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‘We zijn allemaal gelijk’
Het Dendron College in Horst heeft sinds Coming-Outday op 11 oktober een regenboogtrap bij de fietsenkelder van de school. Een schoolgroepje dat zich de GayStraight Alliance (GSA) noemt, kwam met dit idee.

Geen hogere subsidie BiblioNu
BiblioNu krijgt voor 2019 niet de gevraagde 724.000 euro van gemeente Horst aan de Maas.
De gemeenteraad besloot dinsdag 20 november het voorstel van het College van B&W te volgen en de
bibliotheekorganisatie een subsidie van 531.145 euro toe te kennen.
Volgens het college is een verhoging van de subsidie niet verantwoord, omdat er wordt gewerkt aan
een toekomstvisie van BiblioNu.
Mocht de gemeente niet meer subsidie willen toekennen, dan is de bieb
genoodzaakt maatregelen te nemen,
zoals snijden in de personeelskosten
en minder investeren in de boekencollectie, aldus Hendriks. Tijdens
de raadsvergadering van dinsdag
20 november merkte raadslid Kay
Thijssen van Essentie op dat ‘eerst de
plannen en dan pas de centen’ moeten komen. De partij vond dat er nu
geen discussie gevoerd moet worden
over de subsidie. Eeerst moeten de
kaders van de nieuwe bibliotheekvi-

sie zijn vastgesteld. Het CDA vond dat
BiblioNu de gemeente in een lastig
parket had gebracht. “Dit was een verrassing waar we niet op zaten te wachten”, aldus John Jenniskens. Jim Weijs
van D66+GroenLinks was van mening
dat het college het voorbestaan van
de bibliotheek bewust op het spel zet.
“Dat vind ik zeer kwalijk. Ik wil dan ook
de toezegging van de wethouder dat de
bibliotheek niet failliet gaat.” Die toezegging wilde wethouder Han Geurts
hem niet geven. “Mocht echter in de
loop van 2019 blijken dat de bibliotheek
failliet dreigt te gaan, dan komen we
met een nieuw voorstel naar de raad.
Toezeggen dat de bieb niet failliet
gaat, is hetzelfde als een blanco

cheque geven”, vond de wethouder. “Het is niet in beton gegoten dat
BiblioNu het bibliotheekwerk in Horst
aan de Maas uitvoert”, merkte Richard
van der Weegen van de PvdA op.
De SP verweet het college tunnelvisie
te hebben als het gaat om de verhuizing van de bieb naar ’t Gasthoês en
vroeg zich af waarom dit per se nodig
is. “De bibliotheek is geen veredelde
boekenruilkast en mag niet verder
uitgekleed worden”, aldus Sonja van
Giersbergen. Het voorstel van de partij om de subsidie eenmalig toch te
verhogen haalde het niet. Datzelfde
gold voor het voorstel van de VVD om
BiblioNu de tijd te geven om in januari
met een herstelplan te komen.

Kari Wijnen (15) en Lisa Hewett
(18) zijn twee van de leerlingen die
in het groepje zitten. Lisa is vanaf het
begin betrokken bij de GSA. “Ik weet
niet hoe het precies is ontstaan op
onze school. Wel weet ik dat de GSA
een netwerk is in heel Nederland.
Allerlei scholen hebben zich hierbij
aangesloten.” De regenboogtrap is een
initiatief vanuit de leerlingen, vertelt
Kari. “We willen homoseksualiteit
bespreekbaar maken voor de
leerlingen op het Dendron College.
Er heerst toch een verkeerd beeld en
we willen laten zien dat er helemaal
niets mis mee is als je homoseksueel
of biseksueel bent.”
Momenteel bestaat de GSA uit
ongeveer twintig leden. Er zit ook
een aantal docenten in de groep.
“Sommigen van hen zijn ook uit de
kast gekomen”, vertelt Lisa. “Maar niet
iedereen in onze groep is homo of
biseksueel. Tegenwoordig zit er ook
een aantal jongens en meisjes in onze
club dat hetero is. Dat is alleen maar

mooi, zo krijg je een heel verschillend groepje met alle seksualiteiten
bij elkaar.” De Gay-Straight Alliance
organiseert bijeenkomsten waar
allerlei punten worden besproken die
gaan over homoseksualiteit. Zo wordt
er gepraat over hun ervaringen en of
er problemen liggen waar ze tegen
aan lopen. Daarnaast organiseren de
leden activiteiten binnen de school om
homoseksualiteit meer bespreekbaar
te maken. De regenboogtrap is een
initiatief vanuit de GSA. Momenteel
zijn de leerlingen druk bezig met activiteiten te plannen rondom Paarse
Vrijdag 14 december. “Dat plan staat
nog in de kinderschoenen”, vertelt
Kari. “We hebben ideeën om samen
met de leerlingen van verzorging
roze cupcakes te maken. Natuurlijk
gaan we de hele school versieren in
ons thema. Het is belangrijk dat geen
verkeerd beeld ontstaat over homo
seksualiteit. Wij zijn allemaal hetzelfde
en er is niets mis mee als je op je
eigen geslacht of beide valt.”
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Dag voor de Rechten van het Kind

Gemeente reikt jeugdlintjes uit
Joanna Hulsbosch en Charlotte van Dongen hebben beide op dinsdag
20 november, de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, een
jeugdlintje gekregen. Ze kregen de onderscheiding uit handen van
burgemeester Ina Leppink-Schuitema en wethouder Thijs Kuijpers van
gemeente Horst aan de Maas.
Gemeente Horst aan de Maas reikt
elk jaar jeugdlintjes uit aan kinderen
en jongeren die hebben bijgedragen
aan de gemeenschap van Horst aan de
Maas. Joanna Hulsbosch (8) uit Horst
kreeg een lintje in de categorie

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

kinderen in de leeftijd tot en met 12
jaar. Joanna heeft een aantal
traumatische jaren achter de rug
heeft, onder meer als gevolg van
pesten. Daardoor zit ze vaak met
zichzelf in de knel. Toch zet zij zich in
voor anderen. Joanna organiseert elke
woensdagmiddag bij de Stichting His
Hope, dat werd opgericht door haar
moeder, een kidsmoment om
kinderen uit verschillende culturen
samen te brengen en zo van elkaar te
leren. Joanna helpt bij spelletjes of
knutselen en tijdens studiedagen en
vakanties zorgt ze voor een
bewegingsparcours in de gymzaal voor
jong en oud. “Het is ontzettend
bijzonder dat een meisje dat het zelf
niet gemakkelijk heeft het toch elke
keer weer voor elkaar krijgt om er
voor anderen te zijn”, aldus de
gemeente.
Bij de 16-jarige Charlotte van
Dongen uit Sevenum werd drie jaar
geleden leukemie geconstateerd. Er
volgde een periode van intensieve
behandeling. Aan haar ziekte heeft ze
een meterslange kralenketting overgehouden. Elke kraal staat voor een
behandeling die ze moest ondergaan.
Toen de mensen van Make-A-Wish aan

Charlotte vroegen of ze een wens had,
was haar antwoord: ‘Mijn ouders hebben het best goed en kunnen een wat
duurdere wens van mij eventueel zelf
betalen. En andere kinderen zijn veel
zieker dan ik. Geef mijn wens daarom
maar aan iemand anders.’ De mensen
van Make-A-Wish waren hier zo van

onder de indruk dat ze haar vroegen
Jeugdambassadeur Limburg te worden voor de organisatie. Inmiddels
heeft Charlotte onder meer speeches
gehouden op scholen als het Valuas,
Den Hulster en Blariacum. Ook heeft
ze gesproken tijdens een benefiet in
het Venlose Domani en was ze te gast

bij Avondgasten van L1. Zij droeg haar
lintje op aan Sid de Mulder.
Het college van burgemeester en
wethouders vinden beiden een voorbeeld voor andere kinderen en jongeren en heeft besloten aan hen het
jeugdlintje van de gemeente Horst
aan de Maas toe te kennen.

Niels van Rens
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Iris Cöp, Fenna Deters,
Sylke Deters en Lieke Mooren
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl

Pluim voor Harrie Gielens
Harrie Gielens uit Griendtsveen heeft woensdag 14 november een Pluim gekregen van burgemeester Ina Leppink-Schuitema van gemeente
Horst aan de Maas. De Pluim is een persoonlijke waardering van de burgemeester voor inwoners, organisaties, verenigingen of instanties
uit Horst aan de Maas.
Gielens ontving de Pluim
vanwege zijn inzet voor Stichting
Bokkenollen. Als lid van de
biljartvereniging nam hij destijds
het voortouw in de organisatie
van dit evenement. Hij stelde
zijn werkplaats ter beschikking

voor het maken van hindernissen,
materialen die men nodig had (zoals
steigers en kranen) konden bij hem
geleend worden en hij benaderde
zijn netwerk voor sponsoring van het
evenement. Gielens is actief betrokken
bij de ontwikkeling en bouw van

de hindernissen, die voor 90 tot 95
procent zelf gebouwd worden, en gaat
altijd voor kwaliteit en veiligheid. Ook
tijdens het evenement is hij bijzonder
actief en hij geeft hoge prioriteit aan
het creëren van een goede sfeer onder
de vrijwilligers. “Dankzij de inzet

van de heer Gielens heeft Stichting
Bokkenollen Griendtsveen een
goede basis en is het evenement
uitgegroeid tot een jaarlijkse
traditie die in 2018 voor de 21e
keer heeft plaatsgevonden”, aldus
burgemeester Leppink-Schuitema.

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.

Einde aan Armoede in 2025

Netwerkbijeenkomst voor professionals, vrijwilligers en inwoners in
Horst a/d Maas die te maken hebben met armoede.

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

Maandag 26 november 2018, aanvang 20.00 uur,
MFC De Zwingel, Beemdweg 4, 5962 AT, Melderslo

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.

Voor meer informatie en om aan te melden:
www.horstaandemaas.nl/bijeenkomstarmoede

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl
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Jubileum fanfare St. Nicolaas

20% korting op de gehele collectie

‘Alles draaide om
de fanfare’
De fanfare van Broekhuizenvorst die in Broekhuizen een serenade komt brengen? Dat kan toch eigenlijk niet,
vond een groepje mannen in 1948. En dus zag fanfare St. Nicolaas 70 jaar geleden het levenslicht in Broekhuizen.
Dit jubileum wordt op zaterdag 24 en zondag 25 november gevierd met een feestweekend.

BLACK
FRIDAY
WEEKEND

23-24-25 november

20% korting

op alle
kunst-kerstbomen
Geldig tegen inlevering van deze advertentie.
Geldig t/m 28 november 2018 en
niet geldig i.c.m. (coupon)acties

zonnetje gezet en ontving voor zijn
70-jarig lidmaatschap een trofee
die nu trots staat te pronken op de
schouwmantel.
Hoogtepunten zijn er genoeg
volgens de twee muzikanten. Zoals het
behalen van het landskampioenschap
tijdens het concours in Haarlem
in 1981 en het verkrijgen van de
Limburgse titel, die toen van de
fanfare van Broekhuizenvorst werd
gewonnen. “Een beetje gezonde
rivaliteit is er wel”, grapt Van Megen.
Op het concours in 2017 kreeg de
vereniging de eerste prijs met lof.
“We zitten op alle fronten in de lift.
Zo hebben we er het afgelopen jaar,
tien nieuwe leden bijgekregen.”
Daarnaast noemen de twee nog de
concertreizen naar onder andere
de Eifel en de band met het Duitse
Ellenstedt. De oprichting van de
Vrienden van de Fanfare in 1998,
bij het vijftigjarig bestaan, is ook
een hoogtepunt. “Dat heeft voor
een enorme impuls gezorgd, zeker
op financieel gebied.” Naast deze
mooie momenten, waren er ook
dieptepunten. Problemen met een
dirigent leidde er in 1961 toe dat een

groot deel van de fanfare opstapte.
Met het aanstellen van een nieuwe
dirigent, keerde de rust weer terug.
Beide heren noemen de fanfare een
hechte club. “Niets is de leden teveel”,
zegt Van Megen. Om geld in het
laatje te krijgen worden kerstbomen
verkocht, rozen geoculeerd en
kassen opgeruimd. Het volgende
hoogtepunt in de historie van de
fanfare wordt het feestweekend op
24 en 25 november. Op zaterdag
24 november is er een Top2000concert en op zondag 25 november
Frühshoppen. “Het Top2000-concert
wordt gegarandeerd spectaculair”,
belooft Hay van Megen.
“Muziek maken is mijn levensmotto”, geeft Van Megen aan. “Het is
me met de paplepel ingegoten. Ik kan
me mijn eerste optreden nog goed
herinneren. Dat was in 1954 tijdens
de sacramentsprocessie, ik vond het
geweldig.” Vousten vult aan: “Ik vond
het altijd prachtig om te doen en heb
het met veel plezier gedaan. Alles
draaide om de fanfare.”
Kijk voor meer informatie
over het jubileumweekend op
www.fanfarestnicolaas.nl

Gezondheidscafé
Gezondste Regio 2025
Organisatie Gezondste Regio 2025 houdt op woensdag 28 november een gezondheidscafé op het kantoor
van Rabobank in Hegelsom. Gastheer Rob van Lieshout leidt de avond, die in het thema van gezondheid staat.
Tijdens deze avond worden er
pitches gehouden rondom het thema
gezondheid. Daarna is er de mogelijkheid om over deze pitches een
gesprek te voeren met de aanwezi-

gen. Onder andere Rabobank HorstVenray is aanwezig op deze avond. Zij
vertellen over hun doel en over hun
denk- en werkwijze die zij hanteren in
hun ambitie om Noord-Limburg in 2025

de gezondste regio van Europa te
maken. De avond start om 19.15 uur.
Kijk voor aanmelding en meer informatie op www.gezondsteregio2025.
nl/gezondheidscafe/

elke
zondag
open

HALLO

Jan Vousten (85) kan het zich nog
heel goed herinneren, de oprichting
van fanfare St. Nicolaas. “Dat was bij
café Coenders. Met een paar anderen stond ik achter in de zaal op een
tafel, zo nieuwsgierig waren we naar
wat er ging gebeuren. We vonden
het prachtig”, lacht hij, al vanaf het
begin lid van de vereniging. De directe
aanleiding voor de oprichting was de
gouden bruiloft van Hay van Megen’s
grootouders in oktober 1947. “De fanfare van Broekhuizenvorst kwam toen
een serenade brengen. Enkele inwoners vonden dat we dat in het vervolg
toch eigenlijk zelf moesten kunnen”,
licht Van Megen (73) toe. “Mijn oom,
die net als mijn vader lid was geweest
van de fanfare in Leunen, was één
van de oprichters.” Van Megen werd
in 1954 lid van de vereniging. Van
1988 tot 2009 was hij voorzitter van
St. Nicolaas. Ook Vousten heeft in het
bestuur gezeten. “Op een gegeven
moment kon ik de repetities niet meer
combineren met mijn eigen bedrijf en
werd ik lid van het bestuur. Dat ben ik
37 jaar geweest.” Net als Van Megen
is ook hij erelid van de muziekvereniging. Onlangs werd hij nog in het

WWW.LEURS.NL

“Dankzij de Slender You
Bewegingsbanken kan ik
ondanks mijn artrose toch
actief sporten en heb ik veel
minder klachten. En door
de behandelingen met de
Medicell kan ik weer
een rokje aan!”
Lees het hele verhaal op onze site
onder de button:

an de
Actie v :
maand op
rting
50% ko ste
de eer
llMedice g!
elin
behand

Haddasah du Croix
Slender You Fit klant.

SLENDER YOU FIT

VOOR BEWEGEN, EEN BETER FIGUUR EN EEN STRALEND UITERLIJK
BEWEGINGSBANKEN • VOEDING • FIGUURCORRECTIE • VACUTRAINEN • ONTHAREN

Weltersweide
Horst- -Tel:
Tel:0495
077 3984971
Kerkstraat
70,1,
Weert
- 543919 - www.slenderyoufit.nl
www.slenderyoufit.nl
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Omringd door vele liefdevolle handen is van ons heengegaan,
mijn lieve vrouw, onze lieve mam en oma

Ut is good zoewe
Hoije Wah

Iet Janssen-Pubben

Jan Daniëls

echtgenote van

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Janssen

echtgenoot van

* Sevenum, 25-10-1926

† Sevenum, 17-11-2018

Sevenum Jan Janssen
Londen Bart en Janaina
Yann, Ugo
Sevenum Karin en Ruud
Brian en Sanjeevani
Ella, Jeffrey, Waylon
Nathalie en Patrick
Ryan
Robin

Leen Daniëls-Teeuwen

Correspondentieadres: Gentiaan 14, 5975 TG Sevenum.
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag
23 november om 10.30 uur in de parochiekerk HH. Fabianus en
Sebastianus, gelegen aan de Kerkstraat te Sevenum. Voorafgaand
aan de dienst is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Later in de middag zal mam in besloten kring naar het crematorium
worden begeleid.

Dankbaar en gelukkig zijn
wij met de geboorte van
onze dochter en zusje

Horst, 17 november 2018
Van Wijlickshove 6, 5973 KG Lottum

Alice Giebels
18 november 2018
Babette Ophof
Willem Giebels
Alexander, Julia
Prins Mauritslaan 5
1405 CS Bussum

De crematieplechtigheid heeft vandaag
donderdag 22 november in Venlo plaatsgevonden.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Een bijzonder woord van dank aan alle betrokken medewerkers
van de thuiszorg van het Groene Kruis en de dagbesteding van
Sevenheym voor hun liefdevolle verzorging.

Zoekt u stalling voor uw caravan of
camper? Caravanstalling Tongerveld in
Maasbree. Bel 06 53 94 67 77.
T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen/
frees/spitmachine/kieper/mesttank/
weibloter/schudder/hark/maaier/
tractor enz. V. Dijk 06 19 07 69 59.
Kantoorruimte Horst-centrum, div.
afmetingen, vanaf € 250,= BusinessCentrum Horst tel. 06 24 19 24 01.
Langer genieten van uw terras
overkapping!! 06 22 27 44 35.
www.zeilmakerijsevenum.nl
Kaldenbroeck zoekt vega kok.
Werktijden in overleg, mogelijk op
projectbasis. Info@kaldenbroeck.nl.
Bij Constance, maandag t/m zondag
open. Beauty, pedicure en voetreflex.
www.bijconstance.123website.nl
Galerij Klavertje Vier
open zondag 25 november van 11.00
tot 17.00 uur. Americaanseweg 108C
5964 PB Meterik
www.galerijklavertjevier.nl
Zo. 25 nov. klankschaal meditatie
concert. Kaldenbroeck Lottum. 16.00 17.30 uur. Deelname € 15,00.

Nina

Geboren

Joppe
16 november 2018
Zoon van
Bart Hermans & Mieke Vervoort
Broertje van Puck & Sam
Nusseleinstraat 3a
5966 NH America

Welkom lief meisje!

Geboren op
13 november 2018

Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten,
gelieve dan deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Te koop particuliere bouwkavel In
Veulen, rustig gelegen. Perc 525 m2.
Tel. 06 12 23 44 28.

11 november 2018
Dochter van Margje en Ruud
Alaerds-Swinkels
Achter de Pastorie 27
5962 BB Melderslo

Leen
Marcel en Miranda
Chantal en Geert

Woensdag 21 november is er gelegenheid om persoonlijk afscheid
te nemen van mam van 19.30 uur tot 20.15 uur in het
uitvaartcentrum, gelegen aan de Nijverheidsstraat 4 te Horst.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.

