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Herinneringsboom
Ter Peel geplant
Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Peel in Evertsoord stond zaterdag 25 november stil bij het veertigjarig bestaan van de gevangenis. Door de weduwe van de eerste directeur,
de heer Groen, werd ter herinnering een Hollandse iep geplant. Op 27 juni 2017 was het veertig jaar geleden dat staatssecretaris Zeevalking de toenmalige manneninrichting
Ter Peel opende.

Benoeming

Ina Leppink-Schuitema
waarnemend burgemeester
Ina Leppink-Schuitema wordt met ingang van 6 december de waarnemend burgemeester van Horst aan de
Maas. Zij was van 2005 tot 2017 burgemeester van gemeente Montferland.
Ina Leppink-Schuitema is 64 en
lid van de VVD. Voordat zij burgemeester van Montferland werd,
was zij van 2001 tot 2005 wethouder
van Venlo. Zij is na overleg met de
fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Horst aan de Maas door
gouverneur Theo Bovens benoemd.
De verwachting is dat Leppink een
jaar het ambt van burgemeester
gaat waarnemen, tot aan de komst

van een nieuwe benoemde burgemeester in het begin van 2019.

Nieuwe raad
maakt profiel
Eerder adviseerden de fractievoorzitters de gouverneur om de procedure
van de benoeming van een nieuwe
burgemeester te laten wachten tot na
de gemeenteraadsverkiezingen in

maart. De nieuw gekozen gemeenteraad kan dan een profiel opstellen.
De huidige burgemeester van
Horst aan de Maas, Kees van Rooij,
neemt op vrijdag 1 december
afscheid. Hij gaat aan de slag in
gemeente Meierijstad.
Meierijstad is een fusiegemeente
die is onstaan uit de voormalige
gemeentes Veghel, Schijndel en
Sint-Oedenrode.

Er konden tachtig mannen
verblijven. De eerste directeur was de
heer Groen. Er bleek echter behoefte
zijn aan ruimte voor vrouwelijke
gedetineerden. De mannen vertrokken
naar Stevensbeek en 10 jaar later, op
21 december 1988, werd de vrouweninrichting Ter Peel geopend met 58
vrouwelijke gedetineerden. Vanaf 1997
is PI Ter Peel verder gegroeid. Er werd

een Huis van Bewaring gebouwd,
daarna een gevangenis en tot slot een
flexibele capaciteit in 2003. Op dit
moment kent Ter Peel 297 plaatsen,
waarvan 72 plaatsen voor mannen in
een zeer beperkt beveiligde inrichting.
Om bij het jubileum stil te staan werd in
samenspraak met Groengroep Sevenum
op zaterdag 25 november een
Hollandse iep geplant.

Bijverdienen
tijdens KERST en OUD/NIEUW?
Wij zijn op zoek naar:

CHAUFFEURS
Barbecue & Gourmet Party Service

Interesse? kijk op
www.a-z.nl/vacatures

m/v
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Kronenberger bezoekt familie omgekomen Amerikaanse soldaat

‘Ik heb er een familie in Amerika bijgekregen’
Roel Timmermans uit Kronenberg
reisde onlangs naar Maine in de
Verenigde Staten. Hij bezocht daar de
familie van de omgekomen soldaat
Joseph Waldman, wiens graf
Timmermans heeft geadopteerd.
De Amerikaanse begraafplaats in
Margraten kent ruim 8.300 graven van
Amerikaanse soldaten die in de
Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld.
Een van hen is Joseph B. Waldman.
Hij werd geboren op 16 oktober 1914
en overleed op 17 december 1944
tijdens de Slag om de Ardennen.
Zijn graf werd in 2009 geadopteerd
door Roel Timmermans en zijn

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
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Fotografie
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voor punten waar u een exemplaar op kunt
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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

Roel Timmermans bij het graf van Joseph Waldman
grootvader. “Mijn opa van moederskant
was een jongen van een jaar of zes
toen hij in Heerlen het bombardement
op Aken zag”, vertelt Timmermans.
“Na de Tweede Wereldoorlog kwam hij
door omstandigheden bij een gezin in
Sittard terecht. Daar zag hij hoe de
doden naar de begraafplaats in
Margraten werden vervoerd. Dat heeft
grote indruk op hem gemaakt.
Later nam hij zijn kinderen regelmatig
mee naar het kerkhof en ook ik kwam
er als kind al. Toen had dat voor mij
nog niet zo’n speciale betekenis, totdat
ik een jaar of 15 geleden samen met
mijn opa tijdens Memorial Day
meeging. Mijn opa was echt een bikkel
van een vent. Hij mankeerde nooit iets,
huilde ook nooit. Behalve als we naar
Margraten gingen, dan had hij last van
‘hooikoorts’. Dan kwamen de verhalen
over de Tweede Wereldoorlog en wat
hij heeft meegemaakt los. Hij zei altijd:
‘Als deze kruisjes (op de begraafplaats,
red.) er niet waren geweest, dan hadden wij nu Duits gepraat’.”
In 2007 besloten Roel en zijn
grootvader één van de graven te

adopteren. Ze kwamen op een wachtlijst terecht en hoorden in 2009 dat
er een graf voor adoptie vrijkwam.
Naast het graf van Joseph Waldman,
adopteerden ze ook een naam op de
Walls of the Missing. Ook zijn ouders
en jongere broer adopteerden een graf
in Margraten. “Het leeft echt in onze
familie. Het is voor ons heel normaal
om een paar keer per jaar daarheen
te gaan en een bloemetje leggen.
Dat is het minste wat je kunt doen.”
In 2010 overleed de grootvader van
Roel. “Ik had hem al vaker gezegd dat
ik ooit nog eens op zoek zou gaan naar
de familie van Waldman. Een paar jaar
later, op mijn dertigste verjaardag,
was ik op Margraten en kwam er toen
pas achter dat Joseph en ik op dezelfde
datum geboren zijn. Dat was voor
mij een teken om te gaan zoeken.”
Het bleek al snel een niet zo eenvoudige zoektocht te worden. “Van het
Amerikaanse Ministerie van Defensie
krijg je geen informatie als je geen
familie bent. Waldman was afkomstig
uit Maine, een staat die in vergelijking
met andere staten van Amerika dunbe-

Soldaat Joseph Waldman
volkt is. Via Facebook kwam ik vijftien
mensen op het spoor die Waldman
heten. Ik heb hen allemaal aangeschreven en twee jaar later kreeg ik
een berichtje van Jennifer. Zij vertelde
me dat Joseph haar oom was.”

Hij voelde zich
meteen welkom
Er volgden berichten over en
weer en Timmermans kwam er onder
andere achter wat er met Waldman
is gebeurd op 17 december 1944.
“Tijdens een missie werd hij gescheiden van zijn compagnie. Samen met
een collega is hij toen op zoek gegaan.
Ze kwamen om het leven door een
schokgolf die werd veroorzaakt door
een inslaande mortiergranaat.”
De familie nodigde Roel uit om naar
de Verenigde Staten te komen en
twee weken geleden was het zover.
“Ik landde op donderdagavond op het
vliegveld van Boston en op vrijdagochtend zat ik de auto, op weg naar
Jennifer en haar familie.” Roel voelde
zich meteen welkom, vertelt hij.

“Het zijn zulke hartelijke mensen.
Het zijn net Limburgers, alleen praten
ze Engels. Binnen 10 minuten had ik
er een familie bij”, lacht hij. “Ze waren
ook heel dankbaar, terwijl ik er juist
was om hen te bedanken. We vinden
alles zo’n vanzelfsprekend tegenwoordig: dat we een huis hebben en werk.
We vergeten echter dat al die soldaten
daarvoor gevochten hebben. Ik hoorde
daar ook dat de familie nooit gepraat
heeft over wat Joseph overkomen is.
Nadat zijn moeder het bericht had
gekregen dat hij was gesneuveld,
kreeg ze een beroerte. De familieleden durfden daarna nooit meer over
dat wat er in de oorlog was gebeurd,
te praten.” Bij zijn afscheid kreeg Roel
de onderscheiding die Waldman postuum heeft gekregen, het Purple Heart,
mee. “Dat vond ik heel bijzonder.”
Inmiddels is de afspraak al gemaakt
dat de familie van Joseph Waldman
volgend jaar juni naar Limburg komt.
Op woensdag 27 december geeft
Roel Timmermans om 13.30 en 16.00
uur een lezing over zijn reis in de
kantine van SV Kronenberg.

Vrijwilligster

Pauselijke onderscheiding voor Gonny Wijnen
Gonny Wijnen ontving op
zondag 26 november de Pauselijke
onderscheiding Pro Ecclesia et
Pontifice. Gonny werkt al jarenlang
als vrijwilligster bij De Zorggroep in
Horst.
De medaille, geschonken door
paus Franciscus, werd opgespeld door
pastor Louis Sibbald, geestelijk verzorger van De Zorggroep. Gonny zet zich
al enige tijd in voor de kerk en
samenleving in Voerendaal en in
Horst. In Voerendaal was zij vrijwilliger bij de Wereldwinkel, bestuurslid
van de Limburgse Vrouwenbeweging
en collectant voor diverse goede
doelen.
In Horst werkte ze met cliënten
van De Zorggroep zowel op de
locatie Berkele Heem als op Hof te
Berkel.

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Baarlose vriendengroep gedupeerd

Carnavalswagen midden
op de dag gestolen

Lekker gevuld!

Op klaarlichte dag een carnavalswagen stelen. Dat lijkt een lastige opgave, maar is precies wat een vriendengroep uit Baarlo op woensdag 22 november overkwam. Hun wagen stond in Sevenum klaar om dezelfde dag nog
verkocht te worden, maar werd een paar uur eerder meegenomen. De oplegger dook een aantal dagen later op bij
een ijzerboer, al was er niets meer van over.

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

Omdat de jongens, allemaal 24 of
25 jaar, besloten hadden niet meer
mee te doen met de carnavalsoptochten, hadden ze de wagen te koop
gezet. Voor 500 euro was hij op te
halen. “We hebben de wagen verschillende jaren gebruikt bij optochten in de
regio, maar nu hadden we besloten er
mee te stoppen”, vertelt Rob Peeters,
lid van de vriendengroep. “We hebben
er behoorlijk wat geld en manuren in
gestopt. Met het geld dat de wagen
zou opbrengen, zouden we nog een
barbecue hebben kunnen organiseren
als mooie afsluiter. Dat gaat niet meer.”

Gespot in de richting
van America
‘Help!! Getuigen gezocht!!’,
zo luidde de noodkreet van de vriendengroep uit Baarlo op Facebook.
Een paar uur daarvoor waren de
jongens erachter gekomen dat iemand
hun carnavalswagen, die gestald stond
in Sevenum, ongevraagd had mee-

genomen. Het voertuig stond op een
beschutte plek op de grond van een
bekende van iemand van de groep.
“Hij stond achterom bij een oud huis.
Hij viel alleen op als je wist dat die daar
stond. Die woensdag zouden er mensen
komen kijken om de wagen te kopen”,
vertelt Rob. “Toen iemand van onze
groep ging kijken naar hoe hij er nog
bijstond, bleek de wagen weg te zijn.”
De dief is behoorlijk brutaal geweest,
vertelt Rob. “Die is gewoon midden op
de dag naar de wagen gekomen, heeft
die op zijn gemak aangekoppeld en is er
toen mee weggereden.
Er zijn zelfs mensen die het gezien
hebben, maar hen is niks opgevallen
omdat ze dachten dat het iemand van
ons was. De dief heeft behoorlijk wat
lef gehad.”

Wielen afgeknipt
door ijzerboer
De oproep op Facebook leverde
een redelijk beeld van de richting

waar de wagen naartoe is gebracht
op. Toch wist de groep niets zeker,
totdat Rob op maandag 28 november
een berichtje kreeg van een ijzerboer.
“Die vertelde dat hij een paar dagen
eerder de wielen van een dergelijke wagen had geknipt en de rest
door de pers had geduwd”, vertelt
Rob. “Daarna zag hij ons bericht pas.
Gelukkig wist hij precies wie hem had
afgeleverd. Met de naam zijn we naar
de politie gegaan en die gaan er nu
verder achteraan.”
Rob heeft nog niet aan de ijzerboer
gevraagd wat de wagen opgeleverd
heeft voor de dief, maar hij verwacht
niet dat het heel veel was. “We gaan
proberen nog wat geld terug te krijgen
via de dief, maar geen idee wat we
kunnen verwachten.” De vriendengroep is blij dat de wagen toch een
soort van terecht is. “De manier
waarop is jammer, maar hij zou toch
weggaan. We zijn wel blij dat er nog
oplettende mensen zijn die ons geholpen hebben de wagen te achterhalen.”

Mini kerstster

Euphorbia pulcherrima mini.
Diverse kleuren. Ø 6 cm.
2 stuks 3.38
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Mogelijk sportpark
Eickhorsterweg Meterik
De Eickhorsterweg tussen Meterik en America is de meest geschikte locatie voor een gezamenlijk sportpark
voor TC America, AVV America en RKSV Meterik. Dit blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek. Het College van B&W
van Horst aan de Maas wil daarom 155.000 euro beschikbaar stellen om de locatie verder te onderzoeken.
AVV America en RKSV Meterik
gaan fuseren en willen een gezamenlijk nieuw sportpark. TC America
is hier inmiddels ook bij betrokken,
omdat ook deze vereniging profijt
kan hebben van een nieuw sportpark. De verenigingen hebben een
aantal scenario’s voor locaties
opgesteld. Er is onder andere
gekeken naar de locaties die er al
zijn in America en Meterik, sportpark
Erica en sportpark De Vonckel. Uit het
onderzoek blijkt dat deze twee

locaties onder andere financieel gezien
de beste opties zijn. Er hoeft dan
namelijk geen nieuw sportpark
gebouwd te worden. De leden van de
beide verenigingen zien dit echter niet
zitten. Naast de al bestaande locaties,
zijn er ook drie nieuwe locaties
onderzocht, aan de Meteriksebaan
Noord, de Meteriksebaan Zuid en aan
de Eickhorsterweg. Op deze locaties
zou dan een geheel nieuw sportpark
worden gebouwd. De locatie aan de
Eickhorsterweg komt het best uit het

onderzoek. Deze plek is het meest
centraal gelegen, geeft ruimtelijk de
beste mogelijkheden en is financieel
ook de voordeligste van de drie.
Daarom stelt het college nu voor
om deze locatie aan te wijzen als
voorkeurslocatie en om 155.000 euro
beschikbaar te stellen voor de
verdere planvorming en een
bestemmingsplanprocedure op te
starten. De gemeenteraad beslist
op dinsdag 19 december over het
voorstel.
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Te Koop

KERSTBOMEN

Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten
met kluit, in pot of gezaagd
kerstgroen gratis

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
n Aanleg rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

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

M. Direks Boom- en
Plantenkwekerij

Uitvoering Ooijen Wanssum gestart

‘De schop kan eindelijk
in de grond’
Na jaren van voorbereiding is op donderdag 23 november het startsein gegeven voor de uitvoeringswerkzaamheden van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Na de druk op de knop door onder andere gedeputeerde Hubert
Mackus van provincie Limburg, voorzitter van de stuurgroep van aannemerscombinatie Mooder Maas Hein Versteegen en wethouder van gemeente Horst aan de Maas Bob Vostermans, reden de graafmachines, bulldozers en
dumpers het gebied in om te starten met de eerste graafwerkzaamheden.

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

www.boomkwekerijdireks.nl

AKTIE

2 + 1 GRATIS
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL
ACTIE T/M 24 DECEMBER 2017

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

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl
Computerhulp Horst aan de Maas
voor al uw computer problemen,
computerles (privé of groep) of nieuwe
website. Bel mij op 06 31 52 45 17.
Zwemmaatje gezocht. Mijn naam is
Sharon. Ik ben rolstoelgebonden en
ik ben op zoek naar een zwemmaatje.
Elke 2e woensdagmiddag zou ik
willen zwemmen. Hierbij heb ik hulp
nodig. Ben je geïnteresseerd bel dan
met 077 397 18 98.

T.k. kerstbomen Nordmann en
Omorika. Martens Hazenkampweg 15b
Meterik. Vanaf 2 december.
Breien, haken het nieuwe yoga.
En het is nu tijd voor een lekker
warme muts, col of sjaal, natuurlijk
zelf gebreid of gehaakt. Breimode en
handwerken ‘t Schippertje Schoolstraat 6
Horst tel. 077 398 1975.
Volg ons op facebook.

Verloren bril op woensdag
22 november tussen 16.00-17.00 uur
in het centrum van Horst.
Tel. 077 398 46 16.

Te koop woonhuis. Een tussenwoning
op de van Goghstraat 7, vraagprijs
149.000 euro. Voor foto’s en meer info
mldinghs@gmail.com
Loterij Welfare. 1-200, 2-409, 3-193,
4-485, 5-419, 6-207, 7-456, 8-267,
9-180, 10-152, 11-433, 12-127,
13-591, 14-539, 15-224. Naam
pop is Lisa. Prijzen afhalen iedere
maandagmiddag van 13 tot 16 uur in
de refter van ‘t Gasthoes.

December
maandaanbieding
Bij een bestelling van
€17.50 of hoger een
broodje Schnitzel
burger GRATIS

ners van het gebied te beschermen
tegen overstromingen. Daarvoor worden nieuwe waterkeringen aangelegd,
komen er twee hoogwatergeulen bij
Ooijen en bij Wanssum, wordt de Oude
Maasarm weer geopend en komt er
een rondweg inclusief brug over de
haven bij Wanssum. De graafwerkzaamheden starten in Wanssum en
begin 2018 wordt ook gestart met het
afgraven van de toekomstige hoogwatergeul van Ooijen, de bouw van de
brug bij Ooijen en het aanleggen van
het westelijk deel van de rondweg van
Wanssum. Op 31 december moeten alle
werkzaamheden zijn afgerond.
Gedeputeerde Hubert Mackus van
provincie Limburg is trots, vertelt hij
donderdag 23 november bij het geven
van het officiële startsein voor de werkzaamheden. “Na al die jaren kan eindelijk de schop in de grond. Het is bijna
Sinterklaas en dit is een duur, maar
heel mooi cadeau.” Hein Versteegen

van aannemerscombinatie Mooder
Maas vindt het beginnen met uitvoeren ook spannend. “We zijn toch met
heel groot materiaal in jullie gebied.
Veiligheid en goede communicatie
zijn heel belangrijk hierbij. We hebben in ieder geval heel veel zin om
eindelijk te beginnen. Hopelijk staan
we dan over een paar jaar weer hier
om te vieren dat alles goed en veilig is
gerealiseerd.”

