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‘Voelt als
een lot uit de loterij’
Ina Leppink- Schuitema heeft haar eerste werkdag als waarnemend burgemeester van Horst aan de Maas er alweer opzitten. Vol enthousiasme én meteen met een volle
agenda begint ze aan haar taak. Ze volgt Kees van Rooij op die nu burgemeester van Meierijstad is.

volle
spaarkaart

Het kan snel gaan. Dinsdag
28 november werd Ina LeppinkSchuitema benaderd met de vraag
of zij waarnemend burgmeester van
Horst aan de Maas wilde worden en
een week later kan ze al aan de slag.
Lang hoefde ze dan ook niet na te
denken toen gouverneur Theo Bovens
haar benaderde.

cheque
twv € 8,-

Ik vind het een
prachtige gemeente

Lokaal levenlokaal besteden cheque
Samen met
lokale ondernemers

=

Nu ook in te leveren bij:
de échte
binnenhuis
adviseur

Kerkstraat 18 Horst 077-3987648 horst@novocom.nl

Lever nu een vol pluspunten
boekje in bij de servicebalie
Lucassen | Patronaat 13c | Horst | 077 396 13 90 | plus.nl

“Ik ben van 2001 tot 2005 wet
houder geweest van gemeente Venlo
en had onder meer toerisme in mijn
portefeuille. Dat betekende dat ik ook
regelmatig contact had met de andere
gemeenten. Horst aan de Maas was
voor mij bekend terrein. Ik vind het een
prachtige gemeente en het voelt voor
mij als een lot uit de loterij dat ik hier
aan de slag mag.”
Lees verder op pagina 02
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Een verfrissende blik op de problematiek

Herverdeling wijkagenten Horst aan de Maas
De wijkagenten in het werkgebied van de politie Horst aan de Maas
zijn gewijzigd. Door het vertrek van enkele wijkdienaren en de komst van
nieuwe medewerkers, besloot de politie Horst/Peel en Maas het team
te herverdelen. De vertrouwde gezichten blijven, maar gaan in andere
kernen aan de slag.
Jeremy Jonker, teamchef bij de
politie Horst/ Peel en Maas: “Met het
vertrek van enkele wijkagenten én de
aanstelling van nieuwe medewerkers
is gekeken naar een passende
U vindt deze week in HALLO
herverdeling. Daardoor gaan vertrouw
de volgende bijlagen:
de gezichten in het basisteam in een
Welkoop Sevenum
andere omgeving werken. De verande
gehele gemeente
ringen zorgen bovendien voor een
verfrissende blik op de problematiek en
Audio Video Center
passen daarmee ook in de visie van
gehele gemeente
wijkgericht werken, waarin de
Bakkerij Verdeuzeldonk
wijkagent een belangrijke vooruit
alleen Tienray en Swolgen
geschoven post is in de wijk. In onze
twee clusters, Horst aan de Maas en
Peel en Maas, werken de wijkagenten
in koppels en nauw samen met een
HALLO Horst aan de Maas
heel basisteam. Buiten de wijkagenten
is een gratis uitgave van
koppels die zijn ingedeeld op bepaalde
Kempen Media b.v. en verschijnt
dorpen zijn er bovendien drie wijk
elke donderdag in de gemeente
agenten die thematisch worden ingezet
Horst aan de Maas.
in ons gebied.”
Oplage 19.400 exemplaren

Bijlagen

Colofon

www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Loes Geelen
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Bas Peeters,
Yana van de Sande, Anke Verbeek
en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

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

Veiligheids
vraagstukken

Dana van Rens en Bram Peuten
werken voor Horst, Griendtsveen,
America, Hegelsom, Meterik, Melderslo,
Tienray, Swolgen en Meerlo.

Dana van Rens en Bram Peuten
 icol Claessens en Jaap Wiendels zijn
N
werkzaam voor Sevenum, Kronenberg,
Evertsoord, Grubbenvorst, Lottum,
Broekhuizen en Broekhuizenvorst.
Nico Oudenhoven, Sander Hermans en
Erwin van der Burgt werken voor het

hele gebied op bepaalde thema’s.
Een wijkagent houdt zich voor
namelijk bezig met de aanpak van
veiligheidsvraagstukken zoals overlast,
kleine criminaliteit, milieu en verkeer
en maakt onderdeel uit van een basis

team. Wie vragen, tips of opmerkingen
heeft over de veiligheid in de eigen
buurt of wijk, kan contact opnemen
met de wijkagent via 0900 88 44.
Bij spoed of heterdaad moet altijd 112
worden gebeld.

Vervolg voorpagina

‘Voelt als een lot uit de loterij’
Leppink- Schuitema was van 2005
tot 2017 burgemeester van gemeente
Montferland in Gelderland. “Ik besloot
niet voor een derde termijn te gaan.
Ik ben nu 64 en dat zou betekenen dat
ik tot mijn 70e door zou gaan en dat
wilde ik niet. Het burgemeesterschap
is een mooi ambt, maar ook zwaar
werk. Het is dankbaar werk, je ontmoet
allerlei mensen, maakt mooie maar
ook moeilijke momenten mee.
Burgemeester ben je 24 uur per dag.
Nadat ik gestopt ben in Montferland
heb ik me beschikbaar gesteld voor het

waarnemersschap. Komt er ergens een
post vrij dan gaat de commissaris van
de Koning of in dit geval de gouver
neur na welke kandidaten er geschikt
zouden zijn.”

en maandag 4 december werd
Leppink officieel beëdigd. Zij krijgt
de volledige portefeuille van haar
voorganger Kees van Rooij onder haar
hoede.

Unaniem

’Voelde me
meteen welkom’

Nadat zij door gouverneur Bovens
was benaderd volgde er een gesprek
met de fractievoorzitters van de
gemeenteraad. “Het is namelijk wel
belangrijk of de gemeente bij jou past
én jij bij de gemeente.” De raad ging
unaniem akkoord met de voordracht

De 64-jarige Leppink woont in
Velden. Ze is getrouwd, heeft twee
zoons, één dochter en drie kleinkin
deren. “Ze zijn mijn grootste fans”,
lacht ze, “met mijn man voorop.”

Naar alle waarschijnlijkheid gaat Ina
Leppink één jaar het ambt van burge
meester waarnemen tot aan de komst
van een nieuwe benoemde burgemees
ter in het begin van 2019. “Ik weet
dat het maar voor een bepaalde tijd is,
maar dat wil niet zeggen dat ik alleen
maar ‘op de winkel ga passen’. Ik wil
de projecten die lopen verder vooruit
helpen en er ook echt zijn. Ik ben warm
ontvangen in Horst aan de Maas, ik
voelde me meteen welkom. Ik vind het
een hele eer om dit te mogen doen en
begin er vol enthousiasme aan.”

’Kom-uit-de-kast-kast’

Dendron College kleurt paars
Om te laten zien dat het Dendron College in Horst homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgender jongeren steunt, organiseert de school op
vrijdag 8 december ‘Paarse Vrijdag’. Op deze dag worden de docenten en leerlingen gestimuleerd om de kleur paars te dragen. Deze dag werd vorig jaar
ook al georganiseerd op het Dendron, maar de organisatie verwacht dit jaar meer aandacht en betrokkenheid hiervoor.
Paarse Vrijdag wordt georgani
seerd door GSA-netwerk. Dit staat
voor Gender and Sexuality Alliance.
Deze organisatie heeft verschillende
activiteiten op de planning staan
voor het Dendron College. Een aantal
voorbeelden van deze activiteiten: een
selfie-hoek, cupcake verkoop en een
‘kom-uit-de-kast-kast’. Daarnaast zijn
alle toiletten op deze vrijdag gender
neutraal.
De verwachting is dat er dit jaar
meer aandacht en betrokkenheid is
voor Paarse Vrijdag op het Dendron.
Dit komt volgens een medewerker door
de hoeveelheid aandacht die er voor
is vanuit de school. In de lessen wordt

er deze week aandacht besteed aan
Paarse Vrijdag en in het gebouw zijn
posters verspreid.

Kwetsbaar
Paarse Vrijdag werd in 2010 voor
het eerst gehouden in de Verenigde
Staten en vindt in Nederland plaats
op de tweede vrijdag van december.
GSA-netwerk heeft deze dag in het
leven geroepen omdat uit onderzoek is
gebleken dat de helft van de scholen
niet veilig genoeg is om uit de kast te
komen. Daarnaast is het aantal zelf
moorden onder homoseksuele jongeren
vijf keer hoger dan bij heterojongeren.
Een medewerker van het Dendron

College geeft aan niet te merken dat
de school niet veilig genoeg is. Bij deze
medewerker is er zelfs een geval
bekend waar het zeer positief is uit

gepakt, maar ze geeft wel aan dat de
leerlingen erg kwetsbaar zijn. Om deze
reden heeft het Dendron College de
Paarse Vrijdag in het leven geroepen.

Aanlevertijden kerst
In verband met Kerstmis zijn de aanlevertijden voor
 ALLO Horst aan de Maas voor de editie van week 52 op donderdag
H
28 december gewijzigd.
Persberichten voor vrijdag
22 december 12.00 uur via
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Advertenties voor vrijdag
22 december 15.00 uur via
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
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Officieel ontslag burgemeester Kees van Rooij

‘Klaar is Kees’

Kees van Rooij is vrijdagmiddag 1 december officieel ontslagen als burgemeester van Horst aan de Maas in een
bijzondere raadsvergadering. Na twaalf jaar in functie te hebben gezeten als burgemeester van Horst aan de Maas,
startte hij woensdag 6 december als burgemeester van Meierijstad. In de bijzondere raadsvergadering werd hij door
verschillende collega’s toegesproken.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

DE MOOISTE KERSTBOMEN
VOOR DE MOOISTE PRIJZEN !

Laat jouw kerstboom
bij ons voorboren en
hij komt kaarsrecht te
staan met de EasyFix!

elke
zondag
open

Tuincentrum Leurs is elke
zondag geopend van
9.30 tot 18.00 uur!

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Crist Coppens
Alleen dinsdag
12 december

De ambtsketen die door Van Rooij
werd gedragen, is op 1 december
officieel overgedragen aan Eric
Beurskens. Beurskens is plaatsvervan
gend voorzitter van de gemeenteraad.
Van Rooij gaat per 6 december aan de
slag in Meierijstad. De toekomstige
collega’s van Van Rooij waren ook
aanwezig bij de bijzondere raadsverga
dering. De plaatsvervanger van Van
Rooij is nog niet bekend. In de
tussentijd gaat Ina Leppink-Schuitema
aan de slag als waarnemend burge
meester.
Beurskens was de eerste die
Van Rooij toesprak na zijn ontslag.
Beurskens begon met de woorden:
“Klaar is Kees.” Hij sprak veelal vol
lof over Van Rooij. Daarbij benoemde
hij onder andere de verbindende
kwaliteiten van de oud-burgemeester
en haalde hij het voorval aan van de
Paardenmarkt in Lottum, waarbij er een
inwoner omkwam. Dit was een zeer
trieste tijd waarin Van Rooij zijn rol als
burgemeester goed oppakte volgens
Beurskens. Een kritische kanttekening

vanuit Beurskens was het voorzitter
schap. Zo zou Van Rooij weinig ruimte
geven voor debat. Aan het eind van
de toespraak van Beurskens werd Van
Rooij als ereburger benoemd.

Verdrietig en
mooi moment
Wethouder Bob Vostermans
benoemde de bijzondere raadsver
gadering als een verdrietig, maar
ook mooi moment. Hij gaf aan het
verdrietig te vinden omdat ze naar
twaalf jaar afscheid nemen, maar het
mooi te vinden omdat dit met een
opgeheven hoofd gebeurt. Namens het
huidige College van B&W en de
voorgaande leden, bedankte hij Van
Rooij. Vostermans noemde Van Rooij
als burgervader die altijd bedachtzaam
en vrolijk is. Als voorbeeld noemde
hij de sleuteloverdracht van 2015
in de Mèrthal waar Van Rooij letter
lijk op handen werd gedragen door
De Turftreiers. Na de toespraak van
Vostermans kreeg Van Rooij met zijn

vrouw een afscheidscadeau overhan
digd. Ze hebben dit afscheidscadeau
zelf uitgekozen, het gaat om twee
sculpturen van Carla Rovers. Vervolgens
werd er een videotoespraak van staats
secretaris Raymond Knops getoond.
De toespraak was via video omdat
Knops met het koningspaar op staatsbe
zoek was. Daarna sprak de burgemees
ter van Venlo, Antoin Scholten, Van Rooij
toe met een persoonlijke slideshow.
De laatste spreker van de bijzon
dere raadsvergadering was Kees van
Rooij zelf. Hij gaf aan ontroerd te zijn
over het feit hoe er op zijn afscheid
wordt gereageerd. In zijn toespraak
haalde Van Rooij de tekst van Rowwen
Hèze aan: “Beter verliezen dan dat
je het nooit hebt gehad.” Van Rooij
liet weten dat de droom van elke
Limburgse burgemeester voor hem
is uitgekomen, namelijk het winnen
van het Limburgs Vastelaovesleedjes
Konkoer en Oud Limburgs
Schuttersfeest. Kees van Rooij: “Als je
deze evenementen hebt gewonnen,
dan hoor je bij de groten.”

Verbazing over kap
bomen Grubbenvorst
Inwoners van Grubbenvorst hebben hun verbazing geuit over de kap van bomen aan de Lovendaal.
ProRail heeft daar onlangs bomen, die op haar grond staan, om laten hakken. Na klachten van omwonenden is
de kap voorlopig stilgelegd.
Maandag 4 december vond een
gesprek plaats tussen ProRail,
gemeente Horst aan de Maas,
provincie Limburg, de dorpsraad,
vereniging Behoud de Parel en
omwonenden. “ Zowel de gemeente
als de omwonenden waren niet
geïnformeerd over de kap”,
licht Ruud Meijers van de dorpsraad
toe.
“Hiervoor heeft ProRail haar
excuses aangeboden aan zowel de
gemeente als aan de omwonenden.

Ze hadden de impact van deze kap
onderschat.” Volgens Meijers was wel
door ProRail op de juiste wijze melding
gemaakt bij de verantwoordelijke
instanties van de voorgenomen kap.
“De inwoners hebben gedeeltelijk
begrip voor de rigoureuze bomenkap
en realiseren zich ook dat er niets
(juridisch) tegen gedaan kan worden.
Het is echter voor hen van groot
belang dat de verplichte herplanting
ook plaatsvindt op het gebied dat nu
gekapt wordt.” De partijen blijven

met elkaar in gesprek en er wordt
bekeken in hoeverre er aan de
wensen van de bewoners tegemoet
gekomen kan worden, zegt Meijers.
De fractie van SP Horst aan de Maas
geeft aan vragen te gaan stellen aan
de burgemeester van Horst aan de
Maas, die verantwoordelijk is voor het
handhavingsbeleid in de gemeente.
“Met name het feit dat keer op keer
de omwonenden niet tijdig of onjuist
geïnformeerd wordt, vraagt om een
nadere verklaring”, aldus de SP.

Gehakt half-om-half

Hele kilo halve prijs

R DIT JAAR!
LAATSTE KEE

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Dinsdagmarkt
in Horst
BEDMODE

BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk
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BOERENMESHANGER
Romige pikante
boerenkaas 500 gram

5,50

BOEREN KRUIDENKAAS
Diverse smaken
500 gram

5,95

Kom proeven van ons Royale assortiment Feest kazen!

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

H ET B E S T E W I LD, GEVO GE LT E & KO N I J N
H ET B E S T E W I LD, GEVO GE LT E & KO N I J N
Zo uit de oven

kant-en-klaar gegrilde

Het échte

kippenbouten kippengehakt
500 gram E 2,75
Nu 5 stuks E 5,00

Zonder kleur-, geur- of smaakstoffen, puur natuur!

van 09.00-12.00 uur
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’Het was toeval op toeval op toeval’

Gestolen carnavalswagen blijkt misverstand
De carnavalswagen van een Baarlose vriendengroep die gestolen leek van een terrein in Sevenum, blijkt door een
misverstand te zijn meegenomen. De vriendengroep laat weten dat door toeval en miscommunicatie de wagen was
weggehaald van de plek waar die gestald stond. “Het was toeval op toeval op toeval”, aldus Rob Peeters van de groep.
De groep plaatste op woensdag
22 november een bericht op
Facebook waarin de groep
aandacht vroeg voor de vermiste
carnavalswagen. Die was namelijk
zonder medeweten van de groep
meegenomen van de plek waar die
gestald stond in Sevenum en
weggebracht naar een ijzerboer die

hem sloopte. Net op de dag dat er
mensen kwamen kijken om de
oplegger over te kopen. De diefstal
blijkt op een misverstand te rusten.

Onverwachte
verkoop
“We hebben de wagen ooit

gekregen van een boer uit Baarlo”,
vertelt Rob Peeters. “Een halfjaar
geleden hebben we gevraagd of
hij de wagen nog terug wilde en
toen liet hij weten dat hij hem niet
meer wilde hebben. Toen heeft de
boer blijkbaar iemand gebeld om
de wagen op te halen. Die heeft dat
echter pas op de woensdag gedaan

toen wij het ding wilden verkopen.
Wij wisten er niks van en ook de
boer wist van niks, aangezien hij het
al zo lang geleden had gevraagd.
Dat het precies de dag was dat wij
de wagen wilden verkopen, is echt
toevallig. Het was toeval op toeval
op toeval.”

’Achteraf kunnen
we er om lachen’
Uiteindelijk was het dus allemaal

een misverstand, maar de
wagen is wel weg zonder dat de
vriendengroep er geld voor kreeg.
“Ja, dat is wel jammer. Maar goed,
wij wilden van de wagen af en
dat is gebeurd. Achteraf kunnen
we er allemaal wel om lachen.”
Van de opbrengst wilde de groep
een barbecue houden. “Misschien
dat we dat nog steeds doen en
dan met iedereen. Dus ook de
boer en degene die hem heeft
meegenomen.”

Gezondste Regio 2025
Te Koop

KERSTBOMEN

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

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

Certificaat voor O-twee
De leden van O-twee, Organisatie voor Ondernemingen hebben woensdag 29 november het certificaat
‘Ik Doe Mee’ van de Gezondste Regio 2025 uitgereikt gekregen tijdens de ledenvergadering in het gemeentehuis
van Horst aan de Maas.

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!

KERSTBOMEN
Nordmann, Omorika
Miniboompje

M. Direks Boom- en
Plantenkwekerij

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

www.boomkwekerijdireks.nl

In pot of gezaagd
vanaf E 9,50
kerstgroen / takken

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
O-twee is een van de Founding
Fathers van de Stichting Gezondste
Regio 2025, ofwel GR2025.
Daarmee steunt O-twee actief het doel
van GR2025: helpen realiseren dat de
regio Noord-Limburg de gezondste
regio van Europa in 2025 wordt.
O-twee, voorheen Industriële Club
Horst aan de Maas, is een organisatie
die zich inzet voor ondernemers uit

Horst aan de Maas. Belangrijke pijlers
daarbij zijn een gezonde economie,
goede logistieke bereikbaarheid en
een prettig leefklimaat. “En deze
pijlers hebben zeker raakvlakken met
de doelen die GR2025 nastreeft”, zegt
Ingrid van Kempen, bestuurslid van
O-twee. “Wij vinden het bijvoorbeeld
belangrijk dat we onze jeugd, die onze
toekomstige werknemers zijn, een

prettig leefklimaat bieden in Horst aan
de Maas. We hopen daarmee te berei
ken dat jongeren ervoor kiezen om te
blijven wonen in deze regio.”
Naast O-twee Horst aan de Maas
zijn ook gemeente Horst aan de Maas,
Rabobank Horst Venray, Stichting
Agribelang Horst en Onderwijscluster
Horst Founding Father van de
Gezondste Regio 2025.

