handelsstal voor paarden en wordt
verdacht van onjuiste belastingaangiften en het niet voeren van een
juiste administratie. Uit onderzoek
van de FIOD in de administratie
over de jaren 2011 tot en met 2015
blijkt dat de man meer paarden
heeft verkocht dan er aan omzet
is geboekt. Daarmee heeft hij vermoedelijk meer dan 850.000 euro
te weinig aan belasting betaald.
De Inlichtingen- en Opsporingsdienst

van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft
voor een ander strafrechtelijk onderzoek een doorzoeking gedaan in
een woning in Meterik. De paarden
werden vermoedelijk via buitenlandse luchthavens uitgevoerd.
Het door de NVWA-IOD en de FIOD
doorzochte bedrijf in Meterik zou
hier mogelijk een rol in hebben
gespeeld. Het betreffende bedrijf
richt zich op het internationale transport van paarden.

Politie zoekt getuige
paardendiefstal
Tijdens de Paardenmarkt in Lottum, op maandag 13 november,
werd een trailer met daarin een minipaardje gestolen. De politie Horst
is op zoek naar een getuige van deze diefstal.
De trailer werd vanaf de Hombergerweg in Lottum meegenomen.
Dit is gezien door een onbekende
getuige die de eigenaar inlichtte.
De trailer werd later, samen met de
pony, teruggevonden. Inmiddels is er

door de politie een man aangehouden in verband met dit feit. De politie
wil in contact komen met de getuige
om de zaak tegen de verdachte rond
te maken. Neem voor meer informatie contact op via 0900 88 44.

Poetshulp gezocht voor 3 a 4 uur in
de 14 dagen. Voor meer informatie,
bel naar 077 467 14 86.
We gaan weer breien! Tijd om bollen
wol in te slaan en de pennen uit de
kast te halen. Heerlijke truien, warme
plaids en vesten om in weg te kruipen.
‘t Schippertje Breimode Schoolstraat 6
Horst. Volg ons op facebook.
Goede voornemens 2018. Alvast een
voorsprong op je goede voornemens
van 2018 en nu al gewicht afnemen.
Bel 06 10 49 38 20 of mail
info@welzijnspraktijkplukdedag.nl
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Ideaal voor starters, vanaf € 250/mnd,
div. afm. Modern, tel. 06 24 19 24 01
Businesscentrum Horst.
Hondentrimsalon Angelique.
Voor al uw kleine en middelgrote
honden. Voor het stellen van een
vraag of het maken van een afspraak
bel gerust. Angelique Severens
tel. 06 21 43 92 58.
Gevraagd poetshulp via PGB.
Kranestraat 3b te Horst. M.i.v.
1 december 2017, 2x 2 uur per week.
Inlichtingen tel. 077 398 10 39.
Witveld Bloembinders,
vanaf 17 november prachtige groene,
blauwe en turquoise tinten aangevuld
met trendy mosterdgeel.

Kleinschalig en flexibel
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

3 + 1 GRATIS
actie tot en met 31 december 2017
zie voorwaarden in de winkel

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

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

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

Vier generaties
Met de geboorte van Yza Kusters uit Wanssum zijn er vier
generaties in haar familie compleet. Yza is de dochter van Ariana
Kusters-Gruntjens uit Wanssum. Oma is Joke Gruntjens-Rutten uit
Horst, overgrootmoeder is Mia Rutten-Custers uit Horst.
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René Francken

Montair Process Technology
Aanbouw
Verbouw
Nieuwbouw
Utiliteitbouw

Mark van Lier
feliciteert
uwenFrancken
wd boRené
ou
tr
er
“V
en dit mooie bedrijf met hun
kwaliteit”voor de
aan nominatie
ondernemersprijs Horst aan de Maas 2017

NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

René,
veel succes namens directie
en medewerkers
van Vullings Metaalbewerking B.V.

Meerweg 28
5976 NT Kronenberg

Hartelijk gefeliciteerd met de nominatie
voor de Ondernemersprijs 2017!

077 467 3607
06 55 69 36 07

‘Voor particulier
en bedrijf’

www.markvanlier.nl
info@markvanlier.nl

Gefeliciteerd
met de
nominatie!

Montair, van harte gefeliciteerd met de nominatie!
De specialist in het verzenden van uw pakketten en/of pallets!

Wij feliciteren Montair met de nominatie

Tel. 077-4673746 / Mob. 06-54905166 / Fax. 077-4673663
info@stddistributie.nl / Saarweg 21 5966 RP America

Handelstraat 1
5961 PV Horst
Tel: 077 - 398 54 45
info@janssenstaalbouw.nl
www.lekhabo.nl/janssen-staalbouw

Pr
fi
ciat
met de nominatie en heel veel succes!
…FELICITEERT MONTAIR
MET DE WELVERDIENDE NOMINATIE!

viduro.nl

WWW.SERVICEVOORBEDRIJVEN.NL

Gefeliciteerd met de nominatie!
Horst aan de Maas mag trots zijn
op zo’n mooi bedrijf!

GEFELICITEERD
MET DE NOMINATIE!

Reindonckweg 12
5976 PK Kronenberg
077-3743825
info@sijberssupport.nl
www.sijberssupport.nl

VISSERS OLIE. KEEP MOVING!

Gefeliciteerd met deze mooie nominatie!
René van harte gefeliciteerd met de nominatie,
namens de medewerkers van Kruispunt Engineering
WWW.VISSERSOLIE.NL

Grotestraat 114a, 5431 DM Cuijk www.kruispuntengineering.nl
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Nominatie Ondernemersprijs

‘Nooit geweten dat dit zo groot was’
René Francken van Montair Process Technology uit Kronenberg is genomineerd voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2017. “Maar ik kan niks zonder iedereen die hier
werkt. De nominatie is eigenlijk voor iedereen.” Het bedrijf loopt voorop in proces technologie en is voornamelijk actief voor buitenlandse bedrijven.
Montair startte in 1971. In de jaren 90 verkocht de
toenmalige directie haar aandelen aan een Amerikaanse
investeerder. In 2008 nam René Francken Montair met zijn
vennoot Louis Manders het weer van hen over. René was al
eerder aangetrokken door het bedrijf, maar kon zich niet
vinden in de Amerikaanse insteek. “Zij dachten anders over
hoe dit bedrijf te laten groeien en bloeien. We hebben na de
overname veel veranderd. We gingen van machinebouw naar
procestechnologie.” Ook fysiek veranderde er veel. Bijna het
hele bedrijf werd vernieuwd: er werden nieuwe hallen
gebouwd en geïnvesteerd in personeel.
Montair helpt bedrijven met het engineeren van oplossingen tot de bouw van machines en hele fabrieken. Dat doen
zij voor klanten in de farmaceutische en nucleaire industrie
en de chemie. Ze ontwikkelen daarbij ook nieuwe producten.
Zo hebben ze onlangs een plasmaverbrandingsinstallatie
voor nucleair afval en de hele fabriek eromheen, ontwikkeld.
“Alles is hier geëngineerd, getest en opgebouwd. Nu het
klaar is, gaat het die kant op en wordt het daar ter plaatse
weer opgebouwd. Dat mag je wel een doorbraak noemen.
Zoiets is nog nooit gebouwd. En dat hier in Kronenberg”,
zegt de directeur niet zonder trots.

Vertrouwen is basis van projecten
Francken ziet het als verdienste dat grote bedrijven
Montair benaderen met hun complexe vraagstukken.
“We denken het liefste mee vanuit de allereerste, strategische fase. Ze leggen een probleem bij ons neer en wij zorgen
voor een oplossing. Daar vertrouwen ze op.” Dat vertrouwen
is de basis van hun grootste projecten, denkt hij. Haar lokale
klanten zijn dan wellicht niet meer de grootste, maar ook
zij kunnen nog steeds rekenen op het Kronenbergse bedrijf.
“Met hen zijn we groot geworden, die zullen we nooit laten
vallen.”
Montair maakt een sterke groeiperiode mee. “We lopen
weer tegen de grenzen.” Niet alleen qua ruimte, ook qua
personeel. Maar er zit een grens aan de groei. “We willen
een platte organisatie blijven. Dan behoud je je flexibiliteit en
gezonde agressiviteit in de markt.” Volgens Francken hebben
omwonenden niet altijd in de gaten wat Montair precies doet,
omdat ze veel in het buitenland en voor bedrijven werkt.
“Dan komen ze hier wel eens op een open dag en hoor je
‘Ik had niet gedacht dat dit zó groot was’. Dat is mooi man.”
Internationaal ondernemen zit in het DNA van het bedrijf.
Al een paar jaren na de oprichting had Montair klanten
in het buitenland. “De laatste jaren is dat hard gegroeid.
We zitten nu bijna uitsluitend in het buitenland.” Een kleine
twee maanden geleden richtte Montair een dependance op
in Saudi-Arabië. “ Daar zit nu acht man, in onze hub in het

Midden-Oosten. We hebben daar nu een groot project, maar
zien ook nog veel potentie in die markt.”

Uitkijken naar kansen
René Francken is een directeur die blijft uitkijken naar
kansen. “Het kan altijd beter. Ik kijk altijd uit naar iets nieuws
of naar wat anders kan. Dat moet ook, de vijand zit ook niet
stil. Het is aan mij om scherp te blijven en deze voorsprong
te behouden.” Dat doen ze bij Montair wel op een nuchtere
Limburgse manier. “We zijn hier wel van het kaliber ‘doe
maar normaal’. Iedereen hier zet de schouders eronder als
het moet.”
Het bedrijf heeft inmiddels 65 mensen in dienst.

DINNISSEN PROCESS TECHNOLOGY
FELICITEERT MONTAIR MET DE NOMINATIE
VOOR DE ONDERNEMERSPRIJS 2017

René,
gefeliciteerd met je nominatie

Waar Montair eerst personeel uit de regio probeerde aan te
trekken, gaat dat niet altijd meer altijd. “We hebben inmiddels specialisten uit Finland, België en Duitsland.” Francken
vindt het belangrijk dat iedereen binnen het bedrijf gelijk is,
van engineers tot machinebouwers. “Iedereen draagt zijn
eigen steentje bij. En dus geldt: gelijke monniken, gelijke
kappen. Iedereen kan bijvoorbeeld zijn eigen werktijden
inplannen. Dat hebben we vorig jaar ingevoerd. Vergt wel
wat planning, vooral in de productie, maar het geldt voor
iedereen.” De uitreiking van de Ondernemersprijs vindt plaats
op donderdag 23 november in De Mèrthal in Horst. Kijk voor
meer informatie op www.ondernemersprijshorstaandemaas.nl
(Foto: Wim Jenniskens)

VEEL SUCCES
GEWENST!
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Bonden nemen afstand van mestfraudeurs
De LLTB en LTO Nederland hebben zaterdag 11 november via een
persbericht afstand genomen van bedrijven die zich schuldig maken aan
mestfraude. Een paar dagen later moest zij zich bij nieuwe minister van
Landbouw, Carola Schouten, komen verantwoorden. De brancheorganisaties
moeten nu een plan bedenken om fraude tegen te gaan.
In niet mis te verstande bewoordingen namen de Limburgse Land- en
Tuinbouwbond (LLTB) en de Land- en
Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland
zaterdag afstand van ‘mestfraudeurs
die willens en wetens omwille van
enkel geldelijk gewin frauderen.’ “Er is
maar een reactie mogelijk”, zei
LLTB-voorzitter Léon Faassen. “De sector
moet samen met de overheid keihard
optreden tegen deze fraudeurs om
fraude gezamenlijk uit te bannen.”

De brancheorganisaties gaven aan
geschrokken te zijn van de gegevens
die in de media verschenen over de
omvang van mestfraude. Cijfers van
NRC Handelsblad toonden volgens de
krant aan dat zo’n 64 procent van de
mesthandelaren en -transporteurs zich
niet aan de mestwetgeving houden
of die regels op een creatieve wijze
interpreteren. Het probleem blijkt
zich vooral te centreren in Limburg en
Noord-Brabant.

Een delegatie van de LTO, waaronder LLTB-voorzitter Léon Faassen, moest
maandag 13 november bij de nieuwe
minister van landbouw Schouten op het
matje komen. De minister gaf aan de
boeren, mesttransporteurs en –verwerkers tot half december te geven om
een plan te bedenken om de fraude
tegen te gaan. Minister Schouten
noemt het probleem vooral een
cultuurprobleem en stelde bij de NOS
dat de ‘huidige moraal totaal verziekt’
is. Faassen spreekt na het overleg van
een grote gezamenlijke missie. “Fraude
moet worden uitgebannen. Er kan geen
toekomst meer zijn voor fraudeurs in
onze sector. Het valt niet te tolereren
dat bedrijven zich niet aan de wet hou-

Open Coffee Met

‘Met andere ogen naar jezelf
als ondernemer kijken’
Beeldend kunstenaar Helmie van de Riet uit Hegelsom daagt ondernemers tijdens ’Open Coffee Met’ uit na te denken
over anders zijn. Deze editie vindt plaats op dinsdag 21 november van 08.30 tot 11.00 uur in het Parkhotel in Horst.
“Wat als je nu vanuit je eigen
creativiteit véél dichter bij jezelf kunt
blijven, jouw unieke blik ontdekt?
En vanuit die vibe kunt ondernemen?”
stelt Van de Riet. Wilbert Claessens,

namens de organisatie, vult aan:
“Elke onderneming vraagt een eigen
vorm van creativiteit, om zo onderscheidend te zijn. Helmie daagt ondernemers
uit om de creativiteit in onszelf aan te

wakkeren. Vanuit die invalshoek kijk je
namelijk met hele andere ogen naar je
onderneming.” Volgens Van de Riet is
zelfs voor de meest niet-creatieveling
deze workshop geschikt.

den. We hebben het hier over milieuen economische delicten. Een zeer
ernstige en zorgelijke situatie.’
Vorige week zei hij al: “Het signaal
van fraude is niet nieuw. We hebben
daar met de overheid al verschillende
keren over gesproken en geprobeerd
een systeem te ontwikkelen dat
waterdicht is. We hebben toen zelf

gepleit voor strenge mestwetgeving.
Helaas moeten we vaststellen dat we
nog een hele weg te gaan hebben,
maar we zullen doorpakken. Waar het
onze leden betreft, zullen we ook hen
aanspreken. De goedwillende leden
mogen niet het slachtoffer worden van
de collega’s die anders met de regels
omgaan.”

La Providence sluit
revalidatiehotel
Zorgcentrum La Providence in Grubbenvorst sluit met ingang van
1 januari 2018 het revalidatiehotel. Dit deel van het zorgcentrum wordt
omgevormd tot een extra afdeling voor mensen met dementie en een
afdeling voor mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.
“Een belangrijke reden voor deze
verandering is de extreme druk op de
wachtlijsten voor (tijdelijke) opname
in het verpleeg- of verzorgingshuis”,
aldus het zorgcentrum. “Hierdoor
ontstaan bij mensen thuis schrijnende situaties waardoor ook de druk op
ziekenhuizen enorm toeneemt.
Limburg is op dit moment de
provincie waar het meeste mensen
wachten op opname in het verpleegof verzorgingshuis.” In overleg met

de cliëntenraad en het zorgkantoor
heeft La Providence daarom besloten
een extra afdeling te creëren.
“Revalidanten die voor 1 januari 2018
in het revalidatiehotel gekomen zijn
kunnen uiteraard hun revalidatieproces helemaal af maken, nieuwe
revalidanten kunnen vanaf die datum
terecht in de revalidatiehotels van
De Zorggroep, onder andere in Venlo
en Venray, en Proteion in Heythuysen.”