Janne

Hij overleed in de leeftijd van 75 jaar

Eindhoven Elmie
Valkenswaard Paulien en Arjan
Ilian en Jette
Elien

Geboren

Soof
Dochter van:
Rick Rooijakkers
en Anique Gommans
Eelserstraat 25
5986 AP Beringe

Natuurlijke ondersteuning bij:
menstruatie-, overgangs- en
prostaatklachten. Meer info:
www.praktijkgerhegger.nl 077 398 55 40
Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Voor al uw blijvende en betaalbare
kerstdecoraties. Miny Kanters,
v. Bronckhorststr. 92. Tel. 398 51 08.
Te huur opslagruimte in Melderslo
(Leeuwerweg 15), 85 m2
(6 x 14m), hoogte 4m, vorstvrij,
verhard buitenterrein, heftruck
aanwezig. Tel. 06 12 84 75 92.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Maken en verstellen van kleding.
Jouw Stijl Mijn Stijl
Open di. en vrij. 10-12. Buiten
openingstijden bel: 06 52 39 50 16
van Bronckhorststraat 32 Horst.
jouwstijlmijnstijl@kpnmail.nl
www.jouwstijlmijnstijl.nl
Kerstworkshop Bouquetterie ‘t Hofje.
Maak zelf een sfeervol kerststuk.
Keuze uit 2 workshops. Start v.a.
maandag 10-12 18.30 uur. Div. data.
Meer weten? Tel. 077 464 20 17,
voorbeelden in de winkel.

Vier generaties
Hanny van Rens uit Melderslo is moeder geworden van Eva. Met haar geboorte zijn de vier generaties in de familie compleet. De oma van Eva is Marjan van Rens-Christiaens en de overgrootmoeder
is Door Christiaens-Hendrix.
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Bart Marcelissen
is De Sterkste Junior
Bart Marcelissen (23) uit Horst deed onlangs mee aan de wedstrijd ‘De Sterkste Junior’ in Leeuwarden. Na er
anderhalf jaar uit te hebben gelegen met een zware blessure, moest dit zijn comeback worden. En dat lukte,
hij won de wedstrijd en mag zichzelf De Sterkste Junior van Nederland noemen.

Kerstroos
Helleborus niger
Kerstroos

‘Christmas Carol’.
Helleborus
niger
Ø 12 cm. Carol’.
‘Christmas
Per
Ø
12stuk
cm. Per stuk

ZONDA

G

OPEN

4.

6.99

99

VAN 12
.00
TOT 17.0
0
UUR

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 47. GELDIG VAN 22-11 T/M 28-11. OP=OP

De Sterkste Junior is kort gezegd
een wedstrijd waarbij de sterkste wint. De deelnemers voeren vijf
opdrachten uit, waarbij het bijvoorbeeld gaat om tijd of om de zwaarte
van gewichten. “De opdrachten tijdens
De Sterkste Junior waren vrachtwagen
trekken, boomstam tillen, boomstam
sjouwen, hoog gooien en de ‘stones’,
waarbij je zo snel mogelijk zo veel
mogelijk betonnen ballen op platformen moet plaatsen”, legt Bart uit. De
wedstrijd is voor jongeren tot en met
23 jaar. “Je kunt je er gewoon voor
opgeven, maar je moet natuurlijk wel
een bepaalde basissterkte hebben,
anders heeft het geen zin om mee te
doen. Als je je opgeeft, sta je bij de
junioren meteen in de finale. Ik nam
het op tegen zeven anderen.”
Bart wist op drie van de vijf onderdelen de meeste punten te behalen.
Ook op de andere twee onderdelen
scoorde hij goed, waardoor hij na
afloop van de wedstrijd de titel van
De Sterkste Junior kreeg. Daar heeft
hij hard voor moeten trainen. “Dit was

mijn eerste wedstrijd na een zware
blessure. Ik heb anderhalf jaar geleden een borstspier afgescheurd en
daar heb ik lang van moeten revalideren. Dit was mijn comeback en dat is
gelukkig goed gegaan.” Hij voegt toe:
“Dat maakte het natuurlijk extra spannend, omdat je na anderhalf jaar toch
wat twijfelt aan je eigen krachten.”
Trainen doet Bart normaal gesproken drie à vier keer in de week.
Daarvan staat hij twee dagen per
week in de sportschool en de overige
dag(en) traint hij in Weert. “Dat is op
locatie bij iemand die ook De Sterkste
Man doet. Die heeft zijn schuur omgebouwd tot trainingsruimte.” Daar kon
Bart zich dus echt gericht voorbereiden op de wedstrijd van 10 november. “Zo’n twee maanden van tevoren
hoor je wat de onderdelen zijn, die
verschillen namelijk per wedstrijd”,
legt hij uit. “Daar ga je dan gericht op
trainen.”
Het is niet alleen trainen, Bart
moet ook het een en ander laten voor
zijn hobby. “Ik drink niet, ik rook niet

en ik moet er goed op letten dat ik
veel eiwitten en koolhydraten binnenkrijg. Ook zorg ik dat ik iedere nacht
acht uur slaap krijg, want ook dat is
belangrijk.” Zijn omgeving reageert
niet altijd goed. “Er zijn veel vooroordelen over de sport. Mijn moeder vond
het bijvoorbeeld eerst niet zo leuk. En
dat snap ik ook wel, want je verandert qua uiterlijk. Nu vindt ze het wel
leuk, ze is ook mee geweest naar de
wedstrijd en vond het geweldig dat
ik won. Net als mijn vrienden en mijn
vriendin, die steunen me ook.”
Bart is nu zo’n zes jaar bezig met
de sport, die officieel ‘Strong Man’
heet. “Het begon met fitnessen op
mijn 16e en daarna ben ik er eigenlijk
een beetje ingerold.” Het mooie aan
de sport vindt Bart dat hij zichzelf
kan blijven ontwikkelen. “Als je zo’n
wedstrijd dan uiteindelijk wint, dan
geeft het helemaal een euforisch
gevoel”, zegt hij lachend. “En dit is
pas het begin. Volgend jaar ga ik naar
de senioren en dan ga ik eigenlijk pas
echt meedoen.”

Jos Schatorjé geridderd
Jos Schatorjé uit Meterik heeft vrijdag 16 november een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij kreeg
het lintje uit handen van burgemeester Ina Leppink-Schuitema van gemeente Horst aan de Maas bij zijn
afscheid als directeur van het Limburgs Museum in Venlo.
Schatorjé (63) werd voor zijn
verdiensten voor onder meer
het Limburgs Museum, LGOG
Kring ter Horst, Stichting Beheer
Kunstschatten St. Lambertus Horst
en stichting Museum de Kantfabriek
benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Op provinciaal en
nationaal niveau zette Schatorjé zich
onder andere in voor Vereniging
Overkwartier Gelre, Stichting Historie
Peel-Maas-Niersgebied en de
Museumvereniging.

“Als algemeen directeur en
bestuurder stond de heer Schatorjé in
1992 aan de basis van het Limburgs
Museum en het concept dat zou
worden gehanteerd. Met oog voor
de verschillende doelgroepen en
hun interesses heeft hij dit museum
gemaakt tot een volwaardig instituut
van het Limburgs Erfgoed, waar jaar
in jaar uit meer bezoekers op afkomen
dan tevoren geprognotiseerd”,
aldus Leppink-Schuitema. “ Hij heeft
daarmee onomstotelijk bijgedragen

aan het historisch besef van
velen, binnen en buiten de
provinciegrenzen. Nationaal en
internationaal wordt zijn kennis
en ervaring geroemd. Kortom, de
inzet van de heer Schatorjé voor
de cultuurgeschiedenis en het
uitdragen daarvan naar jong en oud
is van groot belang geweest voor de
regio, de provincie Limburg en over
grenzen heen.” Een week eerder
werd Schatorjé al benoemd tot
Limburg van Verdiensten.

De werkgever voor bouw
en technisch personeel
Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66
info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl

Zondag 25 november 09.00 - 15.30 uur

rommelmarkt
Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST

r dan
verhuurt méé
en!
kr
alleen markt am

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Crist Coppens
Alleen dinsdag 27 november 2018

half-om-half gehakt
hele kilo halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Herinner mij
niet in sombere dagen.
Herinner mij
in de stralende zon.
Herinner mij
hoe ik was, toen ik nog alles kon.

Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent,
als je mensen ziet, maar ze niet echt meer herkent,
als je toch blijft strijden om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven.
Dankbaar voor alle jaren die wij met haar mochten beleven
hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve moeder, schoonmoeder en oma

Mia Wilbers-Verhaegh
~ Mia ván Boors Hem ~
weduwe van

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid,
bezorgdheid en liefde is van ons heengegaan ôs mam en oma

Riek Drissen-Jakobs
echtgenote van

Joep Wilbers
* Horst, 16 september 1936

Jac Drissen †

† Horst, 19 november 2018

Ton en Inge Coppus
Cato
Fiene
Correspondentieadres: Seine 32, 7007 MR Doetinchem

Peter en Lea
Roy en Moniek, Lynn, Iris
Kim
Joan en Francie
Patty
Lambert en Karin
Kay
Gitte
Marian en Richard
Zoë
Kyra

Aansluitend zullen wij Mia in besloten kring naar het crematorium
begeleiden.
Gelegenheid tot afscheid nemen van Mia op donderdag 22 november van
16.30 tot 17.15 uur in uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst.
Theo Arts, Horst-Venray

We zijn dankbaar dat we voor

Mia Wilbers-Verhaegh
Mie vaan Boors Hem
mochten zorgen en nu zijn we verdrietig omdat we van haar afscheid
moeten nemen. We zullen Mia, met haar mooie brede lach,
haar gezelligheid en zorgzaamheid gaan missen.
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.
Bewoners, medewerkers en
vrijwilligers van Gooiendaag
zorg voor ouderen

19 november 2018
De avondwake wordt gehouden op donderdag 22 november om
19.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te
Venray. Aansluitend kunt u tot 20.30 uur persoonlijk afscheid nemen
van ôs mam en oma.
De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 23 november
om 10.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen op
bovengenoemd adres.

Voetballen, biljarten, een pilsje, dat was genoeg
Gewoon gezelligheid, daarvan genoten we samen, al die 40 jaren lang
Je was er bij vanaf het begin, één van ons, zonder poespas
Tot die onzichtbare vijand kwam, uitzichtloos en oneerlijk
Nu ben je niet meer onder ons, maar hopelijk verlost van je lijden

Herfst
Het laatste blad viel van de tak
Er zal geen nieuwe meer groeien
De tak sterft af, net als het blad
En nimmer zal hij meer bloeien

Geschokt hebben wij kennisgenomen van het toch nog plotselinge
overlijden van ons lid van het eerste uur

Wij zijn verdrietig dat we afscheid hebben moeten nemen van

Ger Manders
Wij hebben Ger leren kennen als een gewaardeerd lid van onze
vereniging. Een man van weinig woorden: “Doe maar gewoon,
dan doe je gek genoeg.” Een praatje, een pilsje, gewoon erbij
zijn, dat was Ger. Als grensrechter jarenlang steevast bij onze
voetbalwedstrijden, als biljarter altijd paraat.
Wat begon met moeite om te slikken, werd uiteindelijk
een doodsstrijd. Aan die ongelijke strijd is nu een einde gekomen.
Véél en véél te vroeg.

Frans Roelofs
* 24 oktober 1938

Horst

De muziekvereniging tevens
bedankt voor de mooie muziek
bij de heilige mis.
Toon en Dien
Rutten-Driessen

Caravanstalling in Swolgen.
Nog enkele plaatsen vrij voor caravans.
Tel. 06 22 79 20 60.
Leren bridgen? Bridgeclub
Horst verzorgt in januari een
beginnerscursus. Informatie: bij de
voorzitter 06 15 47 43 73.
Gezaagd en gedroogd (appel)
kachelhout afhalen in Baarlo €35,- /
box ca. 0,9m3. Bel Theo 06 50 26 07 02.
Vanaf 4 december
kerstworkshops in Atelier De Stal.
Workshops met heel veel natuurlijke
materialen, voor binnen of buiten voor
grote en kleine groepen. Interesse?
Monique 06 12 69 79 35.
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.
Atelier De Stal. Cursisten exposeren
bij Oomen in de kas. Kerstworkshops
in De Stal. Zondag 2 december
11.00-17.00 uur. www.atelier-destal.nl
Volg ons via facebook!!!!
Kantoorruimte Horst-centrum,
div. afmetingen, vanaf € 250,=/mnd,
BusinessCentrum Horst
tel. 06 24 19 24 01.

† 15 november 2018

Familie Roelofs
Correspondentieadres:
Nieuwstraat 38
5961 HD Horst
De crematie heeft inmiddels
in familiekring plaatsgevonden.

Ger, bedankt!
Wij wensen Nel, Twan, Leon, Peter en familie
veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

60 jaar getrouwd
Gefeliciteerd!

Wij willen iedereen bedanken
voor de vele felicitaties, mooie
kaarten, bloemen en cadeaus
ter gelegenheid van ons
60-jarig huwelijk.

Zij overleed in de leeftijd van 80 jaar.

De herdenkingsdienst vindt plaats op vrijdag 23 november om 10.30 uur
in de parochiekerk H. Lambertus te Horst.

Wies en Mientje
Peeters

Dag en nacht bereikbaar

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Bestuur en leden Sterren Boys

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Gezellige rommelmarkt
Wieneshof Horst zondag 25 nov;
9-15.30 uur www.HH-marktkramen.nl
06 25 05 18 94.
Jos Computerhulp.
Computerproblemen, les of website.
Vraag hulp! 06 10 71 00 70 of
www.joscomputerhulp.nl

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

www.theoarts.com

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

w w w. b o b n o t e n . n l
0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl
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Wereldlichtjesdag
in Sevenum
Op het Pastoor Vullinghsplein in Sevenum wordt op zondag
9 december Wereldlichtjesdag Noord-Limburg georganiseerd. Op deze
dag branden in de avonduren over de hele wereld lichtjes voor alle
kinderen die, op welke leeftijd dan ook, zijn overleden.
Vanaf 18.30 uur zijn bezoekers welkom in Sevenum. Dan
kan ook aangegeven worden of
er voor bepaalde personen een
kaarsje gebrand mag worden. Vanaf
18.45 uur loopt een stoet een korte
tocht van 500 meter naar de Blokhut
aan Het Vongerde in Sevenum.
Daar worden de gemiste kinderen
herdacht. Tijdens de dienst zingen

Dreumel huldigt jubilarissen
Carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst huldigde zondag 18 november een aantal jubilarissen.
Dit vond plaats tijdens de traditionele brunch die jaarlijks op de eerste zondag na 11 november
wordt gehouden, als officiële start van het carnavalsseizoen voor de vereniging. Gehuldigd werden
Will Deckers, Roland van Helden en Johan Janssen voor 11 jaar lidmaatschap, Leon van den Bekerom,
Ger Gubbels, Piet Raassens, Frans Speijken en Joop Versleijen voor 22 jaar lidmaatschap en
Eric Beurskens en Fons Vullings voor 33 jaar lidmaatschap. (Foto: Archief D’n Dreumel / Suzanne Verhappen)

Kwekerscafé in Lottum
De Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas organiseert op donderdag 29 november het jaarlijkse Kwekers
café in Café de Harmoniezaal in Lottum. Tijdens deze avond wordt ingegaan op de kwekerij van de toekomst.
Dit jaar wordt het Kwekerscafé
voor de tiende keer gehouden en
voor de laatste keer georganiseerd
door Leo van de Laak. Er is een
aantal sprekers uitgenodigd dat

ingaat op de toekomst van de
boomkwekerij.
Het Kwekerscafé is voor
iedereen toegankelijk en het is de
bedoeling dat het een interactieve

avond wordt. Vanaf 19.15 uur
zijn geïnteresseerden welkom.
De avond duurt tot 22.00 uur,
waarna er gelegenheid is om na te
praten.

Start aanleg ‘Hoês
wei beej Crouwels’
Familie Draak, Stichting Landschap Horst aan de Maas en gemeente
Horst aan de Maas hebben het initiatief genomen voor het herstellen
van de ‘Hoêswei’ in Kronenberg. Op zaterdag 24 november worden de
eerste fruitbomen en hagen geplant.
De initiatiefnemers hebben met
medewerking van IKL, Stichting
Groengroep Sevenum, de dorpsraad
en de inwoners van Kronenberg dit
plan kunnen realiseren. Het doel
van het herstel van ‘De Hoêswei’
is het verbeteren van de leefomgeving voor insecten. Samen met
vrijwilligers en een aantal kinderen
uit Kronenberg worden insectvriendelijke bomen en struiken geplant.
Daarnaast wordt er een poel aangelegd en worden er twee poorten
geplaatst. In het afgelopen voorjaar
is al een insectenhotel gebouwd. ‘De

Werken in een hecht team
met een prima salaris?

SOLLICITEER!

Sinds 1934 weckt Aarts Conserven verse
asperges, kersen en peren. We zijn een
gezond familiebedrijf met een duidelijke
visie. Onze producten staan bij alle bekende
supermarkten en groothandels op het schap.

Marloes Nogarede en Sanne Hesen
live, onder begeleiding van Koen
Muijsers. Ook is dan het speciaal voor
deze dag geschreven lied Precious
Child te horen. Na afloop van de
dienst is er de mogelijkheid om
samen te komen bij het haardvuur
in de Blokhut. Kijk voor meer informatie op de Facebook-pagina van
Wereldlichtjesdag Noord-Limburg.

MONTEUR TECHNISCHE DIENST

Hoêswei’ is bedoeld om de betrokkenheid met de natuur bij dorpsbewoners te stimuleren. Het motto
van dit initiatief is dan ook ‘Samen
leren in de hoêswei beej Couwels’.
De initiatiefnemers hopen dat meer
mensen hun eigen erf insectvriendelijk gaan inrichten. Het startsein
voor de aanleg van ‘De Hoêswei beej
Crouwels’ wordt gegeven op zaterdag 24 november op het erf van de
familie Draak aan de Simonstraat
in Kronenberg. Van 9.00-12.00 uur
worden er dan fruitbomen en hagen
geplant.

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

NIEUW IN STRAELEN

MBO 40uur/wk

MEDEWERK(ST)ER ETIKETTEERAFDELING
LBO / MBO 40uur/wk

MEDEWERK(ST)ER KWALITEITSZORG
MBO+ / HBO 40uur/wk

MEDEWERK(ST)ER PRODUCTIE
LBO / MBO 24-40uur/wk

AARTS
CONSERVEN
ZO LEKKER

Kijk op onze website voor de complete
vacatures en meer info over ons bedrijf

WWW.AARTSCONSERVEN.NL

Matrassen & lattenbodems
Schuimrubber naar wens
op maat gesneden
Caravan- en bootstoffering
Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 14.00 - 17.00 uur
Schaumstoff-Meister
Industriegebied Zand I
Zeppelinstr. 22
D-47638 Straelen
Tel. 0049/2834/944 944 4
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Sinterklaas bezoekt Horst

Vogelmarkt in
Meerlo

Sinterklaas brengt samen met zijn pieten zaterdag 24 november een bezoekje aan Horst. Om 15.00 uur
vertrekt hij bij de blokhut van Jong Nederland, daarbij geholpen door de vrijwilligers van de vereniging, voor
een tocht door het centrum, om 16.00 uur is er een feest in de Mèrthal.

