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De sneeuw is intussen verdwenen en met temperaturen boven nul, is het niet echt winterweer. Toch wordt er volop geschaatst op de ijsbaan op het Wilhelminaplein in
Horst. Zowel kinderen als volwassenen hebben de afgelopen periode veelvuldig gebruikgemaakt van de kunstijsbaan.

Liefhebbers kunnen nog tot zondag
7 januari dagelijks terecht op de
ijsbaan. Er worden regelmatig extra
activiteiten georganiseerd, zoals de
curlingcompetitie, schminken en discoschaatsen. Op woensdag 27 december
brachten twee hoofdrolspelers uit de
Disney-film Frozen, Elsa en Olaf, een
bezoek aan de ijsbaan.

Welkomstcadeau
van gemeente
Sinds 2009 staat er tijdens de kerstvakantieperiode een schaatsbaan in het
centrum van Horst. Toentertijd was het
een welkomstgeschenk van gemeente
Horst aan de Maas voor alle inwoners
van de net gevormde fusiegemeente.
Dit bleek zo’n succes te zijn, dat dit
jaar al weer voor de negende keer
mensen rondjes kunnen rijden op het
Wilhelminaplein. Voor de organisatie
tekent Stichting Ijsbaan Horst.
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‘Er is niets anders dat ik liever zou willen doen’
In deze laatste HALLO van het jaar drie portretten van inwoners van Horst
aan de Maas voor wie het een bijzonder jaar is geweest. Zoals voor Marjolein
Vermeeren uit Sevenum. Zij werd aangenomen bij het Zweedse Gothenburg
Symphony Orchestra.
Voor Marjolein Vermeeren (op 28
december 26 jaar geworden) is 2017
het jaar dat ze een baan kreeg bij het
Gothenburg Symphony Orchestra, een
orkest in Zweden. “In februari 2018
verhuis ik officieel naar Zweden waar ik

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, Iris Cöp,
Bas Peeters, Yana van de Sande
en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

aan de slag zal gaan als tweede fluit en
piccolo. In de muziekwereld zijn niet
veel vacatures voor professioneel
muzikant”, vertelt Marjolein. “Dus toen
ik deze vacature zag bij een orkest in
Zweden zag, dacht ik: laat ik gewoon
solliciteren. Proberen kan nooit kwaad.”
Samen met 165 sollicitanten begon de
strijd wie uiteindelijk als tweede fluiten piccolospeler aan de slag mocht bij
het Gothenburg Symphony Orchestra.
De sollicitatie bestond uit een voorronde en drie rondes waarin telkens
kandidaten afvielen. “Ik mocht de
voorronde overslaan vanwege mijn CV”,
vertelt Marjolein. “Maar voor de rondes
die daarna kwamen, moest ik wel naar
Zweden toe. In de finale waren we nog
met vier kandidaten over. Het overleg
van de commissie duurde twee uur.
Mijn medefinalisten en ik hebben
tijdens deze uren op het puntje van
onze stoel zitten te wachten, het was zo
spannend.” Na twee uur kwam de
commissie met het nieuws dat drie van
de kandidaten een trial kregen bij het
orkest. Marjolein was één van die
kandidaten. “Een trial houdt in dat je
een proefperiode speelt bij het orkest.
In mei heb ik twee keer één week met
het orkest mee mogen spelen. Dan doe
je mee aan alle repetities en speel je
ook mee in de voorstellingen aan het
eind van de week.”

Uiteindelijk kwam in juli het verlossende telefoontje. “Ik werd opgebeld
door de concertmanager met de boodschap dat hij goed nieuws voor me had
en of ik in september nog een keer
langs kon komen. In september heb ik
drie weken met het orkest mee mogen
spelen en tijdens de laatste week
kwamen ze me persoonlijk vertellen dat
ze me graag officieel een baan wilde
aanbieden.” Toch laat Marjolein het niet
naar haar hoofd stijgen.

“Kerst en nieuw jaar vier ik gewoon
thuis, net als mijn verjaardag. Daarnaast
heb ik in Nederland nog een aantal
projecten lopen dat ik graag afmaak.
Zo ben ik momenteel aan het touren
door Europa met een ander orkest
en ben ik werkzaam in Amsterdam.
Vandaar dat ik met het orkest in
Zweden heb afgesproken pas volgend jaar te beginnen, maar ik ben
al wel druk bezig met Zweeds leren!”
Marjolein gaat in februari emigreren

‘Een turbulent en dynamisch jaar’
Ook voor Raymond Knops uit Hegelsom is het een bijzonder jaar geweest. Hij werd namelijk in oktober benoemd tot
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

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

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.

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

waarna hij Tweede Kamerlid werd.
In de Tweede Kamer was hij voor het
CDA woordvoerder voor defensie en
buitenlandse zaken. De ervaring als
wethouder komt hem nu goed van pas.
“Als wethouder ben je ook verantwoordelijk voor de meest uiteenlopende
zaken. Je hebt een brede portefeuille en
behandelt veel verschillende thema’s.
Dat is nu ook het geval. Het aantal dossiers is natuurlijk wel veel meer en je
hebt met meer ambtenaren te maken,
maar die ervaring die ik toen heb opgedaan komt absoluut van pas.” De week
na zijn benoeming tot staatssecretaris
mocht Knops meteen vol aan de bak
met de behandeling van zijn begroting
in de Tweede Kamer. Ook vergezelde hij
het koningspaar tijdens haar reis aan
Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius.
“Dat was heel bijzonder”, geeft hij aan.

Familiekring

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.

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.

naar Gothenburg in Zweden en dan daar
aan de slag als professioneel muzikant.
“Het orkest regelt alles voor me. Ik krijg
een appartement en kan elke dag naar
mijn werk lopen. Mijn werk wordt dan
muziek maken, ik voel me ontzettend
bevoorrecht met deze kans”, vertelt
Marjolein. “Ik krijg nieuwe collega’s,
speel elke dag andere stukken en krijg
de mogelijkheid om met veel verschillende dirigenten te werken. Er is niets
anders dat ik liever zou willen doen.”

Het kan verkeren. Zo maak je nog deel
uit van het onderhandelingsteam voor
de formatie van het nieuwe kabinet en
zo word je door Sybrand Buma gevraagd
of je staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties wil worden. “Het klopt dat ik in de periode
daarvoor wel genoemd werd voor de
post op een ander ministerie”, beaamt
Raymond Knops, “maar toen ik door
Buma werd ontboden, op het moment

dat de posten werden verdeeld, had ik
nog geen idee waar ik voor gevraagd
zou worden. Met de onderwerpen in
deze portefeuille had ik me de laatste
jaren niet bezig gehouden, dus het
kwam wel als een verrassing. Buma zei
echter: ‘Goede bestuurders kunnen
alles.’ Hij vond me de meest geschikte
persoon voor deze functie.” Toch vroeg
Knops nog enige bedenktijd. “Ik heb
eerst de dingen op een rij gezet en

met het thuisfront overlegd. Het heeft
toch nogal een impact op je gezin.”
Lang hoefde hij er uiteindelijk niet over
na te denken. Dezelfde avond nog liet
hij Buma weten dat hij de baan zou
aannemen.
Knops begon zijn politieke carrière
in de voormalige gemeente Horst.
In 1998 belandde hij voor het CDA in
de gemeenteraad, een jaar later werd
hij wethouder. Dit bleef hij tot 2005,

Terugkijkend noemt Raymond
Knops 2017 een turbulent en dynamisch jaar. “Ik heb twaalf jaar letterlijk
aan de andere kant van de Tweede
Kamer gezeten.” Als staatssecretaris
wordt alles voor je geregeld, dat merkte
Knops al meteen tijdens zijn tweede
werkdag. “Ik was op weg naar een
afspraak, maar kon mijn tas nergens
vinden. Bleek dat mijn chauffeur die
al in de auto had gezet”, lacht hij.
“Ik maak lange dagen, maar dat deed
ik daarvoor ook al. Het verschil is dat
de hele agenda nu om jou draait, je
hoeft in principe nergens meer aan te
denken” De komende feestdagen zijn
echter voor zijn gezin. “Die ga ik zeker
in familiekring vieren.”
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‘2017 was moeilijk
maar ook leerzaam’

Lekkere oliebollen!

Minke Geurts uit Horst sloot eveneens een bijzonder jaar af. Zij kreeg in maart de diagnose kanker en werd na
een intensieve behandelperiode in september schoon verklaard.

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

OP ALLE KERSTARTIKELEN*
Op de vraag hoe ze 2017 zou
omschrijven, volgt even een pauze.
Dan antwoordt Minke: “Moeilijk, maar
ook leerzaam.” Het leven van de
15-jarige Minke Geurts veranderde in
maart van dit jaar van de ene op de
andere dag in een achtbaan. “We gingen naar de huisarts omdat ik al een
paar dagen tijdens het lopen last van
mijn rechterbeen had. Ook had ik
buikpijn”, vertelt ze aan de keukentafel met een grote kop thee voor zich.
“We dachten dat het misschien een
blindedarmontsteking was, maar uit
het onderzoek bij de huisarts bleek dat
niet zo te zijn.” Rustig en helder vertelt
ze haar verhaal, terwijl haar moeder
Anja af en toe wat details aanvult.
Omdat de arts het niet helemaal
vertrouwde, werd er bloed geprikt.
“Daaruit bleek dat mijn ontstekingswaarde hoger was (dit betekent dat er
ergens in het lichaam een ontsteking
of infectie actief is, red.). We werden
doorverwezen naar het ziekenhuis in
Venlo, waar ik een echo kreeg. Ik kreeg
verschillende onderzoeken, zoals
een CT-scan en enkele dagen later in
Nijmegen een MRI-scan.” Uit die scan
bleek dat er een gezwel zat tussen
Minkes bovenbeen en buik. Omdat
ze inmiddels een trombosebeen had,
waarbij een stolsel in het bloedvat
ontstaat, werd ze daags erna met de
ambulance naar Utrecht vervoerd.
“In Utrecht werd er twee keer een
biopt genomen (een stukje weefsel van

de huid voor onderzoek, red.). Daaruit
bleek dat het een synoviaal sarcoom
was, een kwaadaardige tumor.”
Er werd besloten dat Minke drie keer
een chemobehandeling zou krijgen
en dat daarna verder gekeken zou
worden. De tumor bevond zich dicht
bij de eierstokken en de behandeling
zou hier een nadelig effect op hebben.
“De gynaecoloog vertelde dat ik drie
opties had: eitjes laten invriezen, maar
dat was eigenlijk al niet meer mogelijk.
De eierstok kon opgehangen worden
aan een rib, zodat bij bestraling de
gevolgen kleiner zouden worden of ik
kon ervoor kiezen om de eierstok te
laten invriezen. Ik heb voor dat laatste
gekozen. De kans is dan namelijk groter
dat deze, als ik later kinderen wil, nog
gebruikt kan worden.”

’Het is gewoon zo’
Dit alles vond plaats in een tijdbestek van nog geen week. Nadat haar
eierstok was verwijderd, volgden
meteen de eerste twee chemobehandelingen. Na de tweede kuur werd
een scan gemaakt om te kijken of de
tumor al geslonken was. Dit bleek niet
zo te zijn, waarna een operatie volgde.
Na die operatie volgden nog een chemokuur en dertig bestralingen. “In het
ziekenhuis kreeg ik een zogenaamde
Kanjerketting”, zegt Minke terwijl
ze een lange kralenketting laat zien.
“Elk kraaltje staat voor een behandeling, van bloedprikken tot een scan.”

Dan laat ze de pruik zien die ze al voor
de eerste behandeling had uitgezocht.
Nu heeft ze een fris, kort koppie, maar
voor haar ziekte droeg ze haar haren
lang. “Na de eerste chemo merkte ik
dat er steeds meer plukken haar loslieten. Op een gegeven moment was ik
daar klaar mee en heb ik mijn haren af
laten knippen. Die pruik heb ik alleen
een paar keer naar school opgehad,
ik droeg later vaak een mutsje.”
“Minke wilde absoluut niet betutteld worden toen ze ziek was”, vertelt
moeder Anja. “Ze klaagde nooit.
Ze was echt een kanjer. Dat maakte het
voor anderen, waaronder haar familie,
makkelijker om mee om te gaan.”
“Ik ging er inderdaad best nuchter mee
om”, vult Minke aan. “Ik dacht: het
is gewoon zo.” Na de laatste bestraling kreeg ze op 21 september te
horen dat alles schoon was. “Nu moet
ik om de drie maanden op controle.
De eerste heb ik 12 december gehad.
Het gaat nu goed met me. Ik probeer
mijn conditie weer op te bouwen en
ik ga ook gewoon weer naar school.”
Ze zit nu in het vierde jaar van vmbo-t.
Wat ze in de toekomst wil gaan doen,
weet ze ook al. “Ik wil verpleegkundige bij defensie worden. Dat lijkt me
interessant en afwisselend werk.”
2018 wordt een jaar met een gouden
randje. “Oud en nieuw ga ik dit jaar
wel extra vieren”, beaamt ze. “En op
nieuwsjaardag doe ik gewoon mee aan
de nieuwjaarsduik.”

elke
zondag
open

* Zie voorwaarden in de winkel.
Geldig t/m 07-01-2018

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

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

3 van de 4 slaagt!

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

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

Voordeur woning Horst
vernield door vuurwerk
Vuurwerk heeft in de nacht van zondag 24 op maandag 25 december de voordeur van een woning in Horst
vernield. De politie in Horst is op zoek naar getuigen.
Rond 02.00 uur werd een
voordeur van een woning aan de
Wittenhorststraat in Horst vernield

met behulp van vuurwerk. De politie is
op zoek naar getuigen of eventuele tips
die kunnen leiden tot een mogelijke

dader. Getuigen kunnen zich melden
via 0900 88 44 of anoniem via Meld
Misdaad Anoniem 0800 70 00.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie-Balans & Hormonale Balans
Pijnklachten, Vermoeidheid, Migraine

Ondersteuning Roken en Afvallen!
Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
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‘Genieten van alles en iedereen’
De een is van plan meer tijd te besteden aan zijn gezin en de ander gaat op zijn gezondheid letten. Wat zijn de goede voornemens voor 2018 van de inwoners van Horst aan de Maas?
Nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas ging de straat op om het uit te zoeken.

Willeke Verdellen (rechts) uit Horst wil in 2018 weer zelf gaan trainen met boksen. “Ik heb echt zin
om weer zelf lekker te kunnen trainen, dat heb ik echt gemist.” Willeke heeft een eigen bedrijf waar
ze bokstrainingen geeft. Toch wil ze in 2018 weer zelf gaan trainen. Buurvrouwen Inske Zaalberg en
Wendel van Dooren, beiden uit Horst, hebben niet echt goede voornemens voor het nieuw jaar. Ze willen vooral in 2018 door blijven leven hoe ze nu al doen. “Gewoon door blijven gaan met wat je nu aan
het doen bent. Tot nu toe gaat dat ons prima af.”

Terwijl anderen zich meer focussen op hobby’s, gaat Marlie Franssen uit Horst zich in 2018 vooral
op haar eigen bedrijf richten. “Ik heb een eigen coachpraktijk en die wil ik in 2018 graag meer op de
kaart gaan zetten. Mijn goede voornemen is dus niet echt een persoonlijk voornemen, maar echt een
zakelijk.”

Zoals veel andere mensen wil Jo Derks uit America vooral gezonder gaan leven in 2018. “Dit wil ik
Op de vraag wat haar goede voornemens zijn, moet Loes Verdellen uit Hegelsom even de hulp
vooral doen door gezonder te gaan eten. Op deze manier kan ik zo lang mogelijk gezond en fit blijven.” inschakelen van haar moeder. Na wat overleg met haar moeder weet Loes wat haar goede voornemens
Jo vindt ook dat ze dat wel bijna moet doen. “Op mijn leeftijd moet je ook wel gezond leven, tenminzijn. “De zaak die ik samen met mijn man heb, gaat verhuizen naar een nieuw pand.” Haar goede voorste als je nog lang wilt meedraaien.” Ook Riek Jacobs uit Maasbree wil gezonder gaan leven. Daarnaast nemen is zorgen dat alles soepel gaat verlopen bij de verhuizing. Ook gaat ze, zoals elk jaar wel, hard
gaat ze vooral genieten in het volgende jaar. “In 2018 wil ik lekker genieten van alles en iedereen. Ik
haar best doen voor de zaak, zodat deze goed loopt. “Ook wil ik in 2018 gaan genieten van mijn gezin.
hoop vooral dat ik in 2018 fijn ga leven met alles wat leuk en aardig is.”
Sinds dit jaar zijn we met z’n viertjes en daar wil ik nu echt van gaan genieten in het nieuwe jaar.”

Ook Maud Kleeven uit Horst wil meer gaan genieten in het nieuwe jaar, maar dan van haar gezin
“De kinderen zijn nu nog jong en daar wil ik vooral meer van genieten. Voor je het weet zijn ze groot.”
Haar kinderen vinden alles wel prima en zijn vooral aan het smullen van de kerstkransjes die ze hebben gekregen. Op de vraag of ze iets anders willen volgend jaar komt dan ook geen antwoord.

In het centrum van Horst is rond de feestdagen een kerstman met hulpjes te spotten. Deze lopen
vrolijk rond en gaan graag met mensen op de foto. Als de kerstman na zijn goede voornemens wordt
gevraagd, zegt hij stellig: “De kerstman moet echt een beetje afvallen.” Op de vraag waarom hij zou
moeten afvallen, grijpt hij naar zijn buik en roept uit: “Heb je deze buik gezien? Dat kan toch echt niet
meer. De kerstman gaat afvallen in 2018.”
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Ondertekening samenwerking

Herinrichting Groote Molenbeek
Gemeente Horst aan de Maas, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo hebben woensdag 20 december de samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van een gedeelte van het dal van de Groote Molenbeek ondertekend.

www.haardstede.nl

De ontwikkeling omvat het traject
Wittebrugweg-Meldersloseweg. De vier
partners onderschrijven hiermee de
ambities voor de realisatie en
ontwikkeling op het gebied van natuur,
recreatie en water. De gemeente richt
in het gebied een buffer in om
invulling te geven aan de kaderrichtlijn
Water (KRW) en wateroverlast als

gevolg van klimaatverandering te
beperken. Daarnaast krijgen
afvoerpieken van zware regenbuien en
natuur de ruimte, om op andere
plekken overlast te voorkomen.
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo heeft
de taak nieuwe natuur en landschap te
ontwikkelen als gevolg van de komst
van nieuwe bedrijventerreinen in het

gebied Greenport Venlo. Provincie
Limburg ondersteunt deze doelen die
voor haar de kans biedt om te bouwen
aan een natuurlijk ingericht beekdal.
Om deze doelen te halen heeft de
provincie partnercontracten afgesloten.
Ook is er een klankbordgroep van
omwonenden en belangstellenden
gevormd.

Drempels Horsterdijk weg
Alle drempels op de Horsterdijk in Lottum, tussen de komgrens en de Broekhuizewerg, verdwijnen. De fietsstroken aan weerszijden van de weg worden wat verbreed en de gehele weg wordt opnieuw beklinkerd met geluidsarme klinkers. Dat bleek uit een informatiebijeenkomst woensdag 20 december waar gemeente Horst aan de Maas
de plannen voor de Horsterdijk presenteerde.

wij wensen u een
gezond en groen 2018
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!

Een impressie van de Horsterdijk in de toekomstige situatie
(Illustratie: gemeente Horst aan de Maas)

De dorpsraad van Lottum vraagt al
langer aandacht voor de verkeersveiligheid in de kern van het dorp. Zij stelt
dat er al sinds 2013 klachten zijn over
het toenemende vrachtverkeer. Door de
vrachtwagens is de weg rondom de
basisschool onveiliger geworden en
hebben omwonenden last van onder
andere geluid en trillingen. Een eerder
voorstel van de dorpsraad om de
Meerlosebaan te verharden zodat het
vrachtverkeer voortaan die alternatieve
route kan nemen werd door het College
van B&W van Horst aan de Maas te
duur bevonden. Ook zag zij niets in het
voorstel om van de kern van Lottum
een 30-kilometerzone te maken.
Samen met de dorpsraad heeft de
gemeente vervolgens bekeken welke

maatregelen wel haalbaar zijn.
Het voorstel is onder andere om het
gedeelte van de weg tussen komgrens
en de school te beklinkeren met
geluidsarme klinkers. Dit deel asfalteren is niet mogelijk, liet verkeerskundige Ton Peeters tijdens de informatieavond op woensdag 20 december
desgevraagd weten. “Er ligt namelijk
een waterleiding en daarboven mag
geen gesloten verharding worden
aangebracht”, verklaarde hij.
“Wel wordt het gedeelte van de weg
tussen de school en de Broekhuizerweg in rood geasfalteerd.” Aanwezige
inwoners gaven aan dat de fietssuggestiestroken die nu eveneens uit
klinkers bestaan, erg slecht zijn.
“Ik fiets daar niet overheen, dat is veel

te gevaarlijk”, aldus een inwoonster.
De aanwezigen waren dan ook niet blij
met het voorstel om de weg nu
helemaal te gaan beklinkeren.
Volgens Peeters is de Horsterdijk de
laatste jaren niet goed onderhouden.
“We gaan er echter voor zorgen dat,
wanneer de weg klaar is, we elk jaar
controleren hoe de staat is. Waar nodig
repareren we dan.”
Ook het voetpad langs de weg
wordt op plekken hersteld en ter
hoogte van de school worden automobilisten door middel van straatmeubilair, bijvoorbeeld in de vorm van
gekleurde palen, er op geattendeerd
dat ze een schoolzone naderen.
De planning is dat in maart gestart
wordt met de werkzaamheden.

Administratiekantoor
Adahorst

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

AMBACHTELIJK GOURMETTEN
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

06

familie
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Dankbetuiging

’t Is, zoëás ’t is

De tijd gaat voorbij, het gemis blijft.

Annie Klaassen
Henk van Holstein

Bedankt voor alle kaarten, bloemen, telefoontjes,
mailtjes en andere vormen van steun
die we mochten ontvangen bij het overlijden
van mijn lieve vrouw, ôs mam en oma

Zij overleed, in haar eigen vertrouwde omgeving omringd door
degenen die haar liefhebben, op de leeftijd van 77 jaar.

Mien Wijnhoven – van Velzen

levenspartner van

echtgenote van

Henk
Jolanda
Roos
Sanne en Stella
René en Marleen
Romy en Jason, Joshua
Mandy
Kelly en Erik
Klaimy en Dave, Lot
Polle en Indy
Geertje
Liz en Roy
Lou en Fleur
René en Nicole
Anouk
Ilse

Piet Wijnhoven

Dankbaar en met veel liefde terugdenkend aan alles
wat zij ons tijdens haar leven heeft gegeven is op
72-jarige leeftijd, voorzien van het H. Sacrament de Zieken
rustig overleden mijn lieve vrouw, ôs mam en trotse oma

echtgenote van

Een gift aan Kankeronderzoekfonds Limburg wordt op prijs
gesteld, maar Annie zou een bloemetje ook fijn vinden.

T.k. gevraagd landbouwmachines
2.3.4.schaar wentelploegen-freeskopeg.weibloter-weisleep-kippersmesttanks-klepelmaaier-schuddershark-maaiers-schijveneg-tractors enz.
06 19 07 69 59.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

VENRAYSEWEG 16B - HORST

Claar Kleuskens-Croonenbroek
Wiel Kleuskens
Will en Wilbert
Bas en Elke
Stan
Lars
Peter en Wendy
Giel
Paul

Annie en haar familie willen dr. Duives en het team Buurtzorg
Horst aan de Maas heel hartelijk danken voor alles wat zij voor
haar gedaan hebben.

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

19 december 2017
Dochter van
Rob Zanders &
Yvonne Willems
Veldlaan 4
5963 HG Hegelsom

De zeswekendienst zal gehouden worden
op zaterdag 6 januari 2018 in de H. Lambertuskerk te Horst

U kunt dagelijks thuis afscheid van Annie nemen tot 20.00 uur.

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

Fenne

Horst, december 2017

Annie is voor het laatst bij ons op donderdag 28 december om
14.00 uur in Crematorium Boschhuizen aan de Spurkterdijk 40,
5807 EE te Venray.

Te huur zomerhuis Mallorca voor- en
najaar, 150 m van het strand, plaats
voor 8 pers www.huisbertcati.com
facebook huisbertcati

Geboren

Piet, kinderen, kleinkinderen

Horst, 22 december 2017
Prinses Irenestraat 48, 5961 CS

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.



Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Voor aanbiedingen in woningstoffering,
zie website www.leovanhelden.nl of
bel 06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Diane voor diverse massages Diane
Maasbree, voor diverse ontspanningsmassages. Tel.: 06 16 67 03 81.
Ook senioren zijn bij mij welkom.
Voluit Leven in 2018! Wilmien coacht
en traint. Vergroot je veerkracht.
Cursus in MC WIEENHOF te Venray.
Voluit Leven kan ook op individuele
basis. Kijk op www.act4balance.nl/
actueel voor meer informatie.

18 december 2017
Renkensstraat 25, 5975 NK Sevenum
Wij hebben zaterdag 23 december in crematorium Boschhuizen
te Venray afscheid genomen van mam.

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
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.
Diverse meubels voor in woonkamer
o.a. salontafel. eetkamertafel met
stoelen, dressoir, hoektafel, tv meubel.
Ook nog twee hanglampen. Dit alles in
goede staat. Voor meer info
06 12 09 05 03.
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

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.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Bekijk al onze meubels in de webshop!
Witte meubels - eiken boomstamtafels
maatwerk - kussens – tuinmeubels.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Flamingo Casino Horst zoekt een
interieurverzorger m/v 12 uur p/w.
Leeftijd vanaf 21 jr. Werkzaamheden
tussen 08.00 en 11.00 uur, ook
weekends. Reageer voor 11 januari
2018 naar vacature@flamingocasino.nl
Campers te huur
Vakantieplannen 2018? Huur een luxe
camper. Camper verhuur De Witte Horst
- Venlo Luc Boekestijn essodewitte.nl
06 43 47 63 39.
Gezocht huurwoning / appartement
met buitenruimte in horst. Of nabije
omgeving. Voor alleenstaande
moeder met 2 zoontjes. Huurprijs
in overleg. Gsm: 06 53 55 02 23 /
kimwiti@hotmail.com

Meld je nu aan
met je (klein)kind
voor de gratis proeflessen
op vrijdagmorgen 12 januari.
Locatie: Het Brouwershuis,
Veerweg 15, 5872 AE,
Broekhuizen.
Meer info en/of aanmelden?

Dag en nacht bereikbaar

WWW.MARJOLEIN-MUSIC.NL

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

en zo 07
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GEPLUKT Ron van den Bekerom

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.

Sinds september is hij de voorzitter van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst. Voetbal is van kleins af aan zijn
grootste passie. Voor zowel hobby als werk is hij dan ook veelvuldig op of rondom het voetbalveld te vinden.
Deze week wordt Ron van den Bekerom (33) uit Horst geplukt.
Honderd meter van waar zijn vader
vroeger is opgegroeid, woont hij samen
met zijn vrouw Nathalie (27) en
pasgeboren dochtertje Diede aan de
rand van Horst. Ron woont inmiddels
al vele jaren in Horst, maar zijn
afkomst zal hij nooit vergeten.

“Volgens Weeronline zitten we hier
namelijk nog in Meterik”, vertelt hij
lachend. Want daar is het voor hem ooit
allemaal begonnen. Al op jonge leeftijd
met vriendjes een balletje trappen
tegen de hondenkooi in de tuin van zijn
ouders. Maar ook het organiseren van

PUZZEL

Sudoku

activiteiten bij jongerensoos OJC Knor en
het betrekken van mensen bij zaken die
hij graag voor elkaar wilde krijgen.
En zo ziet het leven van Ron er nog
altijd uit. “Je kunt wel zeggen dat ik van
mijn hobby mijn beroep heb kunnen
maken en uiteindelijk van mijn beroep

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s

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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Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Zondag 14 januari

INDOOR
ROMMELMARKT
de Bosparel
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Info standhouders tel. 06 24452810

Nuijeneind 20 5761 RG Bakel
van 9.00 - 15.30 uur

Entree € 2,00

www.heldensmarkten.nl

ook weer mijn hobby”, vertelt hij. Ron is
namelijk als zelfstandige ondernemer (eigenaar van Sport Ambitions
Consultancy) dagelijks werkzaam in
de sport. Zo is hij onder andere actief
als projectmanager bij VVV-Venlo en
daarnaast begeleidt hij een project
vanuit de provincie gericht op talentontwikkeling bij de vier Limburgse betaald
voetbalclubs. “Het gaat hierbij vooral
om het versterken van de onderlinge
samenwerking bij het opleiden van
jonge talenten. Daarnaast laten we op
sociaal-maatschappelijk vlak ook zien
wat de waarde is van een intensieve
samenwerking tussen Roda JC, VVV,
MVV en Fortuna Sittard. Gezamenlijk
werken we aan een gestructureerd plan,
waarbij de intentie er is om ook richting
de verdere toekomst intensief samen te
blijven werken,” vertelt hij.
De basis van zijn carrière in de
sport ligt bij de studie Sport & Bewegen
die hij vanaf 2003 volgde in Zwolle.
Een beleidsmatige en organisatorische
studie die voor een brede basis heeft
gezorgd. Op het moment dat Ron stage
moest gaan lopen, zocht hij het dichter
bij huis en kwam hij onder andere
terecht bij VVV-Venlo en Sport3 (een
samenwerking tussen gemeenten Horst
aaan de Maas, Meerlo-Wanssum en
Sevenum). Na vervolgens zeven jaar
gewerkt te hebben voor het Huis voor
de Sport Limburg werd het tijd om voor
zichzelf aan de slag te gaan. Nu is hij de
spin in het web die graag dingen regelt,
mensen met elkaar verbindt en continu
vooruitgang wil boeken.
Deze ervaringen en eigenschappen
hebben er, naast het grote netwerk dat
hij in de loop der jaren heeft opgebouwd, ook voor gezorgd dat hij in het
voorjaar benaderd werd voor de functie
van voorzitter bij RKsv Wittenhorst. Ron
ziet zichzelf niet als een specialist, maar
meer een generalist die vertrouwen
durft te tonen in anderen. “Ik breng

graag de juiste mensen bij elkaar
en probeer, daar waar mogelijk, te
organiseren en te ondersteunen.” Hij is
dan ook geen traditionele voorzitter
die altijd zichtbaar aanwezig is, maar
vanuit ervaring en visie toch altijd op
zijn eigen manier met de vereniging
bezig is. Zodra bekend werd dat hij de
nieuwe voorzitter zou gaan worden
bij RKsv Wittenhorst, kreeg Ron ook
regelmatig de vraag: “waar haal je de
tijd vandaan?” Maar door zijn instelling
en flexibiliteit als zzp’er kan Ron zelf zijn
agenda bepalen. “Ik vind het belangrijk
en heel waardevol om ’s avonds samen
met mijn gezin te eten en vervolgens
mijn dochter naar bed te kunnen brengen,” vertelt hij. Vergaderingen worden
daardoor meestal ook pas na 20.00 uur
ingepland. “En binnen de vereniging kan
ik mijn tijd effectief benutten met besturen. Qua structuur kwam ik namelijk in
een gespreid bedje terecht.” Hij doelt
daarmee op het brede bestuur van tien
personen. Naast het voorzitterschap is
hij binnen de vereniging ook nog actief
als doelman van Wittenhorst 7, waar hij
elke zondagochtend met vrienden zijn
wedstrijden speelt.
Waar hij het als kleine jongen graag
tot profvoetballer had geschopt, is hij
uiteindelijk toch in het voetbalwereldje
terechtgekomen. Ron onderhoudt ook
korte lijnen met het Dendron College als
het gaat om beroepsoriëntatie. Hij probeert de leerlingen die dezelfde passie
voor sport hebben te helpen bij het
vinden van een geschikte vervolgstudie.
“Hierbij geef ik altijd aan hoe belangrijk
het is om je eigen pad te creëren richting het gewenste einddoel. De sportwereld is een hele grote wereld, maar
wel een wereld waar je jezelf in moet
bewijzen. Mensen durven te benaderen
en vooral dingen doen die je zelf leuk
vindt. Dat geeft mij veel energie en
vaak ook weer nieuwe ingangen voor
de toekomst.”

Bouwbedrijf Leo Janssen is een relatief
klein bedrijf in de bouw. Wij bestaan al
meer dan 40 jaar! Wij zijn gespecialiseerd
in nieuwbouw, verbouw en renovatie.

Bouwbedrijf Leo Janssen
is per direct op zoek naar:

Voorman Metselaar
Functieomschrijving
Jouw werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit:
• zelfstandig uitvoering van bouwopdrachten;
• samenwerking met werkgever en opdrachtgever.
Functie-eisen
• ervaring als voorman metselaar;
• leidinggevend;
• in het bezit van een rijbewijs, vervoer aanwezig.
Arbeidsvoorwaarden
• salaris conform bouw CAO;
• fulltime baan, bij goed functioneren een vast dienstverband;
• goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Interesse
neem dan contact op met Leo Janssen, tel. 077-4651399
of 06-53150417 of reageer via mail info@bouwbedrijfjanssen.nl
Schriftelijk solliciteren kan ook:
Sevenumseweg 4 | 5993 NZ Maasbree
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Lijsttrekkersinterview Bob Vostermans

‘Vanaf dag één voelde ik me thuis
in Horst aan de Maas’
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 Bob Vostermans, lijsttrekker van CDA Horst aan de Maas.

gevoeld in Horst aan de Maas”, zegt
Bob Vostermans, “als inwoner én als
bestuurder. De afgelopen vier jaar zijn
zo snel gegaan. De eerste zes maanden
tot aan de verkiezingen heb ik
voornamelijk geïnvesteerd in het
opbouwen van een netwerk, kennismaken met inwoners en ondernemers,
maar ik heb ook mijn team leren
kennen. Daarna kon ik vol aan de slag
als wethouder. Of daar ik toen klaar
voor was? Dat is lastig met ‘ja’ of ‘nee’
te beantwoorden. Er is geen opleiding
tot wethouder, van tevoren weet je niet
wat de rol precies inhoudt. Je kunt je
daar geen beeld van vormen. Wat ik
heb geleerd, is dat de functie heel
divers is. Je bent continu bezig met het
afwegen van belangen. Van mensen,
van verenigingen, maar ook van de
gemeente. Maak je deel uit van de
gemeenteraad, dan sta je daar wat
verder van af. Als bestuurder ben je
hier echter dagelijks mee bezig.”

Vis in het water
Vier jaar geleden kwam hij als
nieuwkomer in Horst aan de Maas én in

de Horster politiek terecht. Na de
verkiezingen kon hij meteen aan de

slag als wethouder van het CDA.
“Vanaf dag één heb ik me thuis

Ben jij op zoek naar een verantwoordelijke baan in de techniek?
Beschik jij over een pro-actieve
en oplossingsgerichte instelling?
Dan zoeken wij naar jou!

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die zich toelegt op
systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek georiënteerde oplossingen.
Bij de Hotraco Group werken ongeveer 225 medewerkers.

Vanwege verdere groei van ons team Engineering zoeken wij een:

Hardware Engineer (E)
Als Hardware Engineer vertaal je de klantwens naar
concrete oplossingen. Je hebt in je functie intensief
contact met de salesafdelingen en de afdeling
operations. Je fungeert als eindverantwoordelijke
voor het ontwerp van de hardwaresystemen en
besturingskasten. Zowel samen- als zelfstandig werken
gaat je prima af.
Hiernaast heb je contact met de klant om de puntjes op
de ‘i’ te zetten. Deze informatie vertaal je binnen Eplan
naar benodigde hoofd- en stuurstroomschema’s, kast
lay-outs, aansluitschema’s en bestellijsten. Ook bewaak
je de projecten op uitvoering, kosten en planning.
Je rapporteert vanuit deze rol aan de Projectleider.

Taken en verantwoordelijk-heden zijn o.a.:

• Je verzamelt de juiste informatie uit data,
projectdocumenten en paneelspecificaties;
• In samenwerking met andere afdelingen kom jij tot
een kwalitatief hoogstaand resultaat;
• Je realiseert hardware systemen en besturingspanelen
in nauwe samenwerking met de interne PMC
(Product Markt Combinatie);
• Je bent verantwoordelijk voor de detailengineering van
onze schakelkasten;
• Je bewaakt de voortgang van de projecten en houdt
het overzicht.

(m/v)

Wij vragen:

• Opleidingsniveau HBO/MBO++, richting Elektrotechniek
of Industriële Automatisering;
• Kennis van AutoCAD/E-Plan systemen;
• Kennis van veiligheid machinenorm NEN-EN-IEC 60204;
• Kennis van laagspanningsschakel en verdeelinrichtingen
norm NEN-IEC-61439;
• Ervaring met schakelkastbouw en/of installatietechniek
is een pré;
• Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in
Engels en Duits;
• Je bent pro-actief, ondernemend, servicegericht en
je beschikt over goede communicatieve- en sociale
vaardigheden.

Wij bieden:

• Een uitdagende job binnen de sterk groeiende Hotraco
Group;
• Diverse doorgroeimogelijkheden;
• Prettige werksfeer in een hecht team.
• Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van
de functie;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.

Wil je graag meer weten? Dat kan!

Luuk Hanssen beantwoordt je vragen graag: 077-3275000 /
l.hanssen@hotraco.com

Geïnteresseerd? Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. onze HR afdeling.
Meer informatie over Hotraco kun je vinden op www.hotraco.com.

Hij voelt zich als een vis in het
water in het college, zegt hij. Graag wil
hij dan ook voor een tweede periode als wethouder gaan. “Ik heb zelf
enkele maanden geleden bij de partij
de ambitie uitgesproken dat ik graag
nog een tweede termijn wil aanblijven.
Ik wil de gelegenheid krijgen om nog
meer mijn stempel te kunnen drukken.
Deze eerste periode zijn we aan de
slag met diverse onderwerpen, zoals
het Masterplan Wonen. Hier hebben
we een visie voor opgesteld en ik wil
die graag verder uitrollen. Om maar in
die sfeer te blijven: het fundament is
gestort en ik wil het huis ook bou-

wen.” Hij weet echter ook dat het aan
de kiezer ligt of het CDA überhaupt
weer deel uit gaat maken van de
coalitie en hij dus weer wethouder
wordt. “We beginnen weer op nul.
We moeten opnieuw laten zien waar
we voor staan. We kunnen nu niet
achterover gaan leunen. Onze ledenlijst
laat een goede afspiegeling zien van
Horst aan de Maas. We gaan met een
enthousiast team de verkiezingen in.
Als lijsttrekker maak je deel uit van dat
collectief. De ambitie is om verder te
groeien. We zijn al de grootste partij,
maar willen er graag nog een zetel bij.
De verkiezingen gaan uitwijzen of we
weer in de coalitie komen en welke
verbindingen er dan gelegd kunnen
worden. Dat wijzen onder andere de
verkiezingsprogramma’s van de andere
partijen uit. We zijn nu nog bezig met
het schrijven van ons programma. We
gaan onder meer voortborduren op de
lijnen die we eerder hebben uitgezet.
Agribusiness en toerisme zijn belangrijke pijlers in het programma.”
Terugkijkend op de afgelopen
vier jaar geeft Vostermans aan dat hij
vooral positief verrast is over de vele
burgerinitiatieven die zijn ontstaan,
zoals de plannen voor het centrum van
Hegelsom. “Dat laat de kracht van de
burger zien. Daar haal ik energie uit.
Tegelijkertijd vraagt dat ook een andere
rol van het bestuur. Het is niet meer
‘de overheid bepaalt’. In plaats daarvan
moeten we stimuleren en faciliteren.
Wat mij energie kost, is negativiteit.
Je bereikt iets door positief te denken.
Zo kun je er samen proberen uit te
komen. Met ‘kan niet, mag niet en wil
ik niet’, kom je nergens.”
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15 VRAGEN Fréderique Dolders

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

Fréderique Dolders
14 jaar
Kronenberg
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou heel graag een reis willen maken
door Thailand, Vietnam, de rest van
Azië en ook door Australië. Ik zou er
heel graag na toe willen omdat daar
een heel andere cultuur is. En omdat
het een avontuurlijke reis is waarvan
je veel kunt leren. Ik hou van avontuur omdat je dan nieuwe ervaringen
opdoet en ook een beetje voor de
spanning.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Ik ben heel erg aan het twijfelen tussen
The Greatest Showman en Divergent.
Ik denk dan toch The Greatest Showman
omdat de film fantastische liedjes heeft.
Het speelt zich af in de vroegere tijd
wanneer de showbizz wordt uitgevonden. En de zogenaamde ‘vreemde’ mensen met verschillende talenten worden
daar in de spotlight gezet. De film moet

wel nog uitkomen in Nederland maar
door Youtube heb ik er al een duidelijk
en leuk beeld bij gekregen.
Dag of nacht?
Nacht. Sowieso. Omdat ik dan heel veel
energie heb en het lekker rustig buiten
is. En ik kan dan goed mijn rustmomenten pakken. Je kunt dan buiten de
lichtjes heel veel en goed zien.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin leren kennen?
In de tweede klas kwam ik in een
groepje terecht en toen begon ik heel
veel op te trekken met een bepaald
meisje. Toen gingen we steeds meer
samen doen en het bleek ook dat
we gedeeltelijk dezelfde interesses
hadden. En toen stelde ze mij voor
aan haar beste vriendin en zij was ook
heel aardig en daarbij klikte het ook
meteen. Nu spreken we vaak met z’n
drieën af. Met kerst gaan we ook iets
samen doen.
Als je in een ander land en andere
cultuur geboren zou zijn welke zou
dat dan zijn?
Ierland. Omdat ze daar Halloween
en kerst veel uitgebreider vieren.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk
en P. Kool in samenwerking met
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Aangezien ik kerst heel leuk vind.
En omdat daar de taal ook heel mooi
is en ze daar bijgelovig zijn en dat vind
ik grappig. Er is ook een hele mooie
natuur. In Ierland woont ook een
gedeelte van mijn familie.
Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk bij de Veldweide in
Sevenum. Ik vind mijn bijbaantje
harstikke leuk. Tot nu toe heb ik alleen
dozen voor de chocolademousse,
bavarois en etiketten gemaakt.
Dat vind ik wel leuk werk. Ik mag mijn
eigen tijden bepalen dus het is goed te
compenseren met schoolwerk. Ik heb
ook een leuke baas.
Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Mijn eigen stijl is erg verschillend.
Maar ik draag vooral vaak iets stoers
gemixt met lief. Mijn spijkerbroekpak
met mijn zwarte veterhakken en mijn
zwarte leren jackje is mijn favoriete
combinatie. Dus dat is vooral stoer.
Ik draag het vaak naar feestjes.
Wat is je beste en slechtste
eigenschap?
Mijn slechtste eigenschap is te laat
komen, denk ik. Omdat ik in de och-

tend graag nog even uit wil slapen.
Maar voor belangrijke afspraken zorg
ik dat ik wel op tijd kom. Mijn beste
eigenschap is zorgzaamheid. Omdat ik
altijd wil dat iedereen zich goed voelt
en als dat niet zo is, probeer ik die
persoon op te vrolijken.
Wat doe je het liefst op vrijdag- of
zaterdagavond?
Met vriendinnen logeren en dan een
filmavond houden met veel films
kijken. Tot laat opblijven en uitgaan.
Of met een leuk boek thuis zitten.
Wie kent jou het beste?
Mijn ouders kennen me heel goed,
omdat zij me hebben opgevoed en
ik veel eigenschappen van hen heb
geërfd. En mijn twee beste vriendinnen
omdat ik alles met hen deel.
Wat is het laatste boek dat je heel
leuk vond?
Dat was Heartbeat. Het gaat over een
meisje dat een jongen ontmoet, maar
er is iets heel mysterieus aan hem.
Ze vindt overal klavertjes vier. Ze komt
er achter dat ze heel speciaal is en dat
ze speciale gaves heeft. Later komt ze
voor een van de moeilijkste keuzes uit
haar leven te staan. Ik vind het leuk
omdat het over legendes van het oude
Ierland gaat.
Introvert of extravert?
Allebei wel een beetje, maar ik ben
iets meer extravert. Omdat ik open ben
tegen mensen en makkelijk dingen
deel. En ik ben vrij spontaan.
Als je terug in de tijd kon gaan welk
advies zou je jezelf dan meegeven?
Wat meer zelfvertrouwen hebben.
Ik was vroeger heel onzeker over
mijzelf en durfde niet voor mezelf op
te komen. Maar gelukkig heb ik nu wel
meer zelfvertrouwen. Doordat ik ouder
ben en mijn ouders en vrienden me
daarbij hebben geholpen.
Hoe wil je graag dat anderen
jou zien als ze jou voor het eerst
ontmoeten?
Dat ze me als een open, vrolijke en
spontane meid zien. Want dan zien ze
de echte mij. Dan kan ik het ook makkelijker met die persoon vinden.
Wat zegt jou familie vaak over jou?
Dat ik het zonnetje in huis ben, spontaan ben en positief ben ingesteld.
Ik bekijk heel vaak de dingen van de
leuke kant. Bijvoorbeeld als ik teleurgesteld ben ga ik de positieve kan ervan
op zoeken.

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

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

Beter mijn
best doen
Voor de ‘15 vragen aan’ stel
ik vaak de vraag “wat is je
beste en slechtste eigenschap?”. Als ik zelf zou moeten
kiezen, zou mijn beste eigenschap zijn dat ik heel geduldig
ben en mijn slechtste eigenschap dat ik een enorme
uitsteller ben. Ik ben niet
iemand die een beetje dingen
uitstelt, nee, ik stel dingen
echt zo lang uit dat het bijna
misgaat.
Deze eigenschap belemmert
mij met zo veel dingen en toch
doe ik er niks aan. Neem
Kerstmis bijvoorbeeld. Wij als
gezin doen dan de surprises,
dus cadeautjes moeten gekocht
worden. Andere jaren gingen we
deze samen kopen, maar dit jaar
moet ik het alleen doen.
Nou, ik schrijf dit twee dagen
voor onze surprise en ik heb nog
steeds niet alles. Laat staan de
gedichtjes. Met school ben ik
precies hetzelfde. Als ik een
groot project moet inleveren,
begin ik maximaal drie dagen
van tevoren. Drie dagen van
tevoren klinkt prima. Laat ik je
vertellen dat dat vies tegen valt.
Blijkbaar loop ik nu al achter
op school, terwijl ik dat
helemaal niet wist. Afgelopen
week had onze lerares een
kerstborrel georganiseerd met
meerdere klassen, zodat mensen
elkaar wat beter leerden
kennen. Tijdens die borrel raakte
ik in gesprek met twee meisjes
van een andere klas en zij
vertelden mij dat iedereen uit
hun klas al klaar was met het
project.
De meeste mensen uit mijn klas
zijn nog niet eens op de helft en
zoals jullie al hebben gegokt ben
ik ook nog lang niet klaar.
Toen ik dat hoorde, voelde ik me
wel even heel erg slecht, maar
gelukkig zijn mijn klasgenoten
ook uitstellers.
Mijn goede voornemen is om
iets aan mijn uitstelgedrag te
doen, maar ik weet niet of dat er
ooit van gaat komen.
Liefs, Puck
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Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Superhandig en scheelt veel tijd’
Het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) becijferde dat in 2017 meer dan een kwart van de bevolking levensmiddelen of cosmetica kocht
via internet, een jaar eerder was dat nog 19 procent. Ook in Horst aan de Maas wordt regelmatig iets online aangeschaft, al gaat in dit geval
dan vaker om elektronica en kleding. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Ruim 70 procent van de inwoners van
Horst aan de Maas heft het afgelopen jaar
online producten gekocht. Lekker makkelijk,
vinden de mensen. Klikken, afrekenen en vaak
de volgende dag heb je het al in huis. “Koop
steeds meer online. Superhandig en scheelt
veel tijd”, zegt deze shopper. In Horst aan de
Maas kopen we voornamelijk onze nieuwe
tv of winterjas online. Maar ook boeken,
kantoorartikelen, gereedschap en cosmetica
schaffen we via internet aan.
De keuze is vaak heel uitgebreid en wie
slim zoekt, kan ook nog leuke koopjes scoren.
“Veel van die dingen kopen we online omdat
het makkelijk is, maar voor een groot deel ook
omdat het goedkoper is. Levensmiddelen thuis
laten bezorgen is volgens mij vaak duurder,

Inwonerspanel

1.672 leden
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Nee
29%
Ja
71%

Koop jij online?

als ze bij ons in het buitengebied al thuis
online gekocht, maar toch gaat mijn voorkeur
bezorgen, maar heb dat nog niet uitgezocht”,
uit naar kopen in een winkel. Zeker bij kleding
laat een inwoner weten.
wil ik het kunnen passen en zien, op een
plaatje valt het toch vaak
Toch zijn er ook
anders uit. En als het
nog mensen, hoewel
tegenvalt of de maat is
zij in de minderheid
‘Steeds meer’
niet goed moet het weer
zijn, die niets zien in
teruggestuurd worden,
winkelen in een virtuele
‘Het is goedkoper’
dat vind ik zo’n gedoe.”
shop. Zij geven er de
TipHorstaandeMaas
voorkeur aan om de
‘Ik wil zien
is een samenwerkings
producten die zij willen
wat ik koop’
verband tussen
aanschaffen in het
HALLO Horst aan de
echt te zien. “Ik wil
Maas en TopOnderzoek.
mijn voedingswaren
Voor meer resultaten of aanmelden voor
zien, aanraken en eventueel ter plekke op de
de volgende enquête, kijk op
etiketten kunnen kijken”, zegt deze persoon.
Een ander voegt toe: “Ik heb weleens iets
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

INFO
DAG
13 januari 2018

Studeer jij momenteel en kun jij
wel een extraatje gebruiken?
Kom dan naar de infodag
op zaterdag 13 januari 2018 bij Hotraco!
Wij hebben leuke bijbanen voor op
zaterdag en vakanties.
We willen je graag ontmoeten en kijken of wij de bijbaan hebben
die je leuk vindt. Wij hebben interessante bijbanen op gebied van:
Engineering, Assemblage en Paneelbouw.
Ervaring is niet noodzakelijk, wel inzet en motivatie

Voor meer informatie zie www.hotraco.com
Waar: Stationsstraat 142 Hegelsom
Tijd: 9.00 - 12.00 uur
Info: hrm@hotraco.com

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.

I n gezon d e n b rief

Wantrouwig?
In het voorjaar lag er een nieuw plan van Haenen: 8.280 vleesvarkens
(heel slim) deels op beide Kleefsedijkpercelen. Wethouder Vostermans
wilde zelf de Omgevingsdialoog voeren. Exact wat niet de bedoeling is.
Tevens riep hij: dit plan moet
doorgaan anders krijgen we een forse
schadeclaim. Dit bleek niet waar.
Maar de coalitiepartijen (CDA, PvdA,
Essentie) vertrouwden de wethouder.
De oppositie sputterde, maar daar
werd overheen gestapt.Daarnaast zei
de wethouder: dit plan past binnen de
liggende regelgeving. Ook dit bleek
absoluut niet waar. Maar de coalitie
vertrouwde de wethouder. De oppositie sputterde weer en na wat gedoe
werd uitgesproken dat megastallen
aan de Kleefsedijk nog steeds
ongewenst waren.
Toch werd er door het college
(zónder medeweten van de raad)
een uitgebreid positief Principebesluit
voor het plan genomen. De raad
schrok enorm toen dat plots in het
dagblad stond. Maar de coalitie
vertrouwde de wethouder. Inmiddels
lag het plan in de zomervakantie ter
inzage. Daarom wilde de raad het
Ontwerpbestemmingsplan pas in
oktober ter inzage leggen. Echter de
wethouder trok zich hier niets van aan
en legde het tóch al ter inzage.
En de coalitie vertrouwde de
wethouder. Totdat de tumult te groot
werd. Toen kwam er een prachtige
motie. Maar, die bleek juridisch
niet afdoende. Het bestemmingsplan behoefde nog toevoegingen.

Daar waren we het over eens. En zo’n
kale motie, zou niet opwegen tegen
het uitgebreide Principebesluit en alle
mogelijkheden die het plan wél biedt.
Dus er zou geamendeerd worden wat
de wethouder niet ‘aan de voorkant’
regelde. Die steeds genoemde zaken
(25 procent groen en de collegebevoegdheid) werden echter níét
opgenomen. De motie wél, maar
zonder ook maar een enkel argument
waarom op de Kleefsedijk niet mag,
wat elders wél mag. Dat is juridisch
niet houdbaar… Maar de coalitie
vertrouwde de wethouder.
Wij hebben veelvuldig geprobeerd
de raad te bewegen een motivatie én
de zaken die ze maandenlang wensten, op te nemen. Maar, op advies
van de wethouder keurde de coalitie
het plan goed, zonder dat alles.
Er kwamen enkele wijzigingen, maar
niet over de Kleefsedijk. Daar werd
veel over gezegd, maar niets daarvan
werd vastgelegd. Dat moet nog
achteraf. Want het plan bleek lang
niet klaar, maar moest per se worden
aangenomen. Je zou van minder
wantrouwig worden… Toch?
En de ondernemer zal het hier na
11,5 jaar vast bij laten zitten… Toch?
En het Horster bestuur zal het wel
waterdicht hebben... Toch?
Werkgroep Kleefsedijk

28
12

opinie 11

Bespreking Poll week 50

Een status als immaterieel erfgoed voegt weinig toe
De meerderheid van de stemmers, 72 procent, vindt dat een status als
immaterieel erfgoed weinig toevoegt. Zij reageren hiermee op het nieuws
dat de duivensport onlangs op de Inventaris Immaterieel Erfgoed kwam te
staan. Tot immaterieel erfgoed behoren onder andere tradities en bijzondere
vaardigheden die beschouwd worden als cultureel erfgoed dat van generatie
op generatie wordt doorgegeven. De duivensport heeft de status gekregen
met als doel de sport te beschermen om deze te bewaren voor de toekomst.
Dit heeft echter weinig zin, vinden de meeste mensen. Als mensen iets niet in

leven willen houden, dan willen ze het niet. Je kunt niet voorkomen dat zaken
soms uitsterven. De overige 28 procent denkt dat zo’n status wel tot gevolg kan
hebben dat er bijvoorbeeld extra subsidies komen voor de betreffende sport of
traditie. Hiermee kan deze dan gepromoot worden, wat de vitaliteit weer kan
bevorderen. Lang niet alle tradities die het moeilijk hebben, zijn ook ten dode
opgeschreven. Het zou ontzettend zonde zijn om helemaal geen energie meer
te steken in bijzondere tradities. Een status als immaterieel erfgoed kan de
verdwenen energie in sommige gevallen zeker terugbrengen.

Na nieuwjaar ga ik sporten
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Traditioneel gezien wordt er aan het einde van december veel gegeten.
Met de kerstdagen wordt er even niet gedacht aan de lijn of de sportschool.
Dat komt straks wel weer. Maar met de jaarwisseling in zicht, komen bij
veel mensen ook de goede voornemens weer naar boven. Eentje daarvan is
standaard om meer te sporten en de decemberkilo’s weer kwijt te raken.
Het is vrij logisch dat mensen na 1 januari met sporten beginnen.
Het nieuwe jaar is begonnen en het is fijn om daar op een goede manier aan te
beginnen. Natuurlijk kun je altijd beginnen met sporten, maar wellicht is er door

de aangekomen kilo’s tijdens de feestdagen net na de jaarwisseling een extra
stimulans om vol te houden.
Aan de andere kant is het zo dat als het door het jaar heen niet lukt, er
geen reden is dat het nu wel zou lukken. Als je iets echt wilt, maakt het niet uit
wat voor datum het is. Vaak is het zo dat mensen die na 1 januari met sporten
beginnen het niet volhouden. Het moet niet om de datum gaan, maar om een
verandering die je echt wilt.
Na nieuwjaar ga ik sporten. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 51) > De supermarkt open op eerste kerstdag is een goed idee > eens 26% oneens 74%

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

Rechtsonzekerheid rond handhaven
Dat het controle- en handhavingsbeleid een buitengewoon zwak
onderdeel is binnen het college is al vele jaren bekend. Regelmatig wordt
dit ter discussie gesteld.
Dat de gemeente veelal slechts na
klachten handhaaft is herhaaldelijk
aangetoond. Dat er veel meer
verscholen klachten zijn en behoeftes
aan handhaving is niet duidelijk bij
veel mensen. Waar de gemeente zijn
taak verzaakt, ontstaat onvrede, of
het nu gaat om alcohol schenken aan
jeugdigen, blijvende stankoverlast,
milieuverontreiniging, het te laat
sluiten van gelegenheden of welk

onderwerp dan ook.
Ondernemers klagen zelden over
elkaar. Ondanks dat ze wel last hebben
van overtredingen, doen ze dat niet
omdat ze bang zijn voor repercussies van de betreffende ondernemer.
Om dezelfde reden klagen ze ook niet
over de gemeente. Je hebt ze misschien
zelf nog wel eens nodig.
Er is echter nog iets veel erger
aan de hand. Als u vraagt om hand-
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having en de gemeente gaat daartoe
over, dan wordt uw naam genoemd
in het ‘handhavingbevel’, zodat de
gehandhaafde weet dat de betreffende
persoon de klager is.
En zo kan het dus zijn dat mensen
niet durven te klagen en niet durven te
vragen om handhaving. Je weet nooit
of de ander niet heel erg kwaad wordt.
Zachte heelmeesters hebben hier stinkende wonden gemaakt. En stinkende
wonden, daar kun je wel van spreken
als mensen door een tekortschietende
overheid in deze situatie terecht komen.
Er zijn al veel uitgesproken voor-

beelden. De gemeente en het college
hebben 10-12 jaar zwakte laten zien
en hun plicht verzaakt. Veel voorbeelden zijn al bekend. Hebt u ook
voorbeelden waar u niet openlijk
over durfde te spreken? Meld ze mij,
zodat we er iets mee kunnen doen en
een nieuwe wel dualistische raad en
hopelijk dan wel daadkrachtig college
en nieuwe leider de juiste informatie
mee kunnen geven.
Plezierige feestdagen en een
gelukkig en rechtvaardig Nieuwjaar.
Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Thuis
Daar zit ik dan nietsvermoedend in mijn studentenkamer. Beetje leren, iets
meer gamen, niet wetende
dat een jaarlijks tafereel op
het punt staat om te beginnen. Een lege mok en een
lege waterkoker staren me
aan, en als de dorst opkomt
vind ik de kracht om op te
staan en richting onze keuken
te komen.
Daar zie ik voor de deur
mijn Italiaanse huisgenoot
staan, koffer, jas, sjaal, nog een
koffer en een tas. “I’m going
home!”, vertelt hij vrolijk, blij
om zijn familie na een half jaar
te zien. Niet veel later op de
dag volgt de Duitse Kim, die we
voor midden januari niet terug
hoeven te verwachten. En ook
zijn Nederlandse vriendin gaat
een paar dagen later achter
hem aan. Allemaal naar huis,
naar hun familie. En wanneer ik
Kim vraag hoe lang hij zijn
familie al niet gezien heeft
moet hij even denken.
“March... I think?” En hij is niet
de enige. Nog een Italiaanse
gaat na een half jaar naar huis
en ook een aantal landgenoten
heeft zijn examens afgerond en
gooit de deur achter zich dicht
om deze niet voor februari
weer te openen. En ook als ik
een aantal dagen later in een
stil huis de sleutel op mijn
kamerdeur omdraai, zal ik
zeker twee weken wegblijven.
Ook ik ga naar huis en hoewel
ik een week daarvoor nog thuis
was, voelt het toch als
thuiskomen. Want in plaats van
twee dagen ‘op bezoek’,
woon ik eindelijk weer eens
twee weken in Horst aan de
Maas. Zo is kerst voor mij niet
alleen maar drie dagen ‘all you
can eat’, maar heeft het ook,
heel cliché, de betekenis van
thuiskomen gekregen.
Bas
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RAADSFEITEN
EDITIE 28 DECEMBER 2017

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Raadsvergadering
19 december 2017
Ze zit nog maar net in het hoogste gemeentelijke zadel en burgemeester Ina Leppink scoort
bij haar debuut als voorzitter liefst twee nieuwe records; de langste raadsvergadering en de
langste behandeling van een agendapunt ooit in de geschiedenis van Horst aan de Maas.
Liefst 6 uur en zevendertig minuten houden raadsleden, het college van B en W en toehoorders
in de persbanken en op de publieke tribune tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag
19 december stand. Het agendapunt over het bestemmingsplan buitengebied neemt liefst 2 uur
en 55 minuten in beslag.

Ook op 7 december, tijdens de extra commissie Ruimte over het Bp Buitengebied, was het zeer druk.
Om als commissie meer contact met het publiek te hebben, was de opstelling gewijzigd, zodat men
niet met de rug naar aanwezigen hoefde te zitten

Factsheet Gemeenteraad 2017
Op het einde van de raadsvergadering van 19 december 2017 (of liever gezegd 20 december) is
traditioneel de Factsheet van de gemeenteraad over het afgelopen jaar uitgereikt. De Factsheet
is een overzicht van de activiteiten van de raadsleden in het afgelopen jaar in feiten, cijfers,
tweets maar vooral in foto’s.
Maar het thema is ook geïnspireerd op het
naderende afscheid van de huidige raad, die
op 27 maart 2018 zijn laatste vergadering
zal hebben. En... wellicht wordt er in de
nieuwe raadsperiode ook afscheid genomen
van de huidige rol van de raad binnen de
gemeenschap. Immers na de 24 uur sessie
in 2016, zijn in 2017 weer stappen gezet
om te komen tot een veranderende rol ten
opzicht van inwonersinitiatieven van onderop.
Dit is ook van toepassing op de huidige
vergaderstructuur. Een werkgroep uit de raad
heeft enkele aanbevelingen voor de nieuwe
raad gedaan om de besluitvormingscyclus
te verbeteren. Daarbij wordt de nieuwe
raad in overweging gegeven om afscheid
te nemen van het huidige systeem van
1 raadsvergadering in de 4 weken,
voorafgegaan door commissievergaderingen.
Het alternatief is een raadsbijeenkomst
om de 2 weken, waar alle handelingen
kunnen plaatsvinden, n.l beeld, oordeel en
besluitvorming.

De raadsvergadering van 19 december 2017 was zeer druk bezocht, de meeste aanwezigen kwamen
voor de behandeling van het Bestemmingsplan Buitengebied
De eerste raadsvergadering voor mevrouw
Leppink is meteen de laatste van 2017 voor
Horst aan de Maas en de agenda is gevuld met
enkele zware dossiers, zoals de revitalisering
van het Gasthoes, het bestemmingsplan
buitengebied en de perspectievennota
maatschappelijke accommodaties. Ina Leppink
slaat zich vaardig door de vergadering heen,
soms letterlijk, want een aantal punten wordt
bij hamerslag afgehandeld. Hoewel het een
sprong in het diepe lijkt voor de ervaren
voorzitter, biedt zij alle sprekers ruimschoots de
gelegenheid hun verhaal te doen en grijpt zij
waar nodig adequaat in.
Ook het talrijke publiek op de tribune toont een
ijzeren geduld. De fusie van de basisscholen in
Tienray en Swolgen komt op de behandeltafel
en de aanwezige belanghebbenden hebben
vijfeneenhalf uur gewacht voor 7 minuten
gespreksstof in de raad. Ze keren evenwel na
het afhameren van dit agendapunt moe maar
voldaan huiswaarts. Uiteindelijk is bij de sluiting
van de vergadering nog één persoon over.
Mevrouw Fonteyne (SP) merkt zelfs op dat
haar energiemeter op nul staat, waarmee

zij verwijst naar de term die in raadskringen
doorgaans gebruikt wordt in verband met
duurzaamheid. Ook op Social Media is de duur
van de vergadering onderwerp van “gesprek”.
Bart Bertams laat weten dat hij tot 07.30 uur
kan blijven, daarna moet hij naar zijn werk.
Wethouder Birgit op de Laak ontkomt ook
niet aan de verlengde tijdsbalk. Zij moet een
halfuur voor de eindstreep voor het eerst
reageren inzake agendapunt 16, het voorstel
tot het vaststellen van de evaluatie Integraal
Beleidsplan Sociaal Domein.
Halverwege haar reactie op de vragen
van raadsleden verschijnt op het grote
beeldscherm achter haar de klok, die bij
enkele aanwezigen het gevecht tegen de
slaap lijkt te onderbreken. Een lichte golf van
hilariteit gaat door de raadszaal. De klok wijst
tien over een.
Wethouder Op de Laak laat zich echter niet
door de stand van de wijzers van de wijs
brengen. Ze rondt op gepaste wijze
haar pleidooi af, waarop Jos Gubbels (D66)
haar bedankt voor het getoonde geduld.

Er is ieder jaar een thema en dit jaar is dat,
en dat zal niemand verbazen, Afscheid.
Natuurlijk is de directe aanleiding voor dit
thema het afscheid van Kees van Rooij
als burgemeester van Horst aan de Maas.

De Factsheet is te lezen op de website van
de gemeente Horst aan de Maas en de
gemeenteraad wenst u veel leesplezier en een
goed afscheid van het jaar 2017!

dM • 19 nov.

Gemeenteraad HadM @RaadHa

adering, de traditionele uitreiking
Vanavond, aan het einde van de verg
20 december zeer vroeg?
van de Factsheet. Of is het pas op

Wim Wijnhoven @audicavideo

•5

min.

HadM. Vanaf 19u al bezig met
Nieuw vergaderrecord voor @Raad
punten te gaan. Duurproef voor
kwartier tje schorsing. Nog 4 agenda
nieuwe voorzitter l.Leppink.
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Sluiting gemeentehuis en Openbare
Werken tijdens jaarwisseling
Het gemeentehuis en Openbare Werken zijn
gesloten op:
Gesloten maandag 1 januari 2018
(Nieuwjaarsdag)
Gesloten woensdag 3 januari 2018 tot 10.00
uur (Nieuwjaarsreceptie personeel)
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 uitsluitend om
dringende meldingen, waarbij direct gevaar
voor de omgeving dreigt.

Op 4 januari
2018 willen we
u van harte
uitnodigen voor
de Nieuwjaarsreceptie, die
gehouden wordt
in de gemeente
Horst aan de Maas.

Namens
het bestuur
van gemeente
Horst aan
de Maas

Vanaf 18.30 uur bent u
welkom in cultureel centrum
‘t Gasthoês aan de Gasthuisstraat
in Horst, waar vanaf 19.00 uur een
boeiend programma begint. Het
(bijna) voltallige college ontvangt u
graag. Burgemeester Ina LeppinkSchuitema, kan er door eerder
gemaakte afspraken helaas niet bij
zijn. Zij zal u wel vanaf een videoboodschap toespreken.
Een cabareteske terugblik op het
dan voorbije jaar 2017 maakt ook
onderdeel uit van het programma.
Omstreeks 20.00 uur volgt een
gezamenlijke toost op het nieuwe
jaar, waarna u nog in een gezellige
ambiance met elkaar kunt napraten
of vooruitkijken.

Wijziging afvalinzameling
vanwege Nieuwjaarsdag
Op maandag 1 januari wordt er geen afval opgehaald.
Inwoners die normaal gesproken hun afval
op maandag 1 januari zouden aanbieden,
kunnen PMD en restafval op zaterdag 6 januari
(vóór 07.00 uur) aan de straat zetten. Voor
keukenafval is er geen inhaaldag. U kunt dit op

Gebruikt vet?
Recycle het!
Aanmelden is niet nodig.

De decembermaand is dé maand van
de oliebollen, appelbeignets en andere
gefrituurde lekkernijen.
Wist u dat u het vet waarin u dit bakt apart
kunt inleveren? Hiervan kan heel eenvoudig
biobrandstof worden gemaakt.
Breng gebruikt frituurvet of restjes olie
(bijvoorbeeld van het wokken) daarom naar
de speciale gele kliko die bij veel
supermarkten staat.
Spoel frituurvet nooit door de gootsteen
of het toilet! Omdat het vet stolt, ontstaan
verstoppingen in uw afvoer of in het riool.
Twijfelt u waar het afval in moet?
Bekijk dan ons afval-ABC. Dat vindt u via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

de eerstvolgende reguliere ophaaldag aan de
straat zetten.
U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken
op uw eigen digitale afvalkalender via www.
afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:

C.C. Leppink-Schuitema

drs. J. van der Noordt MMO

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 een goed en gezond 2018

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Ook in het jaar 2018 gelden de volgende
openingstijden:
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.

America
Zwarte
Plakweg 48 a
Evertsoord
Drie Kooienweg 8
Grubbenvorst
Ursulineweide 2

Hegelsom
Veldlaan 3
Stationsstraat 127
Reysenbeckstraat 35
Horst
Bremweg 2a
Bedrijventerrein Klaver 5,
fase 1
Melderslo
Herenbosweg 15

Meterik
Meteriks veld
Swolgen
Mgr. Aertsstraat 35
Vertrokken naar onbekende
bestemming Horst aan de Maas
Meterik, Americaanseweg 107b
Horst, Wevertweg 7
Grubbenvorst, Burg van Leentstraat 44
Swolgen, Gun 28 a

Horst aan de Maas
Belasting- en legesverordeningen 2018 gemeente Horst aan de Maas vastgesteld. Het
betreft de Verordening Reinigingshefﬁngen 2018, Verordening onroerende-zaakbelastingen
2018, Legesverordening 2018, Verordening Precariobelasting 2018, Verordening
Marktgelden 2018, Verordening Lijkbezorgingsrechten 2018, Verordening Reclamebelasting
2018, Verordening Rioolaansluitrecht 2018, Verordening toeristenbelasting 2018
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Horst aan de Maas en Verordening
jeugdhulp gemeente Horst aan de Maas vastgesteld. Verordening persoonsgebonden
budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Horst aan de Maas
ingetrokken.
Aanpassing Toetsingskader Subsidieverlening gemeente Horst aan de Maas, onderdeel
Hafabra (harmonie, fanfare, brassband)-onderwijs vastgesteld.
Grondprijzen 2018 gemeente Horst aan de Maas vastgesteld.
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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.

Solidariteit in Horst aan de Maas
Deze periode van het jaar heeft altijd iets bijzonders. Waar we door het
jaar heen vaak erg druk zijn en het leven zo effectief mogelijk proberen in
te richten, nemen we nu de tijd. We genieten massaal van Serious Request
en de Top 2000. We nemen de tijd voor elkaar en zoeken meer naar
verbinding met elkaar.
Zo kon je ook niet heen om de
inzamelingsactie in de supermarkten
van Horst aan de Maas. Een initiatief
ondersteund door L1 om mensen in
een moeilijke positie te helpen
namelijk het inzamelen van

producten ten behoeve van de
Voedselbank. Het is hartverwarmend
om te zien hoeveel dozen met eten
en drinken er gevuld werden. In onze
gemeente leeft één op de twintig
mensen onder of op de armoede-

grens. Door deze actie kunnen
mensen die het niet zo breed
hebben ook extra genieten van de
feestdagen.
Het mooiste zou natuurlijk zijn als
deze actie volgende jaar helemaal
niet meer nodig is. Ik realiseer me
dat dit een enorme ambitie is maar ik
weet zeker dat het de moeite waard
is om het te gaan proberen. Er ontvouwen zich op dit moment mooie
initiatieven in andere gemeenten

op dit gebied, denk hierbij aan een
andere manier van financiële ondersteuning (basisinkomen), het opkopen
van de schulden of het omarmen van
het manifest Schuldvrij. Ik weet zeker
dat er bij de medewerkers en de
gemeente kennis en kwaliteit genoeg
is om armoede in 2018 nog beter te
bestrijden.
Maarten Voesten
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Bestemmingsplan buitengebied, een gemiste kans
In een bestemmingsplan staat omschreven wat er is toegestaan op
gebieden zoals bouwen, toerisme en industrie. Kortom de spelregels.
Toen in 2010 gemeentes
Sevenum, Horst aan de Maas en
Meerlo-Wanssum werden samengevoegd, waren er drie bestemmingplannen voor het buitengebied.
Pas de afgelopen twee jaar is het
huidige college bezig geweest er
één plan van te maken. Bij de
samenstelling ervan werd ook,

uiteraard, vindt de SP, de mening
van de burger meegenomen.
Dinsdag jongstleden werd het
nieuwe plan behandeld in de
gemeenteraad.
De SP en D66 wilden dit bestemmingsplan nog niet behandelen.
Ten eerste omdat men de oorspronkelijke plannen zoveel mogelijk

wilde samenvoegen en weinig
veranderen wat de SP een vreemde
keuze vindt. Het bleek dat in het
nieuwe bestemmingplan nog veel
fouten zaten, zoals diverse raadsleden van veel partijen opmerkten.
Verder hadden de burgers wel
inspraak, maar zagen ze hun inbreng
(nog) niet terug in het concept.
Ook de ingediende zienswijzen van
burgers waren nog niet verwerkt in
het plan. Maar een van de aller-

belangrijkste punten waar de SP al
jaren tegen strijdt, de intensieve
veehouderij, was nog steeds niet
meegenomen. Oftewel, het plan was
nog lang niet klaar en er was half
werk geleverd. Bij navraag bleek dat
er geen dwingende reden was dit
plan nu al te behandelen en alles
wees op uitstel tot het plan duidelijk
was verbeterd en de gezondheidsaspecten waren meegenomen.
Onze weigering om het bestem-

mingsplan te agenderen en vervolgens tegen te stemmen kwam ons
op forse kritiek te staan, zonder dat
men ons kon overtuigen met echte
argumenten.
De SP wil dat er goed en
degelijk werk wordt afgeleverd
en het algemeen belang gediend
wordt en niet het belang van een
enkeling.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Fijne feestdagen
Vorige week was de laatste raadsvergadering van 2017. Roy, Jan en
Richard hebben de duurzame energie-ambitie goed verwoord. Wat je niet
gebruikt hoef je ook niet op te wekken, zeker bij de geplande nieuwbouw
voor scholen of woningen.
Zorgen over negatieve impact van
intensieve veehouderij hebben geleid
tot de duidelijke afspraak dat op een
specifieke locatie in Sevenum geen
uitbreiding buiten bouwblok mogelijk
is en dat andere uitbreidingsverzoeken
bespreekbaar worden in de raad.
Verankerd in Bestemmingsplan
buitengebied. De complimenten van
de hele raad over de stand van zaken
in het sociaal domein zijn door Birgit
doorgegeven aan de harde werkers op

