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Samen op de foto
Burgemeester Ina Leppink opende zondag 17 december de expositie Fine art Photography van Gemmy Woud-Binnendijk in Museum de Kantfabriek in Horst.
Gemmy Woud-Binnendijk is een kunstenares met een grote liefde voor fotografie. Voorheen was de kunstenares hoofdzakelijk bezig met schilderen. Dit is ook terug te zien in
haar fotografiewerk. De beelden doen denken aan het werk van Hollandse schilders uit de zeventiende eeuw. Ter gelegenheid van de opening fotografeerde ze burgemeester
Leppink op deze speciale wijze.

Aanlevertijden
kerst
In verband met Kerstmis
zijn de aanlevertijden voor
HALLO Horst aan de Maas
voor de editie van week 52
op donderdag 28 december
gewijzigd.
Persberichten kunnen worden
aangeleverd 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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Riek Heuvelmans-Thijssen
krijgt pauselijke onderscheiding
In de parochiekerk van Broekhuizenvorst kreeg Riek HeuvelmansThijssen op zaterdag 9 december na afloop van de avondmis de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice (voor Kerk en Paus, red.).
Deze kreeg ze opgespeld door de pastoor van de parochie, Ruud Verheggen.
De onderscheiding is het hoogste
ereteken dat iemand kan ontvangen
van de Paus. Deze onderscheiding

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Bas Peeters,
Yana van de Sande, Anke Verbeek
en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

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

is haar toegekend voor bewezen
diensten aan de Rooms-Katholieke
Kerk. Zij heeft zich meer dan veertig
jaar ingezet voor de parochie.
Heuvelmans-Thijssen treedt op
als koster, zorgt mede voor het
onderhoud in de kerk, voert het
parochiekantoor, is contactpersoon
in verband met onder meer
misintenties, huwelijken en
begrafenissen en voert nog veel
andere taken uit. Ook onderhoudt ze
de contacten met zieke parochianen,
ook als die in het ziekenhuis liggen of
in een verzorgingshuis verblijven.

Inbraak woning
Sevenum
In een vrijstaande woning aan de Grubbenvorsterweg in Sevenum
heeft in de nacht van zondag 17 op maandag 18 december een inbraak
plaatsgevonden. Daarbij is elektronica weggehaald.
De inbraak werd maandagochtend
18 december door de eigenaar van de
woning ontdekt. “Het hele huis is
overhoop gehaald”, zegt een
woordvoerder van de politie in Horst
desgevraagd. “Er is echt een grote
ravage aangericht. Daarom is het voor
de eigenaar nog niet helder wat er
precies is weggehaald. Wel is
duidelijk dat er wat elektronica is
meegenomen.”

De politie heeft een buurtonderzoek uitgevoerd, maar dat heeft nog
geen concrete aanwijzingen opgeleverd. De politie in Horst is op zoek
naar getuigen van de inbraak en roept
mensen die iets verdachts gezien
hebben op zich te melden. Dat kan
telefonisch via 0900-8844 of
Meld Misdaad Anoniem via 0800
70 00. Ook kunnen getuigen zich
online melden via www.politie.nl

Raad stemt in met revitalisering Gasthoês

Nog geen invulling
voor oude bieb
Er is nog geen nieuwe invulling voor de ruimte die straks leeg komt te
staan als de bibliotheek in Horst verhuist van de Librije naar ’t Gasthoês.
Dat bleek tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 19 december.
De gemeenteraad stemde dinsdag
in met het beschikbaar stellen van
12.500.000 euro voor de verbouwing
van ’t Gasthoês in Horst. In december
vorig jaar wees de gemeenteraad het
voorstel van wethouder Ger van Rensch
nog af. De raad gaf toen wel aan
helemaal achter de plannen voor een
nieuw Gasthoês te staan, maar wilde
eerst een gedetailleerder voorstel
zien voordat zij het gevraagde bedrag
beschikbaar kon stellen. De gevraagde
subsidie van provincie Limburg was in
december ook nog een onzekere factor
in het plan. Inmiddels is duidelijk dat
de provincie 5 miljoen euro bijdraagt.
De politieke partijen gaven dinsdag
19 december tijdens de raadsvergadering aan in te kunnen stemmen
met het plan. “Het heeft lang genoeg
geduurd”, aldus Annemie Craenmehr
van het CDA, doelend op het feit dat
er al ruim vijf jaar wordt gesproken
over de revitalisering van ’t Gasthoês.

Opknapbeurt voor
centrum Melderslo
Het centrum van Melderslo krijgt een opknapbeurt. De werkgroep Groen
Centrum bracht onlangs de plannen hiervoor naar buiten. Het is de bedoeling dat het centrum er niet alleen fraaier uit komt te zien, maar dat het ook
veiliger wordt.
Rond het grasveld bij basisschool
De Brink wordt een trottoir aangelegd.
Ook het grasveld zelf wordt onder handen
genomen. “Op het grasveld parkeren nu
veel auto’s”, vertelt They Hagens van de
werkgroep. “Dat ziet er ten eerste niet
fraai uit en het is erg slecht voor het gras.
Bovendien levert het ook onveilige
situaties op, omdat daar veel kinderen
spelen. Door een trottoir aan te leggen,
kunnen de auto’s niet meer op het
grasveld staan. Rondom de kerk is
genoeg parkeergelegenheid.”
Verder verdwijnen de verschillende
paadjes die momenteel in het grasveld
liggen. Alleen het voetpad van de school
naar een zebrapad aan de Rector
Mulderstraat blijft liggen. Hagens: “Op die
manier kunnen de kinderen als ze van en
naar school gaan wel gewoon veilig
oversteken”. Een ander onderwerp betreft
het kerkplein van Melderslo. “Er komt een
trottoir vóór de kerk te liggen, in de

huidige groenstrook. De groenstrook blijft
wel liggen, maar wordt wat smaller.
Ook worden de twee inritten van het
kerkplein verplaatst”, vertelt Hagens.
Beide inritten liggen momenteel aan de
Rector Mulderstraat. Links en rechts van
deze inritten liggen de Lochtstraat en de
Meester Nellenstraat. De nieuwe inritten
komen aan deze twee straten te liggen.
“Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Nu liggen er parallel aan elkaar één
straat, twee inritten en weer één straat.
Voor verkeer op de Rector Mulderstraat is
dit heel onduidelijk met voorrang geven”,
legt Hagens uit. “Door de inritten te
verplaatsen, lossen we dat probleem op.”
De bedoeling is dat het centrum van
Melderslo volgend jaar maart klaar is.
De kosten voor de opknapbeurt liggen
grotendeels bij de gemeente, maar ook
de dorpsraad draagt bij. “Op die manier
kunnen we het centrum mooi én veilig
maken”, aldus Hagens.

Wel riepen de partijen het College van
B&W op ervoor te zorgen het gebouw
zo energieneutraal te verbouwen.

’We komen met
een oplossing’
Daarnaast vroeg Essentie zich af
wat er gebeurt met de ruimte waar
nu nog de bibliotheek in is gevestigd.
De gemeente huurt de ruimte van
de eigenaar van de Librije. Stichting
BiblioNu huurt op haar beurt een deel
daarvan van de gemeente. “Omdat we
nog niet definitief aan de slag konden
met ’t Gasthoês, hebben we daar nog
niet concreet naar kunnen kijken”,
liet wethouder Ger van Rensch weten.
Hij verzekerde de raad dat er een
oplossing zou komen. “Het huurcontract loopt tot 2023. We gaan in de
tussentijd op zoek naar een andere
huurder. Lukt dit niet, dat kopen we
het contract af.”

& kunststof kozijnen

8!
stdagen en een zonnig 201
Wij wensen iedereen fijne fee
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

nieuws 03

21
12

Grote opkomst voor
vlogger Dylan Haegens

Samen smullen met de kerst!

Het Lambertusplein in Horst stond zondag 17 december helemaal vol met enthousiaste en wachtende kinderen.
De vlogger Dylan Haegens uit Venray had namelijk een Meet & Greet. Van 14.30 tot 15.30 uur konden de kinderen
hun held ontmoeten en met hem op de foto.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

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

OP ALLE KERSTARTIKELEN*
Overal waar je kijkt, zie je ouders
met kinderen. De ouders een beetje
verveeld, maar de kinderen razend
enthousiast. Eindelijk kunnen ze Dylan
ontmoeten. Nog voor 14.15 uur heeft
zich al een gigantische rij gevormd
voor een foto en ontmoeting met de
vlogger. Het is koud en het wachten
duurt lang, maar dat kan de kinderen
niks schelen. Zodra Dylan Haegens het
podium op komt, worden de kinderen
nog enthousiaster.
Terwijl de eerste kinderen op de
foto gaan met de YouTuber en zijn
vriendin Marit Brugman, haken er ook
veel kinderen af. De ouders vinden
de rij toch echt te lang. Als troostprijs
mogen de kinderen wel even op de

foto met de kerstman en zijn hulpjes.
Deze lopen ook door het centrum van
Horst voor de koopzondag. “De kerstman is toch veel mooier dan Dylan”,
probeert een moeder nog, maar de
teleurstelling bij de kinderen is groot.
Als je de kinderen vraagt waarom
ze Dylan Haegens nou zo leuk vinden,
komt er geen duidelijk antwoord.
“Hij is gewoon heel erg grappig en
leuk,” zegt een jongetje. Een verdere
uitleg komt er niet, want hij is veel
te druk met Dylan te bewonderen.
Naast het podium voor de vlogger
zijn er ook veel andere activiteiten
rondom het plein. Een echt kerstspel met ezels, leden van het CDA
die campagne voeren en nog veel

meer. Ondanks alle activiteiten krijgt
de YouTuber toch wel verreweg de
meeste aandacht.
Dylan Haegens komt zelf uit
Venray. Hij heeft met zijn YouTube
kanaal inmiddels al meer dan één
miljoen abonnees. Dit maakt hem
tot een van de grootste YouTubers
van Nederland. De grote opkomst is
daarom ook helemaal niet vreemd.
Niet iedereen is echter even onder de
indruk van de vlogger. Veel mensen
weten niet eens wie het is. “Wie is
dat? Een vlogger? Nog nooit van
gehoord”, zegt een oudere vrouw verbaasd. Ondanks de kou en het lange
wachten, vonden veel kinderen het
echter toch een geslaagde middag.

00
9.30 - 18.

u

elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

* Zie voorwaarden in de winkel.
Geldig van 26-12-2017 t/m
07-01-2018

BROMMOBIEL met AM rijbewijs

Synthese start met
integratieproject
Synthese Horst aan de Maas start op 15 januari het project ‘Integreren doen we samen’. Doel van dit project is
om statushouders en arbeidsmigranten meer in contact te laten komen met inwoners van Horst aan de Maas,
om op die manier beter te integreren in de samenleving. Onlangs ontving het project al een bijdrage van 37.500
euro van het Oranje Fonds.
Volgens Synthese is een betere
integratie van migranten in de
gemeente hard nodig, omdat er
momenteel maar weinig contact
is tussen migranten en de autochtonen. “Zowel Horstenaren als
migranten geven aan dat ze maar
weinig contact hebben met elkaar.
Hun vriendenkring bestaat vooral uit
mensen van dezelfde afkomst”, legt
Annie Korstjaans, woordvoerder van
Synthese, uit. “We leven allemaal
in Horst aan de Maas, maar toch in
gescheiden werelden.”
Om hier iets aan te doen, gaat
Synthese de samenwerking aan
met verenigingen en basisscholen.
Daarvoor is Synthese al begonnen
met de eerste voorbereidingen.

“Het plan is om huiswerkbegeleiding
aan te bieden aan zowel migrantenkinderen als Nederlandse kinderen”,
vertelt Korstjaans. “Dit willen we
dan gaan doen op de locatie van een
vereniging. De huiswerkbegeleiding
bestaat dan naast het schoolwerk,
ook uit een stukje sport, spel en
ontspanning.” Ook de ouders van de
kinderen worden betrokken in het
project. “De tegenprestatie die we
van de ouders verwachten, is dat
ze wat vrijwilligerswerk gaan doen
voor de verenigingen. Zo ontstaan er
vanzelf contacten tussen mensen met
verschillende achtergronden. Voor de
migranten is het bovendien een kans
om hun Nederlands te oefenen, iets
waar ze door het gebrekkige contact

met Nederlanders vaak maar weinig
gelegenheid voor hebben.”
Synthese hoopt dat de gevolgen
van het initiatief nog wat verder
reiken. “We hopen natuurlijk dat
migrantenkinderen door de huiswerkbegeleiding bij een vereniging,
misschien ook wel lid worden van
verenigingen. Dan gaan de contacten met Nederlanders voor zowel
de ouders als de kinderen vanzelf.”
Ook een stukje onderzoek is belangrijk. Hiervoor is de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen (HAN) partner
van het project. “De HAN gaat gedurende het project onderzoek doen
naar wat werkt en wat niet, om zo de
faal- en succesfactoren van integratie
te bepalen”, zegt Korstjaans.

uw brommobieldealer in de regio
WEJEBE Blitterswijck bv
Oude Heerweg 23
5863 AC Blitterswijck
Tel: 0478 532 444
www.wejebe.nl

Zondag 28 januari 09.00 - 15.30 uur

rommelmarkt
Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST

r dan
verhuurt méé
en!
alleen marktkram

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

04

familie

21
12

De dag is gekomen,
dat je hem moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.
Bedroefd, maar met heel veel mooie herinneringen,
nemen wij afscheid van onze dierbare broer, zwager en oom,

Overstap naar nieuwe gronden
Op zaterdag 16 december 2017
overleed in de leeftijd van 81 jaar

Cees van Otterloo
echtgenoot van

Sef van Enckevort
* 14 november 1950

Janny van Otterloo - Bolier †
Eltje
Herman
Peter

† 18 december 2017
Horst, Leo en Marij

Sevenum, Nancy en Teun
Renate
Horst, Roy en Maud
Fay
Jules
Sevenum, 18 december 2017
Correspondentieadres:
In de Riet 21,
5961 DE Horst
We zullen Sef voor het laatst in ons midden hebben
op vrijdag 22 december a.s. om 10.00 uur
tijdens de uitvaartdienst in de Aula van het crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

Burgemeester van Kempenstraat 30
5971 AC Grubbenvorst
Geheel naar wens van vader
heeft de crematie in stilte plaatsgevonden.
Welkom in het land der liefde

Met groot verdriet en verslagenheid moeten wij
afscheid nemen van onze tennisvriend

Jac Janssen
Jac was bij onze club een zeer fanatiek en hulpvaardig lid.
Jarenlang was hij nauw betrokken bij het organiseren
van diverse activiteiten en in oktober van dit jaar was hij nog
mede-organisator van ons 40-jarig jubileumfeest.
Jac, we zullen je enorm gaan missen.
We wensen Viv, Maloe en Roy heel veel sterkte toe
bij het verwerken van dit verlies.

Sef is thuis, Maasbreeseweg 32 te Sevenum,
waar u donderdag 21 december 2017 van 19.00 uur tot 20.00 uur
persoonlijk afscheid van hem kunt nemen.

Bestuur en leden T.C. Lottum

In plaats van bloemen zou Sef een donatie
voor het KWF/De Kankerbestrijding ook op prijs stellen.
Hiervoor zullen bij het condoleanceregister
in het crematorium collectebussen staan.

Diep geschokt en met grote verslagenheid hebben wij tijdens onze
dinsdagavondtraining, in het bijzijn van vele clubleden, plotseling
afscheid moeten nemen van onze loopvriend

Jac Janssen
Jac kennen we als een fanatieke sporter waarbij de laatste jaren vooral
de gezelligheid voorop is komen te staan.
We zullen deze “schonne kel” heel hard gaan missen.
Wij wensen Viv, Malou, Roy en verdere familie heel veel sterkte.
Lopersgroep
De Peelrunners, Horst

Bedrijfs-/praktijkruimte gezocht in
Horst, 200 - 400 m2. Huur of koop
beide bespreekbaar. Tel. 06 24 87 76 35.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
www.bijconstance.123website.nl Pak
uw voordeel nog tot het einde
van het jaar. Beauty behandeling van
40 euro voor 30 euro.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
T.k. gevraagd landbouwmachines
2.3.4.schaar wentelploegen-freeskopeg.weibloter-weisleep-kippersmesttanks-klepelmaaier-schuddershark-maaiers-schijveneg-tractors enz.
06 19 07 69 59.
Te huur zomerhuis Mallorca voor- en
najaar, 150 m van het strand, plaats
voor 8 pers www.huisbertcati.com
facebook huisbertcati
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Long olie – helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de longen
en versterkt het afweersysteem. Info:
www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Diane voor diverse massages Diane
Maasbree, voor diverse ontspanningsmassages. Tel.: 06 16 67 03 81.
Ook senioren zijn bij mij welkom.

Unieke sfeervolle
locatie voor uw

koffietafel

Verdrietig, maar dankbaar voor zijn bijdrage als vrijwilliger
bij ons museum gedurende bijna 20 jaar, nemen wij afscheid van

Jac Cuppen
Hij was lid van het algemeen bestuur en voorzitter van de
commissie ontvangst. Ook na zijn ongeluk bleef hij een trouwe
kracht bij de Locht. Bovendien was hij lid van het Lochtkoor.

van den

Bestuur en alle vrijwilligers van
Museum de Locht te Melderslo

Hoef
uitvaartbegeleiding

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrie

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere
familie veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

Dag en nacht bereikbaar

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

077-3661708
www.depaddestoelerij.com

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

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.

Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G
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HALLO op vakantie...
HALLO Horst aan de Maas is al op veel plekken in de wereld geweest. Bent u ook, buiten Horst aan
de Maas, op vakantie geweest en heeft u een leuke foto gemaakt met de HALLO? Stuur deze dan naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl met uw gegevens en wie weet ziet u uzelf terug in de HALLO!

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2018!
Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

WIJ WENSEN IEDEREEN PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN GELUKKIG 2018

L

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

... in Spanje
Riet Jansen, Toos Nabben, Sonja van Gassel en Ans van de Beele uit Horst aan de Maas waren op
vakantie in Calpe in Spanje. Daar bezochten ze een ezelopvangtehuis. Ook kwamen ze daar een wel
heel bijzondere HALLO tegen, namelijk die van de Spaanse gemeente Calpe. Dat moest natuurlijk
worden vastgelegd voor een foto in onze eigen HALLO.

Het was geweldig om uitgeroepen te worden
tot winnaar van de Ondernemersprijs Horst aan
de Maas. Wat ons nog trotser maakt zijn de
positieve reacties die daarop volgden.
Wij willen graag onze medewerkers bedanken.
Een ondernemersprijs win je niet zonder goed
personeel! Daarnaast spreken we onze dank
uit voor de bloemen, diverse tractaties voor het
personeel en de vele andere gelukswensen. De
reacties en felicitaties waren overweldigend.
Hartelijk dank daarvoor!
Afsluitend wensen we iedereen fijne feestdagen
toe en een succesvol 2018.
Henk Kuijpers - Frans Bakker - Wouter Kuijpers
directie Dinnissen BV

... in Gambia
Hay en Jes Verhaag en Ton en Gon Brouwers uit Sevenum vertrokken op vrijdag 17 november voor een
vakantie naar Gambia. Ze hebben daar veel lokale projecten bezocht en waren ook uitgenodigd voor
een lunch bij hun gids en chauffeur Buba, zijn vrouw Sally en hun kinderen. Omdat Buba redelijk goed
Nederlands spreekt, had hij even tijd om de HALLO te lezen en dit moest natuurlijk worden vastgelegd.

Afspraken verdere gebiedsontwikkeling Hof te Berkel
Wethouder Ger van Rensch van gemeente Horst aan de Maas en bestuurder Ger Peeters van Wonen Limburg
hebben op maandag 18 december hun handtekening gezet onder de gezamenlijke afspraken over het project Hof te
Berkel fase 2.
Het gebied, ook bekend als Horst
Centrum Zuid, vormt de verbinding
tussen het centrum en de nieuwbouw
van woonwijk Hof te Berkel en omvat
onder andere ’t Bakenshof (voormalige Berkele Heem), de Kuiperpleinflat en ’t Gasthoês. Er zijn afspraken
gemaakt over het ruilen van gronden.
Dit maakt het mogelijk om de
eigendomsgrenzen en de inrichting

van de openbare ruimte beter op
elkaar aan te laten sluiten. Met name
de vrijgekomen ruimte achter
’t Bakenshof na de sloop van het
oude restaurant van het voormalige
Berkele Heem. Op korte termijn
wordt het gebied ingezaaid met gras.
Het plan is om vervolgens samen
met een bewonersgroep van Hof
te Berkel een ontwerp te maken

voor de definitieve inrichting.
Eén van de wensen is om meer
groen in de wijk te brengen.
Daarnaast gaat Wonen Limburg
de huurwoningen aan het
St. Antoniuspark en de Kuiperpleinflat
verduurzamen. Daarbij worden daken
en gevels aangepakt. De gemeente
doet een financiële bijdrage om deze
aanpassingen te realiseren.

Horsterweg 66, 5975 NB Sevenum | T: 077-467 35 55 | W: www.dinnissen.nl
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Samen kleurden we over en weer ons leven,
mochten we elkaar warmte en liefde geven.
Ergens achter de regenboog is het nu goed en fijn,
geniet van alle kleur, daar waar je nu mag zijn...

Ton Janssen
Els Janssen-Linskens
Hij overleed, geheel onverwacht, op 65-jarige leeftijd.
Els
Rob en Wendy
Tygo, Ruben
Ester en Peter
Jet, Wies

Het plotseling overlijden van onze oud-voorzitter

Ton Janssen
is moeilijk te bevatten.
Ton heeft veel betekend voor onze voetbalvereniging.
Hij was een echte clubman.
Naast voorzitter heeft hij ook vele andere functies vervuld
bij onze vereniging en hij was nog steeds actief.
Voor dit alles zijn wij hem veel dank verschuldigd.
We wensen Els, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte met dit verlies.
Bestuur en leden
afdeling voetbal SV Kronenberg.

Met grote verslagenheid hebben wij vernomen
dat onze dierbare collega

Familie Janssen
Familie Linskens
Nederweert, 16 december 2017
Torrestraat 9, 5976 NR Kronenberg
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Ton op
donderdag 21 december van 19.00 tot 20.30 uur in de kantine van
sportpark “De Heesbergen”, Meerweg 71 te Kronenberg.
Graag nodigen wij u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Ton op vrijdag 22 december om 16.00 uur in crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray-Oostrum.
In plaats van bloemen willen wij u een donatie vragen voor de
Hartstichting. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in de kantine
van SV Kronenberg en het crematorium.

Ton Janssen
zaterdag, 16 december 2017, plotseling is overleden.
Hij gaf blijk van kennis van het schildersvak en was erg betrokken
bij het wel en wee van zijn collega’s.
Wij zullen hem dan ook gaan missen.
Wij wensen Els, kinderen, kleinkinderen en familieleden heel veel
kracht toe om dit grote verlies te verwerken.
Personeelsvereniging
’t Verzetpötje

Woning te huur. Per direct woning te
huur, Spoorstraat 68 te Tienray.
Tel. 06 10 52 93 61.
Bram Designed, Herstraat 1A
tegenover Gasthoes. Bloemen, planten,
potten en vazen. Ook grafwerk en
bruidswerk. 06 30 06 16 34.
Valise Atelier & Natuur.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen
en een creatief 2018. Per 1 januari
verandert de naam Valise in Atelier
De Stal. 13-01 maskers maken 21 -01
ouder-kind schilderen. Meer info
www.atelier-destal.nl
www.bijconstance.123website.nl
Verzamel mooie momenten - Geef tijd
aan elkaar - Connie.

EINDEJAARS KNALLER

27, 28, 29, 30 Dec.

ALLES 66,6% KORTING
Gesloten zat. 23 + dins
26 dec. en dins.2 jan.

TWEDDE KANS Kringloop
BROCANTE HAL Limburg
Speulhofsbaan 7A Meterik
Fijne feestdagen en de
allerbeste wensen

LEKKERE HAPJES
voor kerst
en oud & nieuw

Ton

Met grote verslagenheid berichten wij u dat onze zeer
gewaardeerde collega

We moeten verder zonder jou.
Onwerkelijk en onbegrijpelijk.
Plotseling weggehaald uit ons midden.

Ton Janssen
zaterdag, 16 december 2017, plotseling is overleden.

Familie Janssen
Moeke
Huub en Agnes
Henk en Gerry
Bea

Familie Linskens
Mam
Jan en Simona
Peter en Gerda

en alle neven en nichten

Groot in zijn vakmanschap met hart voor zijn werk, een fijne
collega, die ook zeer betrokken was bij ons bedrijf.
Zijn positieve uitstraling, inzet en collegialiteit zal voor ons altijd
een voorbeeld blijven.
Wij wensen Els, kinderen, kleinkinderen en familieleden heel veel
sterkte toe met dit grote verlies.
Directie en medewerkers
Reijnders Schilderwerken Venray

Helaas is het onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden
na het overlijden van ôs moe, oma en superoma

Mien Vullings-Wijnen
Daarom willen wij op deze wijze laten weten
dat dit voor ons een grote steun is geweest.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Op zoek naar werk in Horst?
Ben je tussen de 17 en 22 jaar. Van Ma
t/m Vr kunnen wij nog hulp gebruiken
bij het oogsten van rabarber. Heb je
interesse bel 06 55 58 00 90 of mail:
dorrie5@hetnet.nl

Naai en verstelwerk: is uw broek te
lang, rits kapot of wilt u iets vermaakt
hebben? Bel dan: tel.: 06 28 12 22 49.
Te koop landbouwgrond oppervlakte
56,17 are nabij Blaktdijk 65 Sevenum.
inl. 06 22 08 13 32.

077-3661708
www.depaddestoelerij.com

Campers te huur
Vakantieplannen 2018? Huur een luxe
camper. Camper verhuur De Witte Horst
- Venlo Luc Boekestijn essodewitte.nl
06 43 47 63 39.

Computerhulp Horst aan de Maas
Voor al uw computer problemen,
computerles (privé of groep) of nieuwe
website! Bel mij op 06 31 52 45 17.

Verloren portemonnee
Mijn zoon is op donderdagavond
rond 19.00 uur ter hoogte van World
Kitchen zijn portemonnee met zijn
verjaardagsgeld erin verloren. Wij
hopen dat de vinder die terug zou
willen geven. Tel: 06 43 13 83 36.

Is er iemand die zaterdag een
sleutelbos heeft gevonden?
Ik ben mijne namelijk verloren tijdens
het boodschappen doen. Ergens in of
rondom het centum van Horst.
Zou de vinder even een berichtje willen
sturen of bellen 06 48 32 36 90. BVD

Sleutelbos verloren op maandag
11 december, tijdens sneeuwbui.
Ergens tussen Dendron en Horst
centrum. BvD Bel me 06 21 89 70 81

Knuffel gevonden.
Zondag 17 december in de
Vondersestraat gevonden een pluche
knuffel. Tel. 06 38 91 70 99.

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

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

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

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

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

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

schilder

werken

America Tel. 06-12359686
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De kerstengel
Door: Marieke Vullings
Het was elk jaar weer de kroon op de kerstboom:
de papieren engel die Rudy op zijn zesde op de kleuterschool
had geknutseld. Haar lijfje was gemaakt van een wc-rol
beplakt met zilverkleurig karton, witte watten vormden de
krullen op haar tennisballenhoofd en uit een oud paar
panty’s van zijn moeder waren de vleugels geknipt.
Rudy kon zich nog herinneren hoe trots hij was op zijn
kerstengel. Voorzichtig had hij haar aan het einde van de
schooldag in zijn zakdoek gedraaid. Thuis gekomen haalde
hij langzaam de engel tevoorschijn, onder de bewonderende
blikken van zijn driejarig zusje Eef. Zijn moeder had hem vol
lof geprezen en uiteraard mocht Rudy de engel bovenop de
kerstboom zetten. Hoog in die boom, beschenen door de
lampjes, leek ze wel gemaakt van goud en diamanten.
Rudy kon zich geen mooier tafereel voorstellen dan zijn
engel in de top van de kerstboom.
In de loop der jaren veranderde de kerstversiering. Gekleurde kerstballen maakten plaats voor eenvoudige witte, Maria en
Jozef verhuisden samen met het kindje Jezus naar zolder en vijf
jaar geleden was de echte boom vervangen door een nepperd
van de bouwmarkt. Dit laatste op verzoek van zijn vader, die
dacht dat hij daarmee de tijd die het hem kostte een kerstboom
op te zetten, met minstens twee uur kon inkorten. Hij kwam er
echter al snel achter dat, net als de lampjes, ook de takken van
de kunstboom op miraculeuze wijze door elkaar raakten in de
doos. Maar ondanks de witte ballen en de plastic boom bleef
één ding hetzelfde: de kerstengel van Rudy sierde nog elk jaar
de top van de boom. Haar witte krullen waar intussen smoezelig

geworden en dringend aan een nieuwe permanent toe en ook
haar lijfje glansde niet meer zo als voorheen, maar toch werd ze
ieder jaar weer uit de doos gehaald.
Het was twee weken voor Kerstmis. Rudy, inmiddels een
veertiger en twee koppen groter dan zijn moeder, bezocht zijn
ouders in hun bejaardenflatje. Bij de buffetkast stond de doos
met daarin de kunstboom.
“Zo, gaan jullie die vandaag zetten?” vroeg Rudy terwijl hij
drie klontjes suiker in zijn koffie liet vallen.
Zijn moeder knikte. “Pa is net de doos met versieringen uit
de kelder aan het halen.”
“Hulp nodig?”
“Nee, Eef komt straks nog samen met Adam en de kinderen.
Ze stuurde zo’n leuke foto van Bibi.” Ze grabbelde in haar tas en
hield toen haar mobiele telefoon voor zijn neus. “Kijk, knap van
haar hè?”
Vluchtig wierp Rudy een blik op het scherm. Hij zag een
breed lachende Bibi met in haar handjes iets wat op een misvormde kabouter leek.
“Nou, prachtig.” Met een kreun kwam hij overeind en rekte
zich uit. “Goed, ik ben er weer vandoor. Kerstavond om zeven
uur bij jullie?”
“Ja, gezellig. Het wordt zo leuk dit jaar.”
Kerstavond, kwart voor acht. Rudy liet zichzelf met de voordeursleutel bij zijn ouders binnen. De geur van worstenbroodjes
dreef hem tegemoet in de gang toen hij zijn jas ophing. In de
kleine woonkamer zaten zijn ouders samen met Eef en Adam en
hun twee kinderen dicht op elkaar rond de eettafel.
Handenwrijvend nam hij plaats. “Zo, ik heb honger als een
paard.”

“Anders wij wel”, antwoordde zijn zus bits.
“Nou, nou”, zijn moeder schudde zachtjes haar hoofd.
“Nu iedereen er is, kunnen we lekker gaan eten.”
Terwijl hij zijn mes in het enigszins geblakerde worstenbroodje zette keek Rudy de kamer rond. Daar bij het raam danste
de Kerstman die hij zijn ouders vorig jaar cadeau had gegeven
zijn heupen los. Bovenop de boekenkast stonden de twee gouden kaarsen die hij een keer uit Oostenrijk had meegenomen.
En naast de buffetkast was een ereplaats voor de kerstboom.
Gekleurde ballen waren het deze keer, hij herkende ze nog van
vroeger. En kijk, ook Maria en Jozef mochten weer aanschuiven. Goedkeurend knikte hij tot zijn ogen naar de top van de
boom gingen. In plaats van zijn kerstengel balanceerde er een
vervormd creatuur op de bovenste tak. Een kreet ontglipte zijn
mond. Het gezelschap rond de tafel viel stil.
“Mooi hè”, zei zijn moeder die hem naar de boom zag
kijken, “heeft Bibi gemaakt.”

Einde
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In uniform de feestdagen door
Hoewel de feestdagen voor veel mensen gelijk staan aan een aantal vrije dagen, zijn er altijd mensen die
wel aan het werk moeten. Zo ook politieagenten Hans van Vulpen en Tim Dekkers, die tijdens Kerstmis en oud
en nieuw de orde handhaven in de gemeente Horst aan de Maas.

Tim Dekkers mag tijdens de
feestdagen drie nachtdiensten

draaien, Hans van Vulpen is op
Tweede Kerstdag present op het

politiebureau in Horst. “Je kunt opgeven of je met Kerstmis of met oud en

Geen Kerstmis in 1943
Het archief van Museum Sorghvliet in Tienray herbergt veel verhalen van mensen uit de regio en zelfs
daarbuiten. Vaak zijn het gebeurtenissen uit het dagelijks leven.
Zo vond eigenaar Wiel Nabben een tekst geschreven in 1943, toen de Tweede Wereldoorlog nog volop bezig
was. Wie de tekst heeft geschreven en hoe deze in het museum terecht is gekomen, dat weet Nabben niet
meer. In 1943 was een groot deel van de Nederlandse bevolking geëvacueerd of ondergedoken. Bezittingen
werden door de Duitse bezetter gevorderd en de toekomst was onzeker. De anoniem schrijver gaat op deze
moeilijke tijden in.
‘Joseph werkte in Duitsland, Maria was geëvacueerd
Het kindje was ondergedoken en de stal was door de Wehrmacht gevorderd
De kribbe was in de peur opgestookt, de sterren waren aan de Joden gegeven
De engelen zongen in het Hitlerkoor, de herders waren in arbeidsdienst
De wijzen zaten in Engeland, de os was clandestien geslacht
De ezel hadden ze burgemeester gemaakt en het stro was op de tabaksbon.’

Kapsalon voor het hele gezin
komt ook graag bij u thuis
Kapsalon
ZieZo

op
Graag k
a
afspra

FIJNE FEESTDAGEN
EN DE
BESTE WENSEN
VOOR HET
NIEUWE JAAR!

nieuw wilt werken”, legt Dekkers uit.
“In samenspraak wordt dan het rooster ingevuld.” Beide agenten hebben
ervoor gekozen om met Kerstmis te
werken. “Ik wil graag met oud en
nieuw vrij zijn. Ik vind het leuk om
dan te kunnen feesten. Ik heb nu
drie nachten dienst, maar kan overdag gewoon met mijn familie kerst
vieren.” Ook Van Vulpen is liever vrij
als het nieuwe jaar wordt ingeluid.
“In mijn omgeving weten ze dat ik
altijd met kerst werk, daar probeer
je met het plannen van afspraken
zoveel mogelijk rekening mee te
houden. Samen met mijn schoonzus
kook ik met Kerstmis altijd voor de
familie. We zorgen er dan voor dat
we op tijd beginnen met plannen.”
Tijdens de kerstavonden en ook
met oudjaarsnacht worden er extra
surveillancediensten ingepland.
“Die staan ook wel bekend als de
horecadiensten”, verklaart Van
Vulpen. “Er zijn dan meer mensen
op de been.” Ook op kerstavond
surveilleert de politie meer. “Ook het
inbrekersgilde weet dat mensen dan
niet thuis zijn, dus zorgen we ervoor
dat we zichtbaar zijn op straat.”
Op de kerstboom in de hal van het

politiebureau na, is de versiering
in de rest van het pand vrij sober.
Wel wordt er tijdens de feestdagen
voor het eten gezorgd. Dat kan
variëren van een diner voor degenen
die ’s avonds moeten werken tot
een extra snack voor de lunch.
Van Vulpen: “Soms eten we dan
samen met de collega’s van Peel en
Maas. Zo zorgen we voor een beetje
extra gezelligheid. Wat ook leuk is,
zijn de versieringen in de straten.
Dat brengt wat sfeer. Mensen hebben goede zin tijdens zulke dagen.
Wensen je dan ook gewoon gelukkig
nieuwjaar. Uit een analyse over de
afgelopen jaren blijkt overigens dat
er met de feestdagen niet meer
gebeurt, dan tijdens een regulier
weekend.” Dekkers: “In principe is
het een dienst als alle andere diensten. Je weet dan van tevoren ook
nooit wat het gaat brengen.”
Nadelen zien de beide agenten
niet als het gaat over werken tijdens
de feestdagen. “Of het moet zijn
dat je geen pilsje kunt drinken”,
grapt Dekkers. “Je houdt er gewoon
rekening mee”, vult Van Vulpen aan.
Lachend: “Ik hoop dat we dit jaar
met Kerstmis werkloos zijn.”

Kerst en nieuwjaar
in De Locht
Museum De Locht in Melderslo organiseert verschillende activiteiten
en concerten rondom de periode van kerstmis en nieuwjaar. Het museum
is in deze periode geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Zowel binnen als buiten is alles
versierd. Ook staan er verspreid door
het museum een veertigtal kerstgroepen opgesteld. Hieraan is een
speurtocht voor kinderen verbonden.
Ook staan er verschillende muziekoptredens op het programma. De Carol
Singers van Con Brio verzorgen op
23 december om 14.00 uur een optreden. Op 24 december speelt harpiste
Mariet Weijs om 13.30 uur.

Huisorkest Vurdewint treedt op
27 december om 14.00 uur op en
op 30 december is er om 14.00 uur
nog een optreden van een Syrische
muziekgroep. Op die laatste datum
staat er verder de Snertwandeling op
het programma, die start vanaf het
museum. Dit is een wandeling van
ongeveer 5 kilometer onder leiding
van een gids, met na afloop een kom
erwtensoep met brood.

WAFEL
ACTIE
De wafelactie komt er weer aan!

Voor het vijfde jaar op rij komen wij van de KJEM weer
wafels verkopen. Dit zal plaatsvinden in de oude gemeente
van Sevenum op vrijdag 29 en zaterdag 30 december tussen
13.00 en 20.00 uur. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door
de samenwerking met bakkerij Gommans uit Sevenum.

Eén zakje van 5 wafels kost € 3,70
Bent u niet thuis en wilt u toch wafels?

Lilian Baltessen
Pastoor Debijestraat 58, 5963 AG HEGELSOM
Telefoon: 06-30987597
Kapsalon ZieZo

Dan kunt u deze ook afhalen op 29 december bij
de blokhut en op 30 december bij De Sevewaeg.
De blokhut is gelegen op Meerweg 73
te Kronenberg en afhalen is op beide dagen
mogelijk tussen 14.00 en 18.00 uur.
Bij bestelling vanaf 5 zakjes is bezorgen
ook mogelijk. (06-20222349)
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Verder onderzoek
naar sportpark
Eickhorsterweg
Er komt verder onderzoek naar de haalbaarheid van de vestiging van
één gezamenlijk sportpark voor AVV America, RKSV Meterik en TC America.
De gemeenteraad van Horst aan de Maas stelt hiervoor 155.000 euro
beschikbaar. Dat werd besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van
dinsdag 19 december.