Vogelvereniging de Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o. organiseert op zondag 25 november haar maandelijkse vogelmarkt. De markt
wordt gehouden in zaal ‘t Brugeind in Meerlo en duurt van 09.30 tot
12.00 uur.
Op deze markt kunnen vogels
worden gekocht en verkocht. Verder
kunnen ook vragen gesteld worden over het houden van vogels of
kunnen bijvoorbeeld de nagels van
een eigen kanarie of andere vogel
geknipt worden. Vogels dienen aan-

geboden in de daarvoor bestemde
kooien, maximaal twee vogels per
kooi. Duiven en kwartels worden niet
toegelaten zonder inentingsbewijs.
Neem voor meer informatie contact
op met Ton Gordebeke, 0478 53 13
29 of jamd.gordebeke@home.nl

Kerstwandeling
Kasteelse Bossen
Landschap Horst aan de Maas organiseert op donderdag 27 december haar jaarlijkse kerstwandeling in Horst. Naast de wandeling kunnen kinderen ook meedoen aan de verkleedwedstrijd. Die heeft dit jaar
het thema winter.
De traditionele Kerstwandeling
loopt langs een weg, versierd met
kaarsjes, fakkels en vuurkorven.
Daarnaast is er langs de route op
verschillende plekken glühwein te
krijgen en is er volop muziek te horen.

De versierde route is vier kilometer
lang en loopt door de Kasteelse
Bossen in Horst. Tijdens de verkleedwedstrijd kunnen kinderen met
de mooiste, gekste, leukste of origineelste outfit kans maken op prijzen.

Onderweg houdt de stoet stop
bij het Sint Lambertusplein waar
burgemeester Ina Leppink-Schuitema
Sinterklaas ontvangt en een officieel

woordje namens alle inwoners uit Horst
aan de Maas spreekt. Wat er verder op
het Sint Lambertusplein gaat gebeuren
is nog een geheim. Daarna vindt in de

Mèrthal het Sinterklaasfeest plaats.
Er is muziek, er worden voordrachtjes
gedaan en er zijn verrassingen. Rond
17.00 uur vertrekt de Sint weer

GROEI MET
ONS MEE
Vanwege gezonde groei komen we voor de
locatie Euroveen in Grubbenvorst graag in
contact met;

• Operator (diverse afdelingen);
• Shovelmachinist;
• Heftruckchauffeur;
• Productiemedewerker;
• Medewerker technische dienst;
• Transportplanner (junior).

BVB Substrates is expert als het gaat om
het produceren en leveren van substraten
voor alles wat groeit en bloeit. Wij zijn een
familiebedrijf van Nederlandse bodem
met meer dan 100 jaar ervaring en leveren
wereldwijd aan 85 verschillende landen.
Productie geschiedt op meerdere locaties

OPEN DAG 8 DECEMBER
INSTELLING TELT

Omdat wij graag zoveel mogelijk talenten ontmoeten,
zetten wij de deur van ons bedrijf open op zaterdag
8 december 2018 van 10:00 tot 12:00 uur.

PROFIELSCHETS

Aanmelden voor de open dag of solliciteren kan
per mail t.a.v. Hugo Buitelaar;
aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl

in Nederland en Zweden. In ons bedrijf
werken dagelijks ruim 250 medewerkers
aan het optimaal beleveren van de klanten.

OPEN DAG

Omdat wij intern werken met mentorschap is er voldoende capaciteit en kennis om nieuwe medewerkers
op te leiden tot ervaren talent. Voor ons is affiniteit
met logistiek, mentaliteit en teamspirit belangrijker
dan competenties of opleiding. Heb je ervaring in een
bepaald specialisme dan is dat mooi meegenomen en
hebben wij voldoende mogelijkheden om je op lange
termijn te boeien en te binden.

• Fulltime beschikbaar;
• Flexibel inzetbaar (afhankelijk van functie en
seizoen, twee ploegendiensten);
• Woonachtig regio Noord-Limburg / eigen vervoer;
• De wil om te leren middels gezonde werkinstelling;
• Affiniteit met de branche is een sterke pre.

Op deze manier kan je in gesprek komen met onze
medewerkers en zien wat het werk inhoudt. Je bent
van harte welkom!

AANMELDEN

Meer Informatie over de organisatie kun je vinden op
www.bvb-substrates.nl
Meer Informatie over de organisatie kun je vinden op
www.bvb-substrates.nl

BVB Substrates | Euroveen B.V. Californischeweg 10-B 5971 NV GRUBBENVORST
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Winnaars Jeugdliedjesmiddag Horst
Onder de nieuwe naam ‘Niks te gek’ vond op zondag 18 november de jeugdliedjesmiddag van Jeugdcarnaval
D’n Dreumel plaats in de Shuffle in Horst. Vier duo’s traden op en streden om één van de twee plekken op de
nieuwe Dreumel-cd.

Maasbreeseweg 70
5975 BP Sevenum
077 - 467 30 06
info@ask-sevenum.nl

• APK
• Verkoop van
• Reparatie en onderhoud occasions
van alle merken auto’s
• Airco service
• Schade, taxatie en
• Gratis ophaal- en
herstel

terugbrengservice

Tevens kunt u bij ons terecht voor:

OPSLAG VAN
ZOMER-/WINTERBANDEN
Droog en vorstvrij

WWW.ASK-SEVENUM.NL

Alle vier de liedjes die deze middag ten gehore werden gebracht,
zijn dit carnavalsseizoen nog op
verschillende activiteiten van de
Jeugdcarnaval van Horst te horen.

Nika Linssen en Fabienne Huijs werden
deze middag tot winnaars uitgeroepen
met hun liedje ‘Knalle’.
De tweede plek was voor Meike
Don en Janne Muysers met ‘In

d’n optocht’.
Sarah en Joep Bos met
‘Kleurendoëf’ en Jort Versleijen en
Daan Joosten met ‘Kiek kiek kiek’
werden gedeeld derde.

Speeddate dorpsraad
Meterik met gemeenteraad
De nieuwe gemeenteraad van Horst aan de Maas was vrijdag 16 november te gast bij de dorpsraad in
Meterik. De dorpsraad had een programma georganiseerd, waarin een aantal belangrijke ontwikkelingen in
Meterik aan bod kwamen.

Bedrijfsverzorgers
gezocht!
Regio Noord-Limburg
Tuinbouw
| Vac. Nr. P015718
Varkenshouderij | Vac. Nr. P015726
Melkveehouderij | Vac. Nr. P029079
Pluimveehouderij | Vac. Nr. P029082

ab-werkt.nl/bedrijfsverzorgerworden
Je vervangt de ondernemer bij ziekte of vakantie en helpt bij
arbeidspieken. Daarbij neem je de dagelijkse gang van zaken
in het bedrijf over. Een zeer afwisselende baan, waarbij je
wekelijks – en soms dagelijks – voor een ander bedrijf
werkt. Het ontzorgen staat centraal, waarbij je zelfstandig
aan de slag gaat, maar kun je ook in groepsverband
werken. Bovendien ben je de ideale sparringpartner
voor de ondernemer. Is er een juiste match? Dan
kom je in vaste dienst bij AB Werkt!
Solliciteer via de site of stuur je CV naar:
jspierings@ab-werkt.nl o.v.v. het vacaturenummer
Na een korte inleiding en toelichting op de werkwijze van de dorpsraad, volgde een speeddate met zes
werkgroepen: de werkgroep Sociaal,
de werkgroep Openbare ruimte, de
werkgroep Wonen en dorpsontwikkeling, de werkgroep MFC, de werkgroep SAAM en de werkgroep OJC Knor
/ Meterikse kermis. De gemeenteraadsleden werden verdeeld over de

werkgroepen en de date kon beginnen. Er werd gediscussieerd over de
plannen. De werkgroepen riepen de
gemeenteraad onder andere op voor
voldoende ondersteuning voor vrijwilligersinitiatieven te zorgen om
vrijwilligers te binden en te boeien.
Daarnaast was er het verzoek om te
investeren in groene activiteiten en in
duurzame samenwerking met andere

dorpen. “We kijken als dorpsraad heel
tevreden terug op de middag”, geeft
Mathieu Tacken, voorzitter van dorpsraad Meterik, aan. “Natuurlijk kwamen
we tijd te kort, maar we hebben veel
ontwikkelingen van Meterik onder de
aandacht kunnen brengen. Wij denken
dat de energie die we erin gestoken
hebben, ons op termijn zeker voordeel
oplevert.”

De kracht van samenwerken
AB Werkt Bedrijfsverzorging
Jeroen Spierings
jspierings@ab-werkt.nl
T 06 – 21 68 66 06
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Hersengekraak tijdens dorpsquiz Hegelsom
Komkommerstukjes met roomkaas, één aan één aangesloten laptops en een hoop geroezemoes in de
Hegelsomse woonkamer. Vele Hegelsommers deden mee aan de dorpsquiz die werd georganiseerd vanwege het
5x11 jubileum van carnavalsvereniging D’n Tuutekop op zaterdag 17 november.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

ene persoon bezig was met het oplossen van een muziekrebus was de
ander druk in de weer met het doorbladeren van allerlei boeken over de
geschiedenis die het dorp kent.
34 teams van zes tot twaalf personen deden mee aan de jubileumactiviteit. De uitslag wordt zaterdag
24 november tijdens het jubileumfeest

van D’n Tuutekop bekend gemaakt.
Na de quiz was er nog een klein
feestje in Zaal Debije waar alle deelnemers zich verzamelden. De antwoorden werden druk besproken
onder de kandidaten. Want wat was
nu het antwoord op die ene vraag?
Aan het eind van de avond was er een
optreden van Aaltied Noeit Te Laat.

Internationale
vogelshow in Horst
Vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst organiseert van vrijdag
23 tot en met zondag 25 november een internationale vogelshow.
Buiten de deelname van de eigen vereniging, nemen ook verenigingen
uit Velden, Oss, Wanssum en Reuver deel aan de show.

Ze lijken wel als paddenstoelen uit de grond te schieten. Dit jaar
organiseerde bijna elk dorp wel een
dorpsquiz. Samen met een groepje
de moeilijkste, gekste en grappigste
raadsels oplossen. We hebben het hier
niet over een gemiddelde quiz die te
zien is op de televisie, maar een spel

waarbij je zintuigen zelfs geprikkeld
worden.
De Hegelsommers maakten zich
op voor 55 vragen. Die konden gaan
over de dorpsgeschiedenis tot een
doe-opdracht om alle huisnummers
met het cijfer elf langs te gaan in het
dorp. De typische Hegelsomse onder-

werpen kwamen terug. Vragen over
bonen en kippen passeerden de revue.
De deelnemers hoefden niet stil te zitten. Zo was er ook een opdracht waarbij elke groep een deelnemer naar
Zaal Debije in Hegelsom moest sturen
met een clownsneus, zwarte hoed,
vlinderstrikje en een loep. Waar de

In totaal zijn er tijdens dit
weekend 663 vogels te bewonderen.
De NBvV (Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers) stelt voorafgaand
aan de show de standaardeisen vast.
Een tiental keurmeesters keurt de
vogels aan de hand van deze eisen.
Op vrijdagavond wordt om 19.30
uur bekendgemaakt wie per klasse
de mooiste vogel heeft en welke
vereniging de wisselbeker wint.
Op zaterdag is de show geopend van

10.00 tot 22.00 uur en op zondag
van 10.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze
dagen is er ook een verkoopklasse
aanwezig. Hier kunnen deelnemers
aan de show vogels voor de
verkoop aanbieden. De verkoop
sluit op zondag om 15.00 uur. Het
weekend vindt plaats in Doelhuis de
Schutroe aan de Wittebrugweg in
Horst.
Kijk voor meer informatie op www.
vogelverenigingonsgenoegenhorst.nl

Meten = weten
De juiste start voor een geslaagde teelt.
Neem tijdig uw grondmonsters.
- Bemesting- en aaltjes monsters
met en zonder G.P.S.
- Opmeten percelen

- Gedetailleerde bodemkaarten
- Voor de juiste P.H. en Kali
– vaste gift en variabele strooien

Gedegen advies voor een optimaal teeltrendement.
Lorbaan 23a, America, 077 - 464 1999, www.timmermansagriservice.nl

BEZORGERS
GEZOCHT!
Grubbenvorst
centrum -

€ 13,66

Hegelsom

buitengebied -

€ 12,00

GA JIJ VOOR 100%
KLANTTEVREDENHEID?
Solliciteer dan bij Munckhof! Wij hebben diverse vacatures
in Horst, ben jij één van onze nieuwe collega’s?

CALLCENTER MEDEWERKER
STUDENT CALLCENTER MEDEWERKER
ACCOUNTMANAGER
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

MEDEWERKER ACCOUNTBEHEER
STUDENT PLANNER

WEEKEND/VAKANTIES

www.werkenbijmunckhof.nl
Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Naamgewazel
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De Turftreiers America

Tijdens carnaval heten de inwoners van de dorpen in Horst aan de Maas bijvoorbeeld Turftreiers, Geiten of
Dreumels. Maar waar komen deze namen eigenlijk vandaan? HALLO Horst aan de Maas ging op onderzoek uit.
Deze week: De Turftreiers uit America.

Denk je aan America, dan denk
je vast aan Rowwen Hèze, de Peel
en misschien ook wel aan turf. Het
dorp is ontstaan in de late 19e

eeuw als veenarbeiders- en heideontginningsdorp. Toentertijd had het dorp
een eigen station waar vooral veel turf
werd vervoerd. In het peelgebied werd

het brandstofmiddel veel gewonnen.
Daar komt de naam Turftreiers vandaan, vertelt Piet Vervoort (82). Piet is
de enige nog levende persoon in
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Huislijn Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers
www.berenn.nl
Industrieterrein De Flammert 1214
www.feltouch.nl
5854 NC Nieuw-Bergen

hoogheid op het podium. Dat jaar
was ook de eerste optocht met
praalwagens.” Tijdens de carnavalsavonden stond er natuurlijk geen
plaatselijke dj te draaien. “Een echt
orkest kwam daar carnavalsnummers spelen. Soms moesten wij zo’n
groep ophalen ergens in het Zuiden.
Want de weg naar America wisten
ze niet.” Zo kan Piet zich één tocht
nog goed herinneren. “Het orkest
werd opgehaald ergens aan de
grens bij Weert. We hebben daar
gewacht in een café en dronken een
paar biertjes. Uiteindelijk duurde het
wel erg lang en besloten we terug
te keren naar America met in ons
achterhoofd dat we die dag geen
orkest hadden spelen op ons feest.
Toen we eindelijk terug waren, bleek
het orkest op eigen vervoer naar
ons dorp te zijn gereisd. Dat was wel
een enorme opluchting.”
In de eerste jaren zijn er heel
wat tradities gestart die nog steeds
voortleven. “Zo krijgt elke prins een
klein klompje. Deze wordt aan het
eind van het seizoen aan een grote
turftreiersklomp gehangen die in de
Bondszaal in America staat tijdens
carnaval.”

OPEN
DAG

Enthousiaste
Commercieel medewerker
medewerker
Enthousiaste Commercieel
verkoop-binnendienst
verkoop-binnendienst

Stuur je CV met motivatiebrief per email naar:
c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl

America die de echte beginjaren van
de Turftreiers heeft meegemaakt.
“De naam komt natuurlijk van het vele
turf dat gewonnen werd vroeger”, zegt
Piet. “Met grote houten klompen liepen
de werknemers het turfgebied in.
Met een scherpe diepe schep konden ze
alle turf uit de bodem halen.”
America is een veengebied.
Afgestorven planten bleven honderden jaren liggen en hoopten zo op tot
een metersdikke veenlaag. Arbeiders
schepten de veenlaag uit de grond
waarna het turf werd. De turf werd
droog gelegd en als het lang genoeg
gedroogd was, kon men de turf gebruiken als brandstofmiddel.
De carnavalsvereniging De
Turftreiers is in 1960 opgericht. Piet
weet niet precies meer hoe dat in zijn
werk is gegaan, maar hij weet nog wel
dat er een gezamenlijke eerste vergadering was onder de eerste leden.
“Daar zaten Ger Wasser, Berend Holtjer,
Jo Ummenthun, Sjeng Wijnhoven en
Ber Verstegen bij. We hebben toen een
aantal feestavonden georganiseerd met
carnavalsmuziek.”
In de eerste jaren hadden De
Turftreiers nog helemaal geen prins carnaval. “Pas in 1964 verscheen de eerste

 /rocteraa  /rocteraaonline  /roc-ter-aa  /rocteraa
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Onze maatschappij lijdt aan de
ziekte van Meer’
In 15 landen, waaronder Nederland,
wordt op 24 november stilgestaan bij Koop
Niets Dag. Er wordt dan opgeroepen een dag
niets te kopen, als protest tegen de consumptiemaatschappij. Hoewel het merendeel van
de inwoners van Horst aan de Maas aangeeft
bewust om te gaan met aankopen, doet maar
14 procent daadwerkelijk mee aan deze dag.
Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Steeds meer mensen zijn zich bewust van
de invloed van overvloedig consumeren op
onze maatschappij. Zij kiezen bewust Fair Tradeproducten en kopen kleding in een tweedehandswinkel. Zij geven spullen een tweede
of misschien zelfs een derde of vierde leven.
“Onze maatschappij lijdt aan de ziekte van
Meer”, zegt iemand. “We hebben van alles veel
te veel. Consuminderen zou ons goed kunnen

Inwonerspanel

1.672 leden

Weet
(nog)
niet
38%

inwoners van Horst aan de Maas zou zijn broodhelpen.” Prima idee dus, om een keer stil te
rooster daarheen brengen als die stuk is, 45 prostaan bij je consumptiegedrag. Daar hoeft echcent daarentegen koopt meteen een nieuwe.
ter geen speciale dag voor in het leven worden
“Als het een relatief simpel apparaat is, vervang
geroepen vindt 48 procent. “Ik ben voor een
ik het. Als het een duurmeer bewust koopgeder apparaat is , zoals
drag, maar vind dit niet
‘Ben geen voorstander van de
een laptop, tv of wasde manier om er iets
weggooimaatschappij’
machine, laat ik eerst
aan te doen”, vindt deze
‘Belachelijk initiatief’
iemand ernaar kijken”,
persoon. Een ander zegt:
vindt iemand. Een ander
“Ik koop alleen wat ik
‘Ik overweeg al mijn uitgaven’
zegt: “Een repaircafé zou
nodig heb. Wat ik wegook in Horst zeer welgooi is niet meer bruikbaar. Eten gooi ik nooit weg. Dat doe ik elke dag, kom zijn, dan laat ik de broodrooster nog nakijniet alleen 24 november. Ik vind zo’n Koop Niets ken. Je moet er niet te ver voor hoeven reizen,
Dag gewoon symptoombestrijding. Immers, zon- anders schiet het z’n doel voorbij.”
dag zijn alle winkels weer open en komen de
TipHorstaandeMaas is een
meelopers weer kopen.” In steeds meer dorpen
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
worden zogenoemde repaircafés opgericht: als je aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
broodrooster of strijkijzer stuk is, kun je die daar- resultaten of aanmelden voor de volgende
heen brengen ter reparatie. 31 procent van de
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

14%
Ja

Nee
48%

Doe jij mee
aan de
Koop Niets Dag?

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

Adver torial

Open dag Helicon MBO Helmond met 3 nieuwe opleidingen

Buitensport, Food en Wildlife
Tijdens de open dag op zondag 25 november presenteert Helicon MBO Helmond drie nieuwe opleidingen: Food professional op niveau 3, Wildlife management en Allround coördinator
instructeur buitensport op niveau 4. Hiermee breidt de school haar aanbod uit binnen haar profiel Voeding, Dier en Outdoor en recreatie. Met live cooking, workshops en speeddates geven
de studenten een kijkje in de wereld van het mbo. Voor vmbo- en havoleerlingen een goede gelegenheid om kennis te maken met de beroepspraktijk van mogelijke vervolgopleidingen.
in op alle nieuwe trends en ontwikkelingen.
De studenten leren alles over voeding én over
klanten. Ze kunnen koken en regelen ook de
inkoop en het vervoer. Door de lessen in gastvrijheid en creativiteit weten zij goed advies te
geven en gaan ze aan de slag als verkoopmedewerkers, gastvrouw/-heer of maaltijdbereiders in de catering, (vers)winkels, restaurants
of evenementenorganisaties. Met deze niveau 3
opleiding kun je ook doorstromen naar Voeding
en welzijn niveau 4. Tijdens de Open dag geven
de studenten live cooking demonstraties.

