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Afscheid pastoor Faas
Griendtsveen nam zondag 2 december afscheid van haar pastoor Ben Faas, die eerder dit jaar wegens zijn gezondheid moest stoppen. In de Sint-Barbarakerk vond
een speciale viering plaats, waarbij Faas de mis voorging samen met Peter Denneman, provinciaal Overste van de Montfortanen en deken Alexander de Graaf Woutering.
Het kinderkoortje en een gelegenheidskoor van dorpsgenoten luisterden de viering op. Daarna volgde een receptie in het gemeenschapshuis.

Werkgroep zet zich in voor behoud school Griendtsveen

‘We willen geen achterbankkinderen’
De medezeggenschapsraad van basisschool De Driehoek in Griendtsveen luidde vorige week de noodklok.
Als het leerlingenaantal blijft dalen, dan is sluiting van de school onafwendbaar. Werkgroep Onze Toekomst,
bestaande uit ouders en inwoners, pleit voor behoud van onderwijs in het dorp. “We willen geen achterbankkinderen.”
Kinderen die elke dag van hot
naar her gereden worden om naar
school te kunnen gaan: als het aan
Werkgroep Onze Toekomst ligt gaat
het zo ver niet komen. “Onze prioriteit is het onderwijs in Griendtsveen
te houden en de school openhouden”, zegt woordvoerster Mandy
Mennen. “Uiteraard moet daarbij wel
de kwaliteit van het onderwijs

worden gewaarborgd.” De ouders
werden vorige week tijdens een
ouderavond ingelicht over de dreigende sluiting. “De schrokken we
behoorlijk van. We weten natuurlijk
wel dat Griendtsveen een kleine
school heeft, die ook steeds kleiner
wordt. Maar dat het zo serieus is, dat
hadden we niet in de gaten.” Binnen
enkele dagen werd er een werkgroep

opgezet. Dat tekent de saamhorigheid
van het dorp, meent Mennen.
“Iedereen is bereid om mee te denken. We gaan er nu voor zorgen dat de
neuzen in het dorp dezelfde kant op
staan.” Basisschool De Driehoek telt nu
48 leerlingen op drie groepen, zegt Jos
Baggen van het College van Bestuur
van Dynamiek Scholengroep. “Dat is al
weinig. Als het leerlingenaantal

terugloopt naar veertig, dan moeten
we naar twee groepen gaan. Dan zouden er vier leerjaren in één groepen
samen zitten. Je kunt je afvragen of
dat nog wel verantwoord is. Maar de
school sluiten is een ingrijpende
maatregel.” Dat vindt ook Mennen.
“Als de school moet sluiten, heeft dat
niet alleen consequenties voor de
leerlingen en leerkrachten, maar ook
voor de leefbaarheid van het dorp.
Het heeft nogal wat gevolgen. Ik denk
dat het goed is dat nu al de noodklok
wordt geluid. Nu is het zaak om uit te
zoeken wat we kunnen doen.”

Komende vrijdag vindt er een
bijeenkomst plaats met de ouders en
inwoners uit het dorp. “Er wordt al
wel wat gebrainstormd, we willen
het echter graag dorpsbreed trekken
en iedereen er bij betrekken.”
Het is uiteindelijk het College
van Bestuur dat de knoop door moet
hakken. Baggen: “We verwachten
dat we binnen een paar maanden
een besluit kunnen nemen. Dat is
mede afhankelijk van de mogelijke
scenario’s. Deze situatie mag niet te
lang duren. Maar liever een zorgvuldig dan een snel besluit.”
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‘Van turfpaneel naar zonnepaneel’
Over een paar jaar liggen 5.000 zonnepanelen op het terrein waar
zeventig jaar lang het Griendtsveense voetbalteam haar wedstrijden
speelde. De panelen leveren straks genoeg stroom op om heel
Griendtsveen te voorzien. Naast de zonneweide komt er een groene
dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en
ouderen.
In 2016 werd bekend dat de voetbalclub van Griendtsveen ging fuseren met RKSV Helenaveen. Omdat alle
wedstrijden voortaan in Helenaveen
gespeeld zouden worden, werden
terrein en kantine door gemeente
Horst aan de Maas te koop gezet.
Ger Mennen diende toen al samen

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Niels van Rens
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Iris Cöp, Fenna Deters,
Sylke Deters en Lieke Mooren

met zijn zoon Chiel een plan in bij de
gemeente voor een groene dagbesteding. Omdat zij echter geen plannen hadden met het veld, werd het
complex uiteindelijk verkocht aan een
ondernemer die er een camping wilde
starten. “Een jaar later hoorden we
van de gemeente dat dit niet doorging en dat het weer te koop kwam”,
vertelt Mennen. “Of we nog interesse
hadden, was de vraag.” Die interesse was er nog zeker en Mennen
stelde een nieuw plan op, waarbij het
voetbalveld tot zonneweide getransformeerd zou worden. “Begin 2017
heb ik contact opgenomen met Geert
Claessens van Reindonk Energie.”

Dagvoorziening en
zonneweide

In gemeenschapshuis De Zaal vond woensdag 28 november een presentatie plaats

Deze energiecoöperatie bestaat
sinds 2014 en wil voor en door inwoners van Horst aan de Maas energie
opwekken. Reindonk Energie bestaat
uit vier bestuursleden en ongeveer
zeventig leden. Momenteel loopt een
zonneproject op het dak van sporthal ’t Brugeind in Meerlo. Ook is de
coöperatie betrokken bij Windpark
Greenport Venlo. “We zijn altijd op
zoek naar kansen om projecten te
ontwikkelen”, geeft Geert Claessens,
voorzitter van Reindonk Energie, aan.
“Enkele jaren geleden zagen we ook
al de mogelijkheden van het sportpark in Griendtsveen. We wisten dat
het leeg kwam te staan en zagen
er wel een kans in.” Nadat Mennen

contact opnam, werd samen een
plan opgesteld. Het project bestaat
uit twee onderdelen: groene dagvoorziening De Wiek 2.0 en zonneweide ’t Veen. Er worden ongeveer
5.000 zonnepanelen geplaatst.
Inwoners, bedrijven en organisaties
uit Griendtsveen krijgen de mogelijkheid om te participeren en hun eigen
groene stroom op te wekken. De dagvoorziening richt zich op drie pijlers,
licht Mennen toe. “Mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt worden
ingezet voor het onderhoud van tuinen bij ouderen thuis en bijvoorbeeld
van de gemeente. Deze zelfde doelgroep gaat daarnaast samen koken en

eten met ouderen. Als derde gaan we
een levende tuin creëren, met onder
andere een groentetuin, een bijenhotel en een kruidenhoek. We verwachten met een groep van ongeveer tien
mensen te starten. We willen proberen het NL Greenlabel te halen (een
keurmerk voor duurzame projecten,
red.).”
Het aanleggen van een zonneweide kan impact hebben op de
buurt. De initiatiefnemers willen
de inwoners van Griendtsveen dan
ook zoveel mogelijk betrekken bij
de plannen. Claessens: “We willen
dat mensen het gevoel hebben dat
het van hen wordt. Dit is geen com-

merciële ontwikkeling. De energie
wordt lokaal opgewekt en kan ook
weer worden teruggekocht.” Mennen:
“Griendtsveen levert straks weer
natuurlijke energie.” “Van turfpaneel
naar zonnepaneel”, grapt Claessens,
verwijzend naar turf die vroeger de
energie leverde in het Peeldorp.
Voordat met de aanleg gestart
kan worden, moet eerst nog het
bestemmingsplan worden aangepast. Daarna kan de benodigde SDE (Stimulering Duurzame
Energieproductie) subsidie worden
aangevraagd. Als dat allemaal rond is,
verwachten de initiatiefnemers in het
voorjaar van 2020 te kunnen starten.

Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
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.
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KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Vers van de boerderij

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

Ovenklaar +/- 5,5 kg
40 euro per stuk
Af te halen
op 24 december
Bestellingen:
Fam. Jenniskens
Puttenweg 108 Ysselsteyn
Mail: janneke@jenniskenskalkoen.nl
Tel: 0478541591 / 0633695716
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Niet eens met natuurontwikkelingsplannen

Actievoerders in de
Deurnese Peel

De dorpsraden van Griendtsveen, Helenaveen en Liessel, actiegroep Het Bos de Klos en Stichting Behoud
Natuurlijk Helenaveen hebben op vrijdag 30 november actie gevoerd tegen de provincie Noord-Brabant,
het waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer. Door verbodsborden op te hangen maken de actievoerders
duidelijk dat ze het niet eens zijn met de natuurontwikkelingsplannen in de Peel.
Eén van de actievoerders is Arno
van Mullekom, vertegenwoordiger
van de dorpsraad van Griendtsveen.
”Het gaat om de afspraken die in 2005
zijn gemaakt over het aantal hectare
dat onder water zou worden gezet om
het hoogveen in de Peel terug te
brengen.” Er zouden bij dit plan,
genaamd het EU Natura 2000-project,
afspraken niet nagekomen worden.
“Volgens afspraak mocht er 300
hectare, in plaats van 700 hectare,
onder water worden gezet. Dit gebeurt
nu niet.”
Rondom het gebied Leegveld in
de Deurnese Peel hingen vrijdagochtend om 11.00 uur allerlei verbodsborden die bedoeld zijn voor de provincie
Noord-Brabant, het waterschap en
het Staatsbosbeheer. Voor de actievoerders en de dorpsraden was dit
een laatste kans om nog voor vrijdag

7 december hun standpunt duidelijk
te maken. Daarna volgt er namelijk
een rechtzaak.
Het EU Natura 2000-project heeft
volgens de actievoerders desastreuse
gevolgen voor de inwoners van de
omringende dorpen. Van Mullekom:
“Sinds het water in de Peel stijgt
door verschillende ingrepen, hebben
woningen in de omgeving problemen met vocht. In veel huizen is er
schade aangetroffen. Door weinig
onderzoek is het lastig om hard te
maken dat dit door de projecten in
de Peel komt. Als deze instanties
zich nu niet aan de afspraken houden, zijn wij bang dat wij hier nog
veel meer problemen mee krijgen.” Van Mullekom vindt het vooral
erg frustrerend dat er niet wordt
gehouden aan afspraken die eerder
gemaakt zijn. “Naast de problemen

met teveel vocht is de muggenoverlast en de aantasting van de bomen
ook een groot issue in dit gebied.
Het is mogelijk een gevaar dat gehele
bospercelen het erg moeilijk gaan
krijgen en dat zelfs de bomen van
de beschermde dorpsgezichten van
Griendtsveen en Helenaveen er aan
onderdoor gaan.”
Of de actie veel invloed heeft
gehad, weet Van Mullekom nog niet.
“Ik ben heel bang dat het 7 december toch een hamerstuk wordt en dat
we niet heel veel inspraak krijgen”,
vertelt hij. “Toch houden we hoop
en gaan we nogmaals in gesprek
met verschillende partijen. Ze hebben namelijk wel laten weten open te
staan om met ons te praten over de
water- en muggenoverlast. Ik hoop
dat hier iets uitkomt en dat deze protestactie zinvol is geweest.”

Lakei Boomkwekerijen heeft zich in
15 jaar ontwikkeld tot dé specialist in de teelt
van rozen en seringen. Met een duidelijke visie,
klantgericht, innovatief en gericht op kwaliteit
groeit onze klantenkring gestaag.
Om ons team van 30 eigen medewerkers te
versterken zijn wij per direct op zoek naar:

SaleS
SupportM/v
Ben jij degene die zelfstandig besluiten durft
te nemen en er een uitdaging in ziet om de
klant meer te geven dan waar hij om vraagt?
Wil je meer weten? Bekijk onze vacature op:
www.Lakei-Boomkwekerijen.nl
of neem contact op met
Hans van de Laak
Mobiel: +31 6 51 21 37 30

Proef huishoudens

Inzameling keukenafval
blijft hetzelfde
Er verandert voorlopig niets aan de inzameling van keukenafval. Een proef met composteerbare plastic en
papieren zakken heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Dat zegt gemeente Horst aan de Maas.
De gemeente startte in juli met
een proef onder 475 huishoudens.
Zij probeerden vier maanden lang
twee soorten composteerbare zakken uit, van plastic en van papier.
Uit het onderzoek, dat tot en met

oktober liep, blijkt dat meer dan de
helft van het aantal deelnemers de
voorkeur geeft aan de plastic zakken. Daarnaast bleek uit de proef
dat beide modellen snel scheuren
als ze nat worden.

De inzamelaar merkte daarbij
op dat in de papieren zakken restafval werd gedaan.
Reden voor de gemeente om
voorlopig op de oude voet verder
te gaan.

Gemeente wil
investeren in schoolgebouw Griendtsveen
Het behoud voor basisschool De Driehoek in Griendtsveen staat sinds deze week hoog op de agenda van de
inwoners van Griendtsveen. Ook in de raadsvergadering van dinsdag 4 december van gemeente Horst aan de
Maas kwam het behoud van de basisschool aan bod.
De gemeente is niet verantwoordelijk voor de onderwijsinstelling. Het is aan de school zelf om
zich te redden en de gemeente helpt
hier waar nodig. Zo zegt wethouder
Geurts tijdens de raadsvergadering
de basisschool te helpen waar nodig.
“De norm voor het leerlingenaantal
in Griendtsveen is voorheen al verlaagd naar 23 leerlingen, terwijl in
de rest van de gemeente de norm op
55 leerlingen ligt. Als het aantal onder
de 23 komt, kunnen wij geen onderwijsvoorziening meer bieden aan
Griendtsveen.”
De gemeente had wel willen investeren in het gebouw van

de school. Dat stamt uit 1907 en
heeft nog geen grote renovaties
gehad. “We hebben hierover een
gesprek gehad met het College van
Bestuur van Dynamiek Scholengroep.
Als gemeente willen we graag investeren in het gebouw van de school,
maar dan willen we wel de garantie
dat er over tien jaar nog een onderwijsvoorziening is. Dat kon Dynamiek
niet garanderen. We kunnen daarom
niet beginnen aan een renovatie.”
“Mocht de school sluiten, dan
hebben wij wel de taak om een vergoeding te geven voor leerlingenvervoer naar een andere school”, zegt
Geurts. “Gemeentegrenzen mogen

daarin geen rol spelen.” De wethouder heeft contact gehad met zijn
collega wethouder van gemeente
Deurne die ook onderwijs in zijn
portefeuille heeft. “Mocht er in de
toekomst de mogelijkheid zijn om
de kinderen onder te brengen in de
scholen van Deurne of Helenaveen,
is dat geen probleem volgens
gemeente Deurne. Het is aan de
ouders wat voor keuze zij maken.”
Mocht basisschool De Driehoek
sluiten, dan blijft er een gebouw over.
“De staat van het gebouw is redelijk,
maar er moet nog wel wat aan duurzaamheid worden gedaan. Ook de
toegankelijkheid is ondermaats.”

DE MOOISTE KERSTBOMEN
IN ALLE SOORTEN EN MATEN !

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

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

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

Beleidsvisie zonne-energie

Pastoor Vullinghs ‘Nadruk op gebruik
van daken’
in glas-in-lood
Vier glas-in-loodramen, waarvan één met een afbeelding van
pastoor Vullinghs, worden in het kader van 800 Jaar Horst aan de Maas
in Zorgcentrum La Providence in Grubbenvorst geplaatst.
Henri Vullinghs was van 1933 tot
1944 pastoor van Grubbenvorst. Hij
werd op 14 september 1883 geboren
in Kronenberg en overleed op 9 april
1945 in het concentratiekamp
Bergen-Belsen in Duitsland.
Pastoor Vullinghs was verzetsstrijder
tijdens de Tweede Wereldoorlog en
een van de grootste organisatoren
van pilotenhulp en onderduikers,
waaronder vele Joden, in de gehele
provincie Limburg. Op 1 mei 1944
werd Vullinghs door de Duitse
Sicherheitspolizei in Grubbenvorst
gearresteerd. Op 1 juni 1944 werd hij
overgebracht naar Kamp Vught en
van hieruit op 6 september 1944 op
transport gezet naar het concentratiekamp Sachsenhausen. Eind maart
1945 ging hij naar Bergen-Belsen.
Een aantal glas-in-loodramen,
gemaakt door de Limburgse glazenier Max Weiss (1910-1972), met
daarop onder andere een afbeelding
van pastoor Vullinghs zijn momenteel in het bezit van gemeente
Roermond. Momenteel liggen
de ramen in het archief van het
Cuypershuis in Roermond. De ramen
beelden gebeurtenissen uit het leven
van Sef Lennards uit, mede-oprichter
van het Ward-Instituut in Roermond,
een opleiding voor muziekonderwijs.
Pastoor Vullinghs was van 1926 tot
1937 directeur van het Ward-Instituut
en werd opgevolgd door Lennards.
Stichting Ondernemers Collectief
Grubbenvorst heeft samen
met Stichting Historische Kring
Grubbenvorst-Lottum, Stichting La
Providence en Stichting 800 Jaar
Horst de ramen naar Grubbenvorst
weten te halen. Het project is mede
mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van Dorpsraad

Grubbenvorst, DCM-fonds en
Stichting Mededelingen. De ramen
worden geplaatst in Zorgcentrum
La Providence.
De organisatie wil op
zaterdag 4 mei aansluitend aan de
Dodenherdenking op het Pastoor
Vullinghsplein, ‘pastoor Vullinghs’
onthullen in La Providence.

Als het aan het College van B&W van gemeente Horst aan de ligt wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
daken van bedrijven, instellingen en woningen voor het opwekken van zonne-energie. Op reststroken en kleine
zonne-akkers is ruimte voor zonnevelden. Dat staat in de Beleidsvisie Zonne-energie. In januari beslist de
gemeenteraad over de vaststelling van de visie.
Volgens het klimaatakkoord van
Parijs, ondertekend door Nederland,
moet over worden geschakeld naar
een CO2-vrij energiesysteem. Dit betekent overstappen van fossiele energiebronnen als olie, gas en kolen naar
hernieuwbare bronnen als windenergie, biomassa, geothermie en dus
zonne-energie. Voor dat laatste is nu
een beleidsvisie opgesteld, waarin
wordt gekeken naar de verschillende
mogelijkheden en hoe daarmee in
Horst aan de Maas aan de slag kan
worden gegaan.

Duwtje in de rug
Allereerst wordt ingezet op het
benutten van daken van bedrijven,
instellingen en woningen. Zeker als
daken technisch geschikt zijn, is dat
volgens gemeente Horst aan de Maas
de meest ideale manier om zonneenergie op te wekken. “Gebruik van
daken is de perfecte vorm van meervoudig en dubbel ruimtegebruik.