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

Wij zijn een groothandel in groente en fruit met
dagelijkse aanvoer van verse producten door middel
van eigen vervoer. In verband met onze groeiende
klantenkring zijn wij op zoek naar ervaren

Afschaffing dividendbelasting
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
In de fiscale grabbelton van de kabinetsformatie is de Dividendbelasting
gesneuveld. Opvallend want geen enkele politieke partij had de afschaffing
van de Dividendbelasting in haar verkiezingsprogramma staan.

Loodsmedewerk(st)ers
Groente en Fruit
die ons team kunnen komen versterken.

Functieprofiel
In de functie van Loodsmedewerk(st)er ben je
verantwoordelijk voor het lezen en picken van de orders en
deze klaarzetten voor levering. Daarnaast help je met het
laden en lossen van de vrachtwagens, de bevoorrading
van de koeling en verdere voorkomende werkzaamheden.
Eisen
Voor de functie van Loodsmedewerk(st)er is het van belang
dat je Nederlands kunt lezen en schrijven. Daarnaast heb
je ervaring met de EPT en/of heftruck, ervaring met het
laden en lossen van vrachten en kennis en ervaring met
groente en fruit.
Aanstelling
Het betreft een structurele fulltime baan voor 38 uur in
de week. Je werktijden zijn in overleg maar gewoon
in dagdienst. Bij gebleken geschiktheid ligt een vaste
aanstelling in het verschiet. Beloning conform CAO
Groothandel in Groenten en Fruit.
Meer weten en solliciteren
Wil je meer weten over deze vacature, neem dan contact
met ons op: telefoon 077 - 38 23 331. Je kunt ook een
e-mail sturen naar info@impexheemskerk.nl
Sollicitaties ontvangen wij graag op
e-mail info@impexheemskerk.nl of per post:
Venrayseweg 120a, 5928 RH Venlo.

De Dividendbelasting brengt
jaarlijks 1,4 miljard in het laatje en
dat is in financiële termen bepaald
weinig. Daar tegenover staat dat de
uitvoering van de Dividendbelasting
complex is, zodat een groot deel
van de opbrengst weer opgaat
aan kosten voor de inning van de
belasting. Bovendien is de effectiviteit van de heffing de laatste jaren
verder gedaald.
Binnen Nederland is de
Dividendbelasting een voorheffing voor de Inkomstenbelasting,
vergelijkbaar met bijvoorbeeld de
Loonbelasting. De uiteindelijke
belastingheffing vindt plaats in de
Inkomstenbelasting, waarbij een
groot aandeelhouder (de zogenaamde aanmerkelijkbelanghouder)
25 procent Inkomstenbelasting
betaalt, terwijl de particuliere

belegger uiteindelijk 1,2 procent over
de waarde van de belegging betaalt.
In beide gevallen mag de dividendbelasting weer worden afgetrokken
van het te betalen bedrag.
De heffing in de
Inkomstenbelasting verandert niet,
zij het dat grootaandeelhouders volgens de kabinetsplannen meer zullen
moeten gaan betalen (uiteindelijk
28,5 procent), terwijl de heffing in
box 3 meer in lijn gebracht wordt
met de feitelijke beleggingsopbrengst en daarom, in elk geval voor
kleine spaarders, naar beneden gaat.
De Dividendbelasting heeft alleen effect als de aandeelhouder een
buitenlandse partij is. Maar ook daar
is de afgelopen jaren flink aan geknibbeld. Zo mag Nederland binnen
Europa bijna nooit Dividendbelasting
heffen. De heffing wordt overgelaten
aan het land van de aandeelhouder.
Ook buiten Europa wordt via belastingverdragen vaak de belastingheffing overgelaten aan het land van de
aandeelhouder.
Hoewel het uitvoeringstechnisch
logisch is om de dividendbelasting

af te schaffen, lijkt het wegvallen
van de heffing in buitenlandse
situaties een verkeerd signaal.
Daarom wil de nieuwe regering
een heffing invoeren op royalty’s
en rente, die wordt betaald aan
gerechtigden die wonen of gevestigd zijn in landen met zeer lage
belastingheffing. De vraag is of
een dergelijke heffing wél effectief
is. Bovendien zullen door deze
heffing andere belastingplichtigen
getroffen worden dan degene die
profiteren van de afschaffing van
de Dividendbelasting.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu
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GEPLUKT Anoeska Heinemans

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.

wilde worden. De selectieprocedure
voor Diergeneeskunde in Utrecht is
echter streng, en Anoeska werd de
eerste keer uitgeloot. “Toen ben ik in
Wageningen Zoötechniek gaan
studeren”, vertelt ze. “Dat was ook echt
heel leuk.” Toch schreef ze zich na het
eerste jaar, net als veel andere
studenten Zoötechniek, opnieuw in
voor Diergeneeskunde, om nog een
keer te proberen om daar binnen te
komen. “Ik werd samen met één
andere vriendin ingeloot. Toen was het
toch wel even moeilijk om de beslissing te maken weg te gaan uit
Wageningen, omdat ik het daar ook
heel erg naar mijn zin had.” Toch besluit Anoeska de stap te zetten en haar
zinnen vol op de opleiding Diergeneeskunde te zetten.

Stage lopen in
Amerika

Ze is opgegroeid in Lottum en woont daar nog altijd met haar kinderen en huisdieren. Ze is voorzitter van de
judoclub, dierenarts en ze geeft les op het Citaverde College in Horst. Nu ze de mogelijkheid heeft om die laatste
twee te combineren, komt een droom voor haar uit. Deze week wordt Anoeska Heinemans (44) geplukt.
Anoeska woonde als kind met haar
ouders in Lottum. Ze had een fijne

jeugd en ging naar basisschool
De Bottel en toen ze daar klaar was

naar het Thomascollege in Venlo.
Al jong wist ze dat ze later dierenarts
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Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken
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Naast haar werk zit Anoeska ook
zeker niet stil. Ze is voorzitter van
de judoclub van Lottum, waar drie
van haar vier kinderen judoën. “Het
afgelopen jaar is zwaar geweest voor
de judoclub. We merken gewoon dat
we eigenlijk meer vrijwilligers nodig
hebben”, legt ze uit. Ondanks dat deze
‘bijbaan’ haar veel energie kost, blijft
Anoeska de functie van voorzitter toch
vervullen. “Ik wil gewoon graag dat
iedereen lekker kan judoën.”
Met vriend Rudie, zoons Sven (11),
Bas (9) en Guus (8), dochter Noor (5)
en een lading huisdieren variërend
van honden en konijnen tot vogels en
kikkers, is het thuis haast nooit rustig.
Ook Anoeska’s vriendinnen lopen regelmatig in en uit in huize Heinemans.
“Ik heb niet een vaste vriendinnengroep, mijn vriendinnen zitten overal
en nergens”, lacht Anoeska. In het
restaurant van vriend Rudie komen
binnenkort al Anoeska’s vriendinnen
bij elkaar voor een etentje. Na een
lastig jaar een fijne afsluiting voor haar.
“Ik heb de afgelopen jaren best wat
tegenslagen te verwerken gehad”,
zegt ze. “Maar ik denk dat ik er sterker
uit ben gekomen. Je moet het leven
zelf leuk maken en dat lukt me nu toch
best aardig.”

schilder

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Sterker

Vraag vrijblijvend om een offerte

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.

3

Tijdens haar opleiding, die in totaal
ruim zes jaar duurde, liep Anoeska
onder andere twee keer stage in
Amerika. Ze studeerde daarna af in
de richting paard en kreeg een baan
als lerares aan de HAS in Den Bosch.
Ook deed ze in die tijd waarnemingen
bij dierenartsenprakrijken. “Ik ben afgestudeerd in de richting paard, maar ik
wilde ook graag meer leren over
kleine huisdieren”, vertelt Anoeska.
Toen ze de kans kreeg om op vrijwillige basis in bij de dierenartsenpraktijk
in Venray aan de slag de gaan, greep
ze die mogelijkheid aan. “Daar hield ik
uiteindelijk een vaste baan aan over”,
lacht ze. Het onderwijs kon ze echter
ook niet loslaten. “In diezelfde tijd kon
ik ook beginnen bij het Citaverde in
Horst.” Zo combineert Anoeska haar
werk als dierenarts en lerares een hele
periode.
En dan kan ze door omstandigheden geen dag- en nachtdiensten meer

combineren, waardoor ze moet stoppen
bij de dierenkliniek in Horst waar ze
inmiddels werkt. Ze krijgt een idee,
over haar droombaan. “Ik zei tegen een
collega van het Citaverde: goh, het zou
toch geweldig zijn om hier op school
een praktijk op te zetten, met de leerlingen als assistenten.” Anoeska besluit
met hulp van zowel de school als de
dierenartsenpraktijk in Horst om het
plan door te zetten en vorige week is
de praktijk bij het Citaverde geopend.
“Een droom die uitkomt”, zegt Anoeska
niet zonder trots.

VENRAYSEWEG 16B - HORST
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Wat
zeg je?
Het merendeel van de kerkhoven in Horst
aan de Maas wordt onderhouden door het
kerkbestuur. De meeste mensen uit Horst
aan de Maas vinden dit wel prima. Slechts
26 procent vindt dat de hele gemeenschap
mee moet betalen aan het onderhoud van
het plaatselijke kerkhof. 53 procent geeft
aan het hier niet mee eens te zijn. De overige
21 procent is neutraal. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl
Het merendeel van de inwoners van
Horst aan de Maas zegt het onderhoud van
het plaatselijk kerkhof geen kostenpost van
de gemeenschap te vinden. Ze vinden de
nabestaanden de eerste verantwoordelijken.
“Als er daar niemand begraven ligt uit mijn
familie- of kennissenkring, dan vind ik niet dat
ik daaraan mee moet betalen”, zegt iemand.

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Als de familie niet meer betaalt,
wordt het graf geruimd’

Oneens
53%

Eens
26%
Neutraal
21%

Gemeenschap moet
kosten onderhoud
kerkhof dragen

opbrengen, dan zal de gemeenschap mee
“Als er geen familie meer betaalt, wordt het
dienen te betalen.” Ook wordt het onderscheid
graf geruimd”, licht een ander toe. Ook de kerk
gemaakt tussen het onderhoud van het kerkhof
speelt volgens sommigen een belangrijke rol in
als geheel en het
deze kwestie.
onderhoud van losse
Iemand zegt:
graven: “Voor het
“Er worden toch grafrechten
onderhoud van het
betaald aan de kerk?
‘Niemand uit mijn familiekerkhof moet de
Dan moet de kerk dus ook
of vriendenkring’
gemeenschap wel
voor onderhoud zorgen.”
kosten dragen, voor
Een ander beargumenteert:
‘Aan de kerk verbonden’
een (familie)graf
“Als het een aan de kerk
uiteraard de familie.”
verbonden begraafplaats is,
‘Geen nabestaanden meer’
TipHorstaandeMaas is
dan moeten zij er ook maar
een samenwerkings
voor zorgen.”
verband tussen
Er zijn echter ook
HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek.
mensen die vinden dat de gemeenschap
Voor meer resultaten of aanmelden voor
best een bijdrage kan leveren. Iemand zegt:
de volgende enquête, kijk op
“Indien er geen nabestaanden meer zijn
of de nabestaanden kunnen de kosten niet
www.tiphorstaandemaas.nl

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

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat
binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel
aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Stankoverlast
In de stank en steek gelaten door college en burgemeester van Horst
aan de Maas. Al heel lang hebben we stankoverlast door Monaghan en
Hofmans aan de Hamweg in Horst. We bestrijden dat bij (de voorgangers
van) Monaghan en sinds drie jaar met verhevigde inzet bij Hofmans.
Het champignontunnelbedrijf(Monaghan) zorgt voor veel lawaai en stank.
Het transportbedrijf Hofmans slaat Champost op naast de Hamweg in
wisselende hoeveelheden. Rondom deze opslag gaan de bomen dood, is het
een smeerboel en stinkt het tot ver in de omgeving, tot ziekmakend toe.
De klachten bij de gemeente
kregen in het begin weinig gehoor.
Begin 2015 echter leek het erop
dat de vergunning van Hofmans
zou worden ingetrokken op goede

juridische gronden. Handhaving
bevestigde in rapporten de hevige
stank. Eind 2015, begin 2016 echter,
het zal zo rond de oprichting door
de gemeente van Mushroom Valley

geweest zijn, een samenwerkingsgroep
van alle mogelijke bedrijven die hun
geld verdienen met onder andere
champignonteelt, transport(waaronder
Hofmans) et cetera, draaide
de gemeente volledig en werd
aangegeven dat er geen goede
gronden waren om het bedrijf aan te
pakken. We werden dus duidelijk door
het college en meer in het bijzonder
als handhaver, door de burgemeester,
in de steek gelaten. Voor de vestiging
van Monaghan aan de Hamweg geldt
hetzelfde. Daar was al vanaf 2011

sprake van het feit dat in verband
met overlast betere maatregelen
moesten worden getroffen en een
geheel nieuwe vergunning worden
aangevraagd. Ook hier, hoewel door
goede contacten op onderdelen wel
enige vooruitgang, laat de gemeente
haar tanden niet zien. Kennelijk mogen
deze bedrijven gewoon doorgaan
met te doen wat niet mag (waarom
wordt er water van elders hier
geloosd?) en mogen ze blijven stinken,
kunnen ze vergunningaanvragen
traineren, mogen opslagen stinken,

mogen bomen afsterven en mag
dat jaren voortduren? Wanneer
kunnen wij op steun rekenen van
een college en meer in het bijzonder
de burgemeester? Wij worden in de
steek gelaten. Wie geeft ons advies
hoe we van die jarenlange overlast
en die aantasting van het milieu af
kunnen komen? Wie? Wie? Wie doet
wat? Wie helpt ons nu het college ons
zo in de steek laat?
Namens Actiegroep Hamweg,
Ine Hanssen-Janssen
Joan Drissen

Grubbenvorst 20 tot 40 procent minder slecht dan in het buitengebied en
het centrum van Horst, laat staan het
buitengebied bij Castenray en Venray.
Een tweede meetronde gaf soortgelijke resultaten. Grubbenvorst heeft
qua fijnstofniveau nog een relatief
goede luchtkwaliteit en leefmilieu.
Gezien het belang van een
gezonde leefomgeving voor haar burgers zou het overheden als gemeenten, provincie en rijk sieren als ze op

zouden komen voor haar bewoners.
Dat lijkt echter geenszins het geval.
Overal worden ontwikkelingen
ondersteund met economische groei
als doel. Het lijkt er op dat bestuurders niet weten hoe belangrijk
gezondheid is. Je weet immers pas
wat je mist als je het niet meer hebt!