HALLO in Cochem
Tijdens de pronkzitting en het carnavalsmatinee van D’n Dreumel uit Horst staan de stamgasten van
De Schitspoel weer op het programma. Ter voorbereiding en om inspiratie op te doen waren ze een
weekend in Duitsland. En natuurlijk lag de HALLO Horst aan de Maas ook op de stamtafel in Cochem.
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Nienke Wijnhoven naar
volgende ronde The Voice
Nienke Wijnhoven uit Horst wist op vrijdag 1 december door te dringen naar de volgende ronde in The Voice of
Holland. Tijdens haar Blind Audition draaiden alle coaches van de zangtalentenjacht hun stoel. Ook de Tienrayse
Demi Thomassen was te zien in de aflevering, maar zij wist niet door te komen.

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

Hyacint

Hyacinthus orientalis.
Diverse kleuren. Ø 12 cm.
2 stuks 4.98 2.49
Excl. sierpot.

1
+
1
GRATIS
Tijdens de Blind Auditions krijgen
kandidaten de kans om één minuut hun
zangkunsten te laten horen. De coaches
zitten met hun rug naar de kandidaat
toe, zodat er alleen beoordeeld wordt
op basis van muzikaliteit en stem.
Draait één 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. Demi zong tijdens
haar Blind Audition het nummer One
Call Away van Charlie Puth. Er draaiden
geen coaches, wat betekent dat ze niet
door is naar de volgende ronde. Nienke

zong The Power of Love van Céline Dion.
Omdat voor Nienke alle coaches draai
den, mocht ze kiezen bij welk team ze
zich aan wilde sluiten. Nienke koos voor
zangeres Anouk en is binnenkort te zien
in de volgende ronde van The Voice, The
Battles. (Foto: archief)

Bestrijding wild zwijn
Het wild zwijn is aan een opmars bezig in Noord-Limburg. Steeds vaker steekt het dier de grenzen van NoordBrabant, Duitsland en België over. Wilde zwijnen brengen schade toe aan onder andere landbouwgewassen.
Tijdens een bijeenkomst van de Wildbeheereenheid Horst donderdag 30 november stond de bestrijding van het wild
zwijn op de agenda.
Het leefgebied van het wild zwijn in
Limburg bevindt zich in nationaal park
De Meinweg in de gemeente Roerda
len. In dit gebied wordt gestreefd naar
een voorjaarsstand van zestig zwijnen.
In het Faunbeheerplan Limburg
2015-2020 wordt aangegeven dat er
geen exacte aantallen bekend zijn van
aantallen zwijnen buiten het leefge
bied. Schattingen van de Wildbeheer
eenheden gebaseerd op meldingen,
aanrijdingen en afschot laten een groei
zien van 526 zwijnen buiten het

leefgebied in 2010 naar 764 in 2014. In
Horst aan de Maas zijn dit jaar al vier
exemplaren afgeschoten. Geschat wordt
dat er in 2017 meer dan 880 stuks
buiten het leefgebied verblijven. “Het
wild zwijn heeft geen natuurlijke
vijand”, legt Hubert Stassen namens de
wildbeheereenheden uit. “Daarnaast is
er bij jagers niet veel kennis over het
wild zwijn.”
Wilde zwijnen brengen schade
toe aan landbouwgewassen, maar
bijvoorbeeld ook aan sportvelden en
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golfbanen. Daarnaast vormen ze een
gevaar voor de verkeersveiligheid en
bestaat er risico op verspreiding van
besmettelijke veeziekten. Stichting
Samenwerkende Wildbeheereenheden
Limburg is een traject gestart waarin
wildbeheereenheden samen met onder
andere grondeigenaren en overheden
de bestrijding van wilde zwijnen willen
professionaliseren. Doel is om te komen
tot een zogenoemde schadetafel, waar
aan afspraken worden gemaakt tussen
de jagers en andere partijen.

Dorpsraad Kronenberg stopt
Twee leden van de dorpsraad in Kronenberg hebben besloten te stoppen per 1 januari. Dit besluit maakt dat
er dan nog maar twee leden over zijn. Omdat de dorpsraad vindt dat zij met twee leden niet kan functioneren
stoppen de overige twee ook per 1 januari.
Piet Selen, lid van de dorpsraad,
legt uit hoe het zover is kunnen
komen: “Er zijn diverse redenen
waarom mensen afhaakten. Denk aan
ander werk, ook werden er mensen
ziek of zijn overleden. Met twee man
kan je niet representatief zijn voor
een dorp, daarom hebben de overige
twee leden ook besloten om te
stoppen.” Donderdag 30 november
was er een avond voor de inwoners
van Kronenberg. Op deze avond werd

hen de vraag gesteld ‘hoe nu verder?’.
Uit deze avond kwam vooral naar voren
dat de inwoners en de raad erg trots
zijn op wat ze allemaal hebben bereikt
de afgelopen jaren, aldus Selen.
Ook werd duidelijk dat er wel iets voor
de wegvallende dorpsraad moet
terugkomen. “Een dorp heeft een plek
nodig waar mensen naartoe kunnen,
zo’n plek verbindt een dorp. Op dit
moment is het nog te vroeg om met
een nieuw idee te komen. Wel is duide

lijk dat het goed is als er iets nieuws
komt. In welke vorm en hoe weten
we nog niet”, vertelt Selen. Vol
gens Selen is afgelopen donderdag het
proces naar iets nieuws in gang gezet.
Deze nieuwe groep moet in ieder
geval twee taken gaan vervullen voor
Kronenberg, verbinden en faciliteren.
Deze taken houden in dat een nieuwe
groep het dorp bij elkaar moet
brengen en dat het inwoners
oplossingen voor problemen biedt.

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
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Uit ons midden
maar niet uit ons hart

Toon Janssen
* 3 mei 1933

† 30 november 2017
echtgenoot van

Tiny Janssen-Volleberg †
Nu zijn ze weer samen…
Henny en Henk
Mike
Maud en Roy
Marie-Jozé en Frank
Janou, Sven, Bette
Ron en José
Melloney en Nicky
Cynthia en Michael
Danique en Bas
Monique en Frank
Bart, Coen, Tim, Robbin
Dion en Diana
Cloë, Tygo

Huil niet om mij
Mijn tijd is om
Kijk naar al die mooie jaren
Dat we gelukkig en samen waren

Jan Schurink
echtgenoot van

Tiny Schurink-Bouten
Hij overleed, geheel onverwacht in zijn eigen vertrouwde
omgeving, op de leeftijd van 65 jaar.
America, Tiny
Bas en Sandra
Patty en Krijn
Familie Schurink
Familie Bouten
America, 3 december 2017
Doenssenstraat 31
5966 PE America
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid van Jan te nemen
in Crematorium Boschhuizen aan de Spurkterdijk 40, 5807 EE te
Oostrum- Venray op vrijdag 8 december om 14.00 uur.

Correspondentieadres:
Meerloseweg 21a
5861 AB Wanssum

Jan is in Afscheidshuis ’t Pastoersweike, Bosweg 5, 5866 AC te
Swolgen, waar u donderdag 7 december van 19.00 tot 20.30 uur
persoonlijk afscheid van hem kunt nemen.

Wij hebben woensdag 6 december afscheid genomen
van pap en opa in crematorium Boschhuizen te Venray.

In plaats van bloemen zouden wij u willen vragen om een
gift aan het Longfonds. Hiervoor staan collectebussen bij het
condoleanceregister.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij u allen bedanken voor de kaarten
en vele andere blijken van medeleven die wij van u ontvingen
na het overlijden van

Piet Philipsen
Uw belangstelling was en is voor ons een grote steun.
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 9 december a.s.
om 19.15 uur in de parochiekerk H. Theresiakerk te Kronenberg.
Kronenberg, december 2017
Kinderen en kleinkinderen familie Philipsen

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling,
fijne kaarten, telefoontjes en bloemen die wij mochten ontvangen
na het overlijden van

Jozef Collin
Met dankbaarheid kijken wij terug op een mooie en waardige
afscheidsdienst, thuis op “zijn” plekje bij de vijver.
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Jozef in zijn
leven voor velen zoveel betekend heeft.
Truus, Christel en John, Evelien en Peter, Jonah, Kira
Bedankt voor alle donaties aan KWF kankerfonds.
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.

T.k. gevraagd landbouwmachines
2.3.4.schaar wentelploegen-freeskopeg.weibloter-weisleep-kippersmesttanks-klepelmaaier-schuddershark-maaiers-schijveneg-tractors enz.
06 19 07 69 59.

Lieve mensen.
Een woord, een gebaar, of een kaart, doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.
Langs deze weg willen we onze dank betuigen voor de vele
blijken van medeleven en hulp, in welke vorm dan ook,
na het overlijden van Pap, Opa

Piet Muijsenberg
Het is een troost te weten dat wij niet de enige zijn die hem missen.
Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.
Kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst zal gehouden worden op
donderdag 14 december om 18.30 uur
in het parochiehuis bij de kerk van Sevenum.

Wie heeft vrijdag 24-11 een
karikatuurtekening met lijst bij mijn
voordeur geplaatst, met briefje: Voor/
van Eline portret. Naam/tekening zijn
mij niet bekend. Tel. 06 36 40 83 60.
Te koop kerstbomen Omorika van
150 cm tot 225 cm elke dag open
vanaf 2 dec. behalve op zondagen
m.u.v.10 dec. open v.a. 9.00 tot 17.00
uur vers van het veld. Fam. Pouwels
Swolgensedijk 13 te Melderslo
tel. 06 23 76 57 95.
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.

Bedrijfs-/praktijkruimte gezocht in
Horst, 200 - 400 m2. Huur of koop
beide bespreekbaar. Tel. 06 24 87 76 35.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
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.
Mooie kerstbomen te koop!
Zelf uit te zoeken, zowel in pot als
uit de volle grond. Kom langs bij
Lei Verhaeg, Hillenweg 9.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Dag en nacht bereikbaar

36 kruidenolie - helpt bij geïrriteerde
neus- en voorhoofdholte slijmvliezen,
pijnlijke spieren, gordelroos.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Kerstbomen te koop, Omorika.
Akkerweg Horst tel. 06 46 11 34 30.
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Ideaal voor starters, vanaf € 250/mnd,
div. afm. Modern, tel. 06 24 19 24 01
Businesscentrum Horst.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 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.
Rijbewijskeuringen senioren
wekelijks B. Minken, arts,
Venrayseweg 40, Wanssum.
Tel. 0478 53 17 48.
Kerstbomen te koop
tot 1.50 meter € 8.00. P. Kleuskens
Langevenseweg 7 Melderslo.
Jaarrond aardappelen te koop.
Makkelijk verkrijgbaar d.m.v.
zelfbediening. Mts. Kellenaers-Kusters,
Bosstraat 63 Hegelsom.
Jouw Stijl Mijn Stijl. Voor het verstellen
van kleding. Open: di+vrij 10-12. Buiten
openingsuren
bel 06 52 39 50 16, jouwstijlmijnstijl@
kpnmail.nl, V. Bronckhorststraat 32
Horst. Bij mensen die minder mobiel
zijn komen we aan huis.
Te koop kerstbomen Omorika in pot
€ 8,00. Bemmelstraat 15, Horst.
Café Cox voor al uw feestjes groot
of klein, moet je bij Café Cox zijn.
Tel. 077 398 33 05 of 06 51 65 95 73.
www.bijconstance.123website.nl
Beauty, pedicure & voetreflex. Je vindt
me achter het St. Jozef kapelke,
Herstraat 25, Horst.
Kerstbomen. Groot en klein, met of
zonder kluit, ook in emmers, 8 euro
per stuk, Doolgaardstraat 33.
Diane voor diverse massages.
Diane Maasbree, voor diverse
ontspanningsmassages! 06 16 67 03 81.
Ook heren op leeftijd zijn welkom!
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of nieuwe
website! Bel mij op 06 31 52 45 17.
Woninginrichting bij u thuis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden v.a. €150,00 incl.
tapijt. Vinyl, laminaat, tapijt vloeren
tevens raambekleding. Bel voor gratis
prijsopgave:06 16 37 45 14.
Ontspan door Do-In; Tao-yoga.
Ontspan jezelf door Do-In; Tao-yoga
op zondagmorgen of woensdagavond.
Gratis proefles. www.akkiesdoin.nl
06 21 18 59 03.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

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

www.theoarts.com

VOOR ROUWBLOEMWERK
persoonlijk en naar uw eigen wensen

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

Tel. 06-12 58 20 63
Meterikseweg 94 Horst
www.flox-bloemenatelier.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Beetje bij beetje heb je ons verlaten
We konden niet zo goed meer praten
De blik in je ogen deed ons vaak zeer
De Wim van vroeger was je niet meer
Maar nu je voorgoed bent heengegaan
Danken wij je, voor alles wat je hebt gedaan

nieuws 07

Van Rooij ereburger
Kees van Rooij is vrijdagmiddag 1 december bij zijn afscheid als burgemeester van Horst aan de Maas benoemd
tot ereburger van de gemeente. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van Eric Beurskens, plaatsvervangend
voorzitter van de gemeenteraad.

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

Wim Cox
echtgenoot van

Anny Cox – Wismans
In de leeftijd van 80 jaar
Maashees, Anny
Castenray, Sandra & John
Jesper & Bo
Stan
Mirte
Venray, Wilbert & Monique
Jeffrey
Wesley
Puk
Boxmeer, 4 december 2017
Monseigneur Geurtsstraat 33
5823 AC Maashees
We hebben Wim voor het laatst in ons midden
op zaterdag 9 december 2017 om 13.00 uur in
Plein 27, Monseigneur Geurtsstraat 27 te Maashees.
Waarna Wim in besloten kring naar het crematorium
begeleid zal worden.
Wim is thuis, waar u donderdag 7 december 2017
van 18.30 uur tot 20.30 uur persoonlijk afscheid
van hem kunt nemen.
Mocht u geen persoonlijk bericht hebben
ontvangen graag deze al zodanig te aanvaarden

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

Kerstbomen Omorika en Nordman.
Uitzoeken op het land op industrieterrein
te Horst, na telefonische afspraak. € 6,-per stuk. Tel. 06 21 27 41 60.

Als woorden te kort schieten,
omdat de tranen het overnemen.
Dat je iets wilt zeggen,
maar er komt niets uit…

Tijdens een bijzondere raadsver
gadering droeg Van Rooij officieel zijn
taken als voorzitter van de gemeente
raad over aan Beurskens. Daarna werd
hij toegesproken door onder anderen
wethouder Bob Vostermans, staats
secretaris Raymond Knops (via een

opgenomen video, omdat hij nu met het
koningspaar op staatsbezoek is) en de
burgemeester van Venlo Antoin Scholten.
’s Avonds was er een receptie in de
Mèrthal. Daar werd Van Rooij de Bronzen
Wijsneus uitgereikt. De Bronzen Wijsneus
is van oorsprong een onderscheiding

van de in 2015 opgeheven Stichting
de Peelkabouters. Bij de opheffing van
de stichting had men nog een aantal
beeldjes voorradig. Eigendom en beheer
zijn overgedragen aan de gemeente.
Van Rooij heeft zich op meerdere
manieren ingezet voor de stichting.

Grote verkeerscontrole Sevenum
Bij een uitgebreide verkeerscontrole vrijdag 1 december aan de Kleefsedijk in Sevenum zijn er veertig
bekeuringen uitgeschreven. De politie werkte bij de controle samen met onder andere de Belastingdienst,
douane en de Koninklijke Marechaussee.
Op de parkeerplaats aan de
Kleefsedijk werden tussen 14.00
en 23.00 uur 180 voertuigen
gecontroleerd. De douane gebruikte
behalve een drugshond een
ScanVan waarmee de bagage in
de voertuigen gecontroleerd kon
worden op verboden voorwerpen.
Dienst wegbeheer van de
provincie Limburg zorgde voor de
verkeersmaatregelen op de N277
zodat de controle zowel voor de

medewerkers als bestuurders van de
voertuigen veilig verliep. Er werden
bekeuringen uitgedeeld voor onder
meer defecte verlichting, handheld
bellen, rijden zonder chauffeurskaart,
rijden met verkeerde chauffeurskaart,
rijverbod van 11 uur omdat een
chauffeur de hele week geen 9 uur
rust had genomen en 44.000 euro
boete aan een werkgever omdat hij
onvoldoende toezicht had gehouden
op de tachograaf. Een bestuurder is

aangehouden omdat hij drugs had
gebruikt en was gaan rijden, een
vreemdeling is in bewaring gesteld
omdat hij al tien jaar illegaal in
Nederland verbleef, een persoon
had tien boetes openstaan die hij
meteen contant op de controle plaats
heeft voldaan. Daarnaast heeft de
Belastingdienst beslag gelegd voor
61.000 euro. Hiervan is 26.000 euro
meteen voldaan en er zijn twee
auto`s in beslag genomen.

Nellie Janssen-van Leendert
echtgenote van

Thei Janssen †
Tienray, 9 juli 1934
Tienray,
Horst,
Tienray,
Horst,
St. Hubert,
Oploo,

Venlo, 5 december 2017
Ton en Henny
Corrie en Lou
Joke †
Martien en Liesbeth
Maria en Minard
Petra en Matt

Oma’s klein- en
achterkleinkinderen
Zonnehof 16
5865 BK Tienray
Wij zijn voor het laatst met ôs Mam samen op
maandag 11 december om 12.00 uur in Crematorium
Boschhuizen aan de Spurkterdijk 40, 5807 EE te Oostrum-Venray.
Ôs Mam is thuis, waar u zaterdag 9 december van 14.00 tot
16.00 uur welkom bent om afscheid van haar te nemen.

Feestdagen met vier generaties

In plaats van bloemen zouden wij u om een gift willen vragen
aan de Zonnebloem, waaraan ôs Mam zoveel plezier beleefd
heeft. Hiervoor staan collectebussen

Deze familie gaat met vier generaties richting de feestdagen: oma Christa Buyssen uit Sevenum,
overgrootmoeder Mia Tersteegen uit Castenray met Pip van den Munckhof en moeder Nadja Buyssen
uit Oostrum.
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Nieuwe directie
voorzitter Rabobank
Angelique Jansen-Swinkels start per 1 januari 2018 als directievoorzitter bij Rabobank Horst Venray. Ze gaat Rob Knoops opvolgen nadat hij
negen jaar actief is geweest voor Rabobank. De functie van directievoorzitter is Angelique niet vreemd, eerder was ze directievoorzitter bij
Rabobank Valkenswaard Waalre en Rabobank West-Brabant Noord.

Angelique begon in 1989 haar
carrière bij Rabobank Venray en is
sinds twee jaar directeur Particulieren
en Private Banking. In de tussentijd
bekleedde ze verschillende functies,
maar maakt nu de overstap naar
directievoorzitter Rabobank Horst
Venray. “Ik vind het een eer om
directievoorzitter te zijn in het gebied
waar ik geboren en getogen ben en
in die rol een bijdrage te gaan leveren
aan onze gemeenschap”, zegt
Angelique Jansen-Swinkels die
woonachtig is in Venray. Een doel van
Angelique is om samen met de

medewerkers de maatschappelijke
betrokkenheid te versterken, net als
de zichtbaarheid en betrokkenheid op
maatschappelijke thema’s die
belangrijk zijn voor deze regio.
Ook wil ze de rol van Rabobank Horst
Venray gaan uitbouwen op het gebied
van Food & Agri. Door de benoeming
van Angelique Jansen-Swinkels als
directievoorzitter, ontstaat er een
vacature voor directeur Particulieren
en Private Banking. De Raad van
Commissarissen laat weten er op te
vertrouwen dat het directieteam op
korte termijn op volle sterkte is.

TE KOOP
BIJ INSCHRIJVING
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Tesla opladen
bij Parkhotel Horst
Het automerk Tesla heeft bij Parkhotel Horst twaalf ‘superchargers’ geplaatst. Dit zijn oplaadstations die gratis
te gebruiken zijn voor het opladen van elektrische auto’s van Tesla.

