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De toekomst van
America

Stichting Gezondheidscentrum organiseerde op zondagochtend 29 november een informatiebijeenkomst over
de voortgang van het gezondheidscentrum in America. Belangrijk doel van de bijeenkomst was het vinden van
vrijwilligers om mee te helpen met de bouw.
Het Gezondheidscentrum America
is een project waar een grote hoeveelheid van zorgdiensten ondergebracht
gaat worden in de huidige huisartspraktijk van Jan van Dongen. Dit moet
gecombineerd gaan worden met
maatschappelijke taken. Zo dromen de
initiatiefnemers over een dorpskeuken
en een grote moestuin voor jong en
oud: kortweg een plek voor en door
het dorp America. Voor al deze
plannen moet de huidige huisartsenpraktijk verbouwd worden. Bedoeling
is dat de verbouwing begin maart
daadwerkelijk begint en in augustus al
afgerond is.
Op de informatiebijeenkomst
stelden dokter Van Dongen en
stichtingsvoorzitter Ben van Essen
geïnteresseerden voor aan de
partners die zij aan hebben genomen

voor de bouw. Hierbij gaat het
om de bouwprocesmanager IFPM,
bouwbedrijf Raedts en KeijsersManders installatietechniek.
Manfred Olgemöller van IFPM lichtte
vervolgens het schema van de bouw
toe aan de zaal. De stichting en IFPM
willen bij de bouw beroep doen op
vrijwilligers uit het dorp America.
“Dit om de bouw aan de ene kant
simpelweg betaalbaar te houden,
maar aan de andere kant ook om de
betrokkenheid van het dorp met het
gezondheidscentrum te versterken”,
aldus Van Essen.

waarin nagedacht werd over de
thema’s keuken, tuin, vrijwilligers
en fondsenwerving. Al gauw bleek
echter dat verschillende mensen
nog met vragen zaten over de bouw
zelf. De organisatie loste dit op door
snel een aantal bouwtekeningen en
schetsen tevoorschijn te toveren. Toen
konden de groepjes goed van start.

Eigen keukentje

Uitkomst van de werkgroepen
was onder andere dat de werkgroep
keuken aan het puzzelen gaat met
plattegrondjes, waar iedereen zijn
eigen keukentje in kan richten en over
twee weken weer bij elkaar komt.
De werkgroep tuin droomde groot en
dacht na over een uitbreiding van de
Na deze korte inleiding verdeelden tuin met stukken van de naastgelegen
pastoorstuin en kerkhof. Hier zouden
de aanwezigen zich in werkgroepjes

Zandbak
voor hangjongeren

zij graag een grote moestuin en een
kweekkas zien. En een zandbak voor
hangjongeren en hangouderen.

Jammer dat er zo
weinig jongeren zijn
Henk Philipsen uit America
zat tijdens de bijeenkomst bij de
werkgroep vrijwilligers: “Ik vind het
goed dat ze deze dag organiseren.

Maar eigenlijk is het jammer dat er
zo weinig jongeren zijn. Het gaat hier
ook over hun toekomst. Ik ben zeker
van plan te helpen waar mogelijk.
Eigenlijk moeten we kijken of we wat
vriendengroepen of verenigingen
van jongeren kunnen benaderen.
Dat zij dan gezellig samen aan de
slag gaan en dan ’s avonds na het
werk aan een pot bier. Zo zou ik dat
graag zien.”
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Gasthoês wordt herberg met
Limburgse identiteit
De plannen voor de verbouwing van cultureel centrum ’t Gasthoês
worden steeds concreter. Op donderdag 26 november vond er een
informatiebijeenkomst plaats waar de laatste ontwikkelingen werden
gepresenteerd.
In ’t Gasthoês van de toekomst
draait het om verbinden en samen
werken. Tijdens de informatiebijeenkomst viel regelmatig het woord
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crossover. Verenigingen moeten meer
met elkaar gaan samenwerken, aldus
Tren van Enckevort, die namens
Herberg de Troost deel uitmaakt van de
kopgroep. Deze kopgroep uit twaalf
organisaties, waaronder Balletschool
Horst, de bibliotheek, de KBO Horst,
Zorggroep Noord-Limburg en het
Hobbygilde. Gezamenlijk geven zij
verder invulling aan ’t Gasthoês. “Door
middel van de samenwerkingsverbanden wordt er een nieuw cultureel
klimaat geschapen”, aldus Van
Enckevort. “En door optimale bezetting
van de ruimtes kunnen we de kosten
laag houden.” Niet alleen verenigingen
worden met elkaar verbonden, maar
ook de dorpen. “Is er bijvoorbeeld geen
ruimte voor een voorstelling in een van
de kleine kernen, dan kan die ook in
’t Gasthoês plaatsvinden. ’t Gasthoês
wordt een herberg die de Limburgse
identiteit weergeeft.”
Architect Hans van den Tillaart
nam vervolgens de ongeveer honderd
aanwezigen mee op een virtuele
rondleiding door het nieuwe cultureel

Afbeelding: Leenders Architecten
centrum. “Het wordt letterlijk en figuurlijk een drempelloos gebouw” geeft
Van den Tillaart aan. “Nu gebeurt alles
nog achter gesloten deuren. We willen
de drempels laten verdwijnen, zodat
mensen elkaar gaan ontmoeten.”
De diverse ruimtes in ’t Gasthoês
worden door meerdere verenigin-

gen gebruikt. Enkele verenigingen
krijgen wel een eigen plek, zoals het
Hobbygilde. Van den Tillaart: “Het is
de bedoeling dat de organisaties een
ruimte kiezen die op dat moment
geschikt is voor hun activiteit.” Joop de
Hoon laat namens de KBO weten veel
voordelen in de samenwerkingen te

Maatregelen tegen gedumpt glasafval
Gemeente Horst aan de Maas start binnenkort met een proef om tegen te gaan dat mensen afval bij de glasbak
zetten dat er niet thuishoort. De pilot duurt tot en met februari en wordt daarna geëvalueerd.
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zien. “Ik ben benieuwd wat het gaat
opleveren. Alle drempels en deuren
zijn er straks uit, je kunt dus overal
binnenlopen.” Volgens wethouder
Ger van Rensch is het nieuwe Gasthoês
een buitenkans voor Horst aan de
Maas. “Het wordt een gebouw voor
jong en oud.”

Het komt volgens de gemeente
regelmatig voor dat er afval bij de
glasbak wordt aangetroffen, wat niet

in de bak mag. Aardewerk bijvoorbeeld hoort bij het restafval, net als
een glazen ovenschaal. Wanneer deze

Elektrische fiets
weer terecht
Bij een woninginbraak in Horst in de wijk Berkelsbroek is in de nacht
van vrijdag 27 op zaterdag 28 november een elektrische fiets gestolen.
Deze werd begin deze week toevalligerwijs weer teruggevonden.
Het gaat om een bijzonder model
elektrische fiets, waarvan maar enkele
exemplaren in Nederland zijn. Een
woordvoerder van de politie: “Via via
hebben we de e-bike weer gevonden.
Iemand die wist dat deze elektrische
fiets gestolen was, zag een ander

persoon in Horst ermee lopen. Deze
laatste bleek niet de dader van de
inbraak te zijn, maar had de e-bike in
Horst gevonden. Waarschijnlijk heeft
de dief de fiets ‘koud gezet’, in de
buurt verstopt om later op te halen,
en heeft iemand deze gevonden.”

spullen niet door de opening van de
glascontainer passen, laten mensen
deze regelmatig achter. De gemeente

wil dit nu tegengaan door middel van
een drietal proeven op een aantal
locaties in Horst aan de Maas.
De maatregelen moeten het gedrag
van inwoners onbewust beïnvloeden,
aldus de gemeente. Bij enkele
glasbakken komt daarom een
verkeersspiegel te hangen. “Mensen
zien zichzelf in deze spiegel en
worden zo geconfronteerd met hun
eigen handelingen”, licht een
woordvoerder van de gemeente toe.
Bij de glascontainer in Melderslo komt
een bord met een tekst in het dialect
die gebruikers er op wijst de
omgeving schoon te houden. Als
derde maatregel is ervoor gekozen
stickers op de glasbakken te plakken
met daarop informatie over welk
glasafval er wel in mag en waar
ander afval heen gebracht kan
worden. “Afhankelijk van het succes
van deze acties worden ze uitgebreid
naar meerdere locaties in de gemeente”, aldus de woordvoerder.

Aanbieding

3-gangen a la carte diner
voor 2 personen

€66,00

€33,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Peelhorst wordt verkocht
Het schoolgebouw aan de Gebroeders van Doornelaan in Horst, waar eerst SBO De Peelhorst was gevestigd,
wordt verkocht. In het gebouw is nu Locatie Blauw van basisschool De Twister gehuisvest.

Heerlijke worstenbroodjes!

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

in de voormalige Norbertuskerk, die
momenteel wordt verbouwd. Een
woordvoerder van gemeente Horst aan
de Maas geeft aan dat het gebouw van
De Peelhorst wordt verkocht. “Er lopen
momenteel onderhandelingen met
een geïnteresseerde koper. We kunnen
echter nog niet zeggen wie dat is”,
aldus de woordvoerder. In het gebouw

van de voormalige Meuleveldschool
blijft de kinderopvang gehuisvest.
“Daarnaast wordt bekeken of het
mogelijk is om het gebouw andere
functies, die in dezelfde lijn liggen,
te geven. De rest van lokalen wordt
dan gesloopt. Daarna wordt gekeken
hoe het terrein verder ingevuld kan
worden.”

Burgerinitiatief
wil statushouders helpen
Een groep bezorgde inwoners uit Horst aan de Maas heeft zich verenigd in een burgerinitiatief, dat uit
sympathie voor de statushouders die naar Horst aan de Maas komen en zijn gekomen zich wil inzetten om deze
groep te helpen.
Het burgerinitiatief wil een
positief kritische rol gaan spelen in
het vluchtelingendossier in Horst aan
de Maas, laat het College van B&W
weten. De eerste gesprekken tussen
de gemeente en het initiatief hebben
inmiddels plaatsgevonden. Ook een

tweede gesprek, waarin besproken
wordt op welke wijze zij hun rol willen
gaan vervullen en hoe dit concreet tot
uiting gaat komen, is gepland.
De gemeente kan op dit moment
daarom nog niet aangeven wat de
samenstelling is van de initiatiefgroep

en wat zij precies voor ogen hebben.
Een dergelijk initiatief heeft een
meerwaarde voor de gemeente als
het gemeentelijk beleid en burger
initiatieven elkaar op een efficiënte
manier versterken of aanvullen,
aldus het college.

Gebr. van Doornelaan 84
5961 BD Horst
Tel. 077 398 13 81

✁

School voor speciaal basisonderwijs
(SBO) De Peelhorst en basisschool
Meuleveld zijn enkele jaren geleden
gefuseerd in De Twister. De school
kent nu nog twee locaties: Locatie
Blauw aan de Gebroeders van
Doornelaan en Locatie Groen aan
de Julianastraat. De planning is dat
beide locaties binnenkort samengaan
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Nordmann

Abies Nordmanniana.
Naaldvaste kerstboom.
Gezaagd ca. 150-200 cm.
VAN 29,95CVOOR

FAVORIET VAN

DE WEEK

99
,
16
GroenRĳk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrĳk.nl
wk 49. Geldig van 03-12 t/m 09-12. OP=OP

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

Afsluiting Movembermaand
De Movembermaand, waarmee aandacht gevraagd wordt voor onder andere prostaatkanker, werd op
maandag 30 november in Horst afgesloten met een shave off. In de studio van Praedé Kappers aan de
Loevestraat in Horst werden alle mannen die in het kader van Movember hun snor of baard hadden laten
staan weer geschoren. In totaal haalde team Movember Horst tot nog toe 963 euro op voor onderzoek naar
onder andere prostaat- en teelbalkanker.

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

autoonderhoudplan.nl/horst
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Bevoorrading supermarkt via Kerkstraat
Het laden en lossen van supermarkt Jan Linders in Horst wordt verplaatst van parkeerplaats P3 naar het pad
tussen de kerk en Kloosterhof. De verplaatsing maakt deel uit van de verbouwing van het winkelcentrum aan de
Kerkstraat. Dat maakte ontwikkelaar Suyderland maandag 30 november bekend.

Het zicht vanuit de Kerkstraat met links de kerk (Afbeelding: Leenders Architecten)

Aardwarmteboring
in Grubbenvorst

De tweede geothermieboring, ofwel aardwarmteboring, vindt op
donderdag 3 december plaats in Grubbenvorst. De doelstelling van
deze tweede boring is om jaarlijks ongeveer 8 miljoen kuub aardgas te
besparen door de inzet van aardwarmte. De boring gaat drie tot vier
maanden duren. Daarna wordt het warmtenetwerk tussen drie
tuinders in Grubbenvorst aangelegd. Naar verwachting kan in september aardwarmte aan de tuinbouwbedrijven geleverd worden.

Er wordt al ruim vier jaar gesproken
over de herontwikkeling van deze
winkels. In eerste instantie zou de
bestaande winkelruimte worden
gesloopt en plaatsmaken voor nieuwe
winkels en woningen. Deze plannen
werden echter aangepast naar
uiteindelijk alleen een renovatie
van het winkelcentrum. Tijdens een
informatieavond voor omwonenden
en ondernemers gaf Marc Janssen van
Suyderland toelichting op de plannen
voor het Kloosterhof. De winkels aan de
Kerkstraat worden met enkele meters
naar voren uitgebreid. Verder wordt de
hoogte aangepast van 3 meter naar
ongeveer 5 meter. Daarnaast komt er
aan de rechterzijde winkelruimte bij.
Volgens Janssen zijn er gesprekken
met een horecaondernemer om
zich daar te vestigen. Het terras
van deze daghorecazaak wordt aan

de achterzijde geplaatst. Door de
uitbreiding verdwijnen er in totaal
twaalf parkeerplaatsen op P3. Volgens
Janssen zijn deze al gecompenseerd
op het parkeerterrein aan het
Cuppenpedje.
Supermarkt Jan Linders, die met
240 vierkante meter wordt uitgebreid,
blijft tijdens de verbouwing in het
pand. Janssen: “In eerste instantie
zou deze tijdelijk verhuizen naar de
Mèrthal. De ondernemer heeft echter
zelf aangegeven dat hij wil blijven
zitten.” Het laden en lossen van
de supermarkt gebeurt nu nog via
parkeerplaats P3. “Dit leidt vaak tot
gevaarlijke verkeerssituaties wanneer de vrachtwagen achteruit de
Hoofdstraat in moet rijden. We denken
daarom dat het beter is wanneer het
laden en lossen via de Kerkstraat gaat.
Ze rijden dan via de Kloosterstraat over

de Kerkstraat. We zijn daarvoor ook
al in gesprek met het kerkbestuur.”
Volgens Janssen worden de activiteiten
dan beperkt tot 07.30 uur in de ochtend. Aanwezige omwonenden gaven
aan niet zo blij te zijn met vrachtwagens die door het centrum gaan rijden.
“Er fietst veel schooljeugd ’s morgens
door de Kerkstraat”, aldus een bewoonster. “De hele dag zijn er fietsers en
wandelaars die daar lopen. Het lijkt me
absoluut niet veilig wanneer daar dan
vrachtwagens rijden.” Janssen gaf aan
dat er een verkeerskundig onderzoek
wordt gedaan. “Deze optie heeft onze
voorkeur, maar het moet natuurlijk wel een veilige oplossing zijn.”
Janssen verwacht uiterlijk in januari de
omgevingsvergunning aan te vragen.
Wanneer deze wordt goedgekeurd zal
de totale herontwikkeling ongeveer
zeven maanden duren.
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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

Knip deze bon uit en
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iPad mini 3 Wiﬁ 16Gb!
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Koop alvast kaartjes
voor de schaatsbaan
voor de Sint!
Losse entreekaarten
en Strippenkaart voor
10x bezoek zijn te koop bij
Het huis van de Streek in
het centrum van Horst.
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Verhalen van Ter Peel

‘Zij zijn slachtoffer van de
omstandigheden’
4/6

In de Penitentiaire Inrichting Ter Peel in Evertsoord verblijven z’n 300 gedetineerden, ieder met zijn
eigen verhaal. Voor de dagelijks gang van zaken zijn ongeveer 180 medewerkers verantwoordelijk.
HALLO Horst aan de Maas vroeg zich af wat hen drijft en wat hun verhaal is. In deze aflevering: Babette en
Angelique*, PIW-ers (penitentiaire inrichtingswerker) op de afdeling EZV.

Eigen veiligheid

Angelique en Babette
Ter Peel kent diverse gesloten
afdelingen, waaronder de EZV
(Extra Zorg Voorziening).
Hier verblijven gedetineerden
met psychische problemen, zoals
borderline, die extra zorg nodig
hebben. “Het zijn vrouwen die te
zwak zijn om voor zichzelf op te

Een PIW-er zorgt ervoor dat de
rust en orde op de afdeling bewaard
blijft. “Alle gedetineerden hebben een
dagprogramma. Hierin staat vermeld
welke activiteiten ze die dag hebben,
bijvoorbeeld sporten of naar de bieb
gaan. Een keer per dag mogen ze
buiten een uur luchten. Ook wordt er
recreatie aangeboden en dan mogen
ze douchen, koken of bellen. Alles in
onderling overleg met de dames die
op de afdeling verblijven. Een dagdeel
gaan de dames naar de arbeid en het
andere deel hebben ze activiteiten”,
licht Babette toe. De gedetineerden
zijn over vier afdelingen verdeeld.
Afdeling 1 biedt plek voor dertien EZVplaatsen, op afdeling 2 zijn elf cellen
waar onder andere vrouwen verblijven
die geen contact mogen hebben met
de buitenwereld. Hier bevinden zich
tevens twee moeder met kind-cellen.
Gedetineerde moeders mogen hier hun
baby bij zich houden, totdat deze zes
maanden is. Bij uitzondering wordt dit
soms verlengd naar negen maanden.
Op afdeling 3 verblijven arrestanten en
op afdeling 4, het Huis van Bewaring,
mensen die in hechtenis zitten (hen is
nog geen straf opgelegd, red.)

komen”, legt Babette (39) uit.
“We proberen ze te helpen door hen
onder meer waarden en normen bij
te brengen. Het is zo mooi om te zien
hoe iemand daardoor groeit.”
“Voor het eerst luistert iemand naar
hen”, vult Angelique (49) aan.
“Mensen oordelen snel, maar niet

iedereen begrijpt hoe het verhaal
echt in elkaar steekt. Deze vrouwen
zijn vaak allemaal slachtoffer van de
omstandigheden.” Babette: “Er kan
zoveel gebeurd zijn, waardoor ze hier
terecht zijn gekomen. Het zijn
mensen en soms kunnen ze gewoon
niet anders.”

Zowel Babette als Angelique
werkt intussen dertien jaar in Ter
Peel. Babette: “De eerste keer dat
ik hier kwam, had ik geen idee wat
me te wachten stond. Als ik samen
met een gedetineerde de trap afliep,
zorgde ik ervoor dat ik altijd achter
haar liep, bang dat ze me anders van
de trap af zou duwen. Tegenwoordig

sta ik daar niet meer zo bij stil. Een
gedetineerde is een gedetineerde,
het maakt niet uit voor welk delict
je hier bent.” Dit neemt niet weg
dat alle penitentiaire inrichtingswerkers wel altijd alert zijn. “Je moet
goed op je eigen veiligheid letten”,
geeft Angelique aan. “Je moet de
problemen niet gaan uitlokken.”
Dat betekent bijvoorbeeld ook dat
de twee bewust zo weinig mogelijk
over hun privéleven delen. Babette:
“Het gaat niet om ons, maar om
hen. Het geeft wel een goed gevoel
wanneer je een paar dagen vrij bent
geweest en iemand zegt: ‘Je bent
er weer, ik heb je gemist.’” Ook
vechtpartijen komen weleens voor
op de afdeling. Gebeurt dit, dan
wordt er meteen alarm geslagen.
Babette vervolgt: “Ook ben ik wel
eens bedreigd. Dat is een zeer
onprettig gevoel. Gelukkig kun je
hier met je collega’s over praten en
je verhaal delen. Op het werk heb
je vaak maar een half woord nodig
om te vertellen wat iets met je doet
of om advies te vragen hoe er mee
om te gaan. Met de mensen die niet
in een PI werken is dit al een stuk
lastiger, omdat zij niet begrijpen
wat hier binnen allemaal gebeurt
en hoe het werkt.” Angelique vult
aan: “Het zijn allemaal vrouwen
met een eigen verhaal. Maar het
zijn ook gewoon mensen die een
fout hebben gemaakt.”
(Omwille van de privacy worden alleen
de voornamen van de geïnterviewden
gebruikt)

Medewerker Toetscentrum Horst

Klikgebit en Kunstgebit

Voor ons Toetscentrum
Horst, onderdeel van het

U kunt bij ons terecht voor:

Laboratorium zoeken we
voor de plantverzorging

> 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

in boomkwekerijgewassen

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

een medewerker (40 uur)

en aardbeiplanten in de

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

kassen.
Heb je een tuinbouwopleiding (MBO-niveau 2 of 3)
met interesse in kasteelt
en bezit je spuitlicentie I
en ben je flexibel in de

r dan
verhuurt mékéra
en!
alleen markt T 06 25m05 18 94

weekenden inzetbaar?
Bekijk dan de functie-

www.naktuinbouw.nl

beschrijving bij vacatures
op www.naktuinbouw.nl

TS
N C H AOLLE
H O U TE
LEN VE RKOO P
IEB
OL
OR
VO
L

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

IDE AA
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Te koop kerstbomen,
dagelijks van 9 tot 19 uur, alle maten.
Madou Helenaveenseweg 84 Grashoek
0493 53 92 79 of 06 13 46 46 98.
Omorika-Nordman-Blauwspar.
Zondags van 10 tot 16 uur.
Schildercursus. Ontspannen en
tegelijkertijd goed leren schilderen
voor jong en oud. Atelier Riny Clevis
tel./whatsapp 06 22 83 21 69. Mijn
atelier is rolstoelvriendelijk ingericht.
Pop-Up-Store Loevestraat 37.
Special gifts, schilderijen, glasdesign,
bloemsierkunst. Koopzondag 29 nov
en 20 dec 13.00-16.00. Dagelijks,
ma 30 nov-24 dec 13.30-17.30.
Loevestraat 37 Horst 077 398 54 66.
www.erwinmichielsen.nl
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
MoRE Transport App. Transporteurs,
u kunt veel geld besparen door uw
dagstaten en ritregistratie te digitaliseren met de MoRE Transport App.
Voor meer info: www.registratieapps.nl
of 077 396 99 33 of info@adlog.nl
De hoelahoepspecialist.
Fun, afvallen, strakkere taille, stress
verlagend. Gestaan op de zomerbraderieën in Horst. Jong en oud. Advies
op maat bij u thuis is mogelijk. Lizzy
Coppens 06 46 38 86 25. Vandaag
gebeld, morgen in huis.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding
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Dankbaar voor alle mooie herinneringen
die zij ons achterlaat geven wij kennis van het overlijden van

Coos Steeghs-Kleuskens
America, 15 december 1924

Venray, 29 november 2015

echtgenote van

Toon Steeghs †
Familie Kleuskens
Familie Steeghs
Correspondentieadres:
Dr. Lemmenstraat 8, 5964 AM Meterik
De crematieplechtigheid zal conform haar wens,
in besloten kring plaatsvinden.

Lieve Gerjan,
Nooit meer samen lief en leed delen......
Nooit meer samen weekendjes weg......
Nooit meer samen tranen van het lachen......
Nooit meer samen...... met jou.
Wat zullen we jouw aanwezigheid gaan missen.
Dankjewel voor alles lieve vriendin.
We zullen er zijn voor Rinus, Fleur, Gijs en Lotte.
XXX
Hugo en Josine
Twan en Sandra
Marcel en Nicole
Wilbert en Hannie
Eric en Marianne
Leon en Lizet
John en Jet
Peter en Marielle
Johan en Irma
Pieter en Mariel
John en Chantal
en alle kinderen

Verder van de wereld weg
elke dag een beetje
dichter naar de hemel toe
elke dag een treetje.
Toon Hermans

Verdrietig maar in dankbare herinnering aan alles wat hij
voor ons gedurende zo vele jaren heeft betekend, hebben wij
afscheid genomen van mijn lieve man, ‘ôzze’ pap en opa

Harry (Hay) Hendriks
echtgenoot van

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

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

Grafmonumenten

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Jo Hendriks-van Laarhoven
Twan
Peter en Yvonne
Simon
Karlijn
Felien

jblijvend
Laat u vri naar uw
n
informere gelijkheden
o
m
n
e
prijs

urnmonumenten
en restauratie

Familie Hendriks
Familie van Laarhoven

Kom kijken in de ruime toonzalen
met elk meer dan 100 grafmonumenten
en ±450 monumenten op voorraad

* Horst, 30-08-1925

†

Horst, 28-11-2015

Venlo T: 077 320 00 88 • Heijen T: 0485 51 23 67 • www.spitnatuursteen.nl

In besloten kring hebben wij afscheid van Harry genomen
in een gebedsdienst op donderdag 3 december
in de crypte van de H. Lambertuskerk te Horst.

Dag en nacht bereikbaar

Een speciaal woord van dank voor de liefdevolle verzorging
door de medewerkers van Hof te Berkel 15.

Correspondentieadres:
Rector de Fauwestraat 4, 5964 AE Meterik
Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Hondenbrokken. DiDji’S Natuurlijk
Dierenvoeding gemakkelijk en snel.
Gratis thuis bezorgen mogelijk.
Honden en kattenbrokken, vers vlees.
www.didji.nl 06 40 88 97 54.

Kosten gastouderbureau.
Roodkapje hanteert bureaukosten
vanaf 25 euro per maand per gezin.
Voor meer info 077 374 51 49 of
info@roodkapjehorstaandemaas.nl
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HALLO op vakantie...
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Bezwaar afgewezen

Bestemmingsplan
huisvesting
arbeidsmigranten
Het bezwaar dat een echtpaar uit Sevenum heeft ingediend tegen het
aangepaste bestemmingsplan ‘correctieve herziening paraplubestemmingsplan huisvesting arbeidsmigranten’ is onlangs door de Raad van State
afgewezen.

… in Sri Lanka
Erik en Marjo Jacobs uit Meterik en Jan en Bertien Kleuskens uit Melderslo hebben in oktober een rondreis
gemaakt door Sri Lanka. Tijdens het bezoek aan een theeplantage was er ook even tijd om de HALLO te
lezen. Erik en Jan proberen de plaatselijke HALLO te ontcijferen.

De gemeenteraad van Horst
aan de Maas stelde in juni 2013
het bestemmingsplan ‘huisvesting
arbeidsmigranten’ vast. In het
bestemmingsplan werd onder meer
vastgesteld aan welke regels de
huisvesting van arbeidsmigranten
moet voldoen. Daartegen werd
door het echtpaar uit Sevenum
bezwaar gemaakt. Zij vond dat de
gemeenteraad in het bestemmingsplan
had moeten bepalen hoeveel
arbeidsmigranten er maximaal per
straat en per woning gehuisvest mogen
worden. De Raad van State stelde hen
in juni 2014 in het gelijk en bepaalde
dat de gemeente het bestemmingsplan
aan moest passen.
Dat deed de gemeente, waarna
het echtpaar uit Sevenum opnieuw
tegen deze regels in beroep ging bij de
afdeling bestuursrechtspraak. Volgens
het echtpaar had het bestemmingsplan
ook moeten bepalen hoeveel

arbeidsmigranten er maximaal in
het buitengebied gehuisvest mogen
worden. De nieuwe regels leiden
volgens hen tot een onevenredige
concentratie van arbeidsmigranten in
bepaalde delen van het buitengebied
van de gemeente. Ook vrezen zij
parkeeroverlast. De Raad van State
heeft hen nu in beide bezwaren
ongelijk gegeven. Volgens de rechtbank
staat er in het bestemmingsplan
voldoende omschreven hoeveel
arbeidsmigranten in bepaald gebied
maximaal kunnen worden gehuisvest.
Ook is in het bestemmingsplan
opgenomen dat het parkeren op eigen
terrein plaats dient te vinden. De Raad
van State zegt dat de gemeente zo
voldoende heeft gemotiveerd dat
parkeeroverlast niet te verwachten
is. Daarnaast heeft de bezwaarmaker
volgens de Raad van State niet nader
onderbouwd waarom hij het toegelaten
aantal arbeidsmigranten te hoog vindt.

Antennes weggehaald
in Wervelstraat
In de Wervelstraat in Horst zijn in nacht van vrijdag 27 op zaterdag
28 november verschillende antennes van auto’s weggehaald.

… in Ecuador
Sjaak Pubben uit Kronenberg is in augustus vertrokken naar Cuzco in Peru om lessen Spaans te volgen. Na de cursus
reisde hij door middel van diverse busritten, bergtochten en Inca-ruïnes naar Quito, de hoofdstad van Ecuador.
Daar deed hij vrijwilligerswerk voor een instelling voor kinderen en jong volwassenen met geestelijke en lichamelijke
beperkingen. Sjaak volgde ook een meerdaagse cursus gletsjerklimmen op de Cayambe vulkaan nabij Quito. Tijdens
deze training, exact op de evenaar, op ongeveer 5.200 meter hoogte, had hij even de tijd om de HALLO door te nemen.

Bewoners van de straat geven
aan dat dit vaker gebeurt. Ook een
woordvoerder van de politie
bevestigt dat er in deze buurt
meerdere keren antennes zijn
weggehaald en spiegels en
autoruiten zijn vernield. “We kennen
een aantal zogenoemde slooproutes,
die veelal in de buurt van het
centrum van Horst liggen.

Vermist ons zwarte (onder zijn kin en
buik een beetje wit) katertje Wiskey
in Lottum. Tel. 06 15 48 15 12.
Campers te huur. Vakantie 2016,
huur een camper. Camper verhuur
De Witte L. Boekestijn 06 43 47 63 39
vanaf € 550,00 p/w.

Waarschijnlijk is het jeugd die op
weg naar of van het uitgaansleven
hier bezig is met vernielen. In totaal
gaat het om ongeveer zeven routes.”
De politie heeft de routes al een
tijdje op het hoog en controleert deze
ook regelmatig. “We hebben nog
geen daders gepakt, maar we houden
de straten zo onopvallend mogelijk in
de gaten.”

Bomen/tuin rooien o.a. met
spinhoogwerker tot 20 m hoog en
80 cm breed, houtversnipperaar,
stobbefrees, mini/midi kraan.
Bel voor info van der Sterren vof
Sevenum 077 366 32 04.
Rijbewijskeuringen senioren, wekelijks. B. Minken, arts, Venrayseweg 40,
Wanssum 0478 53 17 48.
Bomen/tuin rooien o.a. met
spinhoogwerker tot 20 m hoog en
80 cm breed, houtversnipperaar,
stobbefrees, mini/midi kraan.
Bel voor info van der Sterren vof
Sevenum 077 366 32 04.

… in Köln
Een aantal leden van toneelvereniging Mimus uit Tienray is woensdag 11 november in Köln geweest.
Ze deden dit in het kader van de elfde van de elfde: de start van het carnavalsseizoen. Op deze vermakelijke
dag hadden ze zich dus goed uitgedost. Uiteraard mocht de HALLO niet ontbreken.

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

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

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

Een mooier afscheid van mijn man, onze pap en super-opa

Hay Muijres
hadden wij ons niet kunnen wensen.
Het gemis is enorm, maar alle blijken van medeleven,
de vele kaarten, mooie bloemen en uw belangstelling
zijn voor ons een grote troost.
Heel hartelijk dank hiervoor.
Gerda Muijres-Thewissen
Nancy, Henk en kinderen

Het heeft ons bijzonder goed gedaan zoveel blijken
van belangstelling te mogen ontvangen na het overlijden
van ôs moe en oma

Lies Geurts-Pubben
Heel hartelijk dank hiervoor.
Familie Geurts

Lintje voor Rina Sweerts-Tammer
Rina Sweerts-Tammer uit Horst heeft vrijdag 27 november een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.
Ze kreeg het lintje uit handen van burgemeester Kees van Rooij. De 63-jarige Sweerts is onder meer sinds
1995 coördinator, instructeur en invuller bij FNV Belastingservice Nederland. Dit doet zij voor de afdeling
Horst, als ook voor FNV-leden die in de Duitse grensstreek wonen en leden van Poolse afkomst.
Daarnaast was zij vijf jaar bestuurslid van de FNV Vakcentrale woonafdeling Horst en bestuurslid en secretaris
van Industriebond FNV Bondgenoten afdeling Horst. Ook is de Horsterse vrijwilliger bij Steunpunt Migranten
Meterik en Museum De Kantfabriek. Mevrouw Sweerts is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dankbetuiging

Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken
voor de hartverwarmende blijken van belangstelling
na het overlijden van onze lieve Mam en trotse Oma

Truus van Lier-Hanssen
Dit heeft ons veel steun en troost gegeven.
Leon en Wilma
Marlou en André
Kleinkinderen
Kyon en Marc
Noël en Irene
November 2015

Te koop aardappelen, groente,
fruit en diversen. Ook kleine pakjes
hooi. Van Helden, Americaanseweg 41
Horst.

Te koop kerstbomen “Omorika” in pot
€ 8,00. Bemmelstraat 15, Horst.

Vleespakketten. Te koop vleespakketten van onze scharrelvarkens. Pakket
van 10 kg € 50,- Vacuüm verpakt en
ingevroren. Fam. Klomp Nieuwe
Peeldijk 35 America, tel. 077 464 13 80
/06 17 21 89 33.
MoRE Vrachtbrief App. Transporteurs
en verladers, U kunt veel geld besparen
door al uw vrachtdocumenten te digitaliseren met de MoRE Vrachtbrief App.
Voor meer info: www.registratieapps.nl
of 077 396 99 33 of info@adlog.nl
Auto’s gevraagd. Te koop gevraagd
alle merken auto’s: loop, sloop of voor
export, ook bedrijfsauto’s. RDW erkend,
direct geld. Tel. 06 54 97 63 59.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

Bridge leren. In januari 2016 start er
weer een bridgecursus voor beginners.
Meer informatie op website
BC Horst of tel. 077 463 14 06 of
077 398 47 72.
Te koop kerstbomen
“Omorika” in pot, tot 2 meter. € 9,Tongerlostraat 21 Sevenum.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Tuin leeghalen, haag
inkorten. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of hulp
bij mantelzorg? Kijk op onze site of bel
077 467 01 00.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.
Biologisch geteelde amaryllis
te koop. Bloemenstalletje
Meterikseweg 124 Horst.
Te koop grote kerstbomen 1.50m tot
3.50m € 10.00 per stuk. P. Kleuskens
Langevenseweg 7, 5962 NK Melderslo.
Zoek de Spaanse zon op. Gezellige
accommodatie ad Costa Blanca.
Mooie omgeving. Voorzieningen in de
buurt. Kijk voor acties en informatie op
onze website: www.casarutten.com of
neem contact op: 077 463 14 80 of
06 50 21 89 12.

Te huur woning (tijdelijk) vanaf
02-2016. Recent volledig vernieuwd.
100m2 begane grond. Entree, 3 slk,
toilet, keuken, woonkamer, badkamer
met apart toilet.1 km buiten Horst,
fraaie ligging met “ruimte” 398 42 28.
www.bengoedkoop.com
Bengoedkoop: dé marktplaats van Horst
aan de Maas voor van alles en nog wat!
Ga naar www.bengoedkoop.com
Geluksengeltjes By Sylf! Nieuw in
Broekhuizenvorst! Geluksengeltjes
en nog meer mooie sieraden...
Like: www.facebook.com/bysylf
H. Clara Noveen. Bid bij een
brandende kaars gedurende 9 dagen
een weesgegroetje tot de H. Clara en
vraag drie gunsten. Laat de laatste dag
de kaars geheel opbranden en u krijgt
waar u om gevraagd heeft plaats deze
advertentie.
Gevraagd pachtgrond (bouwland/
weiland) in de regio Horst aan
de Maas. Ook kleine percelen zijn
welkom. Mts. Kellenaers-Kusters.
Tel. 06 31 50 00 75.
T.k. kerstbomen. Vanaf 4 december
kerstbomen, diversen soorten en
maten. Kerstbomen kunnen ingepakt
worden. Hazenkampweg 15b Meterik
Tel. 077 398 87 84.
Ik ben op zoek naar mijn bruine,
leren handschoenen. Deze heb ik,
per ongeluk, in het fietsmandje van
een fiets met geelgroene velgen
gedeponeerd bij de Xenos.
Thuisadres: Kloosterstraat 19.
Te koop rundvlees pakketten
van de boerderij vanaf 25 kg, € 6.50
per kg. Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 077 464 13 80/
06 17 21 89 33.

Badmintonnen een sport voor u?
Zin om de wintermaanden lekker
sportief bezig te zijn? Badmintonvereniging ‘t Pupke te Sevenum heeft
een winterabonnement: december
t/m februari sporten voor € 25,-.
Voor meer info kijk op www.pupke.nl
Grip op leren en opgroeien! O.a
hulp bij (begrijpend) lezen, spelling,
Nederlands, Engels, rekenen,
zaakvakken, leren leren. Dyslexie
specialist, faalangst, A(D)HD en
autisme. Ook PGB. Gratis intake
tel. 06 50 27 19 73 www.reachup.nl
Uw tuin? Mijn zorg! Met meer dan
25 jaar ervaring in tuinonderhoud en
-aanleg bent u met uw tuinwensen
hier aan het juiste adres. Grote of
kleine tuin, voor iedereen is een
mooie, betaalbare tuin mogelijk.
Bel: 06 52 62 47 14.
Cursus Mindfulness. 8 bijeenkomsten
op de woensdagavond in de periode
van 6 januari tot 30 maart. Om de
twee weken waarvan 1 bijéénkomst
individueel wordt gepland. In kleine
groepjes. Via-Rosa 0478 69 10 06 of
www.via-rosa.nl
Schilderles voor jeugd, leeftijd
8 t/m 13 jaar, woensdagmiddag
13.30 - 15.30 u e.v.t. om de week.
Atelier Riny Clevis Lottum.
Tel. en whatsapp: 06 22 83 21 69.
Massagehealing. Klassieke en
energetische massage voor
ontspanning en klachten.
Info May Proosten 077 398 61 14.
Verzekering voor particulieren.
Nieuw de Cyber Protect Verzekering!
Met een verzekering zijn uw online
belangen verzekerd, één polis die u
wapent tegen online gevaren.
Voor info jljs@hetnet.nl

AKTIE

2 + 1 GRATIS
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL
ACTIE DUURT T/M 12 DECEMBER 2015

Ursulinenweide 7,
5971 ED Grubbenvorst
077 366 19 55
info@kinderopvanghetnest.nl

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

Breien, breien, breien. Breien geeft
je een gevoel van trots, is meditatie,
vermindert symptomen van angst,
stress en depressie. ‘t Schippertje de
winkel voor creatief en eigentijds
breien en handwerken Schoolstraat 6
Horst.

www.kinderopvanghetnest.nl

Maatje gezocht. Meisje 21 zoekt
leeftijdgenoot om gezellige activiteiten
mee te ondernemen. Rolstoel,
handbike, fan van GTST en Jan Smit.
Regiotaxi met gratis begeleiderspas.
Info vrijwilligerszorg HadM
06 52 66 95 70.
Kerstbomen te koop Omorika € 8,-.
Akkerweg 6 Horst. Tel. 06 46 11 34 30.
Te huur loods en opslagruimte,
ook caravanstalling omgeving Horst.
Van Helden tel. 06 53 87 22 54.
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Monumentaal Horst aan de Maas
14/14

St. Antoniuskapel Sevenum

De gemeente Horst aan de Maas kent veel oude, soms zelfs monumentale bouwwerken. Gebouwen die met
recht de status rijksmonument hebben gekregen. In deze historische reeks duikt HALLO Horst aan de Maas in de
geschiedenis van een aantal rijksmonumenten. In deze laatste aflevering de St. Antoniuskapel in Sevenum.

van Nijdeggen was heer van Ooyen,
ambtman van Lottum en substituutdros
van het land van Kessel. Uiteindelijk
overleed hij in 1747 en zij in 1737.

Bouwvergunning
Piet Everts van Stichting Kruisen
en Kapellen Sevenum vertelt: “Vroeger
stichtten mensen vaak kapelletjes.
Iedereen mocht dan doen, maar daar
had je wel een bouwvergunning voor
nodig natuurlijk. Meestal werd zo’n
kapel op eigen grond gesticht uit dankbaarheid, bijvoorbeeld als een ziekte
was overgegaan. Later kwamen deze
kapellen dan in bezit van de gemeente
of de kerk. Het St. Antoniuskapelletje
is bezit van de gemeente Horst aan de
Maas.”
“Er bestaat een verhaal over de
laatste adellijke bewoner van kasteel
Schenckenborg en het kapelletje”, gaat
Piet verder. “Frits van Schenckenborg,
een vrijgezel en dronkaard, passeerde
de kapel altijd op weg naar huis. Als hij
de kapel zag, riep hij: ‘Antonius, als je
wat onder de kurk hebt, kom ik even
aan!’. Uiteindelijk werd deze Frits dood
gevonden in de kapel.”

Sevenum kent maar liefst zes
kapelletjes die op de lijst van
Rijksmonumenten staan. Al deze
kapelletjes zijn gebouwd de 18e
en 19e eeuw en opgedragen aan
verschillende heiligen. Eén
daarvan is de St. Antoniuskapel

aan de Steinhagenstraat. Een klein,
bakstenen kapelletje dat stamt uit
het jaar 1708. Verscholen tussen
beplanting en bebouwing is dit
kapelletje drie eeuwen later nog
steeds te bezoeken. De voorgeven
val het kapelletje is een klokmodel,

met een ijzeren kruis op de top.
In 1708 trouwde Hendrik Ignatius
Schenck van Nijdeggen met Mechtild
Cnops. De kapel stichtte hij ter ere van
hun huwelijk en werd datzelfde jaar
gebouwd. Hendrik en Mechtild woonden op kasteel Schenckenborg. Schenck

‘Heilige Antonius,
bescherm mij tegen
de MP’
Ook Piet zelf kan zich het kapelletje
nog goed herinneren uit zijn jeugd. “Na
de oorlog, rond 1950, zat ik in dienst
en werd ik opgeleid om naar Indië te
gaan. Destijds moest je dan altijd een
gesloten kraag dragen. Ik deed dat niet

altijd en fietste op een dag richting
Grubbenvorst toen ik opeens de MP,
de militaire politie, aan zag komen.
Gelukkig was ik in de buurt van het
kapelletje en ik ben daar snel naar
binnen te gaan om te schuilen.
‘Heilige Antonius, bescherm mij
tegen de MP’, heb ik toen gebeden.”

Ga Antonius maar
eens bedanken
De Heilige Antonius kan niet
alleen mensen tegen de militaire
politie beschermen, maar staat
vooral bekend als beschermheilige voor de verloren dingen. Piet:
“Vroeger liepen hier veel mensen
naar binnen als ze weer eens iets
kwijt waren. ‘Heilige Antonius,
mijn vrind, zorg dat ik mijn potlood
vind’, beden ze dan bijvoorbeeld.
Zelf ben ik ook vaak bij het kapelletje geweest. Als ik weer eens iets
teruggevonden had, dan zeiden
mijn ouders: ‘Nu moet je Antonius
eerst maar eens gaan bedanken’.
En dan deed ik dat natuurlijk heel
braaf. Nu leven dit soort tradities en
gebruiken jammer genoeg niet meer
zo onder de bevolking.”
Het oorspronkelijke, houten,
beeld van St. Antonius is na de oorlog verruild voor een gipsen exemplaar. “Het was toen een echte rage:
het stelen van dure houten beelden.
Uit voorzorg is het beeld toen weggehaald en in het gemeentehuis van
Sevenum geplaatst. Tegenwoordig
staat het beeld waarschijnlijk in de
kerk.”

Gastouderbureau
Casa Dos
Dienstverlening:
-

Reguliere gastouderopvang
Opvang voor kinderen met een Extra Zorgvraag
Familie opvangsituaties
Financieel-fiscale zaken

Even Voorstellen:

HALLO in Barcelona
De familie Scheurs uit Kronenberg bezocht onlangs Barcelona.
Ze gingen op de foto met de HALLO in Park Guell, het Gaudi-park.
Op de achtergrond is het uitzicht over de stad en de toren van het
Gaudi-museum te zien.

• Wij zijn het grootste gastouderbureau van Limburg,
met meer dan 300 gastouders.
• We hebben bijna 10 jaar ervaring met uitgebreide
dienstverlening in professionele gastouderopvang.
• Naast onze huidige dienstverlening (reguliere
gastouderopvang/matchen van ouders en
gastouders en familie opvang) zijn wij in 2015
gestart met gespecialiseerde opvang van kinderen
met een Extra Zorgvraag. Denk hierbij aan kinderen
met ASS: Autisme Spectrum Stoornis (PDDNOS, Asperger, Klassiek autisme, MCDD), Niet
Aangeboren Hersenletsel, Angsten en aanverwante
problematiek en meer (zie onze website). In alle
gevallen gaan wij kosteloos op zoek naar een
gastouder die aansluit bij uw wensen en eisen. In
het geval van opvang Extra Zorgvraag selecteren
wij een gastouder op MBO 3 of 4 niveau met
ervaring rond de Zorgvraag.
• Ons team van specialisten ((ortho)pedagogen,
financieel specialisten enz.) staat altijd voor u klaar
voor al uw vragen over gastouderopvang.
• Wij doen dit met veel plezier en naar tevredenheid
van onze ouders en gastouders. Wij worden met
een 8,2 gewaardeerd voor onze uitgebreide
dienstverlening.
• Wij beschikken over een groot bestand van
gekwalificeerde en ervaren gastouders.

Wilt u meer weten of heeft u interesse in een
vrijblijvende afspraak met een consulente:

Bel ons op 077- 472 11 90 of vul het contact/
inschrijfformulier in op onze website www.casa-dos.nl
Hierbij roepen wij ook ervaren en gekwalificeerde
gastouders voor reguliere- en gespecialiseerde
opvang op om zich via onze website bij ons in te
schrijven.

Gastouderbureau Casa Dos
Schutroedeplein 2
5961 BX Horst
info@schoutenadviesgroep.nl

U vindt ons ook op Facebook!
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Ambitieboeken

‘We kunnen veel voor elkaar betekenen’
Cliënten en medewerkers van Dichterbij en buurtbewoners van Dienstencentrum Mikado in Horst hebben in
oktober hun ideeën over de wijk kunnen verzamelen in ambitieboeken. Op maandagavond 30 november vond er in
Dienstencentrum Mikado een informatieavond voor alle betrokkenen plaats, waarin de resultaten van deze boeken
werden besproken.

van bewoner tot bewoner werden
rondgegeven staat het allemaal. “Dat
is ook precies de bedoeling van zo’n
ambitieboek, want iedereen mag in de
boeken delen wat hij of zij wil. Dat kan
heel concreet zijn. Zo opperde iemand
bijvoorbeeld een mountainbikeroute
door de buurt. Iemand anders pakte
het juist weer wat abstracter aan en
benadrukte in het ambitieboek dat de
statushouders die hier sinds kort zijn
gekomen warm verwelkomd dienen
te worden”, vertelt Pieter Pelser van
Vereniging Kleine Kernen Limburg.
Samen met onder andere Dichterbij
en de dorpsraad van Horst heeft
Vereniging Kleine Kernen Limburg de
ambitieboeken in oktober verspreid
onder de buurt. “Ooit heeft een
inwoner van Sevenum dit soort boeken
bedacht”, aldus Pelser. “Op deze
manier kunnen bewoners van een wijk,
in dit geval buurtbewoners, medewerkers en cliënten van Dichterbij, hun
ideeën, dromen en ambities voor de
buurt delen.”

Belangrijke
veranderingen
knip- en plakwerkjes van leerlingen van basisschool De Doolgaard,
gedichtjes of gewoon een lieve

Van complete bouwtekeningen,
aantekeningen over het belang van
duurzaamheid en groene stroom tot

boodschap aan de rest van de buurt.
In de ambitieboeken die in de buurt
van Dienstencentrum Mikado in Horst

Vullings Metaalbewerking B.V. te Horst is
toeleverancier van mechanisch bewerkte
producten van metaal, non-ferro en kunststof.
Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert en
installeert machines voor diverse toepassingen.
De klant kan bij ons rekenen op een
hoge kwaliteit en service.

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

WERKVOORBEREIDER CNC-DRAAIER
(m/v)

Wij zoeken een gemotiveerde,
enthousiaste en flexibel ingestelde
man/vrouw, waarbij wij denken
aan iemand:
• op MBO / HBO-niveau
• die goed bestand is tegen
wisselende belasting
• die zelfstandig en nauwgezet
kan werken
• die flexibel, enthousiast en positief
ingesteld is
• met goede contactuele
eigenschappen

(m/v)

Wij zoeken een gemotiveerde,
enthousiaste en flexibel ingestelde
man/vrouw, waarbij wij denken
aan iemand:
• met ervaring in de bediening
van CNC-bestuurde machines
• met ervaring in het instellen van
CNC-machines
• die bereid is om zichzelf te
bekwamen in het bedienen en
werken met industriële robots

CNC-FREZER

(m/v)

Wij zoeken een gemotiveerde,
enthousiaste en flexibel ingestelde
man/vrouw, waarbij wij denken
aan iemand:
• met ervaring in de bediening van
CNC-bestuurde machines
• met ervaring in het instellen van
CNC-machines
• die bereid is om zichzelf te
bekwamen in het bedienen en
werken met industriële robots

Wij bieden een uitdagende, zelfstandige en ontplooiende functie, binnen een groeiende
organisatie en binnen een jong team! Zie tevens onze website: www.vullings-horst.nl
Heb je interesse, neem dan contact op met: de heer J. Evers,
Telefoon 077 - 398 22 35, Email: j.evers@vullings-horst.nl

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4

5961 PV Horst

T 077 - 398 22 35

E info@vullings-horst.nl

www.vullings-horst.nl

Het initiatief is een onderdeel van
een traject waarbij Dichterbij samen
met de buurt wil werken aan een
gezamenlijk plan voor de toekomstige
inrichting van zowel het gebouw als het
gebied daaromheen. Francis Nijsen van
Dichterbij: “Wij staan aan de vooravond
van een aantal belangrijke veranderingen, zoals het verder ontwikkelen
van het terrein en het Dienstencentrum
Mikado. Daarbij willen we graag dat het
burgercontact, het contact tussen de
buurt en de cliënten, of ‘klanten’, zoals
wij ze liever noemen, zo goed mogelijk
is. Ik denk dat wij heel veel voor elkaar
kunnen betekenen.”
“Dichterbij en het Mikadocomplex
heeft lang een gesloten uitstraling
gehad voor de buurt”, gaat Nijsen
verder. “Maar dat zijn we nu aan het
veranderen. Buurtbewoners moeten
weten dat ze bijvoorbeeld prima hier
eens een avondje kunnen komen
kaarten en dat ze altijd welkom zijn in
onze lunchroom. Ook zijn we bezig om
een soort serviceteam op te zetten met

klanten van Dichterbij, die buurtgenoten kunnen helpen met allerlei klusjes
zoals strijken en de was doen.”

Van de mensen
zelf
In totaal circuleerden er zo’n
dertig ambitieboeken in de wijk.
De bedoeling was dat wijkbewoners
het boek zo’n twee dagen in hun bezit
hadden, en daarna doorgaven aan
iemand anders. Uiteindelijk hebben
veel mensen in de boeken geschreven, vertelt Pelser. “Bij sommigen is
het boek op het nachtkastje blijven
liggen, maar de meeste zijn helemaal
vol. Het mooie aan zo’n ambitieboek is
ook dat iedereen die er in schrijft, ook
weer kan leren van degene die voor
hen wat hebben gedeeld in het boek.”
Henk Janssen van de dorpsraad van
Horst voegt toe: “Je kunt ook echt zien
dat mensen soms bij elkaar zijn gaan
zitten om samen wat te bedenken.
Alleen daarom al heeft zo’n boek zin.
Het komt van de mensen zelf uit.”

Behoefte aan
wijkcomité
Na oktober zijn alle boeken met
ideeën verzameld en geïnventariseerd.
De resultaten werden maandagavond
gepresenteerd aan de buurt. Alle
wensen zijn verdeeld in vijf thema’s:
Buurtcontact, wijkcomité, gebouw en
terrein, groen en omgeving en verkeer
en parkeren. Alle aanwezigen verdeelden zich in kleine werkgroepjes en discussieerden over de thema’s. Janssen:
“Zo kwam bijvoorbeeld al snel naar
voren dat er behoefte was aan een
wijkcomité in de buurt. Dat zien wij als
dorpsraad natuurlijk helemaal zitten en
wij gaan dit ondersteunen.”
Pelser: “De eerste stappen zijn nu
gezet met de boeken en de buurtavond. Maar nu gaat het echte werk
eigenlijk pas beginnen.” Eerst gaan alle
betrokken partijen nog eens samen
bekijken hoe ze concreet verder kunnen
en daarna worden er werkgroepen met
buurtbewoners opgericht per thema.
Dichterbij, Synthese en de dorpsraad
blijven hier nauw bij betrokken.

Woninginbraak
in Horst
In een woning aan de Hertog Willemlaan in Horst is zaterdagavond
28 november ingebroken. De inbraak vond plaats tussen 18.00 en
22.30 uur.
De eigenaren van de woning
waren deze avond vanaf 18.00 uur
niet thuis. Toen ze rond 22.30 uur
weer thuiskwamen, stond de
achterdeur open. In die tijd was de
achterdeur geforceerd en zijn een of
meerdere personen binnengekomen.
Verschillende spullen, waaronder
sieraden, zijn gestolen. De politie
laat desgevraagd weten dat er een
buurtonderzoek gestart is.
Dit onderzoek heeft niets opgeleverd. Ook is er een forensisch
onderzoek gestart, dat nog bezig is.

Tot nu toe is de politie nog geen
daders op het spoor. In de buurt
hebben in het weekend van
zaterdag 28 november verder geen
andere incidenten plaatsgevonden.
Het gaat dus niet om een reeks
inbraken.
Een woordvoerder van de politie:
“Een inbraak zoals deze past in het
najaar. Veel mensen denken dat de
meeste inbraken ’s nachts gebeuren.
Nu het weer zo vroeg donker is
’s avonds, vinden echter steeds meer
inbraken ook eerder plaats.”
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Sinterklaas
en Knippiet

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

De verslaggevers van HALLO Horst aan de Maas belandden vorige week
per ongeluk in de keuken van het logeerkasteel van Sinterklaas.
Daar leerden ze onder andere dat Sint graag een kopje chocolademelk
drinkt voordat hij gaat slapen.

Sint bezoekt Tienray
Regen en de wind hielden Sinterklaas niet tegen om zondag 29 november samen met zijn pieten een
bezoek te brengen aan Tienray. Enkele pieten hadden zich op het dak van het Parochiehuis verstopt en de
brandweer moest er aan te pas komen om ze er weer af te halen. Gelukkig kwam alles goed en konden de
kinderen van Tienray gewoon hun voordrachtje laten zien aan de Goedheiligman.

Na ons spannende avontuur met
de kok van Sinterklaas, gaan we nu
vol goede moed verder naar onze
afspraak met de Goedheiligman. De
secretaris van de Sint gaat ons voor
naar zijn kantoor. “Jullie hebben maar
tien minuten de tijd”, waarschuwt hij
ons. Hij opent de deur. Vol verwachting klopt ons hart en kijken we om
het hoekje. Geen Sinterklaas. Ook de
secretaris schrikt. Waar is Sinterklaas
gebleven? Dan zien we op zijn bureau
een briefje liggen. ‘Ben bij de kapper’,
staat er in het zwierige handschrift van
de Sint. De secretaris krabt in zijn krullen. “Mmm, dan lopen we daar maar
even heen.”
We treffen de Sint in de kappersstoel. Zijn tabberd wordt bedekt door
een grote, rode kapmantel waarop
enkele witte haren liggen. De Knippiet
heeft een zilveren schaar in zijn hand.
Sinterklaas kan niet zo goed praten,
want zijn baard wordt geknipt. Dus
vragen we Knippiet: “Zijn de haren
en baard van Sinterklaas altijd al wit
geweest?”
“In elk geval zolang als ik me kan
herinneren”, antwoordt Knippiet. Het
puntje van zijn tong steekt uit zijn
mond, terwijl hij voorzichtig enkele millimeters van de baard knipt. “De baard

van Sinterklaas moet goed bijgehouden
worden. We willen niet dat hij erover
struikelt of dat er pepernoten in blijven
hangen.”
Knippiet vertelt dat de Pieten in
zijn familie altijd al de kapper van
Sinterklaas zijn geweest.
“En ik ben heel tevreden met
Knippiet”, bromt de Sint.
“Voorzichtig, Sinterklaas”, waarschuwt de kapper. “Anders knip ik er te
veel van af.” Dan loopt hij een rondje
om de kappersstoel heen en knipt hier
en daar nog een haartje weg. Hij houdt
Sinterklaas een spiegel voor. Die strijkt
over zijn baard en knikt.
“Goed gedaan, Knippiet. Jij krijgt
vanavond een extra handje schuimpjes.”
“En wij?” vragen we voorzichtig.
Sinterklaas kijkt streng: “Weten
jullie niet dat kinderen die vragen worden overgeslagen?” Dan knipoogt hij:
“Maar als jullie voor het slapen gaan
een mooi liedje voor me zingen, dan
vinden jullie misschien morgenvroeg
wel een verrassing in je schoen.”
Opgelucht nemen we afscheid van
Sinterklaas en Knippiet. Onderweg naar
de redactie oefenen we nog eens uit
volle borst Zie de maan schijnt door
de bomen.

Cateringservice

Jolanda Pouwels

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

Op zoek naar
chocoladeletters

Zwarte Piet wilde dit jaar Sinterklaas verrassen met een grote zak vol met chocoladeletters S. Helaas zat
er een gat in de zak, waardoor alle letters er uit zijn gevallen. Ook kwamen er chocoladeletters in de HALLO
terecht. Maar hoeveel zijn dat er?
Help Zwarte Piet een handje en
zoek de letters S in deze uitgave
van HALLO Horst aan de Maas en de
uitgaves van 19 en 26 november.
Tel alle letters S bij elkaar op en
maak de volgende slagzin op een
originele manier af: HALLO Horst aan
de Maas is voor mij….

Noteer het totaal van alle
chocoladeletters S uit de drie
uitgaves en de afgemaakte slagzin
op de deelnemersbon en lever deze
uiterlijk 4 december 12.00 uur in
bij de inleverpunten, bij Kempen
Communicatie op Handelstraat 17 in
Horst, of stuur je antwoorden via

actie@hallohorstaandemaas.nl onder
vermelding van Sinterklaasprijsvraag.
De uitslag wordt op donderdag
10 december bekendgemaakt in
HALLO Horst aan de Maas. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.
Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.

Geldig van 30 november t/m 5 december 2015

SINTERKLAASACTIE
Crist Coppens
Alleen dinsdag 8 december 2015

Mager varkenspoulet

hele kilo halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Nieuwe telefoon
winkel in Horst
In het pand waar in september de Wereldwinkel in Horst sloot, is
sinds dinsdag 1 december een telefoonwinkel gevestigd.
De winkel, een vestiging van
Welcom, staat onder leiding van een
echtpaar dat ook van diezelfde keten
een winkel in Venray runt, René en
Cindy Kivits. “Ik ben ontzettend trots
dat ik samen met mijn geweldige

NIEUW

Horster Curling
Competitie
Curling? Dat is toch dat
spel met die schijven over
het ijs? Een soort jeu des
boules op de ijsbaan?
Op de dinsdagavonden 15,
22 en 29 december vindt
de eerste editie plaats
van de Horster Curling
Competitie. Curling is de
volkssport nummer één in
Canada en na deze winter
misschien ook wel van
Horst aan de Maas.
Meer informatie:

www.ijsbaanhorst.nl

team de winkel in Venray in vijf jaar
heb kunnen laten uitgroeien tot een
begrip in de stad. Dat we dit succes
nu mogen uitbreiden naar een extra
winkel in Horst, maakt me erg trots”,
aldus René.

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
5 december
dagelijks open
van 08.00 tot
20.00 uur

- Vanaf 25 cm tot 300 cm

Huurwoningen in boerderij
De Homberg
In boerderij De Homberg in Hegelsom komen huurwoningen. Deze worden gerealiseerd door een samenwerking tussen Rabobank Horst-Venray, makelaar Coen Absil, gemeente Horst aan de Maas en dorpsplatform
Hegelsom. De huurwoningen zijn bestemd zijn voor alle inwoners van Hegelsom. Deelnemers hebben zelf
inspraak in hoe deze huurwoningen eruit komen te zien. Voor alle geïnteresseerden is een informatieavond
gepland op dinsdag 15 december in Herberg Hegelsom (op het PETC + terrein) om 20.00 uur.

Ad ve rtorial

Contouren deze week zichtbaar

It giet oan!

Zo werd in 1997 het doorgaan van de Friesche Elfstedentocht aangekondigd! Aan de andere kant van
ons land wil het zoveel zeggen als dat de bouw van de ijsbaan in het centrum van Horst weer is begonnen.
Deze week worden de contouren van de ruim 600 m2 grote kunstijsbaan alweer zichtbaar op het
Wilheminaplein.

Kerstbomenkwekerij

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

Sponsoren nog steeds welkom!
Zo’n 200 sponsoren hebben hun steun inmiddels
toegezegd. Het adopteren van een vierkante meter ijs
kan nog steeds. Via onze website, www.ijsbaanhorst.nl,
legt u uw eigen voorkeur vast en kunt ook de betaling
regelen. U bent dan welkom op de openingsavond op
11 december en ook op het businessevent op vrijdag
18 december tijdens het insluiten van de DJ’s van het
Glazen Hoes.

Gratis schaatsen voor de kinderen!
De ijsbaan kan alleen gerund worden met hulp van
vrijwilligers. We zoeken enthousiaste mensen voor onze
entreekassa, schaatsverhuur, horeca of als ijsmeester.
De minimumleeftijd is 16 jaar (kassa 18 jaar). Je krijgt
een goede instructie en het werk is beslist niet moeilijk.
Voor ouders is een leuke bijkomstigheid dat de kinderen
gratis mogen schaatsen tijdens de dienst die men draait.
Kom en doe mee!

Samen maken we er weer een mooi winterfeest van in Hartje Horst!
Alle informatie is te vinden op www.ijsbaanhorst.nl of via onze facebookpagina.
Het laatste nieuws elke week in het nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.
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Voor mantelzorgers en minima

HALLO voordeelpas
Gemeente Horst aan de Maas en Kempen Media, onder andere uitgever van nieuwsblad HALLO Horst aan de
Maas, verrassen mantelzorgers en minima in Horst aan de Maas met een gratis HALLO Voordeelpas. Met het
cadeau willen beide organisaties mantelzorgers in het zonnetje zetten en de minima in de gemeente een
extraatje geven.

In de week van de
mantelzorg hebben goedbezochte
mantelzorgbrunches plaatsgevonden
voor enkele honderden
mantelzorgers. Dit jaar komt daar
een extraatje bij: mantelzorgers
die geregistreerd staan bij
welzijnsorganisatie Synthese, krijgen
in december gratis een HALLO
Voordeelpas voor 2016 toegestuurd.
Ook iedereen uit Horst aan de Maas
met een inkomen tot maximaal
120 procent van de bijstandsnorm
kan in aanmerking komen voor de
gratis voordeelpas. Zij kunnen de pas

tot 1 februari 2016 aanvragen via
www.horstaandemaas.nl

Verbindingen
Eric van Kempen, directeur
van Kempen Media, geeft aan:
“Met HALLO willen we bijdragen
aan een succesvol en ondernemend
Horst aan de Maas. We leggen
daarom graag verbindingen tussen
inwoners en bijvoorbeeld de politiek
of ondernemers. Met dit gebaar
hopen we kwetsbare groepen ook
bij de samenleving te kunnen blijven
betrekken.”

Open Coffee Met...
in Horst
In het Parkhotel in Horst vindt op dinsdag 15 december een
Open Coffee Met plaats. Vanaf 08.30 uur kunnen ondernemers deze keer
deelnemen aan een ‘Open Coffee Met… en Match’.

Een mantelzorgbrunch eerder dit jaar
“Als Horst aan de Maas willen we
onze mantelzorgers ondersteunen en
waarderen voor het werk dat zij doen”,

aldus wethouder Birgit op de Laak van
gemeente Horst aan de Maas. “De
gemeente ondersteunt de mantelzor-

gers op verschillende, op elke situatie
afgestemde manieren. Dat maatwerk
vinden we enorm belangrijk.”

Oh, zit dat zo!

Schooljeugd
(13 t/m 17 jaar)
Bij voorkeur meisjes
Gedurende de kerstvakantie
Alleen in de ochtenduren

Ze kijken er wel doorheen
Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z.
Wie zijn woning wil verkopen, doet er verstandig aan om het huis
goed te presenteren aan mogelijke kopers. Verkopers die op Funda
hun woning zo aantrekkelijk mogelijk voor het voetlicht brengen,
hebben een streepje voor bij aspirant-kopers. Ook is het belangrijk
goed na te denken over hoe het huis tijdens de bezichtigingen wordt
gepresenteerd.

Wij wijzen verkopers graag op
het belang van een goede woningpresentatie. Het huis moet uiteraard
in een nette en schone staat aan de
potentiële koper getoond worden.
Ook belangrijk is dat het huis ‘gezellig’ aandoet. Daarnaast kan door het
verplaatsen of weghalen van meubels, of wat schilder- en kluswerk te
doen, de eerste indruk helemaal de
goede zijn. Door licht, lucht, ruimte
en rust te creëren zullen potentiële
kopers eerder een goed gevoel
hebben bij een pand. En in ieder
geval veel sneller een bezichtiging
aanvragen.
In landen als de VS, Engeland en
Australië is het de normaalste zaak
van de wereld eerst te investeren in

Het is absoluut een fabel dat
de kopers ‘er wel doorheen kijken’.
Dat doen ze niet. Ongeveer 90 procent van de mensen is niet in staat
door wanorde, chaos en dissonantie
heen te kijken. De huizenkijker voelt
gewoon dat er iets niet in orde is, dus
verlaat hij, als het al tot een bezichtiging komt, het liefst zo snel mogelijk
de ‘plaats des onheils’.
Op Funda kom je nogal wat verschillende presentaties van woningen
tegen. Om zoveel mogelijk kopers te
bereiken is het zaak om je woning zo
transparant mogelijk en uitgebreid
mogelijk op Funda te vermelden. Je

kunt hierbij denken aan voldoende
foto’s, plattegronden en eventueel
zelfs een video of 360 graden
foto’s.
Het advies is dan ook: zorg altijd
voor een aantrekkelijke en goed
doordachte presentatie. Zodat de
potentiële koper denkt: ‘Hier wil ik
wonen. Dit pand moét ik hebben.
Koste wat het kost’.

Plantenkwekerij
Rob van Vegchel

over andere onderwerpen dan in
de ‘normale’ Open Coffee Met.
Open Coffee Met… is de
nieuwe organisatie voor Horst
en Venray. Deze twee zijn in de
nieuwe organisatie gefuseerd.

KERSTBOMEN

Gevraagd:

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

je pand en het dan te verkopen.
Een professionele presentatie met
hulp van de makelaar, stylist, fotograaf of architect. Het kost wat, maar
het levert per saldo meer op.

In de ‘Open Coffee Met…
en Match’ in het Parkhotel in
Horst worden alle deelnemers
met elkaar in contact gebracht.
De gesprekken die op deze manier
tot stand komen gaan veelal

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

Overdekte verkoop
dagelijks geopend van 9.00 t/m 20.00 uur,
zondags van 10.00 t/m 15.00 uur.

Reindonkerweg 6 America
info@plantenkwekerijrobvanvegchel.nl

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

Badkamers van Kömhoff zijn uniek en afgestemd op de
persoonlijke behoeften van iedere klant. Sinds 1896 heeft
Kömhoff de kennis en ervaring opgedaan, die nodig is
om het perfecte resultaat te halen. Elke keer opnieuw.
Al drie generaties lang streven we deze doelen na.
En daar zijn we nog lang niet klaar mee!
Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s:

- Calculator / werkvoorbereider
woningbouw
- CV monteur / loodgieter
Voor meer informatie over de vacatures
kijk op www.komhoff.nl.

Wij adviseren u graag over de
juiste presentatie van uw huis.

Interesse in één van deze functies?
Reageer dan snel door jouw CV te mailen naar
info@komhoff.nl t.a.v. Dorien Kömhoff. Vermeld
hierbij duidelijk naar welke functie je solliciteert.
Reageren kan t/m 16 december a.s.
J.F.Kennedylaan 2
5981 XC Panningen
T 077-3071215
E info@komhoff.nl

www.intermakelaars.com

Op zo
e
naar k
e
uitda en
gende
baan?

www.komhoff.nl
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verenigingen

Bloemschikworkshops
Vereniging Groei & Bloei organiseert op dinsdagavond 15 december
twee Kerstmis bloemschikworkshops in Sevenum en in Meerlo.
De workshop is voor zowel beginnende als gevorderde bloemschikkers
geïnteresseerd en heeft Kerstmis als
thema. Er wordt met luxe materialen
gewerkt aan een (tafel)decoratie.
Geïnteresseerden moeten hun eigen

03
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Lezing over de das
IVN De Maasdorpen organiseert op woensdagavond 9 december een lezing over de das, zijn familie en leefwijze.
De lezing wordt gegeven door veldbiologe Annemarie van Diepenbeek en vindt plaats in ’t Zoemhukse in Horst.

snoeischaar en mesje meenemen.
De workshops vinden om 19.30 uur
plaats in De Wingerd in Sevenum
en Het Muzieklokaal in Meerlo.
Aanmelden kan via
groeienbloei@gmail.com

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
ja
dan 21 st!
r
o
in H
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01
Het had niet veel gescheeld of de
das was volledig uit het Nederlandse
natuurbeeld verdwenen. Mede door
de inspanningen van de vereniging
Das & Boom heeft de das zich na de
kritische periode in de jaren 80 weer

goed hersteld. Reden om eens stil
te staan bij dit prachtige zoogdier en
zijn levenswijze. In haar presentatie
gaat Annemarie van Diepenbeek in
op de leefwijze van de das die zich,
omdat hij vooral ’s nachts actief is,

grotendeels aan onze waarneming
onttrekt. Bovendien bespreekt zij de
naaste verwante soorten. De lezing
begint om 20.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.ivn.nl/maasdorpen

Inschrijving
Nieuwjaarsduik gestart
Voor de zestiende keer vindt op vrijdag 1 januari de Nieuwjaarsduik in Horst plaats. De aftrap van het nieuwe
jaar is in het zwemwater van kasteelpark Ter Horst.

De duik wordt georganiseerd
door stichting Cold Turkey.
De weersomstandigheden zijn altijd
onvoorspelbaar. De laatste twee jaar
werd onder een lekker zonnetje in
open water gedoken. Andere jaren
moest diverse keren het ijs gebroken
worden voordat er überhaupt gedoken
kon worden. De Nieuwjaarsduik start

met een voorprogramma met muziek,
een zwemwedstrijd en een collectieve
warming-up. Om precies 12.00 uur
vindt dan de duik plaats. Het thema
van dit jaar is Sweet sixteen.
De organisatie moedigt de deelnemers
aan dit op hun eigen manier in te
vullen. Er liggen prijzen klaar voor de
best verklede duikers.

De Horster Nieuwjaarsduik zal
ook deze keer het predicaat Unox
serieuze duik dragen. Bovendien
is het evenement uitgeroepen tot
de oudste én grootste duik van
Limburg. De organisatie kan maximaal
250 duikers toelaten.
Kijk voor meer informatie op
www.nieuwjaarsduikhorst.nl

en zo 15
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GEPLUKT Christien Verstraten

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

Ze noemt zichzelf een ‘kringloop’-mens. Haar woning staat vol met spulletjes die ze in de loop der jaren heeft
verzameld. Daar vertelt ze graag over, net als over haar werk als kleuterleidster. Deze week wordt Christien
Verstraten uit Broekhuizenvorst geplukt.
Wie het huis van Christien
Verstraten binnenstapt kan er bijna
niet omheen. Hier woont iemand met
een voorliefde voor oude spullen of
brocante zoals ze het het liefste zelf
noemt. Oude serviezen en bestek,
schoolspullen van vroeger, fournituren,
beelden. Als de prijs goed is en het past
binnen de verzameling, neemt ze het
mee naar huis. “Ik ben een kringloopmens”, lacht de 52-jarige. “Ik koop veel
via Marktplaats en ga elke week naar
kringloopwinkels, van Venlo tot Cuijk.”
Ze verzamelt voornamelijk serviezen,
met Saksisch- en roosjespatroon, oud
bestek en schoolspullen. Al koopt ze
niet zomaar alles. “Het moet voor
een leuk prijsje zijn. Ik koop niet iets

dat veel kost, alleen maar omdat het
zo goed in mijn verzameling past.”
Haar collectie startte met de aanschaf
van twee schilderijtjes die ze in een
winkeltje in Sevenum vond. “Op de
schilderijtjes stond ‘ontluikend leven’
gedrukt. Ik was nieuwsgierig naar wat
dit betekende en via internet kwam
ik erachter dat dit verwijst naar een
leesmethode. Daarmee is het eigenlijk
allemaal begonnen.”
Christien woont samen met haar
echtgenoot Paul (51) en kinderen Tom
(20), Vera (19) en Jeroen (16) in een
oude boerderij aan de Broekhuizerweg.
Oorspronkelijk is ze afkomstig uit
Blitterswijck. “Ik ben kleuterleidster
en toen ik nog in Venlo werkte kwam
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Met lach en traan
Christien staat al 28 jaar voor de
klas bij de kleuters. “Ik heb altijd graag
met kinderen gewerkt. We hebben
veel lol samen, al kan ik ook streng
zijn. Ze weten wat ze aan me hebben. Met en lach en een traan leren
we dingen. Ik vind het leuk om steeds
iets nieuws te verzinnen en probeer
me de lesmethode eigen te maken
en er eigen dingen in te stoppen.”
Haar klas in Blitterswijck telt achttien
kinderen. “Ik zeg hen bijna elke dag
dat ik trots op ze ben. Het is belangrijk
dat kinderen weten dat ze er mogen
zijn.” Wanneer Christien niet in een
kringloopwinkel te vinden is, werkt
ze graag in de tuin of gaat ze met
het gezin naar hun vakantiehuis in
België. Dat uiteraard ook met brocante
spulletjes is ingericht. “Het zijn iedere
keer weer kleine vondsten, die iets met
je doen.”

winter

HET HORSTER MANNENKOOR
o.l.v. Tim Schulteis

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

4

ik elke dag met de fiets langs dit huis.
Ik dacht: als dit ooit te koop komt,

ik enkele dozen met glaasjes op elkaar
aan het stapelen. Op een gegeven
moment hoorde ik iets kraken. Bleek er
een glaasje niet goed in de doos te
hebben gezeten. Dat is jammer, maar
meer ook niet.” Ze hoopt ooit nog met
de schoolspullen die ze heeft, een
kamer als klasruimte in te richten.

dan zou ik het graag willen hebben.
De sfeer van het huis sprak me heel
erg aan.” Ze hadden geluk en konden
ruim 20 jaar geleden de woning kopen.
Al duurde het wel twee jaar voordat ze
erin konden gaan wonen. “We hebben
alles in huis aangepakt. Het stamt uit
begin twintigste eeuw, al hebben we
niet kunnen achterhalen hoe oud het
precies is. Helaas hebben we niets uit
het huis kunnen bewaren, behalve een
oud tafeltje dat nu in de woonkamer
staat. Wel hebben we zoveel mogelijk
oude materialen gebruikt. Zo komen de
deuren uit een oud Tienrays huis en is
de trap afkomstig uit een woning die
in Horst stond. Ik houd van het karakter
van oude dingen. Alles wat je nieuw
koopt, gaat ook kapot, dus dan kijk ik
liever of ik het ergens anders gebruikt
kan vinden.” Donderdagmiddag is
haar ‘schuup’-middag. Dan gaat ze op
pad en komt zelden of nooit met lege
handen thuis. Weggooien, daar doet
ze niet aan. Lachend: “De kasten raken
inderdaad vol. Soms koop ik iets waarvan ik denk: misschien dat ik het over
een tijdje verkoop. Ooit, maar nu nog
niet. Ik vind het ook niet erg als iets
kapot valt. Mensen hoeven hier in huis
niet voorzichtig rond te lopen, bang dat
ze ergens tegenaan stoten. Laatst was

6

1

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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MEETS
gelegenheidskoor van Horster zangers
Datum

12 DECEMBER 2015
Entree

Aanvang

20:00 UUR

Plaats

’T GASTHOES HORST

DAGKASSA € 10,-

WWW.HORSTERMANNENKOOR.NL

Horster Mannenkoor
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Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Het is een gewortelde traditie’
Het ‘heerlijke avondje’ nadert snel. Het merendeel van de inwoners van Horst aan de Maas, 65 procent, zegt dit jaar Sinterklaas te vieren.
De meesten doen dit traditioneel op 5 december. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Hoewel de kerstman aan een opmars bezig
is, blijken de inwoners van Horst aan de Maas
toch voor het merendeel Sinterklaas te vieren.
Het is traditie vinden zij. Van de mensen die de
verjaardag van de Sint niet vieren, 30 procent,
doen de meesten dit omdat zij geen kinderen
hebben of kinderen die niet meer thuis wonen.
“We vieren zelf geen Sinterklaas meer sinds de
kinderen het huis uit zijn. Nu zijn er kleinkinderen. Zij zijn nog erg jong, dus even afwachten.”
Sinterklaasavond, 5 december, blijkt voor
59 procent de meeste favoriete dag te zijn voor
het sinterklaasfeest. Sommigen wachten tot
6 december voordat zij hun cadeautjes uitpakken.
“Wij vieren het op 5 december of op de meest
dichtsbijzijnde datum”, aldus deze familie.
Anderen plannen een dag waarop iedereen kan,

Inwonerspanel

1.676 leden

03
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30%
Nee

4%
weet
nog
niet
65%
Ja

Vier je Sinterklaas?

werk. Anderen letten tijdens deze speciale dagen
of dit nu 5 december is of het weekend erna.
op mensen die alleen zijn of die deze om de een
Sinterklaas daar horen cadeaus bij, zegt 78
of andere reden niet samen met familie vieren.
procent. Gedichten schrijven doet 30 procent en
“Ik vier Sinterklaas met de overbuurman van 91
24 procent maakt surprises. Er zijn ook mensen
jaar”, geeft deze persoon
die gaan uiteten op sinaan.
terklaasavond. “Wij gaan
‘Een gezellig avondje met het
gourmetten en daarna
TipHorstaandeMaas
gezin’
naar de bioscoop”, zegt
is een samenwerkings
‘Met de kleinkinderen’
deze inwoner. Anderen
verband tussen
geven de kinderen en
HALLO Horst aan de
‘Ik ben alleenstaand en koop
kleinkinderen geld, zodat
Maas en TopOnderzoek.
mezelf iets leuks’
zij zelf hun sinterVoor meer resultaten
klaascadeautje kunnen
of aanmelden voor
uitzoeken. Sinterklaas wordt over het algemeen
de volgende enquête, kijk op
met het eigen gezin gevierd (76 procent) of met
www.tiphorstaandemaas.nl
familie (44 procent). Ook zijn er mensen waar
Reageren?
Sint op bezoek komt bij de vereniging of het
www.hallohorstaandemaas.nl

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!
Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 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

Klimaat: Horster burgers betalen de vervuiler
In het kader van de klimaattop en de aanstaande klimaatwet wil ik de
gelegenheid aangrijpen om de mestverwerking ter discussie te stellen.
De regering stimuleert mestverwerking met subsidie tot 12 cent per
kilowattuur geleverde zogenaamde
groene stroom, zo ontvangt Ashorst
2,5 miljoen per jaar, waaraan iedere
burger betaald door energiebelasting
op gas en elektriciteit. Niet uit de
mest maar uit toegevoegde coproducten in biovergisters wordt veel
methaan geproduceerd. Dit drijft de
gasmotoren (WKK’s) aan die stroom
leveren. De warmte van deze motoren

wordt gebruikt voor het indrogen van
mest, wat overlast veroorzaakt.
Mest moet dienen om de bodemvruchtbaarheid in stand te houden.
Onze gemeente heeft een mestoverschot van 240.000 ton door de specialisatie naar intensieve veehouderij en
toch daalt het organische stofgehalte
in de Nederlandse landbouwgronden.
Om tot een evenwicht in de mineralenhuishouding van ons land te
komen zal het aantal dieren moeten

dalen. Dit kan door het afbouwen
van de export van slachtrijpe dieren.
Het Landbouweconomisch instituut (LEI)
berekende de totale maatschappelijke
kosten van een kilogram varkensvlees
op ongeveer 3,70 euro terwijl de markt
maar 1,20 euro betaalt voor geslacht
vlees. Door het mesten van minder
dieren is het ook mogelijk dat door het
geringere aanbod de marktprijs stijgt
waardoor boeren kunnen werken aan
kwalitatief beter en met meer draagvlak geproduceerd vlees.
Om dit te realiseren en ten
behoeve van het klimaat moeten alle

fiscale- en subsidieregelingen worden aangepast zodat alleen subsidies
worden gegeven op productiemethoden van energie waarbij na de bouw
geen enkele toevoeging behoeft te
worden gedaan, zoals windturbines,
waterturbines, zonnecollectoren en
dergelijke. Om tevens de huidige
uitstoot van ammoniak, stank en
fijnstof uit met name de intensieve
veehouderij te verminderen zouden er
stimuleringsregelingen kunnen komen
zodat bestaande boeren niet behoeven
te stoppen met de veehouderij maar
stroom produceren met de daken van

hun stallen waaraan tevens biologische luchtwassers worden gekoppeld.
Geen enkele burger of weldenkende
boer zal tegen deze maatregelen
zijn, immers het leefmilieu gaat erop
vooruit, allerlei milieudoelstellingen
komen in zicht en de gezondheidsrisico’s nemen af.
Burgers willen geen vervuilers
zijn. Laat staan hieraan meebetalen.
Voor het gehele artikel, zie de website van vereniging Behoud de Parel.
André Vollenberg namens
Vereniging Behoud de Parel,
Witveldweg, Grubbenvorst

hartelijk dank
Ondernemen, een van de leukste
activiteiten waarmee wij ons bezighouden.
Om daar de ondernemersprijs voor
te mogen ontvangen is helemaal geweldig.
Wat dat vervolgens voor reacties oplevert,
is onbeschrijfelijk.

Iedereen ontzettend bedankt voor
de bloemen, chocolade letters, taarten,
bonbons, planten, saucijzenbroodjes,
pakketten en talloze gelukwensen.
Het doet ons blozen, maar maakt ons ook
extra trots. Nogmaals hartelijk dank.
Jan Arts en John Vullings

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4

5961 PV Horst

T 077 - 398 22 35

E info@vullings-horst.nl

www.vullings-horst.nl
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Bespreking Poll week 47

Blauw zwaailicht is alleen voor brandweer, politie en ambulance
Een grote meerderheid, 83 procent, was het eens met de stelling
‘Blauw zwaailicht is alleen voor brandweer, politie en ambulance’. Dat
weginspecteurs van Rijkswaterstaat bij wijze van proef blauw zwaailicht
en sirene voeren om nog sneller aanwezig te kunnen zijn bij incidenten
op snelwegen, vinden zij geen goed idee. Zij vragen zich af of dit niet tot
verwarring gaat zorgen. Volgens Rijkswaterstaat wordt het steeds lastiger
om incidenten snel te bereiken, onder andere omdat weggebruikers het
oranje zwaailicht niet respecteren. De overige 17 procent is het met de

organisatie eens. Lars Hoebers uit Horst reageerde als volgt op de website:
“Wat veel mensen niet weten is dat er een groot aantal diensten buiten de
politie, brandweer en ambulance zijn die in dringende gevallen met optische
& geluidssignalen mogen rijden, zoals Sanquin, ProRail, Justitie, KNRM en
Defensie. Als bestuurder dien je voorrang te verlenen aan een voertuig met
optische en geluidssignalen, ongeacht de instantie waar deze van is. Er kan
mijns inziens dus geen sprake zijn van verwarring: bij blauw licht en sirene,
voorrang verlenen.”

Een graf hoort niet in je achtertuin
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeente Beek wil bekijken of het mogelijk is om een bijzondere
begraafplaats aan te leggen op eigen terrein. Met andere woorden: of iemand
begraven mag worden in zijn eigen achtertuin. Gemeente Venlo heeft al eerder
dit jaar eenzelfde verzoek van een inwoner ingewilligd. Volgens de Wet op de
lijkbezorging is het niet toegestaan om een lichaam in eigen grond te begraven.
Een gemeente kan echter de gemeenteraad verzoeken hier een uitzondering op
te maken. Uiteraard worden hier dan wel strenge voorwaarden aan verbonden.
In het geval van gemeente Beek betekent dit onder meer dat de aanvrager
eigenaar van de grond moet zijn, er nog minstens tien jaar moet blijven wonen

en de plek moet ver genoeg van de openbare weg liggen.
Het is goed dat een gemeente hiervoor openstaat. Het komt steeds vaker
voor dat mensen kiezen voor een alternatieve invulling van de afscheidsdienst,
waarom dan ook niet voor de plek waar zij worden begraven? Niet iedereen wil
op een kerkhof worden begraven. Daarnaast mag as ook (bijna) overal worden
uitgestrooid.
Aan de andere kant is een graf in je tuin wel iets anders dan as. Moet je
bezoek bijvoorbeeld confronteren met een graf wanneer ze bij je langskomen?
Een graf hoort niet in je achtertuin. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 48) > Elk dorp verdient een eigen kermis > eens 65% oneens 35%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 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

Muggenonderzoek
Op donderdag 12 november is de eerste versie van de uitkomsten van
het muggenonderzoek gepresenteerd door Alterra in een bestuurlijke en
ambtelijke bijeenkomst in hotel Asteria in Venray. Op basis van de
bevindingen en aanbevelingen van het rapport is door de gedeputeerde
van de provincie Limburg geopperd een nieuwe commissie in te stellen die
dit moet oppakken.
Afgesproken is om te starten met
een bestuurlijk keukentafelgesprek
om de uitgangspunten en doelstellingen met de belanghebbende partijen
af te stemmen.
Dit overleg heeft op vrijdagochtend 27 november plaatsgevonden in
De Morgenstond. Daarbij waren aanwezig de verantwoordelijk gedeputeerden van de provincies Limburg en
Brabant, de beide waterschappen, de

hoofden Staatsbosbeheer van Limburg
en Brabant, de plaatsvervangend
wethouder van gemeente Horst aan
de Maas en Ingrid Stam en ondergetekende namens de Dorpsraad/actiegroep ‘Houd Griendtsveen Leefbaar’.
De resultaten van het muggenonderzoek geven aan dat er mug
onvriendelijke maatregelen binnen
een straal van 1,5 tot 2 kilometer
van Griendtsveen genomen moe-

ten worden om de muggenoverlast
substantieel te kunnen verminderen.
Omdat dit inhoudt dat daarmee ook
aanpassingen aan de plannen van de
Mariapeel alsmede maatregelen in
het Grauwveen en Deurnesche Peel
moeten worden genomen is getracht
in dit overleg tot afspraken te komen
hoe dit aan te pakken. Gebleken is dat
er nu nog onvoldoende draagkracht en
vertrouwen is om te komen tot goede
afspraken terwijl de tijd wegloopt voor
SBB voor het tijdig uitvoeren van alle
plannen. De gedeputeerde van de
provincie Limburg zal daarom nog met
betrokken partijen contact opnemen
hoe nu verder.
Vooruitlopend daarop heeft de

vertegenwoordiging van Griendtsveen
met Staatsbosbeheer afgesproken
een verkennend gesprek aan te gaan
wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor uitvoering van
de noodzakelijke maateregelen om
de muggen- en wateroverlast te
beperken. Het muggenrapport kan
pas worden vrijgegeven nadat dit
behandeld is bij de opdracht gevers,
de provincie Limburg en gemeente
Horst aan de Maas.
Wij streven ernaar dat dan ook
een presentatie wordt gegeven aan
de inwoners van Griendtsveen over
de uitkomsten van het onderzoek.
Dorpsraad Griendtsveen en actiegroep ‘Houd Griendtsveen leefbaar’

GEEN ZIN OM TE KOKEN MET KERST?
Bestel het 4 gangen menu van Joep. Ophalen en thuis opdienen!

Beleef de smaak van De Gastendonk

Meer info: Gastendonkstraat 39, Horst - 077 398 53 56
www.gastendonk.nl

Marieke
ment...
Zie de maan schijnt door
de bomen,
makkers staakt uw
wild geraas.
’t Heerlijk avondje is gekomen,
’t avondje van Sinterklaas.
Vol verwachting klopt ons hart,
Zeg eens eerlijk. Hoe zingt
u dit liedje verder? Wie de koek
krijgt, wie de gard? Dan doet u
het goed. Ik heb echter
jarenlang gezongen: wie de roe
krijgt, wie de gard. Een kleine
rondvraag onder collega’s
leerde dat ik niet de enige was.
Jarenlang heb ik het dus fout
gezongen. Geen wonder dat ik
vroeger wel kon zingen
‘Oh kom er eens kijken wat ik
in mijn schoentje vind’, maar
dat er bij nadere inspectie bar
weinig te vinden was. Een
verdwaalde pepernoot als ik
mazzel had of een plastic
speelgoedje in de categorie
‘kermisknommel’.
Het moet dus zijn ‘wie de
koek krijgt, wie de gard’.
Want: een gard is een roe.
En het is natuurlijk wel een
beetje zielig om een kind met
twee rotcadeautjes op te
zadelen, hoe braaf hij ook wel
niet geweest mag zijn. Gard is
natuurlijk wel een beetje een
ouderwets woord en dat was
het ook al in mijn jeugd.
In deze tijd van iPads en
touchscreens weet geen enkele
zesjarige toch wat een gard is
of drie kaatsenballen in een
net. De liedjes die we zingen
tijdens het heerlijke avondje
staan trouwens vol met deze,
in onze oren, vreemde
woorden en uitdrukkingen.
Wat te denken van kapoentje?
We zingen Sinterklaas
kapoentje en bedoelen
daarmee Sinterklaas
gecastreerde haan. En u vraagt
zich nog af waarom de Sint uw
huis toch wel voorbij rijdt?

...of ni?
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
03 december 2015
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Verenigingen weten weg naar pilot vouchersysteem te vinden

Nieuwe proef
subsidieverlening werkt!

Mevrouw Huijs-Janssen uit Grubbenvorst
werd onlangs maar
liefst 101 jaar!
Onze burgemeester
verraste haar met een
mooi boeket.
Van harte gefeliciteerd!

Op twaalf oktober jl. is de pilot van start gegaan. Op dit moment zijn er vierenvijftig
aanvragen ingediend. Hiervan zijn er vierentwintig goedgekeurd. Het vouchersysteem is
een nieuwe vorm van subsidietoekenning, die in 2015 en 2016 in een proef met
tegoedbonnen (vouchers) wordt uitgeprobeerd. Verenigingen en stichtingen die een
activiteit willen oppakken waar een algemeen maatschappelijk nut mee gediend is, kunnen
deze tegoedbonnen (t.w.v. € 500,-) aanvragen. De aanvraag voor vouchers kan tot en met
1 december ingediend worden. In 2016 volgt er een tweede ronde.
Uitgangspunten
Aan de toekenning van een voucher zijn een
aantal uitgangspunten gekoppeld. Per instelling
kunnen er maximaal 2 bonnen aangevraagd
worden. Deze vouchers zijn bedoeld voor
nieuwe activiteiten met een algemeen
maatschappelijk nut voor de inwoners van
Horst aan de Maas. Van te voren moet in de
aanvraag beschreven zijn wat dat nut is en na
de activiteit wordt ook om een verantwoording
gevraagd of dat nut ‘behaald’ is. Wat heeft de
activiteit teweeg gebracht?
Stand van zaken
Op dit moment zijn er zesendertig instellingen
die in totaal zo’n vierenvijftig aanvragen
hebben ingediend. Een voorbeeld van een
toegekende voucher gaat over een activiteit
waarbij de motorische en sociaalemotionele
ontwikkeling van basisschoolleerlingen van
een drietal dorpen aan de orde is. Een ander
voorbeeld is het maken van een voorstelling
waarbij verstandelijk beperkte mensen de

kans krijgen om deel uit te maken van een
theatergroep. Niet alle aanvragen leiden tot
toekenning van een voucher, op dit moment
zijn er dertig van de vierenvijftig aanvragen
afgekeurd. Een voorbeeld van een afgewezen
aanvraag, betreft een reguliere activiteit zoals
een kerstconcert of een kienmiddag, dit zijn
geen nieuwe activiteiten dus er worden geen
vouchers toegekend. Ook de aanschaf van
goederen als een nieuwe tennistafel tafel of
geluidsinstallaties worden niet goedgekeurd.
Hoe nu verder
Tot en met 1 december kunnen
voucheraanvragen ingediend worden. Voor
deze vouchers geldt op=op. De ervaringen
van dit experiment worden meegenomen in
de definitieve subsidiekaders 2017 t/m 2020.
Op de site (www.horstaandemaas.nl) is
verdere informatie te vinden en hier kunnen
de aanvragen tot 1 december ook ingediend
worden. In 2016 volgt er een tweede ronde om
vouchers aan te vragen.

Commissie Samenleving
Openbare bijeenkomst op dinsdag
8 december 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan de
Maas. De vergadering wordt live in audio
uitgezonden via de website.
Op de agenda staat onder andere het
onderwerp ”Integraal Veiligheidsbeleid”. Verder
worden de voorstellen van de raadsvergadering
van 22 december 2015 besproken. Voor deze
commissie komt daarvoor in aanmerking:
• (8) Voorstel tot het verlenen van
budgetsubsidies 2016.
• (9) Voorstel tot het vaststellen van de
Gemeenschappelijke Regeling “Regeling
toezicht op het primair openbaar onderwijs”
voor Stichting Akkoord! Primair Openbaar.
• (10) Voorstel tot het vaststellen van de
gewijzigde Modulaire gemeenschappelijke
regeling Sociaal Domein LimburgNoord.
• (13) Voorstel tot het vaststellen van de
Verordening reinigingsheffing, rioolheffing en
OZB 2016.
• (14) Voorstel tot het vaststellen van de
diverse belastingen en legesverordeningen
2016.
• (15) Voorstel tot het instemmen met de
toevoeging van de agio uitkering Verkoop

Vennootschap BV aan de reserve winst
verkoop aandelen Essent.
• (16) Voorstel tot het instemmen met het
opvoeren van een claim van € 612.237,71
op de reserve winst verkoop aandelen
Essent voor de invoering van het individueel
keuzebudget.
Meer informatie over deze vergadering vindt
u op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een
mening vormen en wilt u daar zelf ook aan
bijdragen? U bent van harte welkom !
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Samenleving.
In dat geval kunt u contact opnemen met
de griffier, Ruud Poels. Dit kan telefonisch
via 0651 85 28 91 of per mail via
griffier@horstaandemaas.nl

Opknappen groenvoorzieningen

Op een aantal locaties gaan wij nog dit jaar de gemeentelijke groenvoorziening opknappen.
Welke locaties dit zijn en wat we gaan doen kunt u lezen op
onze website www.gemeentehorstaandemaas.nl

Commissie Ruimte
Openbare bijeenkomst op woensdag 9
december 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan de
Maas. De vergadering wordt live in audio
uitgezonden via de website.

Foto van de maand december
Voor onze maandelijkse fotowedstrijd Kiek Horst aan de Maas riepen we iedereen afgelopen
keer op z’n mooiste 'Horstie' (selfie in Horst aan de Maas) te maken. Dit was misschien nét
te spannend voor de meesten. Daarom wijzen we deze maand maar liefst twee winnaars
aan! Benieuwd naar het thema voor december? Sinterklaas, kerst, schaatsen en warme
chocolademelk met slagroom: niets zo gezellig als deze feestmaand!
Leg jouw decembermoment in Horst aan de Maas vast op de gevoelige plaat en stuur je foto in
via onze Facebookpagina. Wie weet wordt jouw kiekje wel de foto van de maand!

Op de agenda staat onder andere het
onderwerp:”Masterplan Wonen”. Verder wor
den de voorstellen van de raadsvergadering
van 22 december 2015 besproken. Voor deze
commissie komen daarvoor in aanmerking:
• RV 6 Voorstel tot het gewijzigd vaststellen
van het bestemmingsplan Venrayseweg 151,
Horst
• RV 7 Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen
van het bestemmingsplan Kronenberg
• RV 11 Voorstel tot het vaststellen van de
nota Grondprijzen 2016
• RV 12 Voorstel tot het vaststellen
van de eerste herzieningsrapportage
grondexploitaties

Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Ruimte.
In dat geval kunt u contact opnemen met
de griffier, Ruud Poels. Dit kan telefonisch
via 0651 85 28 91 of per mail via
griffier@horstaandemaas.nl
Meer informatie over deze vergadering vindt
u op de www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

Vervanging bomen in Horst, Sevenum en Griendtsveen

Nieuwe bomen
Binnenkort beginnen we met het rooien
en nieuw planten van bomen. Het gaat om
18 elzen aan de Jan van Eechoudstraat in
Horst en 4 sequoia’s aan de Molenberg in
Sevenum.
De bomen veroorzaken al jaren veel schade
aan het straatwerk. Daarom is besloten deze
te vervangen door iepen. De nieuwe bomen
(iepen) hebben minder wortelopdruk. Ook
krijgen de nieuwe bomen meer ruimte door er
minder te planten en ruimere groeilocaties te
geven. Hierdoor voorkomen we dat de bomen in
de toekomst weer schade veroorzaken aan het
straatwerk. Bakker hoveniers uit Horst gaat het
werk uitvoeren in Horst. En BTL uit Venray gaat
het werk uitvoeren in Sevenum. De bewoners
hebben een brief ontvangen waarin de uit te
voeren werkzaamheden zijn omschreven.

Ook in Griendtsveen wordt gerooid
en aangeplant.
• Rooien van circa 25 elzen aan de Pastoor
Hendriksstraat en het Hoefnagelsplein. Hier
worden nieuwe bomen geplant.
• Rooien 2 eiken aan de Pastoor
Hendriksstraat. Betreft een dunning.
• Rooien bomen op de rechter boven insteek
van het kanaal langs de St. Barbarastraat
over een lengte van circa 240 m. Betreft
achterstallig onderhoud.
• Rooien gedeelte van bosje nabij de
parkeerplaats van het voetbalveld. Ruimte
maken voor nieuwe aanplant.
• Rooien van 25 monumentale Amerikaanse
eiken, verdeeld over het dorp. De bomen zijn
afgekeurd en moeten om veiligheidsredenen
gerooid worden.

Nieuwjaarsreceptie 2016

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Horst aan de Maas is op 5 januari 2016
in ’t Gasthoês in Horst. U bent van harte welkom.
In tegenstelling tot andere jaren is deze keer niet gekozen voor 1 januari maar voor 5 januari.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
Horst aan de Maas
Depots 5 percelen maatregelen
Mariapeel
Bekendmaking aanwijzing
Grubbenvorst
Centrale Verwerkingsinstallatie toezichthouder (bevolkings
controleur)
Raaieinde
Wijziging Verordening
Burg van Leentstraat 40
werkgeverscommissie griffie
De Comert 1
Horst aan de Maas 2014
vastgesteld
Horst
Delegatieregister gemeente
Herstraat 45
Onderhoud provinciale wegen Horst aan de Maas
geactualiseerd vastgesteld
Reclameborden diverse
percelen
Kronenberg
Nieuw Erf 3
Travers 5
Vrouwboomweg 20
Steijvershorst 32
America
Saarweg 13

Lottum
Losbaan 4244
Meerlo
Hoogwatervluchtplaats,
sectie E nr. 760
Meterik
Dr. Droesenweg 2 en 4
Sevenum
Klassenweg 32
Deckersgoedtweg 8
Swolgen
Generaal Dempsystraat 11
Legert 1

7%

Uw Droomhuis in Horst?

-1

Kijk snel op kavelsmetkorting.nl

Prachtig gelegen bouwkavel
aan de Kranestraat te Horst. Optimaal
woongenot, rust en ruimte nabij het
buitengebied, een ideale plek waar
kinderen onbezorgd kunnen spelen.
Kijk voor het overige aanbod in Limburg
op kavelsmetkorting.nl.

Tot 31 december met
ruim 17% in prijs verlaagd
Prijs bouwkavel vanaf
€ 191.934 v.o.n.

EEN ONTWIKKELING VAN
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‘SINTERKLÀS’

HIJ KOMT...

wil de
voordeelpas

‘Sinterklàs’ w
il
de voordeelpas

Al die cadeautj
es

in elke schoen,
Dat kost Sinte
rklaas steeds m
eer

Als hij zijn inkopen voordeliger doet,
poen.

Dan komt het helemaal goed!

Om de recessie
te

lijf te kunnen
,
en ieder zijn pr
esentje te gunn
en,

moest hij iets sl
ims verzinnen
,
En toen schoot
het hem te binn
en!

Een hulpmiddel daarvoor, dat kende hij wel.
Hij ging online en bestelde het snel.
Nu is hij helemaal in zijn sas,
met de HALLO Voordeelpas!

doe de voordeelpas cadeau
bestel deze op
www.hallovoordeelpas.nl

RAADSFEITEN
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EDITIE 3 DECEMBER 2015

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Gemeenteraad op
20 november in Maastricht Bp Wachtpostweg
Raadvergadering 24 november

Het thema van deze dag ging enerzijds over de relatie tussen de Provincie Limburg en de
gemeente Horst aan de Maas en anderzijds de inzet van de Provincie in en voor de regio.
Om die reden en ook op uitnodiging van voormalig raadslid en statenlid Rudy Tegels
bezocht de raad in de ochtend het Gouvernement in Maastricht.

Tijdens het bezoek aan de Universiteit van Maastricht moesten de raadsleden de inleidingen
uiteraard vanuit de collegebanken volgen.
Het was de Gouverneur, dhr. Theo Bovens,
die de gemeenteraad ontving en het belang
van de onderlinge relatie toelichtte. Hij
gaf daarbij aan dat, voor wat betreft zijn
ambtsperiode , het de 1e keer was dat een
gemeenteraad op bezoek kwamen dit een
goed initiatief vond.
Het eerste te behandelen onderwerp was de
ﬁnanciële toezichtsrelatie tussen de provincie
en de gemeente Horst aan de Maas, waarbij
de heer Janssen, beleidsmedewerker van
de Provincie aangaf, dat Horst aan de Maas
redelijk goed scoorde in vergelijk met andere
gemeenten in Limburg. In de pauze werd
op initiatief van Rudy Tegels een spontaan
bezoek aan de Statenzaal gebracht en
daarna was het 2e onderwerp, de regionale
woonvisie. Hier werd een inleiding gehouden
door Lonneke Peters, beleidsambtenaar bij

de gemeente. Vervolgens was er een ﬂinke
discussie tussen de raadsleden (onderling)
en wethouder Bob Vostermans.
In de middag bezocht de raad de Faculteit
Health Medicine and Life Sciences van de
Universiteit van Maastricht (UvM), bij het
onderdeel NUTRIM, of te wel de School
of Nutrition & Translational Research
in Metabolism. De aansluiting bij het
onderwerp van de raadsthemadag was de
campusontwikkeling op het voormalig Floriade
terrein, waar de Provincie, maar ook de UvM
een grote rol speelt. Een belangrijk onderdeel
daarbij is het thema “Gezonde voeding”.
Tenslotte werd het bezoek aan de UvM /
Maastricht afgesloten met een bezoek aan de
voormalige Tapijn kazerne waar de UvM ook
een campus ontwikkelt.

De eigenaar van het agrarisch bedrijf aan de Wachtpostweg 34 in America houdt zich
sinds enige tijd bezig met de opslag en doorlevering van champost. Hij heeft plannen om
de bestaande bedrijfsbebouwing uit te breiden om dekaarde te gaan recyclen en de raad
wordt voorgesteld de agrarische bouwkavel om te zetten in een bedrijfsbestemming.
Volgens de heer Wijnen (PvdA) zijn de huidige
bedrijfsactiviteiten aan de Wachtpostwet 34 in
strijd met het bestemmingsplan en hij noemt
ze illegaal. Naar aanleiding van klachten van
omwonenden heeft de gemeente hierop gehandhaafd. De heer Wijnen vraagt het college
desalniettemin aan te geven hoe zij op deze
locatie andere activiteiten dan zijn toegestaan
in de toekomst wil voorkomen. Verder noemt hij
de locatie ongunstig voor de huidige activiteiten,
die tot veel transportbewegingen gaan leiden.
Volgens hem gaat dit ten koste van de verkeersveiligheid van met name ﬁetsers. Hij vraagt het
college of zij bereid is om met de ondernemer
hierover in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen.
De heer Weijs van D66 noemt het aannemen
van dit bestemmingsplan belonen van slecht
gedrag. Hij is persoonlijk poolshoogte gaan
nemen bij het bedrijf en schrok van de rommel
rondom het bedrijf. Hij maakt zich zorgen om het
landschapsplan dat voorzien is voor het gebied
waarin het bedrijf ligt. Volgens hem moet het bedrijf kunnen groeien, maar niet op deze locatie.
Hij dient met de SP een amendement in.

De heer Lenssen (SP) zegt het niet aan de
burger te kunnen en willen uitleggen dat illegale
activiteiten worden beloond. De bedrijfsactiviteiten moeten volgens hem niet leiden tot
overlast voor de omgeving. De echte pijn zit
wat zijn partij betreft in de verkeersoverlast en
de aantasting van het karakter van het gebied,
waar het bedrijf ligt. Volgens hem moet men zich
afvragen of het bedrijf de mogelijkheid moet
krijgen zich verder uit te breiden.
Wethouder Vostermans onderstreept dat
legaliseren van illegale bedrijfsactiviteiten wordt
uitgesloten. Over het huidige bestemmingsplan
meldt hij dat uitbreiding is toegestaan en dat in
het voorgestelde plan dat juist veel beperkter
het geval is. Hij zegt toe te zullen handhaven indien de voorwaarden van de vergunning die op
grond van het nieuwe bestemmingsplan wordt
afgegeven, door de ondernemer worden overtreden. Verder verwacht hij geen toename van
het verkeer rond het bedrijf. Het amendement
krijgt geen steun van de andere partijen, waarop
SP en D66 aangeven niet met het voorstel in te
stemmen. Door een meerderheid van de andere
partijen haalt het voorstel het toch.

Henk Weijs @HenkWeijs • 20 nov.

HadM naar Gouvernement
Terug van een dagje met @Raad
ng bij eetcafé Bram in
en Universiteit Maastricht. Afsluiti
#Swolgen. Top programma!

Op 17 november bezochten maar liefst 58 leerlingen van groep 7 en 8 van BS De Kameleon
uit Grubbenvorst de raadzaal. Zij kregen daar uitleg hoe de gemeente(raad) werkt en speelden
daarna een raadsdebat na.

Nieuwe zwemvoorziening voor en door Horst aan de Maas
Bij de behandeling van het voorstel van een
zwemvoorziening voor en door Horst aan de
Maas blijkt de optie van een regionaal zwembad op het Floriadeterrein te zijn geschrapt.
Het college krijgt daarvoor raadsbreed instemming. Met betrekking tot de twee resterende
opties, te weten een geheel nieuwe zwemvoorziening of verbouwing van het bestaande
zwembad De Berkel dienen de fracties
gezamenlijk een amendement in. Hier hebben de fracties zich laten inspireren door de
insprekers van de commissievergadering van
10 november 2015, de heren R. Craenmehr
van het actiecomité Het Zwembad mot blieve
en de voorzitter van HZPC,de heer Geurts. De
heer Craenmehr bepleit ook weer tijdens het
burgerpodium dat de gemeente alle huidige

zwemmers in De Berkel als doelgroep moet
beschouwen en zich voor hen verantwoordelijk
moet blijven voelen. Hij wil de voorkeur voor
een nieuw bad laten vervallen. Voorts wijst hij
op de gevolgen van privatisering van zwembaden elders in het land. Hij vraagt de gemeente
de kaders zo op te stellen dat zwemmen voor
iedereen aantrekkelijk blijft. De heer Geurts
stelt tijdens zijn spreekrecht kort en bondig van
harte te hopen dat het voorliggend voorstel
wordt aangenomen. Beide heren worden dan
ook door de raad op hun wenken bediend. In
het amendement vraagt de raad het college
ondermeer om bij de verbouwing van de
Berkel of de realisatie van een nieuw zwembad
meer rekening te houden met de doelgroep
van recreatieve zwemmers. Verder worden

door de raad een aantal kaders van het voorstel nader gespeciﬁceerd.
Natte gymnastiek
De heer Kerstjens van Essentie vindt dat in
het voorstel te weinig terug is te lezen over
duurzaamheid bij de realisatie van een nieuwe
voorziening. Volgens wethouder Van Rensch
wordt daar echter wel op ingezet.
Als de term 'natte gymnastiek' tijdens het
debat valt, raakt de discussie enigszins
vertroebeld. De heer Jos Gubbels (D66) maakt
er uit op dat de gemeente het herinvoeren
van schoolzwemmen overweegt en ook de
heer Spreeuwenberg van de SP brengt het
onderwerp ter sprake. Wethouder Van Rensch
pareert deze opmerkingen door te stellen

dat het een andere discussie is, die
vooralsnog buiten de besluitvorming rond
een nieuwe zwemvoorziening valt. Verder
maakt de wethouder zich zorgen over het
in het amendement gestelde bedrag van
maximaal euro 460.000 voor een nieuwe
zwemvoorziening. Hij stelt dat dit bedrag een
schatting van de kosten is en een toetsmiddel
om te bezien of het voor beide opties realistisch
is. Mocht dit niet het geval zijn, dan keert hij
terug naar de raad met een nieuwe begroting.
De conclusie van het debat is dat zowel het
college, de raad en de vertegenwoordigers
van 't Zwembad mot blieve en HZPC het er
over eens zijn dat Horst aan de Maas een
toekomstbestendige, betaalbare en breed
bruikbare zwemvoorziening nodig heeft.
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Verplicht toevoegen (sociale) huur wooneenheden
in kleine kernen
Woningbouw in kleine kernen. Een van de grootste uitdagingen waar
we als politiek tegenaan lopen. Als Partij van de Arbeid zijn en blijven we
op zoek naar creatieve, en deels tijdelijke, oplossingen voor problemen op
de (sociale) huurmarkt in onze gemeente.
Woningcorporaties
hebben ook in de kleine
kernen een maatschappelijke
verantwoordelijkheid om te
voorzien in de behoefte aan sociale
huurwoningen. Leefbaarheid gaat

samen met voldoende woningen
voor alle doelgroepen. Omdat die
behoefte, gelet op de demografische
ontwikkelingen, van tijdelijke aard
kan zijn, moet gezocht worden naar
andere oplossingen om sociale

huureenheden toe te voegen. Hierbij
denken we als PvdA aan transformatie
van koop naar huur, het ombouwen
van vrijkomende agrarische bebouwing
en maatschappelijk vastgoed en het
plaatsen van tijdelijke wooneenheden.
Corporaties moeten hier samen
met de gemeente invulling aan geven.
De prestatieafspraken die we als
gemeente met de corporaties maken
leiden tot onvoldoende concrete

acties op dit punt. Helaas moeten we
daarom op zoek naar meer dwingende
maatregelen. Daarom zijn we als PvdA
aan het bekijken of we het bouwen
van (sociale) huur wooneenheden in
de centrumdorpen Horst, Sevenum en
Grubbenvorst kunnen koppelen aan een
x aantal verplicht te bouwen (sociale)
huur wooneenheden in een van de
kleine kernen. Met andere woorden:
mogen bouwen in de centrumdorpen

betekent verplicht toevoegen van
(sociale) huur wooneenheden in de
kleinere dorpen.
We hopen dat dit een stap
is waarmee we de druk op de
(sociale) huurmarkt kunnen
verlichten. Heeft u nog ideeën? Neem
contact met ons op.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Horst aan de Maas gezondste regio van Europa
Deze ambitie werd twee weken geleden tijdens de uitreiking van de
ondernemersprijs uitgesproken door een aantal topondernemers.
Een regio op de kaart zetten waar het aantrekkelijk wonen, werken en
recreëren is, dat is de boodschap. Gezondheid is hierbij de verbindende
factor. Een ambitie die ook naadloos aansluit bij de visie die we als
CDA op Horst aan de Maas hebben.
Als CDA omarmen we deze
ambitie dan ook. We willen
meedenken hoe we deze
kunnen realiseren. We willen
ook meedenken over de rol die

we hier als politiek in kunnen of
misschien wel moeten hebben. Het
is ons inziens zaak om een agenda
te realiseren om deze ambitie
waar te maken. Welke initiatieven

passen hierin en hoe kunnen we
deze ook als politiek faciliteren. De
ontwikkelingen rond (Brightlands)
Greenport Campus, waar een
laboratorium van de universiteit
van Maastricht wordt neergezet dat
onderzoek doet naar gezond voedsel,
past perfect in de ambitie van de
gezondste regio. Een thema als de
‘sportzone’ past wat ons betreft
prima in dit perspectief, maar ook
de ontwikkelingen rond ‘t Gasthoês

passen hierin. Kortom: wat het CDA
betreft is dit de ambitie voor de
komende jaren en deze moet breed
omarmd worden. Niet alleen door
ondernemers. Ook door politiek, ook
door maatschappelijke instellingen
en ook door verenigingen. Als CDA
nemen we deze uitdaging in ieder
geval aan.
Marcel Beelen,
CDA Horst aan de Maas

HALLO voordeelpas
Deelnemers

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

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

HUIS van de STREEK

anco lifestyle centre

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Beej Mooren

Lunchroom Lekker Gewoën

Blauwebessenland

Museum de Kantfabriek

www.anbise.com, Sevenum

Venrayseweg 11, Horst

Groenewoudstraat 1, Horst
Dorperpeelweg 1, America

Bootcamp Power

Paramedische Voetzorg Horst

Camps Optiek

Pearle Opticiens Horst

Center Parcs Het Meerdal

Praktijk Ik Leer

De Golfhorst

Ristorante La Rondine

DMS-Service

Slender You Fit

Duet Kappers

Staatsie 1866

Eetcafé ’t Dörp

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

Eethuis BRaM

Studio for Hair

FotoID

Toffedag.nl

Goed Haar en Visagie

Toffe Dagstrand

Het Aardbeienland

TVI Computers

Het LoopCentrum

Ut Snoephuuske

Het Maashotel

VARG Outdoor & Travel

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen
St. Lambertusplein 2a Horst
Hofstraat 2, Meerlo

Kreuzelweg 3, Horst

Stationsstraat 137, Hegelsom
Veerweg 11, Broekhuizen

Hof van Kronenberg

Kronenbergweg 19, Kronenberg

Weltersweide 1, Horst
Stationsstraat 151, Hegelsom

en
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Geen regiobad, wel open onderzoek naar lokaal bad
Er komt geen regionaal zwembad. Wel komt er een open onderzoek
naar hoe en waar we de zwemvoorziening van de toekomst in onze
gemeente gaan realiseren. Daar heeft Essentie tijdens de afgelopen
raadsvergadering voor gepleit en zo is ook besloten.
Tijdens de discussie over het
zwembad kijken wij naar vier belangrijke punten: kwaliteit, prijs, bereikbaarheid en draagvlak. Het onderzoek
naar het regionale bad toont aan dat
er nog veel onduidelijk is over de
financiële onderbouwing. Er zijn veel
aannames gedaan in het onderzoek,

waardoor de (exploitatie)kosten onzeker en onbetrouwbaar zijn.
Naast de onduidelijkheid over de
financiën, ontbreekt ook het draagvlak
voor een regionaal zwembad. Zowel in
de gemeente bij huidige en toekomstige gebruikers van het zwembad, als
bij buurgemeente Venlo ontbreekt het

aan voldoende draagvlak. Voor Essentie
is daarmee duidelijk dat een regiobad
geen haalbare kaart is.
Nu is het zaak om snel vooruit te
kijken. Er zijn nog twee varianten over:
behoud van het huidige bad De Berkel
of het realiseren van een nieuw zwembad. Essentie heeft nog geen enkele
voorkeur voor een van deze varianten,
simpelweg omdat nog niet duidelijk
is wat de voor- en nadelen voor beide
opties zijn. Dat moet eerst worden
uitgewerkt. Bij die uitwerking moet er

ook aandacht zijn voor de recreatieve
zwemmer. In het kader van meer
bewegen en gezondheid vindt Essentie
dat de gemeente daar de nodige aandacht aan moet besteden.
Met dit besluit is er dus weer een
stukje meer duidelijkheid: het regiobad
komt er niet. Hoe de toekomstige
zwemvoorziening er wel uit gaat zien
is nog niet duidelijk, daar gaan we de
komende tijd aan werken.
Frans Kerstjens,
Essentie Horst aan de Maas

Kaders voor onderzoek naar goede zwemvoorziening
unaniem aangepast
Waar moet naar gekeken worden bij het onderzoek naar een goede
zwemvoorziening in Horst aan de Maas. Dat was de centrale vraag tijdens de
behandeling van het raadsvoorstel over het zwembad op 24 november.
De gehele raad stelde de
kaders bij om een open en eerlijk
vergelijk te kunnen maken tussen
verbouwing van De Berkel en een
nieuw zwembad. Belangrijk daarbij
is dat er geen voorkeur is, dat de
recreatieve zwemmers die geen lid
zijn van een zwemclub meegenomen

worden in het onderzoek en dat er
verschillende vormen van beheer
naast elkaar gelegd worden. Blijft het
zwembad in gemeentelijk bezit en
beheer, of gaat dit naar een private
partij? Belangrijke kaders die gewijzigd
werden tijdens de behandeling van
het raadsvoorstel over een goede

zwemvoorziening in Horst aan de
Maas. Er lag een voorstel van het
college, onder verantwoordelijkheid
van wethouder Van Rensch. Hierover
was de gemeenteraad het unaniem
eens met het instemmen om niet
verder te gaan met een zwembad op
het Floriadeterrein. Ook unaniem was
de raad in het bijstellen van de kaders.
In het voorstel werd te zeer naar een
bepaald scenario toegewerkt. De raad
wil zelf die keuze kunnen maken op

grond van vergelijk van feiten. De raad
kwam dan ook met een gezamenlijk
amendement waardoor de kaders
aangepast werden. Niet unaniem
was de vraag naar onderzoek van
herinvoeren van het schoolzwemmen.
Naast D66 hebben we als SP ook flink
aangedrongen op onderzoek naar
herinvoering van het schoolzwemmen.
Aniet Fonteyne,
SP Horst aan de Maas

Handhavings- en vergunningenbeleid
Reeds vaker heeft D66 aangedrongen bij het college om een strikter
handhavingsbeleid en vergunningenbeleid te voeren. De huidige manier
lokt overtredingen uit. Klagen inwoners, dan wordt de overtreder niet
altijd aangepakt. Sterker nog, bestemmingsplan en vergunningen worden
zelfs aangepast. De overtreder beloond en de terecht klagende burger in
de kou. Dat mag niet waar zijn, maar deze ongewenste situatie blijft
bestaan zolang college en coalitie dit steeds weer goedkeuren.
Zo speelt er ook nu weer een
voorbeeld in America, waar een
bedrijf dekaarde, een mengsel
van verschillende soorten veen,
schuimaarde en mergel is gaan

verwerken. Dat mocht niet vanwege
het bestemmingsplan en er was ook
anderszins geen vergunning. Het is
een niet grond gebonden bedrijf en
dat hoort niet in het buitengebied.

1e en 2e Kerstdag
Familie brunchbuffet 11.00 -15.00 uur

Antraciet grijs
* Pantone 433 U, 100%
* C = 33%, M = 3%, Y = 0% en K = 95%
* R = 22, G = 39 en B = 50

Oranje/geel
* Pantone 116 U, 100%
* C = 0%, M = 16%, Y = 100% en K = 0%
* R = 225, G = 210 en B = 0

Een uitgebreid brunchbuffet voor de hele familie.
Broodjes, vlees, vis, salades en soepen, bekijk op onze
website de verschillende gerechten. Het brunchbuffet
De kleuren liggen vast en mogen niet veranderd worden zonder toestemming van de directie
wordt afgesloten met een grand dessertbuffet!
van Het Maaspaviljoen.

E 24,75

p.p.

Lettertypen
* Restaurant = LuzSans - Book
Aangepast zijn de letter R en de letters t. Nooit gebruiken als font, alleen als lettercontouren!
* Het Maaspaviljoen = Century Cothic Regular
Spatiëring is aangepast, alleen gebruiken als lettercontouren!

Familie dinerbuffet vanaf 17.00 uur

Nieuwvestigingen zijn daar niet
toegestaan, evenmin als uitbreidingen
van dit type activiteiten. Toch ziet de
wethouder geen probleem om het
bestemmingsplan aan te passen en
een vergunning te gaan verlenen. In
het bestemmingsplan, staat dat het
bij dit bedrijf gaat om het legaliseren
van de activiteiten. Als dat zwart op
wit staat, wordt het moeilijk om het
te ontkennen. Toch probeert deze
wethouder dat. De handelwijze en het
gedraai met woorden maken dat we

het gevoel hebben dat er sprake is
van een warrige overheid. Sommige
ondernemers maken daar gebruik van.
Gevolg: onze inwoners voelen zich in
de steek gelaten. Wat blijft is dat de
overtredende ondernemer uiteindelijk
wordt beloond voor zijn illegale gedrag.
D66 is van mening dat het bedrijfsleven
kansen moet hebben om zich te
ontwikkelen. Maar wel binnen de
gestelde regels. Om een betrouwbare
overheid te zijn moet deze overheid
ook de regels handhaven en dus tijdig

Garagedeuren • Kunststof kozijnen • Zonweringen
077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

E 27,50

p.p.

info@maaspaviljoen.nl - www.maaspaviljoen.nl

Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

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

www.mathpeeters.nl

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

Een uitgebreid buffet voor de hele familie, met veel keuze.
Kijk op onze site welke gerechten wij allemaal serveren.
Lijnwerk
Het
buffet wordt afgesloten met een grand dessertbuffet!

* De illustratie aan de linkerzijde heeft dezelfde lijndikte als de letter R van Restaurant.
Hierdoor ontstaat een evenwichtige indeling. Bij vergroting of verkleining van het logo dient
deze lijndikte in verhouding mee te veranderen.
* De illustratie dient altijd aflopend geplaatst te worden, aan de linkerzijde!
* In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn dat de antracietgrijze achtergrond verder doorloopt
Veerweg
15,De5872
AEaan
Broekhuizen
- tel.
077-4631444
- fax 077-4631777
naar beneden.
witte lijn
de onderzijde loopt
dan
door, zoals het ontwerp
hierboven aangeeft.

controleren. Ook dat zou D66 graag
uitgevoerd zien. Als je regels stelt,
moet je zeggen wat je gaat doen
en doen wat je zegt. Dat maakt een
betrouwbare overheid. Wilt u niet
alleen bellen of mailen,maar ons
persoonlijk treffen? Dat kan elke
eerste zaterdag van de maand van
11.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek
van Horst.

DÉ PAS
FOTOGRAAF
VAN HORST

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum
St. Lambertusplein 2a 5961 EW HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl
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HZPC erkend
leerbedrijf

Set Up verliest van
VC Meterik

Zwemvereniging HZPC uit Horst heeft onlangs de officiële erkenning
als leerbedrijf ontvangen. Dit houdt in dat HZPC studenten de mogelijkheid biedt om het praktijkonderdeel van hun opleiding bij de club te
volgen.

Door: volleybalvereniging Set Up
De dames van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo speelden zaterdag 28 november een wedstrijd in Horst
tegen de dames van de Meterik. Hoewel er hoge verwachtingen waren liep deze wedstrijd met een sisser af en
verloren de dames van Set Up met 3-2.

De club maakt daarvoor tijd,
ruimte en middelen vrij om deze
student op te leiden en te coachen.
Momenteel zijn er twee studenten van het CIOS actief binnen de
zwemclub, zowel op het uitvoerende
als het beleidsmatige vlak. Zo traint
Marloes Janssen momenteel als
onderdeel van haar stage samen
met de vaste en ervaren trainer
Glenn van Stipdonk de miniorenwedstrijdzwemmers. Gedurende
haar stageperiode stelt ze zelf de
trainingsprogramma’s samen en
verzorgt zelfstandig haar eigen

trainingen. “Wij vinden dat het
bieden van erkende stageplaatsen
bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een grote vereniging
als HZPC hoort”, zegt voorzitter
Han Geurts. “Als vereniging ben je
tegenwoordig namelijk ondernemer in sociale en maatschappelijke
diensten en met deze stageplekken
waarborg je de toekomst van de
maatschappelijke functie van een
vereniging. Maar het is vooral ook
leuk en goed om met regelmaat,
eens de frisse blik van een student
in je organisatie te halen.”

De eerste set was erg slordig
waardoor Set Up meteen op
een achterstand kwam van 6-1.
Door dit slechte begin was het
niet meer mogelijk voor de dames
om bij te komen en kwamen er
standen op het scorebord van
10-8 en 20-17. De dames wisten
toch nog op een gelijke stand van
22-22 te komen, maar verloren
deze set toch nog met een stand
van 25-22.
De tweede set begon Set Up
beter en wist een groot deel van
de set een voorsprong te houden

met standen van 9-12 en 12-16. Dit
konden ze niet vasthouden en ze
kwamen achter te staan met 20-18,
23-21 en zo verloren ze ook deze
set met een stand van 25-22.
De derde set begon weer slecht
voor Set Up en de stand stond op
8-5. Deze keer wisten de dames het
spelletje echter wel om te draaien
en kwamen op een voorsprong
van 12-15. Via een stand van 15-21
konden zij zich ophalen en wisten
deze set te winnen met een stand van
17-25.
Om deze wedstrijd nog te kunnen

winnen moesten de speelsters de
vierde set winnen, waardoor er nog
een vijfde set gespeeld zou kunnen
worden. De set begon weer slecht
en ze kwamen op een achterstand
van 9-6 en 18-14. Vanaf dit moment
wisten de dames dat ze even alles
moesten geven wat ze op konden
brengen en dat lukte. De set werd
gewonnen met 23-25.
In de vijfde set konden de dames
het niet meer opbrengen om hun
hoofd bij het spel te houden. Deze
set bleven ze op achterstand, 7-3 en
verloren ze met 15-9.

Inschrijven voor Rundje um ut Hundje
De tweede editie van het Rundje um ut Hundje in Horst vindt plaats op zaterdag 23 april. Deelnemers kunnen
zich vanaf deze week inschrijven.
Het hardloopevenement wordt
aankomend jaar uitgebreid. Naast
de afstanden van 1 en 2,5 km voor

de jeugd en 5 en 10 km voor de
volwassenen wordt nu ook een
bambinoloop van ongeveer 500 meter

voor de allerkleinsten georganiseerd.
Net als afgelopen editie vormt de loop
in 2016 de afsluiting van de Sport

aan de Maas sportweek. Dat heeft de
organisatie van Rundje um ut Hundje
in overleg met de gemeente Horst aan
de Maas, het centrummanagement
Horst en de Horster horeca besloten.
Zo’n 800 deelnemers liepen tijdens

de eerste editie mee. De wedstrijden
van het Rundje um ut Hundje maken
deel uit van het Middenlimburgs
Avondloopcriterium.
Kijk voor meer informatie op
www.rundjeumuthundje.nl

KOM NU NAAR NUVA KEUKENS EN MAAK KENNIS MET DE KEUKENCOLLECTIE VAN 2016.

7.595,Incl. composieten werkblad,
combimagnetron, gaskookplaat,
vaatwasser, koelkast
en afzuigkap.

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE
STATIONSSTRAAT 67, T 0493-441111
SOMEREN-EIND
BOERENKAMPLAAN 143, T 0493-441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

TILBURG
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Tweemaal Limburgs record op Regionale
Sprintkampioenschappen
Door: zwemvereniging HZPC Horst
De wedstrijdafdeling van HZPC Horst deed op zaterdag 28 en zondag 29 november mee aan de regionale
sprintkampioenschappen. Dit zijn de sprintkampioenschappen voor zwemmers uit de provincies Limburg, Zeeland
en Brabant. De zwemmers van HZPC lieten zich hier van hun beste kant zien en keerden naar huis met vele
persoonlijke records en medailles.
Van de in totaal 72 starts werden
er 62 pr’s gezwommen. Een buitengewoon goede prestatie, vooral omdat
het op korte afstanden moeilijker is om
een pr te zwemmen. In totaal gingen er
zes gouden, tien zilveren en acht bronzen medailles naar HZPC-zwemmers.
Hiermee kwam HZPC op een vierde
plaats in het medailleklassement.

Goud ging naar Serafina Vlijt
(50 meter vlinderslag), Imke van
den Hoef (50 meter vrijeslag),
Daniël Vlijt (100 meter wisselslag en
50 meter vlinderslag) en Judith van
Meijel (50 meter rugcrawl en 100
meter wisselslag). Zilver was er voor
Marlijn Zwart (50 meter schoolslag),
Imke (50 meter vlinderslag), Judith

van Meijel (50 meter vlinderslag en
50 meter schoolslag), Cas Verstegen
(50 meter rugcrawl en 50 meter
schoolslag), Anna van Kuijk (50 meter
rugcrawl), het juniorenestafetteteam
(4x50 meter vrijeslag) en het damesestafetteteam (4x50 meter wisselslag).
Het brons werd veroverd door Marlijn
(50 meter vlinderslag, 100 meter

wisselslag en 50 meter rugcrawl),
Anna (50 meter vrijeslag – met een
pr van 4 seconden), Cas (100 meter
wisselslag), Tijn van Kuijk (50 meter
rugcrawl), het juniorenestafetteteam
(4x50 meter wisselslag) en het damesestafetteteam (4x50 meter vrijeslag).
Het damesestafetteteam,
bestaande uit Imke, Judith, Serafina
en Manon Koster, moest aan het einde
van de eerste zwemdag in een spannende race op de 4x50 meter wisselslag helaas 0,3 seconde toegeven
aan het team van Z&PV Nuenen uit
Brabant. Maar met hun eindtijd 2.01.90

scherpten de dames het Limburgse
record aan met ruim 1 seconde. Op de
tweede zwemdag was er wederom
een record. Judith zwom op de 100
meter wisselslag een eindtijd van
1.04.24, wat een gouden medaille en
een nieuw Limburgs record betekende.
De dames werden hiervoor gehuldigd
met bloemen.
Als ploeg heeft HZPC veel vertrouwen opgedaan voor de aankomende wedstrijden. De hoofdtrainer
complimenteerde de zwemmers met
de goede resultaten van afgelopen
weekend.

Oxalis wint door goede inzet van Merselo
Door: korfbalvereniging Oxalis
Met de absolute wil om het thuispubliek een mooie wedstrijd voor te schotelen, verschenen de dames van
korfbalvereniging Oxalis zondag 29 november aan de afworp voor de wedstrijd tegen Merselo. De inzet van deze
wedstrijd was om afscheid te nemen van de onderste regionen op de ranglijst, de posities in welke beide ploegen
tot aan afgelopen zondag nog verkeerden.
Vanaf het eerste fluitsignaal namen
de korfbalsters uit Horst en omstreken het initiatief, al werd het eerste
doelpunt gemaakt door Merselo. Snel
na het eerste doelpunt wist Linda met
een doorloopbal de stand weer gelijk
te trekken. In deze fase hadden de

dames aanvallend de zaak onder controle maar verdedigend waren ze nog
zoekende. Halverwege de eerste helft
zag Merselo de kans om de voorsprong
te vergroten naar 1-3. Aanvallend zat
het goed bij Oxalis het was alleen nog
wachten wanneer de ballen zouden

vallen. Invalster Lynn van de A-jeugd
schoot van afstand de 2-3 binnen.
Het maken van doelpunten ging in
deze fase van de wedstrijd gelijk op;
Merselo schoot raak en Britt en Lisette
zorgden dat de stand weer gelijk werd,
4-4. Na de 4-5 werd de wedstrijd

harder en beide partijen schuwden het
fysieke spel niet. Oxalis profiteerde van
deze situatie en pakte voor de rust nog
de voorsprong, 6-5.
De tweede helft begon Merselo
weer sterk en trok de stand weer
gelijk. In het eerste gedeelte van de
tweede helft ging het weer gelijk op
met het verschil dat Oxalis nu steeds
op voorsprong kwam en Merselo weer
aanhaakte.7-6, 7-7, 8-7, 8-8. Nu was
het Oxalis die in het laatste gedeelte
nog een tandje kon bijschakelen.

Linda en Lotte, ook van de A-jeugd
van Oxalis, zorgden voor het eerst
in de wedstrijd voor een marge van
twee doelpunten, 10-8. Met nog zeven
minuten op de klok mochten ze zeker
niet inzakken want de marge van
twee doelpunten gaf hen nog geen
zekerheid op de overwinning. Het was
Britt die twee minuten voor tijd de
eindstand bepaalde op 11-8. De dames
hebben keihard gewerkt en gezien de
hele wedstrijd deze twee punten zeker
verdiend.
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DE GEHELE MAAND DECEMBER
60% KORTING OP EEN GROOT
GEDEELTE VAN ONS ASSORTIMENT
*Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Vestiging Venray
Grotestraat 48
telefoon (0478) 58 24 09

Vestiging Horst
St. Lambertusplein 2
telefoon (077) 820 02 62

Vestiging Boxmeer
Steenstraat 120
telefoon (0485) 57 18 12

Kijk ook eens op www.campsoptiek.nl of volg het laatste nieuws op www.facebook.com/campsoptiek

VERRASSEND VEEL NAJAARSVOORDEEL OP WWW.TREFCENTER.NL

TEGEN INLEVERING VAN DEZE COUPON

TEGEN INLEVERING VAN DEZE COUPON

TEGEN INLEVERING VAN DEZE COUPON

15% KORTING
op een
krabpaal

20% KORTING op de
Kerstster (Poinsettia)
m.u.v. (coupon)acties

10% KORTING
op alle
verlichting

Geldig t/m 5-12-2015, bij inlevering van
deze bon. Alleen bij Jumper Venlo.

Niet geldig i.c.m. andere kortingsacties.
Max. 3 p.p., geldig t/m 31-12-2015.

✁

Kijk iedere week op
www.trefcenter.nl voor
nieuwe aanbiedingen.

✁

✁

Bij Trefcenter knip of
klik je heel eenvoudig
EURO’S KORTING!

✁
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Geldig t/m 31-12-2015.

ca. 40 verschillende
winkels waaronder:

sogood

TM

HET MEEST GEVARIEERDE SHOPPING CENTER VAN NEDERLAND | GRATIS PARKEREN | NIJMEEGSEWEG VENLO | WWW.TREFCENTER.NL VOLG ONS:

Dagje uit?
Kom shoppen
in Venlo!

Voor al jo uw
Kerstca deaus!

Gratis
Kinderworkshops
bij Leurs!

Kies de boom die bij jou past!

Kids kunnen een mooi
Kerststukje maken

Verkoop: direct vanaf
onze parkeerplaats!

De mooiste kwaliteit
bomen tegen
concurrerende prijzen

elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

www.venloverwelkomt.nl

Powered by

12 & 19 december
12.00-16.00
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Hockeydames verdelen
punten
Door: hockeyclub HCH
Met Hockeyclub Blerick, dat in alle voorgaande wedstrijden slechts zes tegendoelpunten had geïncasseerd,
kwam zondag 29 november een verdedigend sterke tegenstander voor het eerste team van HCH naar Horst.
De vraag of het de Horster hockeydames zou lukken hier nog wat aan toe te voegen, werd al heel snel beantwoord.
Na twee minuten scoorde Nicole
Vullings uit de rebound van een
strafcorner de 1-0. Pas na een kwartier
en een aantal niet-benutte kansen
van Horst kwam Blerick enkele malen
gevaarlijk in de cirkel van Horst.
Nadat Horst wat hachelijke momenten
had overleefd, trok het ‘t spel weer
naar zich toe. In de laatste minuut van
de eerste helft beloonde Horst zichzelf
voor het goede spel toen Saskia Geurts,
na een goede rush van Yannah van
den Munchof, de bal bij de tweede
paal binnentikte. Na rust zette Blerick

meer druk, maar dit leidde aanvankelijk nog niet tot al te veel gevaar
voor het Horster doel en de eerste
kansjes in de tweede helft waren weer
voor Horst. Hoe langer de Blerickse
druk echter aanhield des te onzekerder werden de Horster dames in hun
spel. Op momenten dat er rust aan
de bal nodig was, werd er te gehaast
gehandeld, waardoor ogenschijnlijk
ongevaarlijke situaties toch uitmondden
in kansen voor Blerick. Ook de corner
die leidde tot de 2-1, was een indirect
gevolg van onnodig balverlies. Hierna

werd het Horster spel er niet rustiger
op, ballen werden te vaak wild weggewerkt, terwijl een veilige oplossing
ook gemakkelijk te vinden was. Blerick
profiteerde van al deze onrust tien
minuten voor het eind nogmaals van
en het werd de vraag of Horst überhaupt nog punten aan het treffen over
zou houden. Beide ploegen kregen in
de dying seconds van de wedstrijd nog
een strafcorner, maar wisten hier niet
uit te scoren, zodat de punten, net als
het veldoverwicht in de beide helften,
gelijkelijk werden verdeeld.

Volleybaldames Horst
verliezen van Venray
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Hovoc moest het zaterdag 28 november afleggen tegen
ActiveRooy uit Venray. Ondanks dat Horst twee keer dicht bij een setwinst was, bleef het met lege handen achter.
De wedstrijd ging ten overstaan
van een volle tribune in de Dendron
sporthal van start. Hovoc werd direct
overrompeld door Venray en kwam op
achterstand. Ondanks dat de Horster
dames zich daarna punt voor punt
probeerden terug te knokken, ging de
eerste set met 19-25 naar ActiveRooy
DS 1.
In het tweede bedrijf voerde Horst
de servicedruk op en haperde de
passing van Venray bij tijd en wijle.
Aan het net was ActiveRooy echter de

sterkere ploeg. Maar de vechtlust van
Hovoc bracht het thuisploeg weer in
de buurt van Venray. Door een blessure
moest spelverdeelster Inge Versleijen
uit Horst het veld verlaten en werd
Myrthe Cortenbach ingebracht. De strijd
bleef tot de laatste punten spannend,
maar Venray wist ook deze set naar
zich tot te trekken (25-27).
De Horster damesselectie begon
vol overtuiging aan set drie. Niet
onterecht zo bleek, want wederom
leverde het team servicedruk, wat de

passing van de tegenpartij in onzekerheid bracht. De teams waren in deze
set aan elkaar gewaagd en bij Hovoc
begon het geloof te groeien. Toch
was het wederom ActiveRooy dat
de laatste punten van de set pakte
en de dames van Hovoc zagen ook
deze set aan hun neus voorbij gaan
(23-25). In set vier wilde Hovoc nog
wel, maar kwam het er niet meer van.
ActiveRooy won gemakkelijk (10-25)
en Hovoc DS 1 bleef dus puntloos in de
spannende pot volleybal.

Huldiging leden
Streekrijders
Drie leden van motorcrossclub de Streekrijders uit Horst worden
zondag 13 december gehuldigd door MON (Motorsport Organisatie
Nederland) in Boekel. Zij worden gehuldigd voor de behaalde
resultaten van het afgelopen seizoen. Roan van Vegchel uit Horst werd
kampioen in de klasse 50cc mini automaten, Swen Nijssen uit Sevenum
is op een tweede plaats geëindigd in de klasse MX2 junioren.
Roy Hoeijmakers uit Horst is op een derde plaats geëindigd in het
Nederlands kampioenschap open inters van de MON en op een
3e plaats geëindigd van het Europese kampioenschap (IMBA).
(Foto: Roan van Vegchel uit Horst)

Ter introductie
van de eerste winter,

Glastuinbouw is een dynamische
bedrijfstak. Maurice Kassenbouw

geen 10% maar 15%
winterschilderkorting
voor binnenwerk.

en Ammerlaan Construction
hebben zich weten te specialiseren
als een bouwbedrijf dat een
antwoord heeft op de vragen van
de ondernemer in de glastuinbouw.

Maurice Kassenbouw B.V. en Ammerlaan Construction B.V. zijn in binnen- en
buitenland toonaangevende kassenbouwbedrijven. Wij hebben een vooraanstaande
plaats op het gebied van ontwikkeling, fabricage, verkoop en montage van complete
tuinbouwbedrijven, bedrijfsruimten, scherminstallaties of onderdelen hiervan.
In verband met uitbreiding van onze afdeling Montage & Service zijn wij op zoek
naar meerdere jonge medewerkers voor de functie van:

Maurice Kassenbouw B.V.
Postbus 6178 – 5960 AD Horst
Energiestraat 15 – 5961 PT Horst
Telefoon 077-3981335
maurice@kassenbouw.com
Ammerlaan Construction B.V.
Postbus 6178 – 5960 AD Horst
Energiestraat 15 – 5961 PT Horst
Telefoon 077-3987548
ammerlaan@kassenbouw.com

Monteur
(Service en Montage)
Werkzaamheden:
• Afwerken van projecten
• Montage dak- en gevelbeplating
• Reparatiewerkzaamheden

Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

werken

America Tel. 06-12359686
St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

m/v

Vereisten voor deze functie:
• Techniek LBO of bouw
• Bereid zijn tot werken in het buitenland
• Geen 8 tot 5 mentaliteit
• Werken met glas

Heeft u nog specifieke vragen omtrent deze functie dan kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met de heer Ed Beeren (tel. 077-3981335).
Uw schriftelijke sollicitatie graag aan ons adres of per e-mail naar
maurice@kassenbouw.com

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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De Merels pakt winst
na sterke comeback
Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels
De Merels 1 uit Melderslo speelde zondag 29 november tegen
Klimroos 1 uit Hoogeloon. De korfbalwedstrijd werd gespeeld in sporthal
De Berkel in Horst.
De Merels begon niet scherp
aan de wedstrijd. De ploeg liet
zich overdonderen door het felle
Klimroos, dat met fysiek spel veel
druk zette. Na een zwakke beginfase,
waarin De Merels op een 1-6
achterstand kwam, wist het team
zich langzaam terug in de wedstrijd
te werken. Toch bleef De Merels in
de eerste helft slordig en zwak in
de afronding, waardoor er in de rust
nog altijd een achterstand van 3-6
op het scorebord stond. De Merels
kwam in de tweede helft echter
veel feller uit de kleedlokalen dan
Klimroos. Al snel wist de ploeg uit

Melderslo de stand gelijk te trekken
en niet lang daarna lukte het ook
om over Klimroos heen te gaan.
Het grote verschil met de eerste helft
was dat de kansen nu wel werden
afgemaakt. De Merels wist vlak
voor tijd een gat te trekken van vier
doelpunten en hiermee de wedstrijd
in feite te beslissen. Klimroos wist
de korf in de slotfase ook nog één
maal te vinden, maar de wedstrijd
was beslist en eindigde bij een stand
van 13-10. De twee punten gingen
na een sterke comeback verdiend
naar De Merels, dat nu op een derde
plaats staat.

Wittenhorst B2 in het nieuw
Bea Everaerts is met haar kapperszaak Bea’s HairCare de nieuwe sponsor van de B2 van voetbal
vereniging RKsv Wittenhorst uit Horst. De Oranjemannen laten weten erg blij te zijn met de nieuwe
wedstrijdshirts en hopen dat ze een bijdrage mogen leveren aan het behalen van sportieve successen.

PARTYTENTEN - FEESTVERLICHTING - HEATERS

DE GOEDKOOPSTE
PARTYTENTVERHUUR
IN DE REGIO!

Partypoint JC

Uw feest onze zorg!
06 11 81 53 74 - partypointjc@outlook.com
of bezoek onze Facebookpagina

Sporting ST speelt gelijk
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste team van Sporting ST uit Swolgen en Tienray speelde op zondag 29 november een thuiswedstrijd
tegen het eerste team van DEV Arcen.
Het was tot nu toe de meest
donkere grauwe dag van het jaar 2015.
Windvlagen zo snel dat je ze niet eens
kon zien. Om 14.30 uur klonk het
fluitsignaal en de bal kwam in
beweging. Sporting ST begon goed aan
de wedstrijd. Er werden vanuit beide
kanten amper kansen gecreëerd.
Dave van Rijswick kreeg in de 20e minuut de bal ingespeeld, zag de keeper
voor zijn goal staan en schoot vanuit de
middenlijn. Jammergenoeg dat Dave de
bal niet hoger kreeg dan de keeper
lang was. DEV-Arcen dat via de
buitenkanten soms gevaarlijk opkwam
kreeg in de 30e minuut een 100
procent kans die 110 procent langs
ging. In de 33e minuut ging spits Dave

van Rijswick door op een speler van
DEV-Arcen. Dom, geel. Daarna kwam
DEV-Arcen er via de linkerflank
doorheen, gaf een voorzet en eindigde
vol op de pantoffel van een ploeggenoot. Dit schot vloog vliegensvlug
richting Bram Willems zijn doel en ging
door Bram zijn handen heen. Sporting
ging de rust in met een 0-1 achterstand.
In de 50e minuut schoot DEVArcen vanuit 20 meter op goal, deze
eindigde op de paal. In de 55e minuut
speelde een DEV-Arcen verdediger de
bal bewust terug op de keeper, de
keeper pakte de bal en mag gewoon
verder spelen. Ramon Rutten schoot
vanuit het zestienmetergebied op

goal. Een rebound van dit schot wist
onze goaltjesdief Dave van Rijswick
dus ook te scoren. Het is 1-1. In de
62e minuut werd de reserve aanvoerder Rik Miltenburg gewisseld door
een blessure aan zijn dikke teen. Tim
Hoeijmakers is de gelukkige en mag
nog 30 minuten genieten van het voetbalspelletje. Daarna kreeg DEV-Arcen
een dot van een kans, gelukkig voor
Sporting ST werd deze niet afgemaakt
door de normaal makkelijk scorende
spits van DEV-Arcen. In de 75e minuut
kwam Tim Dings in het veld voor
Ramon Rutten die niet meer verder
kon, zijn knie had er geen zin meer
in. Er gebeurden geen opmerkelijke
dingen meer in het laatste kwartier.

Bittere nederlaag
Wittenhorst
maandag 7 december

Tips voor daginvulling
Hoe kun je iemand met dementie
motiveren of juist rust creëren?
gastspreker: José van Mill
trajectbegeleider hulp bij dementie
inloop: vanaf 19:00 uur
aanvang programma: 19:30 uur
uitloop: tot 21:30 uur
locatie: ‘Mikado’ - Deken Creemersstraat 56, Horst
voor meer informatie over de avonden kunt u terecht bij de avondcoördinator van het Alzheimer Café, Mariëlle Cuppen: 06-50443965

Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De wet van Murphy is voor RKsv Wittenhorst uit Horst van toepassing. Een zo’n geplaagde ploeg dat hier en daar
bovendien z’n tegenslagen krijgt dat is dit seizoen Wittenhorst.
Ook op zondag 29 november was
er een gedevalueerde ploeg die moest
proberen om tegen ex-hoofdklasser
Deurne partij te geven. Rob Zanders
kon helaas niet van de partij zijn.
Het aantal afwezigen kwam hierdoor
op vier.
Deurne probeerde vanaf het
eerste fluitsignaal een bres te slaan.
De druk was in het eerste kwartier wel
aanwezig, maar zonder gevaar bleef de
thuisclub overeind. Na deze schermutselingen herstelde Wittenhorst zich
fraai. Het had in twee schoten bijna
succes. Eerst vuurde Kevin van Asten
een vrije trap op doel en daarna moest
doelman Joost Bukkems zich behoorlijk strekken op een poeier van Daan

Verlijsdonk. Een voorzet van Marc van
Rens werd net gemist. Dus de thuisclub
kroop uit zijn schulp.
Maar toen in de 37e minuut een
zeer dubieuze beslissing van scheidsrechter Bechay de wedstrijd een
geheel andere wending bezorgde werd
Wittenhorst tot op het bot benadeeld.
Iedereen zag Maarten Vos van Deurne
een overtreding maken op Kevin van
Asten, maar de leidsman niet. Bij zijn
val trok Kevin deze speler mee. Dit zag
de leidsman wel en strafte Kevin
met een gele kaart en een vrije trap.
Bij zijn onschuld werd het protest met
nog eens geel ‘beloond’, dus rood.
Het onrecht droop ervan af. Maar goed,
uit de vrije trap scoorde Deurne de 0-1.

Wittenhorst moest dus door met
tien man: een onmogelijke situatie die
na de pauze in de slotfase zijn effect
kreeg. Met veel inzet probeerden de
Horstenaren er nog het beste van te
maken. Een uitval van Willem Heijnen
leek succes te hebben. Met een goede
interceptie werd deze poging toch
teniet gedaan.
Na deze poging kreeg Deurne z’n
tweede doelpunt. De snelle counter
leverde succes op door een doelpunt
van Maarten Vos. In de slotfase profiteerde Deurne nog twee keer van de
geboden ruimte. De einduitslag werd
dus bepaald op 0-4. Een bittere nederlaag voor Wittenhorst dat nu maar eens
hoopt op wat meer fortuin.
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Handboogdorpstoernooi
in Tienray
Voor de 21e keer organiseert handboogsportvereniging ’t Trefpunt een dorpstoernooi. Deze handboogwedstrijd
voor ongeoefende boogschutters, staat op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 december op het programma en
wordt gehouden in de accommodatie aan de Nehobolaan 8 te Tienray.

Heren HC
Wittenhorst houden
de punten thuis
Door: handbalvereniging HC Wittenhorst
Na vorige week het onderspit te hebben moeten delven tegen Swift
Arnhem moest het eerste herenteam van HC Wittenhorst op zaterdag
29 november tegen het andere team uit deze stad, namelijk de heren van
Udi ’96.
Met een bijna complete selectie
en het vizier op de winst werd er
dan ook aan de wedstrijd begonnen.
De eerste helft ging al meteen hard
van start. Aan beide kanten werd
er veel geschoten en het net werd
dan ook dikwijls door de bal gevonden. Maar in de eerste helft heeft
Wittenhorst zich eigenlijk nooit erg
druk hoeven maken. Aan het einde
van deze eerste 30 minuten kreeg de
tegenstander nog een opleving wat
resulteerde in een 15-13 ruststand.
Na de rust werd de wedstrijd
weer stevig opgepakt. Maar Witten
horst verslapte waardoor de mannen uit Arnhem weer terug konden
komen tot een stand van 16-16.
Niet lang daarna viel via een ongeluk-

Deze wedstrijd staat open voor
buurten, verenigingen, besturen,
personeelclubs of gewoon een viertal
vrienden of vriendinnen, welke onderling de strijd aan willen binden met pijl
en boog. Ook buiten de dorpsgrenzen
is ieder welkom die een sociale of
zakelijke band heeft met Tienray. Men
mag geen lid zijn van de Nederlandse
Handboog Bond.
De opzet is hetzelfde als andere
jaren, dus een aantal voorrondes,
waarna de hoogste acht teams worden

uitgenodigd voor de grote finale,
die plaatsvindt op zondag 13 december
om 17.00 uur.
De voorrondes zullen telkens gaan
over vijf proefpijlen met aansluitend
15 wedstrijdpijlen. De finale zal worden
verschoten volgens een knock-outsysteem, team tegen team, waarbij
de kwartfinale, halve finale en finale
telkens over vijf wedstrijdpijlen zullen
gaan. Evenals vorig jaar is er een open
persoonlijk titel, die te verdienen valt
op zondagmiddag 13 december.

De kinderen zijn ook welkom,
er kan geschoten worden in de
zondagmiddagpauze. Er is ook een
kleurplaat te downloaden op de site
van ’t Trefpunt. Er is een prijs voor
de best ingekleurde tekening.Om
enigszins geprepareerd aan de meet te
verschijnen, biedt ’t Trefpunt gelegen
heid om voor dit toernooi te oefenen
op zondag 6 december van 10.45
tot 12.45 uur. Voor meer informatie
en inschrijven,kijk op
www.trefpunttienray.nl

kige actie een rode kaart voor de
middenman van Horst. Beide kanten
bleven scoren en de stand bleef dan
ook gestaag stijgen. Enige tijd later
scoorde een van de Horstenaren,
maar kreeg daarna wat problemen
met de verdediging waardoor beide
spelers naar de tribune mochten van
de scheidsrechters. Maar niet alleen
voor Horst viel er hiermee nog een
schutter weg, ook de tegenstander
verloor een van de sterkere spelers.
Na een periode met nog meerdere
tweeminutenstraffen voor beide kanten leek het toch erop dat Wittenhorst
de afstand kon vergroten. En met
goed teamwerk en een reeks sterke
aanvallen eindigde de wedstrijd met
32-17 in het voordeel van Horst.

Administratie Partners

Horizontaal Toezicht gecertificeerd
• Belastingaangiftes en fiscaal advies
• Financiële administratie (ook online)
• Opstellen jaarrekeningen
• Salaris- en personeelsadministratie
• Ondernemersbegeleiding

Wij regelen het voor u!

Venrayseweg 38
5961 AG Horst
Tel. 077-3981987
info@administratiepartners.nl
www.administratiepartners.nl

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Meterik E1 kampioen
Door: RKSV Meterik
De E1 van voetbalvereniging RKSV Meterik speelde zaterdag 28 november tegen Leunen E2. Meterik
won overtuigend met 10-0 en stelde daarmee met nog een wedstrijd te gaan nu al zijn eerste plaats
veilig.

Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl

Nieuws
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Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

VAN RABOBANK HORST VENRAY

Coöperatiefonds binnenkort weer open!
Begin januari gaat het Coöperatiefonds Horst Venray weer open!
Heeft uw vereniging of stichting een mooi lokaal initiatief
om het maatschappelijke, sociale of culturele leven te
verbeteren? En verdient dit initiatief ondersteuning vanuit het
Coöperatiefonds?

Op Rabobank.nl/horstvenray/cooperatiefonds kunt u
direct uw aanvraag starten. Bent u nog niet bekend met
ons Coöperatiefonds en wilt u meer weten?
Dan kunt u op deze website tevens alle informatie over
het fonds nalezen.

Pinnen:
ook kleine coupures
beschikbaar
Neemt u een groter bedrag op bij onze
geldautomaten, dan kunt u zelf een
biljetkeuze maken via de knop ‘Bedrag en
biljetkeuze’. U toetst het gewenste bedrag
in en krijgt vervolgens te zien uit welke
biljetten u kunt kiezen. Zo kunt u er ook
bij een groter bedrag voor kiezen om een
aantal kleine coupures uit te laten betalen
van bijvoorbeeld 10, 20 of 50 euro.

JAARRUIMTE BEREKENEN
EN BENUTTEN
Een aanvulling op uw pensioen
Heeft u vorig jaar te weinig pensioen
opgebouwd? Dan heeft u een pensioentekort.
Als gevolg van dit tekort heeft u fiscale
jaarruimte. Dit is het bedrag dat u in één jaar
als inleg op een lijfrentespaarrekening of –
verzekering mag aftrekken.

Leden-voor-Ledenaanbiedingen winter 2015
Op 27 november is de wintereditie van het ledenmagazine Dichterbij Horst Venray weer bij onze leden
op de deurmat gevallen. Ook in deze editie weer een aantal ledenaanbiedingen.
Zo zijn er op 19 en 20 maart 2016 speciale Rabo Ledendagen
in de Efteling; krijgt u korting op een ticket voor Indoor
Brabant en bieden wij u een exclusieve korting aan op het
ticket voor de unieke tentoonstelling “Jheronimus Bosch –

Visioenen van een genie”.
Deze ledenaanbiedingen zijn te vinden
op pagina 38 van Dichterbij Horst
Venray.

Volop ijspret in Horst en Venray
Rabobank Horst Venray draagt de ijsbanen in Horst en Venray een warm hart toe.
Door onze bijdrage wordt onder andere het schoolschaatsen mogelijk gemaakt.
Wij wensen alle kinderen veel ijspret!
twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

OPENINGSTIJDEN ROND
KERST EN OUD & NIEUW

Donderdag 24 december:
onze kantoren zijn geopend tot 16.00 uur
Vrijdag 25 december:
Eerste Kerstdag, onze kantoren zijn gesloten
Zaterdag 26 december:
Tweede Kerstdag, onze kantoren zijn gesloten
Donderdag 31 december:
onze kantoren zijn geopend tot 16.00 uur
Vrijdag 1 januari:
Nieuwjaarsdag, onze kantoren zijn gesloten
Uw dagelijkse bankzaken regelt u 24 uur
per dag via Rabobank.nl/horstvenray

Fijne feestdagen!

Reserveringsruimte
Als u uw jaarruimte de afgelopen zeven jaar niet
(volledig) heeft benut, heeft u reserveringsruimte. Maakt u gebruik van de reserveringsruimte,
dan heeft u een extra lijfrenteaftrek. In 2015 kunt
u voor de jaren 2008 tot en met 2014 uw fiscale
jaarruimte berekenen. Aan de reserveringsruimte is een maximumbedrag per jaar verbonden.
Totale fiscale ruimte
Uw totale fiscale ruimte bestaat uit uw jaarruimte en uw reserveringsruimte.
Belastingaftrek
Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek over 2015, stort u uw inleg vóór 30 december 2015. Dit verwerkt u in de aangifte die u over
het jaar 2015 doet.
Pensioentekort beperken
U kunt uw pensioentekort beperken door uw
fiscale ruimte te storten op een rekening Rabo
ToekomstSparen of Rabo ToekomstBeleggen.
Meer informatie over het berekenen van de
fiscale ruimