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Met een duik 2018 in
Onder de noemer ‘back to basic’ doken maandag 1 januari zo’n tweehonderd waaghalzen het water van de Kasteelse Bossen in Horst in. De oudste was 74 en de jongste 4 jaar. Een deelnemer was zelfs vanuit Australië naar Horst gekomen om het nieuwe jaar met een sprong in het water te verwelkomen. Het was dit jaar de achttiende
Nieuwjaarsduik in Horst.

Vorig jaar kondigde de organisatie van het eerste uur aan te willen
stoppen met de duik. Al snel meldden zich nieuwe vrijwilligers aan die
het stokje van hen over wilden nemen.
Zij besloten onder dezelfde naam verder te gaan met de nieuwjaarsduik.

De nieuwe organisatie blikt tevreden
terug op haar eerste duik. “Op 1 januari
zijn een kleine 200 bikkels onverschrokken het koude water van de Kasteelse
Bossen ingedoken voor de traditionele
nieuwjaarsduik. Hulde!”, zegt Petra
Leijssen namens Stichting Cold Turkey

desgevraagd. “Er is geen betere manier
om het nieuwe jaar te beginnen. In en
rondom de tenten werd het een gezellig nieuwjaarstreffen van duikers en
vele mensen die kwamen kijken.
We kijken blij en tevreden terug op
deze back-to-basic-bikkelduik.”

Invalidebrug op spoor
De storm die woensdagochtend 3 januari over Limburg raasde, heeft ook in Horst aan de Maas voor
problemen gezorgd. Zo waaide er een invalidebrug op het spoor bij station Horst-Sevenum.
Er gold voor woensdag code geel
in de provincie Limburg. De KNMI
waarschuwde voor zware windstoten
van 80 tot 100 kilometer per uur.
Dit zorgde in Horst aan de Maas voor
onder meer problemen op het spoor.
Een verrijdbare invalidebrug, die op
het middelste perron van station

Horst-Sevenum stond, raakte daar door
de wind los uit zijn vergrendeling en
werd de rails opgeblazen. Als gevolg
daarvan werd het treinverkeer tussen
Eindhoven en Venlo enige tijd stilgelegd. De brandweer van Horst werd
ingeschakeld om de brug te verwijderen. “We hebben hier samen met twee

wachtende reizigers voor gezorgd”,
laat een woordvoerder van de
brandweer desgevraagd weten.
“ProRail heeft de invalideburg nu met
een ketting vastgelegd.” Omdat er
verder geen schade aan de rails was
ontstaan, kon het treinverkeer snel
genoeg worden hervat.
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Selectie

Veel ideeën 800 jaar
Horst aan de Maas
Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente

Stichting Horst aan de Maas 800 heeft 44 ideeën verzameld voor de
viering van 800 jaar Horst aan de Maas in 2019. Uit die 44 wordt nog wel
een uiteindelijke selectie gemaakt. Hoeveel er gekozen worden,
is afhankelijk van het budget waar de stichting gebruik van kan maken.

www.hallohorstaandemaas.nl

Het stichtingsbestuur hoopt in
totaal 435.000 euro aan subsidies en
fondsen te kunnen werven, waarvan
200.000 euro van gemeente Horst aan
de Maas. De totale uitgaven worden
nu geschat op 560.449 euro, wat een
tekort van 125.449 euro betekent.
In oktober liet de gemeenteraad van
Horst aan de Maas weten dat zij in
eerste instantie maar 50.000 euro
beschikbaar wil stellen. De raad vond
toen dat nog niet duidelijk was of het
initiatief zich daadwerkelijk op alle
zestien kernen van Horst aan de Maas
richt en ook draagvlak in alle dorpen
heeft.

Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

44 initiatieven in
projectplan

CV D’n Ezelskop
alleen Sevenum

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

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
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans, Marianne Pirlo
en 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 (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

De afgelopen maanden hebben de
zeven werkgroepen van de stichting

samen met creatief regisseur Jan Duijf
alle ideeën en plannen voor de viering
verzameld. Daar is een projectplan
met 44 initiatieven uit voortgekomen
dat deze week werd gepresenteerd.
Deze ideeën variëren van een theaterproductie van de Slag om Broekhuizen
tot een ‘College Tour’ met beroemde
sporters uit Horst aan de Maas.

Raad vergadert
over subsidievoorstel
“Het zijn meer ideeën dan we
feitelijk kunnen realiseren”, beaamt
voorzitter Arie Stas. “Daarom wordt er
de komende tijd nog een definitieve
selectie gemaakt. Door te schrappen
hopen we dat het budget uiteindelijk
toereikend is.” De gemeenteraad van
Horst aan de Maas vergadert 6 februari over het subsidievoorstel.

Geen windmolens Sevenumseweg

‘Risico’s te groot’
Er komen geen windmolens in het gebied tussen de Greenportlane
en de Sevenumseweg in Grubbenvorst. Uit de milieueffectrapportage
(MER) blijkt dat de risico’s voor onder meer omwonenden en natuur te
groot zijn, zegt gemeente Horst aan de Maas.
In januari stemden de colleges
van B&W van gemeenten Horst aan
de Maas en Venlo in met de start van
de MER voor het bestemmingsplan
van Windpark Greenport Venlo.
In eerdere plannen voor het windpark
was telkens sprake van waarschijnlijk
één of twee windturbines op grondgebied van gemeente Horst aan de
Maas. Het zoekgebied hiervoor lag
tussen de Greenportlane en de
Grubbenvorsterweg. Uit de MER blijkt
echter dat de veiligheidsrisico’s op
deze locatie te hoog zijn. Door het
gebied loopt namelijk de Rotterdam
Rijn Pijpleiding (RRP). Op korte
afstand hiervan ligt de spoorlijn.
Mocht de windmolen kapot gaan en
vallende onderdelen op de pijpleiding
terechtkomen, op het moment dat er
een trein passeert, dan kan dit
ernstige gevolgen hebben, zegt de
gemeente. De RRP-maatschappij
heeft dan ook aangegeven dat

voorkomen moet worden dat er
objecten, zoals windturbines, dichtbij
de pijpleiding worden geplaatst die
ervoor kunnen zorgen dat de leiding
breekt. Beschadiging van een buisleiding kan ook grote gevolgen hebben
voor de natuur, zoals bodem- en
waterverontreiniging. Daarnaast
zorgen de windmolens voor risico’s
voor de al aanwezige woningen in
het gebied. Door al deze veiligheidsrisico’s is de locatie daarom niet
geschikt voor het plaatsen van
windmolen, zegt de gemeente.
Volgens de plannen komen in totaal
maximaal negen windmolens met
een ashoogte van 120 meter in het
windpark te staan. De plannen voor
het windpark zijn opgesteld aan de
hand van het Provinciaal Omgevingsplan van provincie Limburg, waarin
staat beschreven dat er in Limburg
zo’n 35 windmolens geplaatst moeten
worden.

Seismisch onderzoek in gemeente
Geothermie Brabant B.V voert in januari seismisch onderzoek uit in Horst aan de Maas. Met deze metingen wordt meer inzicht in de opbouw van de
diepere ondergrond verkregen
Drie achter elkaar rijdende vrachtwagens rijden hiervoor langzaam op
de openbare weg. Onder deze vrachtwagens zijn trilplaten gemonteerd die
kortstondig trillingen opwekken in de
bodem. Met behulp van zeer gevoelige meetapparatuur (seismometers)

worden de weerkaatsingen van deze
trillingen vanuit de diepere ondergrond gemeten.
Door het beter in kaart brengen
van de ondergrond kan een schatting
gemaakt worden van de mogelijkheid
om geothermie toe te passen, een

deur naar een duurzame energiebron.
De werkzaamheden door de
vrachtwagens vinden plaats van
maandag tot en met zaterdag tussen 07.30 uur en 17.30 uur. “De aannemer die het werk uitvoert is CGG,
een in dit werk gespecialiseerd bedrijf.

Zij doen hun best om de overlast zo
veel mogelijk te beperken”, aldus
gemeente Horst aan de Maas. Kijk
voor meer informatie op www.geothermiebrabant.nl voor vragen over
het onderzoek kan contact worden
opgenomen met 06 33 37 48 24.

TNO verwacht verdubbeling
dementiepatiënten
Het aantal mensen met dementie gaat de komende jaren flink groeien, landelijk, maar ook in Horst aan de Maas. Dat blijkt uit een berekening
die het TNO in opdracht van Alzheimer Nederland heeft gemaakt.
Het TNO heef in opdracht van
Alzheimer Nederland een berekening gemaakt van het aantal mensen met dementie in 2015 en deed
daarbij een voorspelling van het
aantal mensen met dementie in de
toekomst. In Horst aan de Maas
waren er in 2015 volgens het onderzoek 660 mensen met dementie,

met én zonder diagnose. Het TNO
verwacht dat dit aantal over vijftien
jaar, in 2030 al boven de 1.000 komt.
In 2040 worden er zelfs al 1.600
dementiediagnoses verwacht.
Deze voorspelling is gedaan op basis
van de toekomstige bevolkingsopbouw. De groei van het aantal mensen met dementie heeft te maken

met de vergrijzing in onze gemeente.
Horst aan de Maas is geen uitzondering op de regel. Ook in de omliggende gemeentes neemt het aantal
mensen met dementie naar verwachting toe de komende jaren. De verwachtingen voor gemeente Peel en
Maas en gemeente Venray zijn ongeveer dezelfde als die voor Horst aan

de Maas. Waar er in 2015 in Peel en
Maas 680 en in Venray 640 mensen
waren met dementie, verwacht het
TNO dat de teller in 2040, net als in
Horst aan de Maas, op 1.600 komt
de staan. Ook landelijk wordt er de
komende 25 jaar een ruime verdubbeling verwacht, van 270.000 in
2015 naar 550.000 in 2040.

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
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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
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Twintig jaar Helpende Handen

‘Druppel op een zaadje dat uit
kan groeien tot iets heel moois’
De Venrayse stichting ‘Helpende Handen’ bestaat twintig jaar. Helpende handen is een stichting die zich inzet
voor kwetsbare groepen in India, die in de Indiase samenleving vaak aan hun lot worden overgelaten. Helpende
Handen is sinds 2004 verbonden aan het Dendron College uit Horst en afgelopen jaar is er voor de vierde keer
een groep leerlingen afgereisd naar India om de projecten van Helpende Handen te bezoeken.

Ward vult aan: “Het was overweldigend.” De Dendron-leerlingen
bezochten verschillende projecten en
zagen de impact die ze hadden op de
Indiase mensen. “De mensen binnen
het project hebben zo veel plezier.
Je kon goed merken dat dat op straat
in India veel minder is”, zegt Ward.
Ook ervaarden de leerlingen hoe groot
de cultuurverschillen tussen Nederland
en India zijn. Stijn: “Maar wat ik daar
ook geleerd heb, is dat het niet erg is
dat we andere dingen normaal vinden.
Als je maar gelukkig bent. De mensen
in Udavum Karangal hebben misschien
dan wel minder dan wij, maar gelukkig waren ze zeker. En dat was heel
mooi om te zien.”
“Het mooiste aan de Indiase projecten vind ik dat Pappa Vidyakaar
aan zo veel mensen een leven geeft”,
zegt Ine Schriever. “Ieder individu
wordt liefdevol opgevangen, maar
krijgt ook de kans om uit te vliegen.” In India wonen 1,3 miljard
mensen. Vidyakaar heeft sinds 1983
ruim 35.000 mensen opgevangen.
Veldpaus: “Sommige mensen zien
het misschien als een druppel op een
gloeiende plaat. Maar wij zien het als
een druppel op een zaadje, dat uit kan
groeien tot iets heel moois.”

ZACHT
BELEGEN KAAS
per kilo nu

7,95

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 08.30-17.00 uur

Tegen inlevering van deze bon 1 gratis erbij

tamme konijnenachterbouten

6 stuks € 10,00 per stuk € 1,75

Bij een bakker en een groentewinkel aan de Kerkstraat in Horst is in de nacht van donderdag 29 op vrijdag
30 december ingebroken. Er werd een geldbedrag buitgemaakt.
camerabeelden meerdere mensen
zichtbaar waren die tijdens de
inbraak langsliepen, de schade aan
de deur van de bakkerij bekeken en
vervolgens doorliepen”, aldus een
woordvoerder van de politie in Horst.
“Uiteindelijk heeft één van hen de
politie wel gebeld, maar er zijn dus
ook verschillende voorbijgangers
doorgelopen. Daarom roepen we
mensen op om als ze iets verdachts

TOP KWALITEIT,
LEKKER, GOEDKOOP!