Begin wordt gemaakt
Wethouder Bob Vostermans:
“De start van uit voering van het
project is voor Horst aan de Maas een
belangrijke stap omdat na jaren van
voorbereiding met onze inwoners en
bedrijven nu dan daadwerkelijk een
begin wordt gemaakt met de realisatie
van meer waterveiligheid, meer ruimte
voor economische ontwikkelingen en
een impuls voor de omgevingskwaliteit.”

Mantelzorgvriendelijke werkgever

Gemeente draagt stokje over
Gemeente Horst aan de Maas ontving enige tijd geleden het predicaat Mantelzorgvriendelijke werkgever.
Op donderdag 23 november werd het stokje in de vorm van een mantel overgedragen aan De Schatberg in
Sevenum.
Het vakantiepark spreekt hiermee
de intentie uit om ook voor het
predicaat mantelzorgvriendelijke
werkgever te gaan. Ronald Hoppzak,

Gratis proefles Do-In;Tao-yoga.
Relaxed het jaar afsluiten. Neem
‘n gratis proefles Do-In;Tao-yoga.
www.akkiesdoin.nl 077 467 43 21.

eigenaar van De Schatberg, ontving de
mantel uit handen van gemeentesecretaris Hans van der Noordt van gemeente Horst aan de Maas. Steeds meer

mensen combineren mantelzorg met
werk. Werkgevers hebben ook een
belang om samen met de medewerker
overbelasting te voorkomen.

Sluiting woning na drugsvondst

Jaarrond aardappelen te koop.
Makkelijk verkrijgbaar d.m.v.
zelfbediening. Mts. Kellenaers-Kusters,
Bosstraat 63 Hegelsom.
Rijbewijskeuringen senioren
wekelijks B. Minken, arts,
Venrayseweg 40, Wanssum.
Tel. 0478 53 17 48.

Werkzaamheden
starten in Wanssum
Al jaren zijn provincie Limburg en
de gemeentes Horst aan de Maas en
Venray bezig met het voorbereiden van
een duurzamere oplossing om de inwo-

Bedrijfs-/praktijkruimte gezocht in
Horst, 200 - 400 m2. Huur of koop
beide bespreekbaar. Tel. 06 24 87 76 35.
Kerstbomen te koop, Omorika.
Akkerweg Horst tel. 06 46 11 34 30.

In het gebied Ooijen-Wanssum gaat
aannemer Mooder Maas onder meer
twee hoogwatergeulen, 20 kilometer
waterkering, een provinciale rondweg
bij Wanssum en vijf bruggen aanleggen. De aanleiding van de grootschalige gebiedsontwikkeling ligt in de
jaren 90, toen Limburg twee keer werd
opgeschrikt door een overstroming
van de Maas. In 1996 werden tijdelijke
maatregelen genomen om de veiligheid op korte termijn te verbeteren:
er kwamen nooddijken en de Oude
Maasarm tussen Ooijen en Wanssum,
die voorheen meestroomde met hoogwater, werd afgesloten.

Burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas heeft donderdag 23 november een woning aan de Ooijenseweg in Broekhuizenvorst gesloten.

VENRAYSEWEG 16B - HORST

In deze woning werd eerder door
de politie een grote hoeveelheid
drugs aangetroffen. De burgemeester
kan op grond van de Opiumwet

woningen of (bedrijfs)panden sluiten.
Dit gebeurt in het kader van het
zogenoemde Damocles- beleid.
Het Damocles-beleid maakt deel uit

van een strengere aanpak van
georganiseerde criminaliteit die
gemeente Horst aan de Maas sinds
2012 hanteert.
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Kunst- en cultuurplatform Zeen

‘Je moet tegen dingen
aantikken om ze in
beweging te krijgen’
Het kunst- en cultuurplatform in oprichting Zeen is klaar om zich te presenteren aan heel Horst aan de Maas.
Het afgelopen jaar is het collectief van en voor creatievelingen achter de schermen druk bezig geweest. Nu is het
tijd om dát te gaan doen wat het zich ten doel heeft gesteld: inspireren, verbinden en creëren.

12,5 JAAR

zondag 10 december 2017
van 10.00 tot 16.00 uur

met een hapje, een drankje en diverse aanbiedingen
Kom ook een kijkje nemen in onze winkel

www.ostrik.nl

KERSTBOMEN
Nordmann, Omorika
Miniboompje
In pot of gezaagd
vanaf € 9,50
kerstgroen / takken

ER
VERKOOP START 2 DECEMB
Overdekte verkoop
dagelijks geopend van 9.00 t/m 20.00 uur,
zondags van 10.00 t/m 15.00 uur.

Hay Cox, Molengatweg 4 Horst
Tel. 077-3982922, 06-54306964

Autobedrijf

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

Ans Gielen, Jeu van Helden en Cleo Schatorjé
Het startschot voor Zeen werd zo’n
anderhalf jaar geleden, onofficieel,
gegeven in de tuin van grafisch ontwerper Jeu van Helden uit Hegelsom.
“Er gebeurde een aantal dingen in
Horst aan de Maas op kunstgebied
waarvan wij dachten: dat kan anders.
De initiatieven zijn goed, de uitwerking
kan alleen beter. Daarnaast vonden
we, mijn partner Marlies Scheres,
Helmie van de Riet en Wim Moorman,
dat kunstenaars zich te weinig laten
zien. We vroegen ons af: wat kunnen
wij doen? We kunnen aan de kant
blijven staan en alleen maar zeggen
‘het is niet goed’, maar daar kom je
ook niet verder mee.” Er werd een
bijeenkomst georganiseerd waarvoor
mensen werden uitgenodigd die op
de een of andere manier professioneel
met kunst en cultuur bezig zijn. Van
Helden: “Dat was een hele inspirerende avond, waaruit bleek dat we
hier daadwerkelijk mee verder wilden
gaan. Er bleek een behoefte te zijn aan
een platform waar kunstenaars elkaar
kunnen ontmoeten.” Er werd een
kerngroep gevormd van acht leden,
die aan de slag ging met het opstellen

van een visiedocument. En er werd een
voorzitter gevonden in de persoon van
de uit Melderslo afkomstige Ans Gielen.
Het platform is nog niet officieel een
vereniging. Dit wordt op korte termijn
geregeld. “De naam van het platform
verwijst naar de gedacht dat iedereen
kan kijken, maar een kunstenaar kan
zien”, legt Van Helden uit.

Verbinden
“Zeen heeft twee doelstellingen”,
vertelt Gielen. “Ten eerste willen we
mensen die professioneel bezig zijn
met kunst en cultuur met elkaar in
verbinding brengen. Kunstenaars werken vaak solistisch, zij hebben echter
ook een behoefte aan een netwerk.
Ten tweede willen we een adviesfunctie hebben. We willen het publiek in
aanraking brengen met kunst en cultuur in de breedste zin van het woord.
Datzelfde geldt voor de beleidsmakers.
Voor veel grote projecten wordt vaak
de hulp ingehuurd van adviesbureaus, als het bijvoorbeeld gaat om
infrastructuur. Maar niet als het gaat
om kunst en cultuur. We streven er
naar dat hier het belang van wordt

ingezien, dat Zeen als een autoriteit
op dit gebied wordt gezien. Er is naar
onze mening te weinig aandacht voor
het feit dat cultuur bijdraagt aan het
welbevinden van mensen.” “We willen
mensen wakker maken, triggeren”,
vult Van Helden aan. Dat gebeurt
onder meer door het organiseren van
activiteiten. “We gaan bijvoorbeeld
vier keer per jaar een cultuurcafé
organiseren”, vertelt kerngroeplid
Cleo Schatorjé uit Horst. “Tijdens zo’n
café zijn er optredens en presentaties
van kunstenaars, vertellen we waar
we met Zeen mee bezig zijn en is er
de mogelijkheid om te netwerken.
We willen jongeren en ouderen gaan
betrekken, zodat er een wisselwerking
ontstaat.” Van Helden: “Jongeren met
een creatieve achtergrond blijven over
het algemeen niet wonen in Horst aan
de Maas, omdat er hier geen klimaat
is waar ze zich verder kunnen ontwikkelen. Om te innoveren heb je echter
creatievelingen nodig. Je moet tegen
dingen aantikken om ze in beweging
te krijgen.”
Voor meer informatie, kijk op
www.facebook.com/kunstencultuurzeen/

Talentenjacht

Horsterse in The Voice
Nienke Wijnhoven uit Horst is één van de deelnemers van het achtste seizoen van The Voice of Holland.
Vrijdag 1 december is ze te zien in de talentenjachtshow.
Nienke mag meedoen aan de
zogenoemde Blind Auditions.
Kandidaten krijgen de kans om
1 minuut hun zangkunsten te laten
horen. De coaches zitten met hun rug
naar de artiest toe, zodat er alleen

beoordeeld wordt op basis van
muzikaliteit en stem. Draait een van de
coaches zijn stoel om, dan mag de
kandidaat zich aansluiten bij dat team
en is hij of zij door naar de volgende
ronde, The Battle. Draaien meerderere

coaches hun stoel, dan mag de
deelnemer kiezen bij welk team hij
of zij zich aansluit.
The Voice of Holland wordt op
vrijdag vanaf 20.30 uur uitgezonden
op RTL4.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

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

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Adrem BV is een dynamisch bedrijf met ruime ervaring in de verkoop en
het plaatsen van hekwerken en afrasteringsprojecten.
Voor onze vestiging in Sevenum zijn wij op zoek naar een

hekwerkmonteur

m/v

Wij zijn op zoek naar iemand die van aanpakken weet met een flexibele
werkhouding. Adrem BV biedt een afwisselende baan met een goed salaris!
Functieomschrijving
Als hekwerkmonteur ben je dagelijks verantwoordelijk voor alle werkzaamheden die horen bij de montage van hekwerken.
Jouw profiel
• Hands-on-mentaliteit
• Collegiaal
• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
• Accuraat en betrouwbaar
• Bezit van rijbewijs-B en werkervaring is geen pre
Wat bieden wij jou
Fulltime functie voor 40 uur per week
Afwisselende functie op variërende locaties
Een prettige werksfeer en leeromgeving
Goede arbeidsvoorwaarden
Vind jij het leuk om actief bezig te zijn en veel in de buitenlucht te werken?
Herken jij je in deze vacature, dan ben jij diegene die we zoeken.
Stuur je cv met motivatiebrief naar a.jacobs@adrem-eu.com
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Zoveel kaarten
Zoveel bloemen
Zoveel mensen

Ik heb en veldboeket geplukt
Dat stiet alliën vur ow in blui
En buuske liefde waat ow zaet
Dat ik ow noeit, nae noeit vergaet
Tot ons grote verdriet is van ons heengegaan
ons mam en oma

Lies Cox-van Rengs

Welkom lief jongetje

Mano
Geboren op
20 november 2017

Jullie waren en zijn ons
tot grote steun bij het afscheid van

Trotse ouders en zus
Ron, Lieke en Niene
Hermans-Clabbers

Pieter Draak

Lage Lei 90
5944 CP Arcen

Onze dank is groot

Echtgenote van
Dankjewel voor de gift van
€1000,- aan KiKa Kinderen Kankervrij

Sef Cox †
* Meterik 3 februari 1925

† Horst 26 november 2017

Maastricht: Wim Cox en Eve Stegehuis
Gwen en Dion
Vincent
Julie en Mike

Wies, Niels, Sanne en Frank, Ilona en Rick
De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 10 december om 9.30 uur in de
parochiekerk ‘H. Hubertus’ van Hegelsom.

Met grote verslagenheid hebben wij
kennis genomen van het overlijden van

Grubbenvorst: Jan Cox en Ellen Akkerman
Kaylee en Sander
Dylan
Faye

Carel Soethout
Carel Soethout was als docent Frans verbonden
aan het Hobby Gilde Horst e.o.

Broekhuizenvorst: Maritha en Geert † Hermans-Cox
Sanja †
Steff en Guusje

Wij zijn Carel zeer erkentelijk voor de vele jaren waarin hij zich
als vrijwilliger met bijzonder veel elan inzette voor de cursus
Frans binnen onze stichting.
Onze gedachten en ons medeleven gaan uit
naar zijn familie en wij wensen hen veel sterkte toe
in deze moeilijke periode.

Horst, 26 november 2017
Horsterweg 61, 5971 ND Grubbenvorst
We nemen afscheid van Mam op zaterdag 2 december 2017
om 10.30 uur in de St. Lambertuskerk te Horst,
waarna we Mam te ruste leggen
bij Pap op de begraafplaats aldaar.

Bestuur en cursisten van het Hobby Gilde Horst e.o.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Gezocht landbouwgrond!
Enkele percelen landbouwgrond te
huur gevraagd! Heeft u iets neem
contact op met B. Peeters Hegelsom,
06 83 71 79 85.

Lynn Jacobs
Lieve Lynn, wat hadden we graag nog vaker met jou willen spelen.
We zullen je missen.
Lize, Eef, Sem, Isa, Noa, Lot
Lieve Lynn, wat zul jij overal en door iedereen gemist gaan worden.
Moniek, Bart, Tijn en familie, veel sterkte gewenst.
Wij zijn er voor jullie.
Marieke & Joep, Susan & Tim, Karlijn & John

Te koop kerstbomen Omorika in pot
€ 8,00. Bemmelstraat 15, Horst.

Kantoorruimte in Horst-centrum.
Ideaal voor starters, vanaf € 250/mnd,
div. afm. Modern, tel. 06 24 19 24 01
Businesscentrum Horst.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Bouquetterie ’t Hofje Kerstworkshop.
Maak zelf een sfeervol kerststuk.
Keuze uit div. workshops. Start v.a. 7-12
18.30 uur. Div. data. Meer weten?
Tel. 077 464 20 17 America. Of kom
kijken in de winkel naar de voorbeelden.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Te huur woonhuis.
Een tussenwoning op van Goghstraat 7.
Kale huurprijs € 695. Voor meer info
mldinghs@gmail.com

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

Mooie kerstbomen te koop!
Zelf uit te zoeken, zowel in pot als
uit de volle grond. Kom langs bij
Lei Verhaeg, Hillenweg 9.

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.

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.
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

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.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.

Dag en nacht bereikbaar

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding
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

23 november 2017
Dochter van
Marc en Silvie Verlinden
Rietbos 54
5961 RB Horst
Schilder nodig? Voor al uw schilderwerk
binnen en buiten belt u Jan Bosman.
077 475 0980/06 11 35 09 70.
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.
Te koop houtbriketten.
Tel. 06 50 63 13 61 Lottum.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
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.
Kerstontbijt Geniet op 1e Kerstdag van
een Feestelijk Voermansontbijt.
Van 09.00 - 12.00 uur, 20,75 euro pp.
Reserveren gewenst.
E:info@delindehoeve.info T:077 327 01 35
Herberg de Lindehoeve, Horsterweg 51,
Grubbenvorst
Op zoek naar een speciaal en creatief
kado voor Sint of Kerst? Kom dan
vrijblijvend kijken in de winkel van het
Museum de Kantfabriek.
Woninginrichting bij u thuis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden v.a. € 150,00 incl. tapijt.
Tapijt, vinyl en laminaatvloeren, tevens
raambekleding. Bel 06 16 37 45 14.

Unieke sfeervolle
locatie voor uw

koffietafel

077-3661708
www.depaddestoelerij.com

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

Geboren

Anne

Mierlo: Wiesje en Wiel Wijnands-Cox
Chrysanthi
Robin

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.



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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lucy Hagens
15
Grubbenvorst
Citaverde College

Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou heel graag willen leren paardrijden. Het zijn leuke dieren omdat ze
rustig en makkelijk mee om te gaan
zijn. Ik ga alleen niet op paardrijden
omdat ik nu een andere sport heb waar
ik mee verder wil.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Mijn eerste gedachte was dat ik een
Engelse toets had, waarvoor ik niet
zo goed geleerd had. Dus dat is nog
even spannend wat voor punt ik heb
gehaald. Gelukkig hadden we die dag
ook het vak gym. Dat maakte het wel
een beetje goed.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
In Harry Potter en de steen der wijzen.
Deze film is superspannend en heeft
veel fantasie. Ik zou zelf heel graag
willen kunnen toveren. Eigenlijk vind

ik alle Harry Potter-films heel leuk.
Maar de eerste blijft toch wel het beste
omdat ze daar de school leren kennen.
Ben je altijd precies op tijd, te vroeg
of te laat?
Altijd te vroeg. Als ik ergens heen moet
ga ik zo vroeg mogelijk weg. Beter tien
minuten te vroeg dan tien minuten te
laat denk ik dan. Ik vind het ook niet zo
moeilijk om ergens op tijd te komen,
maar juist prettig.
Heb je een verborgen talent?
Ja, ik ben best wel creatief, vooral met
surprises dan. Ik kom altijd aan met
hele grote surprises die ik dan net op
tijd af had. Ik krijg altijd wel een aantal
complimentjes over mijn creatieve
knutsels. Nu gaan we ook met de
vrienden surprise doen. Dat vind ik
altijd wel leuk.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is keepen.
Ik voetbal al sinds mijn vijfde.
Zeven jaar geleden ben ik begonnen bij
Wittenhorst. Sinds dit seizoen voetbal
ik bij SV Venray. In Venray spelen de
vrouwen een hoger niveau en dat past
beter bij mij. Eerst was dat wel even

aan
Lucy Hagens

wennen, bij een andere club. Nu vind ik
het een hele fijn club met aardige mensen. Ik train er drie keer in de week en
heb in het weekend een of twee keer
wedstrijd.
Hond of kat?
Hond. Met honden kun je veel meer.
Je kunt met je hond knuffelen, je hond
trucjes leren en ze zijn ook meer afhankelijk. Thuis hebben we twee honden
en ik ben er dus mee opgegroeid. Ik ga
vaak met ze wandelen of een balletje
gooien.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Als ik op school samen of alleen een
presentatie moet geven. Iedereen uit
de klas kijkt me dan aan. Presenteren
gaat op zich wel goed als ik bezig ben
en al een paar dia’s heb gehad. Het
begin vind ik het meest lastig.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik echt
altijd op tijd ben. Mijn slechtste is dat
ik mijn huiswerk kan bewaren tot het
laatste moment en mijn spullen door
het hele huis laat slingeren. Ik ben best

wel een uitsteller. Behalve als het iets
is wat me echt interesseert. Dan ga ik
er voor de volle honderd procent voor.
Dit heb ik bijvoorbeeld met voetbal.
Als je een topsporter zou zijn, waar zou
je dan heel goed in willen zijn?
Ik zou heel graag topkeeper willen
worden en willen gaan spelen bij het
Nederlands vrouwenelftal. Dit is echt
mijn droom. Helaas heeft de KNVB mij
nog niet gescout. Dat moet nog komen
hopelijk.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Vroeger zocht ik altijd regenwormen,
pissebedden en padden. Mijn vondst
liet ik dan ook graag met trots aan
anderen zien. Ze vonden dat altijd
supervies. Dit is misschien wel de reden
dat mijn familie het nog zo goed weet.
Welke reis zou je nog willen maken?
Ik zou heel graag met mijn peetoom
naar Bolivia willen gaan. Hij komt
wel vaker hierheen, maar we zijn nog
nooit daar geweest. Het is best lastig
om daar heen te gaan, want we zijn
thuis met zeven personen en Bolivia
ligt zowat aan de andere kant van
de wereld. Toch zou ik er heel graag
heengaan. Ik wil wel zien hoe ze daar
leven, want dat blijkt daar heel anders
te zijn dan hier. Het is daar bijvoorbeeld
altijd warm.
Wat is je droombaan?
Toen ik klein was gingen we wel eens
naar het Dolfinarium. Daar werden
dolfijnenshows te geven. Het lijkt me
echt heel cool om met dolfijnen te kunnen werken. Ik ben namelijk een echte
dierenvriend.
Wie kent jou het beste?
Mijn moeder. Ik kan altijd alles tegen
haar vertellen. Ze staat altijd voor
me klaar. Als ik ergens mee zit, kan
ik dat haar vertellen en dan helpt ze
me. We hebben een hele goede band.
Ze brengt me ook altijd naar voetbal.
Dat is heel fijn want het is best wel ver
weg. Ze vindt het stiekem ook wel leuk
om te kijken bij trainen want ze heeft
zelf ook gevoetbald.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op de vrijdagavond train ik bij de
keeperschool. Dit vind ik altijd erg leuk.
Op zaterdag zit ik dan op de bank en
app ik met vrienden of kijk ik tv. Ik heb
dan echt een rustmomentje nodig,
want zondag heb ik alweer wedstrijd.