Goede luchtkwaliteit in Grubbenvorst?
Tot 2001 was Grubbenvorst een gemeente. Bij de herindeling zijn grote
delen van het grondgebied afgestaan aan Venlo. Nu Grubbenvorst een
kerkdorp van de gemeente Horst aan de Maas is lijkt het leed geleden.
Het dorp is nog steeds een prachtige plaats met veel cultuur en het is er
goed wonen tussen de Maas en het groen.
De bedreiging komt van de
vele activiteiten rondom het dorp.
Groen verdwijnt stelselmatig
om plaats te maken voor dijken,
water, intensieve veehouderij en
vleesindustrieën, handelsloodsen

en ontgrinding. Al deze ontwikkelingen zullen ook gepaard gaan met
vermindering van de omgevings- en
luchtkwaliteit.
Behoud de Parel doet in onze
regio onderzoek naar de luchtkwaliteit

binnen het RIVM-programma ‘Samen
meten’. Dit in samenwerking met en
hulp van Fontys Hogeschool in Venlo,
GGD in Amsterdam, RIVM in Bilthoven
en diverse universiteiten in binnen- en
buitenland. Vanuit een in de handel
zijnde Dylos-fijnstofmeter is met veel
onderzoek en research een tweetal
multifunctionele meetkits ontwikkeld
en operationeel gemaakt.
Bij de eerste ronde van fijnstofmetingen bleek de luchtkwaliteit in

Namens Behoud de Parel,
André Vollenberg
Witveldweg, Grubbenvorst
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Bespreking Poll week 44

Koninklijke lintjes worden te gemakkelijk vergeven
72 procent van de stemmers op de poll van week 44 vindt dat koninklijke
lintjes te gemakkelijk worden vergeven. Onlangs werden alle Oranjeleeuwinnen,
waaronder Dominique Janssen uit Horst, benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Ook duizenden andere burgers krijgen jaarlijks een onderscheiding. En dat gaat te makkelijk, vindt het gros van de stemmers. Doordat er
zo veel lintjes worden uitgereikt, verliest zo’n koninklijke onderscheiding zijn
waarde een beetje. Bovendien zijn er veel mensen die, ondanks dat ze veel

doen voor de samenleving, helemaal niets krijgen. Dat is niet helemaal eerlijk.
Toch vindt 28 procent van de stemmers het terecht dat er veel lintjes worden
uitgereikt. Dat mag niet als iets negatiefs gezien worden, het is juist een stimulans. De betreffende personen verdienen wat extra waardering voor het feit dat
ze zich inzetten voor de samenleving. Bovendien kunnen onderscheidingen ook
als voorbeeldfunctie werken en mensen inspireren om zich ook meer in te gaan
zetten voor de samenleving.

Eén elfde van de elfde evenement
voor de hele gemeente is beter
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Afgelopen zaterdag was 11 november, de elfde van de elfde, de start van
het carnavalsseizoen. Veel carnavalsverenigingen organiseren dan een eigen
activiteit. Maar zou het niet leuker zijn als er één activiteit voor de gehele
gemeente wordt gehouden? Dat doen we ook elk jaar op carnavalszondag met
de Sleuteloverdracht in de Mèrthal. Organiseer je een gezamenlijk evenement,
dan hoeven niet alle verschillende carnavalsverenigingen een eigen feestje op
poten te zetten, maar kan er flink uitgepakt worden met één groot carnavals-

feest. En dan bijvoorbeeld niet ieder jaar standaard in Horst, maar roulerend
in ieder dorp. Een gezamenlijk evenement is ook goed voor de binding van de
gemeente.
Aan de andere kant is carnaval iets wat veel inwoners graag in hun eigen
dorp met hun eigen vereniging vieren. Elk dorp heeft toch haar eigen tradities
met carnaval. Eén elfde van de elfde evenement voor de hele gemeente is
beter. Wat vindt u?

Deze week werd ik door
een journaliste geïnterviewd.
Voor één keer waren de rollen
omgedraaid en in plaats van
dat ik de vragen stelde,
moest ik ze beantwoorden.
En dat viel niet mee, kan ik
u zeggen.

Uitslag vorige week (week 45) > De jaarlijkse griepprik moet verplicht worden > eens 25% oneens 75%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook
kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders
zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Mestfraude
Mestfraude? Economisch delict is eenvoudiger, goede verdienste en een
willige overheid. Mestfraude levert veel geld op. Voor fraude is een vorm
van bedrog nodig. Maar waarom zou je fraude plegen? Bedriegen kan ook
zonder fraude. Een eenvoudig economisch delict is ook lucratief en heeft
voordelen. Je komt er bijna altijd mee weg. Op mestfraude wordt een
beetje jacht gemaakt. Op overtredingen van vergunningen vrijwel niet.
Die overtreding is wel vaak een economisch delict. De overheid, provincie
en gemeente, werken volop mee middels legaliseren.
Haast om veel geld te verdienen?
Verwerk mest van derden.
Erg lucratief. Mag niet volgens de
vergunning? So what. Gewoon
beginnen. Wijzen oplettende burgers

je daarop? Beken je schuld in
aanwezigheid van bestuurders en
ambtenaren? So what? Maak je geen
zorgen. Dat wordt wel gelegaliseerd.
Een economisch delict? So what.

Daar staat in deze gevallen vrijwel geen
straf op. Integendeel: wel een beloning.
Je krijgt een vergunning. Geen straf!
Economisch delict weggepoetst. En de
paar jaar illegale inkomsten mag je
houden. Jij de extra winst, de omgeving
de extra stank. So what. Als de overheid
het zo mogelijk maakt zal het wel zo
horen…... Toch? Waar zeur je dan over?
Fraude? Nee, niet nodig. Controle?
So what: Ze praten alleen met de baas.
Wat die vertelt wordt voor zoete koek
aangenomen. Het stinkt wat meer in de
omgeving. Ook de werkwijze stinkt.

En laten we eerlijk zijn, de
Porsche die op die manier verdiend
is, rijdt net zo lekker als één
zonder illegale mestverwerking.
Alleen moest je daar wat langer
voor werken. En er wordt immers
niet tegen opgetreden. Dat maakt
hongerig en nodigt uit tot meer.
Iets voor wetteloze streken? Welnee,
ook in onze gemeente. So what?
Wie heeft dat bedacht? Wie heeft
daarvoor de macht?
Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Ingezonden brief

Gegoochel wethouder Kleefsedijk
Wie (net als wij een korte tijd) dacht dat de dreiging van megastallen
aan de Kleefsedijk voorbij is, heeft het mis. Vorige week woensdag bleek
in de vergadering van de Commissie Ruimte dat wethouder Vostermans de
mogelijkheden voor grootschalige IV aan de Kleefsedijk in stand wil
houden en nadrukkelijk aan het zoeken is naar een manier om de plannen
van Haenen toch nog mogelijk te maken.
Er lijkt te worden gegoocheld
met samengevoegde percelen,
overlappende bouwblokken,
herzieningen van het bestemmingsplan en zo nog van alles. De wethouder wil (en dat kan natuurlijk niet
anders) rekening houden met de
door de voltallige gemeenteraad in
september genomen motie. Echter,
dan duidelijk alléén voor het perceel
Kleefsedijk 9. Gaandeweg zijn
antwoorden en zijn betoog werd

namelijk duidelijk dat hij voor het
naastliggende ongenummerde
Klevar-perceel (waarvoor ze zelf zo
vaak naar de Raad van State zijn
geweest) géén beperkingen wil
opnemen. Erger nog, daar lijken in het
nieuwe bestemmingsplan mogelijkheden te worden gecreëerd, terwijl die
er in het huidige bestemmingsplan
niet zijn. Dan zijn we nog verder van
huis. We schrokken enorm van de
woorden van de wethouder. Maar,

gelukkig was daar de gemeenteraad
die duidelijk aangaf dat de intentie
van haar motie de beide percelen aan
de Kleefsedijk betrof. De SP, D66, de
PvdA en Essentie stelden namelijk
meteen erg kritische vragen en lieten
duidelijk blijken niet gecharmeerd te
zijn van de gang van zaken. Het CDA
zei daarentegen geen woord, hoewel
zij in september toch ook duidelijk
zeiden géén grootschalige IV aan de
Kleefsedijk te willen.
Maar, blijkbaar doet dat niet ter
zake, want de wethouder gaat wel erg
ver om de ondernemer, ondanks de
wens van de voltallige gemeenteraad
en ondanks de vele (onder andere
toeristische) ‘argumenten’, zijn zin
te geven. Al met al zijn we dus weer

erg ongerust en hopen dat het de
gemeenteraad (die het eigenlijk
voor het zeggen heeft) nog lukt om
het bestemmingsplan tijdig zó te
wijzigen dat in beide percelen géén
grootschalige IV kan verrijzen. Dat de
raad, in lijn met hun aangenomen
motie, dus zorgt dat het ook juridisch
dichtgetimmerd wordt. Echter, de
tijd dringt, want Vostermans wil
dat het nieuwe Bestemmingsplan
Buitengebied zo snel mogelijk
definitief wordt. We houden ons hart
vast.
Niek Verhaegh,
Rina van Sprundel, Loe Janssen,
Loes Mestrom en Thea Lemmen,
namens Werkgroep Kleefsedijk

Al bijna vijftien jaar
interview ik wekelijks mensen
over hun beroep, hun hobby of
hun jubileum. Ik ondervraag
wethouders over plannen van
de gemeente, informeer bij
een actiegroep wat zij met
haar protest wil bereiken en
luister naar het levensverhaal
van een inwoner voor onze
rubriek Geplukt. Soms gaat dat
gemakkelijk en beantwoordt
de geïnterviewde vlot en
zonder na te denken de
vragen. Een andere keer gaat
het wat moeilijker en moet je
foefjes toepassen om toch aan
de informatie te komen die je
nodig hebt voor je artikel.
Nu zat ik dan zelf op de stoel
van de geïnterviewde en ik
geef toe dat dat even wennen
was. Een beetje spannend
zelfs. Omdat ik soms de
neiging heb om eerst iets te
zeggen en dan pas na te
denken, moest ik nu af en toe
op mijn tong bijten en even tot
tien tellen. Niet zomaar iets
eruit flappen, maar nadenken
en dan pas antwoorden. Ik heb
zelfs een paar keer de door
journalisten zo gehate woorden
‘zet dat er maar niet in’,
gezegd. Ik vreesde dat ik de
verslaggeefster niet voldoende
input had gegeven voor een
artikel, maar nog geen half uur
na ons interview stuurde ze me
het stuk toe. En ja, dat was
echt mijn verhaal dat ik
teruglas. Ze heeft mijn
zorgvuldig afgewogen woorden
opgeschreven en
samengevoegd tot een artikel.
Waar ik over geïnterviewd
ben? Dat leest u volgende
week in de HALLO. En dat is
ook wel weer een beetje
spannend.
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Gladheidbestrijding
Ook deze winter staat de gemeente weer klaar voor het geval vorst en sneeuw de wegen
onveilig maken. Met maar liefst 800.000 kilo strooizout, 8 strooi- en schuifvoertuigen en
een groot aantal medewerkers in piketdienst proberen we ook de komende maanden de
overlast tot een minimum te beperken. Via sociale media houden we u op de hoogte van de
ontwikkelingen op de wegen.

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

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

Raadsvergadering
21 november 2017
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28
91 of email: griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen:
• Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het
bestemmingsplan Klaver 8 2017.
• Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan Bedrijventerrein Tienray.
• Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan Bosstraat 9/9A Hegelsom.
• Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan De Hees 63 Kronenberg.
• Voorstel tot het vaststellen van de Stedenbouwkundige visie geluidsmaatregelen spoor.
• Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van de
Verordeningen gebaseerd op de Participatiewet.

Hoorzitting om 18.30 uur
Behandeling van een bezwaarschrift tegen
weigering verstrekken omgevingsvergunning
voor een carport aan Sleutelbloem in
America.
Hoorzitting om 19.00 uur
Behandeling van een bezwaarschrift tegen
onttrekking van de Reindonker Kleiweg in
America aan het openbaar verkeer.
Hoorzitting om 20.00 uur
Behandeling bezwaar tegen weigering

omgevingsvergunning voor activiteiten
bouwen van een supermarkt en veranderen
van reeds bestaande in-/uitritten aan
Stationsstraat in Hegelsom.
De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting
vindt plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. A. Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis.
De vergadering is ook live in video te volgen via
de website www.horstaandemaas.nl .
De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van
het gemeentehuis, in de bibliotheek en op de
website www.horstaandemaas.nl

Bekendmakingen

Commissie bezwaren en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag
21 november 2017 bij elkaar voor een hoorzitting.

• Voorstel tot het vaststellen van het
Normenkader 2017 ten behoeve van de
accountantscontrole.

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:
America
Peelheideweg 12
Broekhuizenvorst
Gebiedsontwikkeling OoijenWanssen
Grubbenvorst
Horsterweg 78-80
Hegelsom
St. Jorisweg 70
Stationsstraat 142

Horst
Bremweg 2a (gepubliceerd
10-11)
Bremweg 6
Kerkeveld – P2 (Herstraat
36-48)
Valkplein 5
Hamweg 5-16 en Haagweg 7
Meerlo
Van Myrlaerstraat 24

Melderslo
Beemdweg 4
Meterik
Meteriks veld kavel 8
Sevenum
Greenport S 159
Renkensstraat 3
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Afscheid burgemeester
Kees van Rooij

HORST AAN DE MAAS

Na 12 jaar verruilt burgemeester Ir. C.H.C. (Kees) van Rooij onze gemeente voor de gemeente
Meierijstad.

Word vrijwilliger!
www.brandweer.nl/limburg-noord

Om die reden wordt hem een afscheid
aangeboden waar u de gelegenheid heeft om
de heer Van Rooij de hand te schudden.
U bent welkom op vrijdag 1 december 2017 van
20.00 tot 22.00 uur in de Mèrthal in Horst.
Uw aanwezigheid stellen wij bijzonder op prijs.
Afscheidscadeau
Kees van Rooij geeft aan dat uw aanwezigheid

voor hem het belangrijkste is. Wilt u hem toch
een afscheidscadeau geven, dan waardeert hij
een bijdrage aan Stichting Funpop en Stichting
Basissport Limburg.
U kunt uw bijdrage overmaken aan de
gemeente Horst aan de Maas, rekeningnummer
NL63BNGH0285031295, onder vermelding van
‘Afscheid Kees van Rooij’.

1 december 2017 vanaf 13.00 uur

Gemeentehuis gesloten
Vanwege het afscheid van burgemeester
Kees van Rooij is er op 1 december 2017
om 14.00 uur een bijzondere raadsverga-

dering in de raadzaal. Het gemeentehuis
is daarom vanaf 13.00 uur gesloten voor
bezoekers.

Wij zoeken op korte termijn een:

Monteur
Touringcars

Gevraagd poetshulp.
Gevraagd hulp in de huishouding.
Voorkeur: donderdags voor 2-3 uur per
week. Voor info 06 31 30 27 24 bellen
aub na 17:00 uur.

Herfst-Sale bij K.E.K.

Landelijke & Brocante meubels
Zaterdag 18 november van 10 tot 17 uur
met kortingen van 10 tot 50%!! Bij besteding boven
500 euro een schapenvacht ter waarde van 75 euro
cadeau!