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

Inbrekers slaan toe
in centrum Horst
De daders kwamen tussen 02.00
en 03.00 uur via de voordeur van de
bakker aan de Kerkstraat binnen.
Daar werd de glazen pui ingegooid.
Via de bakkerij zijn ze vervolgens
binnendoor naar de groentewinkel
gegaan. Bij beide winkels werd een
geldbedrag meegenomen. Op de
camerabeelden waren in ieder
geval twee daders zichtbaar.
“Wat opvallend is, is dat er op de

Dinsdagmarkt
in Horst

✃

en veranderd in de afgelopen jaren.
De stichting ging bijvoorbeeld samenwerken met andere regionale acties
en projecten. “De samenwerking
met de Vastenactiegroep hier in de
regio is bijvoorbeeld van waarde,
net als de steun die we krijgen van
Stichting Wilde Ganzen.” In 2004 verbond Stichting Helpende Handen zich
daarnaast aan het Dendron College in
Horst. “Ik gaf daar les over de projecten”, vertelt Veldpaus. Na een tijdje
nam Schriever dat van hem over.
Schriever: “Zo werd het steeds groter
en in 2008 vertrok een eerste groep
leerlingen naar India om met eigen
ogen te zien wat de inzet van de
stichting betekent voor de mensen in
India.”
Afgelopen december ging er voor
de vierde keer een groep leerlingen
naar India. Stijn van den Munckhof
(15) en Ward Schriever (15) mochten in de kerstvakantie samen met
jaargenootjes Diede Vousten (15)
en Fenne Gielens (15) en leraren
Herman Geelen en Roel Teluij het
project Udavum Karangal bezoeken.
Stijn: “We zien altijd alles door een
Westerse bril. En je hoort wel over
de situatie daar, maar je beseft het
pas als je het daadwerkelijk ervaart.”

✃

Stichting Helpende Handen werd
opgericht op 30 december 1997 in
Venray en is sinds de oprichting
verbonden aan Steven Vidyakaar.
Vidyakaar leidt in India al sinds 1983
het project Udavum Karangal, waar hij
weeskinderen, kwetsbare alleenstaande ouderen, vrouwen en mannen
met psychiatrische ziekten, verstandelijke beperkingen en lichamelijke
handicaps opvangt. Met Udavum
Karangal biedt Vidyakaar, die door
iedereen ‘Pappa’ wordt genoemd,
deze mensen een veilig thuis.
Ine Schriever uit Horst en Bart
Veldpaus uit Venray zitten in het
bestuur van Helpende Handen.
Veldpaus: “Het mooiste aan de projecten in India vind ik dat ze op meerdere essentiële leefgebieden inzetten.
Pappa Vidyakaar biedt een kwetsbare
groep mensen een thuis. Ook zorgt hij
voor onderwijs met scholen en zijn
er polikliniekjes en binnenkort zelfs
een ziekenhuis waar mensen goede
gezondheidszorg krijgen. Bovendien
zet de stichting zich in als er noodhulp
nodig is. Tijdens de tsunami in 2004,
hebben we bijvoorbeeld zeventig huisjes gebouwd op een plek waar alles
verwoest was.”
Helpende Handen is gegroeid

zien, altijd meteen de politie te
bellen.”
Het onderzoek naar de inbraak
is nog bezig. De politie in Horst is op
zoek naar getuigen van de inbraak
en roept mensen die iets verdachts
gezien hebben op zich te melden.
Dat kan telefonisch via 0900 88 44
of Meld Misdaad Anoniem via 0800
70 00. Ook kunnen getuigen zich
online melden, via www.politie.nl
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Alleen geldig
op dinsdag
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“2018 wordt mijn jaar…
Ik ben weer helemaal schoon, de tumor is weg
Ik begin weer bij 0”
(Ger, 22 december 2017)
Helaas heeft het niet zo mogen zijn.
Op donderdag 28 december heeft hij tijdens een
operatie het leven moeten loslaten

Na een kort ziekbed hebben wij afscheid moeten nemen
van ôzze pap, schoonvader en opa

Jo Thielen
echtgenoot van
Tonnie Thielen - Hermans †
Hij overleed op 84-jarige leeftijd.

Ger van Ginkel
allerliefste van Wilma van Ginkel-Bakermans
lieve pap en opa van Erwin en Marlon, Jasper, Anne, 
Gemma en Paul, Britt, Linn
Ger overleed in de leeftijd van 65 jaar.
We hadden nog zo graag wat langer willen genieten samen…

Geert en Annet
Jeroen en Sandra
Robin
Joep en Lisa
Fabian
Jordan
Ivy
Marl en Susan
Venlo, 2 januari 2018
Quirinushof 10, 5973 KB Lottum
Correspondentieadres:
Schafelt 14, 5991 PB Baarlo

Caeciliahof 25, 5966 PB America
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Met grote verslagenheid vernamen wij het plotseling overlijden
van één van onze steunpilaren en erelid

Ger van Ginkel
In de 36 jaar dat hij lid was van AVV America, heeft hij tal
van vrijwilligerstaken uitgevoerd, van hoofdbestuur tot
sponsorcommissie, van de jeugd tot de veteranen. Nooit op de
voorgrond, maar daar waar mogelijk hielp hij mee of kwam naar
wedstrijden kijken.
De laatste wedstrijd in het ziekenhuis heeft Ger helaas verloren. In Ger
gaan wij een groots en zeer gewaardeerd erelid en vrijwilliger missen.
AVV America wenst Wilma, Erwin, Gemma en familie veel sterkte toe.
Bestuur en leden van AVV America

Naar wens van ôzze pap heeft de crematie
in stilte plaats gevonden.

Het mooiste van het leven zijn de sporen van liefde
die wij achterlaten als wij weggaan

Wiel Achten
* 9-6-1948

† 29-12-2017

Riny
Jeroen en Janneke
Meike, Bregje, Lotte
Edwin en Josi
Dennis en Lieke
Correspondentieadres
Bernhardstraat 22, 5864 AX Meerlo
De crematiedienst zal plaatsvinden op
zaterdag 6 januari 2018 om 12.00 uur in crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Oostrum (Venray).
In plaats van bloemen zouden wij een gift
op prijs stellen voor een blijvende herinnering aan Wiel.
Hiervoor staan collectebussen in het crematorium.

Met verslagenheid hebben we kennisgenomen van het plotselinge
overlijden van onze sportvriend

Dankbetuiging

Ger van Ginkel

We willen iedereen bedanken voor het warme medeleven dat we
hebben ondervonden na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze
lieve mam, schoonmoeder en oma

Met dankbaarheid denken we terug aan zijn positieve
persoonlijkheid en inzet als secretaris van de Veteranen.
We zullen hem missen.

Nellie van Rens - Keijsers

We wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden
veel sterkte toe bij dit grote verlies.
Veteranen AVV America

Ook voor de bijdrage die was voor Hof te Berkel. Hartelijk dank hiervoor.
Piet, John en Anja, Ellen en Guido, Feline, Jorn,
Frank en Brigiet, Lois, Niene
Horst, januari 2018

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.
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.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Gevraagd poetshulp voor 4 uur per
week in Sevenum. Bel na 18.00 uur 06
13 35 53 53.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
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.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Te koop landbouwgrond, oppervlakte
56,17 are nabij Blaktdijk 65 Sevenum.
Inl. 06 22 08 13 32.
‘t Winkeltje, Herstraat 44. Namens
‘t Winkeltje, Herstaat. 44 wensen wij
iedereen het allerbeste toe voor 2018!
M.i.v. 03.01.2018 staan wij wederom
voor u klaar en zijn wij dan ook volop
bezig met ons carnavalsassortiment!
Winterbanden. Te koop 4 Firestone
winterbanden op velgen, maat 175/65
R14, ET maat velg 36. 130 euro.
Tel. 077 467 2169 (na 18.00 uur).
Gezelschap. Boodschappen doen is
voor veel ouderen een uitje.
Bent u bereid om 1x per week iemand
mee te nemen? Meer info: Ria Bouten
06 52 66 95 70.

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

VOOR ROUWBLOEMWERK
persoonlijk en naar uw eigen wensen
Tel. 06-12 58 20 63
Meterikseweg 94 Horst
www.flox-bloemenatelier.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl
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nieuws 05

Nel van
Helden

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt
in de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben
gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Nel van Helden,
geboren en getogen in Hegelsom, maar inmiddels uit Landgraaf.

fulltime
redacteur

m/v

HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de gehele gemeente Horst aan de Maas en wordt uitgegeven
door Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam zijn wij per
direct op zoek naar een fulltime redacteur m/v.
Wie ben je?
Je uitdaging
n Je hebt HBO werk- en denkniveau;
Je verzorgt de redactionele inhoud
n je hebt bij voorkeur een opleiding
van het nieuwsblad;
n je bijt je vast in een onderwerp en
journalistiek gevolgd en je hebt
meerdere jaren ervaring als redacteur;
weet het duidelijk en helder op te
n je bent altijd op zoek naar nieuws;
schrijven;
n je fungeert als gezicht van HALLO
n je hebt een sterke binding met de
Horst aan de Maas naar de lezer toe;
gemeente Horst aan de Maas;
n je bezoekt evenementen, personen
n je werkt goed samen, bent stressen activiteiten in de regio, waarbij je
bestendig en communicatief vaardig;
makkelijk contact legt met anderen; n je taalvaardigheid is uitstekend en je
n je hebt gevoel voor nieuws en
werkt nauwkeurig, je kunt teksten
zowel grammaticaal, conceptueel als
je weet wat er speelt binnen de
redactioneel beoordelen;
gemeente Horst aan de Maas;
n je stuurt een team van freelancen je bent flexibel
n je bent je ervan bewust dat dit
redacteuren en fotografen aan;
n je werkt nauw samen met de
geen 9-tot-5 functie is en je bent
bereid om ook in de avonduren
uitgever, commercieel medewerker
en in het weekend werk te
en vormgevers van HALLO Horst aan
verrichten.
de Maas.
n

Wij bieden
Een dynamische werkomgeving;
n in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd;
n een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar
een professioneel nieuwsblad maakt;
n een passende salariëring met bijpassende secundaire arbeidsvoorwaarden.
n

Solliciteren
Herken je jezelf in de bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast
over ons nieuwsblad als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv en een
motivatiebrief zo snel mogelijk via e-mail: vacature@kempen-media.nl
o.v.v. redacteur Horst. Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Igrid van Kempen via 077 208 32 01.

Nel van Helden groeide op in Hegelsom, waar ze
naar de basisschool ging. Toen ze die af had, ging ze
naar de huishoudschool in Horst. Daar verhuisde ze
uiteindelijk ook naar toe. Op haar 52e verhuisde ze naar
Landgraaf, waar ze inmiddels al zes jaar woont. “Ik ben
verhuisd voor de liefde”, vertelt Nel. Die liefde woonde
in Landgraaf en hoewel het stel vier jaar op en neer
reisde in de weekenden en vakanties, werd dat Nel op
een gegeven moment te veel. “Hij wilde niet naar Horst
komen, ik niet naar Landgraaf. Maar uiteindelijk heb ik
de knoop toch doorgehakt en ben ik naar Landgraaf
verhuisd.” Nel had het daar moeilijk mee in het begin.
“Ik moest mijn baan in de thuiszorg en mijn woning in
Horst opzeggen. Ook ging ik weg van mijn familie en
vrienden. Landgraaf is dan misschien maar een uurtje
rijden, maar je kunt daar als nieuweling niet meer zo
maar even ergens binnenlopen. Je laat toch veel achter.”
Na twee jaar liep de relatie tussen Nel en haar
toenmalige vriend stuk. Nel stond nu voor een moeilijke keuze: of teruggaan naar Horst, of in Landgraaf
blijven. “Ik heb er toen zeker even over nagedacht om
terug te gaan, maar in Landgraaf had ik inmiddels ook
het een en ander opgebouwd. En hier was het makkelijker om aan een huurwoning te komen dan in Horst.”
Nel vond een huis en zit daar intussen helemaal op haar
plek. “Ik heb een fijn netwerk opgebouwd hier, met
veel leuke vrienden. Ook heb ik twee ontzettend leuke
vrijwilligersbanen in Landgraaf”, vertelt ze. “Bij Stichting