De superchargers laden de elek
trische auto’s in een aantal minuten
op en maken het reizen op lange

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

Gaat Horst aan de Maas
de Randstad achterna?
Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg
De woningmarkt in Horst doet het erg goed. In Horst aan de Maas zijn
het afgelopen kwartaal 70 procent meer woningen verkocht dan
hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De woningprijzen zijn in sommige
prijsklassen wel met 10 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar en
herstellen dus in een sneltreinvaart. De tijd dat woningen te koop staan
loopt ook snel terug. Hadden we in 2016 over de hele markt gezien in
Horst nog een gemiddelde verkooptijd van meer dan 200 dagen,
inmiddels is dit teruggelopen tot 70 dagen.

WOONHUIS
met garage en tuin
Horsterweg 9-A te Leunen
kadastraal bekend gemeente
Venray sectie N nr 1761,
groot 22:75 are

Opmerkingen:
• Verkoper behoudt zich het
recht van beraad en (niet)
gunning voor
• Bestemming: wonen

Aanvaarding:
direct na gunning en betaling
en uiterlijk 1 april 2018 of zoveel
eerder als wordt overeengekomen
(vrij van pacht/huur).

Bijzonderheden
Kijkdagen: 6 januari en 13 januari
2018 van 10.00 tot 15.00 uur
eventueel andere dagen na
afspraak: 0478-585675

heid van Afslag10 versterkt, waardoor
er bezoekers naar Horst aan de Maas
worden getrokken.

Oh, zit dat zo!

sluiting inschrijvingstermijn
1 februari 2018 om 14.00 uur

Inlichtingen:
Mathijsen & Weijs Notariaat
Dr. Poelsstraat 10
5802 AX VENRAY
Tel: 0478-586100
e-mail: mail@notarisvenray.nl
alwaar ook de inschrijvingsvoorwaarden en de inschrijvingsbiljetten te verkrijgen zijn.

afstand mogelijk. Parkhotel Horst
heeft de oplaadstations laten plaatsen
omdat zij verwacht dat dit bekend

Onze ervaring op de markt is
dat in het segment tot 300.000
euro snelheid van handelen
vereist is om je droomwoning
te kunnen kopen. Woningen zijn
kort op de markt en worden
dicht bij de vraagprijs verkocht.
Gelukkig wordt er in Horst ook
weer volop nieuwbouw aangeboden. In fase 3 van de Afhang zijn
door de ontwikkelaar in een kort
tijdsbestek 30 woningen verkocht.
Je kunt dus echt wel zeggen dat
de markt in beweging is.

Het aanbod dat kort op de markt is
geweest, maakt een steeds groter deel
van de markt uit. Bijna alle woningen
worden weer vanuit de eerste vraagprijs verkocht. Als je de juiste woning
op het juiste moment, maar vooral ook
op de juiste wijze op de markt brengt,
zijn transactieprijzen boven de vraagprijs mogelijk.
Het inschakelen van een makelaar
is juist bij deze erg courante woningen van grote toegevoegde waarde.
De makelaar kent de kopers en weet
een grotere groep kopers voor deze
woningen te bereiken kanalen zoals
bijvoorbeeld funda worden optimaal
ingezet. Daarnaast kan de

makelaar duidelijkheid bieden hoe
je omgaat met meerdere kopers
voor dezelfde woning. Weet bijvoorbeeld dat een mondelinge koop niet
meer bindend is.
Het huidige consumentenvertrouwen, de historisch lage hypotheekrente en het dalende woningaanbod
zal er naar verwachting voor zorgen
dat de markt ook in 2018 in Horst
aan de Maas de ingeslagen weg van
groei zal voortzetten.

www.intermakelaars.com
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Uitslag kleur- en Winnaars puzzelwedstrijd
plakwedstrijd
Twee weken op rij stond er een puzzel in de HALLO. Wie de prijsvraag wilde winnen, moest de twee puzzels
oplossen én het sinterklaasrijmpje afmaken. Uit de vele inzendingen zijn de volgende winnaars gekozen.

Ook dit jaar werden er weer ontzettend veel inzendingen naar de
HALLO-redactie gestuurd. Bergen tekeningen, knutselwerkjes en zelfs
hele bouwwerken kwamen hier binnen. De redactie bekeek samen
met de kunst-Piet alle kunstwerkjes. Dat leverde per leeftijdscategorie
onderstaande winnaars op. HALLO Horst aan de Maas wenst hen veel
plezier met hun mooie prijzen.
De prijzen waren als volgt. In de categorie tot en met 5 jaar: eerste prijs
cadeaubon van Aan de Drift in America en een cadeaubon van Intertoys
Horst. De winnaar van de tweede prijs krijgt twee kaartjes van Jump XL in
Horst. Voor de derde prijs is er een cadeaubon van Intertoys Horst.
In de categorie 6 tot en met 8 jaar krijgt de winnaar van de eerste prijs
twee bioscoopkaartjes van Dok6 in Panningen. De tweede prijs bestaat uit
twee kaartjes van Jump XL in Horst. Voor de derde prijs is er een cadeaubon
van Intertoys Horst. De winnaar in de categorie 9 tot en met 12 jaar krijgt
twee bioscoopkaartjes van Dok6 in Panningen. De tweede prijs bestaat uit
twee kaartjes van Jump XL in Horst. Voor de derde prijs is er een cadeaubon
van Intertoys Horst.

1e prijs tuinmeubelset beschikbaar gesteld door Welkoop Sevenum
Leeftijd t/m 5 jaar
1e prijs: Jet Schoeber 4 jaar uit Horst
2e prijs: Lissy Heetkamp 5 jaar uit Grubbenvorst
3e prijs: Nina Peeters 2 jaar uit Grubbenvorst

Emmy Leneman-Droog uit Horst
Welkom Sinterklaas en Piet,
en die leuke nieuwe griet
Ina Leppink is haar naam,
Is zij wel net zo goed bekwaam?

Zoals onze Kees, wie kent hem niet!?
Meierijstad is waar je hem straks ziet
Kees van Rooij, Sint en Piet,
Dank voor alles in dit Hôrster gebied!

Leeftijd 6 t/m 8 jaar
1e prijs: Sietske Cleven
7 jaar uit Sevenum
2e prijs: Lieve Lucassen
7 jaar uit Horst
3e prijs: Lana van Seggelen
6 jaar uit
Grubbenvorst

2e prijs viergangen
decembermenu

(voor twee personen excl. drankjes)
beschikbaar gesteld door
Restaurant Croonenborgh uit Kronenberg

Leeftijd 9 t/m 12 jaar
1e prijs: Denize Goemans 11 jaar uit Grubbenvorst
2e prijs: Saartje Litjens 9 jaar uit Grubbenvorst
3e prijs: Koen Schamp 9 jaar uit Swolgen

Marian Coenders uit Grubbenvorst
Welkom Sinterklaas en Piet,
‘n mooie intocht in elk dorp van de gemeente zoals u ziet
En ja, in alle dorpen van Horst aan de Maas,
Strooien de pieten met marsepein pepernoten en speculaas
Iedereen van jong tot oud, groot tot klein,
Harten zullen vol van verwachting zijn.
‘n rijm of vers kort of lang,
In t ABN of dialect t kaan allemaal! Bin maar neet bang
En de HALLO maakt ‘t ook gezellig zoals u ziet,
Lieve mensen, Sinterklaas en Piet wees welkom en geniet!

3e prijs gourmet compleet
voor vier personen
beschikbaar gesteld door
Keurslagerij Crist Coppens uit Horst.
Wilma van der Sterren-Achten
Welkom Sinterklaas en Piet,
Wat zijn we weer blij met jullie in het verschiet
Een handje hier, ’n pakje daar,
Zo zijn jullie op 6 december helemaal klaar
Het is ’n feest voor groot en klein,
Daarom zijn we zeer blij dat jullie er weer zijn
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VAN
VAN RABOBANK
RABOBANK HORST VENRAY
VENRAY

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

RABOBANK HYPOTHEEKDOSSIER
Met het Rabobank Hypotheekdossier bereken je in 30 minuten
hoeveel je kunt lenen. Zo leg je zelf eenvoudig de basis voor een
nieuwe hypotheek. Deel het dossier met je adviseur en ga samen
verder waar jij gebleven bent.
Maak je hypotheekdossier op rabobank.nl/hypotheekdossier
Een aandeel in elkaar

WEKELIJKS HYPOTHEEK
INLOOPSPREEKUUR
• Iedere donderdag van 16.00 - 18.30 uur
• Kantoren Spoorweg 2 Hegelsom en Schouwburgplein 13 Venray

Spelenderwijs
Spelenderwijs
lerenover
over
leren
geld
geld

samen
samenmet
met
Rabo
RaboPinPin
PinPin

Rabo PinPin: de coolste zakgeld-app
OpPinPin:
latere leeftijd
kinderen
zelf digitaal hun bankzaken moeten regelen, maar op
Rabo
de zullen
coolste
zakgeld-app
jongeleeftijd
leeftijd komen
ze ook al veel
aanraking
geld. Ze krijgen
zakgeld,
eenmaar
beloning
Op latere
zullen kinderen
zelf in
digitaal
hunmet
bankzaken
moeten
regelen,
op
voor
een mooi
rapport
of doen
een
voor een
die op jonge
leeftijd
jonge
leeftijd
komen
ze ook
al veel
in heitje
aanraking
metkarweitje.
geld. Ze Kinderen
krijgen zakgeld,
een beloning
met geld om leren gaan, plukken daar in de toekomst de vruchten van. Met Rabo PinPin

voor een mooi rapport of doen een heitje voor een karweitje. Kinderen die op jonge leeftijd
leren kinderen spelenderwijs en in een veilige omgeving met geld omgaan.

met geld om leren gaan, plukken daar in de toekomst de vruchten van. Met Rabo PinPin

Download Rabo PinPin dan nu in de app stores.
www.rabobank.nl/pinpin
Download
Rabo PinPin dan nu in de app stores.

leren kinderen spelenderwijs en in een veilige omgeving met geld omgaan.

www.rabobank.nl/pinpin

BANKZAKEN ROND DE FEESTDAGEN
Wil je voor 2017 nog bankzaken regelen, zoals betalingen of een
extra aflossing op je hypotheek? Denk er dan aan om die tijdig te
regelen.
Op rabobank.nl/horstvenray vind je de nodige informatie op een
rijtje. Je kunt er 24 uur per dag terecht.

Ondernemers gefeliciteerd!
In een uitverkochte Merthal werden donderdag 23 november Henk Kuijpers,
Wouter Kuijpers en Frans Bakker van Dinnissen BV in Sevenum uitgeroepen tot
winnaar van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2017. Dit jaar was het thema
Internationaal Ondernemen. Gefeliciteerd!
De ontknoping volgde na de presentaties van de genomineerden, waaronder ook
Frank Cornelissen, Matt Derkx, Jim Derkx en Rick Derkx van Limbraco International BV in
Horst en René Francken van Montair Process Technology in Kronenberg.

V.l.n.r. Judith Pijnenburg - Willeke Verdellen - Paul Driessen

Jonge ondernemers
Tevens was er aandacht voor jonge ondernemers. Willeke Verdellen van Boksschool
Energetic Training mag zich Jonge Ondernemer 2017 noemen. Zij won een cheque
ter waarde van € 1.500,- en kreeg bovendien een mini-masterclass van Rabobank
Horst Venray aangeboden, samen met de andere genomineerden Ruud van
Helden, Sjors Zanders en Bert Tilmans van IOTracker en Roel en Jules Francken van
Opscheppers.
We feliciteren de winnaars én genomineerden
en wensen hen veel succes voor de toekomst!
Plannen om een eigen bedrijf te starten?
Een goede voorbereiding is het halve werk. Zoek je een handige to-do-list?
Neem dan eens een kijkje op rabobank.nl/bedrijven/eigen-bedrijf-starten
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en zo 11

GEPLUKT Henk Jacobs

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.

Iedereen is in Horst blijven wonen en
met mijn broers en zussen heb ik nog
steeds contact.”
Zijn werkdagen brengt Henk door
bij John Deere, waar hij dit jaar veer
tig jaar werkzaam is. “Bij John Deere is
in 1989 mijn fascinatie voor mineralen
en fossielen ontstaan”, vertelt Henk.
“Op het werk kwam een collega
langs met een kwartsgesteente, een
kristal, gevonden in het grindgat in
Tienray. Toen ben ik gelijk op mijn
fiets gesprongen en naar Tienray
gefietst waar ik mijn eerste stenen heb
gevonden.”

Voor het eerst naar
Nieuw-Zeeland

Hij is geboren en getogen in Horst. Zijn grote passie is mineralen en fossielen. Een keer per jaar maakt hij een
grote reis naar Australië waar hij op zoek gaat naar verborgen schatten op gebied van mineralen en fossielen.
Deze week wordt Henk Jacobs (63) uit Horst geplukt.
Henk woont samen met zijn vrouw
Rieky (63) in Horst. “Mijn vrouw heb ik
leren kennen in de kroeg, bij de
speelautomaat. Daar hebben we
samen een spelletje op gespeeld en
toen is de vonk overgeslagen. Die keer
is trouwens ook de enige keer dat ze

ooit van me gewonnen heeft op een
speelautomaat”, vertelt Henk. Hij en
zijn vrouw hebben twee kinderen:
Daan (31) en Janneke (32). Die zijn
momenteel niet in Nederland.
“Mijn kinderen hebben mijn reislust
overgenomen. Ze zitten in Australië en

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Nieuw-Zeeland nu. Mijn zoon voor een
working holiday en mijn dochter voor
haar werk.” Henks overige familie
woont dichter in de buurt. “Ik ben
opgegroeid in een groot gezin.
We waren thuis met zes kinderen en
we woonden tegenover het kerkhof.

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

In pot,
Met kluit
Gezaagd
In pot geteeld

(recht en vast in pot)

Vanaf
2 december
dagelijks open
van 08.00 tot
20.00 uur

- Vanaf 25 cm tot 300 cm

Kerstbomenkwekerij

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

Het huis van Henk staat vol
met mineralen en fossielen.
Zijn prachtstuk is een zelf gevonden
ammoniet. “Deze ammoniet heb
ik gevonden aan de Franse kust.
Vroeger waren dit zeedieren. Het fos
siel dat ik heb gevonden is nog een
kleintje. Een ammoniet kan namelijk
1 tot 2 meter groot zijn.” In 2005
reisde Henk voor het eerst naar de
andere kant van de wereld. “Ik ging
in Nieuw-Zeeland familie opzoeken en
bedacht me dat ik dan net zo goed ook
Australië mee kon pakken om daar op
zoek te gaan naar mineralen en fossie
len.” In Australië raakte Henk bevriend
met een meisje van de douane.
Zij deelde de liefde voor mineralen en
fossielen en zo kwam Henk in 2007
terecht in het bekende Agate Creek.
Agate Creek is een oude vulkaan met
een oppervlakte van 45 vierkante
kilometer. Deze plek staat bekend om
de vele verschillende gekleurde agaten
die er te vinden zijn. “Ik wilde in 2005
al naar Agate Creek, maar toen was ik
in de zomer in Australië. Ze verklaar
den me voor gek, omdat het dan in
Agate Creek boven de 45 graden kan

worden. Daarom ben ik in 2007 tijdens
de winterperiode gegaan, dan is het
nog steeds 30 graden, maar dat is te
doen.”
Vanaf 2011 gaat Henk elk jaar
richting Australië om te genieten van
de natuur en op missie om de mooiste
stenen te vinden. “In Australië en
dan vooral in Agate Creek is de echte
outback met zeer beperkte voorzienin
gen. Als we met een groep mineraal
liefhebbers kamperen in Agate Creek,
dan leven we heel primitief. We
koken op een houtvuur en sinds een
tiental jaren staat er wel een heel
gammel toiletgebouw met waterlei
ding. Het dichtstbijzijnde dorp is op
75 kilometer afstand, dus je moet
genoeg eten en drinken meenemen
voor een trip van 10 of 11 dagen.”

Pracht en praal
Naast expedities, geeft Henk ook
lezingen over zijn vondsten en avon
turen en staat hij twee keer per jaar
op een ruilbeurs waar hij zijn vondsten
verkoopt. “Op de beurs verkoop ik mijn
stenen of ruil ik ze voor andere stenen,
zoals opalen. De lezingen geef ik vaak
voor mineralenclubs, clubs die met
natuur te maken hebben, maar ook
bijvoorbeeld voor de vrouwenbond hier
in Horst.”
Het meest bijzonder aan de stenen
vindt Henk het feit dat je aan de
buitenkant niet kan zien dat iets een
agaat is of een kristal. “Je verzamelt
stenen waarvan je denkt dat ze
van binnen pracht en praal bevatten,
maar je weet nooit zeker wat je nu
precies in je bezit hebt. Dat weet je
pas wanneer je ze openzaagt met een
diamantzaag. Elke steen is anders en
elke steen is een nieuwe verrassing.
Ik zeg altijd: je hebt drie keer plezier
aan een steen. Als je hem vindt, als je
hem doormidden zaagt en als hij in de
vitrine ligt te schitteren.”