Gevonden op 11 november
Samsung gsm op de Meterikseweg.
Eigenaar kan bellen met 077 398 44 56.
Vrijstaande woning 6 slaapk.
Modern vrijstaand zeer ruim woonhuis.
Ideaal voor grote gezinnen of ruimtezoekers. Energiecertificaat A en tuin op
het zuiden. Molenzijweg 1, Swolgen.
Tel. 06 28 47 34 58. Vraagprijs: € 356.025

Je kunt bij ons niet pinnen

JIJ HEBT:
• Niveau 3, Eerste Bedrijfsautotechnicus of Niveau 4, Technisch Specialist
WIJ BIEDEN:
• Goede salariëring volgens CAO besloten busvervoer
• Een uitdagende baan met veel afwisseling en flexibiliteit en
verantwoordelijkheid
• Dagelijks werken aan DAF-VanHool, Volvo, IVECO en Mercedes
touringcars
Stuur je sollicitatie naar: info@ghielen.nl o.v.v. sollicitatie monteur
GHIELEN Touringcarbedrijf
Kanaalstraat 39 • 5986 AD Beringe • T 077-3071988 • www.ghielen.nl

K.E.K. Monseigneur Aertsstraat 35 Swolgen
www.kektekoop.com

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 388• •5985
Beringe
phoven@gmail.com
vano
reneNH
22 37 12
• 06
ge 223
Meijelseweg 3 • Berin06
712 88 • renevanophoven@gmail.com

TUINPLANKEN € 1,95
17 x 145 mm lengte 180 cm

incl. btw p/st

Sinterklaascadeau.
Zoekt u iets speciaals voor 5 dec.,
geef dan een kerstcreatie cadeau.
Dit kan van kunst of verse bloemen
zijn. Kom naar Miny Kanters, van
Bronckhorststraat 92 te Horst.
Tel. 077 398 51 08.
Witveld Bloembinders, vanaf
17 november geheel in kerstsfeer.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.

16

politiek

16
11

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.

Ruimte voor verdere verbeteringen
Voor het eerst sinds jaren voorspelt het College van B&W in Horst aan
de Maas een overschot op de begroting van 2018 en daarna. Nu hoeft er
eindelijk eens niet op de spaarrekening van de gemeente, de Algemene
Reserves, ingeteerd te worden om de begroting sluitend te krijgen.
De SP heeft tijdens de behandeling van de begroting een aantal
voorstellen ingebracht om het voor de
burgers in onze gemeente nog beter
te maken.
Allereerst op gebied van handha-

ving wordt er geklaagd over verrommeling van het buitengebied, afval,
alcoholgebruik, bouwvergunningen
en dergelijke. Zelfs degenen die de
handhaving uitvoeren, klagen over een
tekort aan mensen om het werk goed

te kunnen doen. Reden voor ons om
met een voorstel te komen een extra
medewerker voor handhaving aan te
nemen. In de voorbereiding hadden
alle partijen aangegeven dit belangrijk
te vinden, maar het voorstel werd niet
aangenomen.
Een tweede voorstel betrof een
onderzoek naar de bouw van goedkope
huurwoningen. De laatste twee jaar
zijn er in Horst slechts honderd extra

woningen gebouwd, zowel huur als
koop. In de praktijk blijken er weinig goedkope huurwoningen te zijn
gebouwd terwijl die behoefte er wel
is. Veel huurwoningen, ook al zijn het
tijdelijke met een huur van rond de 700
euro, zijn veel te duur voor onze jongeren die willen huren of andere mensen
met een smalle beurs. Het voorstel
van de SP om meer vooral goedkope
huurwoningen te gaan bouwen en de

gemeente opdracht te geven deze te
bouwen haalde het ook niet.
Constructieve voorstellen om het
voor de burgers in Horst nog beter
te maken. Het niet aannemen van
bovengenoemde plannen zijn een
duidelijk gemiste kans voor onze
burgers, maar ook voor meer samenwerking tussen oppositie en coalitie.
Thijs Lenssen en Bart Cox,
SP Horst aan de Maas

Mensen maken Horst aan de Maas, ik werk graag mee
Een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Of je nu jong
of oud, arm of rijk, gezond of beperkt bent. Waar je wieg gestaan heeft,
het maakt niet uit. Een gemeente waarin iedereen mee kan doen.
Eén van mijn idealen.
Ik ben Anita Wagenaar, 50 jaar
geleden geboren in Rotterdam,
nu bijna 18 jaar wonend in het
mooie Horst aan de Maas. Vriendin
van Mario, moeder van Nick en
Sandro. Ik wandel graag met onze

hond Tara in de bossen. Ik ga voor een
bestuur dat luistert naar wat jij te vertellen hebt, dat zich bezighoudt met
de vraag “Hoe voelen we ons echt?”.
En daar in participeert. Diversiteit is
mooi, talenten moeten kunnen wor-

den ontwikkeld en in hokjes denken
hoort daar niet bij. Het is niet ’zij’ en
’jullie’, Horst aan de Maas staat voor
’wij en ons’.
Wat ik net zo belangrijk vind,
is ons milieu. De mogelijkheden
onderzoeken hoe we circulaire economie kunnen vergroten. Minder afval,
minder verspilling. Onze mooie buitengebieden moeten bewaakt worden,
maar ondernemers daar moeten wel

ondersteund worden. Geen grootschalige veehouderij, maar er moet
wel een boterham verdiend kunnen
worden. Het stimuleren van regionale
afname bijvoorbeeld. Koop in de regio,
is mijn motto.
Kortom: Sociaal en groen, daar ga
ik voor. Samen met de andere mensen
van de PvdA Horst aan de Maas.
Anita Wagenaar
PvdA Horst aan de Maas

22 november 2017

DAG VAN HET
FAMILIERECHT
Het familierecht is bij uitstek een rechtsgebied, dat

Al onze familierechtadvocaten hebben minimaal

zich bezig houdt met onderwerpen die u persoonlijk

10 jaar ervaring als advocaat en hebben naast een

en op emotioneel gebied raken. Denk bijvoorbeeld

juridische specialisatieopleiding op het gebied van het

aan een echtscheiding, het gezag over uw kinderen of

familierecht tevens een 3 jarige opleiding tot mediator

een nalatenschap. Dat maakt het soms lastig om door

gevolgd om partijen deskundig en verantwoord te

de bomen het bos te zien en goede en weloverwogen

kunnen begeleiden in een mediationtraject.

beslissingen te nemen met betrekking tot de
juridische, ﬁnanciële en persoonlijke gevolgen van een

De familierechtadvocaten/mediators van TRC Advocaten

levensgebeurtenis. Wij kunnen u daarbij helpen.

bieden niet alleen specialistische juridische kennis,
maar zij hebben ook kennis van de emotionele kant van

Heeft u een vraag op het gebied van het familierecht?

een scheidingsproces en/of andere conﬂicten waarbij

Kom op woensdag 22 november 2017 langs voor gratis

emoties een rol spelen.

advies op het gebied van:
• Echtscheiding

Kunnen wij u helpen?

• Boedelverdeling

Kom gerust langs op 22 november 2017 voor

• Huwelijkse voorwaarden

het stellen van uw inhoudelijke vragen op

Evelien Geerings, Edward Plass en Ghislaine van Kooten.

• Verdeling pensioenaanspraken

familierechtelijk gebied, maar ook voor het verkrijgen

Familierechtadvocaten en tevens mediators bij TRC Advocaten.

• Alimentatiezaken

van verdere informatie over hoe een adviestraject of

• Gezag, omgangsregeling en ondertoezichtstelling

mediation in zijn werk gaat of om vrijblijvend kennis

• Adoptie en stiefouderschap

te maken met één van onze familierechtadvocaten/

• Erkenning/ontkenning vaderschap

mediators.

www.trc-advocaten.nl.

• Naamswijziging

Onze kantoren in Horst aan de Hoofdstraat 19 en

Als u meer vragen heeft of een afspraak wilt maken

• Erfrecht

Veldhoven aan het Bolwerk 18 en zijn die dag geopend

voor in de avonduren, kunt u contact opnemen met

van 9:00u tot 18:00u. Wij zullen u graag te woord staan:

mr. Edward Plass voor ons kantoor in Horst op nummer

u bent samen welkom met uw (ex-)partner of alleen.

077-3988182 of voor ons kantoor in Veldhoven met

Voor meer informatie verwijzen bij u graag naar

• Bewind, mentorschap en curatele

Mediation
Wist u dat de familierechtadvocaten van TRC Advocaten
allemaal tevens gecertiﬁceerd vFAS-mediator zijn?

mw. mr. Ghislaine van Kooten of mw. mr. Evelien Geerings
Een afspraak maken is niet nodig.

op het nummer 040-2944500.
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Toekomstmuziek… met D66+GroenLinks
De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en politiek Horst aan de
Maas bereidt zich voor. Lijsttrekkers zijn bekend en kieslijsten worden
vastgesteld. D66+GroenLinks heeft in Jim Weijs een jonge en talentvolle
lijsttrekker. Op de kandidatenlijst van D66+GroenLinks enthousiaste en
bevlogen mensen.
Een prima mix van jong en oud,
man en vrouw, ervaring en onbevangen nieuw. Kortom een geweldig
D66+GroenLinks-team staat in de
volgende raadsperiode voor u klaar.
Positief kritisch, open en eerlijk,
luisterend en afwegend wat goed is
voor onze gemeente en de inwoners.

Wat haalbaar en betaalbaar is. We gaan
voor duurzaamheid, een diepgroene
gemeente en… gezondheid zoals altijd
voorop.
Partijen schrijven hun verkiezingsprogramma’s en de propagandamachine is al een klein beetje gestart.
Het CDA schreef vorige week: de afge-

lopen jaren is er hard gewerkt en veel
bereikt in Horst aan de Maas maar er is
nog genoeg te doen… “Handen uit de
mouwen dus.” Een waar woord als je
hoort en ziet hoe een aantal agrariërs
omgaat met onze gezondheid. Een
flink afnemende luchtkwaliteit door
onder andere luchtwassers die niet
optimaal werken. En nu weer dik in het
nieuws de algemene en veelvuldige
mestfraude. Onze drinkwatervoorziening loopt zelfs gevaar. Dit alles moet
goedwillende agrariërs pijn doen. Ook
bij Essentie reclame. Ze waren dik

tevreden met de begroting 2018 want
“De financiën zijn in balans.” Vergeten
is dat de begroting de vorige jaren
sluitend werd gemaakt door steeds een
greep in onze spaarpot, de reserves.
En straks kost een, volgens ons trouwens overbodig nieuw zwembad nog
de nodige duiten. Zo ook ‘t Gasthoês
en Afslag 10. En wel moeilijk doen
als het gaat over zaken die maar een
habbekrats kosten maar u direct raken.
Zoals het opruimen van zwerfafval.
Bij de begroting 2018 was D66
niet blij met de extra miljoenen voor

het terugdringen van de werkdruk bij
ambtenaren. D66 wilde een gedegen
onderzoek naar de oorzaken van
deze werkdruk voor een duurzame
oplossing. Men vond een onderzoek
onnodig. Een gemiste kans. Evenmin
was er steun voor extra mankracht
voor handhaving. Gelukkig wel brede
steun voor onze oproep tot duurzaamheid: zonnepanelen op daken van de
‘blokkendozen’ op Greenport.

van deze wifi-hotspots aangelegd
kan worden. Hierbij denken we aan
locaties zoals het gemeenschapshuis in
Griendtsveen of Tienray, de dorpskern
van Broekhuizen, het centrum van
Horst en het Pastoor Vullingsplein in
Grubbenvorst. Over de veiligheid van
wifi-netwerken zijn veel twijfels. Feit is
dat wanneer op een veilige manier via
internet gecommuniceerd wordt en
bijvoorbeeld te zorgen dat het apparaat
voorzien is van de allerlaatste software
updates risico’s verkleind worden.
Een openbaar wifi-netwerk draagt ook

bij aan een grotere veiligheid omdat
via wifi ook gecommuniceerd kan
worden. Essentie heeft samen met
het PvdA een motie ingediend waarbij we het college vragen om snel
met een plan te komen met locaties
en een kostenraming. Snelheid is
hierbij belangrijk omdat de Europese
subsidie stopt als het geld gebruikt is.
Het aanleggen van deze netwerken
dient in 2018 afgerond te zijn.

Jos Gubbels
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Openbare wifi, gastvrij
Horst aan de Maas beschikt over een groot aantal locaties waar veel
inwoners en toeristen bij elkaar komen. Denk hierbij aan dorpskernen,
sportparken en gemeenschapshuizen. Gezien het grote aantal ondernemers welke wifi gratis aanbieden, ontstaat de vraag waarom gemeentelijke accommodaties en centrale plekken in kernen niet voorzien zijn van
een gastvrije wifi-hotspot.
Op een groot aantal locaties
vinden jaarlijks evenementen plaats.
Daarbij komt dat op deze locaties
ook naast deze evenementen veel
mensen samenkomen. Essentie vindt
dat we deze evenementen en locaties
extra gastvrij kunnen maken met het

aanbieden van openbare wifi. Buiten
de gastvrijheid stelt het de gemeente
ook in staat om bezoekers te informeren over evenementen welke op
dat moment of in de nabije toekomst
plaatsvinden in Horst aan de Maas.
De gemeente heeft al een dergelijk

systeem. Denk daarbij aan de reclameborden welke bij diverse toegangswegen aanwezig zijn.
Ook de Europese Unie heeft deze
mening. Zij ondersteunen dit soort initiatieven door de investeringskosten op
zich te nemen. Het onderhoud op deze
netwerken moet vervolgens gedragen
worden door de gemeente. Waar deze
wifi-hotspots moeten komen is aan de
gemeente, de dorpsraden en ondernemers. De gemeenteraad verwacht
een plan waarbij met gebruik van deze
Europese subsidieregeling een aantal

Kay Thijssen,
Essentie Horst aan de Maas

Vertrouwd en vernieuwd
Afgelopen donderdag is in zaal Debije in Hegelsom de nieuwe kieslijst
vastgesteld. De lijst telt 27 mensen waaronder een groot aantal vertrouwde namen, aangevuld met een groot aantal nieuwe enthousiaste mensen
uit verschillende dorpen met verschillende achtergronden.
Persoonlijk vind ik het fantastisch
om komende tijd samen aan de slag
te gaan. We hebben een geweldig
team bestaande uit mensen met verschillende achtergronden. Elk dorp
zal wel een kandidaat herkennen
uit de omgeving. In het dagelijks

leven zijn de kandidaten werkzaam
in verschillende sectoren, zoals de
zorg, toerisme, agrarisch, techniek en
onderwijs. Een lijst met een goede
afspiegeling van onze gemeenschappen, jong en oud, man en vrouw en
zelfs een internationale naam.

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

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

Met de gemeenteraadsverkiezingen mag ik vanaf plaats 13 uitkomen
voor een plek in de gemeenteraad.
Afgelopen 2,5 jaar zijn goed bevallen en ondanks dat het cliché klinkt,
is het fantastisch om iets te kunnen
betekenen voor de gemeenschap,
een vereniging en de mensen van
Horst aan de Maas. Het mooie van
de lijst is het aantal jongeren, met
Wouter Hermans, Lieke Willemssen,
Marijn Mulders en Jules Francken

hebben we nieuwe jongeren die elk
hun eigen invulling geven aan het
programma en de campagne. Ik ben
ervan overtuigd dat we 21 maart
samen een fantastisch resultaat zullen neerzetten en de komende vier
jaar samen aan de slag kunnen voor
een nog beter Horst aan de Maas.
Gewoon samen doen.
Danny van Hees,
CDA Horst aan de Maas

Problemen met
BEKRO
B.V.
Installatietechniek
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk
en P. Kool in samenwerking met
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Verwarming
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01

■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27
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“Doodgewone zaken Jubilarissen Dreumel
bespreekbaar maken”

Carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst eerde zondag 12 november, tijdens de traditionele brunch bij de start
van het carnavalsseizoen, een aantal jubilarissen.

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.

Schenken: een extraatje voor
het einde van het jaar
Het einde van het jaar 2017 nadert met rasse schreden. Veel mensen
zijn al de balans aan het opmaken van het afgelopen jaar: wat ging
er goed? Wat kon er beter? En wat kan ik nog doen voor het einde
van het jaar?
In die laatste categorie valt de mogelijkheid tot het doen van een
schenking. Als u besluit om dit jaar nog een schenking te doen, kan dit
een positief effect hebben op de verschuldigde inkomstenbelasting
en erfbelasting of de eventueel te ontvangen zorgtoeslag:
uw vermogen wordt kleiner en daardoor kan het zijn dat u minder
belasting hoeft te betalen of in aanmerking komt voor een toeslag.
Het verkleinen van uw vermogen kan ook een gunstig effect hebben
op de hoogte van de verschuldigde eigen bijdrage voor de zorg.
De eigen bijdrage wordt namelijk gebaseerd op uw verzamelinkomen
en uw vermogen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het
doen van schenkingen derhalve leiden tot een lagere eigen bijdrage;
uw vermogen wordt immers kleiner.
Kortom, het doen van schenkingen kan op een aantal fronten een
positief effect hebben. Bovendien maakt u uw kinderen of degene
die de schenking ontvangt blij, want zij krijgen nog een extraatje
voor het einde van het jaar. Ook voor uzelf is het ﬁjn: u geeft iets met
de warme hand in plaats van met de koude hand.
Meer weten?
Neem contact met ons op of bezoek onze Kofﬁepraat.

Voorzitter Edwin Lemmen had
voor elke jubilaris een persoonlijke
toespraak en reikte de bijbehorende
onderscheiding en oorkonde uit.
Bert Tacken, Henk Derks en Peter

Derks werden gehuldigd wegens
11 jaar lidmaatschap. Ramon van
Tilburg, Hay Hoebers, Hay van Helden,
Ger Vullings, Sjaak Cox en Jan
Lemmen zijn elk 22 jaar lid.

Ten slotte was er een
onderscheiding voor Joep Verhaegh
(33 jaar) en Jan van de Bekerom
(44 jaar lid). (Foto: Marc Cremers /
Fotoclub Horst)

Nieuwe dirigent voor
Koninklijke Harmonie van Horst
De Koninklijke Harmonie van Horst heeft per 8 januari 2018 een nieuwe dirigent in de persoon van Maurice
Daemen uit Maasbracht.
Daemen is sinds 1993 actief als
dirigent bij diverse HAFA orkesten.
Ook is hij actief als arrangeur van
diverse werken voor HAFA orkesten.
Daemen heeft in de afgelopen jaren
een aantal harmonieorkesten onder

zijn hoede gehad als (interim) dirigent.
Momenteel dirigeert hij fanfare
St. Martinus Urmond en fanfare
Concordia Ittervoort.
Het Nieuwjaarsconcert op 7 januari
is het laatste concert van de huidige

dirigent Björn Bus. Björn neemt
afscheid van de Koninklijke Harmonie
omdat hij het dirigentschap voor deze
vereniging niet meer kan combineren
met zijn werk als chef-dirigent van het
orkest van de Nederlandse Douane.

Plannen voor collectieve
zonnepanelen in Meerlo
Reindonk Energie organiseert op maandag 27 november een informatieavond over een eerste postcoderoosproject in Horst aan de Maas. Dit avond vindt van 19.30 tot 21.30 uur plaats in zaal ’t Brugeind in Meerlo.

Enthousiaste Commercieel medewerker
Commercieel medewerker binnendienst
verkoop-binnendienst

Een postcoderoos wordt ook wel
regeling verlaagd tarief genoemd.
Een huishouden of bedrijf met klein
verbruik kan er voor kiezen om
zonnepanelen op een ander collectief
dak te leggen. Voordeel is dat

deelnemers de belasting over de
stroomprijs retour krijgt. In samenwerking met gemeente Horst aan de Maas
bekijkt de coöperatie of het dak van de
sporthal en van de brandweerkazerne
(deels) kan worden voorzien van

zonnepanelen. Huishoudens of
bedrijven uit de postcode van Meerlo
en aangrenzende postcodes komen
hiervoor in aanmerking.
Kijk voor meer informatie op
www.postcoderoosregeling.nl

Huislijn Kantoormeubelen B.V. is een groothandel in kantoormeubilair
en verkoopt
producten
project- en designmeubilair
enhaar
verkoopt
haar
middels
eenmiddels
uitgebreid
in Nederland
België. Het
ontwerpen
& ontwikkelen
van
producten
een dealernetwerk
uitgebreid dealernetwerk
in en
Nederland
en België.
Het ontwerpen
& ontwikkelen
de
vindtvindt
plaats
in Nieuw-Bergen.
De productie
is veelal
ondergebracht
bij internationale
vanproducten
deprijslijst
producten
plaats
in Nieuw-Bergen.
De productie
is veelal
ondergebracht
bij internationale
partners (o.a. in Duitsland, Frankrijk, Italië en Turkije). Wij groeien en zijn daarom per direct op zoek naar
Wij
en zijn medewerker
daarom per direct
op zoek naar een Commercieel medewerker binnendienst.
eengroeien
Commercieel
verkoop-binnendienst.
Functieomschrijving
Als commercieel medewerker binnendienst
ben je dagelijks
het aanspreekpunt
voor de bestaande
verkoop-binnendienst
ben je dagelijks
het aanspreekpunt
voor de beklanten.
adviseert
ze over
prijzen, levertijden
en orderverwerking
brengt offertes uit.inOok
je verantwoordelijk
voor
staande Je
klanten.
Je bent
verantwoordelijk
voor de
het ben
systeem
alsmede alle daaruit
de
orderverwerking
in het systeem
alsmede alle
daaruit
voortkomende
handelingen.
voortkomende
administratieve
handelingen.
Je werkt
nauw
samen metadministratieve
het verkoop-team.
Je werkt nauw samen met het verkoop-team.
Jouw profiel
Jouw
profielMBO werk- en denkniveau
• Minimaal
• MBO
werken denkniveau
Ervaring
in een
vergelijkbare functie is een pré maar niet noodzakelijk
• Ervaring
in een vergelijkbare
functie
Stressbestendig,
zelfstandig en
nauwkeurig
• Beheersing van Nederlandse en
taal
woord en geschrift
taalEngelse
in woord
eningeschrift
• Goede communicatieve vaardigheden
• Klantgericht, enthousiast en flflexibel
exibel
• Stressbestendig,
zelfstandig
en nauwkeurig
Hands-on-mentaliteit,
accuraat,
betrouwbaar en collegiaal
• Hands-on-mentaliteit, accuraat, betrouwbaar en collegiaal
• Bezit van rijbewijs-B
Wat bieden wij jou
Wat
bieden
wij jou
• Fulltime
functie
voor 40 uur per week
• Fulltime
functie
voor 40 uur
week
Uitdagende,
dynamische
enper
afwisselende
functie met uitzicht op lang dienstverband
• Uitdagende
afwisselende
meten
uitzicht
op lang dienstverband
Een prettigeen
werksfeer
in eenfunctie
leuk team
met enthousiaste
collega’s
• Een
prettige
werksfeer
met enthousiaste
collega’s
Goede
primaire
en secundaire
arbeidsvoorwaarden
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Herken jij je in deze profielschets en wil jij graag deel uit
maken
ons team,
dan
benelschets,
jij de kandidaat
wekandidaat
zoeken! die wij zoeken!
Herkenvan
jij jezelf
in deze
profi
dan bendie
jij de
Stuur
Stuur je
je CV
CV met
met motivatiebrief
motivatiebrief voor 15 april 2017 naar:
voor 25 november 2017 naar:
Huislijn Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers
Industrieterrein De Flammert 1214
5854 NC Nieuw-Bergen
Of per e-mail naar c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl

vacature_commercieel.indd 1

www.huislijnkantoormeubelen.nl
www.berenn.nl
Follow us at

24-12-15 14:19

Picknickset Roeffen Mart
SV Lottum organiseerde in samenwerking met Sportevents4kidz tijdens de zomervakantie de Jako
voetbaldagen en korfbaldagen. In totaal werd 2.350 euro bij elkaar gespeeld. De helft hiervan is besteed
aan kansarme kinderen in Ethiopië. De andere helft van het bedrag werd geschonken aan speeltuin Roeffen
Mart in Grubbenvorst voor de aanschaf van een picknickset. Onlangs werd de set in gebruik genomen door
Hans Loonen (SV Lottum voetbal), Sanne Renders (SV Lottum korfbal) en Sjef Bongers (Sportevents4kidz).
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Fleur Pors
13 jaar
Swolgen
Dendron College

Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou een reanimatieopleiding willen
doen. Ik vind het namelijk erg belangrijk om mensen te kunnen helpen.
Het gebeurt best vaak dat mensen een
stuk gaan rennen en zomaar een hartaanval krijgen. Je moet dan weten wat
je moet doen. Zo kun je levens redden,
want de ambulance is meestal te laat.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Dat het eindelijk vrijdag is. Dan hoef ik
nog maar een dagje naar school en kan
ik daarna lekker van het weekend gaan
genieten. Ik vind het altijd wel lekker
om te relaxen na zo’n zware week.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Ik zou graag in Belle en het Beest willen

spelen. Belle ziet er zo mooi uit in haar
gele jurk. Het lijkt me verder echt een
leuke rol. Toevallig ben ik ook naar de
musical geweest in Scheveningen.
Hoe zou jij de biografie van je leven
noemen?
Dat het soms wel druk is met school
maar dat ik meestal ook even tijd voor
mezelf heb. Zo’n chillmomentjes heb ik
echt nodig in mijn drukke leven.
Wat zou je nooit weggooien?
Het knuffeltje dat ik als aandenken bij
de crematie van opa kreeg. Dat knuffeltje is heel waardevol voor mij.
Wat is je favoriete hobby?
Shoppen met mam en chillen met
vriendinnen. Ik ga best vaak shoppen
met mam. We zijn wel een beetje
winkelverslaafd. Verder spreek ik wel
bijna elk weekend met vriendinnen
af. Dit vinden wel altijd erg gezellig.
Ook vind ik het wel prettig om buiten te
zijn en in het bos te gaan wandelen.
Heb je een bijbaantje?
Ja, ik pas graag op bij me in de buurt.

jongeren 19

aan
Fleur Pors

Dat vind ik gezellig en ik ga graag met
kinderen om. Meestal pas ik op bij
kennissen en vrienden. Ik heb het er
wel druk mee want ik heb meerdere
adresjes. Maar dat vind ik niet erg want
het is superleuk om te doen.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Toen we dit jaar in de auto zaten voor
mijn verjaardag. We waren onderweg
naar de musical Soldaat van Oranje.
Ik vond het zo spannend omdat ik daar
zo graag een keer heen wilde. Ik was
niet echt zenuwachtig ofzo, maar het
was meer gezonde spanning. Het was
een ontzettend mooie voorstelling.
Het toneel draaide rond. Dat was wel
echt heel apart. Als ik kon, zou ik echt
wel nog een keer gaan.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik goed
met kinderen kan omgaan. Dat vind ik
ook erg leuk om te doen. Mijn slechtste
eigenschap is dat ik niet zo goed kan

luisteren en snel afgeleid raak. Dit is
vooral irritant in de klas.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Vroeger gingen we heel vaak fietsen
met de familie. Dan zat ik voorop bij
mam in het stoeltje. Ik was altijd het
liedje aan het zingen van Alle eendjes
zwemmen in het water. Dat vond ik
zo’n ontzettend leuk liedje. Nu worden
daar nog steeds wel eens grapjes over
gemaakt.
Welke reis zou je nog willen maken?
Een grote wereldreis. Het lijkt me
leuk om alles in mijn leven gezien te
hebben. Amerika en Afrika zou ik dan
niet willen missen. De cultuur daar is
zo anders en dat lijkt me heel interessant.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is om actrice te worden. Elke keer als ik een film kijk, zou
ik er zelf in willen spelen. Je maakt dan
veel mee en leert veel nieuwe mensen
kennen. Het lijkt me verder ook interessant om te weten hoe ze een film
maken. Als mensen bijvoorbeeld van
een flat afvallen, hoe maken ze dat dan
zodat ze niet doodgaan? Het acteren
lijkt me ook leuk. Ik zou best wel bij
een toneelclub willen gaan.
Wie kent jou het beste?
Mijn moeder. Mam weet bijna alles
van mij. Met haar kan ik praten als
er iets dwars zit. Ik heb dus een hele
goede band met haar. Als ik ruzie heb
of het gaat niet goed op school, dan
zeg ik dat altijd. Zij geeft me dan goed
advies.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Met mijn vriendinnen chillen en oppassen. Ik vind het allebei leuk om te doen
maar als er een feestje is, vind ik dat
ook wel gezellig.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben meestal te vroeg. Het is nooit fijn
als mensen te laat komen. Afspraak is
afspraak. Ik vind het niet moeilijk om
te vroeg te zijn. Het is wel stom als je
het eerste uur school hebt op maandag. Mijn wekker gaat dan al om half
zeven. Gelukkig kan ik wel goed uit bed
komen.

& kunststof kozijnen

bezorger Lottum

Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

m/v

HALLO Horst aan de Maas is per direct op zoek naar een bezorger voor een
route in Lottum voor nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke bijverdiensten.
Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.

Interesse of informatie?
Mail naar Mike van Kempen en Hans Minten:
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
of bel 085 071 10 90

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

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00

#stopdezewaanzin
Het volgende onderwerp kan
ik echt niet ongemerkt voorbij
laten gaan en dat wil ik ook
helemaal niet.
Afgelopen week opende ik
mijn Facebook met nogal wat
angst. “Wat nou als er weer
iemand is beschuldigd?”, dacht ik
steeds. Denk niet dat het veel
mensen ontgaan is, maar voor de
mensen die het niet weten:
de afgelopen weken komen er
veel vrouwen naar voren die
acteurs of andere mensen uit
Hollywood beschuldigen van
seksueel misbruik.
Dit alles is veroorzaakt
doordat actrices naar buiten
kwamen met verhalen over
seksueel misbruik door producent
Harvey Weinstein. Sinds dat
nieuws is er een hele beweging in
gang gezet van vrouwen die naar
buiten komen met verhalen over
andere mensen uit Hollywood.
Als ik zeg dat ik bang ben om
mijn Facebook te openen, bedoel
ik niet omdat ik niet wil dat mijn
favoriete acteur wordt
beschuldigd. Ik ben bang, omdat
ik het zo onwerkelijk vind.
Hoe kan zoiets zo vaak
voorkomen en hoe kunnen
mannen hier zolang mee weg
komen?
Natuurlijk is het ook een goed
iets. Deze mannen worden
eindelijk aangepakt en er komt
hierdoor een echte
tegenbeweging op gang. En toch
zie ik de reacties van jonge
meisjes als hun favoriete acteur
wordt beschuldigd. Ze verdedigen
hem bijna en worden verdrietig
van het nieuws. Dames, maakt
niet uit hoe knap hij is. Als hij een
lul is, blijft hij een lul.
Laat je oren niet hangen naar
mannen, dat is een ding wat mijn
moeder me altijd heeft geleerd.
Daarom wil ik even mijn moeder
credits geven. Ze maakt dingen
bespreekbaar en leert je dat
kerels niet alles zijn. Zij is een
moeder die ik elk jong meisje
toewens.
Verder wil ik nog zeggen:
let op jezelf, let op anderen en
nee is nee.
Liefs, Puck
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HZPC

Uitstekend
eerste weekend
LWK
Door: zwemvereniging HZPC
Het eerste deel van de Limburgse Winterkampioenschappen werden
gezwommen op zaterdag 11 en zondag 12 november. Na twee dagen
staat de medailleteller voor HZPC uit Horst op zeven goud, vijftien zilver
en dertien brons.
De eerste wedstrijddag begon
voor de dames met 400 meter
vrijeslag. Hier werden direct mooie
persoonlijke records gezwommen.
Pleun was 12 seconden sneller dan
ooit en dat leverde een bronzen
medaille bij de jeugd op.
Ook Imke en Floor zwommen
een dik pr van 4 seconden en
behaalden zilver en brons bij de
senioren. De heren startten met
de 200 meter rugslag. Tijn en Cas
behaalden zilver en brons bij de
junioren. Björn won zilver bij de
senioren. De eerste titel werd even
later behaald door Tijn op de 50
meter vrijeslag en 200 meter wisselslag. Het podium bij de senioren
was op de 200 meter vlinderslag
volledig geel-zwart, met Serafina
goud, Floor zilver en Imke brons.
Ook bij de jeugd was HZPC goed
vertegenwoordig: zilver voor Manon
W. en brons voor Pleun.
De tweede dag begon met de
zware 400 meter wisselslag. Bij de
senioren won Manon K. overtuigend en werd Ingrid tweede,
terwijl Pleun het brons bij de jeugd
opeiste. Ook op de 100 meter vrij
gingen bijna alle jeugdzwemsters

met een pr naar huis. Serafina
doorbrak voor het eerst de minuutgrens en won brons bij de senioren.
Op de 50 meter vlinderslag stond zij
op het hoogste podium en was het
zilver voor Manon K. De medailles
op 100 meter vlinderslag werden
verdeeld door Tijn en Cas bij de
junioren en zij herhaalden dit op de
50 meter schoolslag. Daniël bewees
na een blessure helemaal terug te
zijn met een dik pr op de 100 meter
vlinder.

Iedereen
zwom goed
Overige medailles werden
het eerste weekend gewonnen
door Ingrid (100 school), Serafina
(50 rug), Manon K (200 school),
Imke (100 rug), Anna (100 rug),
Björn, Tijn en Cas (200 vrijeslag).
Het eerste weekend werd
afgesloten met de 4x100 vrijeslag
voor dames, met brons voor
het jeugdteam en zilver voor de
senioren. Niet iedereen behaalde
een medaille, maar er werd wel
door iedereen goed gezwommen,
met als resultaat dikke pr’s.

Rotary eert voetbalvrijwilligers
Rotaryclub Horst aan de Maas zette onlangs 65 vrijwilligers uit de Horster voetbalwereld in het
zonnetje. De Rotaryclub nodigde deze stille krachten, die zich vaak al jaren inzetten voor hun club, uit
voor een gezellig avondje. “Het is onze bijdrage aan het stimuleren van vrijwilligerswerk voor verenigingen. En meer persoonlijk is het toch geweldig om te zien hoe mensen genieten van het contact met
‘collega’ vrijwilligers uit de voetbalwereld”, aldus de Rotary.

Eerste plek voor volleybaldames
Door: volleybalclub Hovoc
Het eerste damesteam van volleybalclub Hovoc uit Horst wachtte zaterdag 11 november Somma/Activia DS3 uit
Sint Anthonis op. Hovoc HS1 reisde naar Gennep om het tegen Flamingo’s 56 HS1 op te nemen.
De eerste set gingen de dames
er vol op. Het was een nek aan nek
race die Activia nipt naar zich toe wist
te trekken (23-25). Hovoc kreeg in de
tweede set meer zelfvertrouwen en
bouwde een voorsprong op. Hierdoor
werd er met meer lef en risico
gespeeld en gaven zij Activia niet de
ruimte om in hun eigen spel te komen.
Deze set werd overtuigend met 25-14
binnengehaald. In de derde set werd
gestart zoals Hovoc de tweede set
geëindigd was: een flinke voorsprong.
De opgebouwde voorsprong werd
binnen de kortste keren ingehaald door
Activia die vervolgens ook de set wist
te winnen met 19-25. In set vier kwam

de vechtlust bij Hovoc naar boven en
dit zorgde er net als in set twee voor
dat er geen ruimte was voor het spel
van Activia. De ballen werden lekker
ingeslagen en er werd gespeeld met
de verdediging van Activia. Overtuigd
van een vijfsetter haalden de Horster
dames de vierde set binnen met 25-13.
In het begin van de vijfde set waren
beide ploegen aan elkaar gewaagd en
ging het gelijk op. Maar halverwege
de set was het Hovoc die het voortouw
nam en daarmee de winst wist binnen
te slepen met 15-12. De dames zijn nog
steeds ongeslagen in de promotieklasse
en staat momenteel op de eerste
plaats.

Een verre van aimabel spel lieten
de heren zien. De eerste set ging
evenals de tweede set kansloos naar
een stabiel en sterk verdedigend
Flamingo’s (25-17 en 25-13). De derde
set bracht beleving en furie met zich
mee. Dit resulteerde dat af en toe het
oude niveau werd gehaald. Langzaam
kwam de 25 in zicht en Hovoc wist die
als eerste te halen. Met 20-25 werd er
gehoopt om meer dan één punt mee te
nemen. Gennep herpakte zich en een
verbeten strijd ontstond er in de vierde
set. Langzaam werd het gat steeds
groter en ook hier werd helaas voor de
Horster mannen het onderspit (25-20)
gedolven. 3-1 voor Gennep.

CSI de Peelbergen Tour 16 - 19 November 2017
INTERNATIONALE SPRINGWEDSTRIJD OP EQUESTRIAN CENTRE de PEELBERGEN

GRATIS ENTREE
donderdag 16 november
13.00 - 20.15 uur
Internationale rubrieken
Restaurant alle dagen geopend

vrijdag 17 november
09.00 - 20.30 uur
Ranking proef &
internationale rubrieken

zaterdag 18 november
09.30 - 20.30 uur
Internationale rubrieken
aansluitend feestavond met
DJ Martijn

zondag 19 november
08.00 - 18.00 uur
Finales
Grote Prijs (aanvang 15.15 )

Travers 5 | 5976 PL | Kronenberg |www.peelbergen.eu | info@peelbergen.eu
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Oxalis verliest
eerste wedstrijd in
overgangsklasse
Door: korfbalvereniging Oxalis
Na het verdiende zaalkampioenschap vorig seizoen, mocht Oxalis 1 zondag 12 november starten in de overgangsklasse. De eerste tegenstander, DAKOS uit Someren, ontving de dames in eigen huis.
Vanaf minuut één waren de ploegen aan elkaar gewaagd en vielen er
doelpunten aan beide kanten. Echter,
DAKOS was erg schotzuiver en Oxalis
steeds net een stapje voor.
De thuisploeg had iets meer
moeite met de afronding waardoor
de dames wel bij DAKOS in de buurt
bleven, maar niet de voorsprong te
pakken kregen. Met een stand van
8-10 gingen de ploegen de rust in,

het kon nog beide kanten op vallen.
De tweede helft begon zoals de eerste geëindigd was, tot een stand van
11-13. De loepzuivere afstandsschoten
van DAKOS legde Oxalis voor een
kwartier het zwijgen op, waardoor
de dames uit Someren uitliepen naar
11-19. Oxalis herpakte zich. Haar overtuiging werd beloond met doelpunten
die er voor zorgden dat de thuisploeg
terugkwam naar 16-20.

Het kon nog de goede kant op
vallen en dat wisten de dames zelf
ook. Tot en met de laatste minuut
bleven ze voor elkaar werken, maar
helaas was het net niet genoeg.
Ondanks dat de punten met de tegenstander mee naar huis gaan, mogen
de dames van Oxalis tevreden terug
kijken op deze wedstrijd. De eindstand van de wedstrijd was uiteindelijk 16-21.

Korfbalsters Melderslo
pakken kostbare punten
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 12 november de eerste wedstrijd van het zaalseizoen.
In de zaalcompetitie komt SV Melderslo uit in de hoofdklasse, één klasse hoger dan op het veld. De wedstrijd van
zondag 12 november, tegen Klimroos 1 uit Hoogeloon, werd gespeeld in sporthal Eureka in Hapert.
In de beginfase van de wedstrijd
gingen de ploegen gelijk tegen
elkaar op. Zowel SV Melderslo als
Klimroos creëerde kansen en beide
ploegen waren ook vrij scherp in het
afronden hiervan. SV Melderslo werd
later in de eerste helft wat beter dan
Klimroos, maar grote gaten werden
er niet getrokken. In de rust was
het SV Melderslo dat op een nipte
5-7 voorsprong stond. In de tweede

helft bleef het spelbeeld zo’n beetje
hetzelfde: beide ploegen scoorden
doelpunten, en hoewel SV Melderslo
de wat betere ploeg was, wilde echt
uitlopen niet lukken.
Halverwege de tweede helft
kwam echter de ommekeer.
SV Melderslo was in deze fase loepzuiver op afstand en wist het gat met
Klimroos nu wel te vergroten naar
vijf, zes en later zelfs zeven doelpun-

ten. Dat bleek het breekpunt te zijn
voor de korfbalsters uit Hoogeloon.
SV Melderslo was nu echt de dominante ploeg en korfbalde de wedstrijd
rustig uit. Klimroos wist het gat nog
ietwat te verkleinen, maar voor SV
Melderslo was de buit binnen.
Bij een stand van 13-18 klonk het
eindsignaal en was voor SV Melderslo
de eerste kostbare zege in de hoofdklasse een feit.

Zilver voor judoka
Door: Budoclub Horst
Vijf judoka’s van Budoclub Horst namen zondag 12 november
deel aan de Limburgse Kampioenschappen tot 12 jaar in
Roermond. Hier heeft Fer Deriks, in de gewichtscategorie tot
38 kilo, een zwaar bevochten zilveren medaille behaald. Fer wist
heel knap, in een poule van twintig tegenstanders, zes wedstrijden
te winnen met goed judo, maar verloor nipt de finale door een
scheidsrechterbeslissing. De andere vier judoka’s, Jens Wismans,
Cas Camps, Jessy Janssen en Guus Theunissen, hebben allen goed
staan judoën en sommigen waren heel dicht bij een medaille.

van
trendy
kerstballen...
tot
modieuze
winter outfit
Ruim 40
verschillende
winkels, o.a.

Je vindt ECHT ALLES bij Trefcenter
Nijmeegseweg Venlo | www.trefcenter.nl
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Derby

Matig duel
hockeyheren levert
geen punten op
Door: Hockeyclub Horst
De heren van Hockeyclub Horst reisde zondag 12 november af naar
Tegelen om daar een van de Limburgse derby’s te spelen. Horst wilde de
goede reeks van de afgelopen weken voort zetten door ook in Tegelen
met een mooi resultaat van het veld te stappen.
Na de gebruikelijke
voorbereiding werd om 14.45 uur
afgeslagen door Horst. Meteen
vanaf de eerste minuten was
duidelijk dat de twee ploegen
vandaag aan elkaar gewaagd
waren. Het spel golfde wat op en
neer waarbij aan beide kanten wat
kansjes te noteren waren. Het was
uiteindelijk Tegelen dat via een rake
strafcorner de 1-0 op het scorebord
bracht.

Inconsequente
beslissingen
In het verdere vervolg van de
eerste helft kwam Horst niet meer
echt aan hockey toe door een paar

terechte kaarten. Na rust kon Horst
weer met elf man verder, maar
was het nog steeds zeer matig
wat er op de mat gelegd werd.
En de paar keer dat Horst dreigde
kansrijk te worden, waren het wat
inconsequente beslissingen die de
aanval afremden. Mede daardoor
kon Tegelen een paar minuten voor
tijd de wedstrijd in het slot gooien
met wederom een rake strafcorner,
2-0. Horst wist in het laatste
fluitsignaal nog wat terug te doen
om zo de eindstand van 2-1 op het
scorebord te zetten.
Volgende week zal Horst
weer vol aan de bak moeten als
hockeyclub Nova uit Heerlen op
bezoek komt.

Lottumse scoort op JIM
Tijdens Jumping Indoor Maastricht op zondag 12 november werd een Euregiowedstrijd gehouden
voor pony’s. Loes Opbroek uit Lottum had zich hier samen met haar pony Epipy Rose voor geselecteerd
via de Limburgse kampioenschappen die in augustus op Equestrian Centre de Peelbergen waren.
Het was een sterk deelnemersveld van 32 ruiters en amazones uit Nederland, België en Duitsland,
Loes wist uiteindelijk hier een derde prijs te behalen.

Helicon MBO Helmond

Open
dag

Wij geloven dat de wereld een betere plek is én langer
bestaat, als we bewuster omgaan met voeding, dieren
en onze leefomgeving. Jij leert hierin te denken én te doen.

Voeding
Jij weet straks alles over voeding.
Je bedenkt en maakt nieuwe
producten. Altijd duurzaam,
gezond en met passie! Hiermee
inspireer jij anderen en adviseer
je bedrijven en consumenten.
Social media is jouw wereld en je
gebruikt het om te ondernemen
en je kennis te delen.

Outdoor
en recreatie
Dé opleiding voor actieve
natuurliefhebbers die graag
met mensen werken. Je leert
groepen te begeleiden bij
buitensport activiteiten, zoals
mountainbiken, survivaltochten
en nog veel meer. Je bent een
enthousiaste doener die
tegelijkertijd alles weet over
het beheer van een
recreatieterrein of camping.

Zondag
26 november

11.00 - 15.30 uur

Dier
Je bent gek op dieren en wilt er
later je beroep van maken.
Bijvoorbeeld als dierverzorger,
ondernemer of dierenartsassistent.

#MBO Experience
#Meeloopdagen

helicon.nl
Voor elke opleiding gelden ook de keuzemodules
Doorstroom hbo, Ondernemen en Internationalisering.

Scheepsboulevard 1, Helmond
(0492) 52 39 83, info.mh@helicon.nl
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Dames Wittenhorst
pakken periodetitel
Door: Richard Aben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste damesteam van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst won zondag 12 november overtuigend
in Eindhoven van DBS met 3-7. Daarmee sleepte het Horster team de eerste periodetitel binnen.

Op 13 november is er weer de jaarlijkse paardenmarkt in Lottum geweest.
Hartelijk dank aan de inwoners van Lottum en de andere mensen die loten
hebben gekocht van de paardenmarkt loterij en hiermee de Ruiterclub en
SV lottum steunen.

Uitslag van de paardenmarkt loterij
1e prijs € 1.000,00 lotnr: 6033
2e prijs € 500,00 lotnr: 8099
3e prijs € 300,00 lotnr: 7953
4e prijs € 200,00 lotnr: 2434
Prijswinnaars gefeliciteerd!

Prijzen zijn af te halen bij Jan Daniëls
telefoon: 077 463 12 08, graag van tevoren bellen.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

15 JAAR MARIËTTE MODE
In de eerste tien minuten is
Wittenhorst niet scherp. DBS komt
eenmaal voor de goal en weet deze
kans ook direct te benutten, 1-0.
Wittenhorst begint dan pas aan de
wedstrijd en loopt voor rust nog uit
naar 1-4 met een zuivere hattrick van
Sanne Janssen, die een geweldige

wedstrijd speelde. Na rust begint DBS
goed aan de tweede helft en weet
dan ook weer een beetje terug te
komen in de wedstrijd. Echter hebben
de Eindhovenaren tweemaal een vrije
trap nodig om gevaarlijk te worden.
Beide vrije trappen worden goed
binnengeschoten.

Diep in de blessuretijd loopt
Wittenhorst nog uit naar een comfortabele 3-7 overwinning. De dames
staan bovenaan in de derde klasse E
en werden daarom beloond met een
periodetitel, na zeven wedstrijden en
zeven overwinningen.

Vier leden van vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst werden tijdens de jaarlijkse feestavond in het zonnetje
gezet. Ze zijn allen al tientallen jaren lid van de vereniging en van Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

meer maar haar volière is bevolkt met
louter zangvogels. Tijdens tentoonstellingen was ze altijd behulpzaam in de
keuken.
Ben Wijnands is vanaf 1992, dus
25 jaar, aangesloten bij de vereniging.
Hij was kweker van gele kanaries maar
is ondertussen overgestapt op Europese
Cultuurvogels. Vergaderingen worden

vier mee met 15% korting
én een mooi cadeau
Graag tot ziens bij:

(Foto: Sanne de Boer)

Jubilarissen Ons Genoegen

Theo Heldens is vanaf 1967 lid,
inmiddels 50 jaar, en kweekt nog
steeds Europese Cultuurvogels en
bastaarden. Hij is hiermee succesvol op
diverse tentoonstellingen. In 1982 nam
hij zitting in het bestuur en was van
1984 tot 1998 voorzitter van de vereniging. Toos Silvrants-Smits is vanaf 1977
lid. Momenteel kweekt ze geen vogels

Wij vieren ons
15-jarig jubileum t/m
dinsdag 21 november!

bijna altijd trouw bezocht en tijdens de
jaarlijkse tentoonstelling wordt nooit
vergeefs een beroep op hem gedaan.
Ook Erik Renkens is 25 jaar lid. Hij is
kweker van diverse soorten parkieten.
Op de feestavond kregen de
jubilarissen de bijbehorende speldjes
opgespeld door Gerard Souren van het
districtsbestuur.

Gratis
parker en
voor de
deur!

Doolgaardstraat 8

Horst

Tel. 077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur
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Presentatie Griendtsveen

800 jaar
Horst aan de Maas
In gemeenschapshuis De Zaal in Griendtsveen vindt woensdag
22 november een presentatie plaats over de geschiedenis van Griendtsveen
en het evenement 800 jaar Horst aan de Maas. Deze bijeenkomst start om
20.00 uur.

HALLO in Praag
Mia Tielen uit America ging samen met haar dochters Ilona en Cindy een weekend naar Praag.
Op de Karelsbrug met op de achtergrond de Praagse Burcht namen zij de tijd om eens even de HALLO
erop na te slaan.

Montair Process Technology B.V., opgericht in 1971 en gevestigd aan de Heuvelsestraat 14
te Kronenberg, levert wereldwijd innovatieve turnkey-oplossingen voor toepassingen op het gebied
van luchtreiniging en speciale procestechnologie. Wij zijn op zoek naar:

Senior Project-Engineers m/v
Tekenaar-Constructeurs m/v
PLC/software Programmeur m/v
Functieomschrijving Senior Project-Engineer
U begeleidt technische projecten waarbij u zelf in de
operationele sfeer technische invulling geeft aan de
(proces)installaties en systemen. U specificeert en
toetst systeem-/installatie-onderdelen die ingekocht c.q. uitbesteed worden. U communiceert met
de eindklant en bewaakt de technische voortgang,
planning en het budget van (deel)projecten.

industriële installaties. Je ontwerpt, schrijft en
testapplicaties voor diverse besturingssystemen
zoals PLC’s en SCADA’s. Tijdens het gehele traject
rapporteer je aan de projectleider en blijf je in
contact met de klant om ondersteuning te bieden
en eventuele problemen te verhelpen. Om te blijven
ontwikkelen en innoveren wissel je kennis uit binnen
de multidisciplinaire teams waarin je werkt.

Functie-eisen
Ervaring in de procesindustrie en/of
apparatenbouw (minimaal 3 jaar);
HBO werk- en denkniveau (hoge mate van
zelfstandigheid);
Gedegen kennis van instrumentatie en industriële
besturingssystemen;
Beheersing van de Nederlandse/Engelse/Duitse
taal in woord en geschrift;
Goede communicatieve eigenschappen.

Functie-eisen
HBO werk- en denkniveau (hoge mate van
zelfstandigheid);
Minimaal 3 jaar werkervaring in het programmeren van industriële machines;
Ruime ervaring met programmeren Siemens
PLC’s (S7-300 + S71200 + S71500), ervaring met
Mitsubishi, is een pré;
Ervaring met programmeren Siemens HMI’s en
SCADA systemen;
Beheersing van de Nederlandse/Engelse/Duitse
taal in woord en geschrift;
Flexibel inzetbaar i.v.m. het begeleiden van projecten (zowel elektrisch als werktuigbouwkundig);
Bereid zijn tot het reizen naar het buitenland;
Ervaring in de apparatenbouw, procesindustrie
en/of machinebouw is een pré.

Functieomschrijving Tekenaar-Constructeur
Als teamlid van onze Afdeling Design ben je zelfstandig in staat tot het construeren, modelleren
en uitwerken van systemen/componenten alsmede
het maken van opstellingstekeningen voor onze
verkoop. De tekenwerkzaamheden worden uitgevoerd middels 3D Inventor en P&ID’s worden opgezet middels AutoCad. Verder behoren het bijhouden
van de bibliotheek en de Vault, en overige door de
leidinggevende opgedragen werkzaamheden tot je
takenpakket.
Functie-eisen
• HBO Werktuigbouwkunde (WTB);
• Kennis van Inventor, AutoCad en Vault
• Minimaal 3 jaar werkervaring in soortgelijke
functie;
• Ervaring met sheet-metal en piping;
• Kennis van ontwikkelingen op het gebied van
normen en aanduidingen;
• Beheersing van de Nederlandse/Engelse/Duitse
taal in woord en geschrift.
Functieomschrijving PLC/software Programmeur
Als PLC/software programmeur houd jij je bezig
met het ontwikkelen van besturingssoftware voor

In 2019 wordt een heel jaar stil
gestaan bij 800 jaar Horst aan de Maas.
In de hele gemeente vinden dan grote
en kleine evenementen plaats onder
het motto ’acht eeuwen menskracht’.
Dit motto is tevens het verbindende
element tussen iedereen in deze
gemeente en de verbinding tussen
toen en nu.
Jan Duijf vertelt namens de
organisatie over de opzet van dit
herdenkingsjaar, maar is vooral ook
geïnteresseerd in de geschiedenis
van Griendtsveen. Hij wil een aantal
ideeën voorleggen, maar heeft min-

stens zovele vragen aan de inwoners
van Griendtsveen. Door mensen én
informatie, van beeldmateriaal tot
verhalen uit eerste hand, bij elkaar
te brengen kan een begin gemaakt
worden om in 2019 de geschiedenis
van Griendtsveen in beeld te krijgen.
Op deze avond wordt ook een tipje
van de sluier opgelicht over een ander
evenement waarbij Griendtsveen een
rol kan spelen en dat handelt over dé
grootste pionier op autogebied die
Nederland ooit heeft gekend en die
zijn kinderjaren in Griendtsveen heeft
doorgebracht.

Slachtdag
in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo wordt op zondag 19 november de
jaarlijkse Slachtdag gehouden. Dit om de herinnering aan het thuisslachten
levend te houden.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft afwisselende, uitdagende functies
binnen een ervaren dynamisch team met
marktconforme arbeidsvoorwaarden.
Informatie
Voor inhoudelijke vragen over deze vacature
kun je contact opnemen met Monique Pasch
of Stefan Bouten.
Montair Process Technology B.V.
Heuvelsestraat 14, 5976 NG Kronenberg
Tel.: +31 (0)77 467 2473 / Fax: +31 (0)77 467 3012
KvK Venlo: 14105551
Je sollicitatie met cv mail je naar Monique Pasch:
monique.pasch@montair.nl. Een brief sturen
kan natuurlijk ook naar bovenstaand adres
t.a.v. Monique Pasch. De sollicitatie dient uiterlijk
30 november 2017 in ons bezit te zijn.

Tijdens de Slachtdag staat het
hele museum in het teken van
slachten. Een bekende keurslager
geeft informatie over het uitbenen
en demonstreert deze vaardigheid.
Er wordt balkenbrij gebakken en er
zijn diverse slachtproducten te koop.
Ook kunnen kinderen kennis maken
met de werking van de traditionele

veilingklok en wordt er stroop
gemaakt. In de ‘slagerswinkel’ zorgt
troubadour Math Craenmehr voor
muziek. In het grote restaurant treden
de Reulsberger muzikanten op en in
de kapel van De Locht treedt Stemma
Nova op. Het museum is tijdens de
Slachtdag geopend van 10.00 tot
17.00 uur.
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Jubileum St. Caecilia
met boek en concert
Muziekvereniging St. Caecilia uit America sluit de viering van het honderdjarig bestaan af op zaterdag
18 november met een reünieconcert. Dan wordt ook het jubileumboek gepresenteerd.

Het reünieconcert vindt plaats in
de St. Jozefkerk in America en begint
om 19.00 uur. Op het programma
staat een selectie muziekwerken uit
100 jaar fanfare America, begeleid
door verhaal en beelden. In het kader
van het jubileumjaar is het jubileum-

boek Caecilia’s Lange Adem geschreven.
In het boek komen onder andere
aan bod Meister Rongen, de pioniersrol van de fanfare in de wereld van
de Limburgse blaasmuziek en ver
daarbuiten en de samenwerking met

anderen zoals de toneelvereniging,
het zangkoor, componisten, dirigenten
en Rowwen Hèze. Verder zijn in het
boek een tijdlijn, interviews en foto’s
generaties muzikanten te vinden.
Kijk voor meer informatie op
www.mvcaecilia.nl

Concert vocalgroup Just For Fun
Just For Fun uit Meerlo geeft op zondag 19 november het concert ‘Rock & Love Passion’ in de Vossenzaal van
’t Brugeind in Meerlo. De deuren gaan open vanaf 14.30 uur.
Just For Fun is een vocalgroup met
band onder muzikale leiding van Geert
Verhallen. De groep zingt vijfstemmig

en de muziekstijl varieert van pop en
rock(ballads) tot nederpop en meer.
Tijdens het concert wordt er gezorgd

voor koffie, thee en cake. Meer
informatie over het concert is te vinden
op de Facebookpagina van Just For Fun.
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De Kantfabriek

Viltworkshops
Museum de Kantfabriek in Horst organiseert op donderdag
30 november en donderdag 7 december de workshop ‘Natvilten,
Punchen en Naaldvilten’. In deze workshop wordt in twee lessen de
basis van deze vilttechnieken geleerd.

In de eerste les staat het
natvilten centraal. Ook de beginselen
van het naaldvilten worden dan
behandeld. De tweede les zal in
het teken staan van punchen op
de punchmachine. Het is hiervoor
handig om een basiskennis te
hebben van het gebruik van de
naaimachine. Het resultaat van
het natvilten uit de eerste les kan

Ledenraad Rabobank Horst Venray

Twee vacatures ledenraad bij Rabobank
Horst Venray ingevuld

worden meegenomen naar les twee,
om met de punchmachine verder te
bewerken.
Tijdens de tweede les wordt er
verder ook uitgebreider ingegaan
op het naaldvilten. De lessen
duren van 13.30 tot 16.00 uur.
Aanmelden voor de workshops of
meer informatie aanvragen kan via
cursus@museumdekantfabriek.nl

TE KOOP

instapklare tussenwoning
Kempkesstraat 28
5976 PE Kronenberg
:
Vraagprijs

0

€ 175.00

De ledenraad zorgt voor verbinding tussen de leden in de regio Horst aan de Maas, Venray en Well en Wellerlooi
en het bestuur van de Rabobank. In de samenstelling van de ledenraad vinden jaarlijks een of meerdere wisselingen plaats.
Na overleg met de ledenraad draagt de directie de volgende kandidaten voor:
Kieskring Bedrijven:

Contact via: Internetmakelaar Joost
Tel: 088 996 6880

• de heer N.W.J. (Noud) Wellen uit Ysselsteyn
Kieskring Particulieren:

• de heer M.H.W.M. (Maikel) Martens uit Oirlo
Zoals in de statuten staat vermeld hebben de leden zelf ook het recht kandidaten voor te dragen. Wij maken u erop attent dat een
dergelijke voordracht schriftelijk dient te geschieden vóór 30 november 2017, ondertekend door 10 of meer leden.
Als de directie na deze datum vaststelt dat het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures,
dan zijn de voorgedragen kandidaten automatisch verkozen en vindt er geen verkiezing plaats.
Het nieuwe ledenraadslid treedt in functie tijdens de ledenraadsvergadering van januari 2018.

KERSTSHOW
Bloemsierkunst

DE KOGELDISTEL
Zaterdag 25 november
13.00-19.00 uur
Zondag 26 november
11.00-17.00 uur

Vragen of opmerkingen?
Mail naar directie.horstvenray@rabobank.nl of neem telefonisch contact
met ons op: (077) 389 84 30

Rabobank Horst Venray
KOGELSTRAAT 62 HEGELSOM
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Swolgenseweg Broekhuizenvorst
Denkt u aan:
BOUWKAVEL
✓ mooie én rustige woonplek
✓ uw eigen woonwens realiseren
✓ levensloopbestendig
✓ modulair bouwen
✓ slim bouwplan mogelijk
✓ bouwkavel 580 m2
Prijs locatie

€ 130.500.- v.o.n.
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

RMM Mobiele Truck Cleaning Service uit Sassenheim en America
(Limburg) is al 20 jaar een begrip in de industriële reinigingswereld.
Onze dienstverlening bestaat voornamelijk uit het reinigen van
wagenparken op locatie, maar is door de jaren heen uitgebreid met
onder meer gevel-, vliegtuig- en milieu-incidentenreiniging.
Kortom, een zeer dynamisch bedrijf waar geen dag hetzelfde is.

Voor de vestiging America
zijn wij op zoek naar:
• workaholics, aanpakkers en helden,
• mensen die het niet erg vinden om op
onregelmatige tijden te werken,
• fulltimers, parttimers & oproepkrachten,
• mensen die op een positieve manier mee willen
bouwen aan de toekomst!
Wij bieden:
• flexibele werktijden,
• werken in een fantastisch team,
• vele opleidings- en doorgroei• grote diversiteit aan werkzaamheden,
mogelijkheden, o.a. naar ploegleider.
Wij vragen:
• bij voorkeur beschikken over een C-rijbewijs, E-rijbewijs is een pré.
Meer informatie? Kijk op onze
website www.cleanplaza.nl
Interesse?
Mail uw motivatie en cv naar:
erwin@cleanplaza.nl
t.a.v. Erwin Luttge.