De daken zijn nu leeg en liggen vaak
uit het zicht”, zegt een woordvoerder
van de gemeente. “Met het plaatsen
van zonnepanelen op bedrijfsdaken
hoeven we geen beroep te doen op
(schaarse) grond en is de landschappelijke impact minimaal.” Om bedrijven
en instellingen een duwtje in de rug te
geven, wordt er een stimuleringsregeling opgezet om ze te informeren en
te helpen, bijvoorbeeld met de subsidieaanvraag, maar ook met technische
of financiële vragen. Ook particuliere
huizenbezitters wil de gemeente
gaan informeren over de mogelijkheden van zonne-energie. Verder
komt er ruimte voor zonnevelden op
reststroken of gronden zonder agrarische functie. Dit kunnen bijvoorbeeld
braakliggende terreinen zijn, stukken
grond die vanwege vorm of ligging
niet geschikt zijn voor bebouwing of
voormalige sport- of recreatieterreinen. Ook wil de gemeente particulieren en bedrijven die nog grond over

hebben de ruimte bieden voor een
klein zonneveld tot maximaal een
halve hectare. In de beleidsvisie geeft
de gemeente aan te willen voorkomen dat commerciële bedrijven grote
zonneweides van tientallen hectares
op goede landbouwgrond gaat ontwikkelen. In het beleid staat dan ook
dat op het moment dat er een officieel
verzoek voor een grote zonneweide
binnenkomt, die wordt afgewezen.
“Mogelijk zijn grote zonneweides een
ontwikkeling voor de toekomst, maar
dat hangt af van de lopende onderzoeken naar andere bronnen, zoals
windenergie en geothermie, en de
mogelijkheden om energie te besparen. Als er dan er dan ruimte komt
voor zonneweides, dan is het van
groot belang dat de omwonenden bij
het plan worden betrokken en dat de
lokale gemeenschap mee profiteert
van de opbrengsten.”
Kijk voor meer informatie op
www.horstaandemaas.nl

Benoeming in april of mei

Zestien sollicitanten
burgemeesterspost
Er hebben in totaal zestien kandidaten gesolliciteerd naar de positie van burgemeester van Horst aan de
Maas. Daarvan zijn er zes vrouwelijke sollicitanten. Dat meldt provincie Limburg.
Van de zestien zijn er vijf kandidaten lid van het CDA. Drie zijn er
PvdA’er. Van de VVD zijn drie kandidaten afkomstig.
Eén is aangesloten bij D66
en twee bij een lokale partij.
Ook zijn twee sollicitanten partijloos. Volgens de provincie heeft het

merendeel van de kandidaten een
ambtelijke en/of politiek-bestuurlijke achtergrond. Na de sollicitatiegesprekken neemt de gemeenteraad
in december in een besloten raadsvergadering een besluit over de
voorgedragen kandidaat, waarna
deze wordt bekendgemaakt.

Vervolgens wordt de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties geïnformeerd.
Naar verwachting wordt in april
of mei, na de benoeming door
middel van een koninklijk besluit,
de nieuwe burgemeester geïnstalleerd.

HALLO Venray zoekt een

fulltime journalist
www.kempen-media.nl/vacature

(m/v)
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Horst
aan de
Maas

Bart
Reinders

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt
in de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben
gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Bart Reinders (37),
geboren in Kronenberg, maar inmiddels uit Dieren.

an
verhuurt mékérrad
en!
alleen markt T 06m
25 05 18 94

VOOR AL UW

TH UIS- & BEDRIJF

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

3 van de 4 slaagt!

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

Vlinderorchidee
met 3 bloemtakken
Phalaenopsis ‘Tropic
Snowball’. Ø 12 cm.
Per stuk
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Bart groeide op in Kronenberg en had daar een
onbezorgde jeugd. “Mijn ouders hadden een tuindersbedrijf in het buitengebied van Kronenberg, dus we zijn
echt opgegroeid in het groen en in de natuur”, vertelt hij.
Een voorliefde voor muziek had hij als kind nog niet.
“Pap had wel een platenspeler waar ik vaker platen op
luisterde, maar het zingen dat begon pas veel later, toen
ik op het Dendron College zat.” Het was zijn muziekleraar
Ed de Win die het muzikale vlammetje in Bart aanwakkerde. “We moesten zingen voor een cijfer en ik had
daar eigenlijk helemaal geen zin in. Ik stond niet graag
in het middelpunt. Toch was het de muziekleraar die
daarna tegen me zei dat ik er misschien toch wat meer
mee moest gaan doen.”
Zo begon voor Bart het balletje te rollen. “Ik begon
langzaam maar zeker in te zien dat het toch wel zijn
charme heeft om in de spotlights te staan”, vertelt
hij. Hij deed een aantal keer mee aan het Spektakel,
de talentenshow van het Dendron College. Ook ontstond zijn eerste coverbandje. “Na een paar jaar kwam
D-vision, mijn tweede band. Dat werd al snel serieuzer en we werden steeds meer geboekt. Toen ben ik
ook zangles gaan nemen en zo ben ik er echt ingegroeid.” Zo kwam het dat Bart met D-vision een keer in
het voorprogramma van Roel van Velzen stond op de
Ossefeesten in Maasbree. “Hij was toen net bezig met de
eerste editie van The Voice of Holland en hij vroeg me
of ik mee wilde doen. In eerste instantie heb ik de boot
afgehouden. Toen het jaar daarna, bij het tweede seizoen, opnieuw de vraag kwam, dacht ik: waarom eigenlijk ook niet?” Bart kwam de Blind Auditions door, maar
hij strandde in The Battles. “Daar stond ik tegen een van
de favorieten, dus ik wist al wel dat het heel moeilijk
ging worden.”
Na The Voice richtte Bart zich even iets minder op
zijn solocarrière. Hij richtte zijn bedrijf Podium23 op.
“Hoewel ik begonnen ben als architect, ben ik op een
gegeven moment bij de Sevewaeg in Sevenum terechtgekomen binnen het eventgedeelte. Ik kreeg toen
steeds meer losse opdrachten en heb de keuze gemaakt
om een eigen bedrijfje te starten, waarbij ik me puur op

livemuziek richtte. Podium23 levert nu al bijna vier jaar
livemuziek voor allerlei soorten evenementen, feesten en
partijen”, vertelt hij niet zonder trots. Inmiddels had Bart
Kronenberg ook achter zich gelaten. “Ik ben op mijn 21e
eerst naar Sevenum verhuisd, heb toen eventjes in Venlo
gewoond en uiteindelijk ben ik voor de liefde naar Dieren
verhuisd. En dat bevalt me eigenlijk ontzettend goed.”
Ondertussen heeft Bart zijn persoonlijke zangcarrière ook weer opgepakt. Vorig jaar werd hij benaderd om mee te doen met het tv-programma Circus
Gerschtanowitz. “Tijdens de repetities kwam John de Mol
op een gegeven moment naar me toe om me te vragen
waar ik al die tijd gezeten had”, lacht hij. “Dat was erg
leuk. En ’s avonds, na de show, werd ik nog in zijn kantoortje geroepen. John vroeg me wat ik allemaal gedaan
had en zei me toen dat het tijd was om weer wat voor
mezelf te gaan doen.” Er volgden meer gesprekken en
Bart besloot zich weer op zijn solocarrière te gaan richten. “De country-pop scene bleek het best bij me te
passen”, vertelt hij. Lachend voegt hij toe: “Maar omdat
daarvoor de grootste markt is in Amerika, betekende
dat ook dat ik op zoek moest naar een artiestennaam,
want ‘Bart Reinders’ krijgen ze daar niet uitgesproken.”
Zo kwam onlangs de eerste single van Brandon Rousseau
uit. “En het krijgt nog een vervolg, maar hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk.”
Bart komt ondanks zijn drukke carrière nog regelmatig in Horst aan de Maas. “Ik heb hier nog veel familie
wonen en ik kom graag terug naar Kronenberg”, vertelt
hij. “We hebben in Kronenberg zelfs een filmpje opgenomen om te laten zien waar Brandon Rousseau vandaan komt. Daaronder zit een naar het Engels vertaalde
cover van een nummer van Rowwen Hèze.” Toch is
Dieren inmiddels zijn thuis geworden. “Het is wat bruisender en er gebeurt meer, maar je bent ook zo midden
in de natuur van De Veluwe. Bovendien is het praktisch,
want het ligt heel centraal.” Hoewel zijn voorkeur dus
uitgaat naar zijn thuis in Dieren, betekent dat niet dat
hij Kronenberg vergeten is. “Als ik het bordje ‘Welkom
in Limburg’ zie of als ik de straat van mijn ouders inrijd,
dan is dat toch ook een soort gevoel van thuiskomen.”
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Na een zorgzaam leven vol liefde en aandacht voor allen
die haar dierbaar waren, is tot onze grote droefheid van ons
heengegaan ‘ôs moe’, oma en ‘alde oma’

Nelly Hendrix - Thielen
Jan Hendrix †
* Lottum, 19-01-1929

† Horst, 30-11-2018

De onderste molensteen boven

Molen Op de Laak
Horst
3

Horst aan de Maas kende in het verleden tientallen molens, waarvan er vandaag de dag nog maar
enkele in het landschap terug te vinden. De redactie dook de archieven in en haalde geschiedenis van
enkele molens naar boven. In deze aflevering: molen Op de Laak in Horst.

Lottum Gerd en Joke Hendrix-Rothoff
Horst Bep Hendrix
America Huub en Gerdje Hendrix-van Dijck
Lottum José en Ben Kleven-Hendrix
Melderslo Ine en Pierre Gubbels-Hendrix
Oma’s kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Markt 11, 5973 NR Lottum
We hebben afscheid van haar genomen op dinsdag 4 december
tijdens een H. mis in de Gertrudiskerk te Lottum en aansluitend bij
pap te ruste gelegd op het kerkhof aldaar.
Graag willen wij u hartelijk danken voor uw steun,
in welke vorm dan ook.

Zonder Leo, ons pap en lieve opa is alles anders. Het doet ons goed
zoveel kaarten, bemoedigende woorden, een kus of een handdruk
te hebben ontvangen na het overlijden van

Leo Custers
Wij danken u hiervoor hartelijk!
Oostrum, november 2018
De zeswekendienst vindt plaats zondag 9 december om 9.30 uur
in de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw te Oostrum.

Deze stellingmolen werd in de
jaren 90 van de negentiende eeuw
gebouwd in opdracht van Albert op
de Laak aan wat toen de
Nieuwstraat in Horst heette (nu
Stationsstraat). Naast de molen
werden ook een woonhuis en een
brouwerij gebouwd. Op de Laak
werd molenaar, winkelier en
bierbrouwer. Tot 1927 was hij
samen met Henri Jan op de Laak de
eigenaar van de molen. In 1927
nam de schoonzoon van Albert,
Antoon Bakens, het eigenaarschap
over. Kort daarna braken twee
wieken van de molen af. Tot er
geschikte vervangers waren
gevonden, draaide de molen door
met de twee overgebleven wieken.

Oliekoeken
De molen had de functie van
korenmolen en werd aangedreven
door de wind. De molen was voorzien van een koppel kunststenen
en twee koppels blauwe Duitse

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

stenen. Daarvan werd één koppel
gebruikt voor het malen van gebroken oliekoeken. Dit koppel stenen was
grof gescherpt, om te voorkomen dat
de oliekoeken vervuild werden. Op de
eerste zolder van de molen hing een
mengketel en onderin de molen stond
een elektrische maalstoel, die diende
als hulpgemaal.

Concurrentie
Boerenbond
In 1933 overleed Antoon Bakens.
Zijn weduwe en zoon Joseph Martinus
Eduard zette het bedrijf nog een jaar
voort. In 1934 legden zij de molen stil,
als gevolg van de concurrentie van
de Boerenbond. In 1936 zijn de wieken van de molen gehaald en verkocht aan molenaar André Coolen. Hij
gebruikte de wieken voor zijn bergmolen in Hamont, België. Pas zes jaar
nadat de wieken van de molen werden gehaald, werd de romp van de
molen afgebroken. De naam van de

familie Bakens leeft echter nog
voort in Horst. Het voormalige
verzorgingshuis Berkele Heem
werd in 2016 door Wonen Limburg
verbouwd tot een appartementencomplex. Daar hoorde ook een
nieuwe naam bij, vond de woningcorporatie. Zij schreef daarom een
wedstrijd uit. De winnende naam
werd ’t Bakenshof. Deze naam
verwijst naar de familie Bakens,
de laatste eigenaar van de molen
die hier tot het midden van de
Tweede Wereldoorlog stond.
“Deze historische naam sluit mooi
aan bij het gebied”, aldus Wonen
Limburg. “De officiële naam van
de molen was Op de Laak, maar
hij stond ook wel bekend als de
Bakensmolen. Daarnaast verwijst
dit ook naar een baken, een plek
voor mensen om te wonen.”
Bron onder andere: De Molens van
Limburg van P.W.E.A. van Bussel, 1991
Foto: Database van Verdwenen
Molens (www.molendatabase.org)

Nieuwe bestemming
Koetshuis Broekhuizenvorst
Het Koetshuis in Broekhuizenvorst wordt een educatieve en culturele plek waar onder andere workshops worden
gegeven en mensen een drankje kunnen drinken. Dat heeft gemeente Horst aan de Maas bekendgemaakt.
In augustus zette de gemeente
het Koetshuis in Broekhuizenvorst
te koop. De gemeente had als voorkeur een koper die een kwalitatieve
en onderscheidende invulling voor
het Koetshuis heeft en die zorgt voor
een goede ruimtelijke inpassing op
de locatie en past bij het dorp.
Er reageerden twee partijen.

De gemeente heeft nu besloten
om het Koetshuis te gunnen aan de
inschrijver die voldoet aan de wens
van het college: onderscheidend en
uniek. “De beoogde koper wil van
het Koetshuis een educatieve en
culturele plek maken waar dorpsbewoners en voorbijgangers in de
zomermaanden kunnen genieten van

een drankje op het terras in combinatie met muziek en kunst”, aldus de
gemeente.
“In de wintermaanden staat facilitering van cultuur in de ruimste zin
van het woord centraal.” Waar mogelijk wordt de samenwerking met
lopende initiatieven in Broekhuizen
en Broekhuizenvorst gezocht.
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Rinske Wijnhoven

Sinterklaasavond
December is weer begonnen, de feestdagen komen
eraan. Na al het gedoe
rondom Sinterklaas had ik wel
behoefte om iets te schrijven
over het sinterklaasfeest en
vooral de positieve basis
daarvan, die er bij ons thuis in
ieder geval zeker nog is.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Rinske Wijnhoven
13 jaar
Meerlo
Citaverde College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou nog ooit heel graag een reis
naar Afrika willen maken, want ik vind
Afrika een heel mooi land. Je kunt
daar ook allemaal mooie wilde dieren
zien. Ik kan daar misschien wel een
wilde cheeta zien, want dat is mijn
lievelingsdier.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou graag nog ooit Italiaans willen
leren in mijn leven, omdat ik Italiaans
altijd al een mooie taal vind. Ik kan
dan ook heel makkelijk Italiaans praten tegen onze Italiaanse vrienden.
Wat deed je als kind het liefst?
Vroeger speelde ik graag allerlei verhaaltjes buiten. Ik speelde dan verhaaltjes over van alles en nog wat.
Ik speelde vooral verhaaltjes in de
achtertuin over dingen die absoluut
niet konden, mijn verhalen gingen
dan bijvoorbeeld over toveren en heel

hoog in de lucht kunnen vliegen.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou nog een keer een wereldreis
willen maken. dan zou ik heel graag
willen zien hoe andere mensen in
andere landen leven. Ook lijkt het me
interessant om de verschillende culturen te zien en de natuur die overal
anders is.
Als je in een ander land en een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Dan zou dat in Italië zijn, want ik vind
Italië altijd al een heel mooi land.
We gaan daar ook ieder jaar weer
naar op vakantie.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is tekenen
en tegelijkertijd muziek luisteren.
Ook turn ik heel graag en sport ik als
mijn hobby.
Heb je een bijbaantje?
Ja, Ik heb een bijbaantje. Ik breng de
foldertjes rond in een wijk. Het is niet
mijn droom bijbaantje.
Wat is je favoriete sociale medium?
Mijn favoriete sociale medium is
Pinterest. Pinterest is mijn favoriete

sociale medium, omdat je er veel
leuke teken-, schilder- en knutselideeën kan vinden. Er staat ook altijd
weer wat nieuws, zodat je nooit uitgekeken wordt.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Wat ik belangrijk vind aan een goede
vriendschap is, dat je alles tegen
elkaar kunt zeggen en ook zeker
belangrijk is, is dat je altijd op elkaar
kunt vertrouwen.
Hond of kat?
Dan zou ik kiezen voor een hond.
Ik kies dan voor een hond, omdat ik
zelf houd van honden en zelf eigenlijk
ook heel graag een hond wil hebben.
Ik zou dan een husky willen, want dat
vind ik de mooiste soort honden.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Het laatste boek dat ik heel erg leuk
vond heet: `In de val`. Ik vind dit een
heel leuk boek, omdat het gaat over
het beschermen van de otter. Ik vind
ook dat er geen diersoorten meer
mogen uitsterven en dat de mens
zich daar verantwoordelijk voor moet
voelen.

Optimist, pessimist of realist?
Ik ben dan meer realistisch en optimistisch. Want als er iets is gebeurt
ben ik niet degene die denkt het komt
wel goed, we verzinnen wel iets.
Ik denk dan meer dat je er uiteindelijk
toch niks meer aan kan doen, het is
nu toch al gebeurd.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Als ik een dier was zou ik denk ik een
wolf zijn. Ik zou dan een wolf zijn,
want wolven zijn groepsdieren en
houden rekening met elkaar en zorgen voor elkaar. Zo ben ik ook wel.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
De emoticon die huilt van het lachen.
Ik gebruik deze emoticon het meest,
want ik ben een vrolijk meisje en lach
veel. Dit maakt het appje ook leuker en
het geeft meer emotie aan het appje.
Dag of nacht?
Dan kies ik voor dag. Als het dag is kun
je veel doen, je kunt bijvoorbeeld met
mensen praten en leuke dingen doen.
Je kan ook genieten van de natuur en
de dingen om je heen. Dat wordt in de
nacht wel wat lastiger.

Crist Coppens
Alleen dinsdag 11 december

Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

varkenspoulet

www.blinkzonwering.nl

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

www.coppens.keurslager.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

Wij doen elk jaar surprise
met het hele gezin en elk jaar is
het weer een grote chaos, die
uiteindelijk wel heel erg leuk en
gezellig is. Omdat we dit jaar
vooral weer iets te laat begonnen met lootjes trekken, was
bijna iedereen ook te laat
begonnen aan zijn surprise en
gedichten. De laatste uren voor
de avond draait de printer
overuren, alle cadeautjes worden heel snel nog ingepakt en
de surprise wordt vaak nog
helemaal gemaakt. Bij ons geldt
in ieder geval dat deze tijdsdruk
toch voor mooie, of in ieder
geval creatieve oplossingen
zorgt en het bevordert in ieder
geval de sfeer. Want alle spelfouten in de gedichten alleen al
zorgen voor veel gelach.
Ook duurde het dit jaar extra
lang, omdat we al laat begonnen
met eten en er ook nog een spel
werd toegevoegd aan het ‘wie
mag er een cadeautje pakken’.
Ook werden er veel sinterklaasherinneringen van vroeger naar
boven gehaald. Mijn ouders
waren fanatiek in het volgen van
het Sinter-klaasjournaal en
deden er alles aan om ons mee
te nemen in het verhaal. Iets
waar we nu nog steeds erg om
kunnen lachen. Nadat alle
cadeaus en gedichten waren
uitgepakt lag het hele huis vol
met cadeautjes, cadeaupapier en
halve surprises en was het
ongeveer half 2 ’s nachts. Ik kan
van deze avond altijd wel genieten. Het samenzijn en de creatieve dingen die iedereen voor
elkaar bedenkt vind ik altijd heel
leuk. Dé gedachte van het sinterklaasfeest, iets wat we er in
moeten houden, juist nu.
Sylke

08

familie

06
12
Het laatste beetje is nu op,
de laatste tijd had ik veel te verduren.
Het kaarsje is nu opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.
Voor mij die het aangaat is het niet erg,
ik heb genoeg geleden.
Voor hen die ik achterlaat:
vaarwel en wees tevreden.