A. Schreurs Plantenkwekerij is een bedrijf waar de opkweek verzorgd
wordt van vollegrondsgroenteplanten in perspotten en trays en is
gevestigd in Sevenum.
Voor ons bedrijf zoeken wij per direct een

MEDEWERKER
PLANTENKWEKERIJ
GLASTUINBOUW
m/v

Voor de bediening van productiemachines, zoals uitzet- en
stapelrobot en heftruckwerk.
• Wij zoeken iemand met goede
inzet en goede vaardigheden in
het bedienen van machines en
inzicht in het onderhoud ervan.
• Gevoel voor planten is een pre.
Geboden wordt een leuke werksfeer,
goede beloning en dagdiensten van

6 of 7 uur tot 15.30 uur
(afhankelijk van het seizoen).
Voor sollicitaties of verdere
inlichtingen kan contact opgenomen
worden met:
Twan Schreurs
Tel: 06 12 47 81 17
of mail naar:
twan@plantenkwekerijschreurs.nl

A Schreurs Plantenkwekerij BV • Heerstraat 11 • 5975 PW Sevenum
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Wat
zeg je?
Vrijwilligers werven blijft voor veel
verenigingen en organisaties een heikel
puntje. Daardoor wordt het voor sommige
verenigingen steeds moeilijker om te blijven
bestaan. Toch zijn er veel mensen in Horst aan
de Maas die vrijwilligerswerk doen. Van de
inwoners van Horst aan de Maas geeft slechts
32 procent aan helemaal geen vrijwilligerswerk te doen. 65 procent brengt minimaal
enkele uren per de maand door als vrijwilliger,
een groot deel zelfs meerdere dagen. Dat
blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
De vrijwilligers in Horst aan de Maas zijn
actief op allerlei gebieden. Sportclubs, carnavals
verenigingen, mantelzorgers en evenementen
binnen de gemeente krijgen bijvoorbeeld alle
maal steun van vrijwilligers. Van de mensen die
geen vrijwilligerswerk doen, geeft een deel aan
het te druk te hebben of het vanwege gezond

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Een schouderklopje af en
toe doet wonderen’
Weet niet
3%

Nee
32%

Ja
65%

Doe jij
vrijwilligerswerk?

bepaalde gemeentelijke belastingen.”
heidsredenen niet te kunnen. Ook geeft iemand
Toch zijn er ook mensen die vinden dat
aan wat waardering te missen. “Ik heb jarenlang
minimaal 8 uur per week als vrijwilliger gewerkt, vrijwilligerswerk niet aantrekkelijker gemaakt kan
en moet worden. Het doen van vrijwilligerswerk
maar je krijgt er geen genoegdoening voor
past nu eenmaal niet
terug”, zegt diegene. Op de
bij iedereen. “Het blijft
vraag op welke manier er
vrijwilligerswerk”, zegt
meer vrijwilligers gewor
‘Geen genoegdoening’
iemand dan ook, “als
ven kunnen worden, is
‘Een schouderklopje af en toe’ je er niet 100 procent
meer waardering dan ook
achterstaat, met liefde en
een veelgenoemde tip.
‘Het zit in je of niet’
passie, dan is het geen
“Een schouderklopje af en
toevoeging.” Ook zegt
toe doet wonderen”, zegt
iemand: “Het zit in je of
iemand. Ook waardering in
het zit niet in je. En je hebt er tijd voor of je hebt
de vorm van een financiële bijdrage wordt veel
er geen tijd voor.”
genoemd. “Wanneer er voor de mens voordeel
te behalen valt, dan komt hij wel”, zegt iemand.
TipHorstaandeMaas is een
Ook een ander zegt dat vrijwilligerswerk op die
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
manier aantrekkelijker kan worden gemaakt:
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
“Door er voordelen voor de vrijwilliger tegen
resultaten of aanmelden voor de volgende
over te zetten, bijvoorbeeld een lager tarief voor
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

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

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

Ingezonden brief

Gemeente Horst aan de Maas met RMS altijd in de stank?
Tot grote schrik van vele inwoners werd op de provinciale site een
initiatief ontdekt. Stil, zonder informatieavond, zonder Milieu effect
rapportage(Mer), zonder lokale publicaties maar met een reactietijd voor
een zienswijze tot 5 december. De aanval is ingezet met een verwerker
voor mest en co-producten door bioraffinage en vergisting met een
capaciteit van 600.000 ton per jaar.
Het kan niet op in Horst aan de
Maas. Dat biovergisters overlast
geven is algemeen bekend en zeker
te constateren bij Ashorst aan de Veld
Oostenrijk of Hagens aan de Witveld

weg. Vindt u dit niet voldoende haal
dan een keer goed adem bij compos
teerbedrijf Kurstjens in Grubbenvorst,
mesthandel en opslag Hofmans aan de
Hamweg of mestverwerker Willems in

America. Ten behoeve van ammonia
kliefhebbers zijn er dan nog de
champignoncompostbedrijven van
Walkro in Meterik en Blitterswijk en
Monaghan in Meterik en Grubbenvorst.
Om de inwoners van Horst te
verzekeren van voldoende overlast en
stank staat provincie Limburg, het in
de omgeving van Frankfurt gevestigde
RMS (Raps Mühle Seligenstadt) toe.
Zij mag ongeveer 25.000 vrachtwagens
mest en dergelijke gaan verwerken

in Klaver 11 tussen de A73 en de
Horsterweg te Grubbenvorst. Dit met
behulp van vele tientallen miljoenen
aan subsidies per jaar die alle burgers
in Nederland betalen door energiebe
lastingen.
Het gaat niet meer uit maken.
Kom je van oost, noord, zuid of west,
in Horst stinkt het het best.
Uit recente opnamen van de
Tropomi satelliet blijkt de luchtkwaliteit
in Zuidoost Nederland zeer slecht.

Ook heeft de rechter uitgesproken
dat Nederland de luchtkwaliteit moet
verbeteren.
Tegen het initiatief van RMS
hebben enkele bewoners en Behoud
de Parel meer dan honderd hand
tekeningen in hoofdzaak van
omwonenden opgehaald. Zij zullen
zich tot het uiterste tegen deze
mestfabriek gaan verzetten.
André Vollenberg namens
Vereniging Behoud de Parel

Wij zijn op zoek naar chauffeurs

trekker/citytrailer
voor het inzamelen van reststromen
d.m.v. rolcontainers

haakarmcontainercombi

WE WANT
YOU!

VENRAYSEWEG 16B - HORST

trekker/oplegger

m.n. agrarisch vervoer: overnachtingen behoren bij de werkzaamheden

KOM JIJ ONS TEAM
VERSTERKEN?

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

WWW.ABCRESTAURANTS.COM/SEVENUM
Advertentie_103mmx100mm.indd 1

voor het vervoer van reststromen en agrarische producten,
overnachtingen behoren bij de werkzaamheden

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

28-11-17 09:21

Voor meer informatie graag contact opnemen met Marleen van Leendert

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l
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Bespreking Poll week 47

Meer afvalbakken zorgen voor minder zwerfafval
D66 Horst aan de Maas kwam onlangs met een oproep voor meer
afvalbakken binnen de gemeente. De partij had signalen gekregen dat
de hoeveelheid zwerfafval de laatste tijd is toegenomen en ziet meer
afvalbakken als de oplossing hiervoor. Van de stemmers op de poll van
week 47 vindt 81 procent dit een goed idee. Als mensen op meer plaatsen
hun afval kunnen deponeren, is de kans op zwerfafval immers kleiner.
Mensen hebben dan geen excuus meer om hun lege flesjes, blikjes en
snoeppapiertjes op de grond te gooien. Toch is ook 19 procent het er niet

mee eens. Meer afvalbakken verminderen de hoeveelheid zwerfafval
niet. Er blijven toch altijd mensen die, ook al staan er vuilnisbakken, nog
steeds de moeite niet nemen om hun afval weg te gooien. Tegen zo’n
mensen helpen meer afvalbakken niet. Iemand die zelf dagelijks zwerfvuil
inzamelt, reageert daarnaast op de poll: “Meer bakken zetten helpt alleen
op strategische plekken. Wat wel helpt? Tussen de oren zal een knop om
moeten: afval hoort in de afvalbak en bij afwezigheid ervan neem je het
mee en gooi je het thuis weg.”

Een vuurwerkverbod vergroot de veiligheid
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onlangs voorgesteld om
vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden. De raad noemde de jaarwisseling het
gevaarlijkste moment van het jaar. Afgelopen jaar kwamen er 472 mensen op de
spoedeisende hulp terecht door toedoen van vuurwerk en er viel zelfs één dode.
Ook leidt vuurwerk bij veel mensen tot een onveilig gevoel. Daarom zou het beter
zijn om geen particulier vuurwerk meer af te steken tijdens de jaarwisseling. De
traditie van het vuurwerk kan door professionele shows behouden blijven. Zo is er
vuurwerk, maar staat de veiligheid van mensen wel weer voorop.

Maar aan de andere kant, als vuurwerk gewoon goed wordt afgestoken,
is het over het algemeen niet gevaarlijk. Alleen als het verkeerd gebruikt
wordt, komen er gevaren bij kijken, en dan moet het inderdaad worden
aangepakt. Maar een algeheel verbod op legaal vuurwerk is oneerlijk en
niet reëel. Bovendien zou een verbod op de verkoop van legaal vuurwerk,
de verkoop van illegaal vuurwerk in de hand werken, en dat is nog veel
gevaarlijker.
Een vuurwerkverbod vergroot de veiligheid. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 48) > Ik koop mijn cadeau’s alleen online > eens 14% oneens 86%

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

Ingezonden brief

Kasteelboerderij… De teller loopt maar door
Bij de verkoop van de Kasteelboerderij bleef de teller van de wethouder
196.000 euro staan onder de WOZ-waarde. De afkoopsom van 65.000 euro
die de wethouder al of niet kon verklaren en die van de verkoop afgetrokken
mocht worden, bracht de bijdrage door de gemeenschap op 261.000 euro.
Het opruimen van asbest dat de
wethouder ook voor zijn rekening
had genomen kostte ons nog eens
ongeveer 10.000 euro waarmee de
teller op 270.000 euro staat.
Voor 260.000 euro heeft de wethou
der nog steeds geen verklaring
gegeven. Daarmee is het nog niet
gedaan. Uit de subsidie aanvraag van
de koper bij de provincie blijkt dat de
gemeente heeft aangegeven 5-10

procent van de totale projectkosten in
de omgeving bij te dragen in het
project, wat een bedrag van
80 tot 150.000 euro zal betekenen, zeg
115.000 euro. Deze bijdrage was nodig
om punten te scoren voor de subsidie.
Met deze 115.000 euro komt de
teller nu te staan op een bijdrage aan
de Kasteelboerderij door de Horst aan
de Maas gemeenschap van 385.000
euro. Het asbestverhaal is onlogisch,

maar er is een verklaring. Het door de
wethouder niet verklaarde bedrag ligt
nu op 375.000 euro
Wordt ook de subsidie van de
provincie er nog bijgeteld, dan komt de
bijdrage van de burger aan dit project
te staan op ongeveer 725.000 euro.
Een kostbaar project voor de belasting
betaler. Misschien wordt het nog iets
moois waar we van kunnen zeggen dat
er op onverklaarde wijze veel van ons
eigen geld goed is besteed.
Wat wel duidelijk is, is dat het nog
wel even zal duren, voordat de wet
houder bij de Kasteelboerderij op het
ervoor liggende gemeentelijke terras

een kopje koffie kan drinken. Als dat
langer duurt dan volgend jaar zomer
zal de koper een boete moeten
betalen aan de gemeente wegens
te late oplevering. Die boete van
50.000 euro zal niet geïnd worden.
Dat zal de wethouder dan wel met
een omstandige verklaring vol vuur
verdedigen en uitleggen.
De vraag voor de burger blijft:
zal de teller nog verder doorlopen en
zal de wethouder met echte uitleg
komen? Zo moeilijk kan dat toch niet
zijn?
Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Gemotiveerde
voorwerker Kraamstal
voor ons varkensbedrijf in Horst (M/V)

• Verantwoordelijke, zelfstandige en
uitdagende functie
• Leidinggevende functie aan een team
van 6 medewerkers
• Bedrijf dat voorop loopt met innovaties
• Goede beloning en secundaire arbeidsomstandigheden

Wij verwachten:

Wij bieden:

Van Asten Group is een toonaangevend internationaal familiebedrijf
in de varkenshouderij.
• Een ﬂexibele, gestructureerde en
gedreven werkhouding
• Leidinggevende capaciteiten en
organisatievermogen
• Ervaring in de varkenshouderij heeft
een voorkeur
• MBO+ werk- en denkniveau

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en past bovenstaand proﬁel bij jou?
Neem dan gerust contact op met Henry Vlemmix.
Ashorst B.V. • Veld-Oostenrijk 50 • 5961 NW te Horst • Tel.: 06-10993975 of 06-10993976 • henryvlemmix@vanastengroup.eu

brandt
los!
Geld terug
bij vertraging
Er is geen bedrijf in de
wereld dat me zo vaak heeft
teleurgesteld als de NS.
Ze lijken daar een neus te
hebben voor mijn ellendige
dagen, en weten die met hun
vertragingen dan telkens nog
net dat kleine beetje erger
te maken.
Voor mijn studie reis ik vier
dagen per week op en neer
naar Tilburg. Een dik uur heen
en een dik uur terug, op
heerlijk onregelmatige tijden
(te danken aan mijn
universiteit). Op woensdagen
bijvoorbeeld, zit ik standaard
tot 20.30 uur in college. Voor ik
dan thuis ben, zijn we anderhalf
uur verder, vaak zelfs twee uur.
Want op de een of andere
manier lukt het de NS net iets
te vaak om op dit late tijdstip
zo veel genoeg vertraging op te
lopen dat ik mijn aansluiting
mis, en dus een half uur later
thuis ben. Ook op eerdere
tijdstippen, overigens. En dat
neem ik ze eigenlijk een beetje
kwalijk, daar bij de NS.
Gelukkig is er een manier om
gerechtigheid te eisen. Bij ieder
half uur later dat ik thuis ben,
maak ik trouw gebruik van de
‘geld terug bij vertraging’regeling, ook al reis ik met mijn
studenten-OV eigenlijk voor
niks. Voor een half uur
vertraging krijg ik 2,32 euro
terug, voor een uur of meer
zelfs 4,64. In de afgelopen twee
maanden heb ik daarmee zo’n
tien euro verdiend. Geen vetpot
dus, en rijk zal ik er echt niet
van worden. Maar toch kan ik
het niet laten om die paar cent
telkens zorgvuldig te claimen,
gewoon uit principe. Het lijkt
wat overdreven, maar het voelt
zo goed. En bovendien kan ik er
bijna mijn stationssaucijzenbroodjesverslaving van
bekostigen, dus dat is ook mooi
meegenomen.
Aniek

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
7 december 2017
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Informatieavond groot
onderhoud Horsterdijk Lottum
Op woensdag 20 december organiseert de gemeente Horst aan de Maas een informatieavond
voor inwoners van Lottum, lokale bedrijven en overige belanghebbenden. De avond vindt
plaats in De Smetenhof en begint om 19.30 uur.

14 december vanaf 12.00 uur

Gemeentehuis gesloten
Op donderdag 14 december is het gemeentehuis en Openbare Werken gesloten vanaf
12.00 uur in verband met de Eindejaarsviering van het personeel.
06 - 23 49 82 49 bellen. Het gaat hier dus
uitsluitend om dringende meldingen, waarbij
direct gevaar voor de omgeving dreigt.

Voor dringende meldingen met betrekking
tot Openbare Werken die niet uitgesteld
kunnen worden, mag u het storingsnummer

Afvalinzamelkalender 2018
Vanaf volgende week wordt de afvalinzamelkalender voor 2018 huis-aan-huis bezorgd.

Groot onderhoud
Het onderwerp is het geplande groot onderhoud
op de Horsterdijk. Tevens wil de gemeente enkele
verkeersmaatregelen nemen op deze route.

gepresenteerd. Daarnaast zal het Team
Subjectieve Verkeersonveiligheid van de politie
een presentatie geven over een project dat zij
gaan draaien op de Horsterdijk.

Bewonersavond
Tijdens deze avond wordt het voorlopig ontwerp

Hebt u vragen hierover dan kunt u contact
opnemen met Ton Peeters via (077) 477 97 77.

Collectieve zorgverzekering voor
inwoners met een laag inkomen
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u zich
mogelijk aanmelden voor een collectieve
zorgverzekering bij VGZ. De verzekering
heeft een uitgebreide dekking, met extra
vergoedingen voor bijvoorbeeld brillen,
fysiotherapie of de tandarts. VGZ geeft u
korting én de gemeente betaalt een deel van
de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich
gratis meeverzekeren.

Het gemeentepakket
U kunt kiezen uit drie aanvullende verzekeringen.
Er is dus altijd een zorgverzekering die bij u past.
De voordelen van het VGZ GemeentePakket:
• De gemeente betaalt mee aan de premie.
• Ruime vergoedingen voor onder andere
tandarts en fysiotherapie.
• U kiest zelf het pakket dat het beste bij u past.
• Geen medische selectie; iedereen mag
meedoen ongeacht uw gezondheid.
• U kunt uw eigen risico mee verzekeren.

Inzameling PMD en restafval
Voor een klein deel van de adressen in de
gemeente verandert de week waarin het
restafval en PMD (plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen en blik, en drankpakken)
worden ingezameld. Als dat voor u het geval
is, staat dat op de voorkant van uw kalender
vermeld. Bovendien krijgt u dan een brief van
de gemeente. Op de kalender staan de juiste
weken en dagen waarop het afval in 2018 bij u
wordt opgehaald.

Op basis van uw gegevens wordt dan ook
bepaald of u daadwerkelijk in aanmerking komt.
Aanmelden kan in november en december, όf
wanneer uw inkomen wijzigt en u daardoor in
aanmerking komt voor deze zorgverzekering.
Heeft u nog vragen?
Of wilt u meer informatie?
VGZ: 0900 - 779 97 71 (kosten € 0,20 per
gesprek + uw gebruikelijke belkosten).
Gemeente Horst aan de Maas:
tel. (077) 477 97 77.

TIP!
Via www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl
kunt u een uitgebreid afval-ABC downloaden.
Kijk onder de iconen bij ‘Scheidingsinfo’.

Commissie bezwaren en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag
12 december 2017 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur
Behandeling van een bezwaarschrift tegen
het besluit om de verleende vergunning aan
Heideveld Beheer BV niet te vernietigen.
Hoorzitting om 19.00 uur
Behandeling van een bezwaarschrift tegen
omgevingsvergunning voor bouwen en
handelen in strijd met BP (lantaarnpalen en
strobalen) aan de Hazenhorstweg in Sevenum
en de opgelegde leges hiervoor.

Voorwaarden
De verzekering is voor mensen met een laag
inkomen. Na het invullen van uw gegevens bij
het aanmelden, weet u of u daadwerkelijk in
aanmerking komt.
Aanmelden kan op
www.gezondverzekerd.nl
Typ in het zoekveld Horst aan de Maas. U krijgt
informatie over de verschillende pakketten en u
kunt zich aanmelden.

Digitale afvalkalender
Op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl
vindt u altijd de actuele informatie over de
inzameling op uw adres. Bent u de papieren
afvalinzamelkalender kwijt? Dan kunt u die hier
eenvoudig digitaal bekijken of uitprinten.

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

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:
America
Jacob Poelsweg 5
Kabroekstraat 14
Broekhuizenvorst
Ooijenseweg ongenummerd
Evertsoord
Helenaveenseweg 34
Hegelsom
Reysenbeckstraat 35
Bosstraat 9 en 9a

Horst
Bremweg 2a
Wilhelminaplein 6
Herstraat 45
Venrayseweg 143

Sevenum
Ulfterhoek 20
Klassenweg 55
Zeesweg 7
Op den Bergen 10

Kronenberg
De Hees 63

Horst aan de Maas
Beleidsregels leerlingenvervoer
gemeente Horst aan de Maas

Melderslo
Onkelweg 16

Horst aan de Maas, bedankt!
Een persoonlijke afscheidsboodschap van (voormalig) burgemeester Kees van Rooij.
Beste inwoners van Horst aan de Maas
Jolanda en ik hebben vrijdag 1 december
een fantastisch afscheid gehad waar we
nog lange tijd van zullen nagenieten!
Dank aan iedereen die daaraan heeft
bijgedragen. Dank ook aan iedereen die
persoonlijk afscheid is komen nemen of in
berichtjes, brieven, telefoontjes vaarwel
heeft gezegd. De laatste maand werd ik al
vaak geconfronteerd met mijn vertrek naar
Meierijstad. Mensen spraken mij aan, in
vergaderingen of bijeenkomsten werd er over
gesproken, vele leuke afscheidsberichten en
bloemen mocht ik ontvangen.
Wat heb ik genoten van de vele positieve
reacties. Dat maakte het afscheid weliswaar
niet makkelijker, maar tegelijkertijd ook
fantastisch. Ik vond het een eer om twaalf
jaar lang uw burgemeester te mogen
zijn. De manier waarop ik die functie heb
kunnen invullen, was zeker niet alleen
mijn verdienste. Het was een samenspel
met iedereen in deze mooie gemeente, de
mentaliteit van aanpakken en niet zeuren,
de saamhorigheid en de collegialiteit. In zo’n

omgeving te mogen werken, is een voorrecht.
Ik merkte dat het mij opluchtte toen er een
waarnemer per directe datum geregeld was.
Op heel veel berichtjes en dankwoorden heb
ik gezegd dat ik er van uit ga dat het niet de
laatste keer is dat we elkaar hebben gezien of
gesproken. Ik weet ook wel dat het misschien
meer een wens is dan werkelijkheid, maar
toch hoop ik in de toekomst nog velen van u
eens te zien of te spreken. Dat kan op straat,
in de kroeg, bij een evenement of waar dan
ook in Horst aan de Maas. Ik laat iedereen
niet zomaar los. Daarvoor is deze gemeente
mij te dierbaar geworden.
Afgelopen vrijdagavond 1 december zag
ik in de Mèrthal steeds meer rode hartjes
knipperen. Het mijne knippert nog steeds.
Niet alleen sinds vrijdag, maar in figuurlijke
zin ook voor 12 prachtige jaren. Daar wil ik
u allemaal, uit de grond van mijn hart, voor
bedanken.
Mevrouw Ina Leppink, u landt in een warm nest!
Kees van Rooij

BROMMOBIEL met AM rijbewijs

Kom naar
onze winkel en
lever je bon in.
uw brommobieldealer in de regio

Alleen geldig bij Pets Place
Boerenbond Horst
t/m 28 februari 2018.