Radar werk ik met mensen met een beperking en bij
het Consuminderhuis help ik mensen die het finanwww.kempen-media.nl/vacature
cieel zwaar hebben.” Ook zet ze zich in voor KNGF
Geleidehonden, door het verzamelen van plastic doppen. “In minder dan vier maanden hebben we al ruim
1.300 doppen bij elkaar gesprokkeld”, vertelt ze niet
Ter versterking
zonder trots. “En van de opbrengst worden de basisopvan ons team zijn wij op
leidingen van pups betaald.”
zoek naar:
Nel voelt zich thuis in Landgraaf. “De natuur in ZuidTer versterking
van ons van
team
ons
zijn
team zijn
Limburg is prachtig, ik ben dol op mijn werk en ik kenTer versterking
wij op zoek
wij op
naar:
zoek naar:
PARTTIME / FULLTIME
hier nu ook veel leuke mensen”, vertelt ze. “En ik voel
me helemaal op mijn plek in mijn woning, het is echt
Wij rijden nationaal en internationaal
een fijn stekje.” Als ze terugkijkt op haar keuze om te
met mesttankoplegger en walkingfloor.
PARTTIME
PARTTIME
/ FULLTIME
/ FULLTIME
verhuizen, heeft ze daar dan ook alles behalve spijt van.
Info:
Mark
van
den
Biggelaar
Wij
rijden
Wij
nationaal
rijden
nationaal
en
internationaal
en internationaal
“Ik ben met helemaal niets begonnen hier, en als ik zie
met mesttankoplegger
met mesttankoplegger
en walkingfloor.
en5809
walkingfloor.
Breevennenweg
5,
EK Leunen, Tel. 06-12866180
wat ik nu heb, kan ik alleen maar zeggen dat ik daar Het betreftHet
of dagritten,
betreft of dagritten,
of
avondof
/
nachtritten,
avond/
nachtritten,
of
weekendritten.
of
weekendritten.
heel trots op ben.”
En hoewel Landgraaf inmiddels haar thuis is, is Nel
Tevens gevraagd
Tevens gevraagd
en aangeboden:
en aangeboden:
Horst zeker niet vergeten. “Horst aan de Maas trekt
me nog steeds enorm”, zegt Nel, “en ik kom er ook
nog regelmatig. Mijn familie woont er nog steeds en voor vloeibarevoor vloeibareen/of vaste
en/of
mest
vaste mest
ik heb er ook nog een aantal vrienden dat ik zo nu en
Info:
dan bezoek.” Toch zou Nel niet terug willen verhuizen.Info:
Mark vanMark
den Biggelaar
van den Biggelaar
Inmiddels verkiest ze Landgraaf boven Horst. “Ik denkBreevennenweg
Breevennenweg
5, 5809
EK
5, Leunen
5809Wieneshof,
EK Leunen
Manege
dat als ik terug zou gaan, ik er nooit meer zou krijgen Tel. 06-12866180
Tel. 06-12866180
Hagelkruisweg 25 te HORST
n
wat ik had toen ik er wegging. Het leven is ook in Horst
rhuurt méér daen
ve
!
gewoon doorgegaan. En ik heb het hier nu veel te fijn
alleen marktkram
om weg te gaan.”

CHAUFFEUR

CHAUFFEUR
CHAUFFEUR

Zondag 28 januari 09.00 - 15.30 uur

rommelmarkt

AFZET
AFZET

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Nu het om haar gaat
Brul ik als een leeuw in nood
Wordt mijn kracht oneindig groot
Ik ben sterker dan de dood
Nu het om haar gaat...
Rob de Nijs
Met pijn in ons hart maar vol dankbaarheid wat ze voor ons heeft
betekend, hebben wij in de veel te jonge leeftijd van 53 jaar
afscheid moeten nemen van

Ans Smedts
echtgenote van

Ron Robins

Dankbetuiging

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

Drika Spreuwenberg-Kleuskens
Daarom willen wij op deze wijze laten weten
dat dit voor ons een grote steun is geweest.
De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 7 januari 2018
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Joseph te America.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

dochter, zus en schoonzus van
Jeu † en An †
Mariet en Mart, Nel en Jan, Marleen en René,
Huub, Gerd en Jolanda, Peter en Astrid
schoondochter en schoonzus van
Mathieu † en Mien †
Jack †, Jan en Fien, Piet †, An en Theo,
Mien en Piet, Wil, Marlie en Geert, Geert,
Angelique en Geert, Richard
peettante van
Nicole en Patricia

Dankbetuiging

Onze hartelijke dank voor uw overweldigende belangstelling,
prachtige bloemen, kaarten, een woord, een warme hand
en medeleven bij het overlijden van mijn man, pap en opa

Jac Cuppen
Wij voelen ons enorm gesteund in deze moeilijke tijd.
Het doet ons goed te weten dat Jac zo geliefd was bij vele mensen.
Ans Cuppen-Hofmans
Kinderen en kleinkinderen

Horst, 30 december 2017
Kievitstraat 12, 5961 VL Horst
Wij nodigen jullie van harte uit om samen met ons afscheid te nemen
van Ans op vrijdag 5 januari 2018 om 11.00 uur in zaal Boszicht,
Provincialeweg 2 te Maasbree. Aansluitend aan het samenzijn zullen
we Ans in kleine kring naar het crematorium begeleiden.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van
Ans op donderdag 4 januari 2018 van 19.00 tot 20.00 uur in
afscheidscentrum Baersdonck, Kloosterstraat 76 te Grubbenvorst.
In plaats van bloemen stellen wij een donatie voor KWF
Kankerbestrijding en het Reumafonds op prijs. Hiervoor zijn
collectebussen aanwezig bij het condoleanceregister.

Nog maar enkele maanden geleden hoorden we
het bericht dat onze medewerkster

Ans Robins-Smedts
ernstig ziek was. We bewonderen de manier waarop ze
samen met Ron en familie dit heeft ondergaan!
Wij danken Ans voor de jarenlange inzet
en de prettige samenwerking.
Ans we zullen je missen.
Wij wensen Ron, familie en vrienden veel sterkte.
Kwekerij Verberne BV.
Peter en Nicole, Manon en Stijn

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed
Professioneel, ervaren
en betrokken
Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl

OPRUIMING
t/m 70% KORTING
lingerie • nachtmode
ondermode

Na een ongelijke strijd, die niet was te winnen

Ans Robins-Smedts
Bedroefd en toch nog onverwacht hebben wij afscheid moeten
nemen van onze gewaardeerde collega Ans. Wij zullen haar ons
altijd blijven herinneren als een vrolijke, hardwerkende collega.
Rechtdoorzee met het hart op de goede plek.
Wij wensen Ron en alle familie heel veel sterkte met het
verwerken van deze klap.
De leegte die zij achterlaat zal nog lang voelbaar zijn.
Wij zullen Ans nooit vergeten.

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

Ongeluk
Tienrayseweg
Op de Tienrayseweg in Horst
is maandagavond 1 januari een
fietser geschept door een auto.
De fietser liep daarbij letsel aan
zijn rug op.
Het ongeluk vond rond 20.15
uur plaats. De fietser, een 33-jarige
man uit Horst, stak plotseling de
weg over. De automobiliste,
afkomstig uit Amstelveen, kon hem
daarbij niet meer ontwijken. Naast
een ambulance werd ook een
traumahelikopter opgeroepen. De
politie in Horst laat desgevraagd
weten dat de man met rugletsel
naar het ziekenhuis is vervoerd.

Veel
inbraken
feestdagen
Tijdens de feestdagen zijn
inbrekers actief op pad
gegaan in Horst aan de Maas.
Er waren veel meldingen van
woninginbraken, aldus de
politie in Horst.
De jaarwisseling is in Horst aan
de Maas rustig verlopen. Er waren
geen ernstige incidenten als het
gaat om openbare orde, wel waren
er klachten over vuurwerkoverlast.
Bij het meldpunt Vuurwerkoverlast,
waar inwoners overlast van
vuurwerk kunnen melden, kwamen ruim veertig meldingen
binnen. “Er waren tijdens de
feestdagen echter wel veel woninginbraken en pogingen tot
inbraak”, zegt woordvoerder van
de politie in Horst desgevraagd.
“Tijdens de kerstdagen kwamen er
in totaal acht meldingen binnen en
met oudjaar en nieuwjaarsdag vijf.
Helaas heel herkenbaar voor deze
tijd van het jaar.” Het merendeel
vond plaats in Horst en Sevenum.
In veel gevallen was het duidelijk
dat de bewoners niet thuis waren.
Politie en justitie zijn onlangs een
landelijke campagne gestart onder
de noemer ‘Maak het ze niet te
makkelijk’. Bewoners wordt erop
gewezen ramen te sluiten, een
lichtje te laten branden en de deur
op slot te doen op het moment dat
ze van huis gaan.

Je collega’s Kwekerij Verberne B.V.
Horst - Melderslo - America
T. k. gevraagd landbouwmach.
2,3,4,schaarwentelploegen/frees/
kopeg/klepelmaaier/kipper/
mesttank/schudders/hark/maaier/
weisleep/bloter/tractors enz.
06 19 07 69 59.

Gezelschap. Doet u graag
gezelschapspelletjes of gaat u
regelmatig wandelen? Meld u aan!
Er zijn veel ouderen met beperkingen
die het gezellig vinden als u komt.
Info: Ria Bouten 06 52 66 95 70.

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00
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GEPLUKT Marie-Louise Philipsen
sport. “Toen ik een paar jaar geleden
van Andreo af ben gevallen en drie
ruggenwervels had gebroken, moest
dat vertrouwen echt weer opnieuw
worden opgebouwd. Inmiddels is het
weer helemaal terug. Ik ben amper
zenuwachtig voor wedstrijden, omdat
ik vertrouwen heb in mijn paard en
weet dat hij het kan.”

‘Het is nog steeds
mijn hobby’
Hoewel ze tijdens wedstrijden
toppers als Ankie van Grunsven en
Edward Gal niet zelden tegen het lijf
loopt, zou Marie-Louise zichzelf geen
professional noemen. “Ik zie het
paardrijden nog steeds als mijn hobby.
De winkel is mijn werk”, legt ze uit.
Toch zijn er ook nog andere dingen
dan paarden in het leven van MarieLouise. “We zijn ook veel bezig met
onze hond Djaro. Ik wandel graag met
hem door de bossen.” Verder is MarieLouise anderhalf jaar geleden begonnen met hardlopen. “Ik deed dat om
een betere conditie te krijgen voor het
paardrijden, zodat ik er ook echt alles
uit kan halen. Inmiddels vind ik het
ook echt lekker om te doen en heb ik
al meegedaan aan de Kasteelloop en
aan het Rundje um ut Hundje.”

Niet stilzitten
Ze heeft jaren in Leunen gewoond, maar woont inmiddels alweer 12 jaar in Horst. Haar hele leven staat in het teken van paarden. Ze heeft een
ruitersportwinkel, geeft les en rijdt daarnaast op hoog niveau dressuur. Deze week wordt Marie-Louise Philipsen (44) geplukt.
Marie-Louise groeide op in Leunen.
Met één broer en één zus had ze daar
een fijne jeugd. Al van jongs af aan
speelden paarden een belangrijke rol
in haar leven. “We hadden altijd een
shetlandpony thuis. Toen die overleed
en we geen nieuwe kregen, heb ik als
kind altijd verzorgpaarden gehad.”

Marie-Louise ging naar de middelbare
school in Venray en daarna naar de
Lagere Agrarische School in Horst.
Toen ze die af had, heeft ze bij
verschillende bedrijven in de
tuinbouw gewerkt. “Naast dat werk,
besloot ik toen om de opleiding tot
dressuurinstructrice te gaan volgen.

PUZZEL
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

3
9
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Vertrouwen is volgens MarieLouise het belangrijkste in de paarden-

Rex en Andreo

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

4

Vanaf mijn veertiende reed ik namelijk
al dressuurwedstrijden en in daar geef
ik nu ook al jaren les in.”
In 1993 ontmoette Marie-Louise
haar man Tom tijdens carnaval in
Leunen. Inmiddels zijn de twee al
22 jaar getrouwd. “Hij is echt mijn
steun en toeverlaat. Een leven in dit
wereldje, daar moet je echt met zijn
tweeën achterstaan, anders werkt het
niet.” De paardensport is namelijk nog
steeds hét speerpunt in het leven van
Marie-Louise. In 2005 opende ze haar
ruitersportwinkel D’n Östrik. “Het is
echt heel klein begonnen, met alleen
gebruikte spullen in het fietsenhok”,
lacht ze. “Inmiddels verkopen we bijna
alles wat er nodig is in de paardensport.”

Hoewel Marie-Louise’s leven dus
bomvol zit, vindt ze dat helemaal
niet erg. Stilzitten doet ze niet graag.
“Ik ben graag bezig”, zegt ze. “En de
paardenwereld is echt mijn passie,
dus dan is het ook niet erg om daar
hard voor te moeten werken.”

Oplossing vorige week:
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Naast de winkel, geeft MarieLouise nog steeds meerdere dagen
per week les en rijdt ze op een van
de hoogste landelijke niveaus dressuurwedstrijden met haar twee eigen
paarden Rex en Andreo. “Ik heb ze
allebei helemaal zelf opgeleid, en dat
is iets waar ik nog altijd heel trots op
ben”, vertelt ze. “Rex is nu net met
wedstrijdpensioen, maar met hem heb
ik onder andere op het Nederlands
Kampioenschap ZZ Zwaar gereden.
Ook met Andreo rijd ik wedstrijden op
hoog niveau, Lichte Tour. Verder heb
ik met allebei op het Jumping Indoor
Maastricht gestaan, één keer met Rex
en twee keer met Andreo. Dat is ook
een bijzondere prestatie voor dressuurruiters.”