Studenten Voeding geven kookdemonstraties
Allround coördinator instructeur
buitensport
Vrije tijd en recreatie worden steeds belangrijker in Nederland. Want beweging en ontspanning, het liefst buiten is goed voor ons welzijn.
In de sportlessen leren de studenten om veilig
en verantwoord de big five outdoor-sporten
te beoefenen: boogschieten, ATB/ mountainbike, kajak, hike en oriëntatie & klimmen.
Begeleiding van groepen en organisatie van
evenementen is een even belangrijk onder-

deel van de opleiding. Verder zijn er verschillende excursies en kampen (o.a. Ardennen).
Ook ondernemerschap, klantgerichtheid, flora
en fauna, communicatie en marketing komen
uitgebreid aan bod.
Food professional
Koken met dagverse producten, foodtrucks
op festivals en voor de supermarkt, een eigen
groente- en kruidentuin bij het restaurant….
De nieuwe opleiding Food professional speelt

Wildlife Management, uniek in Nederland
Steeds meer natuurgebieden staan onder
druk, wilde dieren worden bedreigd in hun
voortbestaan. In het (verre) buitenland en
zeker ook in Nederland, onze eigen streek en
stad. Om onze waardevolle natuur te kunnen
behouden is kennis en passie nodig. Om het
publiek te kunnen voorlichten, natuurbeheer uit
te voeren en maatschappelijke betrokkenheid
te creëren. Vanaf volgend schooljaar wordt de
huidige specialisatie Wildparkmanagement een
complete driejarige opleiding Wildlife management. De studenten gaan praktijklessen volgen
ín dierentuinen, bij natuurbeheerorganisaties
en opvangcentra. Projectopdrachten komen
uit het werkveld zoals de landelijke vereniging
voor marterachtigen, gemeentelijke instanties,
Staatsbosbeheer en recreatieparken die natuureducatie voor hun gasten willen aanbieden.
Helmond is de enige Mbo-school in Nederland
met een complete driejarige opleiding Wildlife
management. Voor doorstroom naar het hbo

wordt samengewerkt met Hogeschool Van Hall
Larenstein.
Creativiteit in het onderwijs
‘Live begins at the end of your comfort
zone’ uitgebeeld in een handletter-werk. En op
het podium toelichten waarom je dit hebt gekozen. Tijdens de opleiding volgen de Helicon
studenten regelmatig creatieve workshops om
hun talent te ontdekken en te (durven) laten
zien. Tijdens de open dag zijn diverse werkstukken te zien van de laatste LOB-Talent dag
(8-11) met improvisatie theater, hiphop dans,
tattoo design, spoken word, muziek performance en video illusies. De tweedejaars
Wildparkstudenten maakten beeldend werk
met een persoonlijke boodschap door het oog
van het bedreigde dier
Naast bovengenoemde opleidingen zijn ook
studenten en docenten van de andere opleidingen aanwezig voor studiekeuze gesprekken:
Voeding en welzijn, Dier en gedrag, Dier en
ondernemen, Dierenartsassistent/paraveterinair en Outdoor en recreatie. Iedereen is van
harte welkom op Scheepsboulevard 1 tussen
11.00 en 14.00 uur.

Scheepsboulevard 1, Helmond
(0492) 52 39 83, info.mh@helicon.nl
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Geef ook uw mening

facebook.com/
hallohorstaandemaas

Bespreking poll week 45

Gemeentebezoek enkel op afspraak is een goede zaak
Begin deze maand werd het bekend dat het vanaf 2019 niet meer
mogelijk is om zonder afspraak iets te regelen aan de balie van het
gemeentehuis.
Het ophalen van een rijbewijs of paspoort is het enige wat vanaf
volgend jaar zonder afspraak gedaan kan worden. Een ruime meerderheid
van de stemmers, 82 procent, is van mening dat dit geen goede verandering
is. Op onze Facebookpagina reageerde Sharon Swinkels-Kleeven. Zij twijfelt
of burgers op deze manier altijd door de juiste persoon geholpen worden,

zoals de gemeente als verwachting uitspreekt in haar uitleg. Daarnaast is het
de vraag of de afstand tussen burger en gemeente zo niet als groter ervaren
kan worden. Volgens 18 procent van de mensen die op onze poll reageerden
is het wel degelijk een goede zaak dat het gemeentebezoek voortaan enkel
op afspraak gaat. Zij verwachten net als de gemeente dat de wachtrijen
korter worden en dat burgers sneller en beter geholpen gaan worden.
Daarnaast kunnen ambtenaren zich op deze manier beter voorbereiden op
het gesprek.

De politiek mag demonstraties
verbieden tijdens Sinterklaasintochten
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
Na de ongeregeldheden tijdens de intocht van Sinterklaas in Zaanstad,
waarbij demonstranten tegen Zwarte Piet onder andere werden bekogeld met
bierblikjes, pleitte VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff voor een inperking van
het recht op demonstraties rond de Sinterklaasintochten.
Ook premier Rutte vraagt zich af of demonstreren wel toegestaan mag
worden rondom de intochten. Inderdaad. Demonstaties verstoren namelijk dit
kinderfeest. Kinderen moeten in staat worden gesteld om ongestoord van dit
feest te kunnen genieten, zonder dat relschoppers voor een negatieve stemming zorgen. Demonsteren oké, maar niet in de weken dat de Sint in het land

is. Aan de andere hand kant is het inperken op demonstraties tegen de grondwet in. We mogen in dit land demonstreren wanneer we dat willen. Beperkt de
politiek de Nederlandse samenleving dan het recht op demonstreren? Dat zou
zelfs in strijd zijn met onze grondwet. Of heeft de politiek in dit soort kwesties
niets te zeggen? We zouden dit als samenleving ook op moeten lossen. Stel dit
plan gaat door, wat betekent dit voor andere demonstraties in de toekomst?
Gaat de politiek dan versoepeld kijken naar deze beslissing? De politiek mag
demonstraties verbieden tijdens Sinterklaasintochten. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 46) > Ik wil mijn eigen burgemeester kiezen > eens 64% oneens 36%

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

Werelddag voor de Armen
Eric Thissen van de VVD Horst aan de Maas stelt voor gebruik te
maken van de groeiende economie, want het gaat goed met Nederland.
Het aantal banen neemt toe, de uitkeringen dalen en we gaan er qua
inkomen nagenoeg allemaal op vooruit. Ik hoor hier de nagalm van
voorzitter en penningmeester van de BV Nederland. Prinsjesdag: iedereen gaat er op vooruit.
De werkelijkheid is (SER en CBS)
anders. ‘Crisis voor veel gezinnen
nog niet voorbij’, ‘Aantal huishoudens in armoede toegenomen’,
‘Zzp’ers en werkende alleenstaanden: zwoegend, maar toch
arm’. Het ANP meldt: 17 procent
van de Nederlanders ofwel meer
dan 2,8 miljoen mensen leven in
armoede. SER: tot 12 procent van de

kinderen leeft in armoede. Het CBS
en CBP: één op de dertig huishoudens
heeft te maken met een langdurig
laag inkomen. Een blik in het dashboard van de gemeente leert dat Horst
aan de Maas geen paradijs is. Uit het
dashboard: 2.479 uitkeringsgerechtigden, exclusief AOW’ers en 3.130 cliënten met een voorziening in het sociale
domein. Meer dan 52 procent hebben

twee of meer voorzieningen. 5 procent
hebben zes of meer voorzieningen.
Niet Werkende Werkzoekenden
983 per december 2017. Van hen staan
er 403 tussen 12-36 maanden op de
lijst en 2018 meer dan 36 maanden.
Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering bedraagt 380 en 60
van hen zijn alleenstaande ouders.
Voor hen wordt 2019 moeilijk door de
aanzienlijke stijging (13 procent) van
de vaste lasten. Het aantal kinderen
dat in armoede moet opgroeien is
jammer genoeg niet beschikbaar.
Volgens Eric Thissen gaat het goed
met Horst aan de Maas. Dat kan alleen
iemand schrijven die geen kennis van

verbinding heeft met de menselijke
werkelijkheid in de gemeente. Het
slaat nagenoeg nergens op.
Gelukkig zijn er mensen die zich
wel de armoede in Horst aan de
Maas aantrekken en vooral iets willen doen om daaraan nog vóór 2015
een einde te maken.
De uitnodiging voor de netwerkbijeenkomst Armoede Horst aan de
Maas op maandag 26 november is
een bevestiging dat de gemeente
wel degelijk armoede problemen
kent. Werelddag voor de armen is
niet voor niets.
Henk Steenbekkers,
Melderslo

TIJDELIJK TE HUUR: vrijstaande jaren ’30 woning
Maasbreeseweg 13

Sevenum

Deze karakteristieke woning met
authentieke elementen en grote
carport ligt in de dorpskern. De jaren
‘30 uitstraling in combinatie met de zeer
grote tuin maakt dit object uniek.
Huurprijs € 1.195,- p.m. excl. GWE.
Interesse? bel: 06 - 20 52 26 34 of
mail: info@arvalismakelaars.nl

0478-578257 www.arvalismakelaars.nl

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

Sint
en Piet
Afgelopen zaterdag was
het weer zo ver. Sinterklaas
en zijn pieten kwamen aan in
Nederland. En ook dit jaar liep
het weer op sommige plekken
totaal uit de hand.
Ik heb het natuurlijk over de
discussie over Zwarte Piet, die
inmiddels al zo’n vijf jaar aan de
gang is. Ik ben van mening dat
deze discussie totaal uit de hand
gelopen is en dat het al lang
niet meer gaat over welke kleur
Piet heeft. Het gaat in mijn
ogen nu vooral om wederzijds
onbegrip en het gebrek aan
solidariteit. Het gaat er om dat
er zowel voor- als tegenstanders
van Zwarte Piet zijn die niet
naar de ander willen luisteren.
Ik denk dat beide groepen
uiteindelijk hetzelfde willen.
Dat is dat het Sinterklaasfeest
een mooi en onbezorgd feest is
voor de kinderen. En dat is niet
wat in sommige steden te zien
was dit weekend.
Voetbalhooligans kregen door
de demonstraties tijdens de
intocht een datum, locatie en
tijd aangewezen om datgene te
doen waar ze het liefst mee
bezig zijn. Dat is naar mijn
mening de omgekeerde wereld.
Ik ben niet voor of tegen Zwarte
Piet, ik ben vooral van mening
dat kinderen een onbezorgde
Sinterklaastijd moeten kunnen
beleven. En ik ben ervoor om
een discussie te voeren die niet
meer gaat om wie het hardst
kan schreeuwen naar de ander,
maar die gevoerd wordt tussen
volwassen partijen die begrip
en solidariteit tonen naar zichzelf en naar elkaar. Ik denk dat
we op die manier tot een oplossing kunnen komen waarbij een
grote meerderheid zich content
voelt. Alvast een fijne pakjesavond!
Fenna
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Bouw betaalbare woningen
Een van de onderdelen van de begroting, zoals die onlangs is vastgesteld, is het uitvoeringsprogramma Wonen en Bouwen.
Een van de uitdagingen in dit
programma is het vergroten van
het aantal huurwoningen waar
de SP al jaren voor pleit. Er is een
schreeuwend tekort aan betaalbare
huurwoningen in onze gemeente. In
de jongerengemeenteraad Zinnige
Zaken gaven jongeren aan graag hier
te willen wonen na hun studie en
hebben dit punt uitdrukkelijk op de

agenda van de gemeenteraad gezet.
Er zijn nog steeds percelen waarop
een bouwbestemming ligt en die
nu nog niet volgebouwd worden. In
de oudere huurwijken in Horst staat
de leefbaarheid onder druk en daar
is fundamentele herstructurering
nodig. Genoeg reden om in te zetten
op bouwen, bouwen en nog eens
bouwen voor álle burgers die in Horst

aan de Maas willen blijven of er willen
terugkeren. Hierbij kan dan ook de
samenstelling van dorpen, wijken
en kernen nauwkeurig gemonitord
worden met als resultaat een actieve,
betrokken en leefbare gemeenschap.
Allemaal argumenten om snel aan de
slag te gaan en geen mogelijkheid
of middel te schuwen. Volgens de
SP kan dit het beste gerealiseerd
worden door het instellen van een
gemeentelijke woningcoöperatie,
zodat de regie helemaal in handen is

van de gemeente. Helaas waren alle
andere politieke partijen tegen dit
voorstel. Toch lijkt er iets in beweging
te komen. Vier van de zes politieke
partijen in de gemeenteraad hebben
aangegeven verder te willen praten
over de invloed die de politiek heeft
op de afspraken die onze wethouder
maakt met Wonen Limburg. Wordt
vervolgd dus.
Sonja van Giersbergen,
SP fractie Horst aan de Maas

Een blik op de toekomst
Op dinsdag 13 november besprak de raad de begroting van 2019. Een
interessante raadsvergadering want de politieke partijen reageerden op de
cijfers vanuit hun programma’s en hun visie. Tevens gaf het college hiermee een voorproefje met betrekking tot de plannen en de voornemens.
Wij hebben het college onder
meer aangegeven dat er een cultuuromslag nodig is als het gaat om
handhaving. Al jaren is de manier
van handhaven in bepaalde zaken
een veel besproken onderwerp. De
wijze waarop we deze zaken nu

afhandelen is een doorn in het oog
van velen. Dit moet en kan anders als
we optimaal gebruik maken van de
organisatie en de beschikbare middelen. Het gaat dus niet alleen om meer
geld maar ook om het maken van de
juiste keuzes.

Het komende jaar zullen er ook
andere belangrijke keuzes gemaakt
moeten worden. We zijn bijvoorbeeld
op weg naar een gemeente die energieneutraal wil zijn in 2030 en we
weten dat een goed begin het halve
werk is. Als het aan ons ligt wordt de
gemeente hierin een kartrekker die
inwoners, bedrijven en samenwerkingsverbanden stimuleert om de
handschoen op te pakken. Wij hebben
het college opgeroepen om zoveel

mogelijk financiële ruimte te creëren.
Het college is ook al volop bezig
met het vormen van beleid met
betrekking tot kunst en cultuur. Ik ben
positief over het traject dat samen met
belanghebbenden in gang is gezet bij
het opstellen van dit nieuwe beleid.
Wij wachten dan ook met vertrouwen
op de nota over kunst en cultuur.
Maarten Voesten,
D66+GroenLinks

Omdat jouw week al druk genoeg is

Zondag 25 november
geopend in Someren

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
januari 2019 laat plaatsen

*Deze actie geldt voor keukens gekocht vanaf 1 oktober 2018. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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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 (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Onderzoeken mogelijkheid instelling POH-GGZ-jeugd
Tijdens de Algemene Beschouwingen waarin de begroting voor 2019
werd vastgesteld, is ook gesproken over de omvang van het budget
sociaal domein en ook het jeugdzorgbudget.
Naar aanleiding hiervan heb ik
de wethouder aangegeven dat er
mogelijkheden zijn om jongeren met
een psychische hulpvraag eerder en
gerichter te kunnen helpen.
In meerdere gemeenten in
Nederland zijn pilots opgestart met
een POH (praktijkondersteuner)
bij huisartsen met specialisatie
GGZ-jeugd/kinderpsycholoog.

Doel hiervan is om jongeren met
voornoemde hulpvragen minder snel
door te verwijzen naar specialistische
jeugdzorg. Een directe behandeling
van de hulpvraag door een POH GGZjeugd kan voorkomen dat er meer
specialistische doorverwijzingen
moeten plaatsvinden. Dit komt ten
eerste de kinderen met een hulpvraag
ten goede, maar ook de wachtlijsten

in de jeugdzorg en de daardoor
eventuele toenemende complexiteit
van de hulpvraag.
Veel van de doorverwijzingen
van jeugdigen met een psychische
hulpvraag naar de tweedelijnszorg
worden gedaan door huisartsen. Die
zorg is niet alleen ontzettend duur
maar daardoor kan het ook zijn dat
we deze jeugdigen uit het oog verliezen. Door wat langer met een jeugdige met een hulpvraag in gesprek te
gaan kun je wellicht concluderen dat
er andersoortige problematiek speelt

die bijvoorbeeld in overleg met school
of gebiedsteam of anderszins aan te
pakken is.
Inmiddels hebben we vragen
gesteld aan de wethouder of hij de
inzet van een POH GGZ-jeugd ook als
een investering ziet die zich op termijn terugbetaalt omdat het een vorm
van preventie is en de kosten voor
de tweedelijnszorg hierdoor kunnen
teruglopen.
Annemie Craenmehr-Hesen,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

De begroting 2019 als theaterstuk
“Es reicht nicht aus zu wissen, man muss sich auch bewerben; es
reicht nicht zu wollen, man muss auch handeln.” Of, in goed Nederlands,
“Het is niet genoeg te weten, men moet ook toepassen; het is niet
genoeg te willen, men moet ook handelen.” Wijze woorden van de
beroemde Duitse schrijver en dichter Johann Wolfgang von Goethe.
Dit was de inleiding van onze
gemeenteraadsfractie de afgelopen week in de gemeenteraadsvergadering, toen de begroting
2019 werd behandeld. Wij vinden
deze begroting, die vol staat van
bestaand beleid, meer weg heb-

ben van oude wijn in nieuwe zakken
dan dat het een sprankelend nieuw
begin van een ambitieuze nieuwe
coalitieperiode zou kunnen zijn.
Sterker nog: met nieuw beleid
komen de coalitiepartijen (CDA,
PvdA, Essentie en D66+Groen Links)

pas komend voorjaar. En veel onderwerpen zijn zelfs al eerder uitgesteld.
In de afgelopen maanden heeft
het college in nagenoeg volstrekte
stilte geacteerd en weinig substantieels van zich laten horen. Daarom
waren de agenda’s van de gemeenteraadsvergadering tot nog toe ook
zeer karig te noemen. Het is jammer
dat de gemeenschap zo lang na de
gemeenteraadsverkiezingen moet
wachten op daden. We zijn dan

bijna alweer één jaar later…
Kortom: al met al een zeer
teleurstellende gang van zaken en
de kiezers die een stem voor daadkracht hebben uitgebracht op een
van de vier coalitiepartijen zullen
dat met ons eens zijn.
En de behandeling vorige week
dinsdag? Gewoon een (slecht) theaterstuk.
Peter Elbers,
VVD Horst aan de Maas

Betaalbaar duurzaam
Vorige week schreven we hier over bouwen in Horst aan de Maas. Er
moet meer gebouwd worden. Bouwen naar kwalitatieve behoefte. Dus
ook huur van 400 tot 800 euro of koop voor 1,5 tot 2 ton. Dat wat
gebouwd wordt, moet duurzaam. Betaalbaar duurzaam is het doel voor
de komende jaren.
De markt beweegt zich in een
rap tempo. Ikea verkoopt de Solstråle
zonnepanelen. Voor 2.740 euro is
een gezin klaar. Maar je moet het
wel hebben om te investeren. Voor
mensen met een smalle beurs moet
duurzaamheid ook bereikbaar zijn.
Dat moeten we als gemeente (finan-

cieel) ondersteunen. Wanneer delen
we aan minima een LED-pakket uit?
Of stimuleren we iedereen die een
vergunning voor verduurzaming aanvraagt met LED-verlichting? Concrete
ideeën waar we als PvdA mee aan de
slag willen.
We hebben komend jaar de

een autorijbewijs (meer)?

Blijf mobiel met een LIGIER of MICROCAR!