13,50

D O K C I N E M A L A AT J E G E N I E T E N VA N F I L M M E T D E G E M A K K E N
VA N E E N S E R V I C E B I O S C O O P. E N D AT O P N O G G E E N H A L F
U U R TJ E R I J D E N VA N H O R S T !

Mona
Lisa

EURO

en andere verhalen

RESERVEREN: 077 – 310 1064 / W W W.DOK6.EU
DOK6 / R A ADHUISPLEIN 6 / 5981 AT PANNINGEN

Nu verkrijgbaar bij Bruna Horst, Leef Vrij Sevenum
en via marieke79schrijft@gmail.com

Foto
fanatisme
“Puck, zou jij wat filmpjes
willen maken?” vroeg mijn
vriendin aan me tijdens een
concert van Jett Rebel. Mijn
antwoord daarop was ‘nee’.
Een beetje teleurgesteld was
ze wel, maar als snel besloot ze
de taak bij iemand anders neer
te leggen. Mijn reden voor de
afwijzing is best simpel, ik kijk
niet graag naar concerten door
een scherm. Ik ben van mening
dat je dan niet helemaal kan
genieten. Je bent constant aan
het checken of het filmen wel
goed gaat en je kijkt toch door
een schermpje in plaats van het
zelf te zien. Ik snap het hele
ding van een herinnering wel,
maar toch vind ik filmen of
foto’s maken tijdens een concert
eerder irritant. Deze taak leg
ik altijd neer bij andere en
deze mensen vinden dat alles
behalve een probleem. Dit heb
ik ook met foto’s maken.
Mijn vriendinnen zijn (zoals bijna
elke vriendinnengroep) heel erg
van het foto’s maken. Nu ben ik
er wel een beetje aan gewend,
maar nog steeds denk ik soms
‘waarom nu?’. Soms snap ik het
wel, maar 80 procent van de tijd
niet. Staan we ergens gezellig
te kletsen en zegt iemand dat
we nu echt een foto moeten
maken.
Waarom? Ik weet 100 procent
zeker dat deze groepsfoto’s
hetzelfde wordt als alle andere
groepsfoto’s die we hebben.
Leef wat meer in het moment
mensen en geniet er meer van.
Over in het moment leven
mag ik eigenlijk niks zeggen,
want ik zit ook veel te vaak op
mijn telefoon. Ik wil ook zo’n
cool iemand zijn die niet geeft
om zijn telefoon, maar weet
niet of dat er nog in zit voor me.
Doe er wel mijn best voor hoor.
Mijn telefoon blijft in mijn tas
met uitgaan of concerten.
Hoe moeilijk het soms ook is.
Liefs, Puck
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Uitreiking cheque

Clubs ontvangen
bijdrage Rabobank
Clubkas Campagne

HALLO BUREN

In De Mèrthal in Horst vond op dinsdag 21 november de finale-avond
plaats van de Rabobank Clubkas Campagne. Tijdens een feestelijke avond
kregen alle aanwezige verenigingen en stichtingen een cheque uitgereikt.
In september konden alle
meerderjarige leden van de Rabobank
Horst Venray hun stem uitbrengen op
de clubs in de regio die zij een warm
hart toedragen. Des te meer stemmen een club kreeg, des te groter
het bedrag dat de club tijdens de
finale-avond ontving. Het bedrag
van 125.000 euro is verdeeld over
ruim 450 clubs.
De clubs die naar huis gingen met
de hoogste bedragen waren KBO Horst
(988,85 euro), Speeltuin Mart Roeffen
Grubbenvorst (1.403,86 euro) en

Gefeliciteerd met de Ondernemersprijs 2017!

Hospice Zenit (1.665,16 euro).
Naast de stemmen die clubs
kregen, kon er ook een geldprijs
gewonnen worden door op een
originele manier aandacht te geven
aan de Rabobank Clubkas Campagne.
Deze orginaliteitsprijs van 250 euro
ging dit jaar naar MMSK St. Petrus’
banden uit Venray. Om de vrijwilligers
te bedanken werd het lied ‘1000
Sterre’ omgedoopt tot ‘1000 Pluume
op d’n hoed’ en door alle medewerkers van Rabobank Horst Venray
gezongen.

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Gefeliciteerd

Dinnissen Process Technology
met de ondernemersprijs!

RTL4

Member of Hotraco Group

Schatberg
genomineerd
voor ‘De Beste van
Nederland’

Gefeliciteerd

met de ondernemersprijs 2017!
anco lifestyle centre

De Schatberg in Sevenum is afgelopen zomer door RTL4 uitgeroepen tot
‘De beste camping van Limburg.’ Op zaterdag 2 december 15.30 uur neemt
De Schatberg het op tegen campings uit de elf andere provincies in Nederland en dit is te zien op RTL4.
zaterdag 9 december 10.30 uur en op
zondag 24 december om 14.00 uur
wordt op RTL4 de aflevering herhaald.
Kijkers kunnen stemmen op hun
favoriete deelnemer via www.rtl.nl/
debestevannederland. Stemmen kan
tot 8 januari 12.00 uur.

Convenant

Toezicht huisvesting
arbeidsmigranten
paddenstoelensector
Gemeente Horst aan de Maas heeft woensdag 29 november een
samenwerkingsconvenant ondertekend met stichting Fair Produce NL.
In het convenant is afgesproken dat bedrijven die bezocht worden door de
stichting voortaan in principe niet meer bezocht hoeven te worden door de
gemeente.
Gemeenten hebben regels
opgesteld waaraan goede
huisvesting voor arbeidsmigranten
moet voldoen. Om te zorgen dat
deze regels worden nageleefd,
worden er controles uitgevoerd.
In de gemeente Horst aan de
Maas is de paddenstoelensector
goed vertegenwoordigd.
Huisvestingslocaties richten zich
voornamelijk op kort verblijf.
Vaak liggen die locaties in het
buitengebied. Fair Produce NL

gaat ieder jaar bij al haar leden
langs om de huisvestingslocatie
te controleren. Gekeken wordt of
voldaan wordt aan de gemeentelijke
huisvestingsregels.
Bedrijven die niet voldoen
worden door Fair Produce NL gemeld
bij de gemeente waarna deze over
kan gaan tot actie. Nu is het zo dat
er alleen gemeentelijke controles
uitgevoerd worden als er signalen
binnenkomen dat er iets mis is qua
huisvesting.

NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

In het programma De Beste van
Nederland gaat ondernemend
Nederland de strijd met elkaar aan om
deze titel. De kijker thuis bepaalt wie
van de twaalf provincies er wint.
Op zaterdag 2 december is de eerste
uitzending van de aflevering, maar op

Venrayseweg 114, Horst
www.ancolifestylecentre.nl

trots op ons lid

Dinnissen b.v.
organisatie voor
ondernemingen

gefeliciteerd!

Henk, Wouter en Frans,
gefeliciteerd!

Henk, Wouter en Frans,
van harte gefeliciteerd namens
directie en medewerkers
van Vullings Metaalbewerking B.V.
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winkel&bedrijf 09

Titel jonge ondernemer voor Willeke Verdellen

Dinnissen BV wint Ondernemersprijs
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Dinnissen BV is de winnaar van de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas. De
prijs werd donderdag 23 november
uitgereikt in de Mèrthal in Horst. Willeke
Verdellen van Energetic Training won de
titel jonge ondernemer van 2017.
Dinnissen BV., gelegen in Sevenum, is in
1948 ontstaan als machinespecialist voor de
mengvoerindustrie. Door de jaren heen is
het bedrijf uitgegroeid tot een grote naam
in de chemie, farmacie en voedingssector.
De prijs werd in ontvangst genomen door
Wouter Kuijpers en Frans Bakker.

Energetic Training
De titel van jonge ondernemer 2017
ging naar Willeke Verdellen. Willeke is de
oprichter van Energetic Training, een
boksschool in Horst waar mensen door
middel van boksen werken aan hun
gezondheid en hun fysieke en mentale
weerbaarheid.

GEFELICITEERD MET DE
ONDERNEMERSPRIJS
2017!

Montair feliciteert Dinnissen B.V.
met het behalen van de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2017
Heuvelsestraat 14 | 5976 NG Kronenberg | T 077 467 2473 | www.montair.nl

Gefeliciteerd met de Ondernemersprijs 2017!

Hagro kantoormeubelen is gespecialiseerd in verkoop, montage en demontage van nieuwe en
gebruikte kantoormeubilair en magazijn inrichtingen. Ter versterking van ons team zijn wij op
zoek naar een enthousiaste

Horsterweg 19 Sevenum. T: +31 77 398 80 37 www.hagrokantoormeubelen.nl

Magazijnmedewerker / vrachtwagenchauffeur m/v

Tot deze functie behoort magazijnwerk (laden/lossen), bestellingen klaarzetten, montage van
kantoormeubilair en magazijnstellingen bij klanten tot je werkzaamheden, alsmede het transport
van kantoormeubilair en magazijnstellingen door heel Nederland.

Sevenum

Winnaar
ondernemersprijs!
Van harte
gefeliciteerd!

Horsterweg 42
Tel.: 077-467 14 06
sevenum.hubo.nl

We bieden je een afwisselende en uitdagende baan binnen een gezond bedrijf en een
marktconform salaris. Van jou vragen we dat je representatief, stressbestendig en flexibel bent.
Daarnaast beschik je over het vrachtwagen rijbewijs en een chauffeurs diploma.
Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Stuur ons dan je
sollicitatiebrief met C.V. Dit kan per post: Hagro kantoormeubelen, t.a.v. Dhr. Wout Swinkels,
Horsterweg 19, 5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl

WIJ FELICITEREN DINNISSEN ALS WINNAAR
VAN DE ONDERNEMERSPRIJS 2017 !!

Sevenum
Horsterweg 42
Tel.:Welkoop
077-467 14 06
Sevenum
sevenum.hubo.nl
feliciteert

Horsterweg 68
Sevenum
www.welkoop.nl

Dinnissen B.V.
met de
gewonnen prijs

www.sijbersbouwbedrijf.nl
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Jubilarissen
Horster Mannenkoor
Het Horster Mannenkoor vierde zaterdag 25 november het jaarlijkse Caeciliafeest. Tijdens het feest werden twee
leden gehuldigd.

Groei & Bloei

Bloemschikworkshops in kerstsfeer
Groei & Bloei afdeling Noord-Limburg organiseert op dinsdag
12 december twee bloemschikworkshops in kerstsfeer.
De workshops vinden plaats
om 09.30 uur in de Muziekzaal in
Meerlo en om 19.30 in de Wingerd
in Sevenum.
Onder begeleiding van de
docenten maken de deelnemers

tijdens de workshops kersdecoraties
voor de feestdagen. Meer informatie opvragen en aanmelden
kan vóór zaterdag 2 december via
groeienbloei@gmail.com of
henk.coppus@kpnmail.nl.

Lionsclub Venray Peelparel

Waardepunten
voor Voedselbank
Lionsclub Venray Peelparel sluit in december aan bij de landelijke Douwe Egberts Waardepuntenactie. Waardepunten kunnen worden
ingewisseld in Horst voor pakken koffie ten behoeve van Voedselbanken
Nederland.
Frans Gielen, Jac Wijnen en Kees Bartels met hun partners
Jac Wijnen vierde zijn 60-jarig
jubileum en Frans Gielen zijn 40-jarig
jubileum. Kees Bartels is gehuldigd als
‘erevoorzitter’ vanwege zijn voormalige
voorzitterschap van het Horster
Mannenkoor gedurende 14 jaar.
Het Mannenkoor kent sinds enkele

weken een nieuwe voorzitter. Tijdens
de bijzondere ledenvergadering in
november is Fred van Neerven gekozen
tot nieuwe voorzitter van het Horster
Mannenkoor. Hij volgt Ger Hermans op
die bijna zes jaar voorzitter van het koor
is geweest. Tijdens het Caeciliafeest

overhandigde hij de aanwezige
jubilarissen een oorkonde en het
insigne van de Koninklijke Nederlandse
zangers Verbond (KNZV). Jubilarissen Jan
Coppus en Jac Sijben, die niet aanwezig
konden zijn, werden op een ander
moment gehuldigd.

(MEEWERKEND)
TEAMLEIDER OCTOPUS
IN SEVENUM m/v
In Octopus wonen 8 mensen met ernstige
meervoudige beperkingen in de leeftijd van 20 tot
30 jaar. Octopus is tot stand gekomen op initiatief
van ouders en familieleden (een zogeheten
‘ouderinitiatief’).
De meeste bewoners van Octopus vormen al meer
dan tien jaar een ‘hecht gezin’ met elkaar.
Als Teamleider geef je leiding aan een team
van ongeveer 15 medewerkers en ben je
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van
zaken in het woonhuis (bewoners, medewerkers,
contacten Stichting van ouders en organisatie/
coördinatie van alle werkzaamheden).
Je kunt rekenen op ondersteuning, advies en
coaching van de staf van ZorgWiel.
Voor de functie van Teamleider (80% - m/v)
zoeken wij een enthousiaste en gemotiveerde
collega die:
• HBO-gediplomeerd is (kennis van verpleegkunde
en/of BIG-registratie heeft een pre)
• ruime ervaring heeft in het werken met/omgaan
met mensen met verstandelijke, meervoudige
beperkingen, bij voorkeur in kleinschalige
woonvormen
• in een open dialoog met collega’s, ouders/
familieleden samenwerkt
• een evenwichtige balans weet te vinden tussen
meewerken in de directe zorg en de dagelijkse
leiding van het woonhuis.

De functie van Teamleider is ingedeeld in FWG 50
volgens de CAO Gehandicaptenzorg.

Vanaf 1 december staat de
inzamelbox in Horst bij Jan Linders en
PLUS Lucassen. Bonnen, bij voorkeur
gebundeld en geteld per 500 punten,
kunnen in de inzamelbox worden
gegooid. In 2016 doneerde DE in
totaal 107.500 pakken koffie aan alle

deelnemende voedselbanken samen,
als tegenprestatie voor de ruim
55 miljoen ingeleverde waardepunten. Lionsclub Venray Peelparel,
onderdeel van Lions International die
dit jaar haar honderdjarig bestaan
viert, steunt deze actie.

Sevenum

Vormelingen
collecteren voor
Keniaanse school
De vormelingen van Sevenum helpen de parochie SKE mee met het
vastenactieproject van 2018. Samen met de mensen van Sevenum,
Kronenberg en Evertsoord zetten zij zich in voor een school in Chebukaka in
Kenia.

Werken bij ZorgWiel betekent: zorg met menselijke
maat, leiding dichtbij (een meewerkend teamleider),
ieder woonhuis met een eigen zelfstandig
functionerend team en persoonlijke en korte
communicatielijnen met de kleine staf van ZorgWiel
Informatie:
De manager Zorg & Kwaliteit van ZorgWiel geeft je
die graag. Je kunt hem benaderen via:
hermandejong@zorgwiel.nl
Tel: 06-8392 1215
Zie verder de website van ZorgWiel, www.zorgwiel.nl
met onder andere een impressiefilmpje van Octopus.
Solliciteren:
Is jouw interesse gewekt, dan ontvangen wij graag
jouw sollicitatiebrief (motivatie en CV) per
e-mail: info@zorgwiel.nl vóór 10 december a.s.

Al diverse jaren zetten de
vormelingen in de parochie SKE zich in
voor de school in Chebukaka, om zo
‘vorm te geven’ aan hun vormsel.
Ook dit jaar helpen weer 29 kinderen van maandag 15 tot en met
vrijdag 19 januari mee met de actie.
Het doel is om daar degelijke,

hygiënische toiletten en douches neer
te zetten. De vormelingen gaan,
met behulp van hun ouders, op pad in
de dorpen om te collecteren voor de
school. Extra hulp van vriendjes,
vriendinnetjes, ouders, opa’s en
oma’s is nog welkom. Opgeven kan
via 06 13 86 92 65.

en zo 11
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GEPLUKT Henk van Gerwen

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.

Henk van Gerwen (58) woont met zijn vriendin Ans in Melderslo, houdt van lezen en is altijd buiten te vinden. Hij heeft jaren in de champignonsector
gewerkt en ook een periode als leraar, maar inmiddels is hij vooral bekend van Akkie’s Tuin.
Henk werd geboren in het
Brabantse dorpje Zeeland als eerste in
een rij van zes. Hij had er een fijne
jeugd. “Toen al waren we altijd buiten,
in het bos.” Met zijn vader en broers
was hij daarnaast veel bezig met
vogels. “We waren fanatieke fokkers,
maar zo rond de middelbare school ben
ik daar helemaal mee gestopt.
Het kostte me veel tijd en ik bleek ook
allergisch te zijn”, zegt hij lachend.
Henk ging naar het gymnasium in Uden.