A DV I ES - TA X AT I E - B E M I D D E LI NG

Coen Absil onroerende zaken legt zich toe op de markt van het onroerend goed,
letterlijk en ﬁguurlijk gezien in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied
betreft vooral woningen, evenals (voormalige) bedrijven in de agrarische sector.

Lottumseweg 37, Broekhuizen

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Je moet bewijzen dat je
een ‘blijver’ bent’
Het aantal talentenjachten op de
Nederlandse televisie neemt steeds meer
toe. Ook mensen uit Horst aan de Maas doen
hier aan mee. Denk aan Lennart Huijs uit
Broekhuizen (The Band), Nienke Wijnhoven
uit Horst en Demi Thomassen uit Tienray (The
Voice of Holland). Of dit ook daadwerkelijk
dé manier is om beroemd te worden, daar
twijfelt het merendeel van de inwoners uit
Horst aan de Maas aan. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Het aantal talentenjachten dat op tv te
zien is, is al niet meer op één hand te tellen.
The Voice, So You Think You can Dance, Idols,
X Factor: zomaar een greep uit de vele shows
die de afgelopen jaren te zien waren. Stuk voor
stuk programma’s waar ‘gewone’ Nederlanders
hun talent, of dit nu zingen, dansen of goochelen is, laten zien in de hoop ontdekt te worden.

Inwonerspanel

1.672 leden

Oneens
29%

om het te maken in de entertainmentwereld.
Het aandeel inwoners van Horst aan de Maas
hierin is maar weinig, Maar één procent zegt wel “De bekendheid die je vergaart, zal zeker meehelpen om een start te maken in de entertaineens meegedaan te hebben aan een landelijke
talentenjacht. “Als ik mee zou doen, dan stoppen mentwereld”, denkt deze persoon. “Daarna zal
je je toch echt moeten bewijzen of je een ‘blijde programma’s meteen. Ik kan helemaal niet
ver’ bent en dat is helaas
zingen”, grapt iemand.
maar voor een enkeling
“Vroeger hadden we
‘Scheelt per artiest’
weggelegd. Het maakt
jeugdbijeenkomsten en
dan nog niet eens uit
daar konden we mee‘Talent is beginnersgeluk’
of je de talentenjacht
doen aan talentenjachook gewonnen hebt.”
ten”, vertelt een ander.
‘De roem duurt maar kort’
Een ander voegt toe:
“Dat was dan van heel
“Voor even sta je in de
Limburg. En we wonschijnwerpers om vervolgens op lokale kermisnen heel dikwijls. Maar nu vind ik het prachtig
sen op te treden.”
dat deze jongelui meedoen aan The Voice of
Holland.”
TipHorstaandeMaas is een
Veel kandidaten hopen door mee te
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
doen aan zo’n show door te kunnen breken.
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
Het merendeel van de inwoners twijfelt echter
resultaten of aanmelden voor de volgende
of talentenjachten daadwerkelijk dé manier zijn
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

Eens
26%

Neutraal
45%
Talentenjacht
dé manier om door
te breken

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

Goede voornemens?
Start dan nu bij Slender You Fit en
maak gebruik van de diverse acties.
Kijk op www.slenderyoufit.nl voor
meer info of kom naar de inloopavond
op woensdag 17 januari 17.00-20.00
uur of bel 06 33 17 83 33.

(Gemiddeld 20 uur per week)

Als oproepkracht vervang je onze pedagogisch medewerkers bij
ziekte, zwangerschap en verlof. Je bent inzetbaar in de peuterprogramma’s, dagopvanggroepen en in de buitenschoolse opvang. Je
werkweek varieert met een gemiddelde van 20 uur per week.

Profiel

• Passie voor ’t vak
• Vakkennis
• Professioneel
• Zelfstandig
• Initiatiefrijk
• Enthousiast

• Betrokken
• Teamplayer
• Lerende houding
• Creatief
• Ontwikkelingsgericht
• Flexibel

Functie-eisen

• Werkervaring met kinderen van 0 tot 13 jaar
• Gekwalificeerde opleiding
• Minimaal 4 dagen beschikbaar
• Je beschikt over een auto
• VVE certificering (Startblokken) en 3F taalniveau is een pré
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil jij samen met onze betrokken
en enthousiaste collega’s deel uitmaken van een uitdagende en professionele werkomgeving?
Stuur dan uiterlijk voor 15 januari 2018 een mail met CV en motivatie-brief
naar: info@kinderopvanghetnest.nl. O.v.v. Sollicitatie oproepkracht.
Ursulinenweide 7 | 5971 ED Grubbenvorst | 077 366 19 55
info@kinderopvanghetnest.nl

www.kinderopvanghetnest.nl

Op vertoon van deze uitknipbon

25%
KORTING

voor “de trimsalon”
en/of

25%
KORTING
op 1 zak
hondenvoer
naar keuze

Op zoek naar werk in Horst?
Van ma t/m vr kunnen wij nog hulp
gebruiken bij het oogsten van rabarber
(dit is binnen). Heb je interesse
bel 06 55 58 00 90 of mail:
dorrie5@hetnet.nl
Happy Feet. Verwennerij voor je
voeten. www.mayproosten.nl

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

Oproepkracht
Pedagogisch
Medewerker

Kom naar
onze winkel
en lever je bon in.

✁

Word jij onze nieuwe collega? Wegens groei zoeken wij een:

Vermist bij Breurs: donkergroene
jas met muts, merk Distrikt op
24/25 december. Wil degene die
hem heeft meegenomen deze s.v.p.
terughangen? Alvast bedankt.

PetsPlace / Boerenbond Horst
tegenover InterChalet (homepark InterChalet)

Bremweg 2A, 5961 NE Horst T: 077-206 16 40

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé en groep) of
nieuwe website! Bel mij op
06 31 52 45 17.

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

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

werken

America Tel. 06-12359686
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Bespreking poll week 51

De supermarkt open op eerste kerstdag is een goed idee
Bijna drie kwart van de stemmers vindt het geen goed idee dat supermarkten hun deuren openen op eerste kerstdag. Zij vinden dat de traditie
kerst gerespecteerd moet worden. “Het is absoluut een verkeerde ontwikkeling”, reageert Huub Driessen op de Facebookpagina van HALLO Horst aan
de Maas. Volgens onze christelijke waarden zijn dit dagen waarop iedereen
vrij zou moeten zijn. Dat geldt ook voor het personeel in de supermarkten.
Mensen moeten maar zorgen dat ze goed inkopen doen. Daarbij, het is maar
één dag dat de winkels zijn gesloten.

De overige 26 procent vindt het wel handig dat de supermarkten open
zijn met de kerst. De verruiming van de openingstijden van winkels past
immers in het huidige tijdsbeeld. Datzelfde geldt voor nieuwjaarsdag. “In de
24 uurs-economie moet het kunnen”, zegt Wendy Bertrams op Facebook. Heidi
Wijnhoven voegt toe: “Het is de eigen keuze van de supermarkt.”
In 2015 stelden we dezelfde vraag en ook toen vond het merendeel van
de stemmers, 85 procent zelfs, dat de supermarkt gesloten moet zijn op eerste kerstdag.

Ik doe de deur altijd op slot
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Politie en justitie zijn onlangs een campagne gestart om woninginbraken te
voorkomen. Via de campagne ‘Maak het ze niet te makkelijk’, worden bewoners
erop gewezen de ramen te sluiten, een lichtje te laten branden en de deur op
slot te doen als ze van huis gaan. Toch waren er in de kerstperiode weer verschillende woninginbraken in Horst aan de Maas, vaak omdat het te duidelijk
was dat mensen niet thuis waren.
Alleen al het op slot maken van de deur kan inbrekers afschrikken.
Daarom moet je je deur eigenlijk bij het minste of geringste op slot doen.
Dieven kunnen immers altijd toeslaan, al zit je maar een half uurtje in bad zon-

der dat er iemand anders in huis is of hoef je maar 20 meter met de kruiwagen
naar de tuinafvalkorf. En even de deur achter je sluiten, kost nu ook weer niet
zo veel moeite.
Aan de andere kant, een beetje vertrouwen in de mensheid is ook wel op
zijn plaats. De deur bij iedere seconde van huis afsluiten, is wat overdreven.
Vroeger konden we toch ook nog gewoon een touwtje uit de brievenbus hangen? We moeten niet zo wantrouwig zijn. Bovendien, als inbrekers echt ergens
naar binnen willen, dan lukt ze dat toch wel, deur op slot of niet.
Ik doe de deur altijd op slot. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 52) > Na nieuwjaar ga ik sporten > eens 48% oneens 52%

Zelfstandig ondernemer?
Z.Z.P. - éénmanszaak

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

En wilt u niet te veel betalen voor uw administratie?
Dat kan! Wij verzorgen uw volledige financiële en fiscale
administratie tegen een aantrekkelijk tarief.
Neem nu contact op voor het gratis spreekuur!

Administratiekantoor
Adahorst

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

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

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, 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

RMS 25 maal groter dan Ashorst
Horst zwijgt over de grootste mestverwerker aan de Horsterweg.
U ruikt niets? Klopt.
Moet nog gebouwd worden.
Maar denk aan wat komt.
De gemeente verkocht grond voor
een nieuwe mestverwerking.
Vele hectare grond. Werkgelegenheid
voor tien man. Één á twee man per
hectare. Dat zet zoden aan de dijk.
Is eenzijdige logistiek misschien toch
beter. Daar werken er twintig (wat
ook al erg weinig is) per hectare.
Daar gaat onze goede agrarische
grond. Geen dubbelgebruik. Weer
geen zonnepanelen wethouders.
Maar was dat maar het ergste.
Lees wat college/RMS gaan brengen.

Mest levert 40 miljoen kubieke meter
gas. Dat noemen en maken we ‘groen’.
Dan krijg je subsidie. Opbrengst:
gasprijs en subsidie, 10 tot 50 cent
subsidie per kubieke meter? RMS
droogt de mest/digistaat die ze hebben
vergist. Dat doen ze door indampen en
een banddroger. Dat vraagt veel
energie. Vergelijkbaar met 40 miljoen
kubieke meter gas tegen lage inkoopprijs. Juist, dezelfde hoeveelheid als er
wordt geproduceerd. Duur gas (met
subsidie) pijpje in, gas goedkoop pijpje
uit. Subsidieopbrengst 4 tot 20 miljoen.
Een circulaire geldmachine. Is dat alles?

Nee. Het gaat ook stinken. Geld stinkt
niet, vergisten wel. Techniek vergelijkbaar met Ashorst in theorie volgens
bureaus. Theorie is ongelijk praktijk.
Ashorst stuurt de stank soms tot in
Horst, al weet men niet waar het
vandaan komt. Een kilometer ver.
Zelfs zonder droger. Bekende vergistingstank op de Venrayseweg voor
Castenray. Natuurlijk beloven adviesbureaus en ondernemer dat er prima
technieken worden gebruikt. Er zijn
mooie berekende stankcontouren.
Mooie toevallige hoekige lijnen.
Ziet er geruststellend uit.
Maar het oog ziet, de neus ruikt.
Betrouwbaarheid? 25 maal meer
mest (30 maal meer dan mag en

20 maal meer dan wordt gedaan) dan
Ashorst. Zelfs met vijf maal betere
technieken wordt de stankproductie nog vijf maal groter. Dan wordt
de stankcirkel bij RMS bijvoorbeeld
1,5 tot 2 kilometer in vergelijking met
een berekende van ongeveer 100 tot
200 meter. Het college zwijgt. Ze kan
zich verschuilen achter het feit dat
er nog niets te ruiken valt. Het stinkt
pas na de verkiezingen. Beter dan
Ashorst? Ongeloofwaardig. Veel slechter? Te verwachten. Ons college
zal zeggen: “Heb vertrouwen”. Ja.
In fabels? Horst, wees gewaarschuwd.
Gelukkig en stankvrij 2018.
Geert Ambrosius
Achter de Smaalbrug, Horst

It’s the most
wonderful
time…
Het zit er op. De gourmetstellen kunnen de kast in en
ook met de vuurpijlen en
sterrenflitsers is het weer
gedaan voor een jaar.
De eerste kerstbomen staan al
aan de straat en de niet-winnende decemberkalenders en
ouderjaarsloten liggen weer
keurig in de papierbak.
Op 2 januari vertrek ik vol
goede moed voor een nieuw jaar
(en nog een beetje oververmoeid
van een zware jaarwisseling)
naar kantoor. We mogen weer
aan de bak, het normale leven is
begonnen. Althans, dat denk ik
even. Maar met het einde van de
kerstperiode en het begin van
een nieuw jaar, gaat toch echt de
aftrap van carnaval gepaard.
De van carnavaleske persberichten uitpuilende HALLO-mail
herinnert me daar aan. Ik voel
me meteen een beetje levendiger. Hier komt een prins uit, daar
een boerenbruidspaar. Hier staat
een pronkzitting op de planning,
daar een liedjesmiddag. En als ik
na het werk ‘mijn’ Melderslo
binnenrijd, lacht het Vlaskoppenbordje, waar ik blijkbaar al een
hele tijd overheen keek, me toch
echt tegemoet. Als ik mijn
agenda bekijk, zie ik zelfs dat dit
weekend mijn eerste carnavalsfeestje al voor de deur staat.
Mijn niet-Limburgse vrienden
verklaren me voor gek. Dat doen
ze trouwens in november al, als
ik op de elfde de opening van
het carnavalsseizoen vier.
Zij vieren carnaval misschien een
beetje, maar zéker niét vóór de
officiële drie dagen. Ik heb de
komende weken denk ik ieder
weekend een beetje carnaval.
Een geweldig vooruitzicht.
Wat ben ik toch blij dat ik
Limburgs ben en dat ik na de
gezelligheid van kerst en oud en
nieuw niet in een donker, zwart
gat val. Want hoewel ik kerst ook
heerlijk vind, ben ik toch blij dat
ik me weer kan verheugen op
mijn ‘most wonderful time of the
year’. 		
Aniek
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Winnaars kerstwandeling
Landschap Horst aan de Maas organiseerde tijdens de kerstwandeling op woensdag 27 december een
verkleedwedstrijd. De jury heeft inmiddels de prijswinnaars gekozen.