European Green Leaf Award. Laten
we dat uitdragen en onze koppositie uitbreiden. Duurzaamheid is een
investering. In onze toekomst en onze
exploitatie. Horst aan de Maas moet
de duurzame proeftuin van Europa
worden. Ook voor onze bedrijven,
want juist ook daar liggen enorme
uitdagingen voor de energietransitie.
Waarvan gebouwgebonden financiering, verduurzaming van huurwoningen door de corporatie, het ontzorgen
van inwoners die willen verduurzamen en het eerste waterstof tanksta-

orijbewijs (meer)?
opendag
za. 24 november
Geen autorijbewijs
(meer)?

tion resultaten zijn. Waarbij we al die
prachtige initiatieven van de dorpen,
van onze inwoners, koesteren en nog
verder vooruit helpen. En bewustwording. Laat zien wat mogelijk is.
We vragen al jaren om de energiemeter op het gemeentehuis. Laat
zien wat we besparen en zelf opwekken. Wij knokken ervoor dat dit in het
duurzaamheidsbeleid landt. Andere
Ideeën? Laat het ons weten.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Gratis wintercheck en een kopje snert.
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www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
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Tweede ronde

Toekomst sportzaal
in uw dorp

Eind oktober en begin november vonden verschillende bijeenkomsten plaats over

Kalendergids 2019 wordt
bezorgd

Binnenkort valt de gemeentegids 2019 bij u in de bus. Ook dit jaar krijgt u er een (losse)
kalender bij met mooie foto’s van inwoners uit Horst aan de Maas.

de toekomst van de sportzalen in onze gemeente. We kijken terug op geslaagde
bijeenkomsten, waarop samen met de gebruikers is gesproken over de huidige situatie

Geen kalendergids ontvangen

nog geen kalendergids bij u bezorgd?

en waar een ideaalbeeld voor de toekomst is geschetst. Ook hebben verenigingen

De bezorging wordt elk jaar gedaan

Neem dan contact op met uitgever FMR

onderling met elkaar gesproken over gezamenlijke uitdagingen en mogelijke vormen van

door de NLW. Zij moeten bijna 20.000

Producties: telefoon 0223-661425 of

samenwerking.

kalendergidsen bezorgen. En met ons

e-mail: info@lokaaltotaal.nl. Zij zorgen

grote buitengebied gaat dat wat langer

ervoor dat u alsnog de gids en kalender

duren. Maar is er op 17 december

ontvangt.

Vervolgbijeenkomst

10 december 2018

In december vindt een tweede ronde

van 19.30 uur tot 21.00 uur in de kantine van

bijeenkomsten plaats. De input van de vorige

AVV America te America

bijeenkomst is dan verwerkt in verschillende

11 december 2018

scenario’s. Deze willen we graag presenteren

van 19.30 uur tot 21.00 uur in de kantine van

en opnieuw met de gebruikers bespreken.

Dendron sporthal te Horst

Graag nodigen wij u daarom uit voor de

17 december 2018

vervolgbijeenkomst in uw dorp. Praat en denk

van 19.30 uur tot 21.00 uur in

Hulp bij schulden en
andere ﬁnanciële problemen

met ons mee op één van de volgende dagen:

gemeenschapshuis de Smelentos te Lottum

Misschien piekert u over geld, heeft u schulden of maakt u zich zorgen omdat uw inkomen

3 december 2018

Meld u aan via www.horstaandemaas.nl/

omgeving. Vindt u dat moeilijk? Of lukt het niet om zelf oplossingen te vinden? Dan kan de

van 19.30 uur tot 21.00 uur in

binnensport. Graag tot in december!

gemeente u misschien helpen.

gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg

Wij hopen weer op een goede opkomst!

wijzigt. Wacht niet met het zoeken naar een oplossing. Zoek bijvoorbeeld hulp in uw

We zoeken samen met u naar een oplossing

Zijn er schulden? Samen zorgen we dat u uw

In een vrijblijvend gesprek bekijken we wat u

ﬁnanciële situatie in beeld heeft, en dat deze

nodig heeft om uw problemen aan te pakken.

stabiel wordt. Het is de bedoeling dat u uw vaste
lasten kunt betalen en schulden kunt aﬂossen.

We bespreken wat u zelf kunt doen,

Op woensdag 14 november werd de
pluim van de burgemeester uitgereikt
aan Harrie Gielens uit Griendtsveen
vanwege zijn bijzondere inzet voor
Stichting Bokkenollen Griendtsveen.
Deze onderscheiding werd uitgereikt door
burgemeester Ina Leppink-Schuitema.

RIJ
JIJ
OOK
60?

eventueel met hulp van familie of vrienden.

Afspraak maken

Of bijvoorbeeld met hulp van de vrijwilligers

U kunt een afspraak maken via 077 - 477 9777,

van de Papierkroam. Zij helpen bij het op

of op www.horstaandemaas.nl/Inwoners/

orde brengen van uw administratie.

Werk_en_inkomen/Schuldhulpverlening

*IN HET BUITENGEBIED

Bekendmakingen

Gladheidbestrijding

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Ook deze winter staat de gemeente weer klaar voor het geval vorst en sneeuw de wegen

worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

onveilig maken. Met maar liefst 800.000 kilo strooizout, 8 strooi- en schuifvoertuigen en een

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

groot aantal medewerkers in piketdienst proberen we ook de komende maanden de overlast

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

tot een minimum te beperken. Via sociale media houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen op de wegen.

Broekhuizen

Witveldweg 104 +106

Meterik

Omgeving Veerweg

Gasthuisstraat 27

Kempweg 15

Gladheidbestrijdingsplan

weersverwachtingen door Meteo Group.

Jaarlijks wordt een zogenaamd

Deze informatie gaan we via Twitter en

Broekhuizenvorst

Kronenberg

Sevenum

gladheidbestrijdingsplan vastgesteld. In dit

Facebook delen. Wilt u op de hoogte blijven?

Blitterswijckseweg 1

Peelstraat

Klassenweg 28

plan staat precies aangegeven wanneer

Volg ons op sociale media en u ontvangt

Peelstraat ongenummerd

Horsterweg 42

en op welke wijze de gladheidbestrijding in

actuele informatie over de veiligheid op onze

Hegelsom

(nabij evenemententerrein)

Maasbreeseweg 32

Horst aan de Maas wordt uitgevoerd. U kunt

lokale wegen.

Langstraat ongenummerd
Lottum

Tienray

Informatie

Horst

Wielder 10

Over de beek 21

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl voor

Afhangweg 3 (15-11-2018)

Sociale media

meer informatie over de uitvoering van het

Bremweg 2b

Melderslo

Onze mensen van gemeentewerken worden

gladheidbestrijdingsplan. Hier kunt u ook het

Kreuzelweg 3

Weijweg 4

’s winters geïnformeerd over de lokale

volledige plan raadplegen.

dit plan op de website www.horstaandemaas.
nl raadplegen.
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Fabriek voor recyclen luiers
gaat van start
Er wordt al langer gezocht naar een betere verwerking van het luierafval en nu is het zover.
Na twee jaar proefdraaien start afvalverwerker ARN in Weurt (bij Nijmegen) met een fabriek voor
luier-recycling. De bouw is nagenoeg afgerond en in december kan de luierrecycling starten.
De recycling van luiers levert vier producten op: groen gas, plastic, kunstmest en biomassa.
Wat betekent dat voor Horst aan de Maas

nu ook gebeurt – naar de daarvoor bestemde

Van 2012 tot 2016 werden luiers in Horst aan

luiercontainers gebracht worden. Omdat het

de Maas samen met keukenafval ingezameld.

aangeleverde materiaal (visueel) gecontroleerd

Deze wijze van inzamelen leidde ertoe dat de

moet worden, vragen wij u het luiermateriaal

compost van het keukenafval geen milieukeur-

voortaan in doorzichtige plastic zakken aan te

merk meer kreeg. We zijn toen overgegaan op

bieden. Zorg ervoor dat de volgende producten

aparte inzameling van luiers via brengcontai-

er NIET bij zitten:

ners. Het voordeel hiervan is dat we nu meteen

• Zalfpotjes of tubes

kunnen inspelen op de nieuwe ontwikkelingen

• Medicijnverpakkingen

van luierverwerking.

• Onderleggers

Op initiatief van Michel La Croix van Maurice Kassenbouw en Laurie Liu van Agrigarden

Vanaf 3 december gaan de luiers uit Horst aan

• Washandjes

bracht een delegatie uit het Chinese Henshui City Horst aan de Maas. Beide partijen hebben

de Maas naar de recycling in Weurt. Daarmee

• Stoma-materiaal

samen meerdere projecten in China gerealiseerd en bekijken nu de mogelijkheden of ook een

zijn we wederom voorloper, zowel provinciaal

• Ziekenhuisafval.

samenwerking tussen ondernemend Horst aan de Maas en Hengshui City mogelijk is. Na een

als landelijk gezien en zijn we weer een stapje
verder op weg naar een kringloop economie.

welkomstwoord van burgemeester Leppink heeft Niek Theunissen van het LIOF een toelichting
Deze materialen verstoren het recyclingproces

gegeven over het ontwikkelingsklimaat in Limburg en met name in de regio Horst aan de

en moeten bij het restafval (in de tariefzak) of

Maas en Greenport Venlo. De heer Xu van Buitenlandse Zaken van Hengshui City verzorgde

Voor de inwoners van Horst aan de Maas

de KCA-inzameling (medicijnen en ziekenhuis-

aansluitend een presentatie van de mogelijkheden die Henshui City onze regio te bieden heeft.

verandert er weinig. De luiers kunnen – zoals

afval) aangeboden worden.

ZATERDAG

15 + 15 =
30 jaar

Kwekerij VieVerde BV is een modern glastuinbouwbedrijf met
een teeltoppervlakte van 65.000m² komkommers en aardbeien,
gevestigd in Castenray, Noord-Limburg.

(M/V)

Op 26 oktober 1988 begonnen als John Martens
tapijt- en slaapkamerspecialist in Panningen.

De meewerkend voorman teelt is mede verantwoordelijk voor
het gehele productieproces in de komkommerteelt.
Hij/zij verzorgt de arbeidsplanning, coördineert de arbeid en
houdt toezicht op de productiemedewerkers.
De functie heeft een sterk meewerkend karakter en is niet bedoeld voor het klimaat en de teelttechnische aspecten van het
productieproces. Het betreft een functie voor minimaal 30 uur
per week met een groei naar een fulltime dienstverband.

TOEN

Wij vragen:
• goede sociale vaardigheden;
• leidinggevende capaciteiten (mensgericht);
• een leergierige en zelfstandige medewerker;
• flexibele inzet, ook voor het zaterdagwerk;
• minimaal mbo niveau.

Sinds 1 oktober 2015 hebben Bart en Ramon het
bedrijf van Jan en Mieke Leenders overgenomen en
gaan verder onder de naam Leenders Colors@Home.
Met een team van 7 personen verzorgen ze o.a.
binnen- en buitenzonwering, gordijnen, tapijt, vinyl,
pvc, laminaat, traprenovatie en insectenwering.
VRIJDAG 23 NOVEMBER
jubileumfeest
(gehele dag beide vestigingen gesloten)
ZATERDAG 24 NOVEMBER
feest consument met kortingen
tot 15% op productgroepen.

Wij bieden
• bij goed functioneren een vast dienstverband in een modern
tuinbouwbedrijf;
• beloning conform de CAO voor de Glastuinbouw;
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden met
ontwikkelmogelijkheden.
Reageren
Uw CV met motivatie kunt u sturen naar het e- mailadres:
administratie@kwekerij-vieverde.nl

BER

15% korti
ng op raam
decoratie
15% korti
ng op gord
ijnen

Gezien de ontwikkeling van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

MEEWERKEND
VOORMAN TEELT

24 NOVEM

NU

Alle leveranciers, vrienden en bekenden die ons in
al deze jaren hebben geholpen, bedankt voor uw
steun en het vertrouwen!
HORST: Vijverlaan 2 | 077 - 39 80 855 | horst@leendersColorsathome.nl

ROFFERT 8 • 5811 AT CASTENRAY • WWW.KWEKERIJ-VIEVERDE.NL

PANNINGEN: Raadhuisstraat 120 | 077 - 30 73 377 | panningen@leenderscolorsathome.nl
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15 VRAGEN

aan
Nol Disveld

Toetsweek

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School:

Nol Disveld
12 jaar
Meerlo
Maasland College

Wat is het meest emotionele
moment in je leven?
Dat ik in november 2015 te horen
kreeg dat mijn broer Mauk kanker
had. Het was een heel heftig en ook
emotioneel moment uit mijn leven.
Ik ging vaak op bezoek bij mijn broer
in het Sophia ziekenhuis in Rotterdam,
we logeerden in het Ronald McDonald
Huis. Gelukkig is het allemaal goed
gekomen met mijn broer.
Wat is je favoriete game?
Op dit moment is dat Fortnite. Ik weet
sowieso dat bijna iedereen dat zou
zeggen, maar het is gewoon een
superleuk spel. Ik vind het een leuk
spel, omdat je gewoon kunt bouwen
en schieten. Ook vind ik de dansjes en
de verschillende skins erg leuk. Maar
voordat ik kan gamen, moet ik eerst
mijn huiswerk af hebben, dat moet
ook gewoon gebeuren.
Hond of kat?
Hond, omdat ik zelf ook een old
english bulldog heb, die Teun heet.
Ik ben duidelijk meer een hondendan een kattenmens. Ik ben zelfs een
beetje bang voor katten, omdat ik al
iets van vijf keer ben gekrabd door de
kat van een vriend.

Welke emoticon gebruik je het
meest?
Eigenlijk gebruik ik alle emoticons
wel. Ik heb niet echt een favoriete
emoticon. Als ik een favoriet zou
moeten kiezen, is het de vuuremoticon, want die gebruik ik voor de
uitdrukking ‘lit zijn’.
Dag of nacht?
Dag, omdat je dan lekker naar buiten
kunt. Dan kun je buiten spelen en veel
meer doen. ‘s Nachts is het vaker heel
koud en dat vind ik niet zo heel leuk.
Festival of discotheek?
Festival, omdat je dan meestal buiten
bent en dat vind ik heel fijn. Je kunt
dan ook nieuwe mensen ontmoeten.
Afgelopen zomer ben ik voor het eerst
naar de Zwarte Cross geweest, daar
kwam Volbeat. Kraantje Pappie was er
ook, die muziek vind ik ook leuk.
Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Een 9,2 voor wiskunde. Het grappige is
dat ik niet eens voor dit proefwerk had
geleerd. Het was dus puur geluk of ik
ben zo goed in wiskunde. Ik denk toch
dat het geluk was.
Wat voor reis zou je ooit nog
weleens willen maken?
Ik denk naar een land waar een
skipiste is, omdat ik nog nooit heb
geskied en ik dat graag een keer zou
willen doen. Met hoge snelheid van
een berg af gaan dat lijkt mij zo gaaf

of een gave sprong maken, dat het
lijkt alsof je vliegt.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Ow nee, school. Ik moet eerlijk
zeggen, dat heb ik eigenlijk wel elke
ochtend van maandag tot en met
vrijdag.
Waardoor moest je de laatste keer
huilen?
Toen ik uit de les werd gestuurd op
school. Ik zit op een speciale school en
ik heb ADHD. Ik ben eigenlijk heel druk
in mijn hoofd en dat uit ik dan door
drukke bewegingen te doen en veel te
praten. Als ik er dan word uit gestuurd,
voel ik me heel rot en dan kan ik de
druk eventjes niet meer aan. Daarom
moest ik de laatste keer huilen.
Als je een topsporter zou zijn , waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Ik denk kickboksen, omdat ik houd van
die sport. Maar jammer genoeg zit ik
er niet op, ik zit namelijk op voetbal.
Ik denk dat heel veel jongens zouden
kiezen voor voetbal, maar ik zou voor
kickboksen kiezen. omdat je dan je
agressie kan uiten op een bokszak of
op een tegenstander.
Met welke artiest zou jij je leven
wel willen ruilen?
Met Lil’ Kleine, omdat ik dan een van
de succesvolste rappers van Nederland
zou zijn. Ook omdat ik dan heel veel
geld heb en dan kan ik alles kopen

wat ik maar wil. Dus dat wordt dan
elke dag bij de McDonalds’s eten.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Een aap, omdat je dan de hele dag
lekker kan rondslingeren van liaan
naar liaan. Ook een beetje omdat mijn
vader en moeder zeggen dat ik op een
aapje lijk en dat is ook zo als je mij zo
ziet rond stuiteren.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik kiezen voor Denemarken,
omdat uit onderzoek blijkt dat ze in
Denemarken het gelukkigst leven.
Ik wil daarmee niet zeggen dat ik nu
niet gelukkig ben, maar ik vond het
daar zo leuk toen we daar op vakantie
gingen. Het eten is daar ook heel lekker, daarom zou ik daar wel geboren
willen zijn.
Heb je een verborgen talent?
Ja, dat ik eigenlijk heel mooi kan
zingen, maar ik durf het aan niemand
te laten horen, omdat ik dan denk
dat ik het heel slecht doe. Er is een
persoon die ik het altijd laat horen en
dat is mijn moeder. Altijd als ik met
haar in de auto zit, zet ik de muziek
aan die we leuk vinden en dan gaan
we heel hard meezingen. Het liefst
zingen we dan oude liedjes zoals
een liedje van Queen of van Michael
Jackson.

Vrijdagochtend, de toetsweek gaat beginnen. De toetsen beginnen wat later op de
ochtend, dus alle stof wordt
‘s ochtends nog flink herhaald
en alles waarmee we te laat
zijn begonnen met leren proberen we nog snel in ons hoofd te
krijgen.
Dan begint de eerste toets.
Nu de toetsweek in november is,
is driekwart van de mensen die
de toets maakt verkouden. En
klinkt er door de hele aula
gehoest en gesnotter, waar de
mensen, zoals ik, die een spanningsboog van 0,0 hebben, flink
door worden afgeleid. Na elke
toets worden er uitgebreid antwoorden vergeleken en wordt er
vaak geklaagd over de moeilijkheidsgraad of de onduidelijkheid.
Daarna haast iedereen zich naar
de mediatheek om weer snel de
laatste stof door te nemen,
samen nog even snel te leren en
elkaar hopelijk een beetje gerust
te stellen, dat de toets die eraan
komt wel moet lukken. Zo gaat
het eigenlijk de hele week door.
Aan het einde van de week,
wanneer alle toetsen er bijna
opzitten, maar er nog één toets
gemaakt moet worden, is iedereen blij dat het er bijna op zit.
Waardoor is er bij de laatste
vragen vaak de minste concentratie. De inzage van de cijfers in
magister is niet te zien tijdens de
toetsweek, dus wanneer de
vrijdagmiddag na de laatste toets
aanbreekt, kijkt iedereen om de
2 minuten op magister of de
punten alweer online staan.
Vaak een uur nadat je bent
begonnen met kijken, stuurt er
een klasgenoot een appje in de
groepsapp met: ‘de punten staan
online’. En dan begint de ellende
eigenlijk pas écht.
Sylke

z ondag 2 5 n ov - ko o p z o n dag
horst cen trum
Verrassend Veelzijdig
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‘Passie wijst mij de weg’

winkel&bedrijf 19
Vrijdag 23 november

OFFICIËLE OPENING

Eén ding weten we allemaal zeker... ooit moeten we dit aardse bestaan verlaten. Vandaag de dag zijn er
vele mogelijkheden om het afscheid naar persoonlijke wens vorm te geven. Een ervaren uitvaartverzorger
met een goed inlevingsvermogen is in de periode rondom het afscheid daarbij onontbeerlijk.
het juist andersom. Natuurlijk... er is verdriet en dat voel
je. Je leeft immers een aantal dagen intens mee met de
nabestaanden. Maar, samen met hen toewerken naar een
onvergetelijk en vooral persoonlijk afscheid. Daarin ligt
voor mij iedere keer weer de uitdaging. Mogelijkheden
aandragen, werk uit handen nemen, alle gewenste zaken
vóór, maar vooral ook áchter de schermen regelen. Daar
krijg ik veel energie van en dat is voor mij een teken dat
ik het werk doe waar mijn hart ligt. Met liefde en passie...
dicht bij de mensen die mij nodig hebben.
Eigen koers
Die passie en liefde voor het uitvaartwerk ga
ik vanaf 1 januari 2019 zelf uitdragen. Dan ziet
Uitvaartverzorging Yvonne Vos officieel het daglicht
en ga ik, samen met mijn man Erwin, een eigen koers
varen. Ons werkgebied zal voornamelijk de gemeente
Horst aan de Maas bestrijken, maar desgewenst zijn we
mensen uit omliggende gemeenten vanzelfsprekend
ook van dienst.
Uitdaging
Na vele jaren in de zorg werkzaam te zijn geweest, volgden jaren waarin ik mezelf bij een uitvaartondernemer
mocht ontwikkelen tot uitvaartleidster. Het komt nog
regelmatig voor dat mensen opmerken: “Werken met
‘de dood’, is dat niet eng en verdrietig?” Voor mij voelt

Binnenkort kunt u op onze website
www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl
aanvullende informatie en contactgegevens vinden.
Lieve groet,
Yvonne Vos

Vanaf 9.00 uur bent u van harte welkom en vanaf
15.30 uur staat er een hapje en een drankje voor u klaar!

Kerkstraat 5 5961 GC Horst

KUIF Kappers & Conceptstore
Gefeliciteerd met de nominatie Jonge Ondernemers
Wij wensen jullie veel succes!

Opruiming!
3 halen
2 betalen

kortingen tot 70%

Oh, zit dat zo!

*tenzij anders aangegeven
Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners,
Intermakelaars, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

Letselschade en privacy
Door: Henri Pelckmans, Van der Putt Advocaten
Om een letselschadezaak goed te kunnen regelen is veel informatie
nodig, waaronder medische informatie. Er zal immers vastgesteld
moeten worden dat er sprake is van letsel als gevolg van het ongeval dat
iemand is overkomen. Soms is daarvoor ook informatie over iemands
gezondheidstoestand van voor het ongeval relevant.

Als iemand bij een ongeval zijn
hand verliest zal er weinig discussie
bestaan over de vraag of er sprake
is van letsel. Lastiger ligt dat bij
zogenaamd moeilijk objectiveerbare
letsels zoals een whiplash. De rechtspraak heeft daar gelukkig een
mouw aan gepast. Als de klachten
reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn worden
deze klachten toch aan een ongeval
toegerekend, ook al zijn ze moeilijk
bewijsbaar. Wel moet er dan geen
andere oorzaak voor de klachten
gevonden kunnen worden en mogen
deze klachten niet reeds voor het
ongeval aanwezig zijn. Om dat
laatste aannemelijk te maken is vaak
informatie uit de medische voorgeschiedenis noodzakelijk.

Tot voor kort kregen in principe,
naast het slachtoffer, alleen zijn of
haar advocaat en de medisch adviseur
van die advocaat en de verzekeraar de
medische informatie te zien. Alle drie
hebben een eigen wettelijk geregelde
geheimhoudingsverplichting. De medisch adviseur van de verzekeraar geeft
advies aan de schadebehandelaar bij
de verzekeraar die op basis daarvan de
schade met de advocaat afwikkelt.
Door invoering van de zogenaamde “Medische paragraaf”
in de “Gedragscode Behandeling
Letselschade” die sommige belangenbehartigers, maar niet ons kantoor,
hebben ondertekend, zouden ook
schadebehandelaars van de verzekeraars inzage mogen krijgen in medische
informatie. Dit kan betekenen dat een
schadebehandelaar, die geen arts of
advocaat is en daardoor niet onder een
wettelijke geheimhoudingsverplichting
valt, ook medische informatie krijgt.

Door ons kantoor is hierover een
procedure gevoerd bij de rechtbank Rotterdam. Gelukkig heeft de
rechtbank Rotterdam bepaald dat
een slachtoffer niet verplicht is om
daaraan mee te werken. Voldoende
is als de informatie terechtkomt bij de
medisch adviseur van de verzekeraar.
Die kan immers advies geven aan de
schadebehandelaar. Het enkele feit
dat iemand is aangereden betekent
immers niet dat het slachtoffer geen
recht op privacy meer zou hebben.

Op zeuk nao en origineel
Sinterklas- of Kaerstkadoo?
“ván heer wies gunder”

ni-j cd AMC-zengers bevat 23 nag neet
iërder dór ‘t koër oêtgebrochte liedjes.

Koste:

€ 10,0uk0
p er st

Verkriëgbaar: Café Kleuskens Miëterik
of tel. 077-3981509
teves via www.amczengers.nl
nag ás e-book verkriëgbaar:
Intreentofhiël / Schon Hôrster Verhale

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
4
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

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

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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GEPLUKT Basem Abou Shahin
Basem een verblijfsvergunning en
na één jaar kwam zijn gezin over uit
Syrië. In Nederland werd Julie geboren,
de jongste dochter van het gezin. De
familie leerde Nederlands en Basem
is inmiddels helemaal klaar met de
inburgeringscursus. De taalbarrière is
echter nog niet helemaal verdwenen.
“Dat is vanwege het dialect dat de
mensen hier spreken, dat vind ik
moeilijk.” Toch gaat het contacten
leggen met de mensen steeds beter.
“Ik denk dat veel mensen in het dorp
ons inmiddels kennen. Ook leren we
steeds meer mensen kennen via de
kinderen.” Van die contacten maakt de
familie graag gebruik. “Een van mijn
hobby’s is koken en soms nodigen
we mensen uit om bij ons Syrisch
te komen eten.”
Ook fotografie is een grote hobby
gebleven voor Basem en in dat vakgebied heeft hij inmiddels ook een
baan gevonden. Sinds kort werkt hij
bij gemeente Horst aan de Maas op de
afdeling communicatie als fotograaf.
“Dan ga ik bijvoorbeeld foto’s knippen
als de burgemeester ergens iets officieel moet openen”, legt hij uit. “Ik werk
er nu voor twee dagen in de week.”
In de toekomst hoopt hij meer te gaan
werken. “En misschien wil ik nog wel
opleidingen volgen in de fotografie.
Dat lijkt me erg leuk.” Zijn voornaamste doel is echter om in Tienray een
mooi leven op de bouwen voor zijn
familie en om zijn kinderen een goede
toekomst te geven. “Syrië is mijn land,
daar wonen mijn vrienden en f amilie.
Het was niet makkelijk om weg te
gaan. Maar ik had geen keuze, ik wilde
mijn kinderen grootbrengen in een
veilig land.” Hij voegt toe: “Ik ben nog
steeds blij dat we hierheen gekomen
zijn. Tienray is een fijne, rustige en
veilige omgeving voor de kinderen
om op te groeien. We hebben het
hier goed.”

Hij groeide op in Syrië en kwam drie jaar geleden noodgedwongen naar Nederland. In Tienray probeert hij nu voor zichzelf en voor zijn gezin een
nieuwe toekomst op te bouwen. In Syrië was hij fotograaf van beroep en ook in Nederland heeft hij daar nu werk in gevonden. Deze week wordt
Basem Abou Shahin (37) geplukt.
Basem werd geboren in Syrië en
groeide daar ook op. “Als kind had
ik het daar leuk”, vertelt hij. “Maar

toen de oorlog uitbrak, was het niet
meer leuk.” Basem ging naar school
en studeerde daarna vier jaar voor

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

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

horramen
Ook voor zonweringen, glasservice,

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

en -deuren

vertaler Engels aan de universiteit
in Damascus. Zijn passie lag echter
ergens anders, bij fotografie.
“Samen met mijn broer begon ik
een fotowinkel. Het werk was heel
verschillend. In de winkel konden
mensen foto’s printen, maar ik had er
ook een fotostudio voor pasfoto’s en ik
maakte bijvoorbeeld foto’s op feesten
en bruiloften. Ook werkte ik met de
media zoals de kranten.”
In 2005 ontmoette Basem zijn
vrouw Sahar. Ze kwam vaker in de
fotowinkel en daar sloeg de vonk
al snel over. “We kennen elkaar
nu dertien jaar. In 2007 zijn we
getrouwd.” Dat was ook het jaar
waarin het stel voor twee jaar naar
Koeweit verhuisde. Daar werd hun
oudste dochter Dana geboren. In
2009 ging het gezin weer terug
naar Syrië. Twee jaar later brak daar
de oorlog uit. Zoon Rami werd in
2013 nog in Syrië geboren, maar
het werd steeds onveiliger in het
geboorteland van Basem en in 2015
zag hij geen andere uitweg dan
vluchten. “In eerste instantie vluchtte
ik alleen. Het was een moeilijke
reis van achttien dagen. Vooral de
boottocht over zee naar Griekenland
was gevaarlijk.” Uiteindelijk bereikte
Basem Nederland, het land waar hij
zich graag wilde vestigen. “Hier in
Nederland is weinig racisme”, vertelt

hij. “Ook duurde de asielprocedure
minder lang dan in andere Europese
landen.” Na drie maanden kreeg

PUZZEL

Sudoku

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.
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Per 1 januari 2019 wordt ons restaurant
overgenomen door het optisch illusiepark
‘Mind Mystery’. Daardoor stopt
Restaurant het Maasdal.
Mocht u nog eetbonnen hebben, dan kunt u
deze nog tot eind december gebruiken.

JB1 Hovoc-Trivia-Athos kampioen
De JB1 van Hovoc-Trivia-Athos is op zaterdag 17 november is kampioen geworden. Met een winst
van 4-0 tegen Polaris kijkt het volleyteam tevreden terug op deze wedstrijd. Het seizoen was voor de
JB1 erg gemakkelijk: kampioen met nog twee wedstrijden te gaan. Deze winst heeft het team samen
klaar kunnen krijgen met dank aan coach René Willems. De spelers in dit team zijn: Job Willems,
Simon Schreurs, Wouter Janssen, Ivo Janssen, Loek Smits, Bram Cox, Indy Derix en Femke Gooren.

Zegereeks hockeyheren
Horst duurt voort
Door: Hockeyclub Horst
De hockeyheren van Horst hebben op zondag 18 november weten te winnen van de bezoekers uit het
Gelderse Wijchen. Met 3-2 waren de mannen te sterk voor de Brabantse ploeg.
De Wijchense ploeg zette hoge
druk en Horst kwam lastig in het spel.
Na een kwartier hockey, met enkele
speldenprikjes over en weer, was het
Skip die enigszins met geluk de 1-0
voor Horst maakte. Zijn backhandschot
kwam via de keeper op het hoofd van
een Wijchenaar, waarna de bal in het
doel belandde. Na de 1-0 had Horst
het lastig en deed Wijchen wat terug.
Via een strafcorner werd het 1-1. Voor
rust werd er niet meer gescoord.

Na rust zat de bal echter snel in
het netje. Wijchen kreeg weer een
strafcorner en wederom werd deze
verzilverd,1-2. Horst keek voor het
eerst deze competitie tegen een
achterstand aan. Maar Horst zou Horst
niet zijn als het team dit niet wist om
te draaien. Na enkele minuten was
dit al het geval. De eerste strafcorner
aan Horster zijde was een prooi voor
Max en betekende de 2-2. Na de
gelijkmaker had Horst het betere van

het spel maar de doelpunten bleven
uit totdat Max het, tien minuten voor
tijd, op zijn heupen kreeg. Hij liep
twee spelers voorbij en passeerde de
keeper letterlijk ‘over de achterlijn’
en duwde de bal in het doel. Horst
had het moeilijk de laatste minuten,
maar wist de 3-2 voorsprong te
behouden ondanks twee strafcorners
van Wijchen. Een moeilijke en
zwaarbevochten, maar terechte
overwinning van Horst.

Goede prestaties
HZPC op RWK
Door: zwemvereniging HZPC
Het eerste deel van de Regionale Winterkampioenschappen werd op zaterdag 17 en zondag 18 november
gehouden in Maastricht. Dit weekend was het eerste van twee weekenden van de Limburgse
Kampioenschappen. Door de zwemmers van HZPC uit Horst is er erg goed gepresteerd en met zestien keer goud,
dertien keer zilver en zes keer brons zien we HZPC voorlopig terug op een 3e plek in medailleklassement.
De meeste medailles werden
behaald door Koen Koster. Hij won
maar liefst zes keer goud op de 200
rugslag, 200 wisselslag, 100 wisselslag, 50 schoolslag, 200 vrijeslag en
100 vlinderslag. Ook Cas Verstegen en
Tijn van Kuijk verdeelden de medailles in de leeftijdscategorie Junioren 2.
Voor Cas was er drie keer goud (200
wisselslag, 100 wisselslag en 100 vlinderslag) twee keer zilver (200 rugslag
en 50 schoolslag) en één keer brons
(200 vrijeslag). Tijn won twee keer
goud (50 vrije slag en 50 schoolslag)
en vier keer zilver (200 wisselslag,
200 wisselslag, 100 vlinderslag en

200 vrijeslag). Bij de dames won Judith
van Meijel drie keer goud (50 rugslag, 100 rugslag en 400 wisselslag).
Ook Danee Verstegen (400 wisselslag)
en Serafina Vlijt (50 vlinderslag) wonnen beide één gouden medaille.
Overige medaillewinnaars waren
Björn Piket (twee zilveren, twee bronzen), Floor Weijmans (twee bronzen)
en Jente Sikes (één zilveren). De herenestafette won op de 4x200 vrije slag
zilver (Koen, Björn, Cas en Tijn) en
op de 4x100 wisselslag brons (Koen,
Björn, Daniël en Cas). Het damesteam (Floor, Imke, Judith en Serafina)
won zilver op de 4x100 vrije slag.

En het mix-team (Koen, Björn, Judith
en Serafina) veroverde brons op de
4x50 meter vrije slag. Diegene die
geen medaille wonnen, behaalden
wel dikke persoonlijke records. Op de
400 wisselslag werd een pr gezwommen door Imke van den Hoef, Isa
Curvers, Manon van der Wielen, Maud
Weijmans en Lyn Vallen. Ook op de
100 meter vrije slag werden persoonlijke records verbroken (Jente, Danee
en Isa). Daarnaast zwom Manon nog
een pr op de 200 vlinderslag. Volgend
weekend wordt het tweede weekend
gezwommen en komen de andere
zwemafstanden aan bod.

Wij willen iedereen bedanken voor het in ons
gestelde vertrouwen en hopen u nog voor
1 januari te mogen ontvangen.
- Max en zijn team

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

WILT U GRAAG
IN EEN HOSPICE
KIJKEN? DAT KAN!
Op zaterdagmiddag 24 november hebben we weer een inloopmiddag
van 13.30-15.30 uur. Iedereen kan vrijblijvend binnen lopen.
U kunt op deze middag ook informatie krijgen over het vrijwilligerswerk
binnen ons hospice. In maart 2019 starten we weer een nieuwe cursus
om zorgvrijwilligers op te leiden. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website
www.hospicezenit.nl of bellen met 0478 55 14 34.
Hoenderstraat 95e, 5801 CJ Venray

SALE
vanaf vrijdag 23 november
dameskleding & - schoenen
wintercollectie 2018
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Meterik wint van EWC en
Heren en dames behaalt periodetitel
Amersfoort en Meijel

Hovoc verliezen

Door: Volleyvereniging Hovoc
Zaterdag 17 november heeft in de Eerste divisie de heren van Hovoc
HS1 verloren van AVV Keistad HS1 uit Amersfoort met 1-3. Hovoc DS1
reisde vrijdag 16 november naar Meijel om het in de Derde divisie op te
nemen tegen Peelpush DS3. Zij verloren met 3-2.
De keldergigant Hovoc moest
tegen de bijna koploper Keistad.
Na een kansloze 4-0 in Utrecht zijn
de mannen weer hard aan de slag
gegaan om de tegenstander het niet
te gemakkelijk te maken. Punten
moesten en zouden gepakt worden.
De eerste set was het een matig
Hovociaans aanvalsdruk en een
ijzersterke blok van Keistad waarbij
de eerste set naar Keistad ging met
12-15.

Punten
pakken

toekomen. Met een ruime zege
van 16-25 pakte Keistad de derde
setwinst. De laatste set werd met
een ogenschijnlijk onoverbrugbare
achterstand begonnen. Totdat
Bram Joosten met 17-21 begon met
serveren en pas bij 22-21 zijn beurt
aan zich voorbij zag gaan. Hovoc
was weer terug in de race en met
het spel op het scherpst gespeeld
werd nipt, maar verdiend de set
binnen gehaald met 26-24, een 1-3
in setstand.

Spannend

Coach Jan Aquarius wijzigde
de opstelling in Hovoc en de
kansen leken gekeerd. Tot de
21 werd er gelijkspel afgedwongen
waarna Keistad een minieme
voorsprong pakte. Helaas door een
scheidsrechtelijke dwaling werd de
kans ontnomen om een setwinst te
pakken en Keistad trok net aan het
langste eind met 23-25.
Keistad herstelde en wist een
hoge servicedruk neer te leggen en
liet Hovoc weinig aan spelen toe
komen. Meerdere servicereeksen
volgden elkaar op en liet de
Horsterse mannen niet aan spel

Peelpush stond enkele punten
boven Hovoc en het beloofde
een spannende wedstrijd te worden.
De eerste set lieten de dames zich
wat intimideren, maar dat werd
goed herpakt en verrassend werd de
eerste set gepakt met 19-25. Daarna
herstelde Peelpush zich en speelde
ze haar eigen wedstrijd. Twee maal
achtereen werd Hovoc met 25-14
verslagen. Hovoc zette alles op alles
en deed in de vierde set goed wat
eerst fout ging. Met 23-25 werd
een vijfde set afgedwongen die net
verloren werd, 15-12. Met een 3-2
verlies van de nummer twee is dat
uiteindelijk geen schande.

K E R S T M A R KT

Po o r t v a n L o o n
gratis
entree

Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
De voetbalheren van Meterik wonnen thuis op zondag 18 november van EWC uit Well. De mannen van trainer
Bob Maas behaalden uiteindelijk een 3-1 overwinning. Meterik werd door deze zege en het puntenverlies van
koploper FCV, in de laatste minuut tegen Oostrum, periodekampioen.
In de eerste helft nam EWC het
initiatief zonder echt gevaarlijk te
worden. Meterik hield de gelederen
goed gesloten en scoorde na twintig
minuten uit een prima aanval de
1-0. Piet Steeghs veroverde de bal,
maakte een fraaie actie en bracht
Dirk van Rengs in stelling, die
vervolgens onreglementair binnen
het zestienmetergebied werd gestopt.
Dirk benutte de toegekende penalty.
EWC beet van zich af en kreeg kansen
via Akron, zijn schot ging naast. Op

het schot van Driesen maakte Luuk
Haenen een redding. Het was toch
Akron die na een fraaie combinatie via
diverse spelers beheerst de 1-1 binnen
schoot.
Meterik herpakte zich en Dirk van
Rengs scoorde verrassend gemakkelijk
de 2-1 uit een ingooi van Rick Hesen.
Tom Verbong leek ook nog te scoren
maar hij liet vrij voor de keeper de bal
van zijn voet springen.
Na de thee werd EWC niet meer
gevaarlijk. Meterik was steeds meer

Baaldag voor Wittenhorst
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Op de eerste winterse zondag 18 november liet Wittenhorst het totaal afweten. Vanaf het begin was het
duidelijk dat de thuisclub Veritas uit Neeritter veel beter was. De ploeg won met 3-0.
In de 2e minuut had Veritas bijna
succes door de gevaarlijke Bastiaans.
Zijn kopbal ging net over. Pas in de
9e minuut kon Wittenhorst de eerste echte aanval afleveren. Michiel
Hanssen leek in de 11e minuut de
score te openen. Uit een voorzet van
Tom Derks kon hij net niet afronden. In
de 16e minuut brak voor Wittenhorst
en voor het verloop van de wedstrijd
een ongelukkig moment aan. Thom
Derks werd in de ruimte gestuurd. Met
zijn snelheid was hij op weg naar de
doelman, ware het niet dat hij werd
gevloerd. De bal kwam toch in de voe-

ten van een oranjespeler die de 1-0
liet noteren. Echter de scheidsrechter
floot iets te vroeg en brak deze aanval af. Er viel slechts één gele kaart
te noteren. Vanaf dit moment was
Wittenhorst niet meer bij de les. Het
liet de wedstrijd totaal voorbij gaan.
Er zat geen bezieling in de ploeg en
dat is toch wel noodzakelijk. Uit een
vrije trap werd de rebound omgezet in
de 1-0 voorsprong. Dit bleek voor de
Horstenaren teveel van het goede. In
de slotfase van de eerste helft werd
het zelfs 2-0. Mogelijk in buitenspel
kon Joost Hendriks deze treffer scoren.

Vullings Metaalbewerking B.V. te Horst is
toeleverancier van mechanisch bewerkte
producten van metaal, non-ferro en kunststof.
Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert en
installeert machines voor diverse toepassingen.

zate rdag 8 de c

Ladies & Gents Night

zondag 9 de c

11.00 uur - 18.00 uur, kerstmarkt

De klant kan bij ons rekenen op een
hoge kwaliteit en service.
Wij kijken uit naar een nieuwe medewerker met passie voor techniek, groei, ontwikkeling en zelfontplooiing,
voor de volgende functie:

TECHNISCH COMMERCIEEL
MEDEWERKER BINNENDIENST
Je bent de spil in het web tussen verkoop en productie,
waarbij de onderstaande kernwoorden op jou van
toepassing zijn:

Op

Ladies & Gents Night diverse

specials:

Workshop Kerststuk Maken € 30,- p.p.*
Stoere BBQ Workshop € 30,- p.p.*
Chef’s Dinner 3-gangen € 29,50-p.p.*
Handmassage | Visagie | Tastings | Entertainment etc.

Na de pauze een feller Wittenhorst dat
beter in de wedstrijd zat. De aansluitingstreffer bleef echter achterwege.
Het was het fysiek sterke elftal van
Veritas dat meer afdwong en de eindstand van 3-0 op het scorebord bracht.
In de slotfase kon Wittenhorst enkele
goede mogelijkheden niet benutten.
Bij Veritas was eveneens de precisie
niet aanwezig. Hierdoor kwam er geen
verandering meer in de stand. Door
deze zure nederlaag mist Wittenhorst
een kans om de tweede plek over te
nemen. Zondag 25 november thuis
tegen lantaarndrager De Valk.

vacature

11.00 uur - 18.00 uur, kerstmarkt

18.00 uur - 23.00 uur,

spelbepalender. Na een uur gaf
Teun Jakobs een perfecte dieptepass
op Dirk van Rengs en deze scoorde
zeer beheerst de 3-1 binnen. Zijn
derde goal en zijn derde hattrick
in drie opeenvolgende competitie
wedstrijden. Na de wedstrijd tegen
angstgegner EWC, duurde het enige
tijd voordat duidelijk werd dat Bob
met zijn team periodekampioen was.
RKSV Meterik feliciteert de mannen
van harte met deze voor menigeen
verrassende titel.

•
•
•
•
•

Uitstekende contactuele eigenschappen
Technisch geschoold met veel interesse in commercie
Hbo-niveau
Sterk analytisch vermogen
Teamplayer

m/v

Wij bieden een afwisselende en inspirerende baan
bij een innovatief bedrijf. Je gaat werken voor een
organisatie die volop in beweging is en werkt binnen een
gedreven team, waarbij jouw mening zeer gewaardeerd
wordt. Er zijn volop mogelijkheden voor jouw persoonlijke
ontwikkeling middels training. Verder bieden wij goede
secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele
werktijden. Spreekt bovenstaande jou aan, neem dan
contact op met de heer J. Evers, tel. 077 - 398 22 35 of
stuur je sollicitatie naar: H.vullings@vullings-horst.nl
Zie ook onze website voor meer informatie.

* op reservering, deze zijn incl. welkomsbubbel & bites
O V E R LO O N S E W E G 1 0 A V I E R L I N G S B E E K | W W W. P O O R T VA N LO O N . N L

m e e r i n f o : w w w. f a c e b o o k . c o m / p o o r t v a n l o o n

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4 5961 PV Horst T 077 - 398 22 35 E info@vullings-horst.nl www.vullings-horst.nl
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Hardlopers rennen
marathon Athene uit
Een groep sporters uit de gemeente Horst aan de Maas heeft een marathon op zondag 11 november in
Athene uitgelopen. De vijftien hardlopers Rennuh Nondejuh legden een tocht van 42 kilometer af en iedereen
haalde ongeschonden de finish.

Met ongeveer 18.000 deelnemers werd zelfs één van de vrouwelijke teamleden van Rennuh Nondejuh
de snelste vrouwelijke deelnemer.
Zij werd gehuldigd door de Neder
landse ambassade en mocht een

medaille en trofee in ontvangst
nemen. De marathon in Athene kent
een speciale route. Alle deelnemers
traden in de historische voetsporen
van de Griek Pheidippides. Volgens de
legende behaalde hij een overwinning

met de Grieken op de Perzen. Hij wilde
deze overwinning melden aan de
Atheense bevolking en rende helemaal
terug naar zijn eigen bevolking. Hij
viel aldaar dood neer na de woorden:
‘“Gegroet, we hebben gewonnen.”

VV Keer stopt
perfecte reeks
Wittenhorstvrouwen
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het damesteam van RKsv Wittenhorst uit Horst speelde zondag
18 november tegen VV Keer uit Cadier en Keer. Het team wist de tot nog
toe perfecte reeks van Wittenhorst te stoppen met 1-0.
De oranje-zwarten begonnen
fel aan de wedstrijd en er werden al
direct een paar goede kansen gecreëerd. Na 10 minuten werd het spel
stilgelegd na een aanslag op verdediger Nina Janssen. Scheidsrechter
Kleijnen deed het af met een ingooi,
maar een kaart was beter op zijn
plaats geweest. Janssen moest het
veld afgedragen worden en werd
vervangen door Kris Wijnhoven.
In het kwartier daaropvolgend was
Wittenhorst nog ontdaan en Keer
wist hiervan te profiteren. Spits
Michelle Schoenmakers kwam oog
in oog met goalie Celine Roeffen
en schoot de bal binnen, 1-0. In het
laatste kwartier voor rust was
Wittenhorst nog onrustig aan de bal,
maar de verdediging stond goed
en Keer kreeg geen kansen meer.
Na de thee waren het de dames uit
Horst die de wedstrijd domineerden.

Wittenhorst controleerde het spel en
wist meerdere kansen te creëren.
Vleugelaanvaller Carin Vissers was
nog het dichtste bij een doelpunt,
maar de bal trof de lat. Keer werd de
tweede helft niet meer gevaarlijk en
ondanks de kansen wist Wittenhorst
het doel niet te vinden. De eindstand was 1-0. Trainer Richard Aben:
“Het is vandaag die dag. De dag dat
je de betere bent, maar dit niet in
scoren kunt uitdrukken. Ik ben trots
op de dames, die ook vandaag weer
prachtig voetbal hebben laten zien.”
Zondag 26 november is Witten
horst VR1 vrij. Op dinsdag 27
november spelen ze een vriendschappelijke wedstrijd tegen de
beloften van SV Someren/NWC. De
wedstrijd wordt gespeeld op sportpark De Potacker in Someren. Zondag
2 december spelen ze in de competitie tegen Baarlo VR1.

Sporting ST komt niet tot scoren
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Voor Sporting ST uit Tienray en Swolgen stond zondag 18 november de wedstrijd tegen Grashoek op het
programma. Iedereen wist dat het een zware wedstrijd ging worden voor Sporting ST, want Grashoek staat
tweede in de tussenstand. Het werd uiteindelijk 0-5.
Sporting begon sterk aan de wedstrijd. Iedereen zette meteen druk op
de tegenstander en met vlagen lieten ze goed voetbal zien. Tot de 26e
minuut. Er werd achterin de verdediging niet goed opgelet door Sporting
en toen kon Bas Gloudemans gemakkelijk de bal binnenschieten. Er werd

9 minuten later weer niet goed mee
gelopen door de spelers van Sporting.
De 0-2 lag in het netje, gemaakt door
Chris Hunnekens. Sporting probeerde
de 0-2 vast te houden tot de rust.
Maar jammer genoeg lukte dit niet.
In de 44e minuut schoorde Joeri Reis
nog de 0-3. Dit was de eerste helft.

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

Sporting voetbalde met vlagen best
aardig, alleen door het niet goed overnemen van spelers kreeg ze drie goals
om de oren.
Grashoek begon sterk aan de
tweede helft. Dit resulteerde voor
Grashoek in 5 minuten al in 200 procent-kansen. Het was voor Sporting

spijtig dat Thijs de tweede helft niet
meer mee kon doen, omdat hij last
had van zijn knie. Tim Hodzelmans
was zijn vervanger. Tim heeft iets
minder diepgang dan Thijs. Maar Tim
heeft andere kwaliteiten. Nu werd
dit wel in de tweede helft gemist.
De tweede helft kwam Sporting niet
meer aan het voetballen toe. Grashoek
controleerde de wedstrijd. Dit resulteerde in de 76e minuut in de 0-4 voor
Grashoek. Toen gingen bij iedereen de
kopjes hangen. En in de 83e minuut

kreeg Sporting nog de 0-5 tegen.
Sporting speelde de eerste helft
sterk, ook al kreeg ze drie goals tegen.
Ze probeerde gewoon goed te voetballen. Alleen op goal is Sporting niet
heel sterk, wat heel spijtig is. Tot ze
aan het zestienmetergebied van de
tegenstander komen zijn ze sterk,
maar niemand durft de trekker over
te halen. Zondag 25 november staat
Resia op het programma. Hopen dat
ze dan wel meer goals kunnen maken
dan de tegenstander.
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W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

helft van de helft
Cateringservice

Jolanda Pouwels

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

op topmerken!

DAMES | HEREN | KIDS
NAJAARSCOLLECTIE 2016 - 2017

24

sport

22
11

GFC’33 verkleint het gat
naar de koplopers
Door: voetbalvereniging GFC’33
Door een 4-1 overwinning op zondag 18 november in en tegen Arcen verkleinde het eerste team van GFC’33
uit Grubbenvorst de achterstand op de koplopers Meterik en FCV-Venlo tot twee punten.
Trainer René Peters kon voor
het duel met DEV Arcen eindelijk
weer eens beschikken over een vrijwel fitte selectie. De geblesseerde
Wouter van Denzen en Willem van
Aarssen waren na een maand afwezigheid weer beschikbaar en ook alle
andere kleine pijntjes waren verholpen. De Grubbenvorstenaren begonnen veel te slap aan de wedstrijd.
Arcen won vrijwel alle duels en kwam
na ruim 20 minuten verdiend op
voorsprong. GFC’33 had moeite met
het systeem dat Arcen speelde met
vijf verdedigers. Na wat omzettingen kreeg het team echter wat meer
vat op het spel. Uit een corner kopte
Jasper van der Weegen de gelijkmaker

binnen en vlak voor rust schoot Willem
van den Aarssen een vrije trap van
25 meter afstand op de lat. Sebastiaan
Theelen was attenter dan de verdediging van Arcen en kopte uit de
rebound de 1-2 ruststand binnen.
Direct na de thee scoorde Willem
van den Aarssen na een mooie combinatie met een ziedend schot de 1-3
binnen. Grubbenvorst had de controle
en Arcen kon nauwelijks een vuist
maken. Willem van den Aarssen leek
het duel een kwartier voor tijd definitief te beslissen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd na twijfelachtig
buitenspel van de niet direct bij het
doelpunt betrokken spits Jasper van
der Weegen. Arcen claimde even

later met veel ophef nog een strafschop na stevig uitkomen van keeper
Davy Wilmer, maar de goed leidende
scheidsrechter zag er geen overtreding
in. Vijf minuten voor tijd gooide Joost
Relouw het duel definitief in het slot
door de 1-4 op het scorebord te zetten.
Een verdiende zege na een moeizaam
eerste half uur. Door het gelijke spel
van FCV-Venlo kroop GFC’33 dichter bij
de twee koplopers Meterik en FCV. Het
gat met de eerste plaats is nog maar
twee punten. Zondag 25 november
wacht de lastige uitwedstrijd tegen
Hegelsom, de nummer 4 op de ranglijst. Omdat ook de beide koplopers
elkaar treffen wordt het met 3 tegen 4
en 1 tegen 2 een echte super Sunday.

Ralf Seuntjes
bij scheidsrechters
vereniging
Scheidsrechtersvereniging COVS Horst-Venray ontvangt dinsdag
27 november voetballer Ralf Seuntjens. De speler van VVV-Venlo
wordt geïnterviewd door Stan Verhaag. De bijeenkomst vindt vanaf
19.30 uur plaats bij de scheidsrechtersvereniging op Wittebrugweg
7 in Horst.
De in Breda geboren
Ralf Seuntjens speelde bij RBC,
FC Den Bosch en Telstar voordat
hij overstapte naar VVV-Venlo.
In zijn eerste jaar werd hij
topscorer van de Jupiler League
(nu Keuken Kampioen Divisie)
met 29 doelpunten. Het jaar
erop promoveerde hij met zijn
club naar de Eredivisie.
Op 27 november gaat
Seuntjens in gesprek met

Stan Verhaag, scheidsrechter in
de tweede klasse. Ze praten over
Seuntjens carrière, het succes
van VVV-Venlo, de VAR en het
verschil tussen onervaren en
ervaren scheidsrechters.
Ook bespreken ze concrete
spelsituaties aan de hand van
videobeelden.
Aanwezigen krijgen deze
avond de kans om hun vragen
aan Ralf Seuntjens te stellen.

Lieke en Joep Verstappen-Vollenberg
en Henny en Gerrit Vollenberg-Weijs
Smaakboerderij De Gastendonk
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Vijfsetter

Wintertoernooi

Vc Trivia D1 behaalt
punten in Meijel
Door: volleybalvereniging Trivia
VC Trivia D1 speelde zaterdag 17 november uit tegen het vierde damesteam van de Meijelse volleybalvereniging Peelpush. Om 19.00 uur ging het startsignaal voor de eerste set, onbedwongen en met veel plezier gingen
de dames van VC Trivia het veld op.

Door: tennisvereniging H.T.C. Horst
Voor het tweede jaar op rij organiseren TC Grubbenvorst, T.V. Apollo
’69 uit Sevenum en H.T.C. Horst samen het drie dorpen wintertoernooi.
Van november tot en met februari wordt er bij iedere vereniging één
speeldag georganiseerd. Op de laatste speeldag wordt de wisselbeker
uitgereikt.
De eerste ronde van het drie
dorpen wintertoernooi 2018 vond
plaats in Horst op zondag 18 november. Het mooie maar koude weer
trok toch zo’n 70 kinderen verdeeld over de ochtend en middag. In de ochtend, van 10.00 tot
12.00 uur, speelden de categorieën
Rood 1 (winnares: Meike Camps,
TC Grubbenvorst), Rood 2 (winnares: Vera d’Hooge, H.T.C. Horst),
Oranje 1 (winnaar: Daan Martens,
H.T.C. Horst) en Oranje 2 (winnares: Helez Osman, T.V. Apollo ’69).
Daarnaast werd er nog een aanmoedigingsprijs uitgereikt. Deze mocht
Teun Wijnhoven van T.V. Apollo ’69

VA
VC
AA
CTAU
TR
UERSE S

Vanaf minuut één was deze mindset terug te zien in hun eigen spelletje. Er moest ontzettend hard gewerkt
worden tegen deze sterke tegenstander, maar dit gebeurde ook, zowel in
als naast het veld. Er was beleving en
elk puntje werd uitbundig gevierd.
Hard werken werd beloond, 21-25 was
de eindstand van de eerste set. Ook
in de tweede set liet VC Trivia gezien
dat ze gewaagd was aan het team van
Peelpush. Aan beide kanten sterke
services, waardoor ook de verdediging steeds meer onder druk kwam te
staan. Een gelijkopgaande set, maar

toch trok Peelpush nipt aan het langste eind, 25-23. Met het gevoel dat
hier vandaag punten gepakt konden
worden, werd er aan de derde set
gestart. Een voorsprong werd opgebouwd, maar gedurende de helft van
de set werd deze voorsprong door
persoonlijke fouten weer weggegeven. De derde set werd door Peelpush
met 25-19 gewonnen. De vierde set
werd opnieuw geopend met een voorsprong. Toch maakte VC Trivia het zichzelf onnodig moeilijk en liet Peelpush
steeds dichterbij komen en gaf uiteindelijk de voorsprong zelfs uit handen.

NAMENS DE
VOLGENDE BEDRIJVEN

Een zenuwslopende set, maar VC Trivia
hield het hoofd koel, bleef als team
hard werken en won de vierde set met
een alleszeggende stand van 23-25.
In de vijfde set werd nog even alles
uit de kast gehaald, maar daar dacht
Peelpush D4 hetzelfde over. Een kleine
achterstand werd bijgehaald door de
dames van VC Trivia, maar dit was
helaas te weinig om de wedstrijd helemaal naar zich toe te trekken. De vijfde
set ging met 15-10 naar Peelpush. Een
prachtige wedstrijd om te zien voor het
publiek en met twee verdiende punten
ging VC Trivia weer op weg naar huis.
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in ontvangst nemen omdat hij twee
wedstrijden minder heeft kunnen
spelen. Van 13.00 tot en met 15.00
uur speelden de categorieën Geel
10-14 (winnares: Renske Nelissen,
TC Grubbenvorst), Geel 14-17 (winnaar: Tieme Wijnhoven, T.V. Apollo
’69), Groen 1 (winnares: Jans
Kellenaers, H.T.C. Horst) en Groen 2
(winnaar: Sven Janssen, T.V. Apollo
’69). Op 13 januari vindt de tweede
ronde van het toernooi plaats bij
T.C. Grubbenvorst. 10 februari wordt
de wisselbeker, na de derde speelronde, uitgereikt in Sevenum bij
T.V. Apollo ’69, die vorig jaar zelf de
beker in ontvangst mocht nemen.
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‘Wij willen, zij moeten’

Geen punten voor Set Up/MVC’64
Door: volleybalvereniging Set Up/MVC’64
De dames 1 van Set Up/MVC’6 uit Meerlo en Maashees speelden zaterdag 17 november de uitwedstrijd tegen
de koploper Flamingo’s 56 DS 2 uit Gennep. SetUp/MVC’64 DS 1 had niets te verliezen en speelde drie sets prima
mee. Zoals coach Geert zei: “Wij willen, zij moeten”
De eerste set begon SetUp/MVC’64
meteen goed met een voorsprong van
2-5. Via 6-6 en 12-12 bleven de teams
aan elkaar gewaagd. Beide teams
sprokkelden om de beurt punten
binnen. Na goed spel kwam SetUp/
MVC’64 via 17-15 op voorsprong met
18-19. De dames speelden een prima
degelijke eerste set en deden zeker

niet onder voor de koploper. Via 20-24
werd de eerste set dan ook verdiend
gewonnen met 20-25.
De tweede set ging gelijk tot
6-5. Na een goede servicebeurt van
Flamingo’s ‘56 kwam Set Up/MVC’64
op een kleine achterstand van 10-7.
Bij 16-11 gebruikte coach Geert met
succes een time-out. Set Up/MVC’64

kwam terug met 16-14. Via een
sterke servicereeks van Maud werd
de achterstand zelfs tot één punt
teruggebracht tot 19-18.
Persoonlijke fouten zorgden ervoor
dat Set Up/MVC’64 op een achterstand
van 24-20 kwam en mede daardoor
de set verloor met 25-21. De derde
set werd wederom goed begonnen

en Set Up/MVC’64 kwam op een
voorsprong van 4-8. Een fase van
mindere passings volgde waardoor
Flamingo’s ’56 op voorsprong kwam
via 11-10 naar 15-12. Via 21-16 wonnen
de dames uit Gennep de derde set
met 25-20 door belangrijke punten op
het einde goed te benutten.
Na de eerste drie sets goed
tegenstand te hebben geboden
begon Set Up/MVC’64 de vierde set
slecht. Na een achterstand van 5-0
volgde een reeks van slechte passings
en onafgemaakt spel waardoor de

achterstand groter werd met 10-2.
Ylva zorgde met haar service voor
een iets draaglijkere stand van 15-6
maar Flamingo’s ‘56 drukte door
naar 22-11 en maakte de set af met
25-14. SetUp/MVC ’64 verloor de set
kansloos.
De dames van SetUp/MVC’64 zijn
blij dat ze één punt van de koploper
hebben gepakt ondanks dat er meer
ingezeten had. De wedstrijd gaf
genoeg aanknopingspunten om de
komende wedstrijden met vertrouwen
tegemoet te zien.