“Maar dat heb ik niet afgemaakt.
Er waren te veel interessantere dingen
dan studeren”, vertelt hij, “ik zat liever
bij mijn oom op de tractor dan dat ik
studeerde.” Hij ging vervolgens naar de
Middelbare Landbouwschool in Cuijck
en kwam uiteindelijk op de vakopleiding champignons terecht. In die sector
ging hij ook aan het werk. Tot 1991
werkte hij in een champignonbedrijf,
eerst als werknemer, en later als
zelfstandig ondernemer. “En toen heb

PUZZEL

Sudoku

ik per ongeluk gesolliciteerd voor een
functie als leraar. Ik gaf een rondleiding
aan een klas en de leraar die erbij was
zei: ‘goh, dat doe je leuk, je moet bij
ons komen werken’. Mijn zus schreef
een sollicitatiebrief en toen werd ik
aangenomen”, lacht hij. Henk werkte
tien jaar als leraar champignonteelt op
de vakopleiding. Voor dit werk
verhuisde hij ook van Zeeland naar
Horst. Toen hij in 2000 stopte met het
werk als leraar, werd hij zelfstandig

KERSTBOMEN
VAN
DE
N
UNDERLAYMENT PLATE,50 KWEKER
€ 28
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 3 • •5985
Beringe
phoven@gmail.com
vano
reneNH
22 37 12 88
• 06
ge 223
Meijelseweg 3 • Berin06
712 88 • renevanophoven@gmail.com

122 x 244 x 1,9 cm

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.

8
1

9
8

8
5

5

4

4

2

7

7

9

9

4
3

8

8

9
3

2

8
1

Mitchell van Lipzig

AUTOBEDRIJF

7
9

per stuk • incl. btw

Houthandel & Timmerbedrijf
Voor al uw schilderwerken
Rene van Ophoven v.o.f.

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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adviseur champignonteelt, op een
wereldwijde schaal. “Zeven jaar
geleden ben ik ook daarmee gestopt.
Ik was nooit meer thuis, zat gemiddeld
50 keer per jaar in het vliegtuig.
Het was gewoon te veel.”
In 2002 verhuisde Henk met zijn
vriendin Ans naar Melderslo, waar hij
in 2011 het bedrijf Akkie’s Tuin opzette.
Akkie’s Tuin is een imkerij, waar bijna
alles om bijen draait. “Ons hele leven
staat in het teken van bijen, wij leven

Oplossing vorige week:
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naar de kalender van de bijen.” En hij
vindt het heerlijk. “Ik leid zo een veel
rustiger leven. Geen tv, geen smartphone, maar heel veel buiten zijn.
Sommige mensen zien dat als een stap
terug, maar ik zie het als een stap opzij
en een grote stap vooruit.” Akkie’s Tuin
heeft naast bijen ook een grote moestuin. Een van Henks grote hobby’s is om
van het fruit en de honing van Akkie’s
Tuin dranken en wijnen te maken.
“Daar geef ik inmiddels ook workshops
voor en die eindigen altijd heel gezellig”, lacht hij.
Naast het buiten zijn, heeft Henk
nog twee andere hobby’s: lezen en
muziek. “Ik lees bijna alles”, vertelt hij.
“En heel gevarieerd, van studieboeken
tot series.” Ook muziek is een belangrijk onderdeel van zijn leven. Die basis
is in zijn jonge jaren al gelegd. “Op het
gymnasium hadden we een Nederlands
leraar die heel veel muziek draaide.
Daar begon mijn liefde voor blues en
rock. Ook het soosleven, waar veel
muziek werd gedraaid, werd enorm
ondersteund door school. Daardoor heb
ik tussen mijn 20e en mijn 35e gewerkt
als dj in een hardrock- en bluescafé.
Daar kon ik gewoon draaien wat ik
wilde en ik kreeg ervoor betaald, dat
was geweldig”, zegt hij.
Momenteel is Henk echter vooral
veel bezig met Akkie’s Tuin. “Ik geef
lezingen, workshops en rondleidingen.
En we zijn op het moment bezig met
het volledig biologisch-dynamisch
maken van het bedrijf.” Zijn leven lijkt
op het eerste ogenblik dus helemaal
niet zo rustig. Toch is het dat volgens
Henk wel. “Natuurlijk hebben we het
wel eens druk. Maar als we het werk
een keer niet gedaan krijgen, dan pakken we ook gewoon even rust. Er zit
geen verschil in het werk niet afkrijgen
en het helemaal niet afkrijgen. Dus dan
gaan we er even bij zitten en zien we
daarna wel weer.”

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Voor al uw onderhoud en
6% btw tarief!
schade aan
personen- en
Houthandel
& Maar
Timmerbedrijf
bedrijfsauto’s

Vraag vrijblijvend om een offerte

Rene van Ophoven v.o.f.

Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Mitchell
van
schilder

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

In pot,
Met kluit
Gezaagd
In pot geteeld

(recht en vast in pot)

Vanaf
2 december
dagelijks open
van 08.00 tot
20.00 uur

- Vanaf 25 cm tot 300 cm

Kerstbomenkwekerij

werken

America Tel. 06-12359686

Leon en Annet Coenders
Witveldweg 30, Grubbenvorst
077 - 366 22 36
www.facebook.com/coenders.kerstbomen
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opinie

Wat
zeg je?
In Melderslo zijn plannen voor een groot
zonnepark op een veld net buiten het dorp.
Het Duitse bedrijf Kronos Solar heeft een
plan klaarliggen om 13 hectare aan landbouwgrond vol te leggen met zonnepanelen.
Dit stuit op weerstand. Het grootste deel
van de inwoners van Horst aan de Maas,
58 procent vindt dan ook niet dat elk stuk
landbouwgrond geschikt voor zonnepanelen
is. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
De tegenstemmers vinden vooral dat de
aanleg van een zonnepark niet ten koste moet
gaan van landbouwgrond. “De grond die ons
mensen voedt, ga je niet verkwanselen in ruil
voor energie”, zegt iemand. Een ander geeft

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘De grond die ons mensen voedt,
ga je niet verkwanselen voor energie’
Eens
19%
Oneens
58%
Neutraal
23%

Elk stuk landbouwgrond is
geschikt voor zonnepark

aan: “Zonneparken moeten niet aangelegd
Iemand vindt: “Of een ondernemer groente op
worden op stukken landbouwgrond. Deze grond
het veld zet of zonnepanelen, daar is hij ondermoet gebruikt voor de productie van voedsel.”
nemer voor. Hij wil geld verdienen met dat stuk
Het neerleggen van zongrond.” Ook geeft een
deel van de mensen
nepanelen op daken van
nog aan dat dat per stuk
gebouwen wordt veel als
‘Productie van voedsel’
grond moeten woralternatief genoemd voor
de landbouwgrond: “Er is
den bekeken. “Als het
‘Dakoppervlak van bedrijven’
zo veel dakoppervlak van
slechte landbouwbedrijven”, zegt iemand,
grond is, is het prima
‘Slechte landbouwgrond’
“Die daken zouden vol
voor zonnepanelen.
gelegd kunnen worden
TipHorstaandeMaas is
met panelen.”
een samenwerkings
Toch zijn er ook mensen die wel vinden
verband tussen HALLO Horst aan de Maas en
dat landbouwgrond kan worden gebruikt voor
TopOnderzoek. Voor meer resultaten of aanmeleen zonnepark. Zij vinden het de keuze van de
den voor de volgende enquête, kijk op
eigenaar van het stuk grond.
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

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos

Oh, zit dat zo!

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

Wij zijn op zoek naar versterking

Interesse? banendag
KOM
NAAR
ONZE

op zaterdag 9 december van 10.00 - 16.00 uur
Kijk ook op www.hermanvaessen.nl
Herman Vaessen B.V.
Leemvenweg 1
T (077) 465 17 08
5993 RH Maasbree
F (077) 465 30 11

info@hermanvaessen.nl
www.hermanvaessen.nl

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

Medische fout en smartengeld
Door: Kristel van de Molengraft, advocaat en mediator
“Vrouw raakt baarmoeder kwijt door medische misser ziekenhuis” én
“Gynaecoloog verwijdert baarmoeder van vrouw met kinderwens”. U
heeft de koppen vorige week wellicht voorbij zien komen in het nieuws.

Mocht u het gemist hebben: een
35-jarige Poolse vrouw werd vanwege
baarmoederklachten doorverwezen
naar een ziekenhuis. De Nederlandse
gynaecoloog stelde een pessarium
voor, maar de vrouw wilde liever
geopereerd worden. Zij had, vanwege
de taalbarrière, echter niet begrepen
dat haar baarmoeder verwijderd zou
worden. De gynaecoloog had volgens
de rechter niet voldaan aan zijn
informatieplicht waardoor er sprake is
van een medische fout. De arts heeft
een waarschuwing van het Regionaal
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
gekregen en de vrouw ontvangt een
schadevergoeding van 33.699,91 euro.
Wat is een medische fout precies?
Hiervan is sprake als een arts niet
gehandeld heeft zoals een ‘redelijk

handelend bekwaam arts’ had moeten
doen. Een fout kan bestaan uit een verkeerde of onjuiste behandeling/diagnose, het verstrekken van onvoldoende
informatie over de behandeling of het
onjuist omgaan met medische gegevens. Bij de Poolse vrouw is de operatie
op zich goed gegaan, maar de fout zit
in de schending van de informatieplicht
van de arts.
Een fout kan zowel lichamelijk, emotioneel en financieel ingrijpend zijn.
De arts en het ziekenhuis zijn voor de
schade aansprakelijk. Dit is anders bij
complicaties. Complicaties zijn problemen die altijd kunnen optreden bij
een ziekte of behandeling, ookwel een
realistisch risico genoemd. De arts is dan
niet aansprakelijk en de schade zal ook
niet vergoed worden. De grens tussen
een complicatie en een fout is niet altijd
meteen duidelijk.
Het is soms een hele stap om een
eigen arts aansprakelijk te stellen.
Vooral als er goed contact is met deze

arts of als de arts zijn excuses heeft
aangeboden voor de fout en zelf ook
geschrokken is van de fout. Dit neemt
niet weg dat de patiënt met de lichamelijke, emotionele én financiële
schade blijft zitten. Het is goed om
te weten dat artsen en ziekenhuizen
voor medische fouten verzekerd zijn.
De discussie over de medische fout
en de schade wordt dan ook vooral
met de verzekeraar gevoerd.
Heeft u het vermoeden dat uw arts
een medische fout heeft gemaakt?
Neem dan gerust vrijblijvend contact
op met een van onze gespecialiseerde
letselschadeadvocaten.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 72 | www.putt.nl
vandenaker@putt.nl
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Bespreking Poll week 46

Eén elfde van de elfde evenement voor de hele gemeente is beter
De elfde van de elfde is traditioneel de start van het carnavalsseizoen.
Veel carnavalsverenigingen organiseren dan een activiteit in eigen dorp.
55 procent van de stemmers op de poll van week 46 vindt dit wel prima en
heeft geen behoefte aan één elfde van de elfde-evenement voor de hele
gemeente. Carnaval is iets wat mensen graag in het eigen dorp en met de
eigen vereniging vieren. Iedere vereniging heeft immers eigen tradities en die
leveren veel mensen niet graag in voor één gezamenlijk feest.

Toch ziet 45 procent van de stemmers een gezamenlijk elfde van de elfdeevenement ook wel zitten. Net als de Sleuteloverdracht in de Mèrthal ieder
jaar, die ieder jaar een mooi feest oplevert, kan er dan groots worden uitgepakt met één groot carnavalsfeest. Dat verbindt niet alleen de hele gemeente
met elkaar, maar bespaart de verschillende carnavalsverenigingen ook nog
tijd en geld. Die hoeven dan immers niet meer ieder jaar een eigen feest te
organiseren.

Ik koop mijn cadeaus alleen online
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Met de feestdagen in zicht komt ook de cadeaustress. Want: wat gaan we
kopen, waar en vooral wanneer? Wie de hele dag moet werken heeft geen tijd
om naar de winkel te gaan. In de weekenden en tijdens koopavonden is het
vaak zo druk, dat je bij het zien van de lange rijen bij de kassa je het liefst weer
omdraait zodra je een voet over de drempel hebt gezet. Wat is het dan fijn dat
je steeds meer spullen online kunt kopen. Online warenhuizen bieden vrijwel
alles aan, van speelgoed tot strijkplanken en van parfum tot grasmachines.

Met één druk op de knop heb je voor je kinderen, ouders, ooms en tantes alles
bij elkaar. Geen gedoe aan de kassa en zo klaar. In 2017 kocht meer dan een
kwart van de mensen levensmiddelen of cosmetica via internet, becijferde het
CBS, een jaar eerder was dat nog 19 procent. Winkels in steden en dorpen zijn
echter niet zo blij met deze online-ontwikkelingen. Vooral in de kleine dorpen
verdwijnen steeds meer winkels omdat ze het hoofd niet kunnen bieden tegen
de online warenhuizen. Ik koop mijn cadeaus alleen online. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 47) > Meer afvalbakken zorgen voor minder zwerfafval > eens 81% oneens 19%

TE KOOP PERCEEL
LANDBOUWGROND
7.59.99 ha (geschikt voor vollegrondstuinbouw)

WE WANT
YOU!

Gelegen aan Rooth/Groesweg te Maasbree.
Prijs op aanvraag.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de heer P. Vullinghs.

KOM JIJ ONS TEAM
VERSTERKEN?
WWW.ABCRESTAURANTS.COM/SEVENUM
Advertentie_103mmx100mm.indd 1

Cateringservice

Spoorweg 4, 5963 NJ Horst • tel. 077-3982921 • info@pijnenburgadvies.nl

www.pijnenburgadvies.nl

TE HUUR LOODS 3000 m2
MET KOELFACILITEITEN

28-11-17 09:21

Jolanda Pouwels

Heerlijk avondje
is gekomen!
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

GRATIS BADMINTON
elke woensdag tot de zomerstop
van 20:00 uur tot 21:30 uur,
in Sporthal de Berkel,
Linnenstraat 20 in Horst.
Heel informeel…
Kom gerust proberen hoe leuk het is.
Meer informatie: facebook.com/badmintonhorst/
… of bel Jim Clarke 06 - 15 67 06 65.

Prijs € 35,00 m2 ex btw / ex WGL
Regio Horst 10 min rijden vanaf de A 73
Afmeting 50 x 60 meter, bouwjaar 2000
Verhard voorterrein 2000 m2
Totale perceeloppervlakte 3.99 hect.
1 Groot laad dock / 2 Grote overheaddeuren
zijwandhoogte 5.50 mtr / nokhoogte 10 mtr.
Inpandig: BG 15 x 15 mtr opslagruimte
Eerste verdieping: 15 x 15 mtr div kantoren
2 Koelcellen in totaal 17 x 15 mtr
Loods is totaal geïsoleerd en voorzien van verwarming
Bestemming: agrarische hulpverlening
Te huur vanaf 1/7/2018
Koop is eventueel mogelijk in nader overleg.

Info: Martin Frankort e-mail: martin@frankortbeheer.nl
gsm: 06 - 53 40 55 20

Zwarte Piet
Oké, ik ga me ook hieraan
wagen. Daarbij begin ik met
een disclaimer. Ik respecteer
ieders mening en wil lezers
enkel laten nadenken over dit
onderwerp aan de hand van
mijn gedachtegoed.
Een jaar of drie geleden
bestond de zwartepietendiscussie
voor mij nog niet. Nooit heb ik
Zwarte Piet daarvoor gezien
als vorm van discriminatie.
Zwarte Piet is zwart, zo ver kwam
het wel. Maar dat hij een scheve
vergelijking was met mensen met
een zwarte huid? Dat ik de link
niet legde tussen getint en
getint? Ja dat ís vreemd als je er
zo over na denkt. Maar hoe
vreemd ook, veel mensen hebben
die link nooit gelegd.
Zo koesteren wij (sprekend
over de mensen die géén
discriminatie zien in Piet) geen
wrok jegens hem, zien wij geen
belediging in hem en verandert
ons beeld van andere etniciteiten
niet. Maar zoals Zwarte Piet bij
mij altijd welkom is, zo respecteer
én begrijp ik ook de mening dat
Zwarte Piet discriminerend is.
Ik heb even research gedaan en
het blijkt dat dikke lippen,
kroeshaar en grote oorbellen niet
het gevolg zijn van het glijden
door schoorstenen. Sterker nog,
de eerste plek waar ik dit terug
kan vinden is in de 19e eeuw.
Het kan toeval zijn, maar om
19e eeuwse racistische
karikaturen van jouw etniciteit
aan het eind van het jaar op
straat te zien lopen, kan
begrijpelijk geen pretje zijn.
Dat wij dit niet zo zien, is alleen
maar goed. Maar de karikatuur is
er, en het beste zou zijn als we
deze zó aanpassen dat Piet in
ieders feest past.
Bas

...of ni?
www.hallohorstaandemaas.nl
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Commissie Samenleving

Commissie Ruimte

Openbare bijeenkomst op maandag
4 december 2017 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de
Maas. De vergadering wordt live in audio
uitgezonden via de website.

Openbare bijeenkomst op woensdag 6
december 2017 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de
Maas. De vergadering wordt live in audio
uitgezonden via de website.

Op de agenda staat onder andere het
onderwerp “Revitalisering van ‘t Gasthoês”.

Op de agenda staan onder andere de onderwerpen “Klimaatbeleid en Zonneweides" en
“Windmolenpark Greenport”.

Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 19 december 2017 besproken.
Voor deze commissie komen de volgende
raadsvoorstellen daarvoor in aanmerking:
• (agendapunt 6) Voorstel tot het beschikbaar
stellen van een aanvullend voorbereidingskrediet van € 155.000 voor een haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van één
gezamenlijk sportpark voor AVV America, TC
America en RKSV Meterik.
• (agendapunt 11) Voorstel tot het vaststellen
van de herziene perspectievennota maatschappelijke Accommodaties .
• (agendapunt 12) Voorstel tot het vaststellen
van het Meerjarig Onderhoudsplan voor het
Vastgoed van de Gemeente Horst aan de
Maas.
• (agendapunt 13) Voorstel tot het verlenen
van een krediet voor nieuwbouw van de
Basisschool Tienray en Swolgen bij het
sportcomplex Kerkebos en bijbehorende
verkeersmaatregelen en/of voorzieningen in
de omgeving.
• (agendapunt 16) Voorstel tot het vaststellen
van de evaluatie Integraal Beleidsplan Sociaal Domein

• (agendapunt 17) Voorstel tot het vaststellen
van de Verordeningen Wmo, Jeugdhulp en
PGB begeleid werken Wsw.
• (agendapunt 18) Voorstel tot het aanpassen
van het toetsingskader Hafabra-onderwijs
(harmonie, fanfare, brassband).
• (agendapunt 20) Voorstel tot het vaststellen
van de Grondprijzen 2018.
• (agendapunt 21) Voorstel tot het vaststellen
van de verordeningen reinigingsheffingen en
OZB 2018.
• (agendapunt 22) Voorstel tot het vaststellen van
diverse belastingen-/ legesverordeningen 2018.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Samenleving.
In dat geval kunt u contact opnemen met de
griffier, Ruud Poels.
Dit kan telefonisch via 06-51 85 28 91 of per
mail via griffier@horstaandemaas.nl

Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 6 december 2017 besproken.
Voor deze commissie komen de volgende
raadsvoorstellen daarvoor in aanmerking:
• RV 8 Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van
het bestemmingsplan en het exploitatieplan
Klaver 5, fase 1.
• RV 9 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Horsterdijk Lottum.
• RV 14 Voorstel tot het vaststellen van de visie
en doelen van Trendsportal – Mobiliteitsplan
Noord-Limburg.
• RV 15 Voorstel tot het instemmen met het ontwerp van de 1e actualisatie van de bestuursafspraken POL-uitwerkingen Noord-Limburg.

• RV 20 Voorstel tot het vaststellen van de
Grondprijzen 2018.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Ruimte.
In dat geval kunt u contact opnemen met de
griffier, Ruud Poels.
Dit kan telefonisch via 06-51 85 28 91 of per
mail via griffier@horstaandemaas.nl

Extra

Commissie Ruimte
Extra openbare bijeenkomst van
de commissie Ruimte over het
“Bestemmingsplan Buitengebied” op
donderdag 7 december 2017 om 20.00 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in
Horst aan de Maas. De vergadering wordt
live in audio uitgezonden via de website.
De agenda van de bijeenkomst is als volgt:
20.00 uur Na opening van de vergadering
gelegenheid om in te spreken.
20.45 uur Presentatie van het Bestemmingsplan Buitengebied.
21.00 uur Technische behandeling van het
raadsvoorstel Bestemmingsplan
Buitengebied door de leden van de
commissie Ruimte.
22.00 uur Sluiting.

Het raadsvoorstel (inclusief alle bijlagen) zijn
raadpleegbaar op de website
www.horstaandemaas.nl bij de raadsstukken
van 19 december 2017.
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Ruimte.
In dat geval kunt u contact opnemen met de
griffier, Ruud Poels.
Dit kan telefonisch via 06-51 85 28 91 of per
mail via griffier@horstaandemaas.nl

Bekendmakingen
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:

Het echtpaar Theeuwen - van den Homberg uit Swolgen vierde onlangs hun 60 jarig huwelijksfeest
en werd bij die gelegenheid persoonlijk gefeliciteerd door burgemeester Kees van Rooij. Namens de
gemeente overhandigde hij een boeket bloemen en het herinneringsbord.

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 raadsvergadering in de raadzaal en aansluitend een afscheidsreceptie
voor het personeel. Het gemeentehuis is daarom vanaf 13.00 uur gesloten voor bezoekers en
na 16.00 uur niet meer telefonisch bereikbaar.
Voor dringende meldingen met betrekking tot
Openbare Werken die niet uitgesteld kunnen
worden, mag u het storingsnummer 06 - 23 49

82 49 bellen. Het gaat hier dus uitsluitend om
dringende meldingen, waarbij direct gevaar voor
de omgeving dreigt.

Evertsoord
Helenaveenseweg 35a
Hegelsom
St. Jorisweg 70
Horst
Valkplein 5
Melderslo
St. Odastraat 71
Eikelenbosserdijk 6

Sevenum
Midden Peelweg 3
van Reiffenburgstraat 17
Klaver 8, 2017
Tienray
Donkerhofsteeg 11
Horst aan de Maas
Afstemmingsverordening
Participatiewet, IOAW en IOAZ
gemeente Horst aan de Maas

vastgesteld
Re-integratieverordening
Participatiewet gemeente Horst
aan de Maas vastgesteld
Verordening individuele
studietoeslag Participatiewet
gemeente Horst aan de Maas
vastgesteld
Verordening loonkostensubsidie
Participatiewet gemeente Horst
aan de Maas vastgesteld
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De Schatberg in Sevenum

Mantelzorgvriendelijke
werkgever!
Enige tijd geleden heeft de gemeente Horst aan de Maas het predicaat ‘Mantelzorgvriendelijke werkgever’ in ontvangst mogen nemen.

Hans van der Noordt (rechts) draagt symbolisch de ‘mantel’ over aan Ronald Hoppzak (links)
Op 23 november werd het stokje in de
vorm van een mantel overgedragen aan
De Schatberg in Sevenum. Het vakantiepark
spreekt hiermee de intentie uit om ook
voor het predicaat mantelzorgvriendelijke

werkgever te gaan. Ronald Hoppzak,
eigenaar van De Schatberg, ontving de
mantel uit handen van gemeentesecretaris
Hans van der Noordt van gemeente
Horst aan de Maas.

Informatie en inspiratie

De Groenagenda
Samen met vele betrokken groenorganisaties presenteert de gemeente een website om
de vele ontwikkelingen in de openbare ruimte in Horst aan de Maas een podium te geven:
de Groenagenda.
Op donderdag 30 november kunt u de lancering
van de nieuwe website live volgen op
www.horstaandemaas.nl. En vanaf
donderdagavond kunt u natuurlijk een kijkje
nemen op de nieuwe website
www.GroenagendaHadM.nl.
Laat u inspireren en informeren over de ontwikkelingen in Horst aan de Maas op groengebied.

Het is zeker de moeite waard
om je tuin Waterklaar te maken
Dit is Ger van de Klashorst uit Horst. Hij heeft zijn tuin Waterklaar gemaakt. Regenwater
dat op zijn huis valt, stroomt niet meer weg via het riool, maar loopt gewoon de tuin in.
Ger vertelt: “Ik hoorde dat je subsidie kunt krijgen bij de gemeente voor het afkoppelen
van je regenpijp. Ik wilde daar graag gebruik van maken”.
Afkoppelen met subsidie
Tijdens enorme hoosbuien kan het riool
het hemelwater slecht verwerken en
loopt het riool nog wel eens over op
ongewenste plekken. Daarom is het beter
om hemelwater niet meer via het riool af
te voeren, maar gewoon in de tuin te laten
lopen. Waterschap Limburg en diverse
gemeenten stimuleren het afkoppelen van
regenpijpen met een subsidie. Ger van de
Klashorst: “Ik heb eerst advies gevraagd
aan de gemeente. Samen bekeken we de
mogelijkheden. Daarna ben ik aan de slag
gegaan. Ik ben wel een beetje handig dus
de realisatie was geen enkel probleem.
Via folders werd alles inzichtelijk gemaakt,
waardoor de montage niet zo ingewikkeld
was.”
Eenvoudige oplossing
Ger van de Klashorst beschikt zelf over een
grote tuin voor en achter het huis. “Ik heb
genoeg ruimte om het hemelwater af te
voeren. Hierdoor zijn geen opvangbakken
nodig en is het met een eenvoudige

oplossing snel gerealiseerd.” Er is gestart
met het graven van sleuven van 30-40
centimeter diep. De sleuven zijn gevuld
met een laag scherpe zand, met daarop
een 5 centimeter laag kiezels. Daarop is
een waterdoorlatende buis geplaatst die is
aangevuld met kiezels tot +/- 5cm boven de
buis. Tenslotte zijn de bestaande afvoeren
losgekoppeld van het riool en aangesloten
op de nieuw gelegde buis. Deze buis ligt
een aantal meters de tuin in.
Minder verspilling kraanwater
“Het hemelwater wordt nu niet meer
afgevoerd via het riool maar komt direct
in de tuin terecht. Daardoor blijft de grond
in de tuin langer vochtig. Dat is goed voor
planten en struiken. Bovendien hoef ik
nu minder te sproeien met drinkwater.
Het is zeker de moeite waard om dit toe
te passen als je de ruimte er voor hebt in
de tuin.”
Meer weten?
Ga naar www.waterklaar.nl

Kerstboom in aantocht
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Kerstbrunch
Wij heten u van harte welkom op

zondag 25 & 26 december

a.s.
om samen met familie en vrienden, tussen 11.30 tot
14.00 uur te genieten van een uitgebreide Kerstbrunch.
vanaf 12 jaar

€25,00 p.p.

vanaf 6 jaar

€15,00 p.p.

tot 5 jaar

De laatste Black Friday-acties vliegen de winkels uit en kinderen kijken reikhalzend uit naar de
komst van Sinterklaas. Anderen kunnen weer niet wachten tot het moment dat ze de kerstboom weer
kunnen zetten.
Want waarom zouden we moeten wachten totdat de sint het land uit is? Volgens psychologen geeft het
versieren van de kerstboom een boost; mensen zouden er enorm gelukkig van worden. Het is een magische
periode die herinneringen van vroeger oproept en al die gezellige lichtjes geven de donkere dagen voor kerst
een knus tintje. Dus zet lekker die foute kerstplaat van Wham! op en tover die woonkamer om tot de mooiste
die het dorp gezien heeft. En als we het toch over Kerstmis hebben. Weet u al wat u eet met de feestdagen?
Laat u inspireren of geef het werk uit handen en schuif lekker aan bij een restaurant.

AMBACHTELIJK GOURMETTEN
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

gratis

Kijk voor meer informatie en het complete assortiment op

Eenvoudig online
te bestellen

www.restaurantdeoudehoeve.nl

Reserveren is gewenst. Graag per mail: info@hotelarcen.nl
Of telefonisch: 077 - 473 12 10 Ook voor vragen of suggesties…..
Restaurant De Oude Hoeve

Raadhuisplein 6

5944 AH Arcen

geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

kom!

RAADSFEITEN
EDITIE 30 NOVEMBER 2017

12 uur sessie 17 november
Op 17 november was er een vervolg van de 24 uur sessie, doordat de raad, het college en
medewerkers weer in gesprek gingen met inwoners over hun initiatieven van onderop.
De bedoeling was dat op deze manier een herbezinning plaatsvond over de (veranderende)
rol die de gemeente bij inwonersinitatieven moet gaan nemen. De raadsthemadag duurde van
09.00 uur tot 21.00 uur, vandaar de 12 uur sessie.
De resterende activiteiten van de dag
vonden plaats in de kantine van RKSV
Wittenhorst, alwaar eerst gesproken werd
met vertegenwoordigers van Afslag 10 en
de Gezondste regio 2025. Vervolgens was
er een grote ﬁnale, waaraan meerdere
inwonersintiatieven aan deelnamen, namelijk
jongeren die een skatebaan willen laten
plaatsen, het initiatief om te komen tot een
hondenspeelveld, de herinrichting van een
terrein bij de Meterikseweg, de oprichting van
een wijkcomité De Risselt, Buurt WhatsApp
en NaoberzorgPunt Meerlo. Onder leiding
van Geert van den Munckhof, die de gehele
dag deze rol op zich genomen had, hielden
de initiatiefnemers eerst een korte “pitch”,
Er wordt aandachtig geluisterd naar de initiatieven
uit America.
Het eerste gesprek vond plaats in Cafe
Boems Jeu te America, waarin de raad,
college en directieteam werden ontvangen
door inwoners die het park de Beukenhof
en het daarin gelegen openluchttheater
een nieuwe impuls willen geven en een
vertegenwoordiger van de dorps coöperatie.
Na aﬂoop van een boeiend gesprek was
er nog een korte rondleiding door het park.
Vervolgens bracht de bus de deelnemers
naar de Torrekoel in Kronenberg waar
vertegenwoordigers van het Energiecollectief
middels een PowerPoint presentatie,
hun plannen lieten zien voor een energie
neutraal dorp. Nog onder de indruk van
de professionele aanpak in Kronenberg
ging het gezelschap naar zaal Debije in

Tijdens de lunch in zaal Debije wordt de
herinrichting van Hegelsom besproken.
waarna de dialoog plaatsvond. Deze was
zeer constructief voor wat de veranderende
rollen betreft, daar sommige initiatiefnemers
juist waren uitgenodigd, omdat het initiatief
niet was doorgegaan of dat er in een geval,
de communicatie met de gemeente niet goed
was verlopen. Dit waren goede leermomenten
voor de gemeente, zo werd tijdens het dialoog
gezegd. Na de afsluiting was er nog een
“informele” nazit, waar waarschijnlijk ook nog
eens goede zaken werden gedaan, want de
verschillende initiatiefnemers vonden elkaar
op gemeenschappelijke, elkaar versterkende
terreinen. Het idee om deze ontmoetingen
vaker plaats te laten vinden werd dan al gauw
geopperd.

De leden van het Energiecollectief presenteren
hun plannen voor een energieneutraal Kronenberg.
Hegelsom. Tijdens de lunch werd een stand
van zaken gegeven van de herinrichting
van het centrum. In deze sessie werd
helder uitgedrukt wat in deze de rol van de
gemeente zou kunnen zijn.
Het middagprogramma begon in de Smetenhof
te Lottum, alwaar een uitgebreide presentatie
over de activiteiten aan de Maasoever werd
gegeven en zeer enthousiast verteld werd
over de activiteiten van de Dorpshuiskamer ’t
Roezenkrenske. Uiteraard werd daarna nog
even kort naar de Maas gereden om naar
het resultaat van de inspanningen van de
werkgroep Maasoever te kijken.

De “ﬁnale” in de kantine van RKSV Wittenhorst
met 8 verschillende inwonersinitiatieven.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

dM • 24 nov.

Gemeenteraad HadM @RaadHa

ag 7 december, aanvang 20.00 uur
EXTRA commissie Ruimte donderd
Buitengebied tinyurl.com/ycohhl75
(raadzaal) over bestemmingsplan

Raadsvergadering 21 november
De raadsvergadering van 21 november kent maar 12 agendapunten, zijnde de stilte voor de
storm van de raadsagenda van 19 december met 23 agendapunten. Echter de raadsleden
gaan er toch voor om via het spreekrecht voor raadsleden en moties over N554, het
bestemmingsplan buitengebied, legale wietteelt, zwerfvuil en de gemeenteraadsverkiezingen er
eigenlijk 6 agendapunten aan toe te voegen.
VVV
Rond het bericht dat het vaste infopunt van
de VVV in Horst aan de Maas zou verdwijnen
is bij verschillende fracties commotie
ontstaan. Volgens hen zou er bij diverse
ondernemers in de toeristische sector naast
digitalisering van toeristische informatie in
Horst aan de Maas nog steeds behoefte
bestaan aan een informatiepunt op een vaste
locatie. Wanneer John Jenniskens van het
CDA tijdens het spreekrecht aan wethouder
Paul Driessen vraagt wat de argumenten
achter de sluiting zijn en welk onderzoek
hieraan voorafgegaan is, geeft deze aan
dat er nog niets besloten is. Volgens hem
vindt op dit moment nog uitvoerig overleg
plaats met alle betrokken partijen in de
toeristische sector. Het traject loopt nog
en de bevindingen worden samengevat
in een rapport. Driessen geeft aan dat er
ontwikkelingen zijn, waarop hij nog niet
kan vooruit lopen en het aan de raad is
om uiteindelijk een besluit te nemen. Bram
Hendriks (Essentie) maakt zich zorgen over
de afkomst van het schijnbaar foutief bericht,
want volgens hem is de uitleg van Paul
Driessen klip en klaar.
N554
Het drukke vrachtverkeer en de hoge
snelheden zijn de aanwonenden van de
N554 tussen Horst en Wanssum een doorn
in het oog. Hier komt wellicht verandering
in nu de provincie de gemeenten Horst aan
de Maas en Venray heeft gevraagd het
beheer over deze weg over te nemen. Om de
afvaardiging van de gemeente tijdens de
onderhandeling met provincie Limburg een
steun in de rug te bieden, is er raadsbreed
een motie ingediend. In deze motie vraagt
de raad vooral aandacht te geven aan het
gevoel van onveiligheid van de inwoners van
Tienray en Meerlo en aan te haken bij de
gemeente Venray om bij de provincie meer
druk te leggen op de aanleg van de rondweg
om Wanssum en zo spoedig maatregelen
te treffen met betrekking tot een grotere
verkeersveiligheid in beide gemeenten.
Zwerfvuil
Namens het CDA en D66 leest Jos Gubbels
een motie voor over zwerfvuil. Vooral in de kern
Grubbenvorst maken de inwoners zich zorgen
over het toenemende zwerfvuil in hun dorp.
Hij vermoedt dat in alle kernen het probleem
rond het zwerfvuil verergerd is en vreest
dat de vrijwilligers die het vuil nu opruimen
gedemotiveerd raken en afhaken. De partijen
roepen het college op met de dorpsraden in
alle kernen en andere relevante instanties na
te gaan of de situatie in hun dorp werkelijk
is verergerd. Mocht dit zo zijn dan vragen de
partijen het college om uiterlijk in januari 2018
een plan van aanpak in te dienen.

Waar Bart Bertrams van Essentie zich
afvraagt hoe het een en ander past binnen
het beleid van zelfredzaamheid door de
burger, vraagt Bart Cox (SP) zich af of
deze motie de oplossing is. Jan Wijnen
verwacht namens de PvdA dat het probleem
beter zichtbaar wordt door het initiatief
Beestenbende, waarbij jongeren hun
leefomgeving schoonhouden voor mens en
dier, in de motie te betrekken.
John Jenniskens heeft wat moeite met
de ‘ja maar’ sfeer in de reacties op de
motie. Het onderwerp is volgens hem
uitvoerig besproken en beperkt zich niet tot
Grubbenvorst.
Wethouder Driessen geeft aan te streven
naar een schoon Horst aan de Maas en
vraagt de raad om een moment geduld.
In januari volgt een aantal conclusies uit
het overleg met de vrijwilligers. Richard
van der Weegen vraagt hierop of januari,
genoemd in de motie, dan wel haalbaar
is. Voorzitter Kees van Rooij vat samen:
Wethouder Driessen neemt de strekking van
motie over en komt in januari of februari 2018
met berichtgeving. Mede om deze toezegging
trekken Gubbels en Jenniskens de motie in.
Opkomst gemeenteraadsverkiezingen
In tegenstelling tot de landelijke verkiezingen
loopt het percentage stemmers bij
gemeenteraadsverkiezingen in Horst aan de
Maas terug. De PvdA dient bij monde van
Richard van der Weegen een motie in om de
opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen
te vergroten. Een van de promotionele
middelen die hij wil inzetten is een digitale
stemhulp. Vooral jongeren maken van dit
middel gebruik om hun politieke keuze
te bepalen. Verder zou de gemeente een
verkiezingsfestival kunnen organiseren om
de gemeenteraadsverkiezingen onder de
aandacht van de inwoners te brengen.
Jos Gubbels van D66 is vooral benieuwd
naar het kostenplaatje van een stemhulp.
Bart Cox (SP) vindt dat de raadsleden vooral
naar zichzelf moeten kijken. Hij vraagt zich
af wat de raad voor de burger heeft gedaan
en ook goed heeft geluisterd naar vragen van
burgers. Volgens het CDA is de motie niet
nodig en Bram Hendrix (Essentie) vindt dat
niet de gemeente het initiatief moet nemen
maar de raad zelf.
Richard van der Weegen is met het dit
laatste eens, het zijn de fracties zelf die
voor opkomst bevorderende maatregelen
moeten zorgen. Hij zegt hierover na
de raadsvergadering een afspraak met
de fracties te willen maken en hij trekt
vervolgens de motie in.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Horst aan de Maas en haar ondernemers
Afgelopen donderdag 23 november, werd de Ondernemersprijs Horst
aan de Maas uitgereikt. Dit event, waar ondernemend Horst aan de Maas
al jaren in de etalage wordt gezet, laat elk jaar zien dat Horst aan de Maas
van nature ondernemend is.
650 bezoekers konden weer
getuige zijn van zes ondernemingen
met hun ondernemers en hoe deze
ook onze gemeente internationaal op
de kaart zetten. Mooi om te zien dat
alle genomineerde ondernemers
benadrukten dat ze het samendoen.

Samen met hun medewerkers, die allen
heel veel hart voor de zaak hebben.
Maar ook samen met andere ondernemers in Horst aan de Maas en de regio.
Want dat is waar het om draait.
Gewoon Samen Doen. Ook hebben we
gezien dat deze bedrijven voortdurend

innovatief bezig zijn om hun positie in
de markt te blijven behouden.
Wat ik dan voel op zo’n moment is
trots. Trots op onze ondernemers, trots
op hun mensen, die zich allemaal met
hart en ziel inzetten voor hun zaak.
De genomineerde ondernemers
Henk Kuijpers, Wouter Kuijpers en Frans
Bakker van Dinnissen BV te Sevenum,
Frank Cornelissen, Matt Derkx, Jim Derkx
en Rick Derkx van Limbraco International
BV te Horst en René Francken van

Montair Process Technology te
Kronenberg willen wij namens het CDA
van harte feliciteren met hun nominatie
en natuurlijk feliciteren wij de winnaars
van Dinnissen BV.
Ook jonge ondernemers werden
in de spotlight gezet. Het publiek koos
uiteindelijk voor Willeke Verdellen van
Energetic Training als winnaar van de
pitches.
Alex Janssen,
raadslid CDA Horst aan de Maas

En straks weer krokodillentranen?
In de vorige raadsvergadering heeft D66 een motie ingediend om te
bereiken dat het komende overleg over het bestemmingsplan buitengebied alle aandacht krijgt, die het verdient. Maar dat voorstel is vakkundig
om zeep geholpen door de coalitiepartijen.
Wat is er aan de hand? Er moet
een nieuw bestemmingsplan voor
het buitengebied worden vastgesteld. Daarover bestaat geen
verschil van mening. Dit bestemmingsplan is zeer belangrijk, ook
daarover geen verschil van mening.
Dat plan bepaalt immers waar in de

gemeente bedrijfsactiviteiten mogelijk
zijn, waar huizen gebouwd kunnen
worden, waar gerecreëerd mag
worden en waar de mooie natuur
onaangetast zal blijven. Dat dit ook
belangrijk is voor de inwoners van
deze gemeente is duidelijk. In reactie
op het concept-bestemmingplan

dienden zij meer dan 240 zienswijzen
in, waarin zij aangeven het (op onderdelen) niet eens te zijn met de
voorstellen. Dat is een zeer groot
aantal. Nog nooit vertoond. Het geeft
aan dat het onderwerp mensen
aangaat. Wij zijn van mening dat
vanwege dat grote aantal reacties
extra tijd genomen moet worden
voor een zorgvuldige beoordeling en
verwerking van alle reacties. De coalitiepartijen steunden die motie echter
niet. De planning blijft ongewijzigd. In

december, nog net voor de verkiezingen, wil de coalitie het bestemmingsplan nog even door de gemeenteraad
jassen. Dat wordt een ramp, want die
‘schriftelijke insprekers’ zouden ook
wel eens ‘mondelinge insprekers’
kunnen worden en dan lukt het nooit
om voldoende aandacht aan elke
inspreker te geven. Op die manier
wordt inspreken een farce. Bij de
komende verkiezingen zullen alle
partijen wel weer roepen dat ze de
burgers meer willen betrekken bij de

Floriadeterrein 5 jaar later
Onlangs publiceerde NRC een interessant artikel over de Floriade.
Er werd 9 miljoen euro verlies geleden met de Floriade van 2012 en de
voorspelde blijvende effecten, zoals extra banen, vielen ook tegen, aldus
NRC- journalist Van der Steen.
De journalist ging onder andere te
rade bij Thijs Lenssen van de
SP-fractie in Horst aan de Maas. De SP
was voorafgaande aan de Floriade de
enige partij in de raad die wees op de
financiële risico’s en die risico’s ook
onderbouwde. Lenssen daarover in
NRC: “In Duitsland organiseren ze elk

jaar iets soortgelijks, de Bundesgartenschau. Tegen veel lagere kosten en met
sluitende begrotingen.”
De beloofde blijvende effecten bleven uit. De Floriade zou het ‘vliegwiel’
zijn voor de ontwikkeling van Greenport
Venlo. Lenssen: “Er wordt inmiddels wel
veel grond verkocht, maar dan vooral

aan conjunctuurgevoelige bedrijven in
de logistiek, met vooral Oost-Europese
werknemers. Het aantal arbeidsplaatsen kan nog flink afnemen door
verdere robotisering.”
Ooit werden 25.000 extra banen
beloofd. Nu gaat men uit van zo’n
15.000. Op het Floriadeterrein zou
een campus voor de agrofoodsector
ontstaan, vergelijkbaar met Brainport
Eindhoven. Alleen in de Innovatoren en
Villa Flora , destijds neergezet met geld
van provincie en gemeenten, omdat de

markt geen trek had , hebben onderzoek en ontwikkeling plaatsgevonden.
Nu steekt de provincie 200 miljoen
euro in Greenport, een forse investering. Lenssen: “In ruil voor 15.000
banen betekent dat dik 13.000 euro per
gerealiseerde job. De echt grote spelers
uit de agrofoodsector, zoals Unilever,
FrieslandCampina en Danone Nutricia
vestigden hun onderzoekinstituten
elders.”
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

De waarde van onze natuur
De natuur heeft heel veel waarde, daarom moeten we het beschermen.
Een uitspraak die je vaak hoort, en misschien zelf ook wel gebruikt.
Maar wat is de waarde van de natuur?
De druk op de beschikbare ruimte
is groot, bijvoorbeeld voor landbouw,
stedelijke ontwikkeling en industrie.
De natuur zit bijna altijd in het
defensief ten opzichte van economische ontwikkelingen die harde euro’s
opleveren. Dat komt deels doordat
onvoldoende duidelijk is welke
waarden de natuur vertegenwoordigt.

Zo worden er goederen en diensten door de natuur aan de economie
geleverd. Bos of heidegebied leveren water of hout en schone lucht.
Zonder bestuiving minder groente
en fruit en de toeristische waarde
creëert vele toeristische banen.
Maar wat is de economische waarde
hiervan? De Universiteit Wageningen

is bezig om de economische waarde
van natuur te bereken en dit in kaart
te brengen. Door deze ’Natuurlijk
Kapitaalrekeningen’ wordt het waardeverschil tussen ecologie en economie
kleiner.
Dit is echter niet de enige waarde.
Buiten de economische kijk kan
natuur een emotionele waarde voor
mensen hebben door een belangrijke gebeurtenis of een verbinding
met het verleden. Of door je in de
natuur te bevinden ervaar je een

belevingswaarde door ontspanning
of sporten. Tevens kan natuur een
historische of beeldbepalende waarde
vertegenwoordigen, bijvoorbeeld een
oude laan of zeldzame planten of
dieren. Deze waarde aan natuur is erg
persoonlijk en subjectief, maar ook
onvervangbaar en daarom onbetaalbaar. Natuur is zo de basis van ons
leven, van ons welzijn én van ons
economisch welzijn.
Ruud Baltussen,
PvdA Horst aan de Maas

lokale politiek, maar in de praktijk
bewijzen de coalitiepartijen keer op
keer dat zij lak hebben aan uw
mening. En straks wel weer krokodillentranen. Als u hierover met ons
wilt spreken, dan kan dat. Uiteraard
via mail en telefoon, maar elke
eerste zaterdag van de maand zitten
wij van 11.00 tot 12.00 uur in de
bieb van Horst.
Henk Kemperman,
D66+Groenlinks Horst aan de Maas
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Oppermachtig
Wittenhorst
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste herenteam van RKsv Wittenhorst in Horst liet zich op
zondag 26 november weer eens van de goede kant zien. Na het toch wel
teleurstellende resultaat van een week eerder, speelde Wittenhorst tegen
het lastige en laatste weken opklimmende vv De Valk uit Valkenswaard
in eigen huis alle frustraties van zich af, 5-0.
Na een aftastend begin waarin de
thuisclub meer en meer het initiatief
kon pakken, leek Rob Zanders in de
11e minuut het openingsdoelpunt te
scoren. Het leverde slechts een corner
op. De sterk keepende Dennis
Verhoeven stond in de 20e minuut
wederom een doelpunt voor
Wittenhorst in de weg. De toeschouwers kregen in de 25e minuut hun
handen op elkaar toen Thom Derks na
een mooie aanval de trekker in vrije
positie kon overhalen. Het uitgekiende schot verdween achter de kansloze
sluitpost, 1-0. De verdubbeling van
doelpunten kwam spoedig. Uit een
goed genomen corner door Marco
Daniëls kon Michiel Hanssen de 2-0
binnenschieten. Nog voor de pauze
kon de voorsprong vergroot worden.
Een goede actie van Frank Peeters
eindigde in een overtreding en
strafschop. De toegekende penalty

werd vakkundig door Thom Derks
benut, 3-0. De wedstrijd leek
gespeeld, want ook de scheidsrechter
vond het welletjes.
In de tweede helft werd het
spel met name bij Wittenhorst wat
slordiger. Het creëerde ondanks het
gehaaste spel veel scorende situaties.
Voor De Valk was dit maar goed,
anders was de uitslag erg groot
geweest. Het werd 4-0 door Denny
Bongers die een scrimmage feilloos
afrondde. Het slotakkoord kwam via
Frank Peeters die het mooiste tot het
laatste bewaarde. Een fraaie combinatie zette Frank schuin voor het doel.
Het verwoestende schot eindigde
in de rechterbovenhoek. Doelman
Verhoeven was voor de vijfde maal
geklopt. Door de andere uitslagen is
Wittenhorst ineens weer opgeklommen naar een gedeelde tweede plek.
Het kan verkeren.

Crist Coppens
Heerlijk avondje is gekomen
Stel uw eigen gourmet samen!
Keuze uit meer dan 20 soorten vlees en vis

Verrassend voordelig!

Verstand van lekker eten!
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077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Volleybal

VC Olsredlem verliest
van Peelpush
Door: Volleybalvereniging Olsredlem
Olsredlem Dames 1 uit Melderslo speelde zaterdag 25 november een spannende wedstrijd tegen Peelpush
Dames 4 uit Meijel. De wedstrijd eindigde in 2-3 voor Peelpush.
Het begin van de wedstrijd was
nog voor Olsredlem, maar al snel
genoeg kantelde de wedstrijd in
het voordeel van Peelpush. Teveel
persoonlijke fouten op alle fronten
zorgden ervoor dat de dames van
Olsredlem achter de feiten aan liepen.
Er werd gewisseld, maar dat kon het tij
niet keren en de set werd dik verloren
met 16-25. Met wat wissels werd er
de tweede set weer vol enthousiasme
begonnen. Het begin was nog voor
Peelpush maar gedurende de set
kwam Olsredlem beter in het spel.
Een betere service en aanvalsspel
zorgden ervoor dat Peelpush wat meer
onder druk kwam te staan. Er werd
een mooie voorsprong opgebouwd
en met veel enthousiasme werd de

tweede set binnengehaald met 25-18.
Helaas konden de dames van
Olsredlem dit niveau niet vasthouden
in de derde set. De servicepass kwam
stevig onder druk te staan door de
goede service van Peelpush. Hierdoor
kon Olsredlem niet haar eigen spel
spelen. Ook op eigen service konden
ze geen vuist maken. Peelpush overklaste Olsredlem volledig en er werd dik
verloren met 12-25. Gelukkig gingen
de koppen niet hangen bij de dames
van Olsredlem en wilden ze er een
vijfde set uitslepen. Er werd besproken hoe de servicepass zou worden
aangepakt en door goede communicatie verliep dit beter in de vierde set.
Als gevolg daarvan werd er aanvallend
meer gescoord en werd Peelpush

onder druk gezet. De vierde set werd
binnengehaald met 25-19.
Voor het eerst dit jaar moesten de
dames van Olsredlem een vijfde set
spelen. Gespannen werd er begonnen aan de vijfde set. Beide teams
maakten er een mooie strijd van.
Het begin was voor Peelpush, waarna
Olsredlem dichterbij kroop en met 8-7
voor kwam. Toen stokte de servicepass
weer even waardoor ze op achterstand
kwamen te staan. Met een goede
servicedruk van Olsredlem kwamen
de dames op gelijke stand. Helaas
wist Peelpush het laatste punt binnen
te slaan en werd er nipt verloren met
14-16. Eindstand 2-3. Ondanks het verlies blijft Olsredlem bovenin meedraaien in de poule.

Voetbal

Sporting maatje te klein
voor Montagnards
Door: Marc Reijnders, voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste herenteam van Sporting ST uit Swolgen en Tienray heeft op zondag 26 november met 0-1 verloren
van Montagnards. Op sportpark Kerkebos bleken de geelhemden uit Bergen te sterk voor de thuisploeg.
De eerste helft begon vrij
gelijkwaardig. Beide ploegen probeerden te voetballen, maar kwamen
uiteindelijk met de laatste pass niet
goed uit de voeten. Tot echte kansen
kwam het niet in het eerste kwartier.
Tot het moment dat Nick van Well de
bal op de hand kreeg binnen het
strafschopgebied. De penalty werd
door Montagnards binnengeschoten,
0-1.
In het verloop van het spel bleek
dat Sporting niet snel genoeg aansloot
vanuit het middenveld. Hierdoor kreeg
de fusieclub geen echte uitgespeelde
kansen. Aan de andere kant kreeg
Montagnards, wel iets betere kansen,

maar ook zei kwamen te kort in de
eindpass en afronding.
Ondertussen was Johan van Mierlo
wel op dreef. Met een afgeslagen
schot met links en een bekeken doelpoging die net naast ging, probeerde
Sporting op gelijke hoogte te komen.
De ploeg uit Bergen zette daar snelle
counters tegenover. Maar ook deze
werden om zeep geholpen.
De tweede helft leek het even of
Sporting terug in de wedstrijd kwam
met het vrij voor de keeper zetten van
Pim Smits. De lob die hij produceerde
was echter niet goed genoeg om de
keeper van Bergen te verschalken.
In de 50e minuut begon de ploeg

uit Bergen beter in de wedstrijd te
komen en door een foute pass van
Goldschmidt kregen de geelhemden
een uitgelegen kans om de stand
op 0-2 te zetten. De spits uit Bergen
schoot echter net over het doel.
Uit het spelbeeld bleek steeds
meer dat de thuisploeg alleen
maar tegen aan het houden was.
De gasten kregen, ook met het
inbrengen van met name de nummer
9, steeds meer dreiging voor het doel
van Bram Willems. Een gelijkmaker
bleek ijdele hoop. De tegenstander
uit Bergen bleek een maatje te groot
voor de fusieploeg uit Swolgen en
Tienray.

www.haardstede.nl
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KOOPZONDAG

Graag tot ziens bij:

Gratis
parker en
voor de
deur!

Doolgaardstraat 8

Horst

Tel. 077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Nieuw tenue jeugd
RKSV Meterik en AVV America
De jeugdteams van voetbalverenigingen RKSV Meterik en AVV America spelen sinds een aantal
jaren samen. Begin van dit jaar hebben de leden, met het oog op een fusie, een keuze kunnen maken
uit enkele tenues. Met een standaardtenue voor de jeugdteams willen beide clubs benadrukken dat
ze één vereniging willen zijn.
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Oxalis nog niet
constant genoeg
Door: korfbalvereniging Oxalis
Na twee verloren wedstrijden, had Oxalis zondag 26 november weer
haar zinnen op de punten gezet. Klick ‘15/Miko’76 1 uit Wilbertsoord en
Mill stond zondag 26 november thuis in Sevenum op het programma.
Eindstand 10-15.
Oxalis begon goed tegen deze,
voor haar nog onbekende, tegenstander. Tot een stand van 3-4
wisten de dames redelijk aansluiting
te vinden. Toen kwam het moment
dat de afgelopen twee wedstrijden
in de tweede helft kwam: een zwak
moment waarin de tegenstander
flink uit kon lopen. Hierdoor ging
Oxalis met een 5-10 achterstand de
rust in. In de rust kregen de dames
een flinke peptalk van coach Wendy
Theelen. Want het was wederom
niet nodig om te gaan verliezen.
De peptalk mocht baten, want
de thuisploeg kwam terug in de

wedstrijd. De achterstand werd verkleind naar 10-12 wat Oxalis moed
gaf. Helaas viel het na deze goede
minuten stil en bleef de stand steken. Met nog 5 minuten op de klok
viel er een aantal kleine gaten in
de sterk spelende verdediging van
Oxalis, waardoor Miko het kleine
gat weer vergrootte naar 10-15.
Dit was ook de eindstand.
De dames balen ervan, maar
behaalde resultaten zeggen niks
over wat nog komen gaat. Volgende
week nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Dan staat Bladella uit in Bladel op
het programma.

Sparta’18 pakt punt
tegen Marvilde
Door: voetbalvereniging Sparta‘18
Marvilde uit Veldhoven kwam op zondag 26 november naar Sevenum
voor het duel met het eerste herenteam van Sparta’18. De Brabanders
stonden voor de wedstrijd op de tweede plek en een aantal jaar terug
was Sparta steeds kansloos tegen de formatie uit Veldhoven. Het duel
eindigde in 2-2.
Sparta’18 begon goed aan de
wedstrijd en was, met name in
de beginfase, de bovenliggende
partij. Dit betere spel uitte zich in
enkele kansen voor de thuisploeg.
Na 28 minuten was het raak.
Thijs Janssen maakte de 1-0 op
aangeven van Bart Schouten.
Sparta’18 kon de voorsprong niet
behouden. In de 37e minuut maakte
Gijs Kiebert de gelijkmaker voor
Marvilde uit een klutssituatie voor het
doel. In de tweede helft veranderde
het spelbeeld langzaam, Marvilde
kreeg steeds meer overwicht.
Toch was het Sparta’18 dat gevaarlijk
bleef en in de 60e minuut weer op

voorsprong kwam. Na een goede
voorzet van Bart Schouten kon Pim
Nellen de bal in het doel schieten,
waardoor de 2-1 op het scorebord
kwam. Ook dit keer gaf Sparta’18 de
voorsprong uit handen. In de 85e
minuut was het Tayfun Yilmaz die de
2-2 op het scorebord zette. In de
slotfase had Sparta’18 nog enkele
goede kansen op de 3-2, echter lukte
het de aanvallers niet om tot scoren
te komen. Ook Marvilde kreeg nog
een goede mogelijkheid uit een
corner die door Bram Wijnhoven van
de lijn werd gehaald. Al met al kan
Sparta’18 tevreden zijn met een
punt.

Royale zege
voor SV Melderslokorfbalsters
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 26 november
tegen Corridor 1 uit Son en Breugel. De wedstrijd werd gespeeld in
sporthal De Berkel in Horst en eindigde bij een stand van 17-8 in het
voordeel van SV Melderslo.
SV Melderslo begon scherp aan
de wedstrijd. Binnen enkele minuten
stond de ploeg op een voorsprong
van 4-1. Daarna zakte de ploeg wat
terug. Ze liet zich meeslepen in de
slordigheden van Corridor, waardoor
Corridor terug wist te komen tot 5-4.
Vóór rust herstelde SV Melderslo zich
echter al en het liep opnieuw uit tot
8-4. Na rust ging SV Melderslo verder
met waar het gebleven was: het gat
met Corridor groter maken. Hoewel Melderslo nog steeds af en toe

slordig was in de passing, stond de
ploeg verdedigend strak, waardoor
Corridor amper aan scoren toekwam.
Ook had SV Melderslo veel meer
balbezit en kreeg de ploeg de kans
om echt te zoeken naar de goede
kansen. Zeker in de slotfase van de
wedstrijd waren de korfbalsters uit
Melderslo enorm scherp in de
afronding. Bij een stand van 17-8
klonk het eindsignaal en met deze
winst staat SV Melderslo nu op een
tweede plaats in de Hoofdklasse.

Nieuwe tenues voor Olsredlem
Fysio Westsingel uit Horst is reeds vele jaren partner van volleybalclub Olsredlem uit Melderslo.
De praktijk werkt nauw samen met de volleybalvereniging op het gebied van blessurepreventie en
begeleiding bij revalidatie van sportblessures. De praktijk heeft onlangs de sponsorovereenkomst voor
de komende vijf jaar verlengd. Ter gelegenheid van de nieuwe overeenkomst zijn alle Nevobo-teams
voorzien van nieuwe trainingspakken.

Handboogdorpstoernooi
in Tienray
Voor de 23e keer op rij organiseert handboogsportvereniging ’t Trefpunt van vrijdag 8 tot en met zondag
10 december een dorpstoernooi. Het dorpstoernooi wordt gehouden in de accommodatie in Tienray. Deze wedstrijd
staat open voor buurten, vereniging, besturen of gewoon een viertal vrienden.
In teams van vier spelen de deelnemers de wedstrijd die is opgedeeld in
voorrondes. De acht teams met de
hoogste scores spelen op zondag
10 december om 17.00 uur de grote

finale. Tijdens de voorrondes krijgt
iedere deelnemer vijf pijlen om te
oefenen en vijftien pijlen die meetellen
in het klassement. Tijdens de finale
krijgen de deelnemers maar vijf pijlen

Over ARCO

ARCO is een internationale speler op het gebied van
ontwikkeling en realisatie van productieinstallaties die
kosten efficiënt en capaciteitsverhogend werken. We zijn
in staat hoogwaardige, klant specifieke totaaloplossingen
te leveren. Continuïteit, flexibiliteit en productiviteit zijn
factoren die door de oplossingen van ARCO verbeterd
worden. Installaties worden betrouwbaarder, efficiënter
en effectiever. We gaan graag samen met onze klanten
een uitdaging aan met als resultaat; betrouwbare en
kosten efficiënte oplossingen.
ARCO is actief in verschillende branches zoals Agri &
Food, Supply Chain & Internal Logistics en Industy,

waarmee ze proberen de hoogste score
te halen. Er is een mogelijkheid om
voorafgaand aan het toernooi te
oefenen. Voor inschrijving en meer
informatie zie www.trefpunttienray.nl

Recycling & Bulk. We bieden de kleinere standaard
oplossingen, maar verzorgen ook grote turnkey
projecten die geheel op maat gemaakt worden naar
behoefte van de klant. Het bedrijf is onderdeel van de
ACB Group. De ACB Group telt 90 medewerkers.

ARCO groeit!

Door groeiende vraag naar automatiseringsoplossingen
en de toegenomen schaalgrote van projecten groeit
ARCO exponentieel. Om de productiecapaciteit
uit te breiden nam ARCO afgelopen oktober een
extra productieruimte van 600 m2 in gebruik.
Vanwege uitbreiding van de afdelingen engineering,
elektro en montage zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s.

Werkvoorbereider

m/v

Als medewerker bij ARCO werk je mee aan het verbeteren van bedrijfsprocessen bij onze klanten. In de functie
van werkvoorbereider draag je bij aan de realisatie van projecten binnen de gestelde marges, tijd, financiën en
technische aspecten.Je maakt onderdeel uit van een projectteam dat verantwoordelijk is voor het ontwerpen,
produceren, monteren en opleveren van klant-specifieke oplossingen. Het bestellen van producten en onderdelen
t.b.v. projecten, het coördineren van het project en het bewaken van levertijden behoren tot je belangrijkste
activiteiten. Je bent zowel in het voortraject als tijdens de uitvoering betrokken bij een project. Gedurende de
uitvoering van het project onderhoud jij contacten met leveranciers, engineers, projectleiding en de werkplaats om
de projectvoortgang te bespreken.

Direct solliciteren?

ARCO Solutions BV
Venrayseweg 141, Horst
T +31 (0) 88-006 5300

Stuur dan een sollicitatiebrief met CV ter attentie van
Yolanda van Oosteroom naar e-mailadres hrm@arco-solutions.nl
Voor meer informatie over deze vacature
bezoek onze website www.arco-solutions.nl
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Hovoc verliest
van Landgraaf
Door: volleybalvereniging Hovoc
Hovoc HS1 uit Horst wachtte zaterdag 25 november Landgraaf HS1 uit
Landgraaf op. Een Limburgse subtopper in de tweede divisie, die eindigde in
een 2-3 verlies.
De heren hadden wat goed te
maken als het ging om het vorige
treffen. Daarin werd overduidelijk het
niveau niet gehaald dat ze in huis
hebben. Tegen Landgraaf, dat vorig jaar
in de eerste divisie uitkwam, wilden ze
wat anders laten zien. Vol erop ging de
eerste set. Niet onverdienstelijk scoorde
Hovoc met de aanval, maar Landgraaf
bleef vlakbij. Helaas waren het cruciale
servicefouten die de Horster heren aan
het einde maakten, die het verschil
maakten. In het voordeel voor
Landgraaf die zo met 21-25 er met de
winst vandoor gingen.
Met de neus op de feiten gedrukt
en dat er toch net dat ene stapje meer
nodig was, werd het spelniveau met
een mindere foutenlast voortgezet.
Een ruime voorsprong werd ingezet en
Landgraaf begon een inhaalrace.
Dit was helaas te weinig, want met
25-21 pakten de Hovoc-heren de
tweede set. Bij Hovoc was het midden
warm en sloeg Lars Bouten knap de
ballen voorlangs het blok van Landgraaf.

ROMMELMARKT

Dames Wittenhorst wordt
overwinning ontnomen
Door: Richard Aben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste damesteam van RKsv Wittenhorst hield op zondag 26 november één punt over aan de wedstijd in
Helden tegen het combinatieteam Helden-Egchel-Panningen-Beringe. In de laatste minuut van de reguliere
speeltijd werd het winnende doelpunt onterecht afgekeurd.

Te koop gevraagd:
bouwgrond 400-500 m2

Mèrthal Horst

in Horst/Hegelsom/
Sevenum/Meterik

3 december

9.30/15.30 uur
Gasthuisstraat 30, 5961 GA
A73 afrit 11

Met weinig inspanning werd ook deze
derde set met 25-20 binnen gehaald.
Landgraaf was op dit moment
nagenoeg ongeslagen in de laatste
vier wedstrijden en zette alles op alles
om zoveel mogelijk punten binnen te
halen. Ze gingen er dan ook vol op in
de vierde set en zetten de heren met
hun service onder druk. Met name
Dylan Buddingh maakte het met zijn
service de Horster heren erg lastig.
De vierde set maakte dat Landgraaf zich
niet gewonnen gaf en met 20-25 de
ticket naar de vijfde set hard verdiend.
Voor de vijfde set pakte VC Landgraaf
meteen de leiding. Taai weerstand en
doorzetting van Hovoc maakte dat ze
tot 7-8 weer bijkwamen. Helaas was
daar net het moment dat Landgraaf met
haar blok de Horster heren aftroefde.
Het gat werd groter en groter en met
11-15 moest Hovoc haar meerdere in
Landgraaf erkennen. Met een 2-3 verlies
draait Hovoc in de middenmoot mee en
het publiek werd zo getrakteerd op een
mooie wedstrijd.

Doelpunt afgekeurd

Te koop:
biljart vraagprijs E 650,00
4 koloms hefbrug

www.carbootsalehorst.nl

vraagprijs E 750,00

Voor info tel. 077 - 398 14 13

Wittenhorst begon goed aan de
wedstrijd en wist in het eerste kwartier
een paar kansen te creëren. Het eerste
schot op doel van Kris Wijnhoven ging
maar rakelings over. Na bijna een half
uur spelen kwamen de blauwwitten op
voorsprong, 1-0. Lang konden ze hier
niet van genieten, want Wittenhorst
maakte al snel de gelijkmaker. Ymke
Wagemans tikte de bal binnen, na een
voorzet van Sanne Janssen. Op slag van
rust kwam Helden voor de derde keer
voor het doel en was effectief in het

benutten van de kans, 2-1.
Wittenhorst kwam sterk uit de
rust en beloonde zichzelf al binnen
tien minuten met een doelpunt.
Ymke maakte haar tweede doelpunt
van de dag. Er volgde een fase waarbij
goalie Celine Roeffen de oranjezwarten
op gelijke hoogte hield. Dankzij een
aantal geweldige reddingen kwam
Helden niet meer tot scoren.
In de 90e minuut werd er nog
gescoord door Carli Thielen, maar het
doelpunt werd onterecht afgekeurd.

Scheidsrechter Peeters liet zich door de
grensrechter beïnvloeden en besliste
om het doelpunt af te keuren wegens
buitenspel. Volledig onterecht aangezien het een terugspeelbal van Helden
zelf was. Een aantrekkelijke wedstrijd
tussen de nummers 1 en 2 uit de derde
klasse E eindigde daarmee in een
gelijkspel. Gezien de gehele wedstrijd
een prima uitslag voor beide teams.
Wittenhorst blijft koploper, met drie
punten voorsprong op de nieuwe nummer 2, SVC 2000 uit Roermond.

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

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

Nieuwe shirtsponsor HCH Dames 4
Het vierde damesteam van Hockeyclub Horst is dit seizoen in het nieuw gestoken door
Plus Lucassen uit Horst. Supermarkt Plus Lucassen uit Horst heeft zich voor de komende drie
seizoenen aan het team verbonden.
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Gelijkspel hockeyheren
Door: Hockeyclub Horst
Na de klinkende zege van vorige week, stond er deze week voor het eerste herenteam van Hockeyclub Horst
een uitwedstrijd tegen het nog thuis ongeslagen DVS uit Waalre op het programma. De wedstrijd eindigde zondag
26 november in gelijkspel, 1-1.

Set Up nog
steeds koploper
Door: volleybalvereniging Set Up
Voor het eerste damesteam van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo
stond zaterdag 25 november de wedstrijd tegen VAT DS 1 uit Ossendrecht
op het programma, in Hoogerheide. Set Up won met 0-4.

Toen om 14.45 uur het eerste
fluitsignaal klonk, werd direct de
intentie van de beide ploegen duidelijk. Zowel DVS als Horst wilden deze
laatste wedstrijd voor de winterstop
vol voor de winst gaan. In de eerste
helft waren er veel kansen over en
weer, mede dankzij twee goed spelende keepers bleef lang de 0-0 op
het scorebord staan. Na zo’n 25 minuten spelen nam DVS snel een vrije
slag rond de drieëntwintigmeterlijn
en werd de bal na een mooie voorzet
vakkundig achter de keeper getipt.
Horst gaf niet op en gaf de laatste
tien minuten van de eerste helft extra
gas. Dit leidde tot de nodige kansen.

Uiteindelijk werd na een mooie aanval via de rechterflank een strafcorner
binnengehaald. Deze strafcorner werd
door Max Smedts zeer fraai in de
rechterbovenhoek geplaatst waardoor
beide ploegen met 1-1 de rust in
gingen.
Na de rust ging Horst door met
waar het team in de eerste helft mee
geëindigd was. Horst gaf wederom
extra gas en DVS kon het spel van
Horst niet meer bijbenen. In de eerste
helft kreeg DVS nog kansen, maar
in de tweede helft reduceerde dit
aantal kansen tot slechts één kans.
Daarentegen creëerde Horst erg veel
kansen, maar deze kansen wist Horst

evenals DVS niet te benutten. Toen het
eindsignaal klonk hielden de mannen
van Horst toch een dubbel gevoel over
aan de wedstrijd tegen DVS. De mannen van Horst was het als eerste ploeg
gelukt om in Waalre punten te pakken
tegen DVS. Drie punten waren echter
ook zeker niet onverdiend geweest.
Vanaf volgende week start het
zaalhockeyseizoen voor de mannen
van Horst. Na het zaalkampioenschap
van vorig jaar mogen de mannen
uit Horst hun kwaliteiten op één
klasse hoger laten zien. Om 10.00 uur
begint de eerste wedstrijd van Horst
tegen Tegelen op sportpark Naesten
in Best.

Gezonde sportkantine
SV Lottum kreeg zaterdag 25 november bezoek van wethouder Birgit op de Laak van gemeente
Horst aan de Maas. Zij bracht de eerste gezonde tussendoortjes voor haar sportkantine. SV Lottum is de
negende vereniging in Horst aan de Maas die werkt aan een gezondere sportkantine. Zeven sportclubs
in Horst aan de Maas zijn zelfs genomineerd voor een bronzen of zilveren predicaat. Zij worden de
komende weken beoordeeld door het Voedingscentrum om te zien of ze definitief voldoen aan de
strenge eisen. Horst aan de Maas heeft daarmee het grootste aantal gezonde sportkantines in heel
Nederland.

Er ontbrak een aantal speelsters
van Set Up DS 1 en daarom werd het
team versterkt door vier meiden uit
Set Up DS 2: Juul, Fleur, Sara en Rian.
Na twee uur in de auto te hebben
gezeten, startten de meiden uit
Meerlo weer met volle energie aan de
wedstrijd om zo de vijf punten mee
naar huis te nemen. De eerste set
begonnen ze sterk, al snel kwamen ze
op een 3-6 voorsprong. Maar daarna
volgde een wat rommeligere fase,
waardoor VAT DS 1 verder terug kon
komen naar 10-11 en 12-15. Zonder
zelf echt goed te spelen bleef Set Up
DS 1 wel de voorsprong houden en zo
wonnen ze de set uiteindelijk via
15-22 met 16-25. De tweede set werd
er gespeeld met meer focus waardoor
de meiden uit Meerlo duidelijke
tussenstanden lieten zien: 3-7, 10-15
en 10-18. Ze gaven VAT DS 1 geen
kans, en de set werd met 11-25
binnengesleept. De derde set was

eigenlijk een kopie van de tweede
set. Set Up DS 1 had een goede
servicedruk, waardoor ze via 5-9 en
5-12 op een ruime voorsprong van
7-17 en 10-23 kwamen. In de slotfase
van deze set werd er wel wat
rommelig gespeeld door de meiden
uit Meerlo, maar de set werd
uiteindelijk nog met duidelijke cijfers,
13-25, gewonnen.
De vierde set was de minst goede
set van de wedstrijd. Het begin was
stroef en rommelig, waardoor het
erg gelijk op ging. Via 9-10 en 12-11
kwam Set Up DS 1 via 14-15 op een
wat ruimere voorsprong van 16-22.
Ondanks het matige spel werd ook
deze set weer gewonnen, met 17-25.
Door deze overwinning blijven de
meiden uit Meerlo nog steeds ongeslagen en de koploper. Volgende week
zaterdag 2 december speelt Set Up
DS 1 om 19.00 uur tegen Argos DS 1
in sporthal ’t Brugeind in Meerlo.

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
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Herken de persoon

Wie zijn deze personen die afgelopen jaar in het nieuws waren? Zet de
letters in de corresponderende vakjes. De dik omlijnde letters vormen samen
het tweede gedeelte van de oplossing.

SINTERKLAASACTIE

1 Deze persoon verruilt
Horst aan de Maas voor
Meierijstad

(Foto: NTR)

Los de puzzels op

2 Zij weet goed hoe je met pijl
en boog om moet gaan

Wie jarig is, trakteert, dus ook Sinterklaas! Dit is de tweede en laatste puzzel
van de sinterklaasactie. Samen met het antwoord van de woordzoeker van vorige
week vormt de oplossing van deze puzzel een zin. Vul de zin aan en maak er een
Sinterklaasrijmpje van. Hiermee maak je kans op een van de leuke prijzen!

1e prijs tuinmeubelset
beschikbaar gesteld door Welkoop Sevenum

2e prijs viergangen decembermenu 		
(excl. drankjes)

beschikbaar gesteld door Restaurant Croonenborgh uit Kronenberg

3e prijs gourmet compleet voor vier personen

3 Zij was gasthoofdredacteur

beschikbaar gesteld door Keurslagerij Crist Coppens uit Horst

Vul op onderstaande bon de oplossingen in van de twee puzzels en maak het Sinterklaasrijmpje
af! Lever de bon uiterlijk maandag 4 december 09.00 uur in bij de inleverpunten,
bij Kempen Media op Handelstraat 17 in Horst of mail de oplossing en het rijmpje naar
actie@hallohorstaandemaas.nl onder vermelding van Sinterklaasprijsvraag. Vermeld daarbij
naam en adresgegevens. De winnaars worden in de editie van donderdag 7 december
bekendgemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

4 Zij trad in de voetsporen van
Picasso

Deelnemersbon Sinterklaasprijsvraag
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon

(Foto: Peter Cox)

E-mail

5 Deze voormalige huisarts van
America kreeg een lintje

6 College Tour in Horst draaide
om hem
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BPG
DÁÁR BOUW JE MEE!

VACATURE

LOGISTIEK MEDEWERKER
Interesse?

Stuur je motivatiebrief met CV naar rob@bpgwijnen.nl Voor meer
informatie kijk op bpgwijnen.nl of neem contact op met Rob Wijnen via 077-465 1259

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 07:30 - 17:30 uur, zaterdag 07:30 - 12:00 uur

Venloseweg 21, Maasbree | www.bpgwijnen.nl | T 077 465 12 59

DECEMBER EN JANUARI
Gratis rug- en nekscan

Hegelsom verwelkomt sint
Uiteraard sloeg Sinterklaas Hegelsom niet over afgelopen weekend. Op zondag 26 november
bezocht hij het dorp samen met zijn pieten. Na een bezoekje aan de kapper, werd Sinterklaas met
muziek onthaald door de kinderen en hun ouders.

Analyse op spierspanningen, blokkades en
scheefstanden uitsluitend na telefonische afspraak op

077-3201919
Praktijk voor Chiropractie
Deken Creemersstraat 57A
5961 JN Horst

gevestigd bij Fysiotherapie de Risselt

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

Wij behandelen o.a.

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

Tevens kunt u bij ons terecht voor:
• Echografie (onderzoek van
gewrichten en weke delen)
• Shockwavetherapie
(bevordering van weefselherstel o.a.
bij schouderklachten), tennisarm,
slijmbeursontsteking en hielspoor
• Dryneedling
• Carpaal Tunnel Syndroom
behandeling via tractie
uitsluitend in Venlo
Voor meer informatie of het maken van een afspraak:
Bel met: 077 - 3201919 of bezoek onze website www.vividus-venlo.nl
Ook gevestigd in Venlo, Steyl en Panningen

Sint bij KANZ Tienray
Sinterklaas bezocht maandag 27 november het project ’Verhalen halen’ van NaoberzorgPunt KANZ
en de Mariaschool in Tienray. Daar was ook wethouder Birgit op de Laak van gemeente Horst aan de
Maas aanwezig. Er waren diverse optredens en ook sprak de sint de aanwezigen nog even toe.

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

feestmaand
festijn!

December bij
Restaurant Croonenborgh!
Wanneer de herfst langzaam overgaat in de winter,
gooien wij een extra houtblok in de haard en steken we
de kaarsjes aan. Welkom gezellige feestmaand!
Graag willen wij met u het jaar feestelijk afsluiten.
Daarom presenteren wij ons feestelijke decembermenu,
dat wij naast onze bestaande kaart aanbieden.

Voorgerecht
Gerookte eendenborst
met rode kool en cranberry compote
Tussengerecht
Soep van pastinaak met truffel en kastanje
Hoofdgerecht
Hertenbiefstuk met puree van zoete
aardappel en saus van speculaas
Nagerecht
Crumble van appel en peer met honing
en crème fraîche

3-gangen menu Є 29,95
4-gangen menu Є 34,40

Sint bezoekt Horst
Sinterklaas bracht zaterdag 25 november met zijn pieten een bezoek aan Horst. Op het
Lambertusplein werd hij opgewacht door burgemeester Kees van Rooij samen met de kinderen van
Horst. Daarna ging het feest verder in De Mèrthal.

Kronenbergweg 19,
5976 NV Kronenberg
077 7370051
info@croonenborgh.nl
Op 25, 26, 27 en 31 december 2017 en
1 januari 2018 zijn wij gesloten.

www.croonenborgh.nl
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Horsterse genomineerd
voor Ir. Noordhofprijs

Oude ambachten in
Museum De Locht

De Ir. Noordhofprijs werd op woensdag 22 november uitgereikt in het Evoluon in Eindhoven. Kelly Gielen uit
Horst was genomineerd in de categorie Junior Vaktalent.

Diverse oude ambachten worden op zondag 3 december van 10.00 tot
17.00 uur gedemonstreerd in Museum De Locht in Melderslo.
Een van deze ambachten is
stroop maken. Bezoekers kunnen de
expositie 5x 11 CV Vlaskop en de
wisselexpositie Onderweg, van
karrenspoor tot A73 bekijken.

Voor de kinderen zijn er oude
spellen, een museumspeurtocht en
een miniatuurkermis. Ook is er een
muziekoptreden door accordeonist
Hay Huys.

Klimaatfilm Marijn
Poels bekroond
De documentaire van filmmaker Marijn Poels uit Meerlo,
The Uncertainty Has Settled, heeft de award voor beste documentaire op
het Independent Film Festival in Parijs.

De Ir. Noordhofprijs is een jaarlijkse
prijs voor de beste vakman of -vrouw in
Zuidoost-Brabant. Gielen werd aangedragen door het ROC Ter AA in Helmond

en het bedrijf Montair Process Technology uit Kronenberg, waar ze werkzaam
is. Ze ging niet met de prijs naar huis.
“Maar met de wetenschap dat deze

regio bekend staat om zijn high-tech
kennisniveau is het genomineerd zijn al
een prestatie van formaat”, aldus het
bedrijf Montair Process Technology.

De documentaire, die begin dit
jaar in première ging tijdens het
filmfestival in Berlijn, won eerder dit
jaar een award in Los Angeles en
Berlijn. De film werd volgens de jury
gekozen omdat deze aanzet tot
zelfstandig denken en het verhaal als
krachtig breekijzer fungeert om het
debat open te breken.
De afwisselend in Berlijn en
Meerlo woonachtige Poels snijdt
met The Uncertainty Has Settled de
discussie over klimaatverandering en
energie aan. In de film bezoekt Poels
vooral boeren in de Duitse deelstaat Saxen Anhalt die gebukt gaan

onder Europese regelgeving. Door
een falend landbouwbeleid en de
miljarden subsidies voor de productie
van groene stroom zijn veel boeren
energieleveranciers geworden. Poels,
die de film op eigen kosten heeft
gemaakt, stelt kritische vragen over
klimaat, wetenschap en politiek.
Vorige maand werd de film ook
vertoond in het Europees Parlement
in Brussel. In januari begint Poels met
de opnames van de opvolger van zijn
eerste film. De filmmaker plant een
trilogie. “Het zal een film worden die
weer aanzet tot zelfstandig kritisch
nadenken” zegt de filmmaker.

Boerenbruidspaar
Swolgen bekend
In Swolgen kwam op zaterdag 25 november het boerenbruidspaar van
carnavalsvereniging D’n Bok uit. Dit jaar mogen Bart en Janne Aerts samen
met hun spelersgroep voorop in de Bokkenstal.
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Bart en Janne hebben samen
drie kinderen, Fleur, Julia en Cas.
Verder werkt Bart in het dagelijks
leven bij Coorstek, waar hij verantwoordelijk is voor de logistieke zaken.
Janne werkt als psychologe bij
ouderen met dementie en volgt
momenteel nog een opleiding tot
gezondheidszorg psychologe.
Buiten werk en gezin zijn Bart en

Janne actief in het verenigingsleven.
Bart speelt in het vierde elftal van
Sporting ST en Janne sport bij de
Peelrunners. Daarnaast zijn ze beide
actief in het bestuur van kindervakantiewerk Swolgen.
Carnavalsdinsdag 13 februari
worden Bart en Janne in het onecht
verbonden in de Bokkenstal in
Swolgen. (Foto: Sanne Hendriks fotografie)
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Wereldlichtjesdag
herdenkt het
verloren kind
Op de tweede zondag in december is het Wereldlichtjesdag.
Overleden kinderen worden op deze dag, zondag 10 december,
rond 18.30 uur herdacht op het Pastoor Vullinghsplein in Sevenum.
Iedereen die een kind verloren heeft of betrokken voelt is welkom.
Tijdens deze herdenkingsavond
worden bezoekers door de organisatie
ontvangen. Omstreeks 18.45 uur
wordt er een korte tocht van
500 meter naar de blokhut gelopen.
Deze tocht is rolstoelvriendelijk. In de
blokhut wordt het verloren kind

herdacht. Na afloop is er de mogelijkheid om te praten of elkaar te
ontmoeten in de blokhut. Bij erg
slecht weer wordt de wandeltocht
geannuleerd en zal de herdenking
vanaf de start in de blokhut in
Sevenum plaatsvinden.

Het bestuur van Stichting Ondernemersprijs Horst aan de Maas
feliciteert de winnaars van de Ondernemersprijs en de Jongeren
Ondernemersprijs 2017 en dankt alle sponsoren, de jury, de adviesraad en
natuurlijk de genomineerden, die de uitreiking van de Ondernemersprijs Horst
aan de Maas 2017 op 23 november jl. tot een geweldig succes hebben gemaakt.
DIAMANTSPONSOREN

Kerstconcert
Die Sevensanghers
Mannenkoor Die Sevensanghers uit Sevenum organiseert op zaterdag
16 december om 20.00 uur een kerstconcert in De Wingerd.
Die Sevensanghers luistert dit
concert op samen met het koperensemble uit Wanssum. Het Mannenkoor staat onder leiding van Vincent
Oostenbrink en het koperensemble
onder leiding van Piet Poels.

Beide verenigingen treden een aantal
keer apart op, maar veelal wordt er
gezamenlijk opgetreden.
Ook het publiek wordt actief
betrokken bij het concert door
samenzang.

GOUDSPONSOREN

Z I LV E R S P O N S O R E N

BRONSSPONSOREN

Veldje Van Stepraethstraat
Sevenum krijgt boost
De bewoners van de Van Stepraethstraat in Sevenum zijn al een
tijdje bezig om het aan deze straat gelegen veldje een boost te
geven. De voornaamste reden hiervoor is een gezellig, leefbaar
veldje te creëren waar jong en oud kan genieten. Zaterdag
25 november werd de laatste hand gelegd aan de verfraaiing
van ’het veldje’. De groenstrook werd opgefrist en er werd een
beukenhaag gepoot rondom het pas nieuw ingezaaide gazon.
Verder werd door de Groengroep een ‘Zaerums Striepke’ geschonken, die een mooi plekje heeft gekregen en in het appelseizoen
zorgt voor een verse versnapering.

ABC Hekwerk
ACB Transportbanden
Accon AVM
Accountantskantoor Verstraelen
Adecco
Anco Lyfestyle Centre
Archin
Arco Solutions
Arvalis
Autoschade Herstel Noord-Limburg
BLM Wegenbouw
Bol Accountants
Bouwmij Janssen
Centrummanagement Horst
Cleopatra Lingerie
Company Shaping
CRA Vastgoed
De Lange Horst
Galerie Irok
Hang On
Henk Aarts
HLB van Daal & Partners
Horst Verhuur

Hubo XL Sevenum
InnoVista Accountants en
Adviespartners
ITSN
IVS Keuringen
Jansen-Noy Mode
Janssen-de Jong Bouw
Janssen Staalbouw BV
Jumbo Phicoop Sevenum
Keurslager Crist Coppens
Koenen en Co
Kruytzer Optiek en Optometrie
Lakei Boomkwekerijen
Lenssen Vul- en Sluittechniek
Linq Event Group BV
2Run4Fun Loopschool
Martin Cuypers
Mertens
Munckhof Groep Horst
Notariskantoor De Laat & Gulikers
Ondernemersclub Sevenum
Parkhotel Horst
Peters Bouw en Onderhoud

Plus Lucassen
Praedé Kappers
Raedts Bouwbedrijf
Salet Woonidee & Atelier
Smood
Studio Elf
Sun-Power
Toponderzoek
Valuas Advocaten en Mediators
Van Tilburg Installatietechniek BV
Verhaag Afbouwprojecten,
Schuifwandkasten, Parketvloeren
Verstappen
Vissers Plant Innovators
Vitelia
Vullings Metaaltechnieken &
Systemen
Wapenmakerij Hendrix
Weijs en Hooft Opleidingen BV
Wienes Plaats
Witveld Bloembinders
WorkOut Horst
Zon Fruit en Vegetables

www.ondernemersprijshorstaandemaas.nl
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Agenda

Nils Aerts nieuwe prins
t/m 7 december 2017 c.v. D’n Bok
do
30
11

Nils Aerts is op zaterdag 25 november uitgeroepen tot ‘Prins Nils d’n urste’ van carnavalsvereniging D’n Bok.
Hij wordt bijgestaan door adjudanten René Kusters en Bart Theeuwen.

Viltworkshop
Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

HACCP-cursus
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Synthese
Locatie: DDV Naesenhof Broekhuizen

zo
03
12

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

Demonstratie oude ambachten
Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

ma
04
12
di
05
12
wo
06
12
do
07
12

Alzheimercafé
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Mikado Horst

Walk&Talk
Tijd: 09.30-11.30 uur
Locatie: bibliotheek Horst
Nils Aerts is werkzaam als
accountmanager bij Inther Logistics
Engineering in Venray. In de zomermaanden fietst Nils graag op zijn
wielrenfiets door de regio en voetbalt
hij bij Sporting ST 4. Ook zit hij in de
organisatie van het Swolgense festival

Vergadering
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: dorpsraad Sevenum
Locatie: De Wingerd Sevenum

Theater en poëzie
Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: Hay Freriks
Locatie: Théâtre Floral Horst

Bokstock. Adjudanten Bart en René
komen beide uit de vriendengroep van
Nils en voetballen ook bij Sporting ST.
Bart is in 2014 al prins geweest van c.v.
d’n Bok, met Nils als adjudant.
Bart werkt bij Hoeymakers & Kellenaers
in Lottum als loonwerker. René werkt

als zelfstandig metselaar. Prins Nils I
gaat samen met zijn adjudanten het
carnavalsseizoen tegemoet onder het
motto: “Dizze carnval d’n blouse ien de
boks, de muts reag op de kop, en as
‘nette’ prins van d’n Bok veur op!”
(Foto: Sanne Hendriks fotografie)

Walk&Talk bij BiblioNu Horst
BiblioNu Horst organiseert dinsdag 5 december een Walk&Talk bijeenkomst. Het thema is ‘Vitaal blijven in de
zoektocht naar werk’. Margo Bolenius is op deze bijeenkomst aanwezig als gastspreker. De bijeenkomst start om
09.30 uur en is gratis.

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING

Een Walk&Talk is een bijeenkomst
voor werkzoekenden. Deelnemers zijn
vrij hun sollicitatie-ervaringen te delen
met elkaar, contacten te leggen en
suggesties te krijgen of te geven.
Tijdens de Walk&Talk op 4 december

komen vragen aan bod als welke
emoties roept het missen van werk bij
je op en waar loop je tegen aan bij
jezelf en anderen. Margo Bolenius van
Bolenius HR Advies & Begeleiding is
coach en therapeut. Zij geeft tijdens de

bijeenkomst een lezing en gaat in
gesprek met de deelnemers. Humor en
passie staan hierbij centraal. De inloop
is van 09.00 uur. De bijeenkomst zelf
zal duren tot 11.30 uur. Aanmelden kan
via cdriessen@biblionu.nl

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

• 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

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

r
Al mee ar
ja
dan 23 st!
r
o
in H

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01

Bevrijding Melderslo herdacht
Melderslo is bevrijd op 23 november 1944. Bij Museum De Locht werd deze gebeurtenis op zondag
26 november herdacht. Bij de herdenking was een groot aantal legervoertuigen aanwezig. Er werd
een lezing gegeven door Hans Steenmetz en met voedselbonnen kon er warme erwtensoep worden
gehaald.
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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

zondag

Heilige mis

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

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

zaterdag
		

Heilige mis

112

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

op de foto te gaan. Op het terrein is
warme chocomelk en glühwein te
verkrijgen. Voor de kinderen is er een
verkleedwedstrijd georganiseerd.
Het thema van de verkleedwedstrijd

is dit jaar Bos en Dier. De wandeling
is gratis. Vanwege de zeer beperkte
parkeerruimte vraagt de organisatie
bezoekers vriendelijk zoveel mogelijk
te voet of per fiets te komen.

zondag

Heilige mis

09.00

09.00
09.00

17.30
17.30

19.00

Parkhotel Horst

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

Bootcamp Power

Swolgen

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

10.30
19.00

50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54
5% korting op de rekening

Sevenum
18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

Het LoopCentrum

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

E 1 korting op jam

Meterik

zondag
		

ANBISE

anco lifestyle centre

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:

19.15

Melderslo

zaterdag
		

HALLO voordeelpas
Deelnemers

Lottum

Heilige mis
Rozenkrans

Alarmnummer

De wandelpaden worden tijdens
de wandeling verlicht door lichtjes,
fakkels en vuurkorven. Naast muzikale optredens van diverse artiesten
is er ook de mogelijkheid om samen

09.30

Kronenberg

zaterdag
woensdag
		

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

Stichting Landschap Horst aan de Maas organiseert woensdag 27 december haar traditionele kerstwandeling
door Kasteelpark Ter Horst. De wandeling start bij Kasteel Huys Ter Horst. De gehele route is 4 kilometer maar er
is mogelijkheid deze in te korten. Wandelaars kunnen starten tussen 18.00 uur en 19.30 uur.

Horst (Lambertus)

Heilige mis
Heilige mis

Verloskundige zorg

Kerstwandeling door
Kasteelpark Ter Horst

Hegelsom

zondag
donderdag
		

Spoedgevallendienst
1 t/m 3 december 2017
Tandheelkunde Venray
Buitenlust 27c, Venray
T 0478 82 02 21
4 t/m 7 december 2017
Tandartspraktijk Meerlo
De Kievit 8a, Meerlo
T 0478 69 24 65

Stichting Landschap Horst aan de Maas

09.45

Grubbenvorst

(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

19.15

Griendtsveen

Meerlo

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

10.30

Broekhuizenvorst

Venray

Gebiedsteams

11.00

service 27

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

Tummers
E th
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Altijd al een grotere tv, UHD of Smart TV gewild?
Dan is dit uw kans!
TV

Op alle tv’s van 44” en groter:

GRANDIOZE INRUILKORTING

1499,UHD TV
UE55MU7070

INRUILKORTING

-/-

• 55" (139 cm)
• 4K Ultra HD
• 2400 PQI
• LED-scherm
• Smart tv met Tizen

4K

ULTRA HD

GRATIS
BEZORGD!
SMART

504,-

895,*

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

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

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

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

* Na €100,- refund via Samsung. Geldig t/m 3 december 2017.

13 5
9 5’
cm

van minimaal € 300,- bij inruil van uw huidige tv