Ze leek het eeuwige leven te hebben...

Riek Siebers-Thielen
* 4 juni 1922

† 4 december 2018
Weduwe van

Harrie Siebers
Zij overleed na een liefdevolle verzorging
in Hof te Berkel te Horst.
Weinheim (D.), Ellie en Jan
Sven en Christa
Severine en Johannes, Henri, Robin
Oirlo, Piet
Joris
Horst, Ria en Harry
Judith en Ron, Cas, Britt
Claudia
Rianne en Bert, Emma
Horst, Toos en Piet
Loes en Luuk, Ties, Mel
Jeroen en Britt
Sander en Karlijn
Venray, Thea en Ben
Ruud
Paul †
Correspondentieadres:
van Douverenstraat 50
5961 JJ Horst
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
maandag 10 december om 10.30 uur in de dekenale kerk
van de H. Lambertus, Sint Lambertusplein 16 te Horst.
Aansluitend begeleiden wij haar naar het parochiekerkhof.

Bedroefd, maar dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde is
gekomen, delen wij u mede dat na een ziekbed, dat hij op een
bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, van ons is heengegaan mijn man, ôs pap en opa

Lei Janssen
echtgenoot van

Ans Janssen-van der Sluijs
Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Kantoorruimte Horst-centrum, div.
afmetingen, vanaf € 250,= BusinessCentrum Horst tel. 06 24 19 24 01.
Voor al uw blijvende en betaalbare
kerstdecoraties. Miny Kanters,
v. Bronckhorststr. 92. Tel. 398 51 08.
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.
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.
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.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Sevenum: Ans
Meterik: Leo en Francien, 
Sevenum : Anika en Patrick
Lars, Bram
Kessel: Natalie en Pascal, 

29 november 2018
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Dankbetuiging

Wij zijn op zoek naar een poetshulp,
3 uur p/week in Horst. Liefst
vrijdagmorgen of woensdagmorgen.
Geïnteresseerd? Bel 06 14 21 85 50.
Op zoek naar ‘n waardevol
en origineel kado? Natuurlijke
inspiratiekaarten: € 21,95.
www.huisikben.nl
Kerstbomen te koop.
Verschillende soorten en maten
(van 60cm tot 3 meter). Eventueel zelf
uit te zoeken op het land. Lei en Nel
Verhaeg Hillenweg 9, 5963 PA Hegelsom
077 398 35 30/06 52 33 46 87.
Per januari poetshulp gevr. in Horst
voor 3 uur per week. Reageren per
sms of whatsapp 06 23 63 05 03.

Wij zijn bijzonder dankbaar voor alle blijken van
medeleven bij het afscheid van

Werkvanuithuis Gezocht mensen met
goede sociale vaardigheden. Coaching/
advisering Bel 06 53 19 00 67.

Wim Rubie

Mooie kerstbomen Ingweg 7 Baarlo
7/7 €10 - €15 contant. Theo Görtz
06 50 26 07 02 www.fruitboerderij.com

echtgenoot van

Truus Rubie-Camps

Voor een origineel cadeau? Boek een
rondvlucht vanaf vliegveld Grefrath
Niershorst. Info 06 13 62 52 07.

Wij willen u bedanken voor alle lieve reacties, kaartjes, bloemen,
bezoekjes, donatie aan de Hersenstichting en uw aanwezigheid tijdens
het afscheid van mijn vrouw, ons mam, oma en oma Door

Te weten hoe hij gewaardeerd werd tijdens zijn leven
is voor ons een grote steun en troost.

Zoekt u een klusman/tuinman? Uw
klus mijn zorg, de kleine klusjes belt u
06 22 97 87 00 en tuinonderhoud.

Door van den Homberg-Kleuskens

Heel hartelijk dank!

Wij kijken als familie terug op een mooi en waardig afscheid.

Truus, Renate-Gerrit, Marianne,
Joëlle-Sjuul, Melissa, Roger-Gemma

Voor aanvang van de dienst is er gelegenheid
om schriftelijk te condoleren.

Dankbetuiging

De zeswekendienst is 16 december om 11.00 uur
in de parochiekerk H. Joseph te America.
Thei van den Homberg
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
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.
Te koop kerstbomen. P. KLeuskens
Langevenseweg 7 Melderslo.

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Dag en nacht bereikbaar

Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com
Te koop kerstbomen vanaf 1,8m. Fam.
Pouwels Swolgensedijk 13 Melderslo
open 7 dec. elke dag van 8.30-17.00
uur, dinsdag vanaf 13.00 uur.
Wist je dat zelf dingen maken je
zelfvertrouwen een boost geeft!
Voor inspiratie: Breimode en Handwerken ‘t Schippertje Schoolstraat 6
Horst. Volg ons op facebook.

Kerstbomen te koop. Klein, groot,
met of zonder kluit, ook in emmer. 8
euro. Doolgaardstraat 33.
Te huur groot vrijstaand woonhuis
in Broekhuizen; 4 slaapkamers, grote
woonkamer, garage, tuin. Direct
aanvaardbaar. 077 463 13 68
Jos Computerhulp Computerproblemen,
les of website. Vraag hulp! 06 10 71 00
70 of www.joscomputerhulp.nl
Relax fauteuils.
Ruim aanbod, diverse maten in stof en
leer. Wij leveren gratis en altijd met 5
jaar garantie! Lenders Wonen Markt 99
Panningen 077 307 79 38.

T.k. kerstbomen Nordmann Frasseri
en Omorika diversen maten. Martens
Hazenkampweg 15b Meterik.
Winterzonnewende viering, op
vrijdag 21-12 van 19 tot 22.30 uur,
samen mediteren, licht en geur
genieten, eigen visioen box maken,
hete soep, winterthee, glühwein,
ceremonie bij het kampvuur en meer..
info www.zentire.nl, 06 21 62 01 38.
Schilder biedt zich aan voor al
uw schilder-, tex- en behang
werkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 29 33 66 85.
Pedicure Dorothé wenst u prettige
feestdagen. Ik kom naar u toe of u
komt naar mij. Bel voor een afspraak
06 11 88 61 38.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Te koop kerstbomen “Omorika” 0,60
tot 2,50 meter. € 6,00 tot € 9,00.
Bemmelstraat 15, Horst.

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

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

Heeft u zin in een zeer uitgebreide
all you can eat Winter bbq/
pizza/frituurwagen dan komen de
travelling cooks het voor u verzorgen.
facebook/06 53 13 85 59.
Leren bridgen? Bridgeclub
Horst verzorgt in januari een
beginnerscursus. Informatie: bij de
voorzitter 06 15 47 43 73.

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

en zo 09
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GEPLUKT Frits Zanders

Ruim 43 jaar lang ging hij iedere dag op de fiets naar zijn werk in Lomm. Een kleine maand geleden ging hij met pensioen, maar dat heeft hem er
niet van weerhouden om te blijven fietsen. Als sportfanaat staat hij verder het liefst iedere zondag bij Wittenhorst langs de lijn. Ook is hij graag in de
weer met zijn andere grote hobby: vogels. Deze week wordt Frits Zanders (66) uit Horst geplukt.
Frits werd geboren in Hegelsom en
daar groeide hij op in een groot gezin
met drie broers en vijf zussen. Hij had
er een fijne tijd en als kind deed hij
al niets liever dan buiten voetballen.
Verder deed hij nog aan tafeltennis en
ponyrijden en hield hij een korte periode duiven. Hij ging in Hegelsom naar
de basisschool, waarna hij zijn weg

vervolgde op de Lagere Technische
School. Toen hij daar klaar was, ging
hij naar de Middelbare Technische
School, waar hij ook zijn diploma
Werktuigbouwkunde behaalde.
Na zijn schooltijd moest Frits in
1973 voor zestien maanden in dienst.
“Hetzelfde jaar waarin ik mijn vrouw
leerde kennen”, vertelt hij. Hij moest

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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in Bergen op Zoom een opleiding tot
chauffeur gaan volgen. “Maar dat
slaagde niet zo goed”, grinnikt hij.
“Ik had nog geen rijbewijs, maar
moest wel met een drietonner leren
rijden. Bovendien was de instructeur
niet echt geduldig met me.” Hij werd
overgeplaatst om een opleiding te
gaan doen in Utrecht tot wapenhersteller. Dat was wel succesvol en na de
opleiding af te hebben gerond, werd
hij gestationeerd in Oirschot. “Daar
had ik best een aardige tijd, maar er
was ook veel verveling, dus ik was
ontzettend blij toen ik weer naar huis
kon.”
Bij thuiskomst zat Frits eerst een
paar maanden in de WW, maar via
een vriend kwam hij al snel aan een
baan. “In Lomm kon ik aan het werk
bij een bedrijf dat zich bezighield met
de reparatie van gasturbineonderdelen. Daar deed ik veelal controlewerk,
wat ontzettend leuk was.” Frits was
43,5 jaar actief onder hetzelfde moederbedrijf en iedere dag ging hij op de
fiets naar zijn werk, want een rijbewijs
heeft hij nooit gehaald. Per 15 november 2018 is hij met pensioen gegaan.
“In die ruim veertig jaar heb ik zo’n
220.000 kilometer gefietst en ben ik
18.000 keer het veer overgestoken”,
lacht hij. “En sinds ik met pensioen
ben, heb ik nog steeds iedere dag zo’n
30 kilometer gefietst om in vorm te
blijven.” De fiets is voor Frits namelijk
niet alleen een middel om van A naar
B te komen, hij vind het ook heerlijk
om zo nu en dan een route te fietsen.
Met zijn vrouw Mariet fietst hij dan
ook veel en het stel gaat regelmatig

op fietsvakantie. Frits leerde Mariet
kennen vlak voordat hij in dienst
moest. Dat hield de liefde echter niet
tegen en inmiddels is het stel ruim
veertig jaar getrouwd. Ze hebben
samen twee zonen en inmiddels ook
al vijf kleinkinderen.
Al van kinds af aan is Frits een
sportfanaat. Als kind voetbalde en
tafeltenniste hij en in de familie werd
ook ponygereden. Hij koos uiteindelijk

voor om te gaan voetballen. Hij begon
in het eerste elftal van Hegelsom.
Na het huwelijk met Mariet en de verhuizing naar Horst, kwam hij al snel
bij het eerste elftal van Wittenhorst.
“Ik had veel last van knieblessures en
daardoor moest ik rond mijn veertigste stoppen met voetballen. Training
geven vond ik een goed alternatief.”
Ook daar stopte hij uiteindelijk mee.
“Daarbij kreeg ik steeds meer last van
mijn knie. Ik kon alleen nog aanwijzingen geven van de zijkant en niets
meer voordoen. Daardoor verloor ik
mijn plezier een beetje.” Frits is echter nog steeds actief bij Wittenhorst.
“Ik sta bij de thuiswedstrijden van het
eerste elftal, als het even kan, wel
naast de lijn. Verder ben ik onlangs
vrijwilliger geworden in de parkcommissie.”
Hij heeft nog een grote hobby:
vogels. “Toen ik nog thuis woonde
heb ik een korte periode duiven
gehad en ik heb vogels altijd interessant gevonden”, legt hij uit. “Toen we
zijn getrouwd, heb ik zelf een volière
gebouwd en vogels aangeschaft. Ook
ben ik lid geworden van de vogelvereniging in Horst en momenteel zit ik
nog steeds bij deze club.” Het mooiste aan de vogelhobby vindt Frits de
kweekperiode. “Ik heb vroeger ook
veel meegedaan aan tentoonstellingen, maar daar ging veel tijd in zitten.
Ook had ik op een gegeven moment
vogels die minder geschikt waren voor
zo’n tentoonstellingen.” De hobby
heeft hij echter nog steeds en zowel
in de tuin als op zolder in huis heeft
Frits volières staan met allerlei soorten
vogels. Nu Frits gepensioneerd is heeft
hij weer alle tijd, maar grote plannen
om die tijd mee op te vullen heeft hij
niet. Hij is tevreden met zijn hobby’s
en blijft daar graag zijn tijd aan besteden. “Ik ben niet zo van de bucketlists”, lacht hij. “Ik wil gewoon gezond
blijven en ik hoop dat we hier nog een
mooie, fijne tijd hebben samen.”

Autobedrijf Hay Peeters sluit na 38 jaar
op 12 december 2018 de poort.
We willen u allen hartelijk bedanken voor het in ons, soms jarenlange,
gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking.

Op zaterdag 15 december is iedereen van harte
welkom om tussen 14.00u en 17.00u hoije te zeggen.
Hay en Netty

Autobedrijf Thielen
St. Odastraat 32
5962AW Melderslo
077-398 1793
www.autobedrijfthielen.nl

Het adres voor:
• Onderhoud en reparaties
van alle merken personenen lichte bedrijfsauto’s /
campers
• Occasions
• APK
• Airco onderhoud
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Vrouw Actief Horst

Vrouwenverenigingen
Horst slaan handen ineen
De twee vrouwenverenigingen Vrouwengilde Horst en Vrouwenbeweging Horst gaan vanaf 1 januari 2019
fuseren onder de naam Vrouw Actief Horst. Ze denken samen sterker te staan en zo meer gezelligheid te creëren.
De twee voorzitters van beide verenigingen, Annemie Craenmehr-Hesen en Toos Holtermans-Verhaegh slaan de
handen ineen.
De beide vrouwenverenigingen
zijn in de jaren ’50-’60 ontstaan voor
vrouwen die, naast hun huishoudelijke taken, elkaar wilden ontmoeten.
Educatie, ontwikkeling, ontspanning en ontmoeting stond centraal. “De drie O’s”, aldus Annemie
Craenmehr-Hesen van Vrouwengilde
Horst. Beide verenigingen hadden
hetzelfde doel, maar toch waren
ze apart van elkaar. “Het verschil
lag in de interesses en het sociaal
milieu”, zegt Toos Holtermans van
Vrouwenbeweging Horst. “Dat verschil bestaat niet meer. Nu staan
we op een punt dat we, net als
vele andere verenigingen, de handen ineen moeten slaan en moeten
samengaan.”
Dit komt ook mede doordat ze
qua programma veel gelijkenis-

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

sen hebben. “Als we tegenwoordig een activiteit plannen,
vissen we in dezelfde vijver als de
Vrouwenbeweging”, zegt Annemie.
“Het is veel fijner om samen te gaan.
Zo heb je een grotere groep, één
bestuur en is alles makkelijker te
regelen. Je hebt ook meer financiële
mogelijkheden, waardoor je interessante sprekers op allerlei thema’s
kunt laten komen.” Ook het vinden
van bestuursleden wordt steeds
moeilijker. “Gelukkig hebben we in
onze clubs nog hele actieve vrouwen
die graag klaar staan voor de nieuwe
vereniging.”
De bewegingen hebben om de
twee weken één avond een bijeenkomst. De thema’s zijn erg divers. De
vrouwen praten over allerlei dingen.
“Elke avond is anders”, zegt Toos.

“De ene avond hebben we het over
gezondheid, twee weken later over
een maatschappelijk thema en diezelfde avond kunnen we ook politieke
punten aansnijden. Daarnaast nodigen we vaak gasten uit die interessante lezingen komen geven over
allerlei onderwerpen.” Excursies
worden ook regelmatig georganiseerd voor de leden. “Zo staat er een
excursie naar de brandweer gepland
en gaan we ook naar het Waterschap
Limburg”, zegt Toos.
De twee bewegingen gaan vanaf
1 januari 2019 onder de naam Vrouw
Actief Horst verder. De locatie wordt
de Leste Geulde in Horst. Nieuwe
leden kunnen zich altijd aanmelden
bij de club. “Vrouw Actief Horst is er
voor iedereen”, zegt Toos. “Jong en
oud, iedereen is welkom.”

Enthousiaste Accountmanager

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

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

Te Koop

KERSTBOMEN

Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten
met kluit, in pot of gezaagd
kerstgroen gratis
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 18.00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.00 uur
zondag 10.00 tot 16.00 uur
U kunt bij ons pinnen!

M. Direks Boom- en
Plantenkwekerij

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

www.boomkwekerijdireks.nl

Feltouch ontwerpt en produceert hoogwaardige akoestische producten voor alle mogelijke interne
Feltouch
ontwerpt
en produceert hoogwaardige
akoestische
omgevingen
om spraakverstaanbaarheid,
welzijn, concentratie
en prestatieproducten
te verbeteren.voor alle
mogelijke
interne
omgevingen
om spraakverstaanbaarheid,
welzijn, concentratie en
Per direct zijn
wij op zoek
naar een Enthousiaste
Accountmanager.

prestatie te verbeteren.
Functieomschrijving
Per
direct zijn wij op zoek naar een Enthousiaste Accountmanager.

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

Functieomschrijving
en ontwikkelen van kansen in de markt. Daarnaast helpt de Accountmanager mee om de afdeling
Als
Accountmanager
ben je verantwoordelijk voor het genereren van omzet door
verkoop
verder uit te bouwen.
relatiemanagement (bestaande klanten), werving van nieuwe klanten, aanbevelen
Jouw
van
deprofiel
producten en het plannen en ontwikkelen van kansen in de markt. Daarnaast
- MBO/HBO werk- en denkniveau
helpt
de Accountmanager mee om de afdeling verkoop verder uit te bouwen.
- Aantal jaren ervaring in de commercie
- Communicatieve en adviserende kwaliteiten
Jouw
profielenthousiast, stressbestendig en flexibel
- Klantgericht,
accuraat,
en collegiaal
- - Ambitieus,
MBO/HBO
werk-betrouwbaar
en denkniveau

Enthousiaste Commercieel medewerker
verkoop-binnendienst

- Aantal jaren ervaring in de commercie
bieden wij jou en adviserende kwaliteiten
- Wat
Communicatieve
- Fulltime functie voor 40 uur per week
- - Uitdagende,
Klantgericht,
enthousiast, stressbestendig en flexibel
dynamische en afwisselende functie
- - Prettige
Ambitieus,
accuraat,
betrouwbaar
en collegiaal
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
Wat bieden
wij
jou middels een uitgebreid dealernetwerk in Nederland en België. Het ontwerpen en
prijslijst
de producten
vindt plaats
in Nieuw-Bergen.
De productie
ondergebracht
bij
is ontwikkelen
een onderdeel van
van Huislijn
BV. Huislijn
is een groothandel
in project- is
enveelal
designmeubilair
en
- Feltouch
Fulltime
functie
voor
40Kantoormeubelen
uur
per
week
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
- vanUitdagende,
dynamische
en
afwisselende
functie
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.
Huislijn en Feltouch is Huislijn tevens exclusief distributeur van de collectie DeBerenn.
- vanPrettige
werksfeer in een leuk team met enthousiaste collega’s
- GoedeFunctieomschrijving
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Als commercieel medewerker verkoop-binnendienst ben je dagelijks het aanspreekpunt voor de
Herken jij jezelf in deze profielschets, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
bestaande klanten. Je bent verantwoordelijk voor de orderverwerking in het systeem alsmede alle
voortkomende
Je werkt nauwBV.
samen
met hetisverkoop-team.
Feltouchdaaruit
is een
onderdeeladministratieve
van Huislijnhandelingen.
Kantoormeubelen
Huislijn
een

Stuur je CV met motivatiebrief per email naar:

www.huislijnkantoormeubelen.nl

groothandel
in project- en designmeubilair en verkoopt
haar Huislijn-producten
www.berenn.nl
o.lookman@huislijnkantoormeubelen.nl
Jouw profiel
middels •een
uitgebreid dealernetwerk in Nederland www.feltouch.nl
en België. Het ontwerpen en
MBO/HBO werk- en denkniveau
ontwikkelen
vaninproduc
Naast
deniet
producten
van Huislijn en Feltouch
Huislijn Kantoormeubelen
B.V.onale partners.
• Ervaring
een vergelijkbare
functie is een
pré maar
noodzakelijk
• Stressbestendig,
zelfstanding
en nauwkeurig
de heer
O. Lookman
ist.a.v.
Huislijn
tevens
exclusief
distributeur
van de collectie DeBerenn.
• Beheersing
van Nederlandse
Industrieterrein
De Flammert
1214 taal in woord en geschrift
• Goede communicatieve vaardigheden
5854 NC Nieuw-Bergen

Herken• jij
je in deze
profi
Klantgericht,
enthousiast
en elschets
flexibel
• Hands-on-mentaliteit, accuraat, betrouwbaar en collegiaal
dan ben
jij de kandidaat die we zoeken!
Wat bieden wij jou

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

www.berenn.nl
www.feltouch.nl

America

’t Laefhoes winnaar
Onze Buurt 2018
Bij de prijzenactie voor buurtprojecten ‘Onze Buurt’ werden dit jaar
niet één, maar twee winnaars aangewezen. Kloostertuin ’t LaefHoes in
America is één van deze twee winnaars en heeft 24.000 euro gewonnen om de plannen uit te voeren. Dat werd op donderdag 29 november
bekendgemaakt tijdens het Festival Wij Zijn Limburg in Heerlen.