Thalamus komt met dubbelsingle
De Horster band Thalamus heeft op vrijdag 10 november de dubbelsingle Closer/Residue uitgebracht.
Bij de muziek zijn ook twee video’s uitgekomen.
Closer en Residue portretteren
elk één zijde van hetzelfde verhaal.
“Het is net als bij een echt fysiek
singletje, de a- en b-kant staan
tegenover elkaar,” aldus de band.
“Naar elkaar toe, maar wel aan een
andere zijde.”

Thalamus werd opgericht in Horst
en bestaat uit Rick Groenen (gitaar),
Erik Muijsenberg (bas, synthesizer)
en broer en zus Lennart (drums) en
Lotte (vocalen, gitaar) Spreeuwenberg.
De band vindt haar invloeden in bands
als Portishead, PJ Harvey, Air en UNKLE.

Thalamus bracht in 2016 een
eerste ep met video uit en hield
zich daarna een jaar stil om nieuwe
songs te schrijven. Met Closer/
Residue licht Thalamus alvast een
tipje van de sluier van het nieuwe
materiaal op.

Kloscommissie presenteert
tweede Hôrster Laesplaenkske
Ruim 30 jaar nadat sportclub UVB het eerste Hôrster Laesplaenkske op de markt bracht, presenteert de Kloscommissie in het kader van het 55-jarig jubileum van carnavalsvereniging D’n Dreumel de opvolger.
In Horst wordt nog veel dialect
gesproken en geschreven, maar
dat dialect is, onder andere door
invloeden van het Nederlands en de
moderne media, voortdurend aan
verandering onderhevig, aldus de
vereniging.

Daardoor dreigen woorden als
bijvoorbeeld ‘perdjespeul’ te verdwijnen. De Kloscommissie heeft achttien van deze ‘bedreigde’ woorden
verzameld, Mart van den Munckhof
heeft er tekeningen bijgemaakt en de
grafische verzorging was in handen

van Rob van den Beuken.
De presentatie van het tweede
Hôrster Laesplaenkske vindt plaats
op zondag 19 november tijdens de
zittingsmiddag Oêt de alde doës in de
Mèrthal. Oêt de alde doës begint om
13.30 uur.

‘Ut is vurbeej’ wint
Liedjesmatinee Hegelsom
Het Liedjesmatinee van carnavalsvereniging De Tuutekop uit Hegelsom is gewonnen door voorzitter Jos Peeters.
Het Liedjesmatinee werd gehouden op zondag 12 november.
Met zijn liedje Ut is vurbeej
won Peeters voor het eerst het
Liedjesmatinee. Zelf had Jos twee
wensen: “Na 18 jaar weer een keer
zichzelf kunnen programmeren voor de
Zittingsavond” en “Hoger eindigen dan

de Happy Hotdogs”. Het liedje werd
door hemzelf geschreven met muziek
en arrangement van ’t Tuutecollectief,
een samenwerkingsverband van
bekende Hegelsomse muzikanten:
Geert Josten, Cor van Disseldorp en

Paul Verstappen. Bij de jeugd ging de
eerste plek naar Teuntje Claessens,
Ize Joppe en Lynn van Houtum met
het liedje Fiëst.
Kijk voor de gehele uitslag op
www.tuutekop.nl

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

esium voor ontspanning
Salon
Pure magnEdelstenen
n de spieren!
Winkel va
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten

Zechsal
Droomkado
(Inhoud:
magnesiumolie 100 ml.
+ badkristallen 125 gr.)

van € 14,90 voor

€ 13,00

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
16.00
zaterdag 10.00 - 16.0

Optreden saxofoonkwartet
Zephyros
Saxofoonkwartet Zephyros geeft op zondag 26 november een najaarsconcert in ’t Gasthoês in Horst.
Tijdens het concert staan arrangementen van werken van onder andere Bach, Frescobaldi, Monteverdi
en Bernstein, en originele composities voor saxofoontrio en -kwartet van Savari, Bozza en Francaix op
het programma. Het concert begint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

www.haardstede.nl

Proef • Beleef • Geniet
Ontdek het zelf
in ons sfeervolle restaurant!

Sticks and Stories
In MFC de Meulewiek in Meterik drumde de drumband van muziekvereniging Concordia op zaterdag
11 november er op los tijdens Sticks and Stories. Dit eerste grote concert, gehouden door de drumband,
bestond uit een avond vol verschillende drumstukken, toneel, zang en andere muzikanten zoals
saxofonisten en gitaristen die het publiek vermaakten met muziek.

Boekpresentatie bij
Heemkunde Vereniging Sevenum
De Heemkunde Vereniging Sevenum bestaat in 2017 dertig jaar. Een van de activiteiten in het kader van dit
jubileum, is de presentatie van het boek ‘Wat de pot schaft’, geschreven door verenigingslid Nel VerstegenMaessen.
’Wat de pot schaft’ is een boek
over Sevenumse levensmiddelenbedrijven en eetgelegenheden in de
twintigste eeuw. Het boek wordt uitgegeven door de Heemkundevereniging
Sevenum als nummer VIII in de
serie Spinninghe. De presentatie

van het boek vindt plaats op zaterdag 18 november in zalencentrum
De Wingerd in Sevenum van 14.30 tot
ongeveer 17.15 uur.
Naast de presentatie, waarbij
auteur Nel Verstegen-Maessen zal
vertellen over de totstandkoming van

het boek, wordt er ook een lezing
verzorgd door Annie Schreuders
met als titel ‘Det ut uch good moog
bekómme’. Verder zal Frans Keijsers
van toneelvereniging Setovera een
gedicht voordragen en worden er
foto’s getoond.

Kerkstraat 11 • Sevenum • T: 077 467 43 46 • www.vitellius.nl

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

Magazijn-/montagemedewerker
Huislijn Kantoormeubelen B.V. is een groothandel in kantoormeubilair en verkoopt haar producten
middels een uitgebreid dealernetwerk in Nederland en België. Het ontwerpen & ontwikkelen van
de producten
vindt plaats in Nieuw-Bergen. De productie is veelal ondergebracht bij internationale
prijslijst
partners (o.a. in Duitsland, Frankrijk, Italië en Turkije).
Wij groeien en zijn daarom per direct op zoek naar een magazijn-/montagemedewerker.
Functieomschrijving
Als magazijn-/montagemedewerker ben je dagelijks verantwoordelijk voor de montage van
kantoormeubilair in ons magazijn. Ook het op locatie plaatsen van binnenkomende goederen,
orderpicking, alsmede het assisteren bij laden en lossen behoren tot je werkzaamheden.

Winnaars lampionnenwedstrijd
America
Ook in America werd op vrijdag 10 november Sint Maarten herdacht. Veel kinderen hadden lampionnen gemaakt om daarmee langs de deuren te gaan en om mee te doen aan de lampionnenwedstrijd.
Bij de blokhut van Jong Nederland in America werden de lampionnen beoordeeld door juryleden Wies
Brouwers, Petra Kleuskens en Rick Vervoort, waarna er acht winnaars werden gekozen. Meer informatie
over en foto’s van Sint Maarten zijn te vinden op de Facebookpagina van Jong Nederland America.

Jouw profiel
• VMBO werk- en denkniveau
• Ervaring met montage- en magazijnwerkzaamheden
• Zelfstandig kunnen werken
• Hands-on-mentaliteit
• Accuraat en betrouwbaar
• Collegiaal
• Technisch en logistiek inzicht
• Bezit van rijbewijs-B
• Diploma reach-heftruck is een pré
Wat bieden wij jou
• Fulltime functie voor 40 uur per week
• Uitdagende en afwisselende functie met uitzicht op lang dienstverband
• Een prettige werksfeer met enthousiaste collega’s
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Herken jij
in deze
profielschets,
dan ben
de kandidaat
die wedie
zoeken!
jij je
jezelf
in deze
profielschets,
danjijben
jij de kandidaat
wij zoeken!
Stuur
met motivatiebrief
Stuur je
je CV
CV met
motivatiebrief voor 12 augustus 2017 naar:
voor 25 november 2017 naar:
Huislijn Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers
Industrieterrein De Flammert 1214
5854 NC Nieuw-Bergen
Of per e-mail naar c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl

vacature_assemblage.indd 1

www.huislijnkantoormeubelen.nl
www.berenn.nl
Follow us at

24-12-15 14:01
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Agenda t/m 23 november 2017
do
16
11

vr
17
11

za
18
11

Dorpsraadsvergadering

Prinsenbal

Open middag

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Recreatiecentrum Jump XL Horst

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: cv De Blauwpoët
Locatie: café Alt Vors Broekhuizenvorst

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: kasteel Huys ter Horst

Dorpsraadsvergadering

Concert The 2nd Law

Optreden Reulsberger Muzikanten

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Os Kruuspunt Meterik

Tijd: 22.00 uur
Locatie: café De Buun Horst

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Concert Harmonie St. Catharina

Concert Just For Fun

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Center Parcs Limburgse Peel America

Tijd: 14.30 uur
Locatie: Zaal ‘t Brugeind Meerlo

De Mèrthal giêt plat

Welfare tentoonstelling

Sinterklaasintocht

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 10.30-16.00 uur
Organisatie: het Rode Kruis
Locatie: cultureel centrum ’t Gasthoês Horst

Tijd: 14.30 uur
Locatie: De Wingerd Sevenum

Concert Andy & The Antichrist

Sinterklaasintocht

Sinterklaasintocht

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Babouche Horst

Tijd: 11.00-12.30 uur
Locatie: Meterik

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Markt Lottum

Zaerum Kwist

Middagzitting Oêt de alde doës

Tijd: 18.00 uur
Locatie: café Breurs Sevenum

Tijd: 13.30-18.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: Mèrthal Horst

Concert Matthews’ Southern
Comfort

Reünieconcert

Sinterklaasintocht

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: MV St. Caecilia
Locatie: St. Jozefkerk America

Tijd: 13.45 uur
Locatie: Kerkplein Kronenberg

Jubileumfeest

Sinterklaasintocht

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 13.45 uur
Locatie: Blokhut Ôs Thoês America

Zittingsavond

Sinterklaasintocht

Tijd: 19.49 uur
Organisatie: CV De Plaggenhouwers
Locatie: café De Vonkel Grubbenvorst

Tijd: 14.00 uur
Locatie: St. Lambertuskerk Swolgen

Tributenight Rage Against the
Machine/Metallica

Concert Stemme Nova

Bijeenkomst muziektherapie
Tijd: 19.15-21.30
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

zo
19
11

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

ma
20
11
do
23
11

Bezinningsavond jongeren
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Dekenaat Horst
Locatie: parochiezaaltje Horst

Bezinningsavond jongeren
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Dekenaat Horst
Locatie: parochiezaaltje Horst

Tijd: 14.00 uur
Locatie: kapel Museum De Locht Melderslo

donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 november

Autobedrijf

20%

Fer van Lin

schoen 3-daagse

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

KORTING

Wij zoeken
een kapster

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

Hoofdstraat 14 Horst • www.pastschoenen.nl

www.kapperscompanyhorst.nl

volg ons ook op
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Heilige mis

Huisarts en apotheek

Broekhuizen

Horst

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

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

10.30

19.15

Griendtsveen
Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

09.30

zaterdag
		

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zondag

Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

09.00

09.00
09.00

Melderslo
17.30
17.30

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

Fanfare Broekhuizenvorst en Ooyen neemt op zaterdag 25 november deel aan het Bondsconcours in schouwburg
De Schalm in Veldhoven. Het optreden van de fanfare staat gepland om 10.40 uur.
De fanfare speelt tijdens het
concours onder leiding van dirigent
Jo Laumen drie nummers: Choral for a

Solumn Occasion, Adornia en Concordia.
De generale repetitie op vrijdag
24 november om 20.00 uur is verder

ook geopend voor publiek. Meer informatie over de fanfare en optredens is
te vinden op www.fanfarebhv.nl

Meterik

zaterdag
		

Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

19.00

10.30
19.00

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray
18.00
19.00

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

Het LoopCentrum

Parkhotel Horst

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

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

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden

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

Blauwebessenland
Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54
5% korting op de rekening

Sevenum

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

kerkdienst

Priesternoodnummer
Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

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

ANBISE

Bootcamp Power

zondag
dinsdag
		

zondag
		

HALLO voordeelpas

E 1 korting op jam

Swolgen

Verloskundige zorg

Group Confetti uit Venray. Confetti staat
onder leiding van dirigente Gertie Sikes.
Kijk voor meer informatie over het
kerstconcert van HONL op www.honl.nl

Fanfare Broekhuizenvorst en
Ooyen op concours

anco lifestyle centre

zondag
donderdag
		

Spoedgevallendienst
17 t/m 23 november 2017
Heldens-in’t Zandt tandartsen
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

zal overgedragen worden aan
plaatsvervangend dirigent Peter-Paul
Geraats. Het concert wordt dit jaar
uitgevoerd samen met Close-Harmony

19.15

Lottum

(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

Tandarts

HONL staat onder leiding van
Marjolein Vermeeren. Voor haar is
dit het laatste concert als dirigente
van HONL. Het dirigeerstokje

Deelnemers

Kronenberg

Meerlo

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

Harmonie-Orkest Noord-Limburg (HONL) verzorgt op zondag 10 december haar jaarlijkse Kerstconcert in
MFC De Meulewiek in Meterik. Het concert begint om 15.00 uur.

Horst (Lambertus)

Venray

Gebiedsteams

Kerstconcert HONL in Meterik

11.00

Broekhuizenvorst

zondag

service 29

18.00

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

IJssalon
De Zeuten Inval
10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

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

Into Beauty

Camps Optiek

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

10% korting op een zonnebril

Intratuin Venray

Center Parcs Het Meerdal

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

E 12,50 korting op avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo
Koffie voor E 1

DMS-Service
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Duet Kappers
10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eclicker
APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

Eetcafé Ald Vors
Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie
10% korting op de eerste
behandeling

Janssen
Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

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

Logeerhuis Kapstok

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

Tikkie Anders
Eén gratis consumptie bij de lunch

Voet Zorg Venray

Eén nacht gratis logeren

10% korting op een voetbehandeling
naar keuze bij min. besteding van E 15

Lunchroom
Lekker Gewoën

Wauw speciaal voor jou

25% korting op het tweede gerecht

Museum de Kantfabriek
Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

My-LifeSlim
E 6,50 korting op de intake

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Pakje!

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

Paramedische Voetzorg Horst

10% korting op het hele assortiment
20% korting op alle voetproducten

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

Driegangenmenu voor E 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor E 5

The Zen Company
E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions

Zonnestudio Horst
15% korting op zonnecosmetica

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

Voordeelpas

30
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Enkele voorbeelden...

Zanussi Gaskookplaat

AEG Gaskookplaat

Grundig Gaskookplaat

ZGG76534XA

HG795540XB

GIGM7235250XG

52%
49%

289,-

€ 147,-

Geïntegreerde vonkontsteking
RVS, 3 gietijzeren pannendragers
Inbouwmaten (hxbxd): 30 x 700 x 480 mm

WWW.SUPERKEUKENS.NL

619,-

48%

€ 297,Gehard glas met beschermend inox-kader
LED-verlichting voor status van de vlam
Inbouwmaten (hxbxd): 50 x 750 x 490 mm

359,-

€ 187,4 gasbranders, 1 wokbrander met glazen inleg
Metalen oppervlak met RVS frame
Inbouwmaten (hxbxd): 43 x 680 x 510 mm

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