(Advertorial)

Succesverhaal
NLW Groep Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen, neem het verhaal van Henk
Willems (foto midden). Henk is een echt begrip in de Venrayse wijk Brukske, waar hij zich al jaren bezig
houdt met de vrijetijdsinvulling van kinderen. Zijn inspanningen worden enorm gewaardeerd door zowel de
wijk, als door Wijkplatform Brukske. Dat laatste blijkt wel uit de actie die Petra van Duijnhoven (foto links),
voorzitter Wijkplatform Brukske, onlangs heeft ondernomen om Henk structureel als speelcoach in te zetten
in de wijk. En met succes, want na een aantal gesprekken tussen het Wijkplatform en NLW Groep, kon er in
korte tijd door NLW Groep een detacheringscontract worden opgesteld. Op 1 december jl. was het zo ver:
het contract werd akkoord bevonden en ondertekend door Petra van Duijnhoven en Peter Fleuren
(foto rechts), directeur NLW Groep. Nieuwsgierig waarom iedere wijk een ‘Henk’ verdient?
Lees het hele succesverhaal op www.nlw.nl.

Eerder bleek dat de Eickhorsterweg
tussen Meterik en America de meest
geschikte locatie is voor een gezamenlijk
sportpark voor TC America, AVV America
en RKSV Meterik. De twee voetbalverenigingen gaan fuseren en willen een
gezamenlijk nieuw sportpark. TC America
is hier inmiddels ook bij betrokken,
omdat ook deze vereniging profijt kan
hebben van een nieuw sportpark.
De verenigingen hebben een aantal
scenario’s voor locaties opgesteld.
Er is onder andere gekeken naar de
al bestaande locaties in America en
Meterik, sportpark Erica en sportpark
De Vonckel. Hoewel een van deze plekken financieel gezien de beste optie
is, willen de leden niet dat er gekozen wordt tussen één van de parken.
Er zijn door de verenigingen ook drie
nieuwe locaties onderzocht, aan de
Meteriksebaan Noord, de Meteriksebaan
Zuid en aan de Eickhorsterweg. Op deze

locaties zou dan een geheel nieuw
sportpark worden gebouwd. De locatie
aan de Eickhorsterweg komt het best uit
het onderzoek. Deze plek is het meest
centraal gelegen, geeft ruimtelijk de
beste mogelijkheden en is financieel ook
de voordeligste van de drie. Tijdens de
raadsvergadering bleek dat de politieke
partijen de locatie Eickhorsterweg ook
zien zitten. Wel maakte de SP zich
zorgen over de aantasting van de open
ruimte als het park daar daadwerkelijk zou komen. “Onze voorkeur gaat
daarom uit naar Meteriksebaan Zuid”,
aldus Bart Cox. Hij riep het College van
B&W daarom op ook deze locatie bij
het verdere onderzoek te betrekken.
Zijn collega van de PvdA, Roy Bouten,
liet weten daar geen voorstander van te
zijn. Daarnaast gaven alle partijen aan
dat er ook goed naar de verkeersveiligheid gekeken moet worden. Wethouder
Ger van Rensch zegde dit toe.

Vermiste Heldense vrouw overleden
De 87-jarige Heldense vrouw die op donderdag 14 december vermist raakte, is een dag later dood aangetroffen
in Sevenum. Over hoe de vrouw is gestorven, doet de politie geen uitspraken. De politie gaf eerder al aan dat er
geen sprake is van een misdrijf. De vrouw raakte vermist toen ze met haar scootmobiel bij de poli van VieCuri in
Panningen was en niet meer terugkeerde naar haar huis in Helden.
De politie verspreidde op donderdag twee burgernetberichten en
verschillende Facebook-berichten

waarin ze aandacht vroeg voor de
vermissing van de vrouw. Na tips werd
op verschillende plekken in de

gemeente met onder meer honden en
een helikopter gezocht naar de
bejaarde vrouw. De vermissing was

volgens de politie urgent omdat de
vrouw medicijnen gebruikt en daar
dringend behoefte aan had.
De zoektocht ging een dag later
verder. Op vrijdag werd het lichaam van
de vrouw aangetroffen in het buitengebied van Sevenum. De familie gaf
later op Facebook aan blij te zijn met

Wil jij een uitdagende functie? Stroomt installatietechniek door jouw aderen? Wil jij bijdragen aan
het succes en de toekomst van Unica Venlo? Dan hebben wij voor jou de oplossing!

Projectleider W
HBO │ WTB │ 3-5 jaar

Werkvoorbereider Contracten
MBO+ │ WTB │ 3-5 jaar

Wij doen…

Unica is de grootste zelfstandig technisch dienstverlener
van Nederland. We lossen vraagstukken op het gebied van
energie, ICT, duurzame gebouwen en gezonde leef- en
werkomgevingen op met behulp van techniek.

Wij zijn…

(Service) Monteur

Unica kent een open, informele en professionele cultuur.
Een flexibele organisatie met korte lijnen waarin jouw stem telt en jij
gezien wordt als medewerker, niet als nummer! Wij willen dat jij
plezier hebt in jouw werk!

MBO │ WTB/E │ 3-5 jaar

Wij bieden…

Koelmonteur
MBO │ WTB │ 3-5 jaar
Voor meer informatie check
WWW.WERKENBIJUNCIA.NL

•
•
•
•

Een uitdagende functie
Prettige werksfeer
Mogelijkheid om je verder te ontwikkelen
Goede arbeidsvoorwaarden bij een groeiend en gezond bedrijf

Interesse?

Solliciteer direct op onze website www.werkenbijunica.nl of mail
jouw cv en motivatiebrief naar info@werkenbijunica.nl.
Voor meer informatie over werken bij Unica, neem contact op met
Martin Dusée of Ruud Aerts via 077 467 7000.

samen maken we de toekomst

TALENT
GEZOCHT!

het medeleven en steun die ze kregen.
“Sociale media hebben zich van hun
beste kant laten zien en daar zijn we
enorm dankbaar voor. Ook willen we
via deze weg benadrukken dat wij
de steun en inzet van het team van
politie Peel en Maas en burgemeester
Delissen ontzettend waarderen.”
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winkel&bedrijf 11
Vijfjarig bestaan

Open dag Reach Up
Praktijk Reach Up in Sevenum viert op zaterdag 6 januari het vijfjarig
bestaan met een open dag. Geïnteresseerden kunnen van 11.00 tot 16.00
uur een kijkje komen nemen.
Reach Up is het bedrijf van
Samyra Jakobs. Bij Reach Up worden
kinderen en jongeren begeleid die op
wat voor manier dan ook problemen
hebben met leren of in hun ontwikkeling vastlopen. Denk hierbij aan

dyslexie, dyscalculie, rekenen,
spelling en lezen. Een aantal zaken
wordt zelfs door de gemeente
vergoed met een verwijzing van de
huisarts of na overleg met de
gemeente.

Duurzaam

Zuid-Korea bezoek
Reindonk Energie

(Advertorial)

Winnaar gratis cv-ketel
Hiltho-actie
De familie Snellen uit Tienray is de gelukkige winnaar van een gratis Nefit HR-ketel.De familie won deze
ketel in een actie van Nefit en een aantal verwarmingsinstallateurs tijdens de Hiltho consumenten-en
bedrijvenbeurs in Horst afgelopen oktober. Hans Smits van het gelijknamige installatiebedrijf uit Tienray
zegt ; ”Wij bieden onze klanten graag absolute zekerheid.Dat betekent voor ons: een goede ketel én een
vakkundige installatie. Daar kan de familie Snellen dus op rekenen.” Op de foto ontvangt de familie Snellen
de cheque voor de gratis ketel uit handen van Hans Smits.

Oh, zit dat zo!

Een delegatie van NH Energy Department uit Zuid-Korea komt op
vrijdag 22 december op bezoek bij Reindonk Energie. Zij wil graag
geïnformeerd worden over actuele onderwerpen rondom energie.
Ook in Zuid-Korea is duidelijk dat
energie verduurzaamd moet worden
en dat verdere opwarming van onze
aardbol moet stoppen. De opgaven
aan de andere kant van de wereld
zijn identiek aan die in Horst aan de
Maas. Daarom wordt er met elkaar in
gesprek gegaan.

Het gesprek tussen het bestuur
van Reindonk Energie en een
vertegenwoordiging van NH Energy
Department vindt plaats in de
Sevewaeg in Sevenum. Ook sluit
een ondernemer aan die volop bezig
is met het verduurzamen van zijn
bedrijf.

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

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

Amerikaanse
toestanden?!
Door: Henri Pelckmans

Kennen wij in Nederland
‘Amerikaanse toestanden’ op
letselschadegebied?
Het Nederlandse recht is, wat dat
betreft, calvinistisch te noemen.
Een slachtoffer heeft recht op vergoeding van de geleden schade en
een redelijk smartengeld. Niet meer
en niet minder. Een slachtoffer zal
dan ook nooit rijker geworden door
de schadevergoeding die hij of zij
ontvangt.
Maar wordt het slachtoffer dan
niet rijker van het smartengeld?
Daar staat immers geen kostenpost
tegenover. Op zich is het juist dat het
smartengeld, ook wel een immateriele schadevergoeding genoemd, niet
bedoeld is om materiële schadeposten af te dekken. In zoverre krijg
je als slachtoffer iets extra’s. Het is
een vergoeding die bedoeld is ter
compensatie van het leed dat het
ongeval heeft veroorzaakt. Of het
smartengeld je “rijker” maakt is nog
maar de vraag. Tot nog niet zo heel
erg lang geleden was het hoogste

smartengeld dat door een Nederlandse
rechter is toegekend ongeveer
135.000,00 euro. Je moet daarbij
dan denken aan een situatie waarbij
iemand als gevolg van een ongeval een
hoge dwarslaesie heeft opgelopen en
dus niets meer kan. Ik denk niet dat
iemand die een hoge dwarslaesie heeft
opgelopen zich rijker voelt doordat hij
zo’n smartengeld heeft gehad.
Wist u overigens dat de nabestaanden
van een slachtoffer dat overlijdt als
gevolg van een ongeval tot op heden
geen eigen recht op smartengeld hebben? Zelfs een potentiële smartengeldclaim van het slachtoffer zelf overerft
niet naar diens nabestaanden tenzij
namens het slachtoffer nog voor zijn
overlijden aanspraak is gemaakt op een
smartengeldvergoeding. Overlijdt een
slachtoffer direct ter plaatse dan krijgen
de nabestaanden van het slachtoffer
meestal geen compensatie voor het
overduidelijke leed dat hen door het
overlijden van hun naaste is aangedaan.
Gelukkig gaan er steeds meer stemmen op dat het Nederlandse smartengeld aan herziening toe is. Zo ligt
er inmiddels een wetsvoorstel dat

ook voor nabestaanden een eigen
smartengeldvergoeding, zij het laag,
mogelijk maakte. Het hoogste smartengeld is daarnaast inmiddels in de
rechtspraak al naar boven bijgesteld.
Desalniettemin meen ik oprecht dat
van ‘Amerikaanse toestanden’ in
het Nederlandse letselschaderecht
niet gesproken kan worden. Het
slachtoffer krijgt slechts een compensatie voor de materiële schade
en daarnaast een doekje voor het
bloeden in de vorm van een relatief
lage smartengeldvergoeding. Niet
meer en niet minder.
Wilt u weten waar u recht op heeft?
Neem vrijblijvend en kosteloos contact op met ons kantoor, dan helpen
wij u verder.

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
122 x 244 x 1,9 cm

€ 28

SNS Huisselectie
Houthandel & Timmerbedrijf
Altijd keuze
uit meerdere
Rene van Ophoven
v.o.f.
hypotheekaanbieders
Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

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

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 79 | www.putt.nl
pelckmans@putt.nl

per stuk • incl. btw
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Kerstwandeling met
Kerstwandeling
verkleedwedstrijd in Horst in de Mariapeel
Stichting Landschap Horst aan de Maas organiseert een kerstwandeling op woensdag 27 december. De wandeling start dit jaar bij Kasteel Huys ter Horst, te bereiken via de Venrayseweg.

Vogelwerkgroep ’t Hökske organiseert op dinsdag 26 december,
tweede kerstdag, weer een wandeling in de Mariapeel in America.
De wandeling begint om 09.00
uur. Er wordt verzameld aan het einde
van de Zwarteplakweg in America en
de wandeling duurt ongeveer
anderhalf tot twee uur. Het afgelopen
jaar is er veel gebeurd in de Mariapeel. Tijdens de kerstwandeling
kunnen de deelnemers deze
veranderingen met eigen ogen zien.

Omdat er veel gewerkt is in de
Mariapeel is het terrein is wel wat
moeilijker begaanbaar. Na afloop van
de wandeling is er gelegenheid om
op te warmen bij de openhaard in de
aanwezige jachthut, waar ook koffie,
thee en glühwein klaarstaan.
Voor kinderen is er warme
chocolademelk.

Uitreiking
Gezondheidsprikkel
Vijf organisatie hebben dinsdag 19 december een Gezondheidsprikkel
ontvangen. Deze werden door Gezondste Regio 2025 uitgereikt tijdens
een netwerkbijeenkomst bij de ijsbaan in Horst

De wandeling voert langs lichtjes
en vuurkorven. Er is onder andere
warme chocomel en glühwein te
verkrijgen en er zijn ook weer muzikale
optredens van diverse artiesten.

Fotogroep Horst aan de Maas zorgt
ervoor dat iedereen op de foto kan.
Ook is er weer een verkleedwedstrijd
voor kinderen, dit jaar met het thema
Bos en dier.

Wandelaars kunnen starten tussen
18.00 en 19.30 uur. Gezien de zeer
beperkte parkeerruimte wordt iedereen
gevraagd zoveel mogelijk te voet of per
fiets te komen.

PLUS EXTRA ZORG IN HUIS
• Huishoudelijke hulp, verzorging aan huis.
• Persoonlijke begeleiding.
• Hulp bij koken, boodschappen, wassen, strijken.
• Ervaring met dementie of vergeetachtigheid.
• Eigen keus in dag en tijd.
• Altijd dezelfde hulp.
• Ondersteuning bij aanvragen van zorg.

diervoeders
Voor onze vaste route zijn wij op korte termijn op zoek naar:

CE Chauffeur
Proﬁel:
• Fulltime beschikbaar
• In bezit van CE rijbewijs en Code 95.
• Flexibel, gedreven en een positieve instelling
• Woonachtig in de omgeving Beringe (Li)
• Goede fysieke gesteldheid
• Stressbestendig
• Geen 9 tot 5 mentaliteit

Zoek je een uitdaging bij een jonge, dynamische en groeiende organisatie?
Ga dan bij ons aan de slag want wij zijn op zoek naar een:

Allround

kunnen laten renderen. Uiteraard is ook interne
kennisoverdracht met je collega’s van belang.
Het betreft een fulltime baan met een flinke
verantwoordelijkheid en een grote variatie aan
werkzaamheden.

De kandidaat

De ideale kandidaat heeft een MBO opleiding
en ervaring in de elektrotechniek en kennis
van pompsystemen. Om deze functie goed in
te kunnen vullen is ca. 8 tot 10 jaar relevante
werkervaring noodzakelijk. Je werkt zelfstandig,
accuraat, met drive en daarnaast heb je passie
voor het vakgebied waar je werkzaam in bent.
Je bent in het bezit van goede communicatieve
vaardigheden, analytisch vermogen en een
resultaatgerichte instelling.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

SERVICE / ONDERHOUDSMONTEUR
De Allround Onderhoudsmonteur zorgt voor
een correcte en klantgerichte aflevering
van een project middels het opstarten van
de gemonteerde systemen. Samen met
de klant bespreek je de laatste details en
analyseer je eventuele tekortkomingen en
storingen tijdens de inbedrijfname. Daarbij
communiceer je klantgericht, servicegericht
en oplossingsgericht. Daarnaast draag je zorg
voor periodieke onderhoudswerkzaamheden
en zorg je voor het oplossen van storingen.
Tijdens de contacten met de klant staat
kwaliteit en continu verbeteren centraal.
Je bent ook goed in staat om kennis over te
dragen middels het trainen van onze klanten
zodat zij onze prachtige producten optimaal

euro. De Gezondheidsprikkel is de
opvolger van De Verbinding, die twee
jaar geleden voor de eerste keer
werd uitgereikt.
Leon Weijs nam dinsdag
19 december eveneens officieel
afscheid van Gezondste Regio 2025.
Hij is per 1 november gestopt als
kwartiermaker van de organisatie.

Promix

Belt u ons voor info, Miranda 06-55803380 of
Anita 06-11274810 of kijk op www.plus-extra.nl

De functie

Vijf gezonde initiatieven in de
regio zijn gekozen door de Raad
van Gezondheid van GR2025:
Walk 4 the roses, Naoberzorgpunt
Meerlo-Tienray, Landbouweducatie
(Noord-)Limburg, Brokeze Bruist
en Beweegprogramma 0 tot 2 jaar.
Zij kregen een pluim in de vorm van
een financiële bijdrage van 1.000

(Fulltime)

Functieomschrijving:
• Dagelijks verzorgen van voerbestellingen naar vaste klanten vanuit
Beringe (Li), waarbij goed contact met de klant centraal staat.
• Je rijdt met een vaste trekker en oplegger.
• Eigen verantwoordelijk met betrekking tot reiniging en inplannen
onderhoud van de wagen.
Wat bieden wij?
• Werken in een klein, jong en dynamisch team
• Bovengemiddeld salaris
• Goede sociale voorzieningen en gratis nascholing t.b.v. code 95
• Aantrekkelijke baan met uitzicht op een vast contract
Interesse in deze vacature of aanvullende vragen?
Neem contact op via kevin@promixbv.nl of bel naar
077-4634670 (keuze 3). Kandidaten worden in eerste
instantie uitgenodigd voor een oriënterend gesprek.

Interesse? Neem contact met op met Jos Vervoort of Dirk Brouns 077-4657360
of email: info@inno-plus.nl

www.inno-plus.nl

W W W. P R O M I X B V. N L
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Presentatie stichting
Vrienden van Christopher
De stichting Vrienden van
Christopher organiseert op vrijdag
29 december een bijeenkomst over
de reiservaringen in Noord-Ghana van
twee bestuursleden van de stichting.
De presentatie is in horecacentrum
De Sevewaeg in Sevenum.
Afgelopen oktober waren bestuursleden Ilse Milot uit Venlo en Peter
Nellen uit Sevenum tien dagen in
Ghana om projectbezoeken af te
leggen naar de drie projecten waaraan
de stichting zich heeft verbonden.
De drie projecten zijn een schoolvoedselproject, een kunstproject en een
boomplantproject. Ondanks dat ze
beide ervaren Ghana-reizigers zijn,
blijft telkens de warme ontvangst,
de belangstelling en de vriendelijkheid
van de gewone mensen indruk maken
tijdens de reis. Over hun ervaringen
wordt daarom een presentatie
georganiseerd.
Meer informatie hierover en
over de stichting is te vinden op
www.vriendenvanchristopher.nl

vaak een niet te passeren obstakel.
Met de cursus wil LGOG Kring Ter Horst
deze bronnen toegankelijker te maken.
Cursusinleider en -begeleider Guus
Janssen gaat in op de basisregels van de
taal en op de toepassing daarvan in de

praktijk. Hij doet dit aan de hand van
bronmateriaal uit de regio. Opgave
voor deelname is mogelijk tot 16
januari via secretariaat@lgogterhorst.
nl of 077 398 41 40. Meer informatie
is te vinden op www.lgogterhorst.nl

Meerlose winterwandeling in
een nieuw jasje
In Meerlo wordt op zondag 7 januari de jaarlijkse winterwandeling georganiseerd. De wandeling wordt dit jaar
niet meer zoals vanouds door de Kammeröäj van de Vöskes georganiseerd.
heeft het voornemen om in het
voorjaar van 2019 een SamenLoop voor
Hoop te organiseren in Meerlo.
SamenLoop voor Hoop is een evenement voor iedereen die iets tegen
kanker wil doen. ‘Gedurende een
24-uurs wandelestafette staan we
samen met lotgenoten stil bij kanker
én vieren we het leven. Tijdens de loop
zijn er optredens, verschillende

ceremonies en allerlei acties van
deelnemers die op een bijzondere wijze
geld inzamelen voor wetenschappelijk
kankeronderzoek’, aldus de organisatie.
In de aanloop naar de SamenLoop voor
Hoop organiseert de groep de winterwandeling, met afstanden van 5, 10 en
15 kilometer. Starten kan dan tussen
10.00 en 13.00 uur bij zaal ’t Brugeind
in Meerlo.

Winterwandeling Kronenberg
In Kronenberg vindt op woensdag 27 december een winterwandeling plaats. Dit jaar is ervoor gekozen een deel
van de wandelroute Oorlogssporen te volgen. Starten kan tussen 12.30 en 14.00 uur bij sportpark De Heesbergen in
Kronenberg.
Als aanvulling op het thema
Oorlogssporen heeft de organisatie Roel
Timmermans uitgenodigd om over zijn
recente ervaringen vertellen. Roel heeft
een graf van een gesneuvelde militair
uit de Tweede Wereldoorlog op de
militaire begraafplaats in Margraten
geadopteerd.

• Proef uw wijnen voor uw Kerstdiner (gratis)

• Geniet, glaasje Glühwein als attentie
• Beleef, vuur kor f buiten, Kerstsfeer in de wijnbar
• Spaar voor een gratis Wijn&Amuse avond
• Kerst-Keuvelen wijnkopen én even een bite&wijn/koffie
• Kerst Wine Flight € 10,00 Pays D’Oc

www.hemelsewijn.nl De Hees 32, Sevenum
077 467 3961 Wijnwinkel/Wijnbar/Restaurant

LGOG Kring Ter Horst organiseert in 2018 de cursus Inleiding lezen van Latijnse teksten. De cursus wordt
verspreid over vier avonden, op dinsdagen 30 januari en 6, 20 en 27 februari. De avonden duren van 19.30 tot
21.30 uur en vinden plaats in het instructielokaal van Museum de Kantfabriek.

Na vijftien jaar zijn de Kammeröäj
van de Vöskes gestopt met de
organisatie van de winterwandeling in
Meerlo. Het stoppen van de Kammeröäj
betekent echter niet dat er in Meerlo
niet meer gewandeld kan worden op
de eerste zondag na Nieuwjaarsdag.
Er is een groep mensen die de
wandeling toch wil organiseren, maar
op een geheel eigen wijze. Deze groep

Xtra open donderdag t/m zondag

Joyeux Noël & Bonne Année

Cursus inleiding lezen van
Latijnse teksten
Onderzoekers van het verleden
van hun stad, streek of familie worden
dikwijls geconfronteerd met moeilijk
leesbare teksten. Niet alleen het
schrift, maar ook de taal kan daarbij
parten spelen. Daarbij vormt het Latijn
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Enkele jaren geleden besloot hij in
de historie te duiken van deze
gesneuvelde soldaat Joseph Wadman.
Roel zal onder andere vertellen hoe hij
uiteindelijk via Margraten in contact is
gekomen met de nabestaanden in
Amerika en over zijn bezoek aan de
familie van Joseph Wadman.

Tijdens zijn presentatie, om
14.00 en 16.00 uur bij het sportpark,
vertelt hij over zijn motivatie,
ervaringen en wat dat ook in
Amerika allemaal teweeg heeft
gebracht. Kijk voor meer informatie
over de winterwandeling op
www.facebook.com/winterwandeling

PSSST....
KERSTMANNEN
OP ZOEK NAAR EEN
ORIGINEEL KADO?
• LUXE LINGERIE
• NACHTKLEDING
• DUSTERS
• GESCHENKBONNEN
ALLES MOOI VOOR U INGEPAKT.
VOOR DAMES EN HEREN

Kerkstraat 20a • Horst
077 398 72 50
www.cleopatralingerie.nl
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Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Kerstmis is het feest
van vrede, licht en liefde’

Kerstmis is de afgelopen jaren steeds
commerciëler geworden. Meer en meer
mensen hebben tijdens kerst dan ook hun
jaarlijkse pakjesavond. Toch is het merendeel
van de inwoners van Horst aan de Maas het
oneens met de stelling ‘Kerstmis draait alleen
om cadeautjes’. 80 procent stemt hiertegen,
14 procent is neutraal en slechts 6 procent
zegt het eens te zijn met deze stelling. Dat
blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Kerstmis gaat om gezellig samenzijn met
familie en vrienden, volgens velen. “Gezelligheid
met familie is het belangrijkste”, zegt iemand.
Een ander zegt: “Kerst is een gezellig familiefeest tijdens de donkere dagen. Het gaat niet
om de cadeaus.” Ook de religieuze insteek van
kerst wordt niet vergeten. Iemand geeft aan:

Inwonerspanel

1.672 leden
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Eens
6%
Neutraal
14%
Oneens
80%

Kerstmis draait alleen
om cadeautjes

“Het draait juist niet om de cadeautjes, maar om om kerst met cadeautjes te vieren in plaats van
het vieren van de geboorte van Jezus. Cadeautjes Sinterklaas. Dit is overigens iets waar lang niet
iedereen blij mee is. “De kerkelijke betekehoren bij Sinterklaas.” Verder wordt kerst ook
gezien als het feest voor de vrede. “Kerstmis is
nis is helaas ver op de achtergrond geraakt”,
het feest van vrede, licht
zegt iemand. Een ander
en liefde. Het is voor
zegt hierover: “Van een
ieder mens op aarde
christelijk feest is het een
goed dat de kersttijd ons
consumptiefeest gewor‘Gezelligheid met de familie’
tot nadenken dwingt.”
den, met een enorm
‘De geboorte van Jezus’
Toch zijn er ook menmaterialistische inslag.”
TipHorstaandeMaas
sen die het geven van
‘Voor de kinderen’
is een samenwerkings
cadeautjes wel als van
verband tussen
groot belang zien tijdens
HALLO Horst aan de
de kerst, vooral voor de
Maas en TopOnderzoek.
jeugd. “Voor de (klein)
Voor meer resultaten of aanmelden voor
kinderen draait het alleen om cadeautjes,”
de volgende enquête, kijk op
zegt iemand, “voor ons niet.” Ook een ander
geeft aan dat het steeds meer een trend wordt
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

2e kerstdag en 31 december
alle vestigingen geopend

Gratis
montage
Als u uw keuken in
februari 2018 laat plaatsen*

Extra cadeaus:
het gehele jubileumjaar
een GRATIS

KitchenAid
+
vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken gekocht na 1 december 2017. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Bespreking Poll week 49

Een vuurwerkverbod vergroot de veiligheid
Een ruime meerderheid van de stemmers op de poll van week 49 is het
eens met de stelling. 81 procent vindt dat een vuurwerkverbod de veiligheid zou vergroten. Deze ruime meerderheid is mogelijk te verklaren doordat
er jaarlijks veel mensen met (ernstige) verwondingen in het ziekenhuis
belanden door toedoen van vuurwerk. Professionele shows zouden een veilig
alternatief kunnen zijn, waarbij de traditie van het vuurwerk wel behouden
kan blijven. Overlast van vuurwerk (geluid, vernielingen et cetera) zou ook
een reden kunnen zijn, waardoor mensen pleiten voor een vuurwerkverbod.

19 procent van de stemmers is tegen een verbod op het particulier
afsteken van vuurwerk. Mits mensen er op een verstandige manier mee
om gaan en geen illegaal vuurwerk afsteken, is het over het algemeen
niet gevaarlijk. Deze stemmers zijn het dan ook niet eens met het voorstel van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om een verbod in te voeren
op het zelfstandig afsteken van vuurpijlen en knalvuurwerk. Zelf knallend
het nieuwe jaar inluiden met goede vrienden of familie hoort er wat hen
betreft gewoon bij.

De supermarkt open eerste kerstdag is een goed idee
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Wie op eerste kerstdag nog snel naar de supermarkt wil voor een vergeten
ingrediënt voor het kerstdiner, kan in Horst aan de Maas maar bij een enkele
super terecht. Het merendeel van de supermarkten is gesloten tijdens deze
dag. Wel zijn op de zondag voorafgaand veel levensmiddelenwinkels eerder
open en kan ook op tweede kerstdag boodschappen worden gedaan. Zou het
niet veel handiger zijn wanneer de winkels gewoon op beide dagen zijn
geopend? De verruiming van de openingstijden van

winkels past immers in het huidige tijdsbeeld. Datzelfde geldt voor
nieuwjaarsdag. Anderzijds is het zo dat we de traditie kerst moeten respecteren. Het zijn volgens onze christelijke waarden dagen waarop iedereen vrij
zou moeten zijn. Dat geldt ook voor de mensen in de supermarkten. Mensen
moeten maar zorgen dat ze goed inkopen doen. Daarbij, het is maar één dag
dat de winkels zijn gesloten. De supermarkt open op eerste kerstdag is een
goed idee. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 50) > Een status als immaterieel erfgoed voegt weinig toe > eens 72% oneens 28%

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

CDA-visie op het bestemmingsplan buitengebied
is de dood in de pot
“Al met al geen spectaculaire wijzigingen maar behouden wat goed is,
verbeteren wat nodig is”, aldus de conclusie die Marcel Beelen van het CDA
in dit blad trok over het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied.
Een formulering die uitstekend
weergeeft hoe behoudend het CDA
over de toekomst van dat buitengebied denkt. Met als doel de bevolking gerust te stellen? Door zaken die
niet goed gaan te verdonkeremanen?
Geen deel van de werkelijkheid te
laten uitmaken?

Wekelijks staan de kolommen
van dit weekblad vol met artikelen
en ingezonden brieven over de grote
zorgen die inwoners hebben over de
ontwikkelingen en gebeurtenissen in
het buitengebied. De aantasting en
bedreiging van woongenot, gezondheid, landschap en natuur zouden niet

bestaan? De megalomane kippen- en
varkenstallen van de agrarische industrie gaan niet ten koste van de kleine
boer? Horst aan de Maas wordt niet
de afvoerput voor Brabantse varkenspoep?
Blijkbaar is het CDA niet in staat
antwoord te geven op de vragen die
bij een groot deel van de bevolking
leven. Dat is zorgwekkend. Nog verontrustender is het bij voorbaat doodslaan
van de inhoudelijke discussie over de

modernisering van het beleid voor
het buitengebied door (al)weer
geen ruimte bieden voor een open
discussie in de Raad over het nieuwe
bestemmingsplan. Door zo zijn
conservatieve piketpalen te slaan,
blokkeert het CDA voor de zoveelste
keer een leefbare, groene en duurzame toekomst van dat buitengebied.
Dat is de dood in de pot.
Jan Duijf,
Kloosterstraat Horst

In januari starten wij weer met cursus

bridge voor beginners
Voor informatie kijk op onze website
Het Hobbygilde is op zoek naar

...heel veel fietsplezier in 2018!

cursusleider(ster)
Frans voor beginners

cursusleider(ster)
Onze winkels zijn gesloten
van 23 december 14.00 uur
tot en met 2 januari 2018.

Keramiek

Bestuurslid
Mensen die interesse hebben om voor het
Hobbygilde vrijwilligerswerk te gaan doen
kunnen contact opnemen met
Jos Weijs tel. 0655195714

www.hobbygilde.nl

Zand
erover

Ik ook
Donderdag werd mijn
beste vriendin van haar fiets
getrokken toen ze door een
steegje fietste.
Ze dacht slim te zijn, de
drukke winkelstraten te
ontwijken en binnendoor naar
huis te fietsen. De blanke man
die haar van haar fiets trok,
maakte, terwijl hij haar bij haar
jas vasthield, een opmerking
over haar in spijkerbroek
gestoken benen. Mijn vriendin
gilde en heeft met al haar
kracht op zijn ballen geslagen.
De man is afgedropen en er is
uiteindelijk niets gebeurd.
Maar toen ik haar sprak over dit
incident viel me op dat ze de
schuld niet bij de man
neerlegde. Haar eerste reactie
was: ‘Ik had ook niet in mijn
eentje ’s nachts door een
steegje moeten fietsen.’
Seksueel naroepen, seksuele
intimidatie en zelfs seksueel
geweld zijn de laatste tijd in
opspraak. Waar ligt de grens
tussen een flirt en seksueel
wangedrag? Zou het dragen van
een kort rokje, net als het niet
afsluiten van een geparkeerde
auto, strafbaar moeten zijn
omdat dit uitlokking is? Is een
vrouw zelf schuldig als ze met
een decolleté van hier tot Tokio
over straat loopt en aangerand
wordt? Zo ja, moeten we dan de
boerka niet verplicht maken, in
plaats van verbieden?
Bedekkende kleding is volgens
velen namelijk de oplossing
voor dit probleem.
Toch blijken ook vrouwen
die alles bedekken te maken te
hebben met seksuele
benaderingen. Mijn moeder
heeft te maken met seksuele
intimidatie, de verpleegkundige
van mijn opa, mijn islamitische
buurvrouw in boerka, mijn
beste vriendin in spijkerbroek.
Niet omdat ze een kort rokje
dragen of een decolleté laten
zien. Maar omdat ze vrouw zijn.
Mijn zusje van zestien is ook
een vrouw. Ook zij is wel eens
seksueel benaderd. Ik ben ook
een vrouw. #Metoo.
Yana
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GEPLUKT Stephanie Marianeschi

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.

“Van jongs af aan heb ik altijd paardgereden en meegedaan aan wedstrijden.
Zo heb ik ook mijn man Antonio Alfonso
leren kennen. Hij is professioneel ruiter
en heeft onder meer voor het nationale
team gereden.” Samen besloten ze een
stal op te zetten waar ze paarden
fokken en trainen voor wedstrijden.
Daarnaast startte ze met het fokken van
jackrussellhondjes. Intussen hebben ze
drie stallen: Castello dell’Olgiata in Italië
en stallen Oxer en Roste in Evertsoord.
“Castello dell’Olgiata, dat op zo’n 20
kilometer buiten Rome ligt, is opgericht
door mijn adoptief vader. Het is een
voor mij erg dierbare plek. Er was daar
echter niet voldoende ruimte voor wat
wij wilden opzetten. Daarnaast is Rome
op dit moment geen fijne plaats voor
ondernemers. Er is veel corruptie, wat
het moeilijk maakt om een bedrijf te
runnen. Ook is het geen veilige stad
meer. Het is geen plek waar ik Sophie,
mijn dochter van 5, wil laten opgroeien.”

’Ik werd verliefd
op het land’

Deze geboren Italiaanse verruilde twee jaar geleden de wereldstad Rome voor het kleinste dorp van Horst aan
de Maas, Evertsoord. Paarden zijn, naast honden, haar grootste passie. Deze week wordt Stephanie Marianeschi (41)
geplukt.
Stephanie groeide op aan de rand
van Rome als dochter van een Franse
moeder en een Italiaanse vader.
Haar moeder woont nog steeds in
Italië, net als haar 10 jaar jongere

actrice. Ik speelde kleine rollen in films
en televisieseries. Dat was erg leuk om
te doen.” Toch bleef er iets knagen.
Stephanie besefte dat het werken met
dieren haar echt gelukkig maakte.

zusje. Haar droom was dierenarts
worden. “Maar helaas was er geen
mogelijkheid om die opleiding te
volgen”, vertelt ze. “Vanaf mijn
vijftiende werkte ik als model en

PUZZEL

Sudoku

“Als kind heb ik in veel verschillende landen gewoond, onder andere
Japan en Australië. Ik ben het dus
gewend om te verhuizen en ergens
opnieuw te beginnen. Nederland
kenden we omdat we hier regelmatig
in de zomer kwamen voor wedstrijden.
Ik werd verliefd op het land. Natuurlijk,
het klimaat is hier heel anders dan in
Italië. Vooral in de winter”, lacht ze.
“Maar alles is hier zo schoon en perfect
geregeld. Bovendien is dit de beste
plek voor het fokken van paarden.
Nederlanders weten hoe ze met
paarden om moeten gaan. Ze zijn erg
professioneel en het wedstrijdniveau
is hier erg hoog. In Italië is paardrijden
alleen voor rijke mensen. Hier kan
iedereen het doen.”

Mark van Lier
aannemer sbedrijf

In de zomer van 2015 was het
stel in Nederland voor een wedstrijd.
“We verbleven op een manege in Asten
en ik besloot in de omgeving te gaan
kijken of er iets te koop stond.” Via een
kennis hoorde ze dat in Evertsoord de
bekende springruiter Albert Voorn zijn
stal te koop aanbood. “We zijn gaan
kijken en ik werd meteen verliefd op
de plek. Het is hier mooi en Equestrian
Centre De Peelbergen ligt vlakbij, dat
is dus ideaal. Het was een droom die
uitkwam. Voor mij was het simpel: we
moesten dit gewoon doen.” Lachend:
“En toen de honden er eenmaal waren,
voelde ik me helemaal thuis.”
Dochter Sophie is net als haar
ouders besmet met het paardenvirus. “Toen ze twintig dagen oud was,
namen we haar mee naar haar eerste
show. Ze helpt me ook vaker met het
verzorgen van de dieren.” Trots laat
ze een filmpje zien van Sophie. Waar
Stephanie zelf nog voornamelijk Engels
praat, spreekt haar dochter vlekkeloos
Nederlands. “Toen we net hier waren,
was het erg wennen voor haar. Ze sprak
de taal niet en kende niemand. Nu gaat
ze ’s morgens met de bus naar de
school in Kronenberg en heeft ze al
vriendjes gemaakt.”
De hele dag door is Stephanie
bezig met haar paarden en honden.
“In Evertsoord hebben we achttien
paarden staan. Daarnaast heb ik hier
nog vijftien hondjes, één mannetje en
de rest allemaal vrouwtjes. Mijn hele
leven draait om de paarden, maar het
is mijn passie, dus dan maakt het niets
uit. Ik verzorg de paarden vanaf hun
geboorte, ik zie ze opgroeien en train
ze naar de top. Dat betekent ook dat je
ze op een gegeven moment verkoopt
en dus afscheid moet nemen. Dat is
wel moeilijk. Ik beschouw ze toch een
beetje als mijn kinderen. Maar weet je,
ik heb het geluk dat ik van mijn hobby
mijn werk heb kunnen maken.”

Aanbouw
Verbouw
Nieuwbouw
Utiliteitbouw
‘Vertrouwd
bouwen aan
kwaliteit!’

VENRAYSEWEG 16B - HORST

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

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

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Nieuwsbrief Duurzaamheid nr. 4
De vierde editie van de digitale Nieuwsbrief Duurzaamheid Horst aan de Maas is verschenen!
Hierin leest u onder andere over een collectief zonnepanelenproject in Meerlo, de nieuwe
website groenagendahadm.nl en duurzaam zout strooien door Openbare Werken.
Digitale nieuwsbrief
In de digitale Nieuwsbrief Duurzaamheid leest u
over duurzame initiatieven in Horst aan de Maas
en regelingen op het gebied van duurzaamheid.
De hoofdthema’s zijn energie, afval, vervoer,
water en groen.
Automatisch in uw postbakje
Wit u de nieuwsbrief automatisch per e-mail
ontvangen? Ga naar www.horstaandemaas.
nl, rubriek ‘Nieuws’. Daar vindt u de nieuwste
editie van de nieuwsbrief en een link naar een
aanmeldformulier. Vul daar uw e-mailadres in.
Dan krijgt u voortaan iedere nieuwsbrief per
e-mail toegestuurd. U kunt zich op ieder
moment uitschrijven via een link onderaan de
nieuwsbrief.

Uw input is welkom
Heeft u ideeën voor onderwerpen in de
nieuwsbrief? Bijvoorbeeld een duurzaam
initiatief in uw buurt, het verhaal van uw
duurzame woning/bedrijf of een bijeenkomst
over duurzaamheid? Stuur dan een e-mail
naar gemeente@horstaandemaas.nl onder
vermelding van Nieuwsbrief Duurzaamheid.

Wijziging afvalinzameling
vanwege kerstdagen
Op 1e en 2de Kerstdag wordt er geen
afval opgehaald.
Inwoners die normaal gesproken hun
afval op 25 december zouden aanbieden,
kunnen PMD en restafval op zaterdag 23
december (vóór 07.00 uur) aan de straat
zetten.
Inwoners die normaal gesproken hun
afval op 26 december zouden aanbieden,

Sluiting gemeentehuis en
Openbare Werken tijdens
Kerstmis en jaarwisseling
Het gemeentehuis en Openbare Werken
zijn gesloten op:

uitsluitend om dringende meldingen, waarbij
direct gevaar voor de omgeving dreigt.

Kerst
Gesloten maandag 25 december (1e Kerstdag)
en dinsdag 26 december 2017 (2e Kerstdag)

Ook in het jaar 2018 gelden de volgende
openingstijden:

Nieuwjaar
Gesloten maandag 1 januari 2018
(Nieuwjaarsdag)
Gesloten woensdag 3 januari 2018 tot 10.00
uur (Nieuwjaarsreceptie personeel)

Telefonische bereikbaarheid op maandag t/m
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur (op maandagen
tot 20.00 uur). Opening van de publieksbalies:
op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Daarnaast is alleen de afdeling Burgerzaken
op maandag geopend van 9.00 tot 20.00 uur.

Voor dringende meldingen met betrekking tot
gemeentewerken die niet uitgesteld kunnen
worden, mag u het storingsnummer
06 - 23 49 82 49 bellen. Het gaat hier dus

Snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs
kan van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie
afgehaald worden.

Bestuur en medewerkers gemeente Horst aan de Maas wensen u
ﬁjne feestdagen en een goed en gezond 2018

Zieke kastanjebomen
in Hegelsom worden
gekapt

kunnen PMD en restafval op zaterdag 30
december (vóór 07.00 uur) aan de straat
zetten.
Voor keukenafval is er geen inhaaldag.
U kunt dit op de eerstvolgende reguliere
ophaaldag aan de straat zetten.
U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op
uw eigen digitale afvalkalender via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Wat doet een ﬁt brein voor
gezond werken?
Lezing voor geïnteresseerden vanuit bedrijfsleven, gezondheidszorg en onderwijs, die oog
hebben voor en belang hebben bij gezond werken. Beperkt aantal plaatsen vrij!

Iedereen met een beetje ﬁt brein heeft wel
eens van de naam Erik Scherder gehoord.
In ‘De wereld draait door’ heeft deze
enthousiaste hoogleraar Neuropsychologie zijn
betoog wel eens ondersteund door letterlijk op
de tafel te klimmen om zijn kennis kracht bij
te zetten. Een spreker waar je graag live bij
aanwezig wil zijn, zeker wanneer hij zijn kennis
combineert met de ervaringen uit de praktijk van
Willem Philipsen.
Willem was een succesvol gitarist, die onder
andere bij Postmen en Anouk in de band
speelde, totdat een herseninfarct een einde

maakte aan die carrière. Zijn insteek: hoe maak
je een succes van een nieuw leven.
De samenwerking tussen de gemeente en de
Gezondste Regio 2025 maakt deze unieke
gebeurtenis binnenkort mogelijk. Op 24 januari
2018 (van 16.00 uur tot ca. 18.00 uur) wordt
de lezing gehouden in het MFC ‘De Zwingel’ in
Melderslo.
Kijk op de site van de gemeente Horst
aan de Maas (www.horstaandemaas.nl) of
op de site van de gezondste regio (www.
gezondsteregio2025.nl) om u aan te melden.

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
Kabroekstraat 10
Evertsoord
Kerkuilenweg 13 a

Een aantal door de kastanje bloederziekte onherstelbaar beschadigde kastanjebomen worden
binnenkort door mensen van Openbare Werken
gekapt. Het betreft bomen bij het Bakhuuske en
de Michelslaan in Hegelsom. Er zullen nieuwe
bomen herplant worden.

Grubbenvorst
Vinkenpeelweg 10
Hegelsom
St. Jorisweg 70

Horst
De Drink 28
Energiestraat 15
Lottum
Horsterdijk 43
Veilinghof, kavel 16
Melderslo
Heuvelweg 9
Eikelenbosserdijk 13

Sevenum
Scheperstraat 7
Piri Reisweg 21
Zeesweg 15
Steeghoek 4-6
Vertrokken naar onbekende
bestemming Horst aan de
Maas
Grubbenvorst, Irenestraat 23
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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.

Gewoon. Doen.
Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De
VVD in Horst aan de Maas zal, na een afwezigheid van twee raadsperiodes,
hieraan weer gaan deelnemen.
Daarbij zullen wij met veel
energie, kennis en kunde, een
ijzersterk rechts-liberaal én lokaal
geluid laten horen. Daar is het de
hoogste tijd voor. Want de afgelopen
jaren hebben we dat geluid in onze
gemeente enorm gemist. We werken
nu hard aan het afronden van ons
verkiezingsprogramma waarin de

dagelijkse zorgen voor alle inwoners
en ondernemers in de gemeente Horst
aan de Maas worden benoemd en
oplossingen aangedragen. In dit
programma geven we aan dat het van
belang is dicht bij de inwoner en
ondernemer te staan. Geen mooie
praatjes, maar een realistisch en
pro-actief geluid. We zijn dan ook trots

dat we een VVD-kieslijst hebben
kunnen presenteren van een VVD-team
uit onze gemeente dat met veel
enthousiasme en energie aan de slag
wil voor een zetel in de gemeenteraad
van Horst aan de Maas. Hierbij
hanteren wij onze waarden en
uitgangspunten kwaliteit, betrouwbaarheid en integriteit.
De VVD staat garant voor een
degelijk en goed financieel beleid
zonder dat de belastingen hoeven
te stijgen. Maar ook op het gebied

rondom de uitvoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) hebben wij binnen de VVD een
hoop kennis in huis. Hierdoor kunnen
we onze plaatsgenoten met een zorgbehoefte beter helpen. Onder meer
door voorstellen te doen waardoor wij
als Horst aan de Maas veel beter gaan
presteren.
We gaan ervoor. Gewoon. Doen.
Peter Elbers, lijsttrekker
VVD Horst aan de Maas

SP bezoekt Europees Parlement
Op vrijdag 8 december bezocht een twaalftal leden van de SP Horst aan
de Maas het Europees Parlement in Brussel. Met nog een aantal andere
SP-afdelingen kregen we een rondleiding door het Europees Parlement en
er werd een presentatie gegeven.
Hierin werd verteld dat het
EP met 28 landen plaats biedt aan
751 zetels, waarvan er twee bezet
worden door de SP Nederland.
Dat voelt heel klein in zo’n grootse
omgeving, want dat is het: enorm.

Een schril contrast daarmee vormen de
kamertjes waar de parlementsleden
hun werk doen. En bij elk kamertje
staat een grote koffer voor de
maandelijkse trek naar Straatsburg,
waar elke vierde week van de maand

de stemmingen plaatsvinden.
Is het werk dat onze mensen in
Brussel doen niet relevant? Natuurlijk
wel! Belangrijke zaken zoals landbouw, veiligheid en allerlei soorten
wetgeving worden op Europees niveau
geregeld en dan is het belangrijk dat
de stem van de SP in Nederland, en
de socialistische stem in het algemeen, wordt gehoord. In Horst is het
nog niet zo gek lang geleden dat de

SP met één zetel in de gemeenteraad kwam. Op dit moment zijn het
er zeven. Al die tijd hebben we in
Horst, in de provincie, landelijk en dus
ook Europees ons eigen geluid laten
horen. De stem van de de gewone,
doch kritische Nederlander. Met onze
eigen uitgangspunten: solidariteit,
gelijkwaardigheid en menselijke
waardigheid. Hoe we dat doen, kunt
u merken in de gemeenteraad, op

straat en hopelijk bij u thuis. Voor het
Europarlement zijn de verkiezingen
in 2019, voor het landelijk parlement
zijn ze net achter de rug. Voor de
gemeente staan de verkiezingen
volgend jaar gepland. U gaat toch
ook stemmen? Wij zijn klaar voor de
volgende vier jaar.
Sonja van Giersbergen,
SP Horst aan de Maas

OP ZOEK NAAR
ÉÉN ADRES
VOOR AL UW
FINANCIËLE ZAKEN?
Wij helpen u graag!
Kom eens langs bij ons kantoor bij u in de buurt.
Graag tot ziens!

Pet
Peperstraat 24, 5975 BV Sevenum - geopend op afspraak
Patersstraat 33, 5801 AT Venray - op werkdagen geopend van 8:30 uur tot 17:00 uur
Ferdinand Bolstraat 6, 5914 XN Venlo - op werkdagen geopend van 8:30 uur tot 17:00 uur

088-8000900

info@rivez.nl

WWW.RIVEZ.NL
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Rol van de gemeente in het onderwijs
Mogen zijn wie je bent en laten zien wat je kunt, dat zou de doelstelling van elke onderwijs organisatie moeten zijn. Het beste uit ieder kind
willen halen en zijn of haar talenten ontwikkelen.
Bij het schrijven van ons
verkiezingsprogramma zijn we in
vele gesprekken met tientallen
mensen op zoek gegaan naar de
PIJN- en FIJNpunten binnen het
onderwijs. Een verrassende zoektocht was het resultaat.
In augustus 2014 is de wet
passend onderwijs ingevoerd in

Nederland. Eén kind, één plan is het
doel. Maar dat blijkt in de praktijk nog
niet zo simpel. Er zijn niet genoeg
mensen en middelen en de klassen
zijn te groot om dit doel op een goede
manier te kunnen halen. De stakingen
op dit moment in het onderwijs vragen hier aandacht voor, meer budget
voor betere kwaliteit en middelen

in het onderwijs en ook meer salaris
om het werken in het onderwijs weer
aantrekkelijker te maken. De landelijke politiek is hier aan zet. Maar
omdat wij niet aan de zijlijn willen
schreeuwen, maar mee het verschil
willen maken vragen wij ons ook af
wat wij als gemeente politiek kunnen
doen?
Om antwoord op deze vraag te
krijgen hebben we een klapstoelzitting georganiseerd met als thema
onderwijs. Een verhelderend en

inspirerend gesprek met professionals.
In ons verkiezingsprogramma zullen
wij onder andere gaan pleiten voor
een bredere inzet van bijvoorbeeld
combinatie functionarissen. Nu ondersteunen zij op sport, kunst en cultuurgebied maar dat zou ook kunnen bij
het praktisch onderwijs. Verbindingen
leggen tussen bedrijfsleven en scholen. De praktijk in de school brengen.
Niet ten koste van het onderwijs maar
juist als aanvulling en wel zo dat de
leerkracht tijd vrij kan maken om een

leerling individueel te begeleiden
of om andere taken te doen die nu
vaak blijven liggen. Met name die
taken die nodig zijn om de ontwikkeling van een kind goed in beeld te
brengen, één kind- één plan. Zo kan
de leerkracht weer doen waar hij of
zij goed in is. Het beste uit ieder kind
halen en zijn of haar talenten mee
ontwikkelen.
Wietje Selen en Ruud Baltussen,
PvdA Horst aan de Maas

Bestemmingsplan buitengebied; een lege huls
Op 19 december werd het bestemmingsplan buitengebied behandeld
in de gemeenteraad. Dit plan bepaalt wat er wel en niet mag in het
buitengebied van Horst aan de Maas en is dus heel belangrijk. Dat bleek
ook uit het grote aantal mensen dat op 7 december de informatieavond
bezocht en het enorme aantal van 246 ‘zienswijzen’ die inwoners indienden. De wethouder deed dit af als “niet zo veel”.
We hebben nu drie afzonderlijke
bestemmingsplannen voor het
buitengebied (uit de voorlopers van
onze huidige gemeente). Het nieuwe
bestemmingsplan zal de verschillen
tussen deze plannen ‘harmoniseren’
zodat overal dezelfde regels gelden.

Dat is op zichzelf een prima intentie.
Toch vinden we dat het voorgestelde
bestemmingsplan niet rijp is voor
behandeling, omdat de meest
essentiële onderdelen ontbreken.
Ik noem twee voorbeelden. In de
eerste plaats het thema ‘intensieve

veehouderij’. Eerder beloofde het college het thema ‘intensieve veehouderij in relatie tot gezondheid’ mee
te nemen in het bestemmingsplan.
Recent heeft het college besloten om
dit onderwerp wederom uit te stellen.
Wij vinden dit onverantwoord. In de
samenleving zijn grote zorgen over
fijnstof, stank en de impact van intensieve veehouderij op natuur en milieu.
Ook het onderdeel ‘teeltondersteunende voorzieningen’ is niet in
het plan verwerkt. Dit is van belang
voor ondernemers, maar ook om de

verdergaande verrommeling van ons
buitengebied tegen te gaan, zodat dat
aantrekkelijk blijft voor inwoners en
toeristen.
Het college heeft voorgesteld om
over deze en andere onderwerpen
later beslissingen te nemen en die
dan alsnog in het bestemmingsplan
te verwerken. Wij zijn het met die
aanpak niet eens. Je kunt niet een
nieuwe bestemmingsplan vaststellen
terwijl de kern ontbreekt; dan is het
niet meer dan een lege huls. Dat de
coalitie deze heikele onderwerpen pas

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

TM

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

na de verkiezingen willen behandelen, vinden we ook in democratisch opzicht niet sjiek. Laat nu zien
waar je staat. In maart 2018 zijn er
verkiezingen dan mogen de burgers
opnieuw bepalen welke wind er door
het gemeentehuis waait.
Laten we een betere balans zoeken tussen agrarische economie, de
gezondheid van onze inwoners en de
belangen van natuur en milieu.
Jim Weijs,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas
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HZPC

Commercieel medewerker binnendienst
Enthousiaste logistiek medewerker
Huislijn Kantoormeubelen B.V. is een groothandel in kantoormeubilair en verkoopt haar producten
Huislijn
Kantoormeubelen
B.V. is eenin
groothandel
in projecten designmeubilair
en verkoopt
middels een
uitgebreid dealernetwerk
Nederland en
België. Het
ontwerpen & ontwikkelen
vanhaar
producten
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prijslijst
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bij
internationale
partners (o.a. in Duitsland, Frankrijk, Italië en Turkije).
partners
(o.a.eninzijn
Duitsland,
en Turkije).
Wij groeien
daaromFrankrijk,
per directItalië
op zoek
naar een Commercieel medewerker binnendienst.
Wij groeien en zijn daarom per direct op zoek naar een logistiek medewerker.
Functieomschrijving
Functieomschrijving
Als commercieel medewerker binnendienst ben je dagelijks het aanspreekpunt voor de bestaande
Als
logistiek
medewerker
benprijzen,
je dagelijks
verantwoordelijk
verwerking
coördinatie van voor
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Je werkt nauw samen met het verkoop-team.
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• Fulltime
functie
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• Een
prettige
werksfeer
met enthousiaste
collega’s
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Herken jij je in deze profielschets en wil jij graag deel uit
maken
ons team,
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je CV
CV met
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naar:
Huislijn Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers
Industrieterrein De Flammert 1214
5854 NC Nieuw-Bergen
Of per e-mail naar c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl

Cas Verstegen en Tijn van
Kuijk Nederlands kampioen
Door: zwemvereniging HZPC
De Nederlandse kampioenschappen voor junioren en jeugd werden van vrijdag 15 tot en met zondag
17 december gezwommen in Eindhoven. Namens HZPC uit Horst deden hier vijf jeugdzwemsters en twee juniorenzwemmers aan mee.

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

vacature_commercieel.indd 1
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Manon van der Wielen en Pleun
van den Bergh kwamen individueel aan
de start. Manon bleef op de 50 en 100
meter vlinderslag net boven haar
persoonlijke records, maar zwom erg
mooie races. Pleun mocht starten op de
zware 400 meter wissel en 400 meter
vrijeslag. Op deze afstanden benaderde
ze haar pr’s die ze onlangs ruim
verbeterd heeft. In de estafettes, die
werden aangevuld door Lynn Vallen, Isa
Curvers en Ilse Swinkels, lieten de
dames mooie tijden zien. Enkele
hoogtepunten waren de pr’s van
startzwemster Isa op de 200 meter vrij
en 100 meter rug, de mooie splittijd op

de schoolslag voor Ilse, en de 1.02’s
van Manon en Pleun op de 100 vrij.
En dan de heren. Cas Verstegen
en Tijn van Kuijk wisten beide een
Nederlandse titel te winnen. Tijn begon
de vrijdagochtend goed met een pr
en zilveren medaille op de 50 meter
schoolslag. In de middagsessie voegde
hij hier een bronzen medaille aan toe
op de 200 meter schoolslag. Cas viel
op deze afstand net buiten het podium,
maar dit maakte hij dubbel en dwars
goed tijdens de 100 meter vlinderslag.
In een dik pr zwom hij naar het goud,
waar Tijn in dezelfde race zilver won.
Na een nachtje goed geslapen te

hebben, deed Tijn zijn teamgenoot na
en won hij de gouden plak op de 400
meter wisselslag. Op zondag voegde
hij hier nóg een titel aan toe op de
50 meter vlinderslag, terwijl Cas op
zondag een zilveren medaille won
op de zware 200 meter vlinderslag.
Overigens werden alle races van deze
heren afgesloten met hele dikke persoonlijke records.
Het team sloot het weekend af met
zeven medailles en negentien persoonlijke records. Een fantastische prestatie
voor deze ploeg. Volgend weekend is
het de beurt aan de senioren tijdens
het NK in Hoofddorp.

Tegen TFC DS1

Dames en Heren Hovoc
sluiten 2017 met winst af
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst wachtte op zaterdag 16 december TFC DS1 uit
Odiliapeel op. Hovoc HS1 reisde naar Breda om het tegen Spie/De Burgst Breda HS1 op te nemen.

Schoonheidssalon Christa
het vertrouwde adres voor alle
Dr. Baumann producten
wenst iedereen
Gezellige Feestdagen en een gelukkig 2018
Beatrixstraat 25,
Sevenum
Tel. 0613606483

De laatste wedstrijd van het jaar
voor de heren was tegen het eerste
mannenteam van De Burgst Breda.
Om dit gedeelte van het seizoen met
maximaal resultaat te pakken diende er
ook maximaal gewonnen te worden.
Makkelijk kwam Hovoc op voorsprong,
maar evenzo makkelijk gaf ze het weg.
Het verschil werd pas aan het einde
gemaakt (21-25). Set nummer twee en
drie verliepen zonder noemenswaardige weerstand. De Bredase mannen
werden er moedeloos van en met
beide sets 19-25 was de winst voor
Hovoc verzilverd. De laatste set begon
Breda met een stevige voorsprong,
maar met een felle opleving halver-

wege de set van Hovoc’s kant kwam
het allemaal toch nog goed (23-25) en
kon de eerste helft van het seizoen met
een tweede plaats worden afgesloten.
Bij de dames wilde coach William Norp
graag de passie in het spel terug zien
die afgelopen week op de training
aanwezig was. Deze passie was er en
de sfeer kreeg nog een extra boost
door de volle tribune. Een degelijk spel
waar Hovoc de ballen fraai wist te
scoren resulteerde in een winst van de
eerste set met 25-21. In de tweede set
werd TFC onder druk gezet door de
service van Nadine Toma, waardoor er
geen ruimte meer was voor het spel
van TFC. Een gefocust Hovoc had maar

één doel en speelde een overtuigende
tweede set die werd gewonnen met
25-6. De derde set zakte het spel op
enkele facetten wat in, maar het was
wederom Hovoc die haar hoofd koel
wist te houden. Ook deze set werd
gewonnen met 25-19. Met de
overtuiging om de volle vijf punten te
pakken, begonnen de dames van Hovoc
aan de vierde set. Echter werden er
veel persoonlijke fouten gemaakt en
nam TFC het heft in eigen handen.
TFC wist de laatste set te winnen met
15-25 en nam het laatste puntje mee
naar huis. Met een 3-1 winst werd het
winterkampioenschap uitbundig
gevierd door Hovoc dames 1.
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Resultaat

Hovoc MB1 kampioen
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het team van Hovoc MB1 uit Horst had zaterdag 16 december alle kaarten in handen om het kampioenschap
binnen te slepen.

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

Op de drempel van het nieuwe jaar
danken wij u hartelijk voor het in ons
gestelde vertrouwen.
Wij wensen u fijne feestdagen
en een succesvol 2018
waarin wij u weer graag van dienst zijn.

Op 2 december was de basis
gelegd voor het kampioenschap.
Daar werd toen in een zinderende
wedstrijd, van geduchte tegenstander
Somas/Activa MB1, met 3-2 gewonnen.
Het enige wat de meiden moesten
doen was thuis winnen met 4-0

winnen van Ovoco uit Oss. De eerste
set was nog wat afwachtend, maar met
duidelijke communicatie binnen en
buiten het veld en met enorm
enthousiasme werden de sets
respectievelijk met de standen 25-11,
25-14, 25-13 en 25-12 binnengeslagen.

Dit is een prachtig resultaat na vorig
Ter versterking
seizoen ook kampioen te zijn geworvan ons team zijn wij op
den, met nagenoeg dezelfde teamsazoek naar:
menstelling, in de MC hoofdklasse.
Ter versterking
Ter versterking
van ons van
team
ons
zijn
team zijn
Lynn, Lenn, Vera, Demi, Sjuul, Jessi,wij op zoek
wij op
naar:
zoek naar:
PARTTIME / FULLTIME
Milou, Marin en coaches Marian en
Stefan op naar de Topklasse.
Wij rijden nationaal en internationaal

CHAUFFEUR

CHAUFFEUR
CHAUFFEUR
met mesttankoplegger en walkingfloor.
PARTTIME
PARTTIME
/ FULLTIME
/ FULLTIME

Mark
van den
Biggelaar
Wij rijdenInfo:
Wij
nationaal
rijden
nationaal
en internationaal
en internationaal
met mesttankoplegger
met mesttankoplegger
en walkingfloor.
en5809
walkingfloor.
Breevennenweg
5,
EK Leunen, Tel.
Het betreftHet
of dagritten,
betreft of dagritten,
of avond- of
/ nachtritten,
avond- / nachtritten,
of weekendritten.
of weekendritten.
Tevens gevraagd
Tevens gevraagd
en aangeboden:
en aangeboden:

AFZET
AFZET

voor vloeibarevoor vloeibareen/of vaste
en/of
mest
vaste mest
Info:
Info:
Mark vanMark
den Biggelaar
van den Biggelaar
Breevennenweg
Breevennenweg
5, 5809 EK
5, Leunen
5809 EK Leunen
Tel. 06-12866180
Tel. 06-12866180

Set Up MB1 kampioen
Door: volleybalvereniging Set Up
De meiden van Set Up MB1 zijn op zaterdag 16 december in Maasbree kampioen geworden.
Ze hadden genoeg aan één setje winst in de wedstrijd tegen de nummer twee Asterix, om hun
kampioenschap veilig te stellen. En dat is hen, ondanks de spanning, gelukt. De meiden hebben het
hele seizoen prima volleybal laten zien. Het doel was het inoefenen van positiespel, het resultaat is
geweldig. Dit team is de terechte winnaar geworden van de poule. Het team, bestaande uit Maud,
Auke, Mirthe, Joliene, Nienke, Irsa, Emmie, Kyra en de coaches Joris en José, promoveert hierdoor
naar de 1e Klasse.

06-12866180
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Toma cycles Cup

Max Rijvers wint
thuiswedstrijd
Door: Limburg Express Cycling Team
In de Schadijkse bossen in Meterik vond zondag 17 december de twaalfde wedstrijd om de Toma cycles cup
plaats. In de categorie jeugd 2 was Max Rijvers uit Lottum, uitkomend voor het Limburg Express Cycling Team (LECT)
de sterkste van het dertigkoppige deelnemersveld.

Na een inhaalrace kon Max in de
tweede ronde aansluiten bij de koplopers. In de laatste ronde sloeg hij toe
en reed van zijn rivalen weg en ging zo
op zoek naar zijn vierde overwinning

dit seizoen. Bij de cyclocross amateurs
kwamen Lennart Bexkens (Tienray) en
Rens Janssen uit (Horst) respectievelijk
als tiende en elfde over de streep achter winnaar Edwin Arts uit Helmond.

Bij de mountainbikers was Bas
Peters uit Heythuysen de sterkste.
Ondanks het koude weer kon de
organisatie (LECT) terug kijken op een
geslaagde vierde editie in de Schaak.

Kampioenschap voor
AVOC-HVC-VCM N61
Door: volleybalvereniging AVOC-HVC-VCM
AVOC-HVC-VCM N61 speelde op zondag 17 december de kampioenswedstrijd. Het team speelde tegen Peelpush
in Meijel.

De eerste set begon het team
direct goed, er werd prima gespeeld.
Er werd gevochten voor iedere bal,
wat resulteerde in een ruime overwinning van 21-16. Dit goede spel kon het
team ook de tweede set vasthouden.
Er werd erg goed samengespeeld,
waardoor er nog ruimer werd gewon-

nen: met 26-14. Het kampioenschap
was in zicht, maar er moest nog één
set binnengehaald worden. De spanning leek wat af te nemen. Ook deze
set werd direct gestart met goed spel,
het team leek zichzelf bijna te
overtreffen. De set werd dan ook met
23-16 gewonnen.

Hiermee waren Koen, Roel, Maud,
Teun en Kris met hun coaches Cindy
Tacken en Wilmi Lommen kampioen.
Als waardige kampioenen werd ook in
de laatste set van die dag super
gespeeld en met 24-16 gewonnen.
Na de winterstop gaat het team verder
in Niveau 6 Hoog.
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Concurrent verslagen

AVOC-HVC-VCM JC1 kampioen
Door: volleybalvereniging AVOC-HVC-VCM
AVOC-HVC-VCM JC1 speelde op donderdag 14 december de kampioenswedstrijd. Het team speelde deze avond in
de Dendron Sporthal tegen Hovoc JC1, waarvan met 3-1 gewonnen moest worden. De spanning was hoog en
voelbaar, want ook Hovoc had de mogelijkheid om nog kampioen te kunnen worden. Er waren daarom ook veel
toeschouwers in de sporthal aanwezig.

Stormvogels maatje
te groot voor SV
Melderslo-korfbalsters
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 17 december
tegen kampioenskandidaat Stormvogels 1 uit Luyksgestel. De wedstrijd
werd gespeeld in sporthal De Stap in Luyksgestel. De eindstand was
22-12 in het voordeel van Stormvogels.
SV Melderslo begon een stuk
minder scherp aan de wedstrijd dan
Stormvogels. Het liet zich overrompelen door het snelle en effectieve
spel van Stormvogels en stond dan
ook al snel met 3-0 achter. Hoewel de
ploeg langzaam wat begon te herstellen, lukte het niet om aan te haken
bij Stormvogels. De Luyksgestelse
korfbalsters creëerden veel kansen
en waren loepzuiver. In de rust keek
SV Melderslo hierdoor al tegen een
15-8 achterstand aan. Na rust leek
SV Melderslo wat onbezorgder te

gaan spelen. Het liet zien dat het
vechtlust had, en hoewel Stormvogels
nog steeds het betere en effectievere spel had, stond SV Melderslo
nu vooral verdedigend vrij aardig
haar mannetje. Aanvallend bleef de
ploeg het moeilijk hebben, maar ook
Stormvogels had het een stuk minder
makkelijk dan in het begin van de
wedstrijd. SV Melderslo bleef knokken
voor wat het waard was, maar moest
toch zonder punten naar huis. De
wedstrijd eindigde bij een stand van
22-12.

Verlies Sparta’18
Door: voetbalvereniging Sparta’18
De laatste wedstrijd voor de winterstop stond voor het eerste
herenteam van voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum zondag
16 december op het programma. Thuis tegen FC Eindhoven AV werd met
0-2 verloren.

In de eerste set ging het erg
gelijk op, er waren lange rally’s en
er was spanning bij beide teams.
Na maar liefst een half uur werd de
eerste set met een stand van 26-28
binnengehaald door AVOC-HVC-VCM.
De tweede set ging op dezelfde

manier, echter ging nu Hovoc er vandoor met de setwinst. Er moest dus
een tandje bij. De servicedruk werd
verhoogd en het team bleef netjes
spelen, waardoor de derde en vierde
set makkelijker waren. Met 10-25 en
13-25 werden deze sets gewonnen en

was het kampioenschap binnen voor
Guus, Daan, Roel, Mille, Froukje, Ted,
Anouk, Meike en Lynn.
Het team staat onder leiding
van het Meterikse driespan Mariëlle
Driessen, Paul van den Beuken en
John Litjens.

In de eerste helft waren de
ploegen aan elkaar gewaagd. Beide
ploegen hadden een grote kans om de
score te openen. Bram Wijnhoven kon
voorkomen dat FC Eindhoven AV
scoorde door de bal tot een corner te
verwerken, voor Sparta’18 miste
Bart Schouten een goede mogelijkheid. In de tweede helft waren de
amateurs van FC Eindhoven sterker.

Dit leidde in de 59e minuut tot de 0-1,
gemaakt door Ferd Pasaribu. Het lukte
Sparta’18 niet om kansen te creëren in
de tweede helft. In de 77e minuut
gooide Carsley Mathilda de wedstrijd
op slot, door de 0-2 te maken. Dit was
ook tevens de eindstand van deze
wedstrijd. Op 28 januari hervat
Sparta’18 de competitie met een
uitwedstrijd tegen RKVVO.

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

Zondag 24&31 december
Open van 9.00-17.00 uur

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
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opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
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Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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Kampioenschap Set up MC2
Wij willen alle cliënten en bekenden danken voor het in
ons gestelde vertrouwen en wensen iedereen

Door: volleybalvereniging Set Up
Set Up MC 2 uit Meerlo kwam dit seizoen uit in de tweede klasse. Zij promoveerde vorige week. Echter er lonkte
ook nog een kampioenschap.

Een gelukkig kerstfeest en een voorspoedig 2018
Loonbedrijf Hendrix & Smits en medewerkers
Lollebeekweg 30A, Castenray, Pas 2, Merselo

WIJ ZIJN VAN
25 T/M 31 DECEMBER

G E S L OT E N !
DINSDAG 2 JANUARI

ZIJN WIJ WEER

GEOPEND!
Panningen
Raadhuisstraat 120 | 5981 BJ Panningen
Telefoon (077) 30 73 377
Horst
Vijverlaan 2 | 5961 DJ Horst
Telefoon (077) 39 80 855

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

Na een ijzersterk seizoen begonnen de meiden van MC 2 ongeslagen
aan hun kampioenswedstrijd op
zaterdag 16 december. De wedstrijd
in Venlo bij Civitas werd bijgewoond
door een grote fanclub. MC2 had
slechts één set nodig om het

kampioenschap binnen te slepen.
Dit werd ook direct met winst in de
eerste set gerealiseerd. De ontlading
na het winnen van deze set was
enorm. Na de volledige wedstrijd
gespeeld te hebben konden de
meiden het kampioenschap dan

ook echt gaan vieren. Het team
bestaat uit Joanne Berghs, Fieke
Deenen, Eva Jacobs, Ime Rötjes,
Marijn Vissers, Bente van de Wal,
Anke Wijnhoven, Lynn Wismans en
coaches Kim Deenen, Miranda
Wijnhoven en Ilja Rötjes.

Winst voor Set Up
Door: volleybalvereniging Set UP
Voor de meiden van Set Up 1 uit Meerlo stond zaterdag 16 december tegen Hovoc DS 2 uit Horst op het programma. Deze wedstrijd, die eindigde in een overwinning voor Set Up, werd gespeeld in de Dendron Sporthal in Horst.

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

Bedankt voor uw vertrouwen
het afgelopen jaar!
Wij wensen U ﬁjne feestdagen
en een gezond 2018

De eerste set begon Set Up sterk.
Door een goede servicedruk en goede
passing was deze set ook snel
bepaald en kwam er geen dreiging
van Hovoc. Via 7-12, 10-17 en 15-22
werd deze set dan ook gewonnen
met 16-25. De tweede set werd
minder goed opgestart door Set Up DS
1, 5-1, 7-4. Door een goede servicedruk van Sem Friesen kwam Set Up
weer op voorsprong (9-12) en kon
deze uitbouwen. Via 12-20 werd deze

set dan ook binnengesleept met
16-25.
In de derde set was het goede
spel van de eerste en tweede set
volledig weg. Set Up DS 1 begon
deze set zeer slecht. Er werden veel
persoonlijke fouten gemaakt en daar
maakte Hovoc DS 2 ook gebruik van.
7-2, 13-4, 17-7 en 21-13 waren standen die op het scorebord verschenen.
Set Up kwam nog bij, maar kon deze
set niet meer redden. Zo werd deze

set verloren met 25-21. De vierde set
had weer een slechte start voor Set
Up DS 1 (8-7), maar door een paar
goede servicesreeksen van Mirthe
Brands en Janne Peelen kwamen de
dames weer bij. Ze vervolgden hun
goede spel van de eerste twee sets
en kwamen op standen van 9-11,
13-16 en wonnen deze set met 15-25.
Voorlopig staan er voor Set Up DS 1
geen wedstrijden op de planning in
verband met de feestdagen.

Olsredlem D3 ongeslagen
winterkampioen
Door: volleybalvereniging Olsredlem
Na een matige maar zwaar bevochten 4-0 overwinning op directe concurrent Hovoc D3 uit Horst, hebben de
dames van volleybalvereniging Olsredlem uit Melderslo de nummer 1 positie zaterdag 16 december ongeslagen
neer kunnen zetten.
Nadat er vorige week een goede
wedstrijd was neergezet tegen
Accretos, stond Hovoc zaterdag op het
programma. De laatste wedstrijd voor
een korte winterstop. Er stond een
jong team tegenover het ervaren
team van Olsredlem. Het streven was
dan ook om afwisselend te spelen en
zo de punten binnen te halen.
De eerste set startten de dames
uit Melderslo pas laat, waardoor

Hovoc een voorsprong kon uitbouwen. Daarna begon de diesel te lopen
en ging de eerste set met een nipte
overwinning naar Olsredlem. De
tweede en derde set waren overtuigend voor Melderslo. Omdat het
aanvallend niet altijd wilde lukken
werden de punten duidelijk binnen
gehaald door tactisch spel. De vierde
set was nodig om de volle vijf punten
mee naar huis te kunnen nemen,

echter het ongeslagen winterkampioenschap was al binnen.
Dit resulteerde er dus ook in dat
de concentratie iets minder werd en
Hovoc meer haar eigen spel konden
spelen. Na een eindsprint en zenuwachtige foutjes van de Horstenaren
kon de wedstrijd met een 4-0 overwinning afgesloten worden. Hierdoor
werd er een klein feestje in gang
gezet.
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Noord-Limburgse derby
voor handbalheren
Wittenhorst
Door: handbalclub Wittenhorst
Het seizoen 2017/2018 is in de eerste seizoenshelft een ontzettende blamage voor handbalclub Wittenhorst uit
Horst. Van de elf wedstrijden is er tot nu toe nog maar één gewonnen.
De verliespartijen waren niet eens
te wijten aan de geweldige tegenstand
(met uitzondering van de ex-eredivisionisten van BEVO), maar hadden
vooral te maken met afspraken die
niet nagekomen worden, blessures en
het feit dat er nog geen een wedstrijd
is geweest met de complete selectie
van de heren. Na de spannende, maar
uiteindelijk toch weer teleurstellende
wedstrijd tegen de koploper ZwartWit
was het zaterdag 16 december aan de
heren om de mannen van Blerick een
pak slaag te geven.
Horst ging van start zonder een
vaste cirkel wat betekende dat de
middenopbouwer die positie over
moest nemen. De start van de eerste

helft ging stroef, de verdediging
stond redelijk en er werd in de eerste
15 minuten maar zeven keer gescoord
door Blerick. Helaas bleef Horst tot aan
de 20e minuut van de eerste helft één
á twee doelpunten achter op Blerick.
Het verdedigend werk werd niet altijd
beloond met het afsluiten van de kansen die ruimschoots aanwezig waren.
Tegen het einde van de eerste helft
lukte het mede door een aantal slordige fouten van Blerick om uit te lopen.
Dit resulteerde uiteindelijk in een ruime
voorsprong voor Horst, 9-15.
Na het fluitsignaal van de tweede
helft kakte Horst wat in waardoor er in
de verdediging meer ruimte kwam voor
de cirkelloper. Het gat werd routineus

door Blerick verkleind naar drie doelpunten verschil. Na 15 minuten kreeg
opbouwer Bram Janssen door een
ongelukkige overtreding een tijdstraf
en creëerde dit een ontzettende chaos
in de verdediging. Blerick profiteerde
hier gretig van. Ondanks de chaos werd
er door Horst geantwoord in de aanval
en werd het verschil niet kleiner dan
twee doelpunten. De scheidsrechters
bleven consequent optreden tegen
lompe overtredingen, waardoor er bij
Blerick in haar ogen onterecht mensen
bestraft werden. Dit zorgde er uiteindelijk voor dat Horst een aantal keren via
een aantal snelle aanvallen tot scoren
kon komen. De eindstand 21-25 in het
voordeel voor HCW.

Oxalis met lege handen
Door: korfbalvereniging Oxalis
Na de winst van vorige week, had Oxalis 1 zondag 17 december zin om weer voor de punten te gaan. Ona/
Astrantia 1 stond uit in Overasselt op het programma. Het werd een spannende wedstrijd.
Na een voorstelronde aan het
publiek ging de wedstrijd om 12.30
uur van start. De thuisploeg scoorde
meteen uit haar eerste aanval.
Oxalis wist na vijf minuten de
aansluitende treffer te maken en pakte
vervolgens zelfs een voorsprong van
1-3. De ploegen waren aan elkaar
gewaagd wat er voor zorgde dat er
aan beide kanten niet heel veel
gescoord werd. Wel wist Ona/Astrantia
terug in te lopen op Oxalis en net voor
rust pakte ze nog net een 6-5
voorsprong mee. De dames moesten

gefocust blijven. Winnen was zeer zeker
mogelijk, maar dan moest er op
sommige momenten net wat slimmer
gespeeld gaan worden. Direct na rust
maakte Oxalis het weer gelijk. Vervolgens bleef het echter gelijk op gaan en
lukte het Oxalis niet om goed los te
komen en de tegenstander uit de
wedstrijd te spelen. Ook het feit dat een
aantal strafworpen niet verzilverd werd
wees erop dat Oxalis af en toe niet
scherp genoeg was. Tot en met het
einde was de spanning om te snijden en
bleven beide teams doorgaan om de

overwinning te pakken. Met nog één
minuut op de klok en een stand van
14-14 moest Oxalis de hekken
dichtgooien bij de tegenstander en
geen schot meer toelaten, één punt
was nog altijd beter dan niks.
Helaas wist Ona/Astrantia de korf van
ver nog te raken en stond Oxalis na
het fluitsignaal weer met lege handen.
Eindstand 15-14. De dames balen er
flink van, maar het geloof is er nog
steeds. In het nieuwe jaar gaan ze
weer knallen en laten zien dat ze hun
plek in de overgangsklasse verdienen.

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

DECEMBER EN JANUARI
Gratis rug- en nekscan
Analyse op spierspanningen, blokkades en
scheefstanden uitsluitend na telefonische afspraak op

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

gevestigd bij Fysiotherapie de Risselt

Wij behandelen o.a.

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

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

Venijn zat in de staart

Wittenhorst
ontsnapt bij ZSV

09:00 - 16:00 Schoolschaatsen
10:00 - 22:00 Geopend
19:00 - 22:00 Discoschaatsen

Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
In de laatste wedstrijd van dit jaar had het eerste team van RKsv Wittenhorst zondag 17 december de taak om
in Zeilberg tegen het moeilijk te bekampen ZSV het vege lijf te redden. Dat lukte met een 3-1 zege.
Het was snel duidelijk dat de
thuisclub vanaf het begin de toon wilde
zetten. Met veel tempo en fysieke
kracht waren de eerste aanvallen van
ZSV. Maar uit de eerste aanval van
Wittenhorst stond ineens 0-1 op het
scorebord. Vanaf dit moment schakelde
ZSV met nog meer power over om
Wittenhorst te bedwingen. Dankzij doelman Sjors Witt bleef het bij deze
voordelige stand. Een kans van Koen
Kuunders en een mooie vrije trap kon
hij onschadelijk maken. Vlak voor de
pauze kogelde Rick Wiersema een vrije
trap net over. Aan de andere kant
moest doelman Wouter Vaneker een
kogel van Thom Derks in twee keer

keren. Het bleef bij de 0-1 stand.
Wittenhorst kreeg de tijd om te
overdenken hoe het in de tweede
helft beter moest. Er ging nog te veel
fout. Ook ZSV probeerde met nog
meer pressie de stand te egaliseren.
Het eerste wapenfeit kwam dus van
ZSV. Een schot schampte de paal en
kwam Wittenhorst goed weg. Hierna
ebde de aanvalsdrift van de thuisclub
wat weg. Wittenhorst kwam hierdoor
wat beter in de wedstrijd. De grote
fout die diverse spelers maakten
was het slechte afspelen van de bal.
In kansrijke posities zaten er anders
goede kansen in. De supporters
konden in de 70e minuut toch juichen.

Thom Derks werd net over het middenveld aangespeeld. Hij zag dat de
doelman zijn doel had verlaten en hij
aarzelde geen moment. Het schot dat
volgde verdween tot grote vreugde in
het doel. Een wereldgoal.
De wedstrijd leek gespeeld. Het
venijn zat hem weer in de staart. In de
94e minuut kreeg ZSV een vrije trap
te nemen. Rick Wiersema was aan
zet en schoot deze onhoudbaar in de
uiterste benedenhoek in het doel (1-2).
Zou het nog fout gaan bij Wittenhorst?
Bijna vanuit de aftrap toog Wittenhorst
op het vijandelijke doel. Deze snelle
counter leverde Wittenhorst de uiteindelijke 1-3 op.
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Kerstfeest met uw keurslager
een greep uit ons assortiment

GOURMETSPECIALITEITEN
Compleet gourmetpakket,
samengesteld met de
lekkerste ingredienten
• 250 gram vlees per persoon
U kunt 6 verschillende
soorten vlees kiezen:
• kipﬁlet
• lamsﬁlet
• slavinkjes
• varkensschnitzel
• lamsrack
• kogelbiefstuk
• hamburgertjes • worstjes
• kipsaté
• shoarma
• kalfsoester
• garnalen
• visspiesjes
• biefreepjes met roerbakgroente
• kipreepjes met roerbakgroente

• saladepakket bestaande uit
stokbrood, kruidenboter,
knoﬂooksaus, barbecuesaus,
cocktailsaus, zigeunersaus,
pastasalade, barbecuesalade,
huissalade, aardappelsalade
en koude schotel
• gesneden champignons
• gesneden uienringen
• aardappelkrieltjes

Nu slechts € 12,50 pp
graag even bestellen

MAAK 7 DAGEN KANS OP € 100,00 VLEES!
Bij aankoop
van uw boodschappen ontvangt u een lotnumme
r.
Het winnend lotnummer wordt de volgende dag beke
nd gemaakt.
Kijk in onze winkel en op de facebook-pagina Keur
slager Crist Coppens
of u de gelukkige winnaar bent. Actie loopt van 18 tot en
met 24 december 2017.

LEKKER GROOT VLEES
Wij hebben voor u
diverse heerlijke
stukken vlees
in huis gehaald
• rosbief
• fricandeau
• braadvlees
• kogelbief
• ossenhaas
• lamsvlees
• kalfshaas
• kalfsfricandeau
• black angus biefstuk
• black angus carpaccio rollades
• Livar varkensvlees

EXTRA VOORDEEL
Bij aankoop van een kilo
VARKENSHAAS
krijgt u € 4,00 korting

BESTEL TIJDIG UW
WILD EN GEVOGELTE!
De rest is

100% gegarandeerd
op voorraad!

VOOR AL UW WILD

Wij hebben de lekkerste
beenhammen voor u klaargemaakt,
in diverse modellen.
Heerlijk zacht gemarineerd in
een heerlijke wijnmarinade.
U hoeft de ham alleen maar warm
te maken en te serveren met een
heerlijke romige saus. Wij snijden
de ham graag op maat voor u.

Laat u eens lekker verrassen!

ONZE SPECIALITEIT
Diverse rollades
• runderrollade
• kiprollade
• kalkoenrollade
• varkensrollade
• kalfsrollade
• carpacciorollade

Ook gevulde rollades
• met appel/kaneel
• met gekruid gehakt
• met fruit
• met kruidencrème
• met gedroogde zontomaatjes
alles wordt op maat gemaakt

WIJ HEBBEN OOK
VEEL KANT-EN-KLARE
LEKKERNIJEN
• gevulde stokbroden
• worstenbrood
• Belgische worstenbroodjes
• konijnenbout met saus
• varkenshaas in bladerdeeg
• borrelhapjes schalen
• ciabatta

Wij hebben een groot
assortiment wild in
huis
• eendenborstﬁlet
• wild konijn
• reepeper
• reebiefstuk
• hertenbiefstuk
• hazenpeper
• konijn
• konijnenbout
• hazenrug
• hazenbout
alles met de juiste kruiden
en smaak

BEENHAMMEN

DIVERSE HEERLIJKE
PATÉS
• nootpaté
• wildpaté
• boerenpaté
• cranberry paté
• kerstpaté
• reepaté
dit alles met een heerlijke
veenbessenconfiture

OPENINGSTIJDEN
Donderdag 21 december
van 08.00 - 18.00 uur
Vrijdag 22 december
van 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 23 december
van 07.30 - 17.00 uur
Zondag 24 december
van 08.00 - 15.00 uur
Zondag 31 december
oudejaarsdag zijn wij gesloten

Verstand van lekker eten!
Crist Coppens
St. Lambertusplein 5, Horst, tel. 077 398 37 94
www.coppens.keurslager.nl
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Britt Brugman
15 jaar
Horst
Dendron College

Wat deed je als kind het liefst?
Vroeger speelde ik het liefst de hele
dag buiten. Dan gingen we boomhutten bouwen met vrienden uit mijn
buurt. Ook maakten we vaak maisknallers. Dan gingen we samen kijken wie
het beste en verste kon schieten.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Het eerste dat ik dacht, was dat ik
vandaag moest trainen. Ik voetbal bij
Wittenhorst en aangezien het weer de
afgelopen dagen slecht is geweest,
vroeg ik me af of het trainen wel door
ging.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Films kijk ik niet veel, ik kijk veel meer

series. Als ik uit een van mijn lievelingsseries zou moeten kiezen, dan zou
ik graag in Riverdale willen spelen.
Deze serie vind ik heel erg spannend,
maar toch ook herkenbaar. De serie
gaat namelijk over mensen die op de
middelbare school zitten, net als ik.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Iets om mee te kunnen teleporteren.
Als die uitvinding er zou zijn, zou ik
naar allemaal warme landen gaan.
Het lijkt me veel fijner om in deze
periode van het jaar in warme landen
te zijn.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Onlangs heb ik besloten dat ik niet
naar de havo ga. In plaats daarvan ga
ik toch het mbo doen. Op het mbo ga
ik het CIOS doen. Ik hou namelijk heel
erg van sporten. Op de havo is alles
nog heel erg algemeen en op het CIOS
kan ik echt iets gaan doen wat ik leuk
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vind. Daarom ga ik toch maar geen
havo doen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt was
via Snapchat. Ik maakte een foto voor
mijn Snapchat-vrienden dat ik eigenlijk
weekend had.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Ik heb meerdere echt goede vriendinnen. Maar als ik echt één iemand moet
kiezen, dan is Kim toch wel mijn beste
vriendin. Tegen haar kan ik echt alles
zeggen en dat heb ik niet met iedereen. Kim heb ik ontmoet bij een van de
trainingsdagen van de KNVB.
Waar ben je verslaafd aan?
Dan ben ik toch wel verslaafd aan mijn
telefoon. Mijn telefoon heb ik echt
altijd bij me. Als ik deze niet bij me heb
of kwijt ben, raak ik ook echt in paniek.
Zo verslaafd ben ik.

Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Mijn ouders zeggen altijd dat ik een erg
sportieve stijl heb. Ik denk ook wel dat
dat zo is, want ik ben altijd wel met
sport bezig en kleed me daar ook wel
naar. Echt chic kleed ik me ook niet.
Ik heb altijd wel makkelijke en casual
kleding aan.
Hond of kat?
Een kattenmens ben ik totaal niet, dus
dan kies ik voor honden. Ik vind dat je
veel meer met honden kan doen dan
met katten. Honden kan je uitlaten en
mee spelen. Dit doe je niet zo snel met
katten.
Wie kent jou het beste?
Mijn moeder kent me denk ik het
beste. Met haar kan ik altijd supergoed
praten en als er iets met is heeft ze dat
eigenlijk altijd wel door.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Het meest zenuwachtig was ik toen ik
nog bij de KNVB speelde. Ik speelde
toen met meisjes van onder 12 en 13
jaar. We moesten toen een wedstrijd
spelen tegen de jongens van de KNVB.
Deze wedstrijd was in het stadion.
Voor de wedstrijd was ik echt heel erg
zenuwachtig.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Dan zou ik mezelf meegeven dat ik met
heel hard werken veel kan bereiken
en dat ik altijd in mezelf moet blijven
geloven. Ik heb voor dit advies gekozen, omdat ik mij toch wel heb moeten
bewijzen met een aantal dingen. Als ik
toen niet in mezelf had geloofd, had ik
die dingen nooit kunnen behalen.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
In voetbal zou ik heel erg goed willen
zijn. Voetbal is namelijk mijn grote
hobby. Vroeger heb ik eerst nog een
aantal andere sporten gedaan voordat
ik bij voetbal uitkwam. Mijn broertje voetbalde en ik wilde altijd mee.
Toen werd het toch wel duidelijk dat ik
wilde gaan voetballen. Ik heb een tijdje
gespeeld voor de KNVB, maar op een
gegeven moment viel ik helaas af.
Optimist, pessimist of realist?
Dan ben ik een realist. Ik denk erg
praktisch over dingen na. Vaak denk ik
ook ‘Als iets kan, dan kan het, als iets
niet kan, dan kan het niet’. Als iets echt
niet anders kan, dan is het gewoon zo.
Zulke situaties accepteer ik altijd wel.

VISSERS OLIE. KEEP MOVING!
Vissers Olie heeft zich naast de
groothandel in motorbrandstoffen en smeermiddelen

GESPECIALISEERD IN:

AUTISME
ADHD
RIJANGST
BEGELEIDING
T 077 354 83 45
www.rijschool-plus.nl

gespecialiseerd in het exploiteren
van tankstations.
Ons betrokken team staat garant
voor optimale service en kwaliteit.
Wij leveren op dynamische,
duurzame en klantgerichte wijze
alles voor uw vooruitgang.

Voor onze stations in Horst, Sevenum, Leunen en Venray
zijn wij op zoek naar:

WEEKENDMEDEWERKERS
SHOP/BAKERY
Minimum leeftijd 18 jaar

Geïnteresseerd?
Loop gerust binnen op één van deze stations of stuur een mailtje
naar Guus van Helden via gvanhelden@vissersolie.nl

HALLO
allemaal
Sinds kort heb ik het stokje
overgenomen van Anke als
jongerencolumniste. En met
veel enthousiasme begin ik
dan ook aan mijn eerste
column. Maar laat ik mezelf
eerst even voorstellen.
Ik ben Iris en ik zit in het
derde jaar van vmbo-t op het
Dendron College. Ik wil hierna
nog graag havo gaan doen
aangezien ik de kant van de
journalistiek op wil gaan en hoop
dan ook alvast een beetje
ervaring bij de HALLO op te doen.
In mijn vrije tijd volley ik graag
bij Hovoc en speel ik toneel.
Daar komt nu ook columniste bij.
Het lijkt me een heel fijn en leuk
bijbaantje aangezien je gewoon
op de bank geld kunt verdienen
met iets wat je ook nog leuk
vindt. Ik schrijf al van kleins af
aan verhaaltjes. Dat ik nu mijn
eigen zegje in de krant mag
doen, vind ik dan ook heel leuk.
Waarschijnlijk heb ik net
zoals veel anderen de sfeer van
kerst al te pakken. Mede door de
hoeveelheid sneeuw vorige
week is het alleen maar meer
geworden. Doordat m’n hele
sociale media wit stond van de
foto’s, denk ik dat ik niet de
enige ben die blij is dat er weer
eens veel sneeuw is gevallen
rond de feestdagen. Maar
aangezien sneeuw en kerst nooit
echt van dezelfde timing houden,
zal het rond kerst wel weer gaan
regenen.
Ook de kerstboom die gelijk
na Sinterklaas binnengehaald
werd, wakkert het kerstgevoel in
huis alleen maar aan. Volgens
mij is het zoeken van de perfecte
kerstboom dit jaar eindelijk
gelukt, aangezien we meestal of
een te kleine kerstboom hebben
die uitpuilt van de takken of een
te grote waarvan je de takken
kunt tellen op tien vingers.
Herkenbaar? Ik hoop dat ik jullie
nog elke week twee minuten
kan vermaken!
Liefs Iris
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Lijsttrekkersinterview Peter Elbers

‘Focussen op onze eigen kracht’
In 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 Peter Elbers, lijsttrekker van VVD.
Na een afwezigheid van bijna
tien jaar hoopt de VVD na de verkiezingen weer terug te keren in de
gemeenteraad van Horst aan de Maas.
De partij mist het rechts-liberale geluid
in de huidige raad, zegt lijsttrekker
Peter Elbers (56) uit Grubbenvorst.
Toen gemeente Sevenum in 2009 bij
Horst aan de Maas kwam, maakten
enkele leden van de VVD Horst aan
de Maas de overstap naar de lokale
politieke partij Essentie. De toenmalige VVD-leden stemden er toen
mee in om niet mee te doen aan de
gemeenteraadsverkiezingen, waardoor
de VVD Horst aan de Maas niet in de
gemeenteraad terugkeerde en de
afgelopen jaren een sluimerend
bestaan kende.
Zo’n drie jaar geleden stond de
partij op een keerpunt: doorgaan of
stoppen. “Er werd een ledenbijeenkomst belegd, waar ik uiteindelijk
gevraagd werd om voorzitter te worden. Achter de schermen zijn we de
periode daarna druk bezig geweest om
de afdeling weer handen en voeten te
geven. Toen kwam de vraag: willen we
terug het politieke veld in? Het ant-

woord was duidelijk ‘ja’.”
Elbers heeft een achtergrond in de
journalistiek. Hij studeerde in Utrecht
en kwam na zijn studie terecht bij
de NOS, waar hij onder meer aan de
wieg stond van het radioprogramma
Met het oog op morgen. Na enkele
jaren maakte hij de switch naar de
schrijvende pers en werkte hij onder
meer voor het toenmalige Dagblad
voor Noord-Limburg. “Als je voor een
regionaal blad schrijft, sta je tussen de lezers in. Het contact is veel
directer. Dat spreekt me ook zo aan
in de lokale politiek.” Van 1984 tot
2001 was Elbers werkzaam bij Philips,
waar hij verantwoordelijk was voor de
communicatie in Nederland. Daarna
zette hij zijn eigen communicatiebureau op. Sinds 1992 is hij politiek actief.
“Ik sloot me aan bij de VVD, omdat
deze partij mensen de ruimte geeft
eigen initiatieven te ontplooien. Vaak
wordt gezegd dat de VVD er alleen
voor de ondernemer is. Onze partij is
er echter niet alleen voor de ondernemer, maar zeker ook voor de inwoner.”
Elbers was raadslid voor de voormalige
gemeenteraad van Grubbenvorst en

maakte in die rol ook de fusie met
de gemeenten Horst en Broekhuizen
mee. “Het was interessant om te zien
hoe drie verschillende gemeenteraden tot een volledige eensgezindheid
kwamen.”

’Als nieuwkomer moet
je je plaats weten’
Aan toekomstvoorspellingen wil
Elbers zich niet wagen, al is er wel het
vertrouwen op een plek in de nieuwe
gemeenteraad. “Als nieuwkomer moet
je je plaats weten. Maar mochten
we in de coalitie terechtgekomen,
dan gaan we die verantwoordelijkheid
zeker niet uit de weg.” De kandidatenlijst van de VVD kent elf personen.
Daar is een strenge selectieprocedure aan vooraf gegaan zegt Elbers.
“We willen geen eendagsvliegen en
accepteren het niet wanneer een
raadslid van onze partij na één jaar
wil opstappen omdat hij dan pas
beseft dat hij het raadswerk niet met
zijn of haar andere werkzaamheden
kan combineren. We verwachten
‘commitment’ van onze toekomstige

raadsleden. Onze kernwoorden zijn
kwaliteit, betrouwbaarheid en integriteit.” Het verkiezingsprogramma
wordt in januari bekend gemaakt.
“We willen een programma opstellen
waar alle leden bij wijze van spreken
hun handtekening onder kunnen

zetten, dat heeft tijd nodig. We gaan
tijdens de campagne in elk geval niet
met foldertjes langs de deur, maar
willen met de inwoners in gesprek.
We focussen op onze eigen kracht
en hopen dat de mensen ons hun
vertrouwen schenken.”

Kandidatenlijst SP
De leden van de SP-afdeling Horst aan de Maas hebben de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld.
Bart Cox is gekozen tot lijsttrekker.
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Momenteel bekleedt Horstenaar
Cox al de functie van fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad.
Hij wordt op de lijst gevolgd door
raadslid Sonja van Giersbergen,
eveneens uit Horst.
De eerste zes plaatsen op de
lijst worden ingenomen door leden
van de huidige fractie. Naast Cox
en Van Giesbergen zijn dat Thijs
Lenssen (Hegelsom), Aniet Fonteyne
(Lottum), Riek Janssen (Sevenum) en
Mariet Roelofs (America). De overige
kandidaten zijn allen actief geweest
binnen de SP en hebben samen met
de lokale afdeling en de raadsfractie
geregeld actiegevoerd. Paul Geurts
uit Horst, SP-pionier in Horst aan de
Maas, oud-raadslid en oud-fractievoorzitter, staat op plaats 10. Geurts is
behalve SP-bestuurslid nog steeds
actief in verschillende werkgroepen
zoals WG Land- en Tuinbouw, Behoud
de Parel en Zwembad De Berkel mot
blieve. Wiek Lenssen (Swolgen) sluit
de kandidatenlijst. Wiek is lid van de
werkgroep Land- en Tuinbouw maar is
meer bekend vanwege zijn filmpro-

ducties over sociale thema’s. Hij heeft
in veel andere landen en met andere
culturen langere tijd gewerkt.
“Wij zijn erg trots op deze lijst
met strijdbare kandidaten, die zowel
binnen als buiten de gemeenteraad
veel ervaring hebben opgedaan met
werk voor de SP”, aldus SP-lijsttrekker
Bart Cox. “Wij zijn klaar voor de verkiezingen.”
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Sylvesterconcert
St. Hubertus Hegelsom
Muziekvereniging St. Hubertus organiseert op zaterdag 30 december
een Sylvesterconcert. Het concert begint om 19.00 uur in zaal Debije in
Hegelsom.
Het concert wordt geopend door
de jeugdfanfare, die onder leiding
staat van dirigent Ruud van Cruchten.
Het fanfareorkest sluit de avond
onder leiding van dirigent Bart

Partouns af. Het thema van het
concert is circus. Naast muziek, vindt
ook de trekking van de jaarlijkse
Donateursloterij plaats tijdens het
Sylvesterconcert.

Nieuwjaarsduik
in Horst
Op nieuwjaarsdag, maandag 1 januari, vindt traditioneel in de
Kasteelse Bossen in Horst de nieuwjaarsduik plaats. Inschrijven voor de
duik kan vanaf nu.

Kerk in het licht
Niet alleen het Lambertusplein in Horst is versierd met speciale verlichting voor de feestdagen.
Ook de Lambertuskerk wordt tijdens deze dagen in het licht gezet. ’s Avonds kleurt de kerk afwisselend onder meer blauw, paars en rood. Wethouder Paul Driessen van gemeente Horst aan de Maas
zette vrijdag 15 december officieel de schakelaar om.

Dit wordt de eerste editie van de
duik met een nieuwe organisatie.
Het thema is ‘back to basic’. Zo
kleden de deelnemers zich, net als
tijdens de eerste edities, deze keer
weer om in tenten. De duik wordt
ondersteund door Afslag10. De
verbinding tussen de Nieuwjaarsduik
Horst aan de Maas en Afslag10 staat

voor een sportieve start en sportstimulans, aldus de organisatie.
Het programma start op 1 januari
om 11.30 uur met een beachdisco,
om 11.50 uur is er een warming-up
waarna precies om 12.00 uur de
duik is.
Kijk voor meer informatie op
www.nieuwjaarsduikhorst.nl

Spaar nu bij JUMBO PHICOOP voor HOGE KORTINGEN*
bij Poels Wonen en Slapen en Tweewielerspecialist Theo Lommen
actieperiode: 13 december 2017 t/m 6 februari 2018 - *actievoorwaarden zijn op te vragen bij Jumbo Phicoop

Jumbo Phicoop | Horsterweg 64, 5975 NB Sevenum
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Zelfstandig ondernemer?
Z.Z.P. - éénmanszaak
En wilt u niet te veel betalen voor uw administratie?
Dat kan! Wij verzorgen uw volledige financiële en fiscale
administratie tegen een aantrekkelijk tarief.
Neem nu contact op voor het gratis spreekuur!

Administratiekantoor
Adahorst

Hertog van Gelresingel 42, 5961 TB Horst
T 077 398 65 87 E post@adahorst.nl
www.adahorst.nl

Horst aan de Maas in
halve finales LVK
In totaal vijf liedjes uit Horst aan de Maas staan in de halve finales van de 42e editie van het Limburgs
Vastelaovesleedjes Konkoer 2018. Drie daarvan komen uit Grubbenvorst. Dat werd maandag 18 december bekendgemaakt.
Op de vrijdagen 5, 12 en 19 januari vinden de halve finales plaats in de
Muziekgieterij in Maastricht. Op vrijdag 5 januari treden Anita Rosendorf
uit Lottum met het liedje Laot mich,
Grubbenvorstenaar Bjorn van Berkel
met Ventilere! en De Toddezèk uit

Grubbenvorst met Ach, dân zien we
vân de straot aaf! op. Vrijdag 19 januari is het de beurt aan het duo
Ken & Robbie (Grubbenvorst)
met Onder ’t lich van de maon en
Frank en de Sterren uit Horst met
Binnesteboête. Het publiek kan

stemmen op zijn favoriet. De twintig
finalisten worden bekendgemaakt op
zondag 21 januari, via een live-uitzending op L1-radio tussen 13.00
en 17.00 uur.
De finale vindt plaats op vrijdag
26 januari in Kessel.

www.thdak.nl
Een warm, droog en gezond 2018 !

AANPASSING IN ONZE
OPENINGSTIJDEN
per 1 januari 2018

Donderdag: 08.30 – 18.00 uur
Vrijdag: 08.30 – 21.00 uur

Kerst in de Rozenhof
De Rozenhof in Lottum stond zondag 17 december in het teken van Kerstmis. Tijdens een
kerstinloop werden activiteiten voor kinderen georganiseerd, was er livemuziek en kwam ook de
Kerstman op bezoek.

Andere dagen blijven ongewijzigd.

FIJNE FEESTDAGEN
en een
KLUSVOL 2018!
Team Hubo Sevenum

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

Levende kerststal in Horst
Het atrium van de Sint-Lambertuskerk in Horst was op zaterdag 16 en zondag 17 december het
decor van de levende kerststal. Het bekende kerstverhaal werd voor deze gelegenheid in een nieuw
jasje gestoken.
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HALLO op
vakantie...

HALLO Horst aan de Maas is al op veel plekken in de wereld
geweest. Bent u ook, buiten Horst aan de Maas, op vakantie
geweest en heeft u een leuke foto gemaakt met de HALLO?
Stuur deze dan naar redactie@hallohorstaandemaas.nl met uw
gegevens en wie weet ziet u uzelf terug in de HALLO!
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Krullevaar Kerstlichtjes Tocht
Basisschool de Krullevaar in Sevenum houdt op donderdag 21 december de Krullevaar Kerstlichtjes Tocht.
De tocht vindt plaats van 18.00 tot 20.00 uur.
De lichtjestocht is een wandeltocht
voor en door kinderen, ouders en team
van de Krullevaar door de kern van
Sevenum met daarin opgenomen een
aantal pleisterplaatsen met activiteiten.. Zo zingt het koor Sezako kerstnummers bij verzorgingshuis Sevenheym, laten kinderen bij café De Gaper

hun muzikale en danstalenten zien,
worden er ludieke kerstfoto’s gemaakt
bij dorpshuiskamer Efkes Same en
worden er in de kantine van sporthal
De Kruisweide kerstwensen geschreven. Op alle plekken zijn hapjes en
drankjes die ’s ochtends door de
kinderen gemaakt zijn. De kinderen en

hun ouders nemen lichtjes mee.
De school zamelt houdbare levensmiddelen in voor de actie Samen voor de
Voedselbank. Deze kunnen worden
gedoneerd tot en met 21 december op
de Krullevaar en tijdens de Krullevaar
Kerstlichtjestocht bij supermarkt Jan
Linders.

Optreden Hoors
Vocalgroup Hoors uit Horst treedt op zondag 24 december op in het centrum van Horst. Het koor brengt dan
vrolijke en stemmige kerstmuziek.
Het optreden is tussen 12.30 en
14.30 uur in de buurt van het Lambertusplein. Hoors staat onder leiding van

Dorrie van Besouw en wordt begeleid
door het eigen combo. Ook tijdens de
kerstwandeling van woensdag

27 december in de Kasteelse Bossen in
Horst is het koor te horen bij het
Boscafé.

HALLO voordeelpas
... in Zuid-Afrika
Jos en Hedwig van Ras uit Meterik waren onlangs op familiebezoek
in Lissataba, in Zuid-Afrika. Na een Bush-ontbijt was er ook even
de tijd om de HALLO te lezen, en om er bij de Olifantenrivier in het
Krugerpark mee op de foto te gaan.

Deelnemers
ANBISE

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

anco lifestyle centre
Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden

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

Blauwebessenland
E 1 korting op jam

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54
5% korting op de rekening

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
10% korting op een zonnebril

Intratuin Venray

Center Parcs Het Meerdal

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

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

Jac van der Sterren uit Hegelsom was onlangs op vakantie in Canada.
Voor zijn werk bezocht hij het champignonbedrijf Loveday Winnipeg.
In Canada was het koud: het vroor er ’s nachts 14 graden en bovendien heeft Jac er een sneeuwstorm meegemaakt. Dat weerhield hem
er echter niet van om met de HALLO op de foto te gaan.

Hostellerie De Maasduinen

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

E 12,50 korting op avondje bowlen

... in Canada

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

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
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Agenda t/m 28 december 2017
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Kerstmarkt

Jinglebells

Tijd: 14.00-15.00 uur
Locatie: TaalRijk Hegelsom

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Croes Moeke Sevenum

zo
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Krullevaar Kerstlichtjes Tocht

Winterwandeling
Tijd: 12.30-14.00 uur
Startlocatie: sportpark De Heesbeemden Kronenberg

De Locht in kerstsfeer

Optreden Huisorkest Vurdewint

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

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Curling competitie

Optreden Mariet Weijs

Kerstwandeling

Tijd: 19.00 uur
Locatie: IJsbaan Horst

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Tijd: 19.00-19.30 uur
Organisatie: Landschap Horst aan de Maas
Locatie: Kasteelpark Ter Horst

Tijd: 18.00-20.00 uur
Organisatie: basisschool De Krullevaar
Locatie: centrum Sevenum

di
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Dorpsraadsvergadering
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Jumping XL Horst

vr
22
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za
23
12

wo
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Kerstwandeling
Tijd: 09.30 uur
Organisatie: vogelwerkgroep ’t Hökske
Locatie: Mariapeel America

do
28
12

Samen in Sevenum
Tijd: 11.00-15.00 uur
Locatie: Dorpshuiskamer Efkes Same Sevenum

Optreden Predilection

Kasteelloop

Curling competitie

Tijd: 22.00 uur
Locatie: café De Buun

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: scheidsrechtersvereniging Horst-Venray
Locatie: Kasteelse Bossen Horst

Tijd: 19.00 uur
Locatie: IJsbaan Horst

Keetvoetbaltoernooi

Kerstwandeling

Hôrster Kwis

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Jongerenwerk Synthese
Locatie: Sporthal De Kruisweide Sevenum

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: MC Vors
Locatie: eetcafé Ald Vors Broekhuizenvorst

Tijd: 18.00-23.30 uur
Startlocatie: Liesbeth’s Grand Café Horst

Optreden Carol Singers van Con Brio

Optreden Hausmagger

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

ma
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Uw agendapunt hier?
Wilt u de activiteiten van uw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail uw agendatip naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Ben jij toe aan
een (nieuwe) uitdaging?
Bij Verstappen advanced
packaging is kwaliteit een
vereiste, het vormt de basis.
Wij denken en bewegen mee
en creëren toekomstgerichte
oplossingen met meerwaarde
voor de klant, omgeving en
maatschappij. Verstappen
voegt waarde toe aan het
product, productie- en
logistiekproces van de klant.

Wij breiden onze locatie in Horst uit en daarom zoeken wij mensen die ambitie hebben
om met ons mee te denken en te groeien. Wij zoeken mensen voor de volgende functies:

•
•
•

Technisch tekenaar WTB
CNC Frezer / Matrijzenmaker (leerling)
Commercieel medewerker binnendienst

•
•
•

WTB-Monteur
Elektromonteur
Controller

Voor meer informatie ga naar www.werkenbijverstappen.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Verstappen is een familiebedrijf opgericht in 1979.
Het familiegevoel is terug
te vinden in de cultuur van
de organisatie.

Verstappen advanced packaging • Broekveldweg 2 • 5961 NP Horst (NL)
+31 (0)77 398 47 76 • info@verstappenpackaging.nl • www.verstappenpackaging.nl
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Medische Religie
zorg

dinsdag
		

Huisarts en apotheek

Horst (Lambertus)

America

Horst

zondag
		
maandag
		

Kindje wiegen 16.30
Gezinsmis
17.30
Heilige mis mmv
kerkkoor
11.00

Broekhuizen

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

zondag
		
maandag
dinsdag
		
		

Nachtmis
mmv kerkkoor 22.30
kerststal 14.00-16.00
Hoogmis
mmv fanfare 10.30

Meerlo

zaterdag

Heilige mis

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

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag
		
		
		
		

woord- en gebedsdienst jonge
gezinnen
18.00
Nachtmis mmv
Egelsheim
22.30

Heilige mis mmv
Happy Sound 10.30

zaterdag
		
		
		
zondag
		
		
		
maandag
		
		
dinsdag
		
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

gezamenlijke
woord-gebedsdienst
Dichterbij en
Hof te Berkel 15.30
Gezinsmis
mmv Igona
17.30
Nachtmis
mmv Cantate 23.00
Heilige mis
mmv Horster
Mannenkoor 11.00
Heilige mis
mmv Jeugdharmonie
10.30
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag
maandag
dinsdag

Gezinsmis
Hoogmis
woorddienst

18.00
09.00
10.00

Kronenberg

Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
zondag
		
maandag
		
woensdag
		

Heilige mis
17.30
Heilige mis mmv
Cantarello
19.30
Heilige mis mmv
Eendracht
09.30
Rozenkrans
17.30

zaterdag
zondag
		
		
		
		
maandag
		
		

Heilige mis
19.00
Kinderen komen
kijken mmv
jeugdleden
fanfare
19.00
Nachtmis
20.00
Heilige mis mmv
Concordia
09.30

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag

Heilige mis
Heilige mis

18.00
09.30

Melderslo

Meterik

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

18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer

Swolgen

Lottum

maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Sevenum

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
22 t/m 28 december 2017
2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

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

Alarmnummer

112

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

ZELFSTANDIG MONTEUR
ELEKTROTECHNIEK SEVENUM
Zo ziet je werk eruit
Als zelfstandig monteur elektrotechniek verricht je
montagewerkzaamheden aan elektrotechnische- en
zwakstroominstallaties. Te denken valt aan werkzaamheden zoals:
• het uitbreiden of aanpassen van elektrotechnische installaties;
• het verbouwen van woningen (dit varieert van een
keukenrenovatie tot het verbouwen van een compleet woonhuis);
• het maken van een nieuwbouwwoning;
• het installeren en onderhouden van utilitaire installaties.
Bij het uitvoeren van jouw werkzaamheden zorg je voor een
optimale kwaliteit en leef je de huidige normen en voorschriften na.
Je functioneert zelfstandig of -afhankelijk van de omvang van het
project- in een team.
Jouw kennis en ervaring
• MBO-diploma (minimaal niveau 3) in de richting van
elektrotechniek;
• je hebt minimaal 3 jaar ervaring als elektromonteur in de
installatiebranche.
Dit voeg je verder toe aan ons team
• Leergierig: je bent leergierig, staat open voor nieuwe technieken
en je wilt het vak je eigen maken.
• Klantgerichtheid: je legt makkelijk contact, stelt de klant centraal,
en hebt oog voor zijn wensen én voor een positief resultaat.
• Samenwerken: je kunt zowel zelfstandig werken als in een team
en daarbij zoek je actief de samenwerking met collega’s op.

Ons bedrijf richt zich op het grootschalig telen,
verpakken, afzetten en distribueren van een breed
assortiment aan dagverse vollegronds- en glasgroenten.
Onze afnemers zijn Retailketens en handelsbedrijven in
Europa. Wij onderscheiden ons door het kunnen aanbieden
van grotere volumes met een constante, hoge kwaliteit én
uniformiteit. Hierbij stellen we ons zeer flexibel en
klantgericht op.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt hierbij ons
uitgangspunt. Nieuwe technologische ontwikkelingen worden op de
voet gevolgd en geïntroduceerd in onze bedrijfsprocessen.
Wij werken met zeer geavanceerd en modern machinepark.
Voor ons bedrijf in America zijn we op zoek naar een fulltime:

Allround
Tractorchauffeur

M/V

Wij vragen:
• MBO werk-en denkniveau, bij voorkeur door een vakopleiding in de
richting agrarisch of loonwerk;
• Zelfstandig en proactieve instelling;
• Ervaring met het werken met moderne landbouwmachines is een
pré;
• Zeer nauwkeurig kunnen werken;
• Flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit.

Wij bieden:
Goede beloning en een leuke functie waarbij het volop aankomt op je
capaciteiten en deskundigheid als tractorchauffeur.

Meer informatie:
Meer informatie over ons bedrijf op; www.groenteproducties.com

Solliciteren:
Interesse? Mail je motivatie en cv naar info@vgdinstallatie.nl.
Je kunt je sollicitatie richten aan: Eric van Gasteren.
Heb je vragen over de functie of de sollicitatieprocedure?
Ook dan kun je terecht bij Eric.

Stuur je sollicitatiebrief naar personeel@groenteproducties.com
Reageer alleen als je echt relevante ervaring hebt!
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com
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4703 SnackTastic
•
•
•
•

17%

nu 2

NORMAAL 299,-
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LED-TV

WARMTEPOMPDROGER

• MEENEEMPRIJS
• 39” (99 cm) beeldformaat
• Digital Crystal Clear voor een hoog contrast
• USB voor weergave van multimedia

•
•
•
•

*

WTW85490

39PHS4112

MEENEEMPRIJS
Koken, braden, grillen, bakken en frituren
Digitaal touch screen
Cool Touch, de wanden worden niet heet

NORMAAL 779,-

MEENEEMPRIJS
A++ • 8 KG vulgewicht
SelfCleaning Condensor • 65 dB
Optimale bescherming van uw kleding

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Al onze winkels zijn
zondag 24 december
geopend!

* NA €50,- CASHBACK VIA BOSCH

39
’’
➞

99

cm

WARMTEPOMP DROGER