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

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

dat terrein. Vanavond kwissen we als
PvdA Horst aan de Maas weer net als
ruim duizend andere Horstenaren. De
Horster kwis is net als inmiddels de
Zaerumse variant leuk, leerzaam en
irritant ingewikkeld.
Een leuke uitdaging en een gezellige avond. De kerstdagen in eigen
familiekring zijn achter de rug en in
de aanloop daarnaartoe heeft Horst
aan de Maas fantastisch goed gehoor
gegeven aan de oproep iets extra’s in

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

schilder

U kunt bij ons terecht voor:

www.bekro.nl

werken

America Tel. 06-12359686

Autobedrijf

Klikgebit en Kunstgebit

Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van

te kopen voor de voedselbank. Anita,
Maria, Piet, Fuat en Jan hebben veel
hartverwarmende reacties opgetekend
in de supermarkten. Ook in het nieuwe
jaar zijn wij van de partij. Met gedegen werk in de gemeenteraad en het
college, met gesprekken in de buurt,
aandacht voor het alledaagse leven en
een duurzaam groen buitengebied.
Voor nu wensen we iedereen een
prachtig 2018 met tijd om van elkaar te
genieten, rust om stil te staan bij mooie
plekken, sterkte om tegenslag te overwinnen, vriendschappen in de buurt,
humor en plezier om wat somber is te
kleuren en een glimlach voor elke dag.
PvdA Horst aan de Maas

Verwarming
CV-ketels ■
■ vervanging en onderhoud ■
■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

> 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

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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HZPC op Nederlandse kampioenschappen
Door: zwemvereniging HZPC
In Hoofddorp werden van donderdag 21 tot en met zaterdag 23 december de Nederlandse zwemkampioenschappen georganiseerd. HZPC uit Horst ging daar, samen met trainer Mark van Enckevort, naartoe met zeven deelnemers.
Björn Piket mocht de eerste dag
aftrappen met de zware 400 meter
wisselslag. In de ochtend ging deze
afstand moeizaam, maar ’s middags in
de B-finale ging het een stuk beter.
Zijn tijd was daarbij drie seconden
sneller en hij werd daarmee twaalfde
van Nederland. Op vrijdag en zaterdag

kwam hij nog aan de start op de 100 en
50 meter schoolslag. Waar hij op de 100
meter net boven zijn persoonlijk record
bleef, dook hij er op de 50 meter onder.
Serafina Vlijt startte het toernooi met de
100 meter vlinderslag. Ondanks haar
kleine pr in de ochtend, miste ze op
0,04 seconde de A-finale. In de B-finale

nam ze revanche met een heel mooi pr
en dook ze voor het eerst onder de
1.03. Ook op de 200 meter vlinderslag
op vrijdag zette ze in de B-finale een
mooi pr neer van maar liefst 2 seconden. Serafina kwam nog aan de start op
de 50 en 100 vrij en de 50 vlinderslag,
maar slaagde er op deze afstanden niet

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

in een pr te zwemmen. Floor Weijmans
kwam aan de start op de 200 vrijeslag
en de 50, 100 en 200 vlinderslag.
De vlinderslag-afstanden sloot zij
allemaal af met een persoonlijk record.
Dat gold ook voor Imke van den Hoef.
Op de 200 vlinderslag bleef ze boven
haar beste tijd, maar op de 100
vlinderslag zwom ze zelfs als tussentijd
op de 50 meter een persoonlijk record.
Tot slot voegden Manon Koster
en Manon van der Wielen zich bij het

team. Manon Koster zwom een pr
op de 50 meter vlinderslag en een
prima B-finale op de 200 vlinderslag.
Manon van der Wielen zag haar enige
afstand, de 50 vlinderslag, beloond
met een pr. De dames kwamen daarnaast nog aan de start op de estafettes
4x100 vrijeslag en 4x200 vrijeslag.
Als startzwemster verbeterde Imke
op de 100 vrijeslag nog eens haar pr.
Klasseringen: respectievelijk 21e en
12e van Nederland.

Indoorsoccertoernooi in Horst
Sportcentrum De Riet in Horst organiseert in december en januari
indoorsoccertoernooien. In zes weken tijd komen er 140 ploegen naar
Horst.

Keetvoetbaltoernooi
Diverse keten uit de regio voetbalden zaterdag 23 december tegen elkaar in het keetvoetbaltoernooi georganiseerd door Synthese. Teams van jongeren tussen de 15 en 20 jaar die zelf een keet
hebben of een keet bezoeken trapten samen een balletje in sporthal de Kruisweide te Sevenum.

Ben jij die enthousiaste, zelfstandige en probleemoplossende

voor
onze ledenraad
Voordracht
van kandidaten
Rabobank Horst Venray
voor onze ledenraad
Rabobank Horst Venray
Rabobank Horst Venray

De ledenraad
zorgt zorgt
voor verbinding
tussen de leden
De
ledenraad
voor verbinding
tussen de leden
in de regio Horst aan de Maas, Venray en Well en
in
de regio Horst aan de Maas, Venray en Well en
Wellerlooi en het bestuur van de Rabobank. In de
De ledenraad zorgt voor verbinding tussen de leden
Wellerlooi
en de
het
bestuur
vanjaarlijks
de Rabobank.
In de
samenstelling van
ledenraad
vinden
een of
in de regio Horst aan de Maas, Venray en Well en
meerdere wisselingen plaats.
samenstelling
van van
de de
ledenraad
jaarlijks een of
Wellerlooi en het bestuur
Rabobank. Invinden
de
Zoals in de statuten staat vermeld hebben de leden zelf ook het
samenstelling wisselingen
van de ledenraadplaats.
vinden jaarlijks een of
meerdere
recht kandidaten voor te dragen. Wij maken u erop attent dat
Na overleg met de ledenraad draagt de
directie de volgende
kandidaten voor:

Na overleg
met met
de ledenraad
draagt de directie
de volgende
Na
overleg
de ledenraad
draagt
de directie
Kieskring Bedrijven
kandidaten voor:

kandidaten
- de heer E.H.M.A.voor:
(Erik) Kuijpers uit Venray
- de heer R.C.J. (Ramon) Poels uit Venray
Kieskring Bedrijven
- de heer P.W.J. (Paul) Litjens uit Leunen (herbenoembaar)
- de heer E.H.M.A.
(Erik) Kuijpers uit Venray
Kieskring
Bedrijven
- de heer R.C.J. (Ramon) Poels uit Venray

-Kieskring
de heerParticulieren
E.H.M.A. (Erik) Kuijpers uit Venray
- de heer P.W.J. (Paul) Litjens uit Leunen (herbenoembaar)
- de heer L.G. (Leo) Heijnen uit Lottum (herbenoembaar)

-- de
deheer
heer
R.C.J. (Ramon) Poels uit Venray
V.J.M. (Vic) Timmermans uit Well (herbenoembaar)
Kieskring Particulieren

Ook op zondag 14 januari en
21 januari zijn er toernooien
gepland. In de ochtend spelen de
recreatieve teams in de middag
is het de beurt aan de prestatieve
teams (hoofdklasse en eerste
klasse). Er hebben zich intussen
ploegen uit binnen- en buitenland
aangemeld. De wedstrijden kunnen
gratis worden bijgewoond.

DEDERT ICESTICKS in Horst is een
internationaal opererend familiebedrijf dat jaarlijks 130 miljoen
vrieslollies produceert. Een klein
team van medewerkers is
verantwoordelijk voor het hele
proces: van inkoop, verkoop tot
productie. Een prettige werksfeer
en collegiale samenwerking is een
streven van ons bedrijf.

Voordracht van kandidaten
voor
onze
Voordracht
vanledenraad
kandidaten

meerdere wisselingen plaats.

Elke zaterdag zijn er twee
toernooien. Van 09.30 tot 13.00 uur
en van 14.30 tot 18.00 uur. Door de
vele aanmeldingen wordt er ook
drie keer op zondag een toernooi
gespeeld van 09.30 tot 13.00 uur.
Het eerste toernooi werd zaterdag
23 december gespeeld. De overige
data zijn 30 december, 6 januari,
13 januari, 20 januari en 27 januari.

FINANCIEEL en/of
COMMERCIEEL
ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER? m/v
Samen met de directie ben je verantwoordelijk voor de secretariële en
administratieve werkzaamheden van ons familiebedrijf.
Wij vragen:

een dergelijke voordracht schriftelijk
gebeuren staat
vóór 12vermeld hebben de leden zelf ook het
Zoals indient
de testatuten
Zoals in de statuten staat vermeld hebben de leden zelf ook het
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datExact Online Handel;
de
volgende
na deze datum vaststelt dat het aantal kandidaten gelijk is aan
• vaardig met Word, Outlook en Excel;
een dergelijke voordracht schriftelijk dient te gebeuren vóór 12
een
dergelijke kandidaten
voordracht schriftelijk dient te gebeuren vóór 12
het aantal vacatures, dan zijn
de voorgedragen
• vaardig in woord en geschrift in Nederlandse, Engelse en Duitse
januari 2018, ondertekend door 10 of meer leden. Als de directie
automatisch verkozen en vindt er geen verkiezing plaats. Zij
ondertekend
meer
leden. Als deen
directie
• een
communicatieve
representatieve houding.
na deze datum vaststelt datjanuari
het aantal2018,
kandidaten
gelijk is aan door 10 of
treden in functie tijdens de ledenraadsvergadering van 23
het aantal vacatures, dan zijn
voorgedragen
nadedeze
datumkandidaten
vaststelt dat het aantal kandidaten gelijk is aan
januari.
Wij bieden:
automatisch verkozen en vindt er geen verkiezing plaats. Zij

taal;

het aantal vacatures, dan zijn de voorgedragen
kandidaten
• parttime baan

treden in functie tijdens de ledenraadsvergadering van 23
Vragen of opmerkingen?
januari.
automatisch verkozen
Mail dan naar directie.horstvenray@rabobank.nl of

• prima
arbeidsvoorwaarden
en vindt er geen
verkiezing
plaats. Zij
• een goed salaris.

treden
de ledenraadsvergadering van 23
-- de
deheer
heer
P.W.J.
Litjens
uit Leunen
(herbenoembaar)
P.M.M.
(Paul)(Paul)
Timmermans
uit Horst
(herbenoembaar)
neem telefonisch contact met
ons opin
viafunctie
(077) 389 tijdens
84 30.
- de heer L.G. (Leo) Heijnen uit Lottum (herbenoembaar)

Vragen of opmerkingen?

- de heer V.J.M. (Vic) Timmermans uit Well (herbenoembaar)

januari.
Mail dan naar directie.horstvenray@rabobank.nl
of

- de heer P.M.M.Particulieren
(Paul) Timmermans uit Horst (herbenoembaar)
Kieskring

neem telefonisch contact met ons op via (077) 389 84 30.

Wij zien jouw schriftelijke reactie graag tegemoet binnen 14 dagen.
Per brief: Directie Dedert Icesticks B.V.
t.a.v. mevr. D. van der Meij, Industriestraat 15, 5961 PG Horst
Per e-mail: dominique@dedert.nl

- de heer L.G. (Leo) Heijnen uit Lottum (herbenoembaar)
rabo.nl/horstvenray
- de heer V.J.M. (Vic) Timmermans uit Well (herbenoembaar)

Vragen of opmerkingen?

- de heer P.M.M. (Paul) Timmermans uit Horst (herbenoembaar)

neem telefonisch contact met ons op via (077) 389 84 30.

Mail dan naar directie.horstvenray@rabobank.nl of

Voor meer informatie www.dedert.nl
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januari 2017

2017 werd goed afgetrapt met 150 bikkels die tijdens de Nieuwjaarsduik in de Kasteelsbossen het koude water indoken. Tijdens zijn
nieuwjaarstoespraak legde burgemeester Kees van Rooij de nadruk op de gemeenschap en over hoe burgers er voor elkaar kunnen zijn.
Dat inwoners zich inzetten voor anderen werd duidelijk in de maand januari.
Huub Peeters bakte op nieuwjaarsdag voor
het twintigste jaar op rij ontelbaar veel
oliebollen voor de hele buurt. Verder startten
Emma, Alex en Victor Lucas uit Hegelsom het
initiatief om een nieuwe sociocratische school
te beginnen en werd de keet NH Boerkes in
America tweede in de verkiezing van de Beste
Keet van Nederland 2016.

Op het Dendron College ging in januari
daarnaast een nieuw telefoonbeleid van start:
telefoons dienden voortaan vóór de les te
worden ingeleverd, zodat de leerlingen tijdens
de lessen niet meer werden afgeleid door hun
mobieltjes. “Het loopt inmiddels goed, hebben
we het idee”, vertelt Jenny Dirckx van het
Dendron College. “Voor de nieuwe leerlingen

is het heel normaal om de telefoon in deze
zakken te doen en sowieso doen de onderbouwleerlingen het heel consequent. Het is
echter nog niet overal automatisme.”

Beleid niet veranderen
De school is zeker niet van plan het beleid
op korte termijn te veranderen. “We staan

zeker nog steeds achter het beleid. Ik hoorde
toevallig een collega vorige week zeggen dat
hij wel steeds meer geneigd is tegen de
leerlingen te zeggen dat ze de telefoon in hun
kluisje moeten laten liggen, zodat hij er
helemaal niks meer van hoeft te zeggen.
Het zou hooguit die kant uit kunnen gaan,
maar niet meer terug.”

februari 2017

Februari was een maand vol ideeën over de vernieuwing van de gemeente. Zo werden plannen gemaakt voor een herinrichting van
de Groote Molenbeek en er ontstonden ideeën voor appartementen in het voormalige gemeentehuis te Grubbenvorst.
In deze praktijk kunnen studenten tot
dierenartsassistent hun geleerde kennis
inmiddels in de praktijk toepassen. Ook werd
er natuurlijk flink carnaval gevierd. In America
ontstond er verder wat onvrede over het
nieuwe wegdek op de Griendtsveenseweg.
Het pas opgeknapte wegdek zou onveilige
situaties opleveren. De omwonenden kwamen in protest en naar aanleiding hiervan

werd de Griendtsveenseweg opnieuw onder
handen genomen. Toos en Jac Kleuskens hebben zelf aan de Griendtsveensweg gewoond.
Inmiddels woont hun dochter daar, dus ze
komen er nog regelmatig. “Naar aanleiding
van de klachten is de weg gedeeltelijk heel
mooi opgeknapt. Plaatselijk is het echter nog
steeds erg slecht en onveilig”, vertelt Jac.
“In het voorjaar wordt er daarom opnieuw

gekeken of er actie ondernomen moet
worden.”
Team Rooi voor Ian zamelde geld in om
aan de start van de fietstocht Duchenne
Heroes te kunnen verschijnen. Het team
fietste deze tocht in september, speciaal voor
de 6-jarig Ian Engelen uit Horst, die de spierziekte Duchenne heeft. Met Duchenne Heroes
wordt er geld ingezameld voor onderzoek

naar de ziekte. Duikvereniging Quintus uit
Horst vierde in februari verder het veertigjarig
jubileum. De heemkundevereniging Sevenum
verhuisde deze maand naar een lokaal in
basisschool de Horizon en in America werd
gestart met de bouw van Kompaswoningen.
Op een terrein aan de Wouterstraat stonden
vanaf april twaalf tijdelijke huurwoningen.
Het alcoholbeleid werd verder nog aangepakt.
Het drinken van alcohol door minderjaren
werd vanaf deze maand helemaal niet meer
getolereerd in de gemeente.
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maart 2017

In maart kwam de carnavalsperiode tot een einde en begon het ‘gewone’ leven weer. Flink wat initiatieven in de dorpen gingen van start.
Hegelsom stelde een centrumplan
op voor een groen dorpshart, in America
opende ’t Laefhoês en in Horst werd het
startschot gegeven voor een burgerinitiatief
om een groene corridor tussen Horst en de
Castenrayse Vennen te realiseren. In Horst
sloot verder de videotheek na 35 jaar haar
deuren. Twee inwoners uit Horst aan de Maas
waren in de race als kandidaat voor Expeditie
Robinson, en hoewel ze het uiteindelijk

niet tot het programma haalden, hield hun
poging de gemoederen wel bezig binnen de
gemeente. Juul van Berlo uit Horst was één
van de kandidaten. “Ik kijk er eigenlijk alleen
maar positief op terug. Het stemmen verzamelen op zich was al een heel bijzondere
ervaring en de reacties die ik heb gekregen
waren echt alleen maar leuk.” Toch lukte het
uiteindelijk niet om bij de top 100 te komen
die op het selectieweekend mocht. Op dat

weekend zouden uiteindelijk vier kandidaten
worden uitgekozen die echt mochten meedoen aan het programma.

Dromen
“Dat ik er niet bij zat, vond ik natuurlijk
wel heel jammer, zeker omdat ik best lang
in de top heb gestaan. Ik ben er echt op het
laatste uitgeknikkerd. En nu ik alles op tv zie,
denk ik ook wel soms dat het echt zonde is.

Want deelnemen aan Expeditie Robinson blijft
één van mijn dromen.”
Maart was natuurlijk ook de maand van de
landelijke verkiezingen plaats. Ruim 80 procent
van de inwoners van Horst aan de Maas ging
naar de stembus om een stem uit te brengen
voor de Tweede Kamerverkiezingen. In Horst
aan de Maas werd het CDA met 22 procent van
de stemmen de grootste partij, landelijk won
de VVD.

april 2017

Begin april opende een aantal bedrijven in Horst aan de Maas zijn deuren voor het evenement Kom in de Kas. Verschillende voetbalverenigingen in de gemeente begonnen daarnaast
met Walking Football, waardoor ook 55+ers weer het voetbalveld op kunnen.
Inmiddels is het Walking Football een
begrip geworden in Horst aan de Maas.
SV Melderslo was één van de eerste
verenigingen die begon met het Walking
Football. “Langzaam groeit het steeds een
beetje meer. Er zijn steeds meer dorpen die
erbij komen. Ik weet dat ze onder andere
in Sevenum en Swolgen aan het proberen
zijn om een team bij elkaar te krijgen. En

ook buiten Horst aan de Maas krijgt
Walking Football steeds meer bekendheid.
Een paar weken geleden hebben we nog
een wedstrijd gespeeld in Baarlo om ze er
daar ook kennis mee te laten maken”,
vertelt Henk Alards van SV Melderslo.
“En de deelnemers vinden het geweldig.
Voor hen is het een ideale manier om in
beweging te blijven. Er naar kijken, daar is

niks aan, maar daar is het ook niet voor
bedoeld”, lacht hij.

Vrijwilligers
April was verder de maand waarin in
Melderslo het evenement Maestro van de
Melderse plaatsvond, in Horst een toernooi
voor G-sporters werd georganiseerd en
vrijwilligers in Tienray zwerfvuil opruimden

tijdens de Opschoondag. In America werden
de eerste Kompaswoningen geopend, en
sloot tegelijkertijd de plaatselijke supermarkt
haar deuren. Inmiddels is er echter alweer
een nieuwe buurtsuper geopend in America.
Lennart Huijs uit Broekhuizen won in april
de talentenjacht The Band, waarmee hij
lid werd van de Vlaams-Nederlanse band
Buurland.
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mei 2017

In mei vond de jaarlijkse hardloopwedstrijd Rundje um ut Hundje weer plaats. Meer dan duizend lopers liepen mee tijdens deze derde editie.
De plannen voor het station Grubbenvorst
leken deze maand definitief niet meer door te
gaan, nadat gedeputeerde Hubert Mackus de
plannen wilde schrappen vanwege een gat in
de begroting. Daarmee was het onderwerp
echter niet zomaar afgedaan, want over de
komst van het station heerst inmiddels nog
steeds onduidelijkheid. Mei was ook de maand
waarin de laatstejaars van de middelbare
scholen weer eindexamen deden. Verder kreeg

Meterik een eigen heemkundevereniging en
bestond toneelvereniging Grikon uit Griendtsveen veertig jaar. EnergieKronenberg presenteerde de eerste plannen voor een energieneutraal dorp. Die plannen zijn inmiddels al
wat verder gevorderd. “In onze ogen staat het
er goed voor”, zegt Piet Selen van EnergieKronenberg. “We hebben afgelopen jaar verschillende informatieavonden georganiseerd, die
ook goed bezocht werden. Ook hebben we een

excursie gehad naar een Duits dorp dat al
behoorlijk energiezuinig is, om ideeën op te
doen. Verder zijn de eerste projectgroepen al
gevormd en zijn er netwerken gelegd met
onder andere studenten van de Hogeschool
Zuid, die gaan kijken wat ze voor ons kunnen
betekenen.” Voor volgend jaar heeft EnergieKronenberg dan ook al veel plannen. “De plannen zijn om dan ook actief met de burgers en
bedrijven aan de slag te gaan. Ons streven is

daarnaast om een pilotdorp te worden voor de
hele gemeente, zodat we onze kennis ook
kunnen delen met de andere kernen van Horst
aan de Maas” Mei was verder de maand van de
21e editie van Funpop. Het festival stond in het
teken van gezond zijn en bewegen en tijdens
Baas van Horst aan de Maas werd team SKUKG
uit Sevenum uitgeroepen tot Baas van Horst
aan de Maas 2017. Sevenum is hiermee ook
meteen de locatie van de 2018-editie.

juni 2017

Juni was de maand van de jubilea. OJC Cartouche in America vierde het veertigjarig jubileum met een feestweekend en de brandweer van Meerlo had ter ere van het 75-jarige bestaan
een open dag. De Harmonie van Horst organiseerde in juni vanwege het tweehonderdjarig jubileum onder andere een concert waarin het verhaal van de Slag bij Waterloo werd verteld.
Dat was niet het enige evenement dat de
harmonie organiseerde in het jubileumjaar.
Loek Kleeven van de Harmonie van Horst:
“We begonnen natuurlijk met ons nieuwjaarsconcert, toen volgde het concert van de
slagwerkgroep. Daarna was de Slag bij
Waterloo en we hebben afgesloten met het
jubileumconcert.” Toch wordt de Slag bij
Waterloo als het hoogtepunt gezien door de

Harmonie van Horst. “Dat was zoiets bijzonders. Het was helemaal out of the box,
met naast muziek ook toneelspel. Dat is echt
goed blijven hangen bij ons allemaal. Ook de
reacties waren lovend, het is door de
gemeenschap ontzettend goed ontvangen.”
Ook stond de maand juni in het teken
van sport. De Wandel Drie Daagse stond zoals
ieder jaar weer op het programma en in

Sevenum vond verder op de kabelskibaan bij
De Schatberg een internationale wakeboardwedstrijd plaats.

Nieuwe woningen
In Equestrian Centre De Peelbergen in
Kronenberg werd de Ride & Run georganiseerd, waarbij deelnemers met een paard en
een hardloper een route af moesten leggen.

Eindexamenleerlingen kregen deze maand
te horen of ze geslaagd waren of niet en in
Broekhuizenvorst kwam kinderboekenschrijver
Jacques Vriens op bezoek. Op basisschool De
Schakel kwam de auteur van onder andere
Meester Jaap en Achtstegroepers huilen niet
vertellen over zijn boeken. De gemeente
maakte ook nog bekend dat in Melderslo en
Hegelsom nieuwe woningen worden gebouwd.

28
12

jaaroverzicht 19

juli 2017

In juli gaf gemeente Horst aan de Maas aan de komende drie jaar het personeelsbudget gaat verhogen naar 1,5 miljoen euro, om de
werkdruk binnen de gemeentelijke organisatie te verlagen. Verder werd bekend dat basisschool De Klimboom in Swolgen gaat fuseren met
De Mariaschool in Tienray.
Inmiddels is duidelijk dat deze school bij
MFA Kerkebos in Swolgen komt. Ook aan
evenementen was in juli geen gebrek. Syrische
bewoners van gemeente Horst aan de Maas
organiseerden deze maand een bijeenkomst
om zo Horstenaren te ontmoeten en van
elkaars cultuur te leren. Verder werd Vera’s
Vettige Vijf, net als OMG! festival en ROEST

festival, in juli voor de vijfde keer georganiseerd. Voor zowel Vera’s Vettig Vijf als ROEST
Festival bleek dit de laatste editie te zijn.

Gebruik
In Lottum werd in juli officieel het strand
aan de Maas geopend. Hiervoor werd een perceel langs de Maas kaal gemaakt en opnieuw

ingezaaid. Er werden grote keien geplaatst,
die een zitgroep vormen, en er werd een
strandje aangelegd, waar al direct dankbaar
gebruik van werd gemaakt. Nola Janssen van
de dorpsraad van Lottum: “Nog steeds ligt
het er goed bij, maar doordat de Maas hoog
is gekomen is er waarschijnlijk wat zand
meegenomen. Daar waren we wel al vanuit

gegaan, maar het is toch even afwachten hoe
groot de schade is.” Op het strandje heeft de
dorpsraad heel veel goede reacties gehad.
“Er is ontzettend veel gebruik van gemaakt,
door de inwoners van het dorp, maar ook door
toeristen. We zijn dan ook al aan het kijken
voor een eventuele uitbreiding. In 2018 is het
de bedoeling dat er een ligbank en picknicktafels bij het strandje worden geplaatst. Ook zijn
er plannen voor een aanlegsteiger voor kleine
bootjes. En wie weet worden er in de toekomst
nog wel meer faciliteiten gerealiseerd.”

augustus 2017

Gemeente Horst aan de Maas maakte in augustus bekend dat het niet haalbaar is om een extra recreatiebad te realiseren bij de bouw van het zwembad bij Afslag10 in Horst. Ook hield
de gemeente zich, net als de rest van het land, bezig met een meer genderneutraal beleid.
Zo komen er in Horst aan de Maas
bijvoorbeeld genderneutrale toiletten,
worden inwoners genderneutraal aangesproken en wordt er op formulieren niet langer
naar het geslacht gevraagd. America kwam in
augustus met serieuze plannen voor een
nieuwe supermarkt. De stichting Brood op de
Plank onderzocht of de inwoners behoefte
hebben aan een buurtsuper.

Later in augustus werd bekend dat er vanaf
20 september weer een nieuwe supermarkt
komt. Hay Mulders van stichting Brood op de
Plank blikt terug op de eerste maanden van
de nieuwe supermarkt: “Het is super dat er
weer een supermarkt is in America. Mensen
komen lekker winkelen en de eerste
maanden zijn zeer hoopgevend voor de
toekomst.” Augustus was ook de maand van

de voetbalvrouwen. Dominique Janssen uit
Horst won samen met de Oranjeleeuwinnen
het EK voetbal.

Wensen en dromen
opschrijven
In augustus lag verder station
Grubbenvorst opnieuw onder de loep en

werden er verschillende festivals georganiseerd. Op het terrein bij de manege in
Lottum vond bijvoorbeeld voor de vijfde keer
Beatz and Bandz plaats en op het strand bij
de Kasteelse Bossen was When Love Meets
Life. Bezoekers van dit festival konden onder
andere hun wensen, offers, herinneringen
en dromen opschrijven. In Sevenum werd de
Milenniumput gerenoveerd.
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september 2017

Op initiatief van het kerkbestuur- en overlegplatform Evertsoord, Groengroep Sevenum en P.I. Ter Peel werd in september het kerkhof in
Evertsoord gerenoveerd. Kronenberg organiseerde voor het eerst een kermis en in Melderslo ontstond onrust over het zonnepark dat daar
geplaatst zou worden.
Het Duitse bedrijf Kronos Solar had een plan
om een zonnepark ter grootte van 13 hectare te
plaatsen. Een aantal omwonenden startte een
werkgroep tegen dit initiatief. De werkgroep
wilde dit zonnepark niet op de landbouwgrond
die Kronos Solar ervoor had uitgekozen.
Noud Albers van de werkgroep: “Inmiddels
heeft de werkgroep overleg gehad met de

fracties in de gemeenteraad en we hebben
goed gehoor gekregen. In de raad is afgesproken dat er een beleidsnotitie wordt gemaakt
over alle vormen van duurzame energie,
waar ook de werkgroep een stem in krijgt.
Voor er een beleid op papier staat, worden er
geen vergunningsaanvragen met betrekking tot
duurzame energie in behandeling genomen,

dus ook over het zonnepark wordt voorlopig
nog geen beslissing genomen. In april of mei is
het de bedoeling dat het beleid wordt
vastgesteld, dus tot dan blijft het nog even
spannend.” Ook in Grubbenvorst was het
onrustig in september. In het kader van het
dijkversterkingsproject, werden er aan de
Venloseweg 25 bomen gekapt. De dorpsraad

van Grubbenvorst reageerde geschokt. In Lottum
bestond de brandweer in september tachtig jaar
en America kwam deze maand met plannen
voor een herinrichting van de Kabroeksebeek.
Het Horster Horeca Collectief introduceerde
tijdens de septemberkermis in Horst een nieuwe
Horster Horecamunt. Deze verving de oude
groene munt, die tot oktober geldig was.
Behalve dat, stond in Horst ook het oude
gemeentehuis aan de Steenstraat in de steigers.
Het gebouw uit 1890 werd deze maand
gerestaureerd.

oktober 2017

Oktober was een maand van politiek nieuws. Onze burgemeester Kees van Rooij werd voorgedragen als burgemeester van de Brabantse
gemeente Meijerijstad. Er werd bekendgemaakt dat hij per 1 december zou stoppen als burgemeester van Horst aan de Maas.
Verder werd de Hegelsomse Raymond
Knops benoemd tot staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De discussie rondom station Grubbenvorst ging
verder binnen de provincie en werd uiteindelijk zelfs doorgeschoven naar de Tweede
Kamer. Leraren uit het basisonderwijs in heel
Nederland gingen op donderdag 5 oktober
staken in Den Haag. Dit deden ze omdat er

volgens hen meer financiële middelen nodig
zijn en voor het verlagen van de werkdruk. In
Horst aan de Maas waren alle basisscholen
dicht. Naast politiek nieuws kwam ook de
derde editie van het Horster Woordenboek uit
in oktober. Dit bleek een daverend succes te
worden. Hub Smits is één van de initiatiefnemers van het woordenboek Intreentofhiël.
“Het gaat ontzettend goed met de verkoop.

We hadden een oplage van 1.250 stuks,
en het grootste deel is inmiddels verkocht.
Dat hadden we zeker niet verwacht.”
Het belangrijkste doel van het woordenboek,
was de promotie van het Horster dialect.

Belangstelling
“En uit deze verkoopcijfers blijkt toch dat
er veel belangstelling is voor het dialect. Twee

zusjes die het boek kochten, zeiden bijvoorbeeld: “Wij moeten thuis dialect praten, anders
zeggen pap en mam dat ze ons niet verstaan.’
Dat vond ik de mooiste reactie die we hebben
gehad”, vertelt Smits. In Grubbenvorst werd in
oktober verder de eerste editie van het Witte
Dame Festival georganiseerd. Het dorp
veranderde voor één dag in een middeleeuws
dorp. In Kronenberg werd aan het Bedelaarspad een monument onthuld ter herinnering
aan de Engelse bommenwerper die er in 1942
neerstortte.
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november 2017

Het dorpsplatform van Hegelsom maakte zich in november zorgen over de mogelijke komst van supermarkt Aldi. De supermarktketen
wil zich vestigen aan de Stationsstraat vlakbij de spoorwegovergang in Hegelsom, maar hierover is nog niets definitief.
In Horst zijn er daarnaast plannen voor een
nieuwe brandweerkazerne voor de brandweerpost Horst. In deze kazerne zou dan ook plek
moeten komen voor andere hulpdiensten.
Voor de honden in de gemeente was het even
niet meer zo veilig deze maand. De politie in
Horst waarschuwde hondeneigenaren die met
hun huisdier gaan wandelen op de Wachtpostweg in America. Bij de dierenartsenpraktijk in

Horst kwamen in november namelijk drie
meldingen binnen van vergiftigde honden.
Diezelfde dierenartsenpraktijk tekende op
zondag 5 november een contract met het
Citaverde College. Hiermee was de opening van
het dierenartsenpraktijk op het Citaverde
College een feit. Verder werd in november de
eerste editie van Zaerum Kwist georganiseerd.
Team NGG ging er met de winst vandoor.

“We kijken terug op een zeer geslaagde eerste
editie”, vertelt Nicole Keijsers van de organisatie. “We hebben ontzettend veel positieve
reacties gehad vanuit het dorp. Ook de
prijsuitreiking, die plaatsvond in een grote tent
bij café Breurs, was erg gezellig.” De organisatie
heeft dan ook besloten om volgend jaar een
tweede editie te organiseren. “Dat was
natuurlijk meteen al de intentie, maar zoiets

moet wel welkom zijn in het dorp.” En dat
betekent dat de organisatie alweer bijna bezig is
met de tweede editie. Keijsers: “ In februari gaan
we de afgelopen editie evalueren en dan gaan
we al langzaam beginnen met de voorbereidingen voor volgend jaar.” Onze plaatselijke artiesten
schopten het in november tot buiten de gemeentegrenzen. DJ Hitmaestro uit Horst werd genomineerd voor een Party Award. Nienke Wijnhoven
uit Horst en Demi Thomassen uit Tienray waren te
zien in The Voice of Holland. Nienke lukte het
zelfs om door te komen tot de volgende ronde.

december 2017

In december trad Ina Leppink-Schuitema in functie aan als interim-burgemeester, nadat oud-burgemeester Kees van Rooij officieel was afgetreden en daarnaast was benoemd tot
ereburger van onze gemeente.
“Ik ervaar weer hoe mooi het ambt van
burgemeester is”, blikt burgemeester Leppink
op haar eerste weken in Horst aan de Maas
terug. “Deze gemeente past me, zoals het nu
lijkt, als een jas. Na de eerste collegevergaderingen en eerste, bijzonder uitgebreide,
raadsvergadering, zit ik weer helemaal in het
ritme van het lokale bestuur. Ook heb ik met
mijn collega’s in de regio kennisgemaakt in

bestuurlijke overleggen en heb ik kennis
gemaakt met de inwoners; bij de opening van
de ijsbaan, expositie in de kantfabriek en een
60-jarig huwelijk. Dat vind ik leuk aan het
vak; de inhoudelijke en representatieve kant.
Ik zit er weer helemaal in.”
Op het Dendron College werd aandacht
geschonken aan homoseksuele, lesbische,
biseksuele en transgender jongeren tijdens

Paarse Vrijdag. De Drumband van Jong
Nederland Horst vierde daarnaast het zestigjarig bestaan. Ook stond december natuurlijk weer bol van allerlei kerstactiviteiten,
van kerstconcerten tot winterwandelingen.
Ook de eerste plannen voor 2018 werden al
gepresenteerd. In Melderslo introduceerde
de werkgroep Groen Centrum ideeën voor
een opknapbeurt van het dorpscentrum.

Synthese Horst bracht plannen naar buiten
voor een integratieproject in de gemeente en
feestcafé De Lange in Horst gaf verder aan om
volgend jaar eerder dicht te gaan. De deuren
van de uitgaansgelegenheid sluiten in 2018
niet meer om 04.00, maar al om 02.00 uur.
Met de derde editie van de Hôrster Kwis werd
het jaar weer afgesloten. Ook de inschrijving
voor deze editie zat helemaal vol.
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Agenda t/m 4 januari 2018
do
28
12

vr
29
12

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

za
30
12

Optreden Syrische muziekgroep
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

ma
01
01

Nieuwjaarsduik
Tijd: 12.00 uur
Locatie: strand Kasteelse Bossen Horst

Curling competitie

Sylvesterconcert

NY Party

Tijd: 19.00 uur
Locatie: IJsbaan Horst

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: MV St. Hubertus
Locatie: zaal Debije Hegelsom

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin Meerlo

Hôrster Kwis

New Years Ball

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

Tijd: 21.00 uur
Locatie: De Mèrthal Horst

Presentatie Ghana-reis

zo
31
12

do
04
01

Curling competitie
Tijd: 19.00 uur
Locatie: IJsbaan Horst

Spik Splinter Nieuwjaar

Nieuwjaarsreceptie

Tijd: 23.00 uur
Locatie: café De Lange Horst

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: gemeente Horst aan de Maas
Locatie: cultureel centrum ’t Gasthoês Horst

Vaanzinnig Voute Vrijdag

Mega Sylvester Party

Tijd: 23.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Tijd: 23.00 uur
Locatie: Zaal De Lange Horst

Uw agendapunt hier?

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: Stichting Vrienden van Christopher
Locatie: horecacentrum De Sevewaeg Sevenum

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

Tabletcafé BiblioNu Horst
BiblioNu Horst organiseert op zaterdag 30 december van 10.00 tot 13.00 uur een tabletcafé. Tijdens dit tabletcafé is het mogelijk om alles te weten te komen over de nieuwste apps, handige functies op de tablet, smartphone
en e-reader en er is de mogelijkheid om vragen te stellen over de technologie.
In het tablet café zijn studenten
aanwezig die de deelnemers helpen
met de tablets, smartphones en
e-readers. Zij beantwoorden vragen en
geven uitleg over zowel nieuwe als
oudere technologie. Deelnemers

onderling kunnen elkaar ook helpen.
Het tabletcafé is geen workshop of
cursus. Het is een samenkomst van
enthousiaste gebruikers die graag meer
willen weten over hun apparaten of
hun kennis willen delen. Het meene-

men van een opgeladen apparaat is
aangeraden en ook het weten van
gebruikersnaam en wachtwoord is
nodig. Dit is handig bij het installeren
van nieuwe apps. Deelname aan het
tabletcafé is gratis.

Uitreiking Alde Knoeper
Louis Vullings uit Horst ontvangt op woensdag 24 januari D’n Alde Knoeper 2018. De uitreiking vindt vanaf
20.00 uur plaats in Zaal De Lange in Horst.

HALLO in Torremolinos
Jan en Tiny Janssen ut Horst gingen samen met Mia Hermkens
uit Kronenberg op vakantie naar de Spaanse badplaats
Torremolinos. Ze wilden graag een bezoekje brengen aan de bar
van Samantha ‘Barbie’ en Micheal, maar die was gesloten. Dus
besloten ze in het zonnetje de HALLO te lezen.

D’n Alde Knoeper wordt jaarlijks
door de Ald Preense van D’n Dreumel
uit Horst uitgereikt aan diegene die
zich verdienstelijk heeft gemaakt
voor de carnaval in het algemeen en
voor D’n Dreumel in het bijzonder.
Louis Vullings is volgens de
organisatie een man die al vele
tientallen jaren de carnaval promoot
in zijn wekelijkse radioprogramma

Wekkerradio, van Streekomroep
Reindonk. Vanaf de elfde van de
elfde begint Vullings in zijn programma met het draaien van
carnavalsmuziek. Hij nodigt artiesten
in die periode uit om hun nieuwste
carnavalslied te komen aanprijzen.
Daarnaast waren hij en zijn medepresentator Veronique Klaassen
meerdere keren bij de LVK-finale

om opnames te maken wanneer er
een liedje uit de regio tot de finale
was doorgedrongen. Ook opnames
van buuttereedners zijn in hun
programma te horen. Ook was hij de
voorbije jaren commentator van de
carnavalsoptocht, radioverslaggever
van de Prinsenproclamatie, jurylid bij
de Dreumeloptocht en jurylid bij de
liedjesavond van D’n Dreumel.

Metaalbewerkingsbedrijf

wij wensen
de deelnemers van
De Hôrster Kwis
veel succes

zoekt bedrijfsruimte!
Koop of huur tussen 400 en 600 m2
Graag telefonisch contact met 06 41 77 01 70

Ter versterking
van ons team zijn wij op
zoek naar:

CHAUFFEUR PARTTIME / FULLTIME

Ter versterking
Ter versterking
van ons van
team
ons
zijn
team zijn
wij op zoek
wij op
naar:
zoek naar:

werkt direct

Wij
rijden nationaal en internationaal
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:

06-12866180
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Medische Religie
zorg

service 23

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

America
zondag

Heilige mis

Huisarts en apotheek

Broekhuizen

Horst

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

11.00

10.30

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

Heilige mis

09.30

De Carol Singers van Con Brio uit Broekhuizen bezochten zaterdag 23 december Museum De Locht
in Melderslo. In de kapel van het museum brachten zij een programma vol kerstliedjes.

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Heilige mis
Heilige mis
Hoogmis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

18.00
10.30
10.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

HALLO voordeelpas

19.15

Deelnemers

zaterdag
		

Heilige mis

maandag

federatieviering 10.30

Kronenberg
Lottum

Venray

Meerlo

(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

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Heilige mis
Rozenkrans

zaterdag
		

Heilige mis

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

17.30
17.30

19.00

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
29 december 2017 t/m 4 januari 2018
2 t/m 8 februari 2018
Beurskens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

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

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

anco lifestyle centre
Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden
10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant

Blauwebessenland
Boerderijwinkel Lenders
Bootcamp Power
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54

zondag
		

10.00
14.30

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
kerkdienst

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

18.00

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

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

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

Into Beauty

Camps Optiek

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

10% korting op een zonnebril

Intratuin Venray

Center Parcs Het Meerdal

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

E 12,50 korting op avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo
Koffie voor E 1

DMS-Service
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Duet Kappers
10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eclicker
APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

De Schuilplaats

zaterdag

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

5% korting op de rekening

Sevenum

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Parkhotel Horst

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

5% korting op alle aankopen

Swolgen

Gebiedsteams

Het LoopCentrum

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

E 1 korting op jam

Meterik

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

ANBISE

Hotel Asteria Venray

Melderslo

zaterdag
woensdag
		

Carol Singers bezoeken
Museum De Locht

Eetcafé Ald Vors
Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie
10% korting op de eerste
behandeling

Janssen
Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

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

Logeerhuis Kapstok

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 4,50

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

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Tikkie Anders
Eén gratis consumptie bij de lunch

Voet Zorg Venray

Eén nacht gratis logeren

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

Lunchroom
Lekker Gewoën

Wauw speciaal voor jou

25% korting op het tweede gerecht

Museum de Kantfabriek
Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

My-LifeSlim
E 6,50 korting op de intake

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Pakje!

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

Paramedische Voetzorg Horst

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

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

Driegangenmenu voor E 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor E 5

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

Zonnestudio Horst
15% korting op zonnecosmetica

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

Voordeelpas

42%

Tummers

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

ALLE

ALLE

ALLE

JAN

JAN

JAN

12 3

GESLOTEN!

57% 48%
44%
32%
38%

WARMTEPOMP

NORMAAL 699,-

31%

P!

IJS!

VER UW PR
RKOPERS O
MET GRATIS

BORSTEL

PARKET
T.W.V. €49,95

nu
2
9
7
NORMAAL 469,-

37%

ET ONZE VE

DEL ZELF M

nu
3
7
7

nu 477

WARMTEPOMPDROGER

HSCX10432

STOFZUIGER

Op 31 december zijn wij tot 17.00 geopend!

BIG BALL ALLERGY

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

FWD91496

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

• MEENEEMPRIJS
• A++, erg zuinig
• 10 KG • 65 dB
• SteamCare zorgt voor drogen zonder kreuken
Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

• MEENEEMPRIJS
• Actieradius: 10,75 m
• HEPA-ﬁlter voor een schonere uitblaaslucht
• De stofzuiger zet zichzelf rechtop na het omvallen
Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

• MEENEEMPRIJS
• A+++, zeer zuinig
• 9 KG • 1400 t/pm
• Startuitstel • Resttijdindicatie

WASMACHINE

NORMAAL 549,-

31%

ONDERHAN

UITVERKOO

NDEJAARS
ANDIOZE EI
51% GR
39%

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