De vrijwilligers van ’t Laefhoes in
America willen hun prijzengeld steken in de aanleg van een openbare
moestuin met terras. Dat komt naast
’t Laefhoes, een gezondheids- en
ontmoetingshuis dat door de burgers
van America zelf is opgericht. De jury
van Onze Buurt vindt dat het dorp
hiermee een voorbeeld is van burgerparticipatie.
Naast ’t Laefhoes ging Buurzaam
Koken Kids uit Maastricht ook met
24.000 euro naar huis. De andere
vier finalisten, ‘Kom op de Soep

en beweeg’ in Afferden, Spelend
Kind in Kerkrade, Coffee & Work in
Maastricht en Droom- en Doeplein in
Heerlen, kregen ieder 3.000 euro.
Onze Buurt is dit jaar voor de
zesde keer georganiseerd door de
woningbouwcorporaties verenigd in
Ons Limburg.
Het initiatief wordt ondersteund
door de Provincie Limburg en Oranje
Fonds en is bedoeld als een stimulans voor burgerparticipatie en het
zelf socialer en mooier maken van
wijk of dorp.

Lezing over
pelgrimstocht
In het Parochiehuis in Sevenum vindt op dinsdag 11 december een
lezing plaats over de pelgrimstocht van Stefan Bastings. Deze bijeenkomst start om 20.00 uur.
Stefan Bastings, een gelovige jongeman uit Roermond, besloot in het
voorjaar van 2018 een pelgrimstocht
te maken van zijn woonadres naar
Santiago de Compostella. Op 23jarige leeftijd heeft hij ruim ruim
3.000 kilometer te voet gepelgri-

meerd. Het geloof is belangrijk voor
hem, mede daarom is hij via Lourdes
gewandeld. Onderweg heeft hij bijzondere dingen meegemaakt en bijzondere mensen ontmoet. Op dinsdag
11 december vertelt over zijn tocht,
door middel van een presentatie.

LGOG-lezing over
vermenigvuldigen
LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 12 december een
lezing over iets dat we allemaal al geleerd hebben op de lagere school:
het vermenigvuldigen. Deze lezing vindt plaats in De Leste Geulde in
Horst en start om 20.00 uur.
De lezing wordt gegeven door
Leon Smeets, leraar wiskunde uit
Weert. De kern van zijn voordracht
is, is rekenen voor de dommen? Hoe
vermenigvuldigden de Babyloniërs,
hoe ging dat in de Romeinse tijd,
welke hulpmiddelen zijn in de
loop der tijden ontwikkeld bij het
rekenonderwijs? Het wordt volgens

Leon Smeets een avond vol nieuwe
inzichten, een avond vol verrassende
wendingen, een avond vol verbazing. Deze voordracht gaat ook over
getallen en de angst van velen daarvoor. Het wordt nergens echt moeilijk op misschien één klein momentje
na. De toegang is voor leden van het
LGOG gratis.
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Kienen bij
Scheidsrechtersvereniging HorstVenray

verenigingen 11

Jubilarissen gehuldigd
Vijf leden van vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst werden onlangs op de jaalrijkse feestavond in het
zonnetje gezet. Dit vanwege hun lidmaatschapsjubileum bij de vereniging en de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers.

Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray organiseert op zaterdag
15 december de jaarlijkse kienavond. Deze vindt plaats om 20.00 uur
in het clublokaal Trefhove in Horst.
De deuren van het clublokaal
openen wat eerder, al om 19.15 uur
kunnen bezoekers binnen lopen.
Tijdens de kienavond zijn verschillende prijzen te winnen en er
wordt ook een tombola georgani-

seerd, waar tevens prijzen te
winnen zijn.
De avond is toegankelijk voor
iedereen. Parkeren kan op de parkeerplaatsen van SV Wittenhorst in
Horst.

Lichtjesfeest
bij De Naobere
Logeerhuis en dagbesteding De Naobere in Grubbenvorst viert
dit jaar voor het eerst een Lichtjesfeest. Het vindt plaats op dinsdag
18, woensdag 19 en donderdag 20 december op het erf van De
Naobere.
Het Lichtjesfeest is een knipoog
naar Kerstmis. Ontmoeten en beleven staat deze dagen centraal bij De
Naobere. Op het erf kunnen bezoekers een wandeling maken, waarbij
ze diverse verlichte objecten zien, en
zijn er muzikale optredens.

De mensen van De Naobere zijn
ook aanwezig om de bezoekers te
vertellen over het logeerhuis en de
dagbesteding.
Het Lichtjesfeest begint op alle
dagen om 18.30 uur en duurt tot
20.30 uur.

Advies in gezondheid
bij de bibliotheek
Platform Natuurlijk Gezond Noord-Limburg gaat maandelijks een
gratis inloop in de bibliotheek verzorgen. Leden van het platform
wijzen de weg op het gebied van natuurlijke gezondheid. De eerstvolgende keer is op dinsdag 11 december van 10.00 tot 13.00 uur in de
bibliotheek in Horst.
Bezoekers kunnen zich tijdens
de inloopuren laten informeren en
inspireren over de mogelijkheden
om op een natuurlijke wijze de eigen
gezondheid te optimaliseren. Twee
leden van Natuurlijk Gezond Noord-

Limburg zijn gedurende de inloopuren aanwezig om informatie te
geven over het aanbod van de stichting en om belangstellenden wegwijs te maken in de natuurlijke weg
naar een betere gezondheid.

Lezing over stenen
IVN de Maasdorpen organiseert op dinsdag 11 december een lezing
met een practicum over het determineren van Nederlandse stenen.
De presentatie vindt plaats in het Zoemhukske in Horst en start om
19.30 uur.
De lezing wordt gegeven door
geoloog Hans de Jong. Nederland is
voor een groot deel het afvoerputje
van Europa. Grote rivieren stromen
vanuit de ons omringende bergen
naar ons land. Ze voeren grind, zand
en klei mee en laten die hier of in
zee achter. Het is niet zo moeilijk om
te achterhalen waar die aangevoerde
materialen precies vandaan komen.
Dat geldt in het bijzonder voor grind.
De stenen vertellen als het ware hun
afkomst, hoe ze naar Nederland zijn
gekomen, hoe oud ze zijn en wat
hun kleur te betekenen heeft. Dat
alles wordt duidelijk(er) met behulp
van een eenvoudige determinatiesleutel.

Het eerste deel van de avond
is een lezing over de indeling van
gesteenten. Het tweede deel is
een practicum waarbij allerlei door
rivieren afgezette stenen worden
gedetermineerd aan de hand van
voornoemde determinatietabel,
die met de stenen uitgereikt wordt.
Hierbij wordt gewerkt in groepjes van hoogstens drie personen.
Er kunnen maximaal 25 personen
deelnemen. Inschrijven voor deze
avond kan via hjegrouls@kpnmail.
nl De eerste 25 aanmeldingen worden gehonoreerd, de vijf volgende
komen op een reservelijst te staan.
Neem voor meer informatie contact
op met Henny Grouls 077 398 29 71

Van links naar rechts: J. Geenen, G. Souren, J. Driessen met echtgenote,
J. Nabben met echtgenote, T. Lemmen en G. van Helden met echtgenote
Jan Driessen is vijftig jaar lid
van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers. Hij kweekt nog
steeds zwartrode kanaries en is
hiermee succesvol op diverse
tentoonstellingen.

Ook was hij jarenlang voorzitter
van vogelvereniging De Volière uit
Sevenum. Sinds de opheffing van
deze vereniging is hij lid van
Ons Genoegen in Horst.
Naast Jan Driessen, werden ook de

heren G. Van Helden, J. Nabben en
T. Lemmen gehuldigd. H. Smedts
was afwezig. De bij het jublieum
behorende speldjes werden opgespeld
door Jan Geenen en Gerard Souren van
het districtsbestuur.

Amnesty schrijft weer
voor mensenrechten
De afdeling Amnesty Horst aan de Maas staat op vrijdag 7 december weer met een groetenkaarten- en
brievenactie op het Dendron College. Dit is in het kader van Write for Rights, voorheen bekend als de
Schrijfmarathon.
Amnesty vraagt iedereen om
brieven en kaarten te schrijven voor
mensen die hulp kunnen gebruiken.
Dit jaar wordt er geschreven voor

vrouwen die bedreigd worden of
opgesloten zitten, omdat ze opkomen
voor de rechten van anderen. De actie
loopt van dinsdag 20 november tot

donderdag 20 december. Met de actie
wil Amnesty ook weer aandacht vragen voor de Dag van de Rechten van
de Mens op maandag 10 december.

GEZOCHT
Pleeggezin met
een warm hart
in Horst

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

Neem voor meer informatie
of aanmelding contact op met:
Vera Hendrix of Dorrie Bosch
T 088-0072970

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Niet alleen voor jezelf,
maar ook voor de samenleving’
Nu de vaccinatiegraad voor mazelen is
gedaald onder de 95 procent, adviseert
VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff om na te
denken over een vaccinatieplicht. Ruim
driekwart van de inwoners van Horst aan de
Maas vindt dat vaccineren verplicht moet
worden. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl

Oneens
10%
Neutraal
13%

Het al dan niet vaccineren van kinderen is de
laatste tijd weer volop in het nieuws. Voor- en
tegenstanders proberen elkaar van hun gelijk
te overtuigen. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat
nog maar 90,2 procent van de tweejarigen vorig
jaar gevaccineerd was tegen alle ziekten die
de overheid in Nederland heeft uitgebannen,
zoals mazelen, polio, tetanus en kinkhoest. Dat
is één procentpunt, ofwel 1.720 peuters, minder
dan een jaar eerder. In Horst aan de Maas heeft
82 procent van de mensen (met kinderen) zijn
kinderen laten vaccineren. “Mijn kinderen heb-

Eens
77%

Vaccineren moet
verplicht worden
ben alle inentingen gehad, ik heb daar ook nooit
over getwijfeld”, zegt deze ouder. Nu het aan-

Inwonerspanel

hebben geen idee wat dat met zich meebrengt.
tal kinderen dat wordt gevaccineerd dalende is,
Goede, eerlijke voorlichting is nu erg belangrijk.”
adviseerde VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff
Mogen kinderdagverblijven niet-gevaccilaatst om na te denken over een vaccinatieplicht.
neerde kinderen weigeren? Ja, vindt 73 procent.
Dat vindt 77 procent van de inwoners een goed
“Als hierdoor besmettingen
plan. Zij vinden dat menvoorkomen kunnen worden,
sen niet alleen aan zichis een weigering op zijn
zelf moeten denken, maar
‘Mensen denk
plaats. Als iemand besluit
ook aan anderen, zoals
toch eens na’
om niet te enten is dat de
zwangeren of ouderen, die
bijbehorende consequenanders blootgesteld wor‘Verplichten leidt
tie.” Elf procent daarentegen
den aan gezondheidsritot weerstand’
vindt dat een kind niet de
sico’s. “Het zal jouw kind
dupe mag worden van een
maar zijn dat besmet wordt
‘Eerlijke informatie
besluit van zijn ouders.
en hierdoor letsel oploopt”,
is belangrijk’
TipHorstaandeMaas
zegt iemand. Anderen vrais een samenwerkings
gen zich af of verplichten
verband tussen
wel het gewenste effect
HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek.
heeft. “Ik weet niet of je het moet verplichten,
Voor meer resultaten of aanmelden
maar het baart me wel zorgen dat de dekkingsvoor de volgende enquête, kijk op
graad in snel tempo afneemt. Langzaam komen
www.tiphorstaandemaas.nl
zo alle kinderziekten weer terug, en mensen

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!

1.672 leden

Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl
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€ 1.500,-

Suzuki Ignis

Rijklaar vanaf € 15.249,Private Lease vanaf € 209,- p/m*

De nieuwe Suzuki Vitara
Rijklaar vanaf € 21.999,Private Lease vanaf € 309,- p/m*

Suzuki Swift

Rijklaar vanaf € 15.499,Private Lease vanaf € 245,- p/m*

Nu bij Autobedrijf Deinum B.V.
De Sondert 5 . 5928 RV . Venlo . Tel . 077 . 3820000 . www.deinumvenlo.nl
Gemiddeld brandstofverbruik: 4,0 – 7,7 l/100 km; 25,0 – 13,0 km/l; CO2-uitstoot: 90 – 174 g/km. *Suzuki Financial Services leasetarief per maand o.b.v.
Suzuki Private Lease, 48 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Utrecht, 12 schadevrije jaren en BTW, en excl. brandstof.
**Kijk voor de voorwaarden op suzuki.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 47

De politiek mag demonstraties verbieden tijdens Sinterklaasintochten
VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff pleitte, na ongeregeldheden tijdens
Sinterklaasintochten, voor een inperking van het recht op demonstraties
rondom Sinterklaasintochten. Ook premier Rutte stelt de vraag of demonstreren in deze periode wel toe mag worden gestaan. Dat leidde tot de poll:
De politiek mag demonstraties verbieden tijdens Sinterklaasintochten. 81
procent van de stemmers op Facebook sluit zich hierbij aan. Zij vinden dat
demonstraties het kinderfeest verstoren en dat kinderen in staat moeten worden gesteld om ongestoord van het feest te kunnen genieten. “Er blijven nog
364 dagen over om te demonstreren”, stelt één van de stemmers. Een ander

zegt: “Helemaal mee eens, op 4 mei mag er ook niet gedemonstreerd worden,
dan bij Sinterklaasoptochten ook niet.” Toch geeft 19 procent van de stemmers
ook aan te vinden dat demonstreren mag, ook tijdens Sinterklaasintochten.
Zij gaan uit van ons demonstratierecht zoals dat in de grondwet staat: we
mogen demonstreren wanneer we dat willen. Iemand nuanceert dit tot:
“Demonstreren mag nu eenmaal, maar stop die relschoppers, of ze nu voor of
tegen zijn. Hou ’t netjes.” Zo’n demonstratieverbod tijdens Sinterklaasintochten
roept bovendien veel vragen op. Wat betekent dit voor andere demonstraties?
En is dit niet iets dat we als samenleving op moeten lossen?

Kijkwijzer voor YouTube is nodig
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas

Het CDA wil dat de Kijkwijzer ook gaat gelden voor YouTube. De partij wil
dat kinderen die op YouTube filmpjes kijken, beter worden beschermd tegen
beelden met geweld, drugs- of alcoholmisbruik of grof taalgebruik.
De Kijkwijzer bestaat sinds 2002 en waarschuwt ouders en opvoeders tot
welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen.
Dat gebeurt met leeftijdscategorieën en pictogrammen die de reden van het
advies aanduiden. In 2015 besloot de Tweede Kamer al dat de regels die gelden
voor tv-programma’s ook moeten gelden voor videodiensten. Tweede Kamerlid
Harry van der Molen wil dat daar nu vaart achter wordt gezet. Ook wil hij dat

de leeftijdskwalificatie in beeld blijft staan. Kinderen kunnen zo beter worden
beschermd. Door videodiensten als YouTube kunnen zij, ongewild, bloot worden
gesteld aan beelden die niet voor hun ogen geschikt zijn. Ook ouders kunnen zo
beter worden geïnformeerd.
Maar moet YouTube dan al die miljoenen filmpjes gaan controleren op
hun eventuele expliciete inhoud? Dat gaat dan een hoop kosten met zich
meebrengen. En is het niet een taak van de ouders om in de gaten te houden
waar hun kroost naar kijkt?
Kijkwijzer voor YouTube is nodig. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 48) > Onbewaakte spoorwegovergangen moeten direct bewaakt worden > eens 68% oneens 32%

Kiest u voor kwaliteit?

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

dealer van

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

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

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

Ingezonden brief

Brightlandscampus:
Silicon Valley van zorg en werkgelegenheid?
De PvdA wil een echte transformatie van het sociaal domein. Let wel,
echte transformatie.
Bedoelt Bouten een fundamentele verandering van denkprocessen?
Overheveling van taken, vragen van
effectiviteit, benutten van nieuwe
mogelijkheden, verbindingen zoeken, aanjagen van innovatie in de
zorg, naast goedkoper, ook steeds
beter werken hebben weinig met
een fundamenteel ander denkproces
te maken. Oude wijn in nieuwe zakken. Het verpakken van de oude wijn
moet dan gebeuren in een innovatiecentrum, broedplaats, werkatelier,
een centrum van innovatie in mensen en techniek. Wat is dat, innova-

tie in mensen? China is daar goed in.
Afijn dat weten we natuurlijk nog niet,
daar is tenslotte die broedplaats voor,
bemand met hoogopgeleide vrijgestelde robotten.
Ergerlijk is de tekst: In Horst aan
de Maas valt niemand tussen wal en
schip. Dit is pure hoogmoed. Er is geen
armoedeprobleem? Welnee, want de
armen worden niet armen genoemd
maar mensen met een laag inkomen.
Deze mensen komen alleen maar
geld te kort. En dat is heel iets anders,
dan armoede? Armoede is zo’n rot
woord in bestuurlijke kringen.

Worstelen de hulpverleners en vrijwilligers niet met de onmogelijkheid
de mensen te bereiken die in armoede
leven? Waarom zoeken hulpverleners en vrijwilligers elkaar toch op om
samenwerkingsnetwerken te vormen
ten dienste van de mensen die in
armoede leven?
Daar, Roy Bouten, is sprake van
transformatie in denken. De leefwereld van de armen invoelen en begrijpen. Laag inkomen transformeren in
arme mensen; de werkelijkheid van
mensen in armoede willen zien en
voelen als een echt probleem van de
samenleving, ook die van Horst aan
de Maas.
Roy Bouten, ik heb je gemist

op de avond van de werkgroep
Netwerkbijeenkomst Armoede op
26 november. Vele aspecten van
arm zijn en armoede beleving zijn
besproken. Van systeemdenken naar
denken in termen van de leefwereld
van echte mensen, de realiteit van
het dagelijks leven. Voor armoedebestrijding is meer nodig dan alleen
maar meer geld. Het is zoeken naar
die mensen die kunnen signaleren,
die laagdrempelig openstaan voor de
gehele mens in armoede. De aanpak
van de gemeente Venlo is voor Horst
aan de Maas voorbeeldig.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke Melderslo

Kees 2.0
Zestien mensen willen
graag de nieuwe burgemeester van Horst aan de Maas
worden. Tien mannen en zes
vrouwen, waarvan het merendeel afkomstig van het CDA.
Maar dat is niet echt een
verrassing.
Zij vonden dat de functieomschrijving van ‘inspirator, verbinder en belangenbehartiger’
op hun lijf is geschreven. Bij
het afscheid van Kees van Rooij
werd al snel geroepen dat de
volgende burgemeester van
Horst aan de Maas een ‘nieuwe’
Kees moest zijn. Want “zonne
gooie hebbe weej nog noeït
gehad”, klonk het overal. En ook
nu nog hoor ik in mijn omgeving dat veel mensen het liefst
een Kees 2.0 de ambtsketen
zien dragen. Hoewel ik vind dat
Van Rooij het over het algemeen goed heeft gedaan (datzelfde geldt overigens ook voor
onze interim-burgemeester Ina),
pleit ik toch voor een andere
burgemeester. Tuurlijk, een
‘mensenmens’, ‘bruggenbouwer’ en noem zo nog maar wat
clichés, moet hij of zij wel zijn.
Na 12 jaar Kees van Rooij (en
dan laat ik dat jaartje Ina even
buiten beschouwing), is het wat
mij betreft tijd voor een frisse
wind. We moeten niet in het
oude gezellige Brabantse blijven hangen. Dat onze nieuwe
burger een CDA’er zal zijn, daar
komen we denk ik niet onderuit. Daar is de stempel van
die partij te groot voor in deze
gemeente. Maar waarom niet
na 17 jaar Horst aan de Maas
eens een vrouwelijke burgemeester (sorry Ina)? En laten
we dat katholieke bolwerk eens
doorbreken en voor een moslima gaan. Of wat te denken
van iemand die tien jaar geleden hier als vluchteling terecht
is gekomen? Dát is pas integreren en vooruit kijken, bruggen
bouwen, verbinden en inspireren. Over enkele weken weten
we meer. Ik ben benieuwd.
Marieke
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

20 december vanaf 12.30 uur

Gemeentehuis gesloten
Op donderdag 20 december zijn het gemeentehuis en Openbare Werken gesloten vanaf

Themabijeenkomst huisvesting
arbeidsmigranten
Op dinsdag 11 december is er een themabijeenkomst

12.30 uur in verband met de Eindejaarsviering van het personeel.

voor de gemeenteraad over het integraal veiligheidsbeleid.

Voor dringende meldingen met betrekking tot

06 - 23 49 82 49 bellen. Het gaat hier dus

De bijeenkomst is openbaar en vindt plaats in

Openbare Werken die niet uitgesteld kunnen

uitsluitend om dringende meldingen, waarbij

de raadzaal. Aanvang 20.00 uur.

worden, mag u het storingsnummer

direct gevaar voor de omgeving dreigt.

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad

Gezellig vuurtje?

Enkele tips voor
buurtvriendelijk stoken

eind 2019 het integraal veiligheidsbeleid

themabijeenkomst worden de onderdelen van

voor de komende jaren vast stelt. Tijdens de

dit nieuwe beleid in eerste instantie besproken.

Bezorgd rond 14 december

Het is weer de tijd voor een gezellig vuurtje in de open haard of houtkachel. Hier vindt u

Uw persoonlijke
afvalkalender 2019

enkele tips om veilig te stoken, eventuele overlast bij buren te voorkomen, en u toch kunt

Rond 14 december wordt de papieren versie van uw persoonlijke afvalkalender voor

genieten van een gezellig vuurtje.

2019 via de reguliere post bij u thuis bezorgd.

Stooktips
• Gebruik een kachel die is afgestemd op de
te verwarmen ruimte.
• Gebruik een goed en schoon rookkanaal.
• Gebruik alleen schoon hout
• Gebruik geen vochtig, geverfd, gebeitst of

• Laat het rookkanaal minstens een keer per

Kent u de digitale afvalkalender al?

eenvoudig uw afvalkalender downloaden.

jaar door een erkende schoorsteenveger

Op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

reinigen; dit voorkomt schoorsteenbranden.

vindt u altijd de actuele informatie over

TIP! Via www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

• Let op de kleur van de rookuitstoot: een goede

de inzameling op uw adres. Bent u de

kunt u een uitgebreid Afval-ABC downloaden.

papieren afvalkalender kwijt? Dan kunt u hier

Kijk onder de iconen bij ‘Scheidingsinfo’.

verbranding geeft nagenoeg geen rook.
• Laat u door een specialist adviseren bij

geïmpregneerd hout, spaanplaat, triplex of

het installeren van open haard, kachel en

hardboard.

rookkanaal.

• Zorg voor voldoende ventilatie.

ga dan in gesprek met hen. Vaak kan de

Afspraak bij de gemeente:
direct en snel geholpen!

• Maak regelmatig de aslade leeg.

overlast op eenvoudige wijze verholpen worden.

U wilt iets regelen aan de balie van het gemeentehuis? Vanaf 1 januari maakt u hiervoor

• Stook geen plastic, papier en textiel.
• Stook niet bij windstil of mistig weer; de rook
blijft dan in de omgeving hangen.

Toch rookoverlast
Heeft u last van het stookgedrag van uw buren,

een afspraak. U kunt een afspraak maken op www.horstaandemaas.nl, of telefonisch
via (077) 477 97 77.

Horst

Bomen rooien Vondersestraat

Alleen voor een geboorte- of overlijdensaan-

Online regelen:

gifte of het afhalen van uw rijbewijs, paspoort

Overigens kunt u veel zaken ook online rege-

of legitimatiebewijs hoeft u geen afspraak te

len, zoals het doorgeven van een verhuizing.

Aan de Vondersestraat, bij het voormalige woonwagenkamp, worden 4 bomen gerooid.

maken.

Kijk hiervoor op www.horstaandemaas.nl

Dit is nodig voor de realisatie van nieuwbouw. Hiervoor worden in de directe omgeving
nieuwe bomen aangeplant.

Informatieavond 10 december 2018

Burgerhulpverlening Horst aan
de Maas: vrijwilligers gezocht!

Bekendmakingen

We zijn op zoek naar vrijwilligers voor het netwerk van Burger Hulpverlening Horst aan
de Maas. Kunt u reanimeren, of wilt u dat leren, én wilt u graag helpen als iemand een

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

hartcirculatiestilstand heeft? Meld u dan aan als vrijwilliger bij Burgerhulpverlening. Op 10

worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

december organiseren we een informatiebijeenkomst voor mensen die interesse hebben

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

om deel te nemen aan het netwerk. Iedereen die in de gemeente Horst aan de Maas woont of

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

werkt is van harte welkom.
America

Hegelsom

Kronenberg

Eickhorsterweg 5

Graafsebosweg

Kulbergweg 8

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over

Vrijwilliger worden?

burgerhulpverlening, hoe u zich kunt aanmelden

Als u in het bezit bent van een geldig

en wat er van u wordt verwacht. De avond start

reanimatiediploma of een AED-diploma, of

Broekhuizen

om 19.30 in het gemeentehuis in Horst. U kunt

van plan bent dit diploma te halen, kunt u zich

Blitterswijckseweg 22

de fractie-ingang (aan de zijde van De Librije) ge-

aanmelden voor het netwerk.

bruiken. Op de website van burgerhulpverlening
Limburg vindt u meer informatie en kunt u zich

Aanmelden kan via

ook opgeven voor de avond.

www.burgerhulpverleninglimburg.nl.
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Horst aan de Maas voor elkaar

Heb je even...

Bij het woord gelukkig heeft iedereen een eigen associatie. De een zegt vriendschap, de
ander tevreden zijn, familie, gezondheid, geld, etc. De gemene deler van geluk zit het in
dat je iets met anderen kan delen. Maar dit geldt niet voor iedereen. Niet iedereen heeft
een vriend(in), maatje of familielid waar hij/zij z’n verhaal aan kan vertellen als er iets leuks
gebeurd is. Of als ze ergens tegenaan lopen. Dit kan ervoor zorgen dat zij minder snel de
deur uit gaan en hierdoor niet meer meedoen in onze maatschappij. Wat zou jij doen als jij
niemand meer hebt om jouw verhaal mee te delen?
Maatje

Kleine dingen

Diverse inwoners zijn op zoek naar een maatje

Zou jij een bijdrage willen leveren aan iemands

of buddy in gemeente Horst aan de Maas.

gelukkig zijn? Het zit ‘m al in kleine dingen.

Iemand die een luisterend oor, gezelligheid of

Als ieder iets voor een ander doet, zijn wij

ondersteuning kan bieden als het nodig is.

allemaal geholpen.

Voor inwoners met diverse levensvragen,

Voor meer informatie over een maatje zijn of

dementerenden, lichamelijk en/of ernstig

voor vragen, neem een kijkje op

(chronisch) zieken, mensen met een

www.horstaandemaasvoorelkaar.nl of mail

psychische kwetsbaarheid, etc.

naar info@horstaandemaasvoorelkaar.nl

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget een
extra groot werkblad

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

* Deze actie geldt voor keukens gekocht vanaf vanaf 1 december 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.

Extra geld voor de bibliotheek NU
In de gemeenteraad van 20 november werd gesproken over de
subsidieverlening aan BiblioNu voor 2019 en het proces om te komen tot
een bibliotheekvisie. Kortom, we gaan nadenken over waar we naar toe
willen met de bibliotheek in Horst aan de Maas en wat dat mag kosten.
De visie van de SP is heel duidelijk. De bibliotheek is een kerntaak
van de gemeente en is belangrijk
voor de inwoners, namelijk door het
ter beschikking stellen van kennis
en informatie, bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, bevorderen van lezen en het

laten kennismaken met literatuur,
organiseren van ontmoeting en debat
én kennis laten maken met kunst en
cultuur. Voor de SP is het belangrijk
dat er ook echt één openbare bibliotheek in Horst aan de Maas blijft.
Dat mag ook wat kosten. Een bibliotheek is immers zoveel meer dan een

veredelde boekenruilkast. Kijkend
naar het verleden blijkt wel dat we
niet veel geleerd hebben. Het bibliotheekwerk is al flink uitgekleed met
het verdwijnen van bibliotheken in
Sevenum en Grubbenvorst. Een aantal jaren geleden verhuisden we de
bibliotheek naar de Librije, waardoor
de bibliotheek werd opgezadeld met
een hoge huurprijs. Vele omwonenden
waren tegen dit prestigeproject en nu
moet de bibliotheek per se naar het
Gasthoês verhuizen, met als gevolg

dat er een grote lege ruimte achterblijft. De bibliotheek is bijna failliet én
de verbouwing van het Gasthoês is
nog lang niet klaar.
Volgens de SP moeten we eerst
praten over de functies van een bibliotheek, het dan hebben over de huisvesting en er dan de juiste financiering
bij zoeken. De bibliotheek is en blijft
een kerntaak voor de gemeente.
We laten de bibliotheek niet failliet
gaan. Helaas kreeg ons voorstel om
de bibliotheek het gevraagde budget

te geven geen steun van de andere
politieke partijen. Zij willen zich
beperken tot het voorstel van het
college dat een kleine 200.000 euro
minder beschikbaar stelt. Volgens de
SP gaat de bibliotheek het hiermee
niet redden en zal er in de loop van
2019 aanvullend geld gevraagd worden. Kortom een risicovolle en onverstandige beslissing.
Sonja van Giersbergen,
SP Horst aan de Maas

Hoe het wel kan
Tijdens de begrotingsbehandeling benoemde onze fractievoorzitter
dat we als CDA samen met onze inwoners dingen willen doen en voortdurend denken in kansen en mogelijkheden. ‘Hoe kan het wel’ in plaats
van ‘waarom kan het niet’.
Juist dat is een van de redenen
geweest om me bij het CDA aan te
sluiten. Waar ik zelf wel heilig van
overtuigd ben, is dat het denken in
kansen en mogelijkheden ons allen

echt verder brengt. Om een goede
afweging te kunnen maken informeren we ons als CDA graag aan de voorkant. Door regelmatig op locatie, bij
bedrijven en/of verenigingen te ver-

Opruiming!
kortingen
tot 70%
*tenzij anders aangegeven
Graag tot ziens bij:

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

gaderen door met inwoners te praten
krijgen we input die we weer langs
de raadsvoorstellen leggen. Als we
vragen hebben stellen we die in de
raadszaal. Niet om het stellen van vragen zelf (die de ambtelijke organisatie
veel tijd kosten) maar om de laatste
benodigde informatie te krijgen om te
komen tot een afgewogen besluit.
We proberen ons dus zo vroeg

mogelijk te informeren maar uiteraard
hoeft u niet te wachten tot we voorbij komen en gelukkig doen velen dat
ook niet. Graag horen we van u wat
er leeft en wat er speelt. Voor een
afspraak staan wij altijd open en wij
komen graag bij u langs.

Digitaliseren
van beeld en geluid
• film en video
• foto en dia’s
• muziek
info@studioadato.nl
077 351 48 44

www.studioadato.nl

Studio ADATO

U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

BEZORGERS
GEZOCHT!

NIEUW IN STRAELEN

Horst € 10,25

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Klikgebit en Kunstgebit

John Jenniskens,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

Hegelsom € 12,00

Matrassen & lattenbodems
Schuimrubber naar wens
op maat gesneden
Caravan- en bootstoffering

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.

Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 14.00 - 17.00 uur

INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Schaumstoff-Meister
Industriegebied Zand I
Zeppelinstr. 22
D-47638 Straelen
Tel. 0049/2834/944 944 4

Handelstraat 17 5961 PV Horst

z o ndag 9 dec - ko o p z o n dag
horst cen trum
Verrassend Veelzijdig
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Hou het Floriadeterrein open
Een half jaar zijn we inmiddels bezig met onze actie om het
Floriadeterrein open te houden voor laagdrempelig recreatief gebruik
buiten kantoortijden. Concreet willen we dat er ook in de avonduren en
de weekenden kan worden gewandeld, gesport, verbleven dus kortom
genoten.
Onze collega’s van de PvdA
afdelingen in Venray en Venlo hebben
zich bij onze actie aangesloten en ook
de fractie van de Provinciale Staten
zet zich in voor behoud van deze

voorziening. Inmiddels heeft een
meerderheid van Provinciale Staten
zich achter een voorstel van Jasper
Kuntzelaers van de PvdA Limburg
geschaard. Hij wil de 7,8 miljoen

provinciaal geld die men in de
Brightland Campus wil investeren
alleen toezeggen als het Floriadeterrein
in de avonduren en in de weekenden
open blijft. 14 december besluit de
Provinciale Staten definitief of de
subsidie van 3,3 miljoen en de lening
van 4,5 miljoen worden verleend en
onder welke voorwaarden. Tevens
verwacht de provincie nog 15 tot 20
miljoen bij te betalen aan een derde

gebouw op het Floriadeterrein, dat
naast de Innovatoren en Villa Flora
moet verschijnen.Als PvdA Horst aan
de Maas zijn we blij met deze stap in
de goede richting. We zijn er uiteraard
nog niet, maar als de fracties in
Provinciale Staten hun woord houden
dan is de openstelling van het
Floriadeterrein voorlopig gegarandeerd.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Tafel getrommel
Ben je op een verjaardag en valt het thema politiek dan staat dat
onderwerp vaak garant voor discussies. Geweldig vind ik dat, de ene
heeft zijn eigen mening, de ander wil iemand overtuigen en weer een
ander heeft nog geen mening maar vormt deze wellicht na de discussie.
Zoveel mensen, zoveel meningen. Zoveel politieke partijen zoveel verschillende standpunten.
In de Tweede Kamer noemen
ze deze discussie een debat voeren. En bij een goed betoog krijg
je soms tafel getrommel te horen.
In de gemeenteraad zou wat mij

betreft meer gedebatteerd mogen
worden. Luisteren naar elkaars argumenten en kijk eens wat jij hiermee
kunt. Hebben we nog een open blik,
of kunnen we dit leren. Over leren

gesproken: in basisschool De Brink in
Melderslo wordt het thema politiek op
dit moment behandeld. Als raadslid
werd mij gevraagd hierover te vertellen in de groepen 6, 7 en 8. Via foto’s
vertelde ik mijn ervaring, uiteraard in
Jip-en-Janneke-taal, zodat ieder het
kon volgen. De kinderen waren actief
aan het luisteren en ik moet zeggen dat ze al veel van politiek wisten.
Daarna gingen we in kleinere groepen debatteren. De kinderen konden

Oh, zit dat zo!

goed luisteren naar elkaar en bedachten goede argumenten vóór en tegen
over actuele thema’s. Ook het tafel
getrommel werd besproken en uitgevoerd. Op mijn laatste vraag: ‘is de
politiek saai?’ kreeg ik een duidelijke ‘nee’ te horen. Nu hopen dat we
in de gemeenteraad ook meer gaan
debatteren en wellicht nog eens tafel
getrommel horen. Gewoon. Doen.
Yvonne Douven,
VVD Horst aan de Maas

SALE

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners,
Intermakelaars, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

De grootste beslissing
van je leven?

1 item 20%
2 items 25%
3 items 30%
* alleen geldig op artikelen met een sale label.
* niet geldig i.c.m andere acties.

In december zijn wij iedere zondag open
van 12.00-17.00 uur.

Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg
Een Huis Kopen? Leuk! Plannen maken, een nieuw interieur kopen,
de tuin anders aanleggen of misschien zelfs je eigen zwembad. Maar een
huis kopen is ook spannend, misschien zelfs doodeng. Je maakt grote
financiële keuzes en je vraagt je af of de mogelijkheden die je in het huis
ziet er wel echt zijn.

Het belangrijkste is dat je weet
wat je zoekt. Maak een onderscheid
tussen harde eisen en wensen (de
leuke extra’s). Een goede tip hierbij
is om eens terug te denken aan de
huizen waar je eerder woonde,
wat was prettig en wat miste je?
Hoe weet je waar je je thuis
voelt? Een stukje psychologie: vanuit
onze natuur hebben wij behoefte
aan privacy, willen we contact met
de natuur, daglicht en frisse lucht.
Met andere woorden woningen die
geborgenheid en veiligheid bieden.
Veel kopers zoeken ook
iets unieks in een woning.

Iets wat je nieuwsgierig maakt.
Hoogteverschillen in huis, verrassende hoekjes of een spannende tuin.
Als je ergens gaat kijken, is het effect
van de eerste indruk heel belangrijk.
Uit een onderzoek in 2013 is gebleken dat 80% van de huizenkopers
zodra ze over de drempel stappen al
weten of dit hun huis gaat worden
of niet. Omdat ook factoren die
niets met het huis te maken hebben
meewegen (het weer, je humeur en
zelfs de makelaar), is mijn advies om
bij twijfel een tweede bezichtiging
te plannen. Zeker als de woning aan
je harde eisen voldoet, maar je twijfelt over je wensen. Met het juiste
humeur kan het ineens wel passen.
Ik kom in de praktijk ook kopers
tegen waarvoor geen enkele woning

goed genoeg is, omdat de woning
waar ze naar op zoek zijn niet
bestaat. Als dat voor jou van toepassing is, dan is het verstandig om
gaandeweg je zoektocht je lijstje
van eisen en wensen nog eens
kritisch tegen het licht te houden.
Een aankoopmakelaar kan je
helpen bij het kopen van je woning
op bouwkundig-, juridisch-, financieel-, maar zeker ook emotioneel
gebied, zodat je na het kopen van je
woning zelfverzekerd kunt zeggen:
het voelt gewoon goed!

www.intermakelaars.com

Al meer dan 40 jaar uw specialist in Venlo e.o. voor

sfeerhaarden
gas • hout • pellet • CV • elektrisch

Minckelersstraat 13-15, Venlo
E info@doensen.nl
www.doensen.nl
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VANRABOBANK
RABOBANK HORST
HORST VENRAY
VAN

Ondernemers gefeliciteerd!
In een uitverkochte Mèrthal werden op donderdag 22 november Marieke, Theo en Stefan Heldens van
Kurstjens Recycling B.V. in Grubbenvorst uitgeroepen tot winnaar van de Ondernemersprijs Horst aan de
Maas 2018. Dit jaar was het thema Toekomstbestendig ondernemen. Gefeliciteerd!

Particulieren
Particulieren||077
077389
38984
8400
00
Bedrijven
Bedrijven||077
077389
38985
8500
00
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

Oog voor dementie
In Nederland krijgt 1 op de 5 mensen helaas dementie.
Misschien heb jij er mee te maken in je familie- of
vriendenkring. Ook de medewerkers van de Rabobank
merken het in de bediening van klanten.
Als bank vinden we het belangrijk om oog te hebben voor
dementie. Daarom maakt collega Wil Loenen deel uit van de
werkgroep ‘Venray dementievriendelijk’. Henriëtte van Rengs
en Francien Janssen zetten zich in bij de werkgroep ‘Dementievriendelijk Horst aan de Maas’.
Onze baliemedewerkers hebben allemaal een opleiding gehad hoe ze
signalen kunnen opvangen. Heb jij
vragen over bankzaken in het kader
van dementie, loop dan gerust binnen.

Rabo schoolschaatsen
Doe je mee?
Foto: EvdMFotografie

De ontknoping volgde na de films van alle
genomineerden, waaronder ook Lieke en Joep
Verstappen en de ouders Henny en Gerrit Vollenberg
van Smaakboerderij De Gastendonk en Jannis van den
Heuvel en Geert Groen van Sociaal Kapitaal. Beide
bedrijven komen uit Horst.
Jonge ondernemers
Dit jaar mochten jonge ondernemers zichzelf en hun
onderneming door middel van een pitch aan het publiek
presenteren. Het publiek bepaalde vervolgens op welke
ondernemer zij ‘hun geld zouden zetten’.
Remco Cuijpers en Toon Boonen van De Laserstudio uit

Het duurt niet meer lang totdat de ijsbanen voor nog meer
sfeer zorgen op de pleinen van de centra van Horst en Venray.
Lottum mogen zich Jonge Ondernemer 2018 noemen.
Zij wonnen een cheque ter waarde van € 1.000,-.
Samen met de andere genomineerden Ellie Thijssen van
KUIF Kappers & Conceptstore uit Horst en Mark Tacken
van Party Verhuur Tacken uit America mogen zij tevens
een miniMasterclass volgen van de Rabobank.
We feliciteren de winnaars én genomineerden en wensen
hen veel succes voor de toekomst!
Plannen om een eigen bedrijf te starten?
Een goede voorbereiding is het halve werk. Zoek je
een handige to-do-list? Neem dan eens een kijkje op
rabobank.nl/bedrijven/eigen-bedrijf-starten

Rabobank partner
van Afslag10

Wijziging Inloopspreekuur
hypotheek & vermogen

In Afslag10 hebben initiatiefnemers vanuit de
segmenten sport, recreatie, cultuur, onderwijs,
bedrijfsleven, zorg en overheid zich verenigd om
een nieuwe richting in te slaan en nieuwe verbindingen te leggen voor het gebied. Afslag10 ligt bij
de Kasteelse Bossen in Horst, aan de A73.

Zonder afspraak binnenlopen voor vragen over
hypotheken en vermogen? Dat kan bij Rabobank
Horst Venray. We zijn iedere donderdag open van
16.00 tot 18.30 uur.

Onlangs werd het contract getekend tussen
Afslag10 en de Rabobank. Als partner zijn we
actief betrokken bij deze
organisatie, in de overtuiging dat we elkaar
kunnen versterken.

Tot en met donderdag 13 december:
• Hegelsom: kantoor Spoorweg 2
• Venray: kantoor Schouwburgplein 13
Donderdag 20 en 27 december:
• Venray: kantoor Schouwburgplein 13
Vanaf 1 januari 2019:
• Horst: kantoor Kerkeveld 21
• Venray: kantoor Schouwburgplein 13

Let op: er gaat iets veranderen in de locaties.

Neem je een actuele loonstrook en geldige legitimatie
mee?
Liever een gesprek op een andere dag?
Maak dan een afspraak met één van onze adviseurs
via telefoonnummer (077) 389 84 00.

Ook dit jaar zijn we sponsor van de beide ijsbanen. De Rabobank maakt het mogelijk dat alle kinderen van de basisscholen
kunnen schaatsen. We wensen jullie veel plezier toe!

Bijeenkomst ‘veilig bankieren’
In november hebben onze collega’s Ellen Jacobs en Marion
Vullings een presentatie gegeven over ‘veilig bankieren’ bij
de KBO in Horst. Er waren zo’n honderd KBO-leden aanwezig.
Dat het onderwerp echt leeft bleek wel uit de kritische
vragen die zij stelden over bijvoorbeeld babbeltrucs en
phishing e-mails. Heeft jouw vereniging ook interesse in
een presentatie? Neem dan gerust contact met ons op via
telefoonnummer (077) 389 84 00 of e-mail naar
particulieren.horstvenray@rabobank.nl

Extra aflossen op je hypotheek
in 2018? Regel het tijdig!
Elk jaar kun je een gedeelte van je hypotheek vergoedingsvrij aflossen. Een prettig idee, want zo zorg je ervoor dat je
maandbedrag daalt. Een alternatief is om extra te storten in je
spaarhypotheek.
Denk jij er serieus over na? Regel het tijdig.
Op onze website hebben we de de tijdlijnen én de
voor- en nadelen voor je op een rijtje gezet. Ga naar
rabo.nl/horstvenray/extra-aflossen en regel het zelf online.

Openingstijden feestdagen
Gé Vossen (Voorzitter Afslag10) en Edwin de Bruijn
(Directeur Rabobank Horst Venray en fanatiek hardloper)

Op Eerste en Tweede Kerstdag en op Nieuwjaarsdag is Rabobank Horst Venray gesloten.
Op de maandagen 24 en 31 december zijn onze kantoren in Horst en Venray normaal geopend
van 9.00 tot 17.00 uur. Telefonisch zijn wij bereikbaar tot 21.00 uur. Voor spoedgevallen, zoals het
blokkeren van je bankpas of creditcard of hulp in het buitenland, kun je 24/7 contact opnemen
met Rabo Interhelp via telefoonnummer +31 88 722 67 67.
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Schoonheidssalon
Eveline
Kersttip
!

• huidverbetering + anti-aging
• deﬁnitieve haarreductie
• diverse korte + luxe behandelingen
• voor een mooi en langdurig resultaat
• adviserend en gastvriendelijk
• rust en ontspanning
• vakkundige beautycoach sinds 1991
Nu ook verkrijgbaar de bekroonde merken
Dr. Grandel en Arabesque

Lid: ANBOS-VO+spec.

Laurahof 9, Venray • tel. 0478 - 511279
www.schoonheidssalonvenray.nl

Nieuwe hoofdsponsors VC Trivia
Volleybalclub Trivia heeft nieuwe hoofdsponsors: ACB Transportbanden & Onderdelen uit
Hegelsom en Van Dijck Groenteproducties uit America. De bedrijven verbinden zich voor vier jaar aan
de nieuwe volleybalvereniging uit Horst aan de Maas, die ontstaan is uit de volleyclubs van America,
Meterik en Hegelsom. “We zijn heel blij dat ACB en Van Dijck zich aan ons verbonden hebben”,
vertelt Ben Kleuskens, voorzitter van VC Trivia. “Maar ook met de shirtsponsoren. Hiermee kunnen
wij als nieuwe club aan de slag om VC Trivia op de kaart te zetten.” (Foto: Ton Sieben)

VV Hegelsom behoudt
vierde plek
Door: voetbalvereniging Hegelsom
De voetbalheren van VV Hegelsom mochten het op zondag 2 december in Venlo opnemen tegen VVV’03.
Een wedstrijd met aan de ene kant een team dat zich in de subtop van de 4e klasse E genesteld heeft, aan de
andere kant een team dat een-na-laatste staat. Hegelsom won de wedstrijd met 0-4.

weekend
verslaggever
(student)

m/v

HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de hele gemeente Horst aan de Maas en dat wordt
uitgegeven door Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam
zijn wij per direct op zoek naar een weekendverslaggever (student) m/v.
Je uitdaging
Wie ben je?
Je levert redactionele bijdragen aan n Je hebt een hbo werk- en denkniveau;
n een opleiding journalistiek of ervaring
het nieuwsblad;
n je bijt je vast in een onderwerp
als bureauredacteur/ verslaggever is
een pre;
en weet het duidelijk en helder
n je bent altijd op zoek naar nieuws;
op te schrijven;
n je draagt onderwerpen voor het
n je bent bekend met de regio;
n je werkt goed samen, bent stressnieuwsblad aan;
n je fungeert samen met andere
bestendig en communicatief vaardig;
n je taalvaardigheid is uitstekend en je
redacteuren als gezicht van HALLO
Horst aan de Maas naar de lezer toe;
werkt nauwkeurig. Je kunt teksten
n je bezoekt in overleg evenementen,
zowel grammaticaal, conceptueel als
redactioneel beoordelen;
personen en activiteiten in de regio,
n je bent flexibel;
waarbij je makkelijk contact legt
n je verricht je werkzaamheden in
met anderen;
n je hebt gevoel voor nieuws en
vooraf samen overeengekomen
diensten tussen zaterdag
weet wat er speelt binnen de
08.30 uur en zondag 21.00 uur,
gemeente Horst aan de Maas;
n je werkt nauw samen met de redactie
eventueel ook doordeweeks en in
vakantieperiodes.
van HALLO Horst aan de Maas.
n

Hegelsom begon scherp aan de
wedstrijd. Het was vanaf de eerste
minuut duidelijk wat de intenties van
de rood-witten waren. Al in de 4e
minuut ging Dorian Teensma net
buiten het zestienmetergebied slim
naar de grond. Of hij daarbij daadwerkelijk door een tegenstander werd
aangeraakt, is tot op heden niet
bekend. De vrije trap die volgde,
werd door Joey Joosten direct binnengeschoten. De keeper werd verrast,
0-1 Hegelsom.
Dit spelbeeld veranderde het
eerste kwartier niet. VV Hegelsom
bleef drukken. In de 19e minuut werd
Rik Huijs op exact dezelfde plek neergehaald waar Joey Joosten een kwar-

tier eerder de bal in het doel lepelde.
De vrije trap werd ditmaal door Joey
gemist. Wat volgde was een goede
actie van VVV’03. Een verre crossbal
naar rechts werd mooi aangenomen.
De speler legde vervolgens de bal
kop-klaar neer voor de Venlose nummer 11, maar die kopte over. Een paar
minuten later was er wederom roering
in hetzelfde zestienmetergebied
Na meer dan een half uur spelen
wist de keeper van Venlo een schot
van Guido Kauffeld niet te keren.
Hij liet de bal los en Dorian Teensma
schoot de bal in het doel, 0-2.
Gijs Janssen kwam tegen het einde
van de eerste helft in het veld voor
Dorian Teensma. Een gouden wissel.

De Venlose doelman was niet bestand
tegen een hard schot van Niek Peeters
en Gijs Janssen schoot raak, 0-3.
Na de thee leken de verhoudingen onveranderd. Wat volgde was een
periode waarin VVV’03 iets sterker
leek te worden. VV Hegelsom was
enkele malen zeer slordig, wat resulteerde in een aantal kansen en acties
aan Venlose zijde. Het spel golfde op
en neer. In de 62e minuut was het
weer raak. Bram Cox kopte een voorzet van rechts mooi binnen in de verre
kruising, 0-4. Veel spannender dan dit
werd de wedstrijd niet. Met deze 4-0
overwinning staan de rood-witten uit
Hegelsom weer iets steviger op de
vierde plek.

Wij bieden
Een contract op basis van 0-uren;
n een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar
een professioneel nieuwsblad maakt;
n een passende salariëring.
n

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast over ons
nieuwsblad als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv, een motivatiebrief en
enkele voorbeeldartikelen voor maandag 17 december via e-mail:
vacature@kempen-media.nl o.v.v. weekendverslaggever. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met de redactie via 077 208 32 01.

T 077 208 32 01 • www.hallohorstaandemaas.nl
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Handboogdorpstoernooi in Tienray
Handboogvereniging ’t Trefpunt uit Tienray organiseert in het weekend van vrijdag 14 tot en met zondag 16 december weer het jaarlijkse dorpstoernooi. Het toernooi voor ongeoefende
boogschutters vindt plaats in de accommodatie aan de Nehobolaan in Tienray.
een knock-outsysteem, team tegen
team en waarbij de kwartfinale, de
halve finale en de finale telkens over
vijf wedstrijdpijlen gaan. Er is daarnaast ook nog een open persoonlijke
titel, die te verdienen valt op zondagmiddag vanaf 16.30 uur.
Kinderen zijn ook welkom, zij
kunnen in de zondagmiddagpauze
schieten. Verder wordt er voor hen
een kleurwedstrijd georganiseerd.
De kleurplaat hiervoor is te downloaden via de website van ’t Trefpunt,

www.trefpunttienray.nl ’t Trefpunt
biedt op zondag 9 december van
10.45 tot 12.45 uur de gelegenheid
om te oefenen. Op vrijdag en zaterdag
beginnen de voorrondes om 20.30 uur,
op zondag beginnen ze om 14.00 uur.
Deelnemers aan het toernooi mogen
geen lid zijn van de Nederlandse
Handboog Bond. Inschrijven kan tot
en met zondag 9 december via www.
trefpunttienray.nl Daar is tevens meer
informatie te vinden over het evenement.

Tegen De Peelkorf
De opzet van het toernooi is hetzelfde als voorgaande jaren. Er is een
aantal voorrondes, waarna de beste

acht teams worden uitgenodigd voor
de grote finale op zondag 16 december om 17.00 uur. De voorrondes

KERSTBOMEN
Nordmann, Omorika
Miniboompje
In pot of gezaagd
vanaf E 9,50
kerstgroen / takken

Overdekte verkoop
dagelijks geopend van 9.00 t/m 18.00 uur
‘s avonds in overleg

Perkplantenkwekerij Hay Cox,
Molengatweg 4 Horst
Tel. 077-3982922, 06-54306964

gaan telkens over vijf proefpijlen met
aansluitend vijftien wedstrijdpijlen.
De finale wordt verschoten volgens

TIL JIJ ONZE
WERKPLAATS MEE
NAAR EEN NOG
HOGER PLAN?

VACATURE

AUTOTECHNICUS /
TECHNISCH SPECIALIST
■
■
■
■
■
■
■
■

Minimaal een auto technisch
MBO diploma
Ruime ervaring binnen een
universele werkplaats
Bekwaamheid in het stellen van
diagnoses
APK 2 diplomering
Een klantvriendelijke instelling
Teamspirit
Ambitie voor het vak
Verantwoordelijkheidsgevoel

Ben jij een gedreven specialist?
Mail je CV naar Frank Hunnekens,
frank@autohunnekens.nl.

www.autohunnekens.nl

tel. (077) 320 97 00

*met uitzondering van de nieuwe en standaard collectie

Koopzondag 9, 16, 23 en 30 december

schoenmode

Het was SV Melderslo dat in deze
wedstrijd haar tegenstander overrompelde. Met mooie aanvallen en
fel spel wist de ploeg al snel een
voorsprong op te bouwen van 5-1.
Nog vóór rust herpakte De Peelkorf
zich enigszins, maar ook
SV Melderslo bleef goed spelen.
Bij rust stond er een stand van 7-5
op het scorebord. Na rust bouwde
SV Melderslo de voorsprong in eerste
instantie verder uit. Daarna lukte het
De Peelkorf echter om goed te

schakelen en daar had SV Melderslo
geen antwoord op. Het werd 10-10
en hoewel ook de ploeg uit
Melderslo nog enkele kansen kreeg
in de slotfase, was De Peelkorf nu
het team met de dominante rol.
De Ysselsteynse korfbalsters zetten
nog een flinke eindsprint in en bij
het eindsignaal was de stand enigszins geflatteerd 11-14. Een zuur
verlies voor SV Melderslo, dat kijkend
naar de hele wedstrijd meer verdiend had.

Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
De eerste teams van RKSV Meterik en SVO uit Oostrum tapten
zondag 2 december op sportpark de Vonckel elk één helft uit een ander
vaatje. Troefde in de eerste helft Oostrum Meterik af, in de tweede
helft waren de rollen omgedraaid. Het team speelde na de thee met
passie en flair, troefde Oostrum volledig af en boog een 1-2 achterstand
om in een verdiende 4-2 overwinning.

www.ikzoektuingrind.nl

2 paar
voor € 1,-

Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zaterdag 1 december tegen De Peelkorf 1 uit Ysselsteyn. De wedstrijd werd gespeeld in
sporthal De Berkel in Horst. De eindstand werd 11-14.

Meterik geeft
jarige trainer
overwinning cadeau

Auto Hunnekens in Meijel bestaat
uit een jong en ambitieus team van
technische en commerciële mensen
waar persoonlijke aandacht en
ontwikkeling centraal staan.

e

Zuur verlies voor
SV Melderslo

Steenstraat 14, Horst | 077 397 01 31 | www.deschoesterschoenmode.nl

Meterik begon goed aan de
wedstrijd en leek al snel de score te
openen maar door te lang treuzelen
werd een vrije kans gemist. Oostrum
speelde zijn fysieke kracht in de
eerste helft uit en kwam na een
kwartier op 0-1 voorsprong door hun
topschutter Chris Wilschut. Meterik
had er maar weinig tegenin te
brengen. Waar heel Meterik een
strafschop dacht te krijgen, na een
overtreding binnen het zestienmetergebied op Dirk van Rengs, beloonde
de goed leidende scheidsrechter
Musa Inci dit met een gele kaart.
Oostrum kreeg na een half uur wel
een strafschop door een onopzettelijke handsbal en Marwin Hermans
schoot zeer overtuigend de 0-2
binnen. Uit het niets scoorde Dré
Peeters vlak voor rust heel fraai de
1-2. Opluchting bij de groen-witte

overheerste. Vanaf de aftrap in de
tweede helft stond er een ander
Meterik. Tom Verbong joeg in de 46e
minuut na een prima voorzet de 2-2
in het dak van het doel. Vervolgens
was het man of de match Piet
Steeghs die een te kleine schoenmaat
aan had om een lage voorzet binnen
te tikken en zocht hij even later goed
de diepte maar schoot rakelings
naast. Piet zijn gedrevenheid werd
toch beloond, toen hij in een identieke situatie op de paal schoot de
terugspringende bal veroverde en
vanuit een scherpe hoek via een
verdediger de 3-2 binnen schoot.
Oostrum kon gedurende de hele
tweede helft geen vuist meer maken
en toen Teun Jakobs haarzuiver
Dirk van Rengs op de penaltystip
aanspeelde mikte deze de 4-2 binnen
en was de wedstrijd beslist.
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Koploper te sterk
voor VC Trivia
Door: volleybalclub Trivia
De dames van VC Trivia speelden op zaterdag 1 december een thuiswedstrijd tegen de huidige koploper uit
Eindhoven. Zij namen het deze dag op tegen Hajraa dames 2. VC Trivia verloor deze wedstrijd met 1-3.
Met een brede selectie en een rijkelijk gevulde tribune met de trouwe
supporters van VC Trivia was iedereen
er klaar voor. In de eerste set werd
al snel duidelijk dat er hard gewerkt
moest worden om de punten thuis
te kunnen houden. Toch liet VC Trivia
zich niet zomaar kennen. Ze boden
de nodige tegenstand, echter ging de
eerste set met een stand van 17-25
naar Hajraa. Ook in de tweede set was
er aan inzet geen gebrek. De dames
uit Eindhoven speelden een verzorgd
en slim spel en maakten weinig fouten. Het spel van de thuisploeg was
nog te wisselvallig om Hajraa bij te

kunnen benen richting het eind van
de set. Set twee werd daarom ook
gewonnen door Hajraa met 16-25.
VC Trivia kon meer gaan betekenen in
deze wedstrijd door de tegenstander
met een sterke service onder druk te
gaan zetten. Dit gebeurde in de start
van de derde set en een verdiende
voorsprong was het gevolg.
VC Trivia hield stand in deze set
en liet het publiek zien wat ze in huis
had. Aan het eind van de set kwam
Hajraa nog dichtbij, maar VC Trivia
wist zichzelf te belonen met de setwinst, 25-21. Beide teams wisten
nu wat ze aan elkaar hadden en dat

werd ook in de laatste set duidelijk. Nergens in de set waren ze ver
van elkaar verwijderd. VC Trivia wist
Hajraa lang bij te blijven, maar uiteindelijk trok toch het team uit Eindhoven
aan het langste eind, 21-25. Inzet van
deze wedstrijd werd dus beloond met
één puntje. Komend weekend staan er
twee wedstrijden op het programma
voor het eerste team van VC Trivia.
Zaterdag 8 december spelen de
dames een uitwedstrijd tegen Havoc
D2 en op zondag 9 december spelen
zij in Panningen de tweede ronde van
het regionale bekertoernooi tegen
VC Fortutas D1.

Achter de feiten aan lopen

Fer Deriks
Limburgs kampioen
Door: Budoclub Horst
De Limburgse kampioenschappen judo voor judoka’s onder de
12 jaar vonden zondag 2 december plaats in Roermond.
Budoclub Horst deed met twee judoka’s mee. Fer Deriks deed
mee in de klasse -38 kg en Guus Theunissen in de klasse -34 kg.
Beiden hadden een sterke poule met tussen de 20 en 25 personen. Zowel Fer als Guus kwam tot de kruisfinales waar Guus zijn
pot verloor en knap vijfde werd. Hij heeft veel sterke tegenstanders verslagen en goed gejudood. Fer kwam tot de finale en wist
deze, net zoals de andere wedstrijden, met ippon te winnen.
Hij mag zich dan ook Limburgs kampioen noemen.

Oxalis maakt kansen niet af
Door: korfbalvereniging Oxalis
Voor de eerste uitwedstrijd van deze zaalcompetitie mochten de dames van Oxalis zondag 2 december
afreizen naar Mill om tegen Klick ’15 te spelen. Ze waren elkaar een aantal weken geleden al tegengekomen in
een oefentoernooi. Toen had Oxalis de overwinning in haar zak gestoken. Ondanks dat dit opnieuw het plan was,
verloor Oxalis met 17-12.
In het begin van de wedstrijd ging
het goed tegen elkaar op. Oxalis wist
al vrij snel op een 0-1 voorsprong te
komen. De dames van Klick ’15 waren
ook erg zuiver, waardoor ze deze
voorsprong snel wisten over te nemen.
Oxalis kon in het begin nog vrij goed
aansluiting houden, maar later in de
eerste helft wist Klick ’15 steeds

Zwaarbevochten

Op basis van de eerste helft
hadden de gasten zeker een punt
verdiend. America was veel feller
en de snelle aanvallers kregen
meerdere kansen om hun ploeg
op voorsprong te zetten.
De Grubbenvorstenaren hadden
moeite met de speelwijze en de
felheid van America en verloren
vrijwel alle duels, met name op het
middenveld. Maar de ploeg uit
America had het vizier niet op scherp
staan. Meerdere kansen werden niet
benut. De grootste kans was er vlak
voor rust. Een van de aanvallers van
America ging alleen op GFC-doelman
Davy Wilmer af. Het 16-jarige talent
uit Grubbenvorst wachtte echter heel
lang met uitkomen en dwong de
America-aanvaller tot het maken van
een keuze. Met een ultieme reflex
met het rechterbeen kon Wilmer op
deze wijze het schot nog net naast

de paal tikken. Na de rust bracht
GFC-trainer René Peters de 18-jarige
Sander Heijnens in de ploeg.
Zijn duelkracht op het middenveld
deed het duel kantelen. Het afjagen
had de ploeg uit America in de
eerste helft veel kracht gekost.
GFC’33 begon de duels te winnen en
zette America op eigen helft vast.
Een kwartier voor tijd leverde dit
een doelpunt op. Spits Jasper van
der Weegen tikte na een scrimmage
uit een corner zijn achtste doelpunt
van het seizoen binnen. Deze 1-0
hielden de Grubbenvorstenaren vast
tot het einde, al moest man-of-thematch Davy Wilmer zich nog wel tot
het uiterste strekken om een van
richting veranderde vrije trap
onschadelijk te maken. Een krappe
zege voor GFC’33, waar een punt
voor America zeker niet had misstaan.

van kansen voor Oxalis geen probleem, maar het afronden wel.
Klick ’15 had hier minder moeite mee
en bleef scoren. Oxalis kon de stand
helaas niet meer rechttrekken.
Dit resulteerde uiteindelijk in een
eindstand en verlies van 17-12.
Zondag 9 december speelt Oxalis 1
om 14.45 uur tegen DSV 1 in Diessen.

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

Krappe zege GFC’33
tegen sterk America
Door: voetbalvereniging GFC’33
Het eerste elftal van GFC’33 boekte zondag 2 december een zwaarbevochten 1-0 overwinning op een sterk AVV America.

verder uit te lopen. In de rust stond er
dan ook een stand van 11-6 op het
scorebord. Trainer/coach Jan Wielink
gaf heel duidelijk aan dat Oxalis
genoeg kansen kreeg, maar dat het
zaak was om deze ook zuiver af te
maken. Vol goede moed ging Oxalis de
tweede helft in, want er was nog niks
verloren. Opnieuw was het creëren

In verband met sterke internationale groei zoeken wij:
 Constructiebankwerker/lasser die MIG/MAG lastechniek beheerst
 Elektromonteur die ook graag in het buitenland werkt
 Monteur binnen-/buitendienst gespecialiseerd in machinebouw
 Technisch productiemedewerker met een praktische instelling
Kijk op onze website voor deze en andere vacatures

GTLEuropeBV

GTL-Europe B.V.

www.gtl-europe.nl/nl/vacatures/
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Smeden en stroop
maken in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo zijn op zondag 9 december demonstraties smeden en stroop maken. Kinderen kunnen een kerstlichtje
maken en er is een optreden van de mondharmonicaclub Samenklank.
Naast de demonstraties, zijn
er ook verschillende exposities
te zien. De expositie ‘Winter verbeeld’ start om 14.00 uur. Hierin
wordt door middel van aquarellen, foto’s, schilderijen en tekeningen winterse taferelen vastgelegd.

Daarnaast is de wisselexpositie
‘Slaapkamergeheimen’ te zien.
Een tocht door de slaapkamer van
grootmoeder.
Museum De Locht is op zaterdag,
zondag en woensdags geopend van
10.00 tot 17.00 uur.

Theaterconcert
LAKSHMI in Meterik
Zangeres LAKSHMI staat op zondag 9 december met haar band op
het Kukeleku-podium in De Meulewiek in Meterik. Het theaterconcert
begint om 20.15 uur

In kern Griendtsveen

Op weg naar Kerstmis
Onder de noemer ‘Op weg naar Kerstmis’ vindt op zondag 9 december een kerstconcert plaats in de
Sint-Barbarakerk in Griendtsveen. Het concert wordt gegeven voor gemengd koor De Klokkengieters uit
Aarle Rixtel en begint om 15.00 uur.
Het koor werd opgericht in 1899
als mannenkoor. In 1951 werd het
een gemengd koor, bij het 110-jarig
bestaan ontving het de Koninklijke
Erepenning. De Klokkengieters telt
een veertigtal leden. Het repertoire bevat wereldse en geestelijke
muziek. Hiervan brengen zij op zon-

dag 9 december een afwisselend
programma van sfeervolle liederen.
Medewerking wordt verleend door
de sopraan Margot Pagels. Zij is erelid
van het koor, soliste en tweede dirigent. Ze zingt Laudate Dominum van
Wolfgang A. Mozart en Dank sei dir
Herr van Siegfried Ochs.

Koor en solist worden begeleid
door de organist Rob Rassaerts. Hij is
organist in de kerk van Aarle Rixtel.
Het geheel staat onder leiding van
dirigent Jan van de Beek. Hij is vaste
dirigent bij twee koren en begeleidt
diverse solisten. De toegang tot het
concert is gratis.

Gregoriaanse kerstliederen

Kerstavond Carmina Servata
Gemengd gregoriaans koor Carmina Servata organiseert op donderdag 13 december een kerstavond in zaal
De Gatserie in Sevenum. De avond begint om 20.00 uur, toegang is gratis.
Carmina Servata brengt diverse
gregoriaanse kerstliederen ten gehore,
zoals het Ecce Nómen Dómini en Puer
Nátus Est. Daarnaast wordentraditionele kerstliederen uit diverse landen
gezongen, bijvoorbeeld het Poolse

kerstlied Lulajze Jezuniu, het Duitse
adventslied Maria durch ein Dornwald
ging en het 14e eeuwse Europese lied
Resonet in Laudibus.
Deze liederen worden afgewisseld door de meerstemmige gezangen

van het ‘kleine koor’. Zij zingen onder
andere het Byzantijnse Amin Gospodi
Pomiluj en het Slavisch-Byzantijnse
Boedy imja Hospodne. Alles wordt
omlijst door advents- en kerstgedachten.

In samenwerking met Vocalgroup Hoor’s

Kerstconcert Harmonie-Orkest
Noord-Limburg
Harmonie-Orkest Noord-Limburg organiseert op zondag 9 december haar jaarlijks kerstconcert. Dit vindt
plaats in de St. Nicolaaskerk in Broekhuizen en begint om 15.00 uur.
Samen met haar band brengt
LAKSHMI poëtische pop-noirmuziek, vergelijkbaar met artiesten als
Lana del Rey en Warhaus. Dit najaar
bracht LAKSHMI haar tweede album

genaamd ‘Siren’ uit. Meer informatie
over het theaterconcert en over tickets zijn te vinden via
www.kukeleku.com
(Foto: Margriet Cloudt)

Naast het orkest, treedt ook
Vocalgroup Hoor’s uit Horst op. Enkele
muziekwerken worden gezamenlijk
uitgevoerd door het HONL en de
Vocalgroup. Het orkest staat onder

leiding van de nieuwe dirigent Louis
Wilhelmus. Daarnaast luisteren enkele
zang-solisten het concert op, begeleid
door het HONL. Dit zijn Dorris van de
Meerendonck, Monique Rosendahl en

Ron Mulder. De kerk is open vanaf
14.30 uur. Er zijn zitkussentjes
aanwezig. Kijk voor meer
informatie op www.honl.nl en
www.vocalgrouphoors.nl

KOOKSTUDIO

Kookclub Horst heeft plekken vrij!
Ben jij graag culinair bezig en hou je van gezelligheid?
Meld je dan aan bij de Koakereej en bereid maandelijks, onder
begeleiding van een kok, een heerlijk menu in een groep van 8 personen.
Neem voor informatie contact op via: koken@koakereej.nl

www.koakereej.nl

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

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

Meld je dan aan via koken@koakereej.nl
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10 levensloopbestendige gasloze boerderijwoningen

8 ruime eengezinswoningen

2 vrijstaande woningen

Verkoop en informatie

077 260 00 00

Een project van

077 326 26 00

088 355 94 00

www.plandecomert.nl

Een huis kopen
maak kennis met onze kopersbegeleiding
Het kopen van een nieuwbouwwoning is een leuke en
bijzondere gebeurtenis, maar ook een spannende en
drukke tijd. Janssen de Jong probeert de kopers daarom
optimaal te begeleiden. Tijdens het hele bouwproces
en daarna word je bijgestaan door de kopersbegeleiding van het project De Comert. Deze is in handen van
Sandra van Vonderen en haar collega’s. Zij assisteren
je bij het maken van meer- en minderwerkkeuzes,
beantwoorden je vragen omtrent het bouwproces, de
administratieve afhandeling en zijn nauw betrokken bij
de eventuele nazorg van jouw woning.

een designkraan? Of juist een wandje minder, waardoor
je een hele andere ruimte creëert? Aan jou de keuze!
Bespreek het met de kopersbegeleider.

Persoonlijk gesprek

Start bouw … Het gaat beginnen!

Na aankoop van de woning wordt er een persoonlijk
gesprek ingepland met Sandra. Naast kennismaken
met elkaar, neemt zij de gehele woning een keer goed
met je door. Ze geeft aan wat standaard is, door onder
andere monsters van materialen te laten zien. Maar ze
laat ook zien wat de mogelijkheden van de woning zijn.
Samen wordt besproken wat je voorkeuren zijn en wordt
bekeken hoe we de woning helemaal naar wens kunnen
maken.

Wanneer de eerste schop de grond in gaat is dat
uiteraard een belangrijk moment dat we samen met alle
kopers vieren op de bouwplaats. Onder het genot van
een hapje en een drankje wordt de fysieke start van het
project officieel ingeluid. Een mooi moment om nader
kennis te maken met je nieuwe buren.

Voor de keuken, tegelwerk en sanitair zijn aparte
showrooms uitgekozen. Hier kun je de keuken kopen of
laten adviseren over de opstelling en de badkamer naar
persoonlijke smaak laten aanpassen en word je voorzien
van professioneel advies. Janssen de Jong werkt nauw
samen met deze leveranciers, zodat uiteindelijk alles
naar wens in de woning komt.

Bouwplaats bezoeken

Uiteraard wordt er tijdens dit gesprek ook ingegaan op
de planning. Wat kun je allemaal verwachten? Wanneer
beginnen we met bouwen? Wat moet er van tevoren allemaal geregeld worden? En natuurlijk wat de prognose
is voor de oplevering.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat je graag een kijkje
op de bouwplaats wilt nemen. Een nieuw huis koop je
tenslotte niet iedere dag. Wij begrijpen dat en plannen
tijdens de bouw een aantal momenten waarop je de
bouwplaats veilig kunt bezoeken. Tijdens deze kijkmiddagen nemen we extra maatregelen om de veiligheid te
waarborgen.

Woning aanpassen naar eigen wens

Kopersportal HomeDNA

Na het kopen van een nieuwbouwwoning krijg je de
mogelijkheid om de woning naar eigen wens uit te
breiden en af te werken. Janssen de Jong heeft in het
ontwerptraject al zoveel mogelijk geprobeerd mee te
denken en de meest praktische oplossingen zijn standaard opgenomen in de woning of worden aangeboden
in de koperskeuzelijst. Maar er blijft altijd sprake van
persoonlijke voorkeuren. Het moet tenslotte jouw/jullie
droomwoning worden waar je optimaal kunt genieten
van comfort en gemak.

Tijdens de gehele bouwtijd is de koperbegeleider je
aanspreekpunt voor alle vragen. Het contact zal veelal
gaan via ons online kopersportal HomeDNA. Hiervoor
ontvang je van de kopersbegeleider een persoonlijke
inlogcode. Alle actuele informatie over de individuele
woning staat zo geordend bij elkaar in een online
woningdossier. Het werkt net zoals een webshop waarin
je op elk gewenst tijdstip vanuit thuis je eigen wensen
voor de woning kan vastleggen. Daarnaast worden er in
HomeDNA ook foto’s geplaatst van de bouw en nieuwsbrieven verstuurd met handige tips en weetjes en word
je op de hoogte gehouden over de planning.

Kies je bijvoorbeeld voor de strakke badkamer of toch
net een andere indeling? Extra stopcontacten, wellicht

Familie Voeten heeft een woning gekocht in
plan De Comert. Leon Voeten vertelt:
“Door mijn veelvuldig verblijf in het buitenland en het feit
dat de kinderen het nest aan het verlaten zijn, zijn we
al langere tijd aan het overwegen hoe we het huis en
de tuin onderhoudsvriendelijker kunnen maken. Zittend
op mijn hotelkamer in China en Carin op de bank thuis,
zagen we onafhankelijk van elkaar dit plan op Facebook
voorbij komen, welk ons direct aansprak. Tijdens een kop
koffie op de camping besloten we ons in te schrijven.
Wat ons aantrekt in dit plan is de bouwstijl van de levensloopbestendige woningen, de indeling en de gasloze uitvoering. We hebben behoorlijk wat noten op onze zang
met betrekking tot aanpassingen en uitvoeringen, maar
met de perfecte begeleiding van Sandra van Vonderen
van Janssen de Jong, was het zo geregeld.
Door middel van HomeDNA, onze persoonlijke digitale
woning website van Janssen de Jong, hebben we een
goed overzicht van de gemaakte afspraken en kunnen
we direct communiceren met Sandra. Hier kunnen we
ook zien welke standaard opties mogelijk zijn en, niet
onbelangrijk, wat is de meerprijs voor deze opties.

“Al met al de perfecte woning
op een mooie locatie!”
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De Geiten

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 Geiten uit Tienray.

Volgens Michel van Rijswick,
bestuurslid van de carnavalsvereniging in Tienray zijn er twee
verhalen die er mogelijk voor
gezorgd hebben dat de Tienrayse
carnavalsvierders ‘Geiten’ worden genoemd. “In Tienray hebben

veel arbeiders gewoond. Een aantal
van hen had genoeg geld voor een
geit, maar niet voor een bok”, vertelt
Michel. “In Swolgen hadden ze wel
een bok en om lammetjes te krijgen is een bok natuurlijk onmisbaar.
Blijkbaar werden de mensen in Tienray

daarom geiten genoemd en is hierdoor de naam ontstaan.”
Het tweede verhaal komt volgens Michel van de kerk. “Na eerst
een onderdeel te zijn geweest van de
parochie van Swolgen, werd Tienray in
1932 een eigen parochie. Toentertijd

zei de priester: ‘En hierbij worden de
bokken gescheiden van de geiten.’
Blijkbaar werden de mensen toen al
in de volksmond ‘geiten’ genoemd.
De carnavalsvereniging heeft daarom
destijds de naam overgenomen.”
Hoe de Tienrayse carnavalsvereniging is opgericht is volgens Michel ook
een bijzonder verhaal. “De inwoners
van Tienray wilden, net zoals andere
dorpen, ook carnaval vieren”,
vertelt Michel. “Via de pastoor vroegen de bewoners in 1951 het carnavalsfeest aan. Er was voorheen
namelijk nog nooit ‘officieel’ carnaval gevierd, maar werd er wel iedere
carnavalsmaandag een dansavond
georganiseerd. In Meerlo werd er wel
carnaval gevierd. De prinsenwagen
kwam in 1951 ook in het dorp voorbij rijden, tot ongenoegen van de
Tienrayse inwoners. De pastoor vond
dat carnaval niet paste bij Tienray.
De dansavond tijdens de carnavalsperiode werd wel goedgekeurd.”
Deze avond werd gehouden in het
gebouw waar nu Clevers te vinden is.
“Op de dansavond werd fanfaremuziek
gespeeld en dronk men het ene na het
andere biertje.” Martien Rutten was
er die avond toevallig om een auto
te repareren, maar hij werd voordat

hij het wist omgedoopt tot eerste
onofficiële prins van Tienray. “Hij
had een theemuts op zijn hoofd en
droeg een witte schildersoveral.
Martien kreeg een tafelkleedje
omgeknoopt en een handveger
fungeerde als scepter. Hiermee
doopte hij de aanwezige Tienrayse
inwoners tot geiten. ‘Ge ziet geit
en geit zulde blieve’, was die avond
zijn uitspraak.”
En zo geschiedde. Een jaar
later werd voor het eerst officieel carnaval georganiseerd door
de fanfare. Jan Knoops was de
prins en sindsdien wordt er ook
ieder jaar een optocht gehouden.
De eerste jeugdprins was Ger van
Rijswick en de jeugdprinses Leny
Derks in 1968. Michel: “In de eerste jaren ging de raad van elf nog
gekleed in een witte broek, witte
blouse en een opgeplakt wit sikje
dat verwees naar het uiterlijk van
de geit. Sinds 1992 wordt carnaval niet meer georganiseerd door
de fanfare maar door de raad van
elf. Afgelopen jaar was het alweer
het 66e jaar dat we als vereniging
bestaan. We hebben dat seizoen
ook erg goed uitgepakt en het jubileum uitgebreid gevierd.”
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IS UW AUTO
WINTERKLAAR?

ZATERDAG
8 DECEMBER
09.00 TOT
15.00 UUR

Op zaterdag 8 december, van 09.00 tot 15.00 uur,
staan wij voor u klaar voor:

GRATIS WINTERCHECK OP 14 PUNTEN
GRATIS WASBEURT
Kom langs en maak kennis met onze service!
Handelstraat 15 Horst, 077 397 8810, techniek@munckhof.nl

Functieomschrijving
daaruit voortkomende administratieve handelingen. Je werkt nauw samen met het verkoop-team.
Als commercieel medewerker verkoop-binnendienst ben je dagelijks het aanspreekJouwvoor
profiel
punt
de bestaande klanten. Je bent verantwoordelijk voor de orderverwerking
MBO/HBO werk- en denkniveau
in• het
systeem alsmede alle daaruit voortkomende administratieve handelingen. Je
• Ervaring in een vergelijkbare functie is een pré maar niet noodzakelijk
werkt
nauw samen
met hetenverkoop-team.
• Stressbestendig,
zelfstanding
nauwkeurig

Enthousiaste Commercieel medewerker
verkoop-binnendienst

• Beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift
• Goede
communicatieve
vaardigheden
Jouw
profi
el
• Klantgericht, enthousiast en flexibel
- •MBO/HBO
werk- en accuraat,
denkniveau
Hands-on-mentaliteit,
betrouwbaar en collegiaal

- Ervaring in een vergelijkbare functie is een pré maar niet noodzakelijk
bieden
wij jou
- Wat
Stressbestendig,
zelfstandingB.V.
enisnauwkeurig
Huislijn
Kantoormeubelen
een groothandel in project- en designmeubilair en verkoopt
Fulltimehaar
functie
voor 40
uur per
week
producten
middels
een
uitgebreid
dealernetwerk
in Nederland en België. Het ontwerpen en
prijslijst
- •Beheersing
van
Nederlandse
taal in woord
en geschrift
• Uitdagende
en afwisselende
functie vindt
met uitzicht
lang dienstverband
ontwikkelen
van de producten
plaats inop
Nieuw-Bergen.
De productie is veelal ondergebracht bij
- •Goede
communicatieve
vaardigheden
internationale
partners
(o.a. in Duitsland,
Frankrijk, Italië en Turkije). Op dit moment zijn wij per direct
Een prettige
werksfeer
met enthousiaste
collega’s
op zoekenthousiast
naar
een Commercieel
medewerker verkoop-binnendienst.
Goede primaire
en secundaire
arbeidsvoorwaarden
- •Klantgericht,
en
flexibel
- Hands-on-mentaliteit,
accuraat, betrouwbaar en collegiaal
Functieomschrijving
Als commercieel medewerker verkoop-binnendienst ben je dagelijks het aanspreekpunt voor de

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

bestaande
klanten. Je bent verantwoordelijk voor de orderverwerking in het systeem alsmede alle
Wat bieden
wij jou
daaruit voortkomende administratieve handelingen. Je werkt nauw samen met het verkoop-team.
www.huislijnkantoormeubelen.nl
je CV functie
met motivatiebrief
per email
naar:
- Stuur
Fulltime
voor 40 uur
per week
Jouw profiel
- c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl
Uitdagende
en afwisselende functie met uitzicht opwww.berenn.nl
lang dienstverband
www.feltouch.nl
• MBO/HBO werk- en denkniveau
- Huislijn
Een prettige
werksfeer
met enthousiaste
collega’s
Kantoormeubelen
B.V.
• Ervaring in een vergelijkbare
functie is een pré maar niet noodzakelijk
- t.a.v.
Goede
primaire
en secundaire
• Stressbestendig,
zelfstandingarbeidsvoorwaarden
en nauwkeurig
mevrouw
C. Egelmeers
• Beheersing
van Nederlandse
taal in woord en geschrift
Industrieterrein
De Flammert
1214
• Goede communicatieve vaardigheden
5854 NC Nieuw-Bergen

Herken• jij
je in deze
profi
Klantgericht,
enthousiast
enelschets
flexibel
• Hands-on-mentaliteit, accuraat, betrouwbaar en collegiaal
dan ben
jij de kandidaat die we zoeken!
Wat bieden wij jou

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

www.berenn.nl
www.feltouch.nl

06
12

cultuur 25

Life is Easy

Afterpartees genomineerd
voor Edison Award
De Afterpartees uit Horst en Melderslo zijn genomineerd voor een Edison Award in de categorie rock.
Dit maakte de organisatie dinsdag 4 december bekend. Met het album Life is Easy maken zij samen met
DeWolff en Jett Rebel kans om deze prijs in de wacht te slepen.

AFSLAG10
VERBINDT
Afslag10 is een gebied van ons allemaal, waarin iedereen zich
vrij hoort te voelen om te sporten, zwemmen, recreëren, leren,
genieten en nog veel meer. Om dit gevoel uit te dragen is het
mogelijk om op social media via de #afslag10 jouw ‘voel je vrij’
moment binnen Afslag10 te delen en daarmee kans te maken
op mooie prijzen. Naast deze actie heeft Afslag10 deze maand
ook weer enkele nieuwe partners mogen verwelkomen. In deze
rubriek lichten we Archery Service Center uit als nieuwe partner.
DEEL JOUW ‘VOEL JE VRIJ’ MOMENT EN WIN!
Afslag10 is van ons allemaal en dat betekent dat jij welkom bent om te
sporten, zwemmen, recreëren, leren, genieten en nog veel meer in dit
prachtige gebied! Op social media is het mogelijk om via de #afslag10
jouw ‘voel je vrij’ moment te delen. Dit kan bijvoorbeeld een mooie
foto of een gaaf filmpje zijn. Door dit te delen onder de #afslag10
maak je kans op prachtige prijzen, zoals een jaarabonnement bij
ANCO lifestyle centre (t.w.v. €750), een tapas-arrangement voor
2 personen bij Boscafé het Maasdal, entree voor 12 personen bij
Escape Room Kasteel Huys ter Horst en nog veel meer. Alle prijzen en
actievoorwaarden zijn te vinden op www.afslag10.nl.

Volgens de jury staat het
album vol met catchy gitaarliedjes:
‘Er wordt muzikaal meer gevarieerd,
en er is dus toch wel te horen dat de
jongens iets ouder zijn geworden.

Wat over blijft is de garantie dat ook dit materiaal een heel
goede basis biedt voor veel overtuigende live optredens.’ DeWolff is
genomineerd met het album Thrust

en Jett Rebel met 7. Op maandag
11 februari wordt de prijs uitgereikt
in de Gashouder op de Westerfabriek
in Amsterdam.
(Foto: Anne Lucassen)

Kerstfeest kapel De Schuilplaats
In kapel De Schuilplaats in Horst vindt vrijdag 14 december een kerstviering plaats. Deze bijeenkomst start
om 19.30 uur.
Het thema van het kerstfeest is
‘licht in de duisternis’. De bijeenkomst wordt opgeluisterd door het

koor Levensvreugd uit Horst. De kapel
is gelegen aan de Gastendonkstraat 2
in Horst. Neem voor meer informatie

contact op met evangelist Marcel de
Roode, 06 40 08 02 08 of kijk op
www.evangelisatielimburg.nl

Horst aan de Maas

Voedselbank-actie
bij supermarkten

ARCHERY SERVICE CENTER NIEUWE PARTNER AFSLAG10
Om de leefbaarheid in de gemeente Horst aan de Maas naar een hoger
plan te tillen is Afslag10 continue op zoek naar nieuwe verbindingen.
Recentelijk heeft Archery Service Center zich als partner verbonden
aan Afslag10. Als kersverse partner zet Johan van Dongen zich samen
met het team van Archery Service Center in voor een laagdrempelig,
sportief en recreatief Horst aan de Maas. Johan zou er met zijn
kennis en ervaring graag aan bijdragen om de (breedte)sport binnen
Afslag10 verder te professionaliseren. Volgens de eigenaar van het
Archery Service Center aan de Kreuzelweg hoort hierbij het inpassen
van sporten met een zakelijkere inslag, waardoor alle sporten met
haar vele vrijwilligers beter geborgd kunnen worden in de toekomst.
Want uiteindelijk staan we samen sterk.

Verschillende supermarkten uit Horst aan de Maas doen ook dit jaar weer mee met de inzamelactie van
Omroep L1 voor de Voedselbank. Op zaterdag 8 december zijn in de supermarkten vrijwilligers aanwezig om de
actie te promoten en houdbare levensmiddelen die worden gedoneerd, in ontvangst te nemen.
Supermarkten Albert Heijn, Jan
Linders en SNS Bank zijn partners van
de campagne. Op die locaties kunnen
lang houdbare levensmiddelen worden gedoneerd. Het gaat hierbij om
producten als pasta, rijst, blikgroente,
blikken vlees, houdbare zuivel in
pakken, koffie en thee, pakken aardappelpuree, houdbaar broodbeleg,
bakolie en olijfolie en soepen in pot,
pak of blik. De producten worden door
Voedselbank Limburg-Noord gebruikt
om voedselpakketten mee samen te
stellen. Wekelijks zijn dit in de regio
150 tot 160 pakketten.

In Horst aan de Maas zijn de inzamelpunten supermarkt Jan Linders in
Horst, Tienray en Sevenum en Albert
Heijn in Horst. Daar kunnen tijdens de
actieperiode producten worden gedoneerd. Daarnaast zijn er op zaterdag
8 december vrijwilligers op die locaties aanwezig om voorbijgangers te
wijzen op de actie en producten van
winkelend publiek dat wil doneren,
in ontvangst te nemen. Online kan er
ook geld gedoneerd worden, waarvan weer voedselpakketten worden gekocht. De Limburgse omroep
zamelt sinds 2014 jaarlijks lang houd-

bare levensmiddelen in, die worden gedoneerd aan de Voedselbank.
Het startschot voor de actie ‘Samen
voor de Voedselbank’ werd woensdag 5 december gegeven en duurt
tot en met donderdag 13 december.
Zowel op de radio, als op televisie
en online bij L1 en 1Limburg wordt
aandacht besteed aan de inzamelactie. De slotavond van ‘Samen voor de
Voedselbank’ is donderdag 13 december. Dan wordt de opbrengst bekendgemaakt bij L1.
Kijk voor meer informatie op
www.l1.nl/voedselbank

Johan van Dongen van Archery Service Center, partner van Afslag10
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Agenda t/m 13 december
do
06
12

Handwerkcafé

Dirtbag en Steve Bomber

Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Kloosterstraat 64a Grubbenvorst
Organisatie: Cassandra Creatief Grubbenvorst

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun Horst

vr
07
12

Tentoonstelling - 25 jaar Stichting
Nativitas in Woord en Beeld
t/m 11 januari
Locatie: Bibliotheek Horst

zo
09
12

Kantkloscafé
Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

za
08
12

Rumoursproject Fleetwood Mac Tribute
Tijd: 16.00-19.00 uur
Organisatie: Sunday Folk
Locatie: De Wingerd Sevenum

Ouder-peuter/kleuter yoga

Kerst met een korreltje zand

Tijd: 10.00-11.30 uur
Organisatie: Blad van Klein
Locatie: Het Hilkensbergpark Broekhuizen

Tijd: 16.30-18.00 uur
Locatie: Lambertuskerk Horst

Open Grubbenvorster Darts
Toernooi

Canix Rock Café
Tijd: 18.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: Horster Darts Collectief
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Wild Kingdom

Smeden en stroop maken

Herdenking Lichtjesdag

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: De Lange Horst
Locatie: Mèrthal Horst

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

Tijd: 18.30 uur
Locatie: Pastoor Vullinghsplein Sevenum

Winter is Coming

Herenzitting

LAKSHMI

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Tijd: 10.30-14.30 uur
Organisatie: D’n Dreumel Horst
Locatie: Parkhotel Horst

Tijd: 20.15-23.30 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: MFC de Meulewiek Meterik

Repair Café

Dameszitting

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: ’t Laefhoês America

Tijd: 10.30-16.00 uur
Organisatie: D’n Dreumel Horst
Locatie: De Lange Horst

Opening OLS huis

Kersconcert Jeugdunie en
Jeugdharmonie Horst

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Schutterij St. Sebastianus Sevenum
Locatie: Pastorie Sevenum

Tijd: 11.00-14.00 uur
Organisatie: Harmonie Unie
Locatie: De Wingerd Sevenum

wo
12
12

Natuurfotografie wandeling voor
kinderen

do
13
12

Bingomiddag

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: ’t Vlinderke
Locatie: Swolgenseweg 9 Tienray

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Eetcafé Bej Ber Swolgen

Wild Kingdom

Kerstconcert HONL

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: De Lange Horst
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Harmonieorkest Noord-Limburg en
Vocalgroup Hoor’s Horst
Locatie: St. Nicolaaskerk in Broekhuizen

Voorronde NK Legpuzzelen

Kerstconcert Op weg naar
Kerstmis

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 15.30 uur
Organisatie: De Klokkengieters
Locatie: Sint-Barbarakerk Griendtsveen

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

Tijd: 19.15-00.30 uur
Organisatie: NK Legpuzzelen
Locatie: MFC de Meulewiek Meterik

Wat vindt

u hier van?

De toekomst van Horst aan de Maas ‘in goede banen’ leiden?

Daarover meedenken en meepraten? --> Woensdag 12 december, 18.00 -21.30 uur, ‘t Haeren, Grubbenvorst
Vervoer en mobiliteit in Horst aan de
Maas! twee thema’s met invloed op een
groot aantal andere onderwerpen, zoals
‘CO2-neutraal’. Maar o.a. ook ‘peelbergen’,
onze ‘toeristische parels’ of ‘Greenport’
hebben er mee te maken.

Hoe ziet u de ontwikkelingen op dit gebied in
de toekomst? Wat vindt u er van? Heeft u er
(creatieve) ideeën over? En zou u uw mening
over vervoer en mobiliteit en alle gerelateerde onderwerpen wel eens willen delen met
andere geïnteresseerden en experts?

Dan bent u op woensdag 12 december (van
18.00 tot 21.30 uur) van harte welkom in
Gemeenschapshuis ‘t Haeren in Grubbenvorst.
I.v.m. catering wel van te voren aanmelden met
naam, adres en telefoonnummer bij Bart Sligter
(b.sligter@horstaandemaas.nl).

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

In pot,
Met kluit
Gezaagd
In pot geteeld

(recht en vast in pot)

Vanaf
1 december
dagelijks open
van 08.00 tot
20.00 uur

- Vanaf 25 cm tot 300 cm

Kerstbomenkwekerij

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

America
zondag

Heilige mis

11.00

Horst

Broekhuizen

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

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Meerlo

Grubbenvorst

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

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

Huisartsenpost

10.30

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

(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

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Gebiedsteams

zaterdag
woensdag
		

Meterik
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

Venray

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
7 t/m 9 december 2018
Martens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27
10 t/m 13 december 2018
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
T 0478 58 72 73

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Projectbureau Ooijen-Wanssum en Mooder Maas zijn op zoek naar een passende naam voor de brug bij
Ooijen. Ze roepen bewoners van Broekhuizenvorst en Ooijen op om namen aan te dragen. De brug wordt na
verwachting in april opengesteld voor verkeer.

19.15

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

(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

Brug Ooijen zoekt
passende naam

Broekhuizenvorst

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Venlo

service 27

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

De brug bij Ooijen zorgt ervoor
dat het buurtschap bereikbaar blijft
als de Oude Maasarm bij hoogwater
weer mee gaat stromen. In eerste
instantie zou de brug eind 2018
worden opengesteld.

Door verschillende factoren
verschuift die datum. Omliggende
bewoners kunnen dus nu ideeën
opsturen voor een naam van de brug.
Samen met de gemeente Horst aan de
Maas, de toekomstige eigenaar van de

brug, wordt uit de inzendingen een
naam gekozen die bij de openstelling
van de brug wordt onthuld.
Suggesties kunnen tot 31 januari
worden gestuurd naar
info@ooijen-wanssum.nl

Tummers

6

’’ m
55 c
9
13

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

4K OLED TV / KD55AF

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

1799,-

700,-

GRATIS
BEZORGD!

-/-

INRUILKORTING

2499,-

OLED

LAATSTE WEEK!
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Tummers

op een JURA volautomaat
bij inruil van uw oude kofﬁemachine.

korting

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

plus een JURA
giftbox t.w.v. max. €100,-

Tot

Schrijf u in voor een gratis VIP-demonstratie:
www.eptummers.nl/barista

Professionele demonstraties
& speciale acties.

7, 8, 9 dec

BARISTA EVENT