Alleen geldig bij Pets Place
Boerenbond Horst
t/m 28 februari 2018.

Alleen geldig bij Pets Place
Boerenbond Horst
t/m 28 februari 2018.

Meld je aan
voor gratis deelname

Bremweg 2a, 5961 NE Horst

Alleen geldig bij Pets Place Boerenbond Horst t /m 28 februari 2018.

WEJEBE Blitterswijck bv
Oude Heerweg 23
5863 AC Blitterswijck
Tel: 0478 532 444
www.wejebe.nl

Hagro Kantoormeubelen B.V. is een complete regionale
aanbieder van nieuw en gebruikt kantoormeubilair.

Wij zijn per direct op zoek naar een

verkoopmedewerker

• je functioneert op minimaal MBO-niveau;
• je bent klantgericht, flexibel en een teamspeler;
• je hebt ervaring in de verkoop (of bent bereid
om hiervoor opgeleid te worden.

vrachtwagenchauffeur/magazijnmedewerker
• je bent in het bezit van rijbewijs CE + Code 95;
• je kunt zelfstandig werken;
• je bent bereid om naast je vervoerswerkzaamheden ook
magazijnwerkzaamheden uit te voeren.
Wij bieden je een afwiselende en uitdagende baan binnen een gezond bedrijf
en een marktconform salaris.
Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een een nieuwe uitdaging?
Stuur ons dan je sollicitatiebrief met CV. 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
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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.

Het Roseto effect in Horst aan de Maas?
Wel eens gehoord van het Roseto effect? Het gaat over de inwoners van
het dorp Roseto in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Er was daar iets
opmerkelijks aan de hand. Niemand onder de 75 jaar stierf er aan
hartklachten, er kwam geen diabetes voor, ondanks een hoog cholesterol
en overgewicht en de mensen waren er opmerkelijk gezond.
Roseto is een stukje Italië in
Amerika: in de loop van de 19e eeuw
is vrijwel het complete dorp Roseto,

150 kilometer ten zuiden van Rome,
verhuisd naar Amerika. Hier heeft het
zijn sterke sociale structuur behouden.

Het verhaal van Roseto laat ons zien
wat voor een effect een sterke sociale
en hechte gemeenschap kan hebben
op de gezondheid en het welbevinden
van mensen. Een gemeenschap waar
men sterk bij elkaar betrokken is,
iedereen maakte er deel van uit.
Maar ook was er veel aandacht voor
groen, zodat mensen zich prettig

voelen in hun leefomgeving.
Een droom? Een ideaalbeeld?
Inderdaad, zoals het in Roseto was,
is het nu ook niet meer. Maar wat als
we een klein beetje ‘Roseto’ zouden
kunnen realiseren in Horst aan de
Maas? Gezamenlijke woonprojecten,
aandacht voor elkaar, iedereen
die mee kan en mag doen, met

de mogelijkheden die hij heeft.
Een groene leefomgeving, duurzaam
in al zijn facetten, ecologisch met
respect voor de aarde. Idealen waar
wij als PvdA Horst aan de Maas voor
staan en waar we samen met u voor
willen knokken. Sociaal en groen.
Ans Coppus,
PvdA Horst aan de Maas

Met de raad op stap
Onlangs zijn we met de raad een dag eruit geweest en hebben een
aantal plekken binnen onze gemeente bezocht. Het heeft me weer verrast
hoeveel kracht er in onze gemeenschap zit. We begonnen in Amerca, det
stiët! Een enthousiast verhaal over plannen rondom de Beukenhof alsook
de Dorpscoöperatie America.
Vanuit America naar Kronenberg
waar we door de werkgroep
bijgepraat zijn over de ambitie die
Kronenberg heeft, energieneutraal
zijn in 2030. Op dit vlak gebeurt al
ontzettend veel. Als raad is het mijns

inziens van belang deze initiatieven te
faciliteren, maatwerk te leveren en
waar draagvlak is mogelijkheden te
creëren. Vervolgens lunch in Hegelsom,
waar we bijgesproken zijn over het
plan om het centrum een flinke boost

te geven. Wederom een bijzonder
project, waarbij wel duidelijk werd dat
het soms zoeken is tot hoever de eigen
kracht van inwoners gaat en waar de
gemeente in beeld moet komen.
Vanuit Hegelsom naar Lottum
waar met trots het Strandje aan de
Maas en het eetpunt gepresenteerd
werden. Mooi om te zien dat door het
enthousiasme zelfs even vergeten werd
dat de weg ernaar toe niet altijd even
soepel heeft gelopen.

De afsluiting was bij Wittenhorst.
Hier kwamen onder andere de
Gezondste Regio en Afslag 10 aan het
woord. Beide projecten zijn veelomvat
tend en hebben al veel waardevolle
verbindingen tot stand gebracht.
Tenslotte zijn we in gesprek gegaan
met een aantal kleinere initiatieven.
Kortom een ontzettend leuke en
leerzame dag voor ons allen.
Loes Wijnhoven,
raadslid CDA Horst aan de Maas

onze gezondheid. Zie de mestfraude, de
onderzoeken over fijnstof en de Fipronil
affaire. Wij vragen ons af of er in de
toekomst nog meer megastallen nodig
zijn en of Intensieve Landbouw en
Veehouderij nog op dezelfde manier
kan. Te veel bedrijven op een hoopje in
Brabant en Noord-Limburg.
Dan het mestprobleem. Wij zijn
geen fan van mestvergisting (de
technologie waarbij mest en plantaar
dige materialen gecombineerd worden
vergist waardoor biogas ontstaat)
omdat de hoeveelheid reststoffen

hierdoor alleen maar vergroot wordt,
er veelal sprake is van stankoverlast
voor de omgeving en de opwekking
van duurzame energie via biogas
zéér beperkt is. Mestverwerking kan
gegeven het enorme aantal dieren in
onze gemeente, op korte termijn een
bijdrage leveren aan de vermindering
van het mestoverschot omdat de rest
stoffen op economisch rendabele wijze
geëxporteerd kunnen worden.
We zijn voor energie die op
een duurzame manier is opgewekt.
We staan voor omgang met mens,

Voorstellen
Graag wil ik me voorstellen als kandidaat voor de gemeenteraad
(plaats 6) van D’66+GroenLinks Horst aan de Maas. Mijn naam is Marcella
Willemse, woonachtig in Sevenum, getrouwd, twee lieve kinderen (11 en
9 jaar). Sinds 2003 wonen we in het prachtige Sevenum. Ik kan erg
genieten van de natuur in onze omgeving. Mijn beroep is ergotherapeute
en ik ben jarenlang praktijkhouder geweest in Sevenum. Door ziekte heb
ik de praktijk opgegeven, maar nu het weer veel beter gaat, bruis ik van
het enthousiasme en energie om me in te zetten voor een betere
samenleving.
Bij D66+GroenLinks heb ik een
partij gevonden die net als ik een
grote verandering in het denken en
handelen van onze samenleving en

economie nastreeft. Onze huidige
manier van leven en werken is niet vol
te houden. Het is een serieuze
bedreiging van het milieu, natuur en

natuur en dier die fundamenteel
respectvol en harmonieus is.
Daarnaast ga ik me inzetten voor
een sociaal rechtvaardige samen
leving. De kwaliteit van zorg kan
worden verbeterd, er mag meer
innovatie in de zorg. Daarnaast willen
we meer sturing op het effect van
de zorg vanuit de gemeente. Agenda
22 moet leidraad zijn en blijven bij
de toegankelijkheid van openbare
gebouwen.
Marcella Willemse,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

SP: vraagtekens bij legalisatie pension Hegelsom
Al vaker heeft de SP aangegeven dat er in onze gemeente meer aan
handhaving gedaan moet worden. Ter illustratie willen we u een recent
voorbeeld niet onthouden.
In Hegelsom lag al geruime tijd
een winkelpand leeg. Verbouwings
plannen waren er wel maar het
ontbrak aan belangstelling. Nadat het
woonhuis later ook leeg kwam te
staan, verschenen er plots huurders in

dit pand. Niet lang daarna werden
winkel en magazijn ingericht voor
bewoning zonder dat daar vergunning
voor was aangevraagd en zonder dat de
bestemming was aangepast. Veiligheid
stond niet voorop, want er was geen

raam te bekennen in het voormalige
magazijn. Toch werd er niet opgetreden.
Enkele maanden later werden er ramen
in de winkel en het magazijn geplaatst,
wederom zonder vergunning.
Pas in oktober werd er blijkbaar
gehandhaafd en geconstateerd dat
er hier sprake was van een illegale
situatie. Er werd een legalisatietraject
ingezet omdat de gemeente, zo werd

gezegd, in dit soort gevallen mee moet
werken. Nader onderzoek leert dat dit
niet klopt. Het college kan er ook voor
kiezen níet mee te werken. Dit is niet
de aanpak zoals de SP die wil. Als je
wilt bouwen of aanpassen dien je een
vergunningaanvraag te doen. Doe je
dat niet, dan zal de gemeente alleen
nog meewerken aan legalisatie als men
echt niet anders kan. In dat geval zullen

wel de legeskosten maximaal worden
verhoogd en ook zullen er extra
kosten in rekening worden gebracht.
Verder wil de SP voldoende capaciteit
bij handhaving om dit soort situaties
te voorkomen. Indien je je niet aan de
regels houdt, behoor je niet beloond
te worden.
Bart Cox,
SP Horst aan de Maas

Zaterdag 9 DEC - START VOORVERKOOP

Prinsenproclamatie, Pronkzitting &
Horster Carnavalsmatinee
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Lezing over 500 jaar
Reformatie
LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 13 december een lezing over 500 jaar Reformatie in NoordLimburg. De lezing vindt plaats in De Leste Geulde in Horst en begint om 20.00 uur.
Spreker is mevrouw ds. dr. Margriet
Gosker, tot 2010 predikant van de
Joriskerk in Venlo en namens de protes
tantse kerk landelijk projectcoördinator
van het Reformatiejubileum. De lezing
gaat over de Protestantse Reformatie,
die 500 jaar geleden is ingeluid.
De Reformatie begon toen Maarten
Luther zijn 95 stellingen aansloeg aan

de Slotkerk in Witenberg, op 31 oktober
1517. Gosker geeft een korte impres
sie van het leven van Maarten Luther,
wat hem bezielde en waar het hem om
ging. Vervolgens vertelt zij iets over de
bredere context, waarbij ze stilstaat bij
enkele voorlopers van de Reformatie in
Europa en in Nederland. De aandacht
gaat hierbij vooral uit naar de bewe

ging van de Moderne Devotie. Aan bod
komen verder enkele hervormers na
Luther en de manieren waarop de
Luther-Reformatie is beleefd. Het tweede
deel van de voordracht bestaat uit een
korte schets van het protestantse leven
in Noord-Limburg, waar het katholicisme
overheerste en het protestantisme altijd
een ondergeschikte rol heeft gespeeld.

Handtekeningactie Dendron

Dag van de Rechten voor
de Mens
Amnesty International organiseert verschillende activiteiten rondom de Dag van de Rechten van de Mens die op
zondag 10 december plaatsvindt. Op het Dendron College vindt op vrijdag 8 december een handtekeningenactie plaats.

Duizendste boeking
SamenUitBus

De handtekeningenactie vindt
plaats op het Dendron College in
Horst. Hier wordt voor twee personen
aandacht gevraagd. Ten eerste worden
er handtekeningen verzameld voor
Xulhaz Mannan uit Bangladesh. Hij werd
vermoord omdat hij opkwam voor de
rechten van lesbiennes, homo’s,

biseksuelen en transgenders. Amnesty
International doet een beroep op
de regering in Bangladesh om het
onderzoek naar daders voort te zetten.
Daarnaast vraagt Amnesty International
aandacht voor gerechtigheid voor de
moord op Nakiea Jackson. Hij werd in
Jamaica doodgeschoten toen de politie

op zoek was naar een overvaller met
dreadlocks. Nakiea had dreadlocks,
maar was niet de overvaller. Verder
worden kerstpakketten gemaakt door
leerlingen van het Dendron College
verzorgt van een Amnesty boodschap.
Ook versiert de organisatie een kerst
boom in Horst met een kerstboodschap.

De Stichting SamenUitBus in Horst aan de Maas heeft onlangs
de duizendste ritboeking bijgeschreven. Mevrouw van Soest uit
Broekhuizen was de gelukkige duizendste boeking en zij werd
daarom afgelopen week namens de Stichting SamenUitBus tot
haar grote verrassing flink in de bloemetjes gezet.

Kerstviering
Mussenbuurt
De werkgroep Mussenbuurt in Horst organiseert op zaterdag
9 december voor alle bewoners van de buurt een kerstviering.
Dit jaar staat er niet zoals
voorgaande jaren een feesttent op
het Merelplein. De kerstmiddag
vindt plaats in Café Cox. Van 14.00
tot 17.00 uur zijn er voor inwoners
van de Mussenbuurt
kerstactiviteiten. Ze kunnen

bijvoorbeeld een kerststukje
maken en er is een fotohoekje,
waar ze foto’s kunnen maken in
kerstsferen. Verder is er een
kerstquiz met prijzen en wordt er
muziek gedraaid. Voor eten en
drinken wordt ook gezorgd.

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Niet geldig i.c.m. andere acties of inwisselbaar tegen contanten.

Lezing over bevers
in Horst

LET OP! HEEFT U
NOG RECHT OP EEN
BRILVERGOEDING?

IVN de Maasdorpen organiseert op maandag 11 december om
20.00 uur een lezing over bevers. Deze voordracht wordt gegeven door
Willy de Koning in het Zoemhukske in Horst.
Al sinds 2007 volgt en filmt
De Koning bevers. Uit de enorme
hoeveelheid beeldmateriaal en
opgedane kennis heeft ze een
documentaire samengesteld met een
compleet verhaal over het leven van
de bever. Tijdens haar lezing gaat
De Koning in op de leefwijze van de
bever, zijn uiterlijke kenmerken,
de vele soorten sporen die het dier
achterlaat, de leefomgeving,
z’n aanpassingsvermogen en zijn

invloed op z’n omgeving.
Verder komen de oorzaken van het
verdwijnen van de bever, zo’n 200 jaar
geleden, en de herintroducties, sinds
de jaren 80 van de vorige eeuw, aan
de orde. Ook brengt ze beverattributen
mee en wordt de door haar gemaakte
documentaire ‘Bevers in Nederland’
vertoond.
Meer informatie over de lezing
is te vinden op
www.ivn.nl/de-maasdorpen

VRAAG ER NAAR!

VESTIGING HORST - ST. LAMBERTUSPLEIN 2 - TELEFOON (077) 820 02 62

KOM, KIJK EN BEWONDER

CAMPSOPTIEK.NL
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Aandachtspunten verkiezingen

Lobbydocument O-twee
voor politiek
Ondernemersvereniging O-twee Horst aan de Maas en de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) hebben
woensdag 29 november hun lobbydocument overhandigd aan de politieke partijen van Horst aan de Maas. In het
documenten staan de kernpunten van de ondernemersverenigingen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Het lobbydocument werd woens
dagavond 29 november overhandigd
tijdens een vergadering van O-twee en
LWV samen met de politieke partijen.
“In alle Limburgse gemeenten worden
dergelijke lobbydocumenten aan de
politiek aangeboden”, vertelt Tom
Roefs, voorzitter van O-twee. “Wij ho
pen dat de kernpunten die wij in het
document hebben opgenomen,
aandacht krijgen in de verkiezingspro
gramma’s van de partijen. De samen
werking met de politiek is al goed,
eventuele verbeterpunten moeten we
echter niet laten liggen.” De partijen
zijn blij met het document laten ze

desgevraagd weten. “Ieder advies, of
het nu gevraagd of omgevraagd is, is
welkom”, zegt Roy Bouten (PvdA).
Paul Driessen van Essentie: “Het is goed
dat er verbindingen worden gelegd,
zoals die er al is tussen het onderwijs
en de ondernemers. Je moet elkaar
vinden en versterken.”

Verrassende thema’s
In het document zijn thema’s
opgenomen als bereikbaarheid en
ruimtelijke ordening. Roefs: “Het zijn
misschien niet allemaal verrassende
thema’s, wat we echter vragen is om
met ons in gesprek te gaan. zodat we

ideeën om kunnen zetten in acties.”
“In het document vragen we ook
aandacht voor de nieuwe burgemees
ter”, vult Janou Martens van LWV
Noord-Limburg aan. “Oud-burgemeester
Kees van Rooij heeft altijd goed contact
gehad met de ondernemers. Wij hopen
dat zijn opvolger ook oog heeft voor het
ondernemerschap. Het zou fijn zijn als
we op de een of andere manier mee
kunnen denken over de profielschets
voor de nieuwe burgemeester.”
“Een stuk als dit brengt de discussie over
diverse thema’s op gang”, aldus Driessen.
“Het helpt de focus te leggen”, beaamt
Bob Vostermans (CDA).

VVD stelt kieslijst vast
De leden van de VVD Horst aan de Maas hebben hun kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018
vastgesteld. Eerder werd al bekend dat Peter Elbers lijsttrekker is en Theo Douven lijstduwer.

De kandidatenlijst is samen
gesteld uit een veertigtal beschikbare
mensen. Secretaris Roger Klinkers

zegt blij te zijn met een kieslijst
waarbij de kwaliteit van alle kandida
ten prevaleert. De definitieve

kandidatenlijst is te vinden op hun
facebookpagina:
www.facebook.com/vvdhorstadmaas
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Lijsttrekkersinterview- Jim Weijs

‘We willen een plek in de coalitie’
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen interviewt HALLO Horst aan de Maas de lijsttrekkers van de
zes politieke partijen in Horst aan de Maas. Waar gaan zij zich de komende jaren sterk voor maken, wat zijn hun
ambities en wat hopen zij te bereiken? In deze aflevering Jim Weijs, lijsttrekker van D66+GroenLinks.

Weijs hoopt na de verkiezingen een
coalitiepartij te worden. “Momenteel
zijn we de kleinste fractie, met twee
zetels. Dat is soms veel werk ja,
grotere partijen kunnen de taken meer
verdelen. Aan de andere kant zou ik
het ook niet fijn vinden om er tijdens
een raadsvergadering alleen maar bij
te mogen zitten en niets te zeggen.

Ik hoop op een verdubbeling van het
aantal zetels. De intentie is om mee te
doen in de coalitieonderhandelingen.
Of er bepaalde onderwerpen zijn waar
absoluut niet over te onderhandelen
valt? “Op dit moment niet. Mochten we
daadwerkelijk een wethouder mogen
leveren, dan word ik dat niet, maar
Thijs Kuipers”

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

Hij is de jongste lijsttrekker deze
verkiezingen. Net 22 jaar en pas twee
jaar actief als gemeenteraadslid.
Een beginneling op het politieke vlak
vindt Jim Weijs zich zelf echter niet
meer. De interesse voor politiek was
er al op de middelbare school. Het
vuurtje werd aangestoken door zijn
docent geschiedenis, zelf lid van de
PvdA. Die wist dat Jim zich interes
seerde voor de politiek en raadde hem
aan zich aan te sluiten bij een politieke
partij. Dat werd D66. “Ik werd lid van
de landelijke partij en dan ben je auto
matisch ook lid van de lokale fractie”,
vertelt de in Lottum woonachtige Weijs.
Op zijn achttiende belandde hij op de
kieslijst. Die bestond toen nog vooral
uit mannen die een stuk ouder waren.
“De gemiddelde leeftijd was toen
inderdaad een stuk hoger. Er stonden
weinig jongeren en vrouwen op de lijst,
dat vonden we ook heel jammer. Op de
kieslijst voor de komende verkiezingen
hebben we gezorgd voor een goede
mix van jong en oud, man en vrouw en
ook afkomstige uit de diverse dorpen.”
Weijs studeert in Nijmegen waar
hij de master North American Studies
volgt. Daarna wil hij naar de Docenten
Academie. Zijn doel is om uiteinde
lijk op een middelbare school voor

de klas te gaan staan. “Ik twijfel nog
over welk vak ik wil gaan geven:
Engels of maatschappijleer. Het lijkt
me in elk geval interessant om iets
met mensen te gaan doen en zo een
bijdrage te leveren aan de maatschap
pij.” Datzelfde geldt voor zijn politieke
werk. Enkele maanden geleden werd
hij gekozen als lijsttrekker van de
partij. Tegelijkertijd vonden de eerste
gesprekken plaats met GroenLinks.
“We wisten dat deze partij mee wilde
doen met de gemeenteraadsverkiezin
gen. We zijn toen in gesprek gegaan
over een mogelijke samenwerking.
Van tevoren stond al vast dat ik bij een
eventuele samenwerking lijsttrekker
zou zijn. Uiteraard zijn er verschil
lende tussen de beide partijen, maar
ook veel overeenkomsten. We volgen
dezelfde lijn en zijn één partij. We zijn
beide progressieve partijen die groen en
sociaal(liberaal) zijn en die duurzaam
heid hoog in het vaandel hebben staan.
Als D66 hebben we de laatste jaren in
de raad dit progessieve, groene en duur
zame beleid al geprobeerd uit te dragen
en ik denk dat dat ook heel aardig gelukt
is. Vandaar dat GroenLinks ook enthou
siast was over de combinatie met D66,
omdat ze zagen dat wij met deze combi
ons het hardste in zullen zetten voor een

stap vooruit in deze gemeente als het
gaat om hoe we met onze natuur, dieren
en mensen omgaan. Als D66+GroenLinks
staan we dan ook voor een goede balans
tussen economie, onze inwoners en al
het andere dat leeft”
Vier jaar geleden was het dualisme
in de gemeenteraad (raad en het
College van B&W horen afhankelijk van
elkaar te opereren, red.) een belang
rijke pijler voor toenmalig lijsttrekker
Henk Kemperman. “Dat is voor ons nog
steeds een belangrijk item”, zegt Weijs.
“Eind vorig jaar hebben we nog samen
met de PvdA een motie ingediend voor
het vormen van een werkgroep die
gaat werken naar meer dualisme. Er is
al verbetering, maar nog niet genoeg.”

’Ik hoop op een
verdubbeling van het
aantal zetels’
Duurzaamheid vormt de rode
draad in het verkiezingsprogramma
voor 2018. “En dan in de breedste zin
van het woord. Dus ook aandacht voor
boerenbedrijven en hoe ouderen langer
thuis kunnen blijven wonen.”
D66 heeft in Horst aan de Maas
altijd een plek in de oppositie gehad.

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Bent u op zoek naar werk?
Wij zijn op zoek naar u!

Slender You Fit
Sport en Afslankinstituut
Voor onze vestiging te Horst en Haelen
zijn wij op zoek naar:

Concrete oplossingen

• een vlotte, vriendelijke, representatieve collega
voor het begeleiden van de sportactiviteiten in de
salon en het geven van voedingsadviezen;
• parttime (ca. 10-15 uur), flexibel inzetbaar;
• bereid om opleiding te volgen.

De Partij van de Arbeid Horst aan de Maas organiseert op dinsdag 12 december wederom een klapstoel
zitting. Het thema van deze klapstoelzitting is onderwijs.

Interesse?
Voor meer informatie kan contact worden
opgenomen met: Mevr. T. Peeters, tel. 06 33178333.

Klapstoelzitting PvdA
De insteek van de klapstoelzit
ting is dat het openbaar en informeel
is. Hierbij gaat de PvdA in gesprek
over verschillende kwesties, op
12 december dus over het onderwijs.
Passend onderwijs, toegang tot zorg
en kleine scholen zijn onderwerpen

die in deze klapstoelzitting voorbij
komen. Daarnaast wordt behandeld
hoe de gemeente kan deelnemen in de
ontwikkelingen binnen het onderwijs,
maar er is ook ruimte voor andere
onderwerpen binnen het thema.
De klapstoelzitting is vrij toeganke

lijk voor personen die concrete oplos
singen willen bedenken voor grote en
kleine maatschappelijke knelpunten.
Leden van PvdA Horst aan de Maas
zijn ook aanwezig. De zitting begint
dinsdag 12 december om 19.30 uur in
Basisschool Mariaschool in Tienray.

Schriftelijke sollicitaties binnen 2 weken richten aan:
Slender You Fit • Weltersweide 1 • 5961 EK Horst
of mailen naar: info@slenderyoufit.nl
www.slenderyoufit.nl
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Het hoofd koel

AVOC-HVC-VCM MB1
kampioen
KERSTLUNCH
€ 9,95

p.p.

DONDERDAG 21 DECEMBER

Door: volleybalvereniging AVOC-HVC-VCM
De meisjes B1 van AVOC-HVC-VCM begonnen zaterdag 2 december aan hun een na laatste wedstrijd van de
eerste competitiehelft tegen de grote concurrent in de poule Hovoc MB2 uit Horst. Voor de wedstrijd was het
duidelijk dat er twee sets gewonnen moesten worden om kampioen te worden.

+ VRIJDAG 22 DECEMBER

Met Tomaten-paprikasoep, broodjes met zoet en hartig beleg,
salades, jus d’orange, chocomel én onbeperkt Koffie of thee.
Mogelijk

Reserveer snel!
Tel. 077-3980003

tussen 11.30

info@beejmooren

en 14.00 uur

.nl

Groenewoudstraat 1 Horst · www.beejmooren.nl ·

/beejmooren

EuroTree Horst BV is een boomkwekerij en gevestigd in het
Noord-Limburgse Melderslo. Wij zijn gespecialiseerd in het
kweken van heesters, coniferen en snoeivormen. Kwaliteit en
service staan bij ons hoog in het vaandel. EuroTree teelt op
120 ha vollegrond, 4 ha kas en 3 ha containerveld een breed
scala van kwaliteitsproducten, die hun weg vinden in Westen Oost-Europa.
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

Commercieel
talent
m/v

Heb jij:
•
•
•
•
•

een proactieve houding en commercieel inzicht;
hbo werk- en denkniveau;
kennis en aﬀiniteit met boomkwekerijproducten is een pré;
geen 8:00 tot 17:00 mentaliteit;
een zelfstandige werkhouding, maar ben je tegelijkertijd
ook een teamplayer;
• naast beheersing van de Engelse taal in woord en
geschrift is enige kennis van Duits gewenst.
Over de functie:
• relatiebeheer van bestaande klanten;
• acquisitie van nieuwe klanten;
• verkopen van en advies geven over ons totale
productenpakket;
• onze goede naam uitbouwen en de marktpositie bewaken;
• een goede band opbouwen met onze relaties;
• meedenken met de klant en optimale oplossingen
aanbieden.
Wij bieden:
• een uitdagende functie met veel afwisseling en ruimte
voor eigen inbreng;
• prettige werksfeer bij een informeel bedrijf, een platte
organisatiestructuur met korte lijnen;
• goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris,
bij een gezond en groeiend bedrijf.
Heb jij interesse in deze functie?
Mail dan jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae naar
admin@eurotree.nl. Voor meer informatie over deze
vacature kun je contact opnemen met
Dhr. Eef van Os: 06 - 5331 2229

Om 13.00 uur gaf de scheids
rechter in de gymzaal van Hegelsom
het startsignaal voor de eerste set.
De meiden begonnen enthousiast
en gemotiveerd aan de wedstrijd en
wisten daardoor de eerste set over
tuigend binnen te halen met 25-15.
De tweede set werd het spannend.
Gelukkig hielden de meiden het hoofd
koel en werd de tweede set met 25-22
gewonnen en werd het kampioen
schap binnengehaald. Hiermee was

het kampioenschap binnen voor
Sanne, Teuntje, Sandra, Puck, Ilse,
Femke, Pien, Wieneke, Sanne en hun
coaches Michel en Chelle Korstjaans,
maar de wedstrijd nog niet.

Focus weg
Even was de focus weg, want er
was sprake van een achterstand in de
derde set van maar liefst elf punten.
Toch lukte het de kampioenen om het
gat te dichten en werd de derde set

nog gewonnen met 25-22. Door een
goede servicebeurt in de vierde set
werd ook de laatste set gewonnen
en de wedstrijd met een 4-0 winst
afgesloten.
Na de wedstrijd was het feest.
Met de kleren aan en de champagne
in de hand werd er gedoucht. Met
nog één wedstrijd van de eerste
competitiehelft te gaan, heeft het
team ongeslagen het kampioenschap
behaald.

Waterkoud en miezerig

Melderslo gelukkige
winnaar
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Misschien was het door het waterkoude en miezerige weer? Maar er viel over de hele wedstrijd tussen
SV Melderslo en VVV’03 zondag 3 december voetballend niet veel te genieten van beide kanten. Het werd
uiteindelijk 1-0.
De gasten uit Venlo waren duidelijk
gekomen om het middenveld van
Melderslo en dan vooral Bart Verheijen
deze middag niet in het spel te laten
komen. Daar stond tegenover dat
Melderslo zelf nauwelijks of niet bij
machte was om echte openingen te
creëren. Een rustig afwachtend begin
van beide kanten, met weinig acties
voor beide doelen.

Drie keer is
scheepsrecht
Rond de 16e minuut kreeg
Melderslo drie corners op rij. Drie keer
is scheepsrecht normaal gesproken,
maar de grote kopkans werd helaas
gemist door Tom Verlinden. Verder
was het een aantal spaarzame schoten
op doel dat of gemist werd of goed
gestopt werd door de keeper van

VVV’03. Opmerkelijk was nog een
penaltymoment vlak voor rust, dat voor
iedereen buiten de lijnen zeker was,
maar helaas had de scheidsrechter er
niet het zicht op. Het bleef dus 0-0 voor
rust.
Na rust leek het er even op dat
VVV’03 iets verder op ging schuiven en
Melderslo wat meer onder druk wilde
gaan zetten, maar dat was niet van
lange duur. Bijna was het een eigen
doelpunt van een VVV-verdediger
die een voorzet van Tom Verlinden
maar net over het eigen doel wist te
werken. Even later in de 54e minuut
kreeg Melderslo wat het eigenlijk de
eerste helft al had moeten hebben,
een penalty. Via een goede combinatie
werd Bart Verheijen goed vrij gespeeld
in het zestienmetergebied. Bart maakte
slim gebruik van het geringe contact
dat er was met de VVV-verdediger

en ging naar de grond. Bart Teeuwen
schoot vanaf de elfmeterstip koelbloe
dig raak: 1-0. Melderslo hield het met
hard werken redelijk goed overeind en
had zelfs kans op meer als er iets beter
en slimmer overleg was voor het doel
van de tegenstander.

Heel erg
gevaarlijk
Maar ook VVV kreeg nog enkele
mogelijkheden in het laatste kwartier,
zonder echt heel erg gevaarlijk te
worden. Kortom, Melderslo een geluk
kige winnaar deze middag. Met een
scheidrechter die toch de wedstrijd niet
helemaal goed aanvoelde. Te veel gele
kaarten met name voor de tegenstan
der VVV’03. Ietwat overdreven in de
ogen van de supporters die de water
kou getrotseerd hadden deze middag.
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Sparta’18 verslaat
koploper Someren
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Op een koud sportpark De Potacker in Someren heeft het eerste herenteam van Sparta’18 uit Sevenum op
zondag 3 december de eerste uitoverwinning van het seizoen binnengehaald. Op bezoek bij de koploper wonnen de
Sevenummers verdiend met 0-2.

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

3 van de 4 slaagt!

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

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
H
in

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

In de 25e minuut was het Pim
Nellen die Sparta’18 op voorsprong
bracht. Op de rand van het
zestienmetergebied schoot hij de bal,
via een been van een verdediger,
onhoudbaar in de bovenhoek. Vlak voor
rust verdubbelde Maarten Lucassen de
voorsprong. Uit een vrije trap schoot hij
geheel vrijstaand de 0-2 binnen.
Someren probeerde in de tweede helft
het spel te maken, maar het was juist
Sparta’18 dat gevaarlijk bleef. Direct na

rust waren er twee goede kansen voor
Bart Schouten. Allereerst raakte hij
vanuit een corner de lat en enkele
minuten later schoot hij voorlangs. Na
iets meer dan een uur spelen had Bart
Schouten wederom een goede
mogelijkheid. Slim speelde hij zich vrij
tussen de centrale verdedigers van
Someren, maar zijn inzet ging over.
In het laatste gedeelte van de
wedstrijd schoof Someren steeds meer
spelers naar voren wat voor extra druk

zorgde op het doel van keeper Yannick
Vullings. Verder als een kopbal in de
handen van Yannick Vullings en een
afstandsschot buitenkant paal kwam
Someren deze dag niet. Sparta’18
kreeg nog wel een levensgrote kans.
Rob Peeters mocht alleen op de
doelman afgaan, maar kreeg de bal in
twee instanties niet in het doel. Al met
al kan Sparta’18 tevreden terugkijken
op de wedstrijd en haalde het een
dikverdiende overwinning.

Het salaris is volgens cao
Wij vragen een zelfstandige en flexibele inzet
Fulltime of parttime in overleg
In bezit van Code 95
Ervaring trekker/oplegger (walking floor)

FCJ-NL Transportes B.V. | Lottumseweg 6 | 5872 AB Broekhuizen

Door: volleybalvereniging Set Up
Voor het eerste damesteam van volleybalvereniging Set up uit Meerlo stond zaterdag 2 december Argos DS 1
uit Oeffelt op het programma. Set Up ging er met 4-0 met de winst vandoor.
1 mede door veel foutjes aan Meerlose
kant lang bijblijven. Maar vanaf 14-14
vonden de Meerlose dames het genoeg
en via een paar goede servicebeurten
liepen ze uit naar 20-16 en werd ook
deze set zonder echt goed te spelen
gepakt met 25-20.
De derde set was de beste set
van Meerlose kant. Er werd vanaf het
begin geconcentreerd gespeeld en via
een goede servicedruk, een goede
passing en gevarieerde aanvallen had
Argos DS 1 in deze set helemaal niets
te vertellen en via 11-7 werd het 19-8.
Deze set werd dan ook heel gemakke
lijk met 25-12 binnengehaald.

•
•
•
•
•

CHAUFFEUR m/v

Heb je interesse of wil je meer info?
Bel 06 17 30 80 50

Set Up wint van Argos
De dames uit Oeffelt stonden in
de middenmoot en aangezien de
concurrenten eerder op de avond
punten hadden laten liggen konden
de Meerlose meiden bij een goed
resultaat hun koppositie verder
verstevigen. De eerste set ging in het
begin gelijk op maar vanaf 13-9
konden de Meerlose dames een
gaatje van een paar punten slaan en
bouwden dit uit naar 18-12. Door een
mindere fase kwam Argos DS 1 terug
tot 19-17. Maar de Meerlose ploeg
herpakte zich en via 23-17 werd de
set winst gepakt met 25-19.
Ook de tweede set kon Argos DS

is op zoek naar een

De vierde set ging in het begin
weer gelijk op tot 8-7, maar toen
schakelde de ploeg van coach Bart
Schmeits een tandje bij en liepen
ze weer uit naar 12-7 en 17-10. De
Meerlose ploeg kon ook deze set niet
meteen doordrukken en ze lieten de
dames uit Oeffelt door veel persoon
lijke fouten en ongeconcentreerd spel
terugkomen tot 19-18. Verder liet
Set Up DS 1 het niet komen en via
23-18 werd ook het vijfde punt met
een setwinst van 25-18 binnenge
haald. Zaterdag 9 december staat de
uitwedstrijd tegen Apollo Mill DS 1 op
het programma.

Voltige in Horst aan de Maas

KERSTBOMEN
TE KOOP
NIEUWE LIND

VENRAYSEWEG 109
06-24877263

Ruiterclub Sevenum en gym- en turnvereniging Hosema Sevenum introduceren voltige in Horst aan de Maas.
Voltige is acrobatiek op een bewegend paard.
Afgelopen zomer, tijdens het
evenement Passie voor Pony en Paard
in Sevenum, zijn er workshops en
shows voltige gegeven. Volgens de
initiatiefnemers bleek dat er veel
animo en enthousiasme was voor
voltige. Die dag hebben veertig
kinderen deelgenomen aan de
proeflessen. Een werkgroep bestaan

de uit leden van Hosema en Ruiterclub
Sevenum is vervolgens aan de slag
gegaan om te onderzoeken of er een
vervolg mogelijk zou zijn om voltige te
introduceren in Horst aan de Maas.
En die bleek er te zijn. In maart worden
kennismakingslessen georganiseerd op
twee locaties: Manege Sevenum en
Manege Lottum. Vervolgens komt er

een lesaanbod van een blok van
vijf lessen in de periode maart en
april. De voltigelessen worden
gegeven door professionele en
ervaren begeleiders, afkomstig van
Voltigevereniging de Wittegheit.
Voor vragen, informatie en
aanmelden: voltigehorstaandemaas@
gmail.com

Kerstbomen:
• Nordmann
• Omorika
• Fijnspar
• Fraseri
• Glauca
In pot of gezaagd

- Maandag t/m zaterdag
vanaf 09:00 uur
- Zondag vanaf 10:00 uur
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Zwemmen om Geusseltbadtrofee

Veldrijden

Wintercompetitie
Schaak Meterik
De veldrijders en mountainbikers strijden op zondag 17 december
in de Schadijkse Bossen in Meterik in de twaalfde wedstrijd om de
Toma Cycles Cup. Toma Cycles is vanaf dit seizoen de hoofdsponsor van
een competitie over zeventien wedstrijden voor veldrijders en
mountainbikers. De wedstrijden worden verreden tussen begin oktober
en eind januari.
Het Limburg Express Cycling Team
(LECT) organiseert deze wedstrijd in
de Limburgse wintercompetitie. In de
Schadijkse Bossen is een vaste
mountainbikeroute aangelegd.
Het parcours van de wedstrijd is
2,6 kilometer lang en gaat over een
gedeelte van deze route. Vooral het
zware gedeelte met de beklimmingen
wordt ingezet om een selectief
parcours uit te zetten. De jeugd rijdt
een kortere ronde van ongeveer
1.000 meter. De vaste MTB-route van
17 kilometer is in 2012 tot stand
gekomen door een samenwerking
van Stichting MTB Promotie
Noord-Limburg en Staatsbosbeheer.
Om deze mountainbikeroute te
ondersteunen, heeft LECT daarom een
wedstrijd voor recreanten opgezet.
Iedereen met een fiets en helm mag

GRATIS
ENTREE

deelnemen. Deze categorie staat los
van de wintercompetitie. De
inschrijvingsopbrengsten komen ten
goede aan het onderhoud en
ontwikkeling van de MTB route.
De start is om 09.30 uur en na een
half uur wordt de uitslag opgemaakt.

Van amateurs
tot masters
Om 10.15 uur starten de nieuwe
lingen/junioren (cross en mountain
bikie) en vrouwen. Vervolgens om
11.15 uur de oudste jeugdcategorie.
Om 12.00 uur zijn de veldrijders
(zowel amateurs als masters) aan de
beurt. Om 13.20 uur start de jeugd in
twee verschillende categorieën.
Voor meer informatie kijk op
www.limburgcross.nl

Door: Judith van Meijel, zwemvereniging HZPC
Elf zwemmers van HZPC uit Horst reisden op zondag 3 december af naar Maastricht voor de wedstrijd Geusseltbadtrofee. Daar haalden de leden van de Horster vereniging goede resultaten.
Imke opende de wedstrijd met een
mooie tijd op de 400 meter vrijeslag.
Daarna kwamen alle 50 meters aan
bod. Op de 50 meter vlinderslag zwom
Jorn een persoonlijk record waarbij hij
maar liefst 25 seconden onder zijn oude
record kwam en zwom Floor precies de
limiet voor de Nederlandse kampioen
schappen.
Hierna werden alle 200 meters
gezwommen. De miniorenzwemmers
Jesse en Jorn zwommen allebei hun

eerste 200 meter ooit. Op de 200 meter
wisselslag zwom Pleun een dik per
soonlijk record, 8 seconden onder haar
oude record, en haalde ook Björn een
halve seconde van zijn tijd af. Op de 200
vlinder zwommen Serafina en Manon
K. nek aan nek en tikten uiteindelijk
15 honderdsten na elkaar aan. Daniël
verbeterde zijn pr op dezelfde afstand
met 2 seconden.
Als laatste werden alle 100 meters
gezwommen. Op de 100 meter school

slag zwom Pleun opnieuw een heel
mooi pr en op de 100 meter rugslag
zwom Maud voor het eerst in de 1,10
minuten, wat ook een pr betekende.
Na de lange dag haalden Manon, Floor,
Björn en Imke hun pr’s net niet, maar
kwamen ze wel dicht in de buurt.
Op de afsluitende estafette 4x50
meter wisselslag mixed zwommen
Imke, Björn, Serafina en Daniël naar een
eerste plaats, waardoor zij een mooie
beker in ontvangst mochten nemen.

SV Melderlso-korfbalsters
verliezen na moeizame wedstrijd
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 3 december tegen Heumen 1 uit Heumen. De wedstrijd
werd gespeeld in sporthal De Passelegt in Overasselt. De wedstrijd eindigde in een stand van 14-10.
SV Melderslo begon wat minder
scherp aan de wedstrijd dan Heumen.
Waar een aantal speelsters van Heumen
erg zuiver was in haar schoten, miste SV
Melderslo collectief veel kansen. Vanaf
het begin liep Melderslo daardoor eigen
lijk achter de feiten aan. Geen enkele
keer in de eerste helft wist SV Melderslo
op voorsprong te komen. De schade

bleef in het begin van de eerste helft
beperkt, maar in de rust keek de ploeg
al tegen een 9-5 achterstand aan. Na
rust was Heumen nog steeds zuiverder
dan SV Melderslo. Het liep uit tot 11-5 en
Melderslo bleef moeite houden met het
afmaken van de kansen. Ook het creëren
van kansen werd steeds moeilijker. Toen
de 11-6 eindelijk viel, leek het team

CHRISTMAS
KICK-OFF

daar weer wat energie uit te halen. Er
werden meer kansen gevonden en het
lukte nu ook om deze af te ronden. SV
Melderslo kwam terug tot 13-9. Het gat
was echter te groot om voor het eind
signaal nog te dichten. Beide ploegen
scoorden in de slotfase nog één keer,
waardoor SV Melderlso met een 14-10
verlies weer naar huis moest.

dresscode
christmas

30+
ZATERDAG 23 DECEMBER
20.00 - 01.00 uur
Welkomstbubbel
inclusief hapjes

Equestrian Centre
de Peelbergen
Travers 5
Kronenberg
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Belangrijke winst Hovoc in Tilburg
Door: Bart Neervoort, volleybalvereniging Hovoc
Het eerste herenteam van Hovoc uit Horst reisde op zaterdag 2 december naar Tilburg om het tegen Volley
Tilburg HS2 op te nemen. De Horstenaren namen een 3-1 overwinning mee naar Limburg.
Verschillende tactieken heeft
coach Bob Soberjé beproefd en met de
nieuwste sturing jaagde hij de heren
van Hovoc het veld in tegen Volley
Tilburg. Deze eveneens voormalig
derde divisionisten hadden al verdien
stelijk gemaakt door in de middenmoot

van de competitie te staan. De Horster
heren gingen rustig van start om
langzaam maar zeker een puntje voor
sprong te pakken. Voordat de set goed
en wel was afgelopen, was het al een
gelopen strijd en uiteindelijk met 19-25
ging de eerste set naar Hovoc.

Alle rust in huis, maar met een
kleine notie van de hoge persoonlijke
foutenlast werd de tweede set
aangevangen. Tom Weijs wist de
middenspeler te vinden en dat gaf
Niek Jans en Lars Bouten de kans om
de ballen van buiten snoeihard naar

Rallyteam Bas4cars
Nederlands Kampioen
Het rallyteam van Bas4cars uit America is onlangs Nederlands kampioen geworden in de T1-klasse van het
off-road racing. Dit na vorig jaar ook al kampioen te zijn geworden in de T2-klasse.

Bas4cars is een garagebedrijf
dat veel doet in de Landroversport.
Sinds bijna drie jaar bouwt het bedrijf
zelf rally-auto’s. Vorig jaar reed er voor
het eerst een team van het bedrijf
mee in races, toen in de T2-klasse.
In die klasse werd het team direct
kampioen. Dit jaar werd er daarom
gestart in de hogere T1-klasse. Na
de drie races van dit jaar, werd op

basis van een puntenklassement het
rallyteam van Bas4cars als kampioen
aangewezen. Bas van Driel van
Bas4cars: “We hebben dit jaar heel
constant gereden. We hebben geen
enkele race gewonnen, maar over de
drie races genomen wel de meeste
punten behaald.”
Nu het team dit kampioenschap
binnen heeft, liggen de eerste plannen

liv
e

M
Co et
ok
in
g! !

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

gratis

Kijk voor meer informatie en het complete assortiment op

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

voor de toekomst al klaar. Het team wil
meer op internationaal niveau gaan
rijden. “We gaan volgend jaar meedoen
aan de Morocco Desert Challenge.
Voor het jaar daarna staat de African
Eco Challenge op het programma.
Dat zijn echt de grote internationale
rally’s, waar het team van Gerard de
Rooy bijvoorbeeld aan meedoet”,
aldus Van Driel.

binnen te timmeren. Toch waren er wat
slordigheden links en rechts, want het
kwam niet tot een grote voorsprong.
Met wederom 19-25 werd de tweede
set afgesloten.
De derde set werd iets te rustig
begonnen en al snel was er een
onverwachte achterstand. Tilburg had
zijn tanden in de set gezet en Hovoc
leek moeilijk onder druk vandaan te
komen. Met 22-19 achterstand wist

Hovoc nog een versnelling tot 22-23
in te zetten, maar wist niet door te
drukken. Tilburg pakte alsnog met
26-24 de derde set.
Ondanks een constante voorsprong
leek er toch onnodige spanning onder
de Horster heren te leven. Nergens
voor nodig, want de voorsprong
werd groter en niet meer afgegeven.
Met 18-25 kon de wedstrijd met 1-3
winst voor Hovoc afgeschreven worden.

Cheque voor strijd
tegen kanker
Bezoekers van Jumbo Phicoop Sevenum konden hun statiegeld
bonnetje inleveren voor Isa Stappers. Isa gaat met de organisatie Tour for
Life in acht dagen 1.300 kilometer fietsen in strijd tegen kanker. Met de
statiegeldbonnetjes was er 454 euro opgehaald, Jumbo Phicoop Sevenum
heeft dit bedrag verdubbeld.

Het totaalbedrag dat Isa Stappers
heeft opgehaald via Jumbo bedraagt in
totaal 908 euro. Het sponsorgeld gaat
naar Daniel ten Hoed Stichting. Deze
stichting gaat de strijd tegen kanker

aan door het financieren van kanker
onderzoek, uitgevoerd door Erasmus
MC Kanker Instituut. Isa Stappers nam
de cheque in ontvangst van Rob Geurts
van Jumbo Phicoop Sevenum.

Culinaire feestdagen
Heeft u al een beetje zin in kerst en oud op nieuw? Kaarsjes aan, lampjes in de boom, goed gezelschap,
een flesje bubbels en lekker eten. Meer hebben we in deze tijd van het jaar niet nodig.
Vergeet voor even de stress rondom het organiseren van het kerstdiner, de zorgen over de feestdagen of de
nieuwjaarsborrel. Leun achterover en geniet van de vele mooie lichtjes om u heen, een warme kop koffie op de
bank, de kerstliedjes op de radio en de feestelijke sfeer die overal te voelen is.
Of u nu zelf kookt of buiten de deur gaat eten; in goed gezelschap smaakt alles beter. Dus trek uw mooiste
outfit aan, dof uzelf een beetje op en schuif gezellig aan of organiseer een fantastische borrel. Het is niet voor niets
‘the most wonderful time of the year’.
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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

UNDERLAYMENT PLATE,5N0
per stuk • incl. btw

122 x 244 x 1,9 cm

€ 28

Inschrijvingen Rundje um
ut Hundje 2018 geopend
De vierde editie van het hardloopevenement ‘Rundje um ut Hundje’ gaat op zaterdag 28 april plaatsvinden. De
inschrijvingen hiervoor zijn op vrijdag 1 december geopend. De eerste 400 personen die zich inschrijven ontvangen
een Rundje um ut Hundje-lopersshirt.

AUTOMOBIELBEDRIJF
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

PEETEN BV

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.
www.peetenmobiel.nl

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod!

Hieronder een korte beschrijving van de
vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind
je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons
bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Operator steenfabriek – Vac.nr. P019039

Je stelt de persmachine in, verhelpt storingen, voert klein onderhoud
uit en past indien nodig instellingen aan. Ook zorg je dat het proces
rondom het bakken van de klei goed verloopt. Je hebt een mbo- of
lts-diploma.

Medewerker varkenshouderij – Vac.nr. P018997

Je voert zelfstandig alle werkzaamheden uit in de dek- en drachtstal
en de zeugenopfokafdeling. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring en bent
parttime of fulltime beschikbaar.

Heftruckchauffeur plantenkwekerij – Vac.nr. P018724

Je verzorgt het heftruckwerk in de loods en kas. Ervaring met de heftruck en een geldig certificaat is een must.

Parttime sorteermedewerker champignonkwekerij
Vac.nr. P018689

Voor ca. 10-25 uur per week. Je gaat assisteren bij de machinale
oogstwerkzaamheden en maakt machines schoon. Vroeg beginnen is
voor jou geen probleem.

Technisch medewerker glastuinbouw – Vac.nr. P018652

Jij regelt al het technische werk binnen het bedrijf zoals machine-onderhoud, storingen oplossen en reparaties uitvoeren. Ook denk je mee
in procesverbeteringen. Je hebt een afgeronde mbo-opleiding richting
techniek en/of tuinbouw.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl of
bel ons!

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl

Volwassenen kunnen zich inschrij
ven voor de afstanden 5 en 10
kilometer. Voor de jeugd staan dit jaar
de volgende afstanden op het
programma: 350, 500, 1.250 en 2.500
meter. In de voorbereiding van het
hardloopevenement is er dit jaar extra
aandacht voor de jeugd, zo worden er
in maart hardloopclinics georganiseerd.

De organisatie van Rundje um ut
Hundje geeft aan het belangrijk te
vinden jeugd te motiveren om meer te
bewegen.
Het hardloopevenement vormt
de afsluiting van de sportweek ‘Sport
aan de Maas’. Dit was de voor
gaande edities ook het geval. In de
editie van 2017 liepen er ruim 1.000

deelnemers mee. Deze afsluiting van
de sportweek is tot stand gekomen
met gemeente Horst aan de Maas,
Centrummanagement Horst en Horster
Horeca.
Inschrijven voor de hardloopwed
strijd kan op www.rundjeumuthundje.
nl. Daar is ook meer informatie te
vinden over de hardloopclinics.

Oxalis verliest nipt van koploper
Door: korfbalvereniging Oxalis
Korfbalvereniging Oxalis was er klaar mee om met lege handen naar huis te gaan na drie verloren wedstrijden in de overgangsklasse. Daarom gingen de dames zondag 3 december vol goede moed op weg naar Bladel.
Daar mochten ze het opnemen tegen de nummer 1: het eerste van team van Bladella. Oxalis verloor met 11-8.
In het begin van de wedstrijd was
te merken dat Oxalis de klappen van
afgelopen weken nog geen plek had
gegeven. Na een kwartier keken ze
tegen een 4-1 achterstand aan. De
dames wisten zich te herpakken en
trokken de stand voor de rust gelijk
naar 4-4. Beleving schoot de eerste
helft tekort. Dit is iets wat Oxalis beter
moet gaan doen in de tweede helft,

als ze met punten naar huis willen
gaan.
Het gelijkspel wist de thuisploeg
meteen na rust van Oxalis af te nemen
en Bladella nam de leiding met 6-4.
Ergens ging er een knop om bij Oxalis,
waardoor ze een voorsprong van 6-7
pakte. Het was zaak om over de tegen
stander heen te gaan en het gat te
vergroten, maar het geloof ontbrak bij

Oxalis en Bladella kwam terug. Hierna
lukte het de dames ook niet meer om
bij te komen.
Oxalis verloor met 11-8. De
dames gaan wederom zonder punten
naar huis. De verschillen zijn klein
in de overgangsklasse. Oxalis laat
zich niet kennen en de dames gaan
er alles aan doen om de komende
weken punten te pakken.

VV Hegelsom wederom met lege
handen naar huis
Door: voetbalclub VV Hegelsom
Op het voetbalveld in Hegelsom speelde het eerste team van VV Hegelsom tegen het eerste team van SV
Oostrum. De uitploeg wist op zondag 3 december met de winst naar huis te gaan. De wedstrijd eindigde in 0-1.
Ondanks het feit dat Hegelsom de
gehele wedstrijd dominerend was,
stond het eerste team van VV
Hegelsom na 90 minuten wederom
met lege handen. De mannen van
trainer Math Joosten hadden de beste
mogelijkheden in de beginfase van de
wedstrijd. Na 10 minuten was er
echter meteen een tegenvaller voor
Hegelsom. Jordi Geurts kwam één op
één met de keeper van SV Oostrum,
maar kwam ongelukkig in botsing en

verdraaide zijn knie.
Jordi Geurts moest noodgedwongen
gewisseld worden. Hij zal de komende
wedstrijden waarschijnlijk niet meer
in actie komen. Na enkele afstands
schoten van onder andere Rik Linders
en Damian Linders van VV Hegelsom 1,
was het toch SV Oostrum dat het eerste
doelpunt mocht noteren. Dit ontstond
via een droge schuiver die doelman
Joris passeerde. In de tweede helft was
het spelbeeld hetzelfde. Hegelsom had

de gehele 45 minuten onder controle,
maar wist niet te scoren. Een vrije
trap van Jordi Janssen belandde in
de zijkant van het doel en een vrije
trap van Bas Stappers eindigde op de
kruising.
Het zat Hegelsom wederom niet
mee. Een zure nederlaag tegen de
koploper van de onvoorspelbare
vierde klasse. De volgende wedstijd
is uit tegen DEV-Arcen. Hopen voor
Hegelsom dat de gifbeker leeg is.
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15 VRAGEN

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

Naam
Woonplaats
Leeftijd
School

Martijn Berghs
Meerlo
15 jaar
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou nog een keer naar Afrika willen.

Deze droom komt wel gelukkig uit,
want ik ga deze zomer naar Afrika met
mijn familie. Het lijkt me daar heel erg
mooi en het lijkt me heel vet om alle
wilde dieren te zien. Dat is toch anders
dan in een dierentuin.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te

bezorger Sevenum

m/v

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

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

hebben, welke zou dat dan zijn?
De precieze leeftijd weet ik niet, maar
ergens tussen de 20 en 30 jaar.
In deze periode mag je al autorijden,
drinken en nog veel meer dingen.
Door dit alles lijkt me dit een leuke
leeftijd.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dit is best een moeilijke vraag, omdat
ik toch graag mijn eigen ding doe.
Het beste advies wat ik dan toch heb
gekregen is denk ik het advies van mijn
voetbaltrainer. Toen ik ongeveer 12 jaar
was, gaf hij met het advies om te gaan
keepen in plaats van alleen voetballer
te zijn. Dit heeft uiteindelijk heel erg
goed uitgepakt.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zouden dat dan zijn?
Dan zou ik in Italië geboren willen zijn.
Hier hebben ze altijd lekker weer en
lekker eten. Het land vind ik ook mooi,
want het is toch wel veel anders dan
Nederland. In Italië zijn allemaal mooie
bergen en dat heb je in Nederland niet.
Ik ga altijd graag op vakantie naar
Italië.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Mijn moeder vertelt vaker dat ik als
baby al met 9 maanden kon lopen.

Dit is heel erg jong. Mijn moeder zegt
dan dat ik al vroeg mijn eigen weg
wilde gaan.
Heb je een verborgen talent?
Nee, dat zit nog verborgen helaas.
Ik zal mezelf geen talent in voetbal
noemen, maar ik doe het wel heel
graag.
Heb je een bijnaam?
Mijn vader en mijn moeder noemen
me altijd Tinus. Ik heb geen idee
waarom ze dit doen, maar zo noemen
ze me al van kleins af aan.
Wat is je droombaan?
Ik heb nog geen specifieke baan in
gedachte. Wel zou ik graag rijk zijn
en niet meer veel hoeven doen. Wel
wil ik rijk worden met iets wat ik
leuk vind.
Wie is je grote voorbeeld?
Een groot voorbeeld heb ik niet echt.
Mijn familie en vrienden zijn wel heel
belangrijk voor me en ik kijk ook een
beetje tegen ze op. Zij zijn met z’n
allen zijn wel een voorbeeld voor me.
Wat is je beste en wat is je
slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik
behulpzaam ben. Mensen helpen
doe ik heel graag en ik sta altijd klaar
voor anderen. De slechtste eigen
schap die ik heb is dat ik eigenwijs
ben. Ik neem niet snel dingen van
andere mensen aan en als iemand
me dan advies geeft kies ik vaak mijn
eigen weg.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Het is niet een artiest, maar ik zou
graag willen ruilen met de keeper
van Bayer München. Hij is echt fantas
tische keeper en het lijkt me echt
geweldig om met je club in zo’n groot
stadion te mogen spelen.
Optimist, pessimist of realist?
Van alles wat een beetje. Soms ben ik
heel optimistisch ingesteld en denk ik
niet te lang over dingen na, maar doe
ik ze gewoon. Andere keren heb ik
juist dat ik er geen zin in heb, dus dat
ik er ook geen moeite voor doe. Ook
ben ik een realist, omdat ik vaak een
mix ben van deze dingen.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Als ik mensen voor het eerst ont
moet, hoop ik dat ze denken dat we
meteen goede vrienden kunnen zijn
en dat er een hechte vriendschap kan
ontstaan.
Ook hoop ik dat mensen zullen zien
dat ik altijd voor ze klaar sta.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
In een van de Fast and Furious
films. Dit is een actiefilmreeks. Deze
films vind ik echt heel erg vet en
de acteurs vind ik echt geweldig.
Actiefilms heb ik altijd al heel erg
leuk gevonden.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Mijn leukste vak is gym, omdat ik
graag sport en beweeg. Een stomste
vak heb ik niet echt meer, omdat ik
nu in mijn examenjaar zit. Al mijn
echt stomme vakken heb ik al laten
vallen en hoef ik dus niet meer te
volgen.

Doei
HALLO
Geen hallo maar doei deze
keer. Ja, ik heb slecht nieuws:
ik ga stoppen met columns
schrijven. In de trein realiseerde ik me dat ik al mijn
laatste column aan het schrijven was. Daar zat ik dan met
een extreem sip hoofd. Zo erg
dat een van mijn medepassagiers zich afvroeg of ik nog wel
kon lachen. Op dat moment viel
er gewoon even niks te lachen,
meneer.
Columniste zijn was een van
mijn favoriete baantjes. Het is
een van de weinige baantjes die
je kan doen in je pyjama op
bank. Verder vond ik het ook
altijd heel fijn dat ik gewoon
werd betaald voor wat ik schreef
want schrijven doe ik sowieso.
Zelfs al krijg ik er geen rooie cent
voor. Waar moet ik nu mijn
schrijfsels en meningen kwijt
waar niemand om heeft
gevraagd? Bovendien voelde ik
me altijd lichtelijk beroemd als ik
van mensen die ik niet eens
kende hoorde dat ik een leuke
column had. Er waren zelfs
mensen bij die elke week m’n
column lazen. Die trouwe fans wil
ik even bedanken (ook de fans
die me wezen op elke
spellingsfout).
Hoewel ik het dus ontzettend
leuk vond om te doen, is nu wel
een goed moment om te gaan. Ik
ben momenteel druk bezig met
mijn opleiding en baan. Waardoor
ik nu maar ongeveer 2 à 3 dagen
in de maand hier ben en geen
idee meer heb wat er hier
allemaal aan de hand is en de
roddels niet meekrijg.
Daarom geef ik het stokje
door aan Iris. Zij mag zich nu
gaan buigen over de column en
15 vragen en daar heb ik
natuurlijk alle vertrouwen in dat
dat helemaal goed komt.
Hajje en veel liefs,
Anke
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Leerlingen Dendron
opnieuw naar India
Voor de vierde keer gaan leerlingen van het Dendron College in Horst naar Udavum Karangal in India. De vier
leerlingen gaan daar samen met twee docenten projecten van de Stichting Helpende Handen India bezoeken.

Winterconcert
jeugdorkesten
Horst en Hegelsom
De jeugdorkesten van Koninklijke Harmonie van Horst en Muziek
vereniging St. Hubertus Hegelsom geven op zondag 10 december een
gezamenlijk winterconcert. De jeugdorkesten staan onder leiding van de
dirigenten Mannie Beckers en Ruub van Cruchten.
In het concert komen zowel
afzonderlijke als gezamenlijke
werken van de jeugdorkesten
voorbij. De Koninklijke Harmonie van
Horst bestaat uit circa 35 perso
nen en de Muziekvereniging St.
Hubertus Hegelsom bestaat uit circa

25 personen. Deze groep speelt op
verschillende instrumenten zoals
trompet, bugel, saxofoon en slag
werk. Het concert vindt plaats op
zondag 10 december om 10.30 uur in
Zaal Debeije in Hegelsom, de toegang
hiervoor is gratis.

Sevenum, Kronenberg, Evertsoord

Lezing 800 jaar
Horst aan de Maas
De leerlingen gaan goed
voorbereid op reis. Ze gaan
behalve naar toeristische
bezienswaardigheden, zoals de
tempels van Madurai en Tiruvanna
malai en het historische dorpje
Mahabalipuram, ook enkele dagen
bij Steven Vidyaakar op bezoek.
Zij bezoeken de verschillende
Helpende Handen-locaties en ook de
grote basis- en middelbare school waar

Helpende Handen actief is. Zij gaan
lessen volgen, zelf enkele presentaties
verzorgen en vooral in gesprek gaan
met hun leeftijdsgenootjes.
“De leerlingen zien er naar uit
en willen straks als ambassadeurs
hun steentje bij gaan dragen”, aldus
de school. De leerlingen hebben de
afgelopen periode daar waar mogelijk
geld opgehaald voor het Helpende
Handen ziekenhuisproject in Chennai.

Wilde Ganzen geeft een premie.
Een cheque werd recent, in het ‘Huis
van de Wijk, door het bestuur van de
stichting overhandigd aan de Indiagroep. Steven Vidyaakar was via een
Skype verbinding ook even aanwezig.
Straks in India zullen de leerlingen
deze cheque persoonlijk aan Steven
overhandigen.
Voor meer informatie
www.helpendehandenindia.nl

In café Ummenthun in Kronenberg wordt op maandag 11 december
een presentatie gegeven over het achthonderdjarig bestaan van de
gemeente Horst aan de Maas. Deze presentatie begint om 20.00 uur.
In de gemeente Horst aan
de Maas wordt in 2019 een
geschiedenis van 800 jaar herdacht.
Een jaar lang wordt in de hele
gemeente op veel manieren
stilgestaan bij het gezamenlijk
verleden. Het motto is ‘acht eeuwen
menskracht’, als het verbindende
element tussen iedereen in deze
gemeente én de verbinding tussen
toen en nu. De presentatie in

Kronenberg gaat over dit project
en over wat dat voor Sevenum,
Kronenberg en Evertsoord in het
bijzonder kan betekenen. Er liggen
tevens enkele voorlopige ideeën uit
de dorpen op tafel die aan de orde
gesteld worden. Het verhaal over
het project wordt gehouden door
Jan Duijf, creatief regisseur namens
de organisatie van ‘Horst aan de
Maas 800’.

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

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

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

AL 30 JAAR
UW BETROKKEN
EN DESKUNDIGE
ADVOCAAT
T: 0478-20 16 04
info@vanhoefadvocatuur.nl
www.vanhoefadvocatuur.nl

Expositie Onderweg
in de Kantfabriek
verlengd
Wie onderweg is, neemt vaak een tastbare reisherinnering mee
voor thuis. Museum de Kantfabriek in Horst heeft daarom een
collectie textiele reisherinneringen verzameld, waarmee de
expositie Onderweg is samengesteld. De souvenirs hebben elk hun
eigen reisverhaal. Vanwege de grote belangstelling, heeft Museum
de Kantfabriek de looptijd van deze tentoonstelling verlengd tot
zondag 15 april.
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Overpeinzingen

Voorstelling over Maria en Jozef
Overpeinzingen is een voorstelling met monologen over Maria en Jozef met een hedendaagse tekstbeleving.
De monologen zijn afkomstig uit ‘Madonna’s man’ van Daphne de Bruin. Overpeinzingen wordt opgevoerd op
zaterdag 16 december in Huis van de Wijk in Horst.
May Rooijakkers en Bart Sikkens
spelen de hoofdrollen in de
voorstelling Overpeinzingen. In het
stuk blikken zij terug op de jonge
jaren van Maria en Jozef. Hierin komt
onder andere hun huwelijk aan bod,

de karakterverschillen, het ontstaan
van de zwangerschap en het verlies
van hun kind.
De teksten zijn gemaakt
om een bepaalde sfeer neer te
zetten,daarbij hebben de makers

gekozen voor muziek van onder
andere in Bach, Tartini, Einaudi en
Prokofiev. Irene Ruys ondersteunt
de voorstelling met de viool.
Overpeinzingen begint om 19.30 uur
en is gratis toegankelijk.

Jeugdraad Grubbenvorst
in TVK-finale
De Jeugdraad van C.V. De Plaggehouwers uit Grubbenvorst staat in de finale van het Tiener Vastelaovend
Konkoer (TVK). Tijdens de voorronde op zondag 26 november wist de groep met het nummer Is ut al tied? de jury te
overtuigen.
Uit negentien deelnemers werden
er tijdens de voorronde in Doenrade
veertien gekozen die door mochten
naar de finale. De Grubbenvorster
‘Jeugdroad’ zat hierbij en staat in de

Smederij Museum
De Locht actief
Het eeuwenoude ambacht smeden wordt op zondag 10 december in
Museum De Locht in Melderslo uitgeoefend. Naast het smeden is het
zangduo Ari-ja aanwezig en kunnen bezoekers likeur en bietenstroop
maken. Buiten deze activiteiten om zijn de volgende exposities te
bekijken: ‘5x11 CV Vlaskop’ en ‘Onderweg, van karrenspoor tot A73’.
De smederij van Museum
De Locht komt aankomende zondag
in bedrijf, waarbij er vakmanschap
nodig is. Naast dit vakmanschap
komt Gilde Dionysos naar het
museum in Melderslo. De oorsprong
van het gilde ligt bij wijn maken,
maar 10 december geven zij een
demonstratie in likeur maken. Bij een
bezoek aan het museum op deze

zondag is het ook mogelijk eigen
bietenstroop te maken van suiker
bieten en appels. De middag wordt
aangekleed met muziek uit diverse
landen van het zangduo Ari-ja.
Voor kinderen zijn er oude spellen,
een speurtocht en een miniatuur
kermis. Museum De Locht is zondag
10 december geopend van 10.00 uur
tot 17.00 uur.

Javier Guzman
in ‘t Gasthoês
Cabaretier Javier Guzman staat op zondagavond 10 december op
het podium van Kukeleku in ’t Gasthoês in Horst. Hij speelt daar zijn
nieuwe voorstelling Ga-Bier-Jer.
In de voorstelling stelt Guzman
zich opnieuw voor. Hij laat zien dat hij
eigenlijk beleefd en goedgemanierd
is en dat hij bijvoorbeeld de koelte
kan bewaren. Ook legt hij uit hoe je

zijn naam uitspreekt: Ga-Bier-Jer.
De voorstelling is te zien op
zondag 10 december om 20.00 uur
in ’t Gasthoês. Meer informatie is te
vinden op www.kukeleku.com

Kerstconcert
Seniorenorkest
Horst aan de Maas
Het Seniorenorkest Horst aan de Maas geeft op zondag 17 december
het jaarlijkse kerstconcert. Het concert vindt plaats tijdens de kerst-High
Tea van het Parkhotel in Horst.
Het orkest heeft een dertigtal
kerstnummers op het repertoire
staan. Het programma bestaat uit
evergreens in de kerstsfeer, maar ook
uit nieuwe nummers. Het muzi
kale gedeelte wordt afgewisseld

met kerstverhalen en -gedichten.
Het programma begint om 13.00 uur
en duurt tot 16.00 uur.
Meer informatie over het
concert is te vinden op www.
seniorenorkesthorstaandemaas.net

finale van het TVK, die plaatsvindt op
19 januari in de Hanenhof in Geleen.
Eén kandidaat maakt nog kans om een
wildcard te verdienen, om zo als
vijftiende in de finale te staan. Uit Horst

aan de Maas maken de duo’s Sam en
Jeroen uit Horst en Net op Tied uit
Hegelsom nog kans op deze wildcard.
Op zondag 17 december wordt de
vijftiende finalist bekendgemaakt.

Con Brio geeft adventsconcert
met Musica Mosa
Gemengde zangvereniging Con Brio geeft samen met Musica Mosa een adventsconcert op zondag 17 december
in de kerk van Broekhuizenvorst. Het geheel staat onder leiding van dirigent Marcel Kuepers en dirigente HanneMarie Janse. Oksana Bos-Baljva verzorgt de begeleiding op piano.
Het repertoire van Con Brio uit
Broekhuizen en Broekhuizenvorst
varieert van muziek van vroeger
tot nu en van Afrikaans tot
Hebreeuws. Rondom kerst verzorgt
de zangvereniging, met haar veertig

leden, ieder jaar een kerkdienst of
adventsconcert. Dit jaar hebben ze de
samenwerking opgezocht met Musica
Mosa.
Musica Mosa is een groep van
blokfluitspelers uit de regio Noord-

Limburg. Ze bespelen verschillende
type blokfluiten. Con Brio laat weten
blij te zijn met de medewerking van
deze groep. Het concert gaat zondag
17 december om 14.30 uur van start.
De toegang is gratis.

Met onder andere een Disney-medley

Egelsheim en Happy Sound
vieren jubileum met kerstconcert
De zangverenigingen Egelsheim en Vocal Group Happy Sound vieren dit jaar hun 50-jarig jubileum. Om dit
jubileumjaar af te sluiten organiseren ze op zondag 17 december een kerstconcert in de Hubertuskerk in Hegelsom.
Op deze avond komen traditionele
kerstliederen voorbij, maar ook kerstlie
deren uit de welbekende kerstfilms. De
zangverenigingen voeren speciaal voor
deze avond een kerstlied op in het
dialect.
Dirigent John Wauben leidt de
zangverenigingen en Ludmila Seroo

begeleidt ze op de piano. Ludmila
Seroo brengt daarnaast samen met
haar dochter Vera Seroo een m
 edley
van nummers uit de Disney-film
‘Frozen’. De gehele avond staan
Diny Peelen en Jacqueline Huijs garant
als gastvrouwen.
Egelsheim en Vocal Group Happy

Sound stonden in mei dit jaar al
samen op het podium in de Mèrthal
met ‘A Night Like This’. Zondag
17 december staan ze wederom op het
podium, dit keer op het podium van de
Hubertuskerk in Hegelsom. Het concert
begint om 16.30 uur. De toegang
is gratis.

Plezier op en rond het boerenerf
• Pannenkoeken eten
• 1e kerstdag kerstdiner
• 2e kerstdag Kerstbrunch

Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu
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Agenda t/m 21 september 2017
do
07
12

Workshop vilten
Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

zo
10
12

Theater en poëzie

za
09
12

Presentatie 800 jaar Horst aan
de Maas

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

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Ummenthum Kronenberg

Concert jeugdorkesten Horst en
Hegelsom

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

vr
08
12

Demonstratie likeur maken

Tijd: 10.30 uur
Locatie: zaal Debije Hegelsom

di
12
12

Bloemschikworkshop
Tijd: 09.30 uur
Organisatie: Groei&Bloei
Locatie: Muziekzaal Meerlo

Wild Kingdom Winterfestival

Darttoernooi

Bloemschikworkshop

Tijd: 19.00-01.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 11.00 uur
Locatie: café ’t Stammineke Grubbenvorst

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Groei&Bloei
Locatie: Zaal de Wingerd Sevenum

Handboogdorpstoernooi

Handboogdorpstoernooi

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: handboogvereniging ’t Trefpunt
Locatie: clubgebouw ’t Trefpunt Tienray

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: handboogvereniging ’t Trefpunt
Locatie: clubgebouw ’t Trefpunt Tienray

Snoeidag

Kerstconcert HONL

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 09.00-12.30 uur
Organisatie: stichting IKL
Locatie: het Kasteelke Meerlo

Tijd: 15.00 uur
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug America

Kerstviering Mussenbuurt

Concert Sedaa

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: café Cox Horst

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Torrekoel Kronenberg

Jubileumconcert drumband Horst

Wereldlichtjesdag

Lezing 500 jaar reformatie

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Froxx Horst

Tijd: 18.30 uur
Locatie: Pastoor Vullinghsplein Sevenum

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: LGOG Kring Ter Horst
Locatie: café De Leste Geulde Horst

Wild Kingdom Winterfestival

Optreden Javier Guzman

Tijd: 19.00-01.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ’t Gasthoês Horst

Handboogdorpstoernooi
Tijd: 20.30 uur
Organisatie: handboogvereniging ’t Trefpunt
Locatie: clubgebouw ’t Trefpunt Tienray

ma
11
12

SNS Huisselectie
Altijd keuze uit meerdere
hypotheekaanbieders

wo
13
12

do
14
12

Kerstconcert Grubbenvorster
Mannenkoor
Tijd: 19.00 uur
Locatie: parochiekerk Grubbenvorst

Dorpsraadsvergadering
Tijd: 20.00 uur
Locatie: café ’t Hukske Meterik

Lezing bevers

Theatervoorstelling Muzifique

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ’t Zoemhukske Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Leste Geulde Horst

Wij zijn op zoek naar versterking

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

Met een SNS Hypotheek krijg je
goede rente en voorwaarden.
Maar misschien is er wel een
hypotheek die nog beter bij jou
past. Daarom valt er bij ons wat
te kiezen. Bij ons heb je keuze
uit 8 hypotheekaanbieders: de
SNS Huisselectie. Zo kunnen we
je altijd een hypotheek
aanbieden die het beste past bij
jouw wensen.

De Bleek 7
5801 MC Venray

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Mitchell
van
schilder

werken

America Tel. 06-12359686

Interesse? banendag schoonmaak
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

nieuwbouw

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

zondag

Heilige mis

Alarmnummer

112

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

09.00

09.00
09.00

17.30
17.30

Het ontstaan van Drumband Jong
Nederland Horst is te danken aan
een drumband die meeliep met de
jeugdwandelvierdaagse. De
oprichters waren zo onder de indruk
dat zij besloten zelf trommen en
klaroenen aan te schaffen. In de
jaren 90 nam de groep afscheid van
de klaroenen en kreeg de
drumvereniging haar huidige naam.
Met de jaren werd de drumband
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Tienray
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De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
kerkdienst

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

De jubileumavond bestaat uit
drie delen: geschiedenis, heden en
toekomst. Hier komen onder andere
oud-leden en de klaroenen in terug,

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

Het LoopCentrum

Parkhotel Horst

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

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

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden

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

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

Brasserie ‘54
5% korting op de rekening

Sevenum

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

Geschiedenis, heden
en toekomst

maar ook populaire melodische
nummers. Daarnaast heeft Bart van
der Sterren voor het jubileumconcert
een werk gecomponeerd
waarin slagwerkmuziek en
wetenschappelijke curiositeiten
verenigen. Het jubileumconcert start
om 19.30 uur en de toegang is gratis.
Na het concert volgt er een feest.
Voor meer informatie kijk op
www.drumband.jnhorst.nl

ANBISE

Bootcamp Power

Swolgen

zondag
dinsdag
		

aangevuld met diverse instrumenten
en is het een slagwerkensemble
geworden.

HALLO voordeelpas

E 1 korting op jam

Meterik

zaterdag

Om het zestigjarig bestaan van Drumband Jong Nederland Horst te vieren verzorgt de vereniging een jubileumconcert op zaterdag 9 december in Froxx. De huidige drumband speelt op deze avond, maar ook de oud-leden laten
van zich horen in het slagwerkconcert.

anco lifestyle centre
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Jubileumconcert Drumband
Jong Nederland Horst

19.15

Melderslo

zaterdag
		

Ook oud-leden laten van zich horen

Deelnemers

Lottum

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
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09.00
09.25
18.30
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Kronenberg

Heilige mis
Heilige mis

Verloskundige zorg

09.30

Horst (Lambertus)

zondag
donderdag
		

Spoedgevallendienst
8 t/m 10 december 2017
Het Tandhuys
Raadhuisstraat 12, Venray
T 0478 58 22 81
11 t/m 14 december 2017
Tandartspraktijk Wasser
Eindstraat 23, Venray
T 0478 58 45 04

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 29

18.00

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

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

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

Into Beauty

Camps Optiek

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

10% korting op een zonnebril

Intratuin Venray

Center Parcs Het Meerdal

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

E 12,50 korting op avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo
Koffie voor E 1

DMS-Service
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Duet Kappers
10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eclicker
APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

Eetcafé Ald Vors
Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie
10% korting op de eerste
behandeling

Janssen
Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

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

Logeerhuis Kapstok

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 4,50

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
Korting op een wekelijks
aangeboden product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Tikkie Anders
Eén gratis consumptie bij de lunch

Voet Zorg Venray

Eén nacht gratis logeren

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

Lunchroom
Lekker Gewoën

Wauw speciaal voor jou

25% korting op het tweede gerecht

Museum de Kantfabriek
Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

My-LifeSlim
E 6,50 korting op de intake

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Pakje!

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

Paramedische Voetzorg Horst

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

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

Driegangenmenu voor E 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor E 5

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

Zonnestudio Horst
15% korting op zonnecosmetica

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

Voordeelpas

Tummers
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UHD TV / KD65XE8599
• 65" (165 cm)
• 4K Ultra HD
• 1000 Hz MotionFlow XR
• Smart tv met Android

1899,INRUILKORTING

-/-

404,-

GRATIS
BEZORGD!

!
E
I
T
C
A
L
I
U
R
,
0
0
IInN
3
€
l
a
a
m
i
n
i
m
g
n
i
t
ruilkor

TST
EW
EEK
!

1395,*

* Na €100,- cashback via Sony.

Op alle tv’s van 44” en groter:

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

GRATIS BEZORGD!

499,-

599,-

1448,*

1598,-

Wasmachine / L6FBBERLIN

Inbouw vaatwasser / SMV46IX10

Soundbar & Subwoofer / SoundTouch300 & Accoustimass300

• A+++ • 9 KG • Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie

• Volledig integreerbaar • 815-875 (h) x 600 (b) x 550 (d) mm

• Vol, krachtig geluid • Snelle, eenvoudige bediening van al uw muziek

* € 50,- vooraf berekend, achteraf verrekend. 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 €150,- kassakorting.

* GRATIS INMETEN