Marieke, Theo en Stefan Heldens
Kurstjens Recycling B.V.
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Sparta’18 laat de
punten liggen tegen
Sportclub Irene
Door: voetbalvereniging Sparta’18
De heren van voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum speelden
zondag 18 november tegen Sportclub Irene uit Tegelen. De Sevenumse
club liet de punten liggen en verloor met 1-2.

Wittenhorst M019 in het nieuw
Het Meiden Onder 19-team van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst werd onlangs in het
nieuw gestoken. De nieuwe tenues zijn van Verkeersschool Janssen uit Horst.

Sparta’18 speelde een slechte
eerste helft waarbij men al vroeg op
achterstand kwam. In de 4e minuut
was het Casper Vermeulen die een te
korte terugkopbal in twee instanties
binnen schoot. In de eerste helft was
het spel van beide kanten slordig
waarbij ook de scheidsrechter een
bepalende rol speelde. Zo gaf hij beide
ploegen een vrije trap op de rand
van het zestienmetergebied omdat
beide keepers hands zouden hebben
gemaakt met uittrappen. Na rust een
beter Sparta’18. Direct na rust kregen
de Sevenummers een penalty nadat
Bart Schouten naar de grond werd

getrokken. Freek Wijnen benutte dit
buitenkansje vakkundig, 1-1. In het
vervolg van de wedstrijd speelde
Sparta’18 zeer behoorlijk en liet men
na om de 2-1 binnen te schieten.
Zoals zo vaak in het voetbal is dan een
spaarzame uitval van de tegenstander
wel raak. In de 87e minuut was het
Jeroen Thijssen die de 1-2 binnen tikte.
Na de 1-2 was er nog één grote kans
voor Sparta’18 maar Pim Wijnhoven
schoot op 5 meter van het doel in
de handen van de doelman. Door de
nederlaag staat Sparta’18 onderaan
en zal het de komende weken beter
moeten.

Jannis van den Heuvel en Geert Groen
Sociaal Kapitaal
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Pepernoten en
speculaas maken

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

Museum de Locht in Melderslo organiseert op zondagmiddag
25 november een speciale dag in het teken van Sinterklaas. Er worden
speculaas en pepernoten gebakken. Kinderen kunnen meehelpen met het
maken van de lekkernijen.

De smederij en de stroopmakerij zijn ook in bedrijf. Het duo Ari-ja
zal voor muziek zorgen tijdens het
bakken van de pepernoten en speculaas. Naast deze activiteiten zijn er op
diverse locaties binnen De Locht een
aantal tijdelijke exposities ingericht:

‘Sinterklaas en Pieterbaas’, ‘Couleur
Locale’ en ‘Slaapkamergeheimen’.
Museum De Locht is op zondag
25 november open van 10.00 tot
17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Enthousiaste Accountmanager

Feltouch ontwerpt en produceert hoogwaardige akoestische producten voor alle mogelijke interne
omgevingen om spraakverstaanbaarheid, welzijn, concentratie en prestatie te verbeteren.
Per direct zijn wij op zoek naar een Enthousiaste Accountmanager.
Functieomschrijving
Als Accountmanager ben je verantwoordelijk voor het genereren van omzet door relatiemanagement
(bestaande klanten), werving van nieuwe klanten, aanbevelen van de producten en het plannen
en ontwikkelen van kansen in de markt. Daarnaast helpt de Accountmanager mee om de afdeling
verkoop verder uit te bouwen.
Jouw profiel
- MBO/HBO werk- en denkniveau
- Aantal jaren ervaring in de commercie
- Communicatieve en adviserende kwaliteiten
- Klantgericht, enthousiast, stressbestendig en flexibel
- Ambitieus, accuraat, betrouwbaar en collegiaal

Enthousiaste Commercieel medewerker
verkoop-binnendienst
Wat bieden wij jou
- Fulltime functie voor 40 uur per week
- Uitdagende, dynamische en afwisselende functie
- Prettige werksfeer in een leuk team met enthousiaste collega’s
Huislijn Kantoormeubelen
B.V. is een groothandel in project- en designmeubilair en verkoopt
- Goede primaire
en secundaire arbeidsvoorwaarden

haar producten
prijslijst middels een uitgebreid dealernetwerk in Nederland en België. Het ontwerpen en

de producten
vindt plaats
in Nieuw-Bergen.
De productie
ondergebracht
bij
Feltouch is ontwikkelen
een onderdeel van
van Huislijn
Kantoormeubelen
BV. Huislijn
is een groothandel
in project- is
enveelal
designmeubilair
en
verkoopt haar
Huislijn-producten
middels
eeninuitgebreid
dealernetwerk
in Nederland
en België.
Hetmoment
ontwerpen
en wij
ontwikkelen
internationale
partners
(o.a.
Duitsland,
Frankrijk, Italië
en Turkije).
Op dit
zijn
per direct
van producten
vindt
plaats
in
Nieuw-Bergen.
De
productie
is
veelal
ondergebracht
bij
internationale
partners.
Naast
de
producten
op zoek naar een Commercieel medewerker verkoop-binnendienst.
van Huislijn en Feltouch is Huislijn tevens exclusief distributeur van de collectie DeBerenn.
Functieomschrijving
Als commercieel medewerker verkoop-binnendienst ben je dagelijks het aanspreekpunt voor de
bestaande klanten. Je bent verantwoordelijk voor de orderverwerking in het systeem alsmede alle
daaruit voortkomende administratieve handelingen. Je werkt nauw samen met het verkoop-team.

Herken jij jezelf in deze profielschets, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!

Herken
jijmotivatiebrief
je in deze
profi
Stuur je CV met
per email
naar:elschets www.huislijnkantoormeubelen.nl
www.berenn.nl
o.lookman@huislijnkantoormeubelen.nl
Jouw profiel
dan
ben
jij
de
kandidaat
die we zoeken!
www.feltouch.nl
• MBO/HBO werk- en denkniveau
Huislijn Kantoormeubelen
B.V.
• Ervaring in een vergelijkbare
functie is een pré maar niet noodzakelijk
t.a.v. de heer
O. Lookman zelfstanding en nauwkeurig
• Stressbestendig,
•
Beheersing
van
Nederlandse
Industrieterrein De Flammert 1214 taal in woord en geschrift
• Goede communicatieve vaardigheden
5854 NC Nieuw-Bergen

Stuur je CV met motivatiebrief per mail naar:
• Klantgericht, enthousiast en flexibel
o.lookman@huislijnkantoormeubelen.nl
• Hands-on-mentaliteit, accuraat, betrouwbaar en collegiaal

Huislijn
Kantoormeubelen
B.V.
Wat bieden
wij jou
• Fulltime functie voor 40 uur per week
t.a.v. de
heerenO.Lookman
• Uitdagende
afwisselende functie met uitzicht op lang dienstverband
• Een prettige werksfeer met enthousiaste collega’s
Industrieterrein
De Flammert
1214
• Goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden
5854 NC Nieuw-Bergen
Herken jij jezelf in deze profielschets, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
Stuur je CV met motivatiebrief per email naar:
c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl

www.huislijnkantoormeubelen.nl
www.berenn.nl
www.feltouch.nl

www.huislijnkantoormeubelen.nl
Huislijn Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers
www.berenn.nl
Industrieterrein De Flammert 1214
www.feltouch.nl
5854 NC Nieuw-Bergen

Geiten vieren 6x11
Carnavalsvereniging de Geiten uit Tienray viert dit jaar het 6x11-jarig bestaan. In het weekend
van 17 en 18 november werd het jubileum gevierd met verschillende activiteiten. Op zaterdag was
er een receptie gevolgd door een feestavond. Op zondag vond er een dorpsbrunch plaats voor de
inwoners van Tienray met daarna optredens van onder andere enkele joekskapellen.
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Project Stories
door Horster artiest Eddy
Artiest Eddy Scurovskis uit Horst heeft op 31 oktober een nieuw project uitgebracht, genaamd Stories.
Het project bestaat uit vier nummers die het verhaal vertellen van vier verschillende karakters, geïnspireerd
door zowel bestaande als fictieve verhalen.
De verhalen waarop Eddy de
nummers gebaseerd heeft, zijn
vooral enge verhalen. Dat is ook de
reden waarom Eddy de nummers op
de dag van Halloween uitbracht. De
karakters die in de nummers naar
voren komen zijn een legende uit
het Wilde Westen, een weduwe die

in dromen van anderen leeft, een
man die door een experiment tot
leven is gekomen en een half-vrouwhalf-wolf die op mannen jaagt. Voor
elk van de vier nummers wil Eddy
een muziekvideo uitbrengen. In elke
video staat een van de karakters
centraal en wordt het verhaal rondom

deze persoon verteld. Met dit project
wil Eddy de luisteraars meenemen
op een avontuur en laten zien hoe
hij de afgelopen jaren gegroeid
is als artiest. De nummers uit het
project van Eddy zijn te beluisteren
via YouTube en Spotify, onder de
albumnaam Stories.

Onthulling logo en slogan
Schuttersfeest Sevenum
Stichting OLS Sevenum 2019 heeft op zaterdag 17 november het logo en de slogan voor het Oud Limburgs
Schuttersfeest in Sevenum onthuld. Het logo is ontworpen door Jack Poels, in samenwerking met Drukkerij
Engelen uit Sevenum.
De inspiratie voor het logo
haalde Jack Poels uit de historische
overwinning van Schutterij Sint
Sebastianus en uit het feit dat het
schuttersfeest aankomend jaar in
de eigen gemeente plaatsvindt.
Zo is in het logo de schutsboom

terug te vinden, die verwijst naar
de schutterswereld. In de slogan
‘Weej zeen os in ZaerUM’ heeft
Sevenum als organiserend dorp
een hoofdrol gekregen van de
organisatie. Samen met het logo
vormt de slogan het gezicht van OLS

Sevenum 2019. Binnenkort komt
ook de website van het evenement
online en wordt de sociale media
ingezet om informatie over het
evenement te delen. Het OLS
Sevenum 2019 vindt plaats op
zondag 7 juli 2019.

HALLO in Gambia

Fotolezing in bibliotheek Horst
In de bibliotheek van Horst vindt op vrijdagavond 23 november een fotolezing door Ton Hendriks plaats.
Ton Hendriks is hoofdredacteur van het fotoblad PF en werkt als fotodocent aan de fotovakschool in Amsterdam.
De lezing wordt gehouden in het
kader van 45 jaar Fotogroep Horst aan
de Maas en gaat over Hendriks’ boek
Beeldspraak, waarin hij fotografie als
communicatiemiddel centraal stelt. Hij
legt uit wat foto’s zeggen en op welke

manier ze dat doen.
Naast een lezing is er ook een
bijbehorende expositie te zien in de
bibliotheek. Deze expositie bestaat uit
140 foto’s in diverse formaten, gedrukt
op verschillende materialen.

De expositie is nog tot en met donderdag 29 november te bezichtigen.
Kijk voor meer informatie over
de lezing en de expositie op
www.tonhendriks.nl of
www.fotogroephorstaandemaas.nl

Roland Janssen uit Sevenum en Hay Theeuwen uit Horst hebben samen de Challenge Antwerpen-Banjul gereden voor de
stichting Kans voor Gambia. Daarmee hebben ze 4.780 euro opgehaald. Als verrassing stond Hubertine Theeuwen en kleinkinderen
Danee en Moos de twee op te wachten bij aankomst in Banjul,
Gambia. Het bedrag dat Roland en Hay hebben opgehaald gaat
onder andere naar een school voor straatkinderen dat rond september 2019 in Gambia wordt gebouwd. Natuurlijk werd er even
tijd genomen om met de HALLO op de foto te gaan.

GTL-Europe ontwerpt, ontwikkelt en bouwt installaties, machines
en besturingssystemen voor bedrijven in de composteringsbranche
en champignonteelt wereldwijd

BEZORGERS
GEZOCHT!

In verband met sterke internationale groei zoeken wij:

VOOR VERSCHILLENDE ROUTES IN:

Sevenum

centrum €

7,00 - € 11,00

 Calculator met commercieel inzicht

 PLC-programmeur die affiniteit heeft met machinebouw
 Tekenaar-Constructeur die slimme oplossingen bedenkt
Kijk op onze website voor deze en andere vacatures

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

GTLEuropeBV

GTL-Europe B.V.

www.gtl-europe.nl/nl/vacatures/
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Agenda t/m 29 november
do
22
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Uitreiking Ondernemersprijs
Horst aan de Maas

vr
23
11

Vogelshow (tot en met 25 november)

Zittingsavond

Organisatie: Vogelvereniging Ons Genoegen
Locatie: De Schutroe Horst

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: Harmoniezaal Lottum

Borduurcafé

Oet ôw plaat

Netwerkbijeenkomst Armoede

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Froxx Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Stichting Leergeld, Voedselbank en
gemeente Horst aan de Maas
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Glow in the Dark!

Band Mix

Tijd: 19.00-23.30 uur
Organisatie: cv D’n Tuutekop en OJC Phoenix
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Ondernemersprijs Horst aan de Maas
Locatie: De Mèrthal Horst

Lezing Ton Hendriks
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Fotogroep Horst aan de Maas
Locatie: Bibliotheek Horst

za
24
11

zo
25
11

Jubileumfeest Tuutekop

Klankschaal/meditatieconcert

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: cv D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Tijd: 16.00-17.30 uur
Locatie: Kaldenbroeck Grubbenvorst

Vogelmarkt
Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging de Gevleugelde
Vrienden Wanssum e.o
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

ma
26
11

wo
28
11
do
29
11

Lezing People’s Farm
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Vur Oow
Locatie: Boerderij Wienes Hegelsom

Gezondheidscafé
Tijd: 19.15 uur
Organisatie: Gezondste Regio 2025
Locatie: Rabobank Hegelsom

Adem workshop
Tijd: 19.00-22.00 uur
Locatie: Kaldenbroeck Grubbenvorst

The Fureys ’40 years on tour’

Intocht Sinterklaas

Kwekerscafé

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: De Torrekoel Kronenberg

Tijd: 11.00 uur
Locatie: De Zaal Griendtsveen

Tijd: 19.15 uur
Locatie: Harmoniezaal Lottum

Intocht Sinterklaas

Pepernoten en speculaas maken

Tijd: 13.45 uur
Locatie: Kerkplein Melderslo

Tijd: 12.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Intocht Sinterklaas

Intocht Sinterklaas

Tijd: 15.00 uur
Locatie: centrum Horst

Tijd: 14.45 uur
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Grubbevôrster Kwis

Peelse Blues

Tijd: 18.30 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Herberg De Morgenstond Griendtsveen

Active Personeelsdiensten bemiddelt al jaren
actief tussen werkzoekenden en bedrijven op
diverse niveaus.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek
naar een

junior vestigingsmedewerker

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Functie-eisen:
- MBO werk- en denkniveau
- Snel kunnen schakelen tussen opdrachtgever
en uitzendkracht
- Beheersing van de Nederlandse en Poolse taal
- In het bezit van een rijbewijs
- Bij voorkeur relevante werkervaring
Eigenschappen:
- Zelfstandig kunnen werken, eigen initiatief
- Commercieel gevoel
- Flexibel (geen 9 tot 5 mentaliteit)
- Leergierig, gezonde dosis ambitie

Denk jij dat je perfect in ons team past? Mail dan naar info@activepersoneel.nl t.a.v. Jos Bexkens

www.activepersoneel.nl
Eindstraat 48, 5801 CR Venray, E info@activepersoneel.nl, T 0478 580647

St. Jansstraat
5 5
St. Jansstraat
5964
AA Meterik
5964
AA Meterik
Tel: Tel:
077 077-3526885
- 230 00 15

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Open: dinsdag
t/m 1
vrijdag
(PER
JULI)10.00 - 17.00
dinsdag
t/m- vrijdag
zaterdag
10.00
16.0010.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00

22
11

Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

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
ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via T 077 477 97 77
www.horstaandemaas.nl/
gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
23 t/m 25 november 2018
TipTopTand
Mgr. Joostenstraat 27-29, Grubbenvorst
T 077 327 00 97
26 t/m 29 november 2018
Tandartspraktijk Wasser
Eindstraat 23, Venray
T 0478 58 45 04

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

America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

DAMESKLEDING (MAAT 36 T/M 52)
WOONACCESSOIRES
Sandra Rasing
Venrayseweg 16b, 5961 AG Horst
Tel. 06 - 235 080 96
www.facebook.com/pand16horst

Nieuw in Pand16 mode en meer: plus size dameskleding t/m maat 52

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

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
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

24 & 25 november en 1 & 2 december

Kronenberg

FESTIJN

Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

s
icket

et
Onlin

50

14

€

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer
Alarmnummer

service 31

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 06 15 15 30 10

Ben jij dit jaar lief geweest?
Niemand minder dan de Sint en zijn Toverpieten komen langs in
Toverland. Het grote toverpietencircus zet de boel op stelten en je
kunt meedoen aan een heuse pepernotenspeurtocht!
Of kom kijken naar Sint’s got Talent, een talentvolle show vol
verrassingen. Het wordt één groot feest!
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Tummers

6

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD
• 4K HDR Processor X1 Extreme
• Acoustic Surface • OLED

4K OLED TV / KD55AF

699,-

WASMACHINE / WAT28491
• A+++-30% • 8 KG • 1400 t/pm

er !
e
m
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Nog ivnede winkel
acties

499,-

VAN

GRATIS
BEZORGD!

199,-

NOVEMBER

25

ZONDAG

R
MBE

G

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Voor de algemene voorwaarden bezoekt u onze website.

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

• Actieradius 10 meter • Universele zuigmond • Telescoopbuis

STOFZUIGER / COMPLETEC2BLACKPEARL

149,-

VAN

NOVE

NOVEMBERZATERDA

BLACK
23
FRIDAY 24

winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

1799,-

700,-

GRATIS
BEZORGD!

-/-

INRUILKORTING

2499,-

OLED

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

GRANDIOZE INRUILKORTING

Op alle TV’s van 44” en groter:

TV

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