Hockeyclub Horst

Verlovingsbal
C.V. D’n Dreumel
Hockeyclub Horst organiseert dit jaar de Boorebrullef van carnavalsvereniging D’n Dreumel in Horst. Het grote Verlovingsbal 2018 vindt
plaats op zaterdagavond 6 januari in en rond het clubgebouw van
Hockeyclub Horst.
Het spel tijdens het Verlovingsbal
gaat terug naar het jaar 1866, als de
allereerste trein ooit aankomt op
station Horst-Sevenum. Een steenrijke industrieel stapt samen met zijn
dochter uit. Hij heeft grootse plannen
voor een hypermoderne karboetfabriek in Horst. Dat zaait onrust onder
de boer, de molenaar en de slager
uit het dorp. De boerenzoon,

met twee rechterhandjes, heeft
meteen een klik met de industrieel.
En niet alleen met hem.
De deuren van het clubgebouw
aan de Gebroeders van Doornelaan
openen om 19.30 uur, het spel begint
om 20.00 uur. Na afloop van het
spel, organiseert Hockeyclub Horst
een groot verlovingsbal in kantine
De Klep.

Bondszaal

America eert haar
kampioenen
Ruim 2650 wandelaars volgden
het spoor van kaarsjes en vuurkorven,
muziek, warme chocomel en
glühwein door de Kasteelse Bossen
in Horst. Het thema van de verkleedwedstrijd was bos en dier.

Verschillende kinderen hadden
zich verkleed. De jury heeft de
volgende winnaars uitgekozen:
vleermuizen (eerste plaats), muis en
konijn (tweede) en uilen (derde
plaats). De foto’s van de tweede en

derde prijs en zijn te zien op
www.landschaphorstaandemaas.nl
De winnaars kunnen zich melden
bij Jolanda Spreeuwenberg
06 30 28 17 17 of
jolandaspreeuwenberg@live.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

America eert op zaterdag 6 januari in de Bondszaal haar kampioenen tijdens het Tweede Americaanse Kampioenengala. Vanaf 19.00 uur
worden kampioenen en mensen die in 2017 iets bijzonders gepresteerd
hebben in het zonnetje gezet.
De huldiging wordt georganiseerd door Stichting Brood op de
plank. De prestaties van de
kampioenen variëren. Er zijn
sportkampioenen, maar ook de
slager, die tweede werd bij de
Europese kampioenschappen BBQ,

de carnavalskampioenen en toneelen muziekwinnaars.
Americaanse ondernemers
zorgen tijdens het Kampioenengala
voor hapjes. Na afloop van de
huldiging is er live muziek van de
Three Amigos.

De Lange Horst

Aftreden Dreumelprins Patrick I
Carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst neemt op zondag 7 januari
officieel afscheid van de regerende prins Patrick I (van Helden),
zijn prinses Jane en de adjudanten Marcel van Bavel en Hans Seuren.
Na het aftreden wordt prins
Patrick I opgenomen tot de Ald
Preense van D’n Dreumel. Het programma voorziet verder van optredens van de junioren- en senioren
gardegroep, de jeugdliedjes en de

winnaars van de liedjesavond. Verder
treden onder andere Da ma veer,
Vêl ovver Knoak, Daniëlle & Maikel,
Joyce Deckers en Wear of gen Wear
op. Het afscheid vindt plaats om
14.00 uur in zaal De Lange in Horst.

Tuuteriek

Prinsenbal in
Hegelsom
Het Tuuteriek trapt op zaterdag 6 januari de carnavalsperiode af
met het prinsenbal in Zaal Debije in Hegelsom. Tijdens het prinsenbal
zal de nieuwe prins voor zijn volk verschijnen en ook de vorstenveren
gaan een ander hoofd sieren.
De avond begint om 19.11 uur,
met als eerste plichtpleging het
hijsen van de Tuutevlag voor het
gemeenschapshuis. Voor prins Marc
zal dit zijn laatste taak zijn.
Daarna is het aan de oudprinsen en
-vorsten om Marc en aftredend vorst
Rob niet in het befaamde zwarte gat
te laten vallen. De junioren dans-

garde en een aantal zangers van
eigen bodem zijn vervolgens aan de
beurt, waarna het woord voor de
raad van elf en de dansmarietjes is.
Zij zullen met een toneelstuk de
nieuwe prins naar voren laten
komen. Als deze geïnstalleerd is,
begint onder begeleiding van dj
Hitmaestro het feest.
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Onderhoud bossen in Evertsoord, Commissie bezwaren en klachten
Kronenberg en Sevenum
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 9 januari
2018 bij elkaar voor een hoorzitting.

In de maanden februari en maart 2018 worden de gemeentelijke bossen in het buitengebied
van Evertsoord, Kronenberg en Sevenum uitgedund. In totaal wordt ca. 125 hectare bos

Hoorzitting om 18.30 uur

De commissie brengt advies uit over te nemen

gedund en een aantal stukken worden gekapt en later ingeplant met andere boomsoorten.

Behandeling van een bezwaarschrift tegen het

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

verlenen van een vergunning om een hekwerk te

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst

plaatsen op erfgrens aan de Kranenstraat in Horst.

(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.

Hoorzitting om 19.00 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Behandeling van 2 bezwaarschriften tegen

met de secretaris van de commissie,

het besluit om een straatnaam te wijzigen in

mevr. A. Schatorje-Linders,

Kronenberg.

tel. (077) 477 97 77.

Kerstboom naast tuinafvalkorf
Na de feestdagen kunt u uw kerstboom naast de
tuinafvalkorf leggen. De plastic pot hoort er niet
bij. Dit is plastic verpakkingsafval en mag in de
PMD-container.
Dunnen is het verwijderen van bomen zodat

uit komt te zien. De uitvoering van de

andere bomen de ruimte krijgen verder te

werkzaamheden wordt begeleid door

U kunt de kerstboom ook ‘s zaterdags tussen

groeien. De dunning moet ervoor zorgen

Bosgroep Zuid Nederland.

12.00 en 16.00 uur gratis inleveren bij de
gemeentewerf, Americaanseweg 43 in Horst.

dat meer boomsoorten de kans krijgen het
kronendak te bereiken en de struiklaag van

Voor informatie kunt u contact opnemen

het bos zich beter kan ontwikkelen. Dit is

met de heer J. Hendriks, Bosgroep Zuid

goed voor de soortenrijkdom en zorgt er

Nederland, tel: 040-2266360

tevens voor dat het bos er aantrekkelijker

of per e-mail: j.hendriks@bosgroepen.nl

Nog enkele plaatsen beschikbaar

Enorme animo voor lezing Erik
Scherder en Willem Philipsen
Het loopt storm met de aanmeldingen voor de lezing die hoogleraar neuropsychologie Erik

Bedankt voor uw medewerking!

Vibro - Seismisch onderzoek
in Horst aan de Maas

In januari 2018 voert Geothermie Brabant B.V. vibro-seismisch onderzoek uit in onze gemeente. Drie achter elkaar rijdende vrachtwagens rijden hiervoor langzaam op de openbare
weg. Onder deze vrachtwagens zijn trilplaten gemonteerd die kortstondig trillingen opwekken in de bodem. Met behulp van zeer gevoelige meetapparatuur (seismometers) worden de
weerkaatsing van deze trillingen vanuit de diepere ondergrond gemeten. Met deze metingen
wordt meer inzicht in de opbouw van de diepere ondergrond verkregen.

Scherder op 24 januari aanstaande in onze gemeente komt geven. Hij doet dat samen met
Willen Philipsen. Om alle geïnteresseerden welkom te kunnen heten, is de locatie waar de

Door het beter in kaart brengen van de

gespecialiseerd bedrijf. Zij doen hun best om de

lezing wordt gehouden, aangepast.

ondergrond kan een schatting gemaakt worden

overlast zo veel mogelijk te beperken.

van de mogelijkheid om geothermie toe te passen,
een deur naar een duurzame energie bron.

Meer informatie over geothermie en het
uitvoeren van seismisch onderzoek kunt

De werkzaamheden door de vrachtwagens

u vinden op www.geothermiebrabant.nl.

vinden plaats van maandag tot en met zaterdag

Voor vragen m.b.t. het onderzoek kunt u

tussen 07.30 uur en 17.30 uur. De aannemer

contact opnemen met het projectbureau via

die het werk uitvoert is CGG, een in dit werk

06 - 33374824.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
Lezing in het Gasthoês

plaatsen beschikbaar. Wie snel is, kan zich

Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een

Het Gasthoês in Horst biedt de ruimte om

nog van een plek verzekeren.

directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:

alle personen die zich tot nu toe al hebben
aangemeld een plaats te bieden om de

Meer informatie en aanmelden

Broekhuizen

Horst

Melderslo

lezing ‘Het Fitte Brein’ te kunnen bijwonen.

De lezing wordt georganiseerd door de

Horsterweg 20

Tienraysweg 9a

Broekhuizerdijk 34

Het onderliggende thema ‘Duurzame

gemeente Horst aan de Maas, in samenwerking

Tienrayseweg 10b

Vlasvenstraat 41

inzetbaarheid’ en de manier waarop het

met de Gezondste Regio 2025. Op www.

Griendtsveen

interactief zal worden besproken, maakt

horstaandemaas.nl. is meer informatie te

Kanaalweg 8

dat de aanwezigen vooral mensen zijn

vinden. Ook kan men zich daar aanmelden voor

die werkzaam zijn in het bedrijfsleven, de

de laatste plekken. Als het maximale aantal

Hegelsom

gezondheidszorg en/of het onderwijs. Er zijn

aanmelders bereikt is, krijgt iedereen die zich

Langstraat 75 a

nog een –weliswaar zeer beperkt- aantal

heeft aangemeld, via de mail een bevestiging.

Meldersloseweg 123
Lottum
Horsterdijk 116
Zandterweg 39
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Lijsttrekkersinterview - Bart Cox

‘Ik wil zorgen
voor een frisse wind’
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 Bart Cox van de SP Horst aan de Maas.

Horstenaar Bart Cox (27) heeft
gestudeerd voor leraar geschiedenis.
Inmiddels werkt hij als leraar burgerschap op het Summa College in
Eindhoven en is hij nog werkzaam bij
de FNV. “Tijdens mijn opleiding ging
het regelmatig over politiek. We moesten alle stromingen leren en de linkse
kant sprak me aan. Ik wilde daar iets
actiefs mee doen.” Zes jaar geleden
kwam hij in Horst bij de SP terecht.
“De SP paste het best bij me en ik kon
ook meteen actief lid worden. Zo heb
ik meteen een aantal onderzoeken
mee uit mogen voeren, naar de
bezuinigen in de thuiszorg bijvoorbeeld, en naar zwembad De Berkel.”
Vier jaar geleden werd Cox
gevraagd of hij op de lijst van de SP
wilde. “Na wat geschuif kwam ik meteen op plaats 3 terecht, wat inhield dat
ik zo goed als zeker was van een plaats
in de gemeenteraad.” Na wat wisselingen in de SP-fractie werd Cox ook
fractievoorzitter. “De vraag is dan wie
de kar wil gaan trekken. Toen ze mij
vroegen of ik dat wilde, heb ik amper
getwijfeld. Ik vind het heel belangrijk
dat jongeren ook actief worden en blij-

ven in de lokale politiek. De politiek in
Horst is een beetje vastgeroest, met al
jaren dezelfde mensen. Als fractievoorzitter en lijsttrekker hoop ik te kunnen
zorgen voor een frisse wind. Ook wil ik
midden in de samenleving staan, daar
hoor ik thuis.”

Zorg dichtbij huis
en betaalbaar
De SP gaat zich komende verkiezingen onder andere richten op de
zorg. Cox: “Eén van de belangrijkste
taken van de gemeente is zorg dragen voor kwetsbare groepen. De SP
wil er voor zorgen dat hierbij professionals betrokken zijn, maar dat de
gemeente toch enigszins de regie in
handen houdt: dat de zorg wel dichtbij
huis blijft, en betaalbaar.” Een ander
belangrijk punt uit het verkiezingsprogramma van de SP is de woningbouw. “Momenteel zijn er in Horst aan
de Maas veel koopwoningen en maar
weinig huurwoningen. Zelf sta ik ook
op wachtlijsten en het duurt gewoon
lang. Als gemeente kunnen we ook
zelf gaan bouwen. Die verantwoorde-

lijkheid wil de SP pakken.” Naast zorg
en woningbouw is ook de intensieve
veehouderij een speerpunt op het programma van de SP. “Ik wil natuurlijk
een agrarische gemeente blijven, maar
het mag allemaal wat kleiner. Nu houden we er als gemeente te weinig aan
over. We willen geen megabedrijven
meer, maar kleine bedrijven, die inzetten op kennis en innovatie.”

Leuke campagne
Cox hoopt voor de komende verkiezingen op een leuke campagne met
goed resultaat. “We hebben de afgelopen vier jaar een turbulente periode achter de rug, met veel interne
wisselingen. Toch zijn we alleen maar
gegroeid.” De SP is met zeven zetels
momenteel de op één na grootste
van de gemeente, maar zit niet in de
coalitie. Cox: “De SP is niet, zoals soms
wordt gezegd, de partij die alleen
maar nee zegt. We hebben laten zien
dat we meedenken. We komen met
eigen voorstellen en willen die verantwoordelijkheid nemen. We willen dan
ook zeker voor de coalitie gaan, maar
niet ten koste van alles.”
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Happy
new year
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Leeftijd
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Donna Janssen
14 jaar
Horst
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ooit zou ik nog een roadtrip willen
maken. Het maakt niet uit waarheen
zolang mijn vrienden er maar zijn.
In films en series ziet een roadtrip er
altijd zo leuk uit en je kan op deze
manier heel makkelijk nieuwe mensen
leren kennen.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dan zou ik graag een spirituele kracht
willen hebben. Met deze kracht zou ik
dan contact willen hebben met geesten. Ook zou ik willen dat ik pijn bij
mensen kan weghalen. Het lijkt me zo
mooi om dit te kunnen.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Vroeger had ik een space scoorter.
Deze vond ik echt superleuk en ik reed
er heel erg vaak op. Toen vond ik dat
helemaal niet raar, maar als ik nu kin-

deren er mee zie rijden ziet het er toch
best vreemd uit.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Vroeger ben ik een keer op vakantie
geweest in Egypte, maar ik was toen
zo jong dat ik er nu niet meer veel van
weet. Eigenlijk weet ik alleen nog dat
ik alles heel erg mooi vond. Dit zou ik
graag nog een keer willen doen, zodat
ik nu wel dingen onthoud.
Hoe zou jij de biografie van je leven
noemen?
Ik zou mijn biografie ‘positief blijven en
niet opgeven’ noemen. Dit is wel een
beetje mijn levensmotto en ik doe heel
erg mijn best om deze na te leven.
Wie is je favoriete leraar?
Dit jaar heb ik eigenlijk alleen maar
leuke leraren. Eentje springt er dus niet
echt uit die ik echt heel erg leuk vind.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Er is niet een specifiek liedje waar
ik speciale herinneringen heb, maar
over het algemeen heb ik dat wel met
Spaanse liedjes. Bij Spaanse liedjes
moet ik altijd aan mijn moeder denken, omdat mijn moeder en ik altijd
zulke liedjes samen luisteren.

Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefst maak ik het gezellig met mijn
vriendinnen. Het maakt dan niet uit
waar we zitten of wat we doen, het is
altijd wel gezellig als we samen zijn.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is Cara
Delevingne. Haar vind ik zo mooi en
haar modellenwerk vind ik ook echt
heel goed. Later zou ik net zo beroemd
als haar willen zijn.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik vaak
vrolijk en enthousiast ben. Mij zie je
niet vaak negatief over dingen doen.
Mijn slechtste eigenschap is dat ik door
mijn enthousiasme vaak dingen dubbel
plan. Ik ben dan zo enthousiast over
alles dingen dat ik ook echt alles wil
doen. Dan gaat het soms wel mis en
moet ik dingen afzeggen.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Er is niet een bepaalde artiest waar ik
mee zou willen ruilen. Het liefste zou
ik met iemand willen ruilen die vaak
op vakantie gaat en bijvoorbeeld op
heel erg vette feesten draait. Dat lijkt

me wel heel erg leuk om een keer
mee te maken.
Introvert of extravert?
Dan ben ik toch wel extravert. Ik vind
heel erg veel dingen leuk en ben
enthousiast over bijna alles. Ook hou
ik erg van gezelligheid en ben ik heel
sociaal.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Vroeger heb ik echt heel erg veel naar
Pipi Langkous gekeken. Toen vond ik
het geweldig dat ze zo sterk was en
alles kon en mocht. Als het nu voorbij komt op de tv vind ik stiekem nog
best leuk.
Dag of nacht?
Dan kies ik voor nacht. De nacht vind
ik veel gezelliger, het heeft altijd wel
wat als het al donker is en je ziet toch
lichtjes branden. Vooral rond kerst en
nieuwjaar vind ik dit leuk. Dan branden
er echt overal mooie lampjes.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben eigenlijk wel te laat. Toch denk
ik altijd dat ik op tijd ga komen,
maar het lukt me dan toch weer niet.
Het rare is wel dat ik voor school wel
meestal op tijd ben.

Crist Coppens
Alleen dinsdag 9 januari 2018

T/M FEBRUARI BIJ AANKOOP VAN
ROLLUIKEN EEN GRATIS MOTOR*
* STANDAARD MOTOR BIJ DE KLEUREN WIT, IVOOR, CREME, BEIGE EN ANTRACIET

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL

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

www.coppens.keurslager.nl

Toen ik opstond, kwam
mijn vader alweer thuis.
Hij had vuurwerk gehaald en
begon op te scheppen over
zijn 445 knallers. Het kon me
eerlijk gezegd niet zoveel
schelen.
Ik vind al het vuurwerk wel
op elkaar lijken als het eenmaal
in de lucht is. Mijn ouders hebben me ook elk jaar wel verteld
dat ik er voorzichtig mee moet
zijn. Dit jaar heb ik het niet
gehoord. Maar ik denk dat dat
komt omdat ze ook wel weten
dat ik niet zo snel vuurwerk
afsteek. Het enige vuurwerk dat
ik ooit heb afgestoken zijn
volgens mij ‘sterrenpitsers’.
Niet zo spectaculair hè? Maar er
zijn genoeg mensen die wel
veel gevaarlijker vuurwerk
afsteken. Bij de meesten gaat
het dan wel goed. Maar als je
net te laat weg bent van het
vuurwerk of het lontje is net te
kort kan er al iets gebeuren wat
slechte gevolgen heeft. Het eerste vuurwerkslachtoffer heeft
dan ook al vroeg plaats gevonden. Rond nieuwjaar zullen ze
het in het ziekenhuis dan ook
weer aardig druk hebben gehad
door de slachtoffers die er
vielen door het vuurwerk.
De brievenbussen van postnl
waren ook alweer dicht getimmerd. Maar buiten dat vuurwerk
ongelukken veroorzaakt en het
goeie vuurwerk niet goedkoop
is, heeft het ook zijn goeie
kanten. Nadat je je familie en
vrienden een gelukkig nieuwjaar hebt gewenst loop je met
ze naar buiten. Als je dan naar
boven kijkt zijn de kleine sterren
vervangen door de gekleurde
vonken van vuur, en weet je dat
het nieuwe jaar nu echt is
begonnen. Dan zijn de goeie
voornemens aan de beurt. Die je
meestal een dag of twee volhoudt en daarna gewoon weer
in je ouwe ritme en gewoontes
valt. Veel succes ermee en een
gelukkig nieuwjaar allemaal!
Liefs Iris

Nieuws
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STARTER VAN HET 4E KWARTAAL
Imkerij Agro Bestuivingen uit Sevenum is de vierde winnaar
in 2017 van Starter van het kwartaal. Zoals de naam al doet
vermoeden, is Imkerij Agro Bestuivingen vooral werkzaam in
de agrarische sector en betrokken bij de groente- en fruitteelt.
We feliciteren Thijs Wijnen en Sjaak Buyssen van harte met
deze prijs!
Met de verkiezing van de Starter van het kwartaal willen de initiatiefnemers, gemeente Venray, Rabobank Horst Venray en het Venrays Ondernemers Platform, startende ondernemers een steuntje in
de rug geven. Bovendien dingt de winnaar mee naar een prijs van
1.000 euro voor de Starter van het jaar.
Ook plannen om een eigen bedrijf te starten?
Een goede voorbereiding is het halve werk.
Zoek je een handige checklist? Neem dan een kijkje op rabobank.nl/
bedrijven/eigen-bedrijf-starten

Wooncafé bij
de Sevewaeg voor al je
Wooncaféwoonvragen
bij
de Sevewaeg voor al je
Donderdag 25 januari van 19.00 - 21.30 uur
nderdag 25 januari van 19:00 - 21:30 uur
woonvragen

Een eerste woning kopen
of verhuisplannen?

eerste woning kopen of verhuisplannen? Bezoek dan het Wooncafé bij de Sevewaeg in Sevenum.

trakteren op een hapje en een drankje, terwijl je antwoord krijgt op al je woonvragen. Neem je een

uele loonstrookDonderdag
en legitimatiegegevens
mee?
25 januari
van 19:00 - 21:30 uur

e houden een
tafeltje
voor je
vrijof verhuisplannen? Bezoek dan het Wooncafé bij de Sevewaeg in Sevenum.
Een
eerste woning
kopen

We trakteren op een hapje en een drankje, terwijl je antwoord krijgt op al je woonvragen. Neem je een

Bezoek
dan het Wooncafé
bij de Sevewaeg
n aandeel in
elkaar
actuele
loonstrook
en legitimatiegegevens
mee? in Sevenum op donderdag 25 januari van 19.00 tot 21.30 uur.
We
trakteren
op
een
hapje
en
een
drankje,
terwijl je antwoord krijgt op al je woonvragen. Neem je een actuele
We houden een tafeltje voor je vrij
loonstrook en legitimatiegegevens mee? We houden een tafeltje voor je vrij.

Een aandeel in elkaar

IJspret in Horst
De Rabobank ondersteunt de ijsbaan zodat kinderen van de basisschool kunnen schaatsen. De ijsbaan
is een absolute sfeermaker in het centrum. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maken!
Er kan nog geschaatst worden tot en met zondag 7 januari.

Van links naar rechts: René Duijkers, winnaars Thijs Wijnen en Sjaak
Buyssen, Bas Linssen namens de Rabobank en Jan Loonen.

WEKELIJKS INLOOPSPREEKUUR
HYPOTHEEK & VERMOGEN

N I E UW

Vanaf januari kan je tijdens het
inloopspreekuur ook terecht met al je
vragen over vermogen.
Natuurlijk ben je ook van harte welkom voor een gesprek over je
woonwensen.
• Iedere donderdag van 16.00 - 18.30 uur
• Kantoren Spoorweg 2 Hegelsom en Schouwburgplein 13 Venray

OPROEP VAN DE
JONGERENCOMMUNITY
VERSTERKING GEZOCHT!
Ben jij tussen de 15 en 25 jaar en heb je zin om samen met
andere enthousiaste jongeren leuke events te organiseren,
zoals bedrijfsevent INSPIRE? Ben jij communicatief ingesteld en
een organisatietalent? Kijk dan op rabo.nl/horstvenray/INSPIRE
Ben jij onze missing link?
Stuur dan een motivatie naar jongerencommunity.rabohorstven@
gmail.com. Dit hoeft niet heel uitgebreid, uitsloven mag je daarna
nog genoeg! Wij nemen vervolgens contact met je op en wie weet
zit jij al bij onze volgende vergadering.
Schoolschaatsen Basisschool De Horizon uit Sevenum
Heb jij PinPin al gespot op de ijsbaan?
PinPin de Pinguïn en de ijsbaan gaan hand in hand. Op de ijsbaan
vind je onze PinPin en kan je zelfs met hem om de foto.
Met Rabo PinPin, de coolste zakgeld-app, leren kinderen spelenderwijs
omgaan met geld. Wil jij PinPin via augmented reality tevoorschijn
toveren? Kom dan bij de bank in Horst een gratis marker ophalen in
de vorm van een pinpasje (op=op).
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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.

Welkom in de toekomst van de samenleving
De toekomst van de samenleving geldt voor ons allemaal. En natuurlijk willen we daarbij een goede leefomgeving houden.
Een belangrijke voorwaarde voor
iedereen, jong en oud, is zinvolle
dagbesteding. Werken, als het kan,
is noodzakelijk mede door de snel
stijgende vergrijzing. Iedereen moet
de kans krijgen mee te doen: schoolverlaters, 55-plussers en nieuwe
Nederlanders. Als het nodig is, zullen
we de helpende hand toesteken,
begeleiding bieden en stimuleren

mee te doen. De gemeente Horst aan
de Maas zal daarbij een belangrijke rol
moeten spelen. Meedoen is belangrijk
voor de toekomst van de samenleving.
En dan, als we ouder worden, moet er
opvang zijn: ‘senioren’- sport, cultuur,
een luisterend oo en mantelzorg.
We hebben rechten op zorg, onderwijs, scholing en bijscholing, op een
woning. En we hebben plichten: om

actief mee te werken, de taal te leren,
te integreren. Als je niet meedoet,
heeft dat consequenties. Handhaving
en controle zijn daarbij vanzelfsprekend. Veiligheid in het verkeer,
in buurten en buurtsaamhorigheid zijn
belangrijk voor mensen. Een buurtpreventie-WhatsApp kan daaraan bijdragen. In mijn wijk hebben we zo’n
WhatsApp-groep en dat geeft een
veilig gevoel. De gemeente kan stimuleren bij alle plannen van betrokken
bewoners, door initiatieven te onder-

steunen bij preventie, gezondheidsbevordering, bij culturele vorming.
Ik geloof in mensen én in de toekomst van de samenleving. Met eigen
verantwoordelijkheden, in vrijheid,
in gelijkwaardigheid, met sociale
rechtvaardigheid en verdraagzaamheid. Daar wil ik me voor inzetten.
Ik wil daarbij een schakel zijn tussen
mensen van alle leeftijden en alle
culturen. Gewoon. Doen.
Carla Gerrets-Dekkers,
VVD Horst aan de Maas

Gemiste kans. Geen gymzaal fusieschool Swolgen en Tienray
D66+ Groen Links wenst u een spetterend, liefdevol en vooral gezond
2018. In de laatste raadsvergadering van 2017 werden er nog fikse
knopen doorgehakt. Tegen de bouw van de fusieschool Tienray en
Swolgen bij het sportcomplex Kerkebos werd volmondig “ja” gezegd.
Zo ook tegen het sportpark
tussen Amerika en Meterik. Tegen de
verbouwing van ’t Gasthoês kon niet
langer “nee” gezegd worden
ondanks de grote zorgen die wij
hebben over wat het uiteindelijk
gaat kosten. Het onvolledige
Bestemmingsplan Buitengebied
waar onder andere IV en gezondheid
ontbrak wilde D66 niet behandelen

maar werd daarvoor bijna
weggehoond…
De moderne, bijdetijdse fusieschool Swolgen/Tienray belooft een
integraal kindcentrum met vele functies te worden. Passende verkeersmaatregelen en voorzieningen worden
gelijktijdig getroffen.
Volgens het schoolbestuur wordt
het bewegingsonderwijs voor de

kinderen grotendeels gegeven op de
bestaande sportvelden. Is ons klimaat daar geschikt voor? Je kunt onze
kinderen toch niet de regen of de kou
insturen? En het gymonderwijs met
gymtoestellen?
D66 heeft een mogelijke oplossing. Elke school heeft een speelzaal
(kleine gymzaal). Waarom deze speelzaal niet vergroten tot een normale
gymzaal? Kleedlokalen zijn onnodig
gezien Kerkebos.
Voordelen: de school kan de
gymzaal gebruiken voor gymlessen;
de school kan de gymzaal gebruiken

bij grote activiteiten; besparing van
kosten incidenteel busvervoer naar
sporthal Meerlo bij gymmen daar
bij slecht weer; het peuterspeelzaalwerk en de buitenschoolse opvang
kan gebruikmaken van deze gymzaal;
de dorpen Tienray en Swolgen hebben, naast de sporthal in Meerlo, een
gymzaal ter beschikking. Wij vroegen
de raad om het college te vragen of
vergroting haalbaar was.
Niet meer en niet minder.
We waren er van overtuigd dat de
raadsleden uit Swolgen dit haalbaarheidsonderzoek zouden ondersteunen.

We werden ernstig teleurgesteld.
Beiden vonden het idee sympathiek
maar, nee, zij stemden toch tegen.
SP, PvdA en natuurlijk D66 vonden
het een gemiste kans. Vindt u dat
ook? Ouders, verenigingen en inwoners van Swolgen en Tienray: neem
het initiatief, verenigt u en laat u
horen. Straks zegt u: een gemiste
kans. Ze hadden het op zijn minst
kunnen kijken of een gymzaal
mogelijk was.
Jos Gubbels,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Nieuwe basisschool voor Swolgen - Tienray
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 december heeft
Essentie volmondig “ja” gezegd tegen het plan om een nieuwe basisschool voor Swolgen en Tienray bij het sportcomplex MFA Kerkebos te
realiseren.
Het voorstel, waarin een krediet van ruim 2,8 miljoen euro werd
gevraagd, kreeg de goedkeuring van
de gehele raad. Met de nieuwbouw
van de basisschool en het treffen van
de noodzakelijke verkeersmaatregelen, kan een toekomstbestendige,
kwalitatief hoogwaardige, duurzame

en mogelijk zelfs een energieneutraal
onderwijs-gebouw tot stand komen.
Het streven is om op termijn alle
gemeentelijke maatschappelijke
accommodaties te verduurzamen en
energieneutraal te maken. Essentie
heeft tijdens de raadsvergadering het
college opgeroepen om met betrokken

partijen in gesprek te gaan en gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een energie
neutrale basisschool. Dit onderzoek zal
de voortgang van de realisatie van de
school niet vertragen of belemmeren.
De voorgenomen fusie tussen de
basisscholen van Tienray en Swolgen
kan daarmee gestalte krijgen.
Dat is positief voor de kwaliteit van
het basisonderwijs en daarmee
ook positief voor de leefbaarheid
en toekomst van beide dorpen.

De scholen, het stichtingsbestuur van
het MFA en Scholengroep Dynamiek
zoeken samenwerking op diverse
fronten. Hierbij kan gedacht worden
aan gezamenlijk gebruik van binnenen buitenruimtes en voorzieningen.
Er zijn afspraken gemaakt om in de
nieuwe basisschool een integraal
kind-centrum te gaan vestigen. Dit is
een voorziening voor kinderen van
0 tot 14 jaar waar ze kunnen leren,
spelen en elkaar ontmoeten. Het kind
staat centraal en daaromheen wordt

de rest georganiseerd. Daarnaast
zal er ook kinderdagopvang gaan
plaatsvinden. Een lang gekoesterde
wens van de buurdorpen
Swolgen en Tienray zal hiermee
in vervulling gaan. Voor Essentie
is dit een ‘schoolvoorbeeld’ van
werken aan een gezonde en
duurzame toekomst, waarbij je met
samenwerking verder komt.
Frans Kerstjens,
raadslid Essentie Horst aan de Maas

Belang van toegankelijkheid en gezondheidsaspecten
van accommodaties
Tijdens de bespreking van het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) voor
accommodaties is gebleken dat veel accommodaties, waaronder ook
gemeentelijke, nog asbest bevatten en dat sommige niet of slecht
toegankelijk zijn voor mindervaliden.
Een aantal jaren geleden was de
Kruisweide in Sevenum niet voor
eenieder goed toegankelijk. Dit
moest toen onmiddellijk worden
opgelost. Nu hoeft dat vreemd
genoeg niet en wil men dit nu over
een periode van zes jaar uitstrijken.

Onbegrijpelijk wat de SP betreft.
Gezondheid van gebruikers en toegankelijkheid van gebouwen dienen
de hoogste prioriteit te hebben bij de
accommodaties. Dit probleem moet
veel sneller worden opgelost.
Wat is de aanleiding dat dit nú

naar boven komt? De gemeente wil
over een paar jaar de accommodaties van verenigingen en stichtingen,
die nu in bezit zijn van de gemeente
of waar zij voor verantwoordelijk is,
overdragen aan deze verenigingen
en stichtingen. Zij worden dan zelf
verantwoordelijk voor het beheer
en onderhoud. Tot nu toe kregen de
verenigingen hiervoor elk jaar geld
van de gemeente en moesten zij
deze gelden reserveren voor groot

onderhoud. Nu blijkt uit een overzicht van alle in gemeentelijk bezit
zijnde accommodaties, dat er nog
veel groot onderhoud verricht moet
worden.
De SP heeft de wethouder enkele
malen gevraagd inzage te krijgen in
de reserveringen voor groot onderhoud. Die inzage is ook toegezegd
aan de gemeenteraad. Wij willen
voorkomen dat de gemeente of een
vereniging voor verrassingen komen

te staan. Daarnaast willen we onze
controlerende taak als gemeenteraad goed uitvoeren. Ondanks de
toezegging voor volledige inzage
hebben we deze informatie nog
steeds niet gekregen. Een politieke
doodzonde. Het zal u niet verbazen dat de SP niet ingestemd heeft
met het MJOP zoals dat er nu ligt.
Sonja van Giersbergen,
SP Horst aan de Maas
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Laatste poging badmintonclub Horst

Bestuur: ‘Horst is nu aan zet’
De badmintonclub van Horst organiseert dit seizoen wekelijks speelavonden die voor iedereen toegankelijk zijn. Om de vereniging, die nog maar twaalf leden heeft, te redden, probeert
de club met deze gratis speelavonden nieuwe leden te werven.
“We waren een club met zo’n
zestig leden”, vertelt Jim Clarke,
penningmeester van de badmintonclub. “Nu hebben we er nog maar
twaalf en dat zijn allemaal spelers die
op andere niveaus spelen. Dat maakt
het heel moeilijk om goede partners
te vinden.” Hij en de rest van het
bestuur zijn bang dat de club nog
verder in een neerwaartse spiraal
zakt, waardoor ze uiteindelijk niet
meer verder kan. “Als mensen niet
meer op hun eigen niveau kunnen
spelen, verdwijnt de lol. Continu alles
winnen of alles verliezen, is op een
gegeven moment niet meer leuk”,
aldus Clarke. In november is de club
daarom begonnen met gratis speelavonden voor iedereen, een laatste
poging om de club in leven te houden.
“Voor de korte termijn betekenen de
avonden dat meer mensen op hun
eigen niveau kunnen badmintonnen.
Op de lange termijn hopen we natuurlijk dat mensen blijven hangen en lid
worden.”
De speelavonden hebben de badmintonclub tot nu toe drie spelers
opgeleverd die al meerdere keren
zijn geweest. De reacties van deze
spelers zijn over het algemeen positief. Clarke hoopt dat deze lijn zich
voortzet. “Het is wat ambitieus, maar
ik hoop dat we misschien de dertig
leden wel weer aan kunnen tikken.

Maar dat gaat zeker moeilijk worden,
want mensen hebben het gewoon
steeds drukker. Ze hebben geen tijd
meer om een avondje te komen badmintonnen.” Toch wil hij het belang
van sporten benadrukken. “Ik hoorde
laatst dat iemand zei: ‘zitten is het
nieuwe roken’. We bewegen te weinig.
Maar met anderhalf uur badmintonnen op woensdagavond, ben je lekker ongedwongen aan het bewegen.
Doordat het zo gezellig is en we veel
lol hebben, merk je bijna niet dat je
beweegt. Bovendien is er niets verplicht, doordat we geen competitie
hebben: alle wedstrijdjes die we spelen zijn voor de lol.”
Clarke hoopt dat Horst de kans om
op deze manier van de badmintonsport te proeven grijpt. “Tot aan de
zomerstop gaan we zeker nog zo door,
misschien zelfs nog langer. Wie wil
mag komen, zo vaak hij wil. Financieel
lukt dit met de spaargelden van de
vereniging.” Toch is het nu niet aan de
vereniging, volgens Clarke. “Horst is
nu aan zet. De mensen in Horst moeten nu beslissen of ze een badmintonvereniging in het dorp noodzaak vinden en of ze willen komen”, zegt hij.
“Als dat het geval is, dan gaan we
door. Als het niet zo is, dan is het voorbij. Dan hebben de mensen blijkbaar
een alternatief en is een badmintonclub ook niet meer nodig.”

Voetbalkampioen
Door: voetbalvereniging AVV America/ RKVV Meterik
ST America/Meterik JO13-1 is dit najaar kampioen geworden in de 3e klasse 301 en is hiermee de
eerste kampioen in de nieuwe gezamenlijke clubkleuren van AVV America en RKVV Meterik. Omdat de
laatste wedstrijd van de competitie niet meer gespeeld kon worden zijn de jongens met acht overwinningen en één gelijkspel tijdens een uurtje zaalvoetbal verrast en tot kampioen gekroond.

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

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

ramen
wassen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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Nieuwjaarsconcert
‘t Gasthoês
Concordia en Meriko Vocaal Nieuwjaarsconcert
Muziekvereniging Concordia en zangvereniging Meriko Vocaal uit Meterik organiseren op zaterdag 6 januari
het traditionele nieuwjaarsconcert.

Harmonie van Horst

Tijdens het nieuwjaarsconcert
treden Fanfare Concordia, koor Meriko
Vocaal en de Percussiegroep van

De Koninklijke Harmonie van Horst start 2018 op zondag 7 januari
traditiegetrouw met het nieuwjaarsconcert. Het concert vindt plaats om
14.00 uur in ’t Gasthoês in Horst.

Muziekvereniging Concordia op.
Dit is tevens de volgorde van
optreden. Het concert begint om

19.30 uur in MFC De Meulewiek in
Meterik. De deuren van de zaal
openen om 19.00 uur.

Vocal Group Cantarello
sluit jaar goed af
Vocal Group Cantarello uit Melderslo verzorgde tijdens de kerstperiode verschillende optredens bij
Vrouwenverenigingen in de buurt. Het jaar werd afgesloten met een optreden tijdens de kerstwandeling in
Horst.
Tijdens de kerstwandeling in
Kasteelpark Ter Horst trad het koor
op bij het Endekuulke. Onder leiding
van dirigente Angelique Pijnenburg
zong de groep kerstliedjes uit het
eigen repertoire. “We hebben hier
ontzettend van genoten.

De wandelaars bleven bijna
allemaal een poosje staan om naar
ons te luisteren, soms rijen dik.
We hebben van 18.00 tot 20.45 uur
aan één stuk door gezongen, gezellig met een glühweintje in de hand”,
zegt een zangeres van Cantarello.

Ook de avonden bij de
Vrouwenverenigingen waren
geslaagd: “Het waren heel sfeervolle avonden, waar het
publiek onder het genot van een
wijntje genoot van de
kerstmuziek.”

LGOG Kring Ter Horst bezoekt
kerk Grubbenvorst
LGOG Kring Ter Horst bezoekt op woensdag 10 januari de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnemingkerk in
Grubbenvorst. Zowel de oud-pastoor van de parochie als de voorzitter van de historische kring vertellen dan over
de geschiedenis van de kerk, de bouw, de bouwpastoor en alles wat daar bij hoort.
De Onze Lieve Vrouwekerk staat al
eeuwenlang aan de rand van
Grubbenvorst. Achter de kerk strekken
zich de uiterwaarden van de Maas uit.
In 1944 werd het kerkgebouw, dat grotendeels uit de vijftiende en zestiende

eeuw stamde, verwoest. De nieuwe,
naoorlogse kerk werd gebouwd naar
een ontwerp van Alfons Boosten.
De eerste steen werd gelegd op
27 april 1952, waarna de kerk op
21 december 1952 in gebruik genomen

kon worden. De rondleiding in de Onze
Lieve Vrouw Tenhemelopnemingkerk,
gelegen aan de Dorpsstraat 14, begint
om 19.00 uur. Deze duurt ongeveer
een uur, afhankelijk van de belangstelling en vragen.

Het concert wordt verzorgd
door het jeugdorkest onder leiding van Mannie Beckers,
de slagwerkgroep onder leiding
van Hans Vloet en het grote
orkest onder leiding van
Björn Bus. De coverband Pigtail
verzorgt een gastoptreden.
Dit Nieuwjaarsconcert is tevens
het laatste concert van de huidige

dirigent Björn Bus. Björn neemt na
zeven jaar afscheid van de
Koninklijke Harmonie omdat hij
het dirigentschap niet meer kan
combineren met zijn werk als chef
dirigent van het orkest van de
Nederlandse Douane.
Meer informatie over het
nieuwjaarsconcert is te vinden op
www.harmonievanhorst.nl

‘In een niej jaeske’

Nieuwjaarsconcert
Harmonie Sevenum
De Koninklijke Harmonie Unie Sevenum geeft op zondag
7 januari haar nieuwjaarsconcert in de Wingerd in Sevenum.
Dit jaar heeft dit concert als thema ‘In ’n niej jaeske’. De zaal gaat
om 13.30 uur open.
Alles staat tijdens dit concert in
het teken van een nieuw jasje.
Dit kan de muziek zijn die in een
ander jasje gespeeld wordt, maar
ook de leden van Koninklijke
Harmonie Unie die in een nieuw
uniform gestoken zijn. Het concert
wordt geopend door de Jeugdunie
onder leiding van Marjolein

Vermeeren. Voor Vermeeren is dit
het laatste concert als dirigente
van de Jeugdunie. Na de Jeugdunie,
treedt de slagwerkgroep onder
leiding van Lars Bruijnen op.
De harmonie, onder leiding van
Robbie Snoek, sluit het concert af.
Kijk voor meer informatie op
www.harmonieunie.nl

Adver torial

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

Wat is Taalrijk?

Kledinginzameling
Taalrijk
Taalrijk is een school voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Deze komen
uit de hele wereld.
De meeste van hen zijn
kinderen uit oorlogslanden,
zoals Jemen, Irak, Iran en Syrië.
De meeste van deze kinderen
hebben bijna geen kleren bij
zich. Ze hebben alleen kleren en
schoenen welke zij op de vlucht
mee hebben kunnen nemen.
Door initiatief van
medewerkers van Omroep
Reindonk willen we wat kleding
bij elkaar krijgen zodat ook deze

kinderen goed gekleed de rest van
de winter door komen.
We vragen dan ook: wie heeft
goede kleding en schoenen over
voor deze kinderen? Deze kunnen
afgegeven worden bij het
kledingdepot op van Douverenstraat
61. Graag vermelding erbij dat het
voor dit doel is. Alvast hartelijk
bedankt.
Medewerkers Omroep Reindonk

AUTOMOBIELBEDRIJF

Sylvester Circus in Hegelsom
Muziekvereniging St. Hubertus gaf op zaterdag 30 december een concert dat in het teken stond
van Sylvester Circus. Het concert vond plaats in Zaal Debije in Hegelsom. Er waren deze avond optredens van de fanfare en de jeugdfanfare geheel in circussfeer.

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

18

cultuur

04
01

Agenda t/m 11 januari 2018
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05
01

za
06
01

Handbaltoernooi

Verlovingsbal Horst

Jeugdprinsengalabal

Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: Handbalclub Wittenhorst
Locatie: sporthal De Berkel Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: HCH Horst
Locatie: kantine De Klep Horst

Tijd: 13.49 uur
Organisatie: C.V. De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Première Zero

Aftreden prins Sevenum

Nieuwjaarsconcert

Tijd: 19.30 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: C.V. Dun Ezelskop
Locatie: café De Gaper Sevenum

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie Unie Sevenum
Locatie: Zaal De Wingerd Sevenum

Concert Stunning Suzy

Prinsenbal Grubbenvorst

Nieuwjaarsconcert

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café De Beurs Horst

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: C.V. De Plaggenhouwers
Locatie: café De Vonkel Grubbenvorst

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: ’t Gasthoês Horst

Kampioenengala

Prinsenbal Lottum

Aftreden prins Horst

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Stichting Brood op de plank
Locatie: Bondszaal America

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: G.M.V. De Peg
Locatie: Harmoniezaal Lottum

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: C.V. D’n Dreumel
Locatie: zaal De Lange Horst

Rommelmarkt

Prinsenbal Broekhuizen

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

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: C.V. De Krey
Locatie: Maaspaviljoen Broekhuizen

Nieuwjaarsconcert

Klokkenmakers aan het werk

Prinsenbal en Verlovingsbal America

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Concordia en Meriko Vocaal
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

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

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: C.V. De Turftreiers
Locatie: Bondszaal America

Prinsenbal Melderslo

Winterwandeling

Prinsenbal Kronenberg

Tijd: 19.49 uur
Organisatie: C.V. De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: Zaal ’t Brugeind Meerlo

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: C.V. Kroeënekraan & Pieëlhaas
Locatie: Gemeenschapshuis De Torrekoel Kronenberg

Liedjesavond, prinsenbal en
verlovingsbal Meerlo

Nieuwjaarsconcert

zo
07
01

Prinsenbal Hegelsom
Tijd: 19.11 uur
Organisatie: C.V. D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Tijd: 11.00-13.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie Lottum
Locatie: Harmoniezaal Lottum

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: C.V. De Vöskes
Locatie: ’t Brugeind Meerlo

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

wo
10
01

Excursie
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: LGOG Kring Ter Horst
Locatie: kerk Grubbenvorst

Klokkenmakers in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo zijn op zondag 7 januari klokkenmakers te gast, die demonstraties en uitleg
geven over klokken.
Toon Michiels uit Vierlingsbeek
komt met een Lunarium. Michiels is
kenner van de uurwerken van Jean
Wilmar, waarvan een hele verzameling
in De Locht aanwezig is. Ook Niek
Swelsen uit Beesel zal er zijn met zijn

Planetarium-Astrolabium, een astrologische klok. De klokkenmakers geven
tekst en uitleg en repareren daarnaast
klokken. Voor dit laatste kunnen
bezoekers een afspraak maken. Naast
het werk van de klokkenmakers,

BROMMOBIEL met AM rijbewijs

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

Problemen met
uw kunstgebit?

WWW.DRIESSENDAKWERK.NL
077-4652559

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

worden er ook andere ambachten
gedemonstreerd, waaronder stroop
maken. Verder verzorgt Gear Gedaon de
muziek. Het museum is geopend van
10.00 tot 17.00 uur. De demonstraties
beginnen om 11.00 uur.

r
Al mee ar
a
j
3
dan 2 st!
in Hor

ROMMELMARKT
uw brommobieldealer in de regio
WEJEBE Blitterswijck bv

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

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

Mèrthal Horst
7 januari

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

www.carbootsalehorst.nl
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Medische
zorg

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
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
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
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

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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00-7.00 uur
www.horstaandemaas.nl/
gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
5 t/m 7 januari 2018
Praktijk voor Tandheelkunde
en Mondzorg Marcel Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14
8 t/m 11 januari 2018
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
T 0478 58 07 00

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
verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum

Derde editie Hôrster Kwis
De derde editie van De Hôrster Kwis vond donderdag 28 december plaats. Ruim 1.900 deelnemers
verdeeld over 111 teams deden mee aan de kennisquiz. Verdeeld over verschillende categorieën
waren ook dit jaar de vragen weer heel divers. Uiteraard was er ook dit jaar weer een geheime
proef, waarvoor de deelnemers naar Museum De Kantfabriek mochten. Daar moesten zij het wapen
van Horst borduren. En alsof dat nog niet creatief genoeg was, bestond één opdracht uit het maken
van een spaghettibouwwerk. Verder was er op Radion Reindonk een hoorspel te horen met in de
hoofdrol ‘Kees van Rooij’. Op 26 januari wordt de winnaar bekendgemaakt, vanaf 20.00 uur bij
Liesbeth’s Grand Café in Horst.

Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum
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Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

OP EEN GROOT GEDEELTE VAN ONZE MONTUREN COLLECTIE

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

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

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

KOM, KIJK EN BEWONDER

CAMPSOPTIEK.NL

57%

42%

Tummers

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

99

cm

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

JAN

JAN

JAN

JAN

38%

JAN

GESLOTEN!
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32%

44%
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NORMAAL 599,-
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VOLLEDIG GEÏNTEGREERD
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INBOUW VAATWASSER

SMV45AX00
• MEENEEMPRIJS
• A+ • 5 spoelprogramma’s
• 12 couverts • 46 dB
• Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 60 x 55 cm

Op 8 januari zijn wij gesloten i.v.m. de jaarbalans!

FWD91496
• MEENEEMPRIJS
• A+++, zeer zuinig
• 9 KG • 1400 t/pm
• Startuitsel • Resttijdindicatie

WASMACHINE

NORMAAL 549,-

T ONZE VER
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2
4
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EL ZELF ME

➞
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Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

39PHS4112
• MEENEEMPRIJS
• 39" (99 cm) beeldformaat
• Digital Crystal Clear voor een hoog contrast
• USB voor weergave van multimedia

LED-TV

NORMAAL 299,-

17%

39

ONDERHAND

UITVERKOO

NDEJAARS
ANDIOZE EI
51% GR
39%

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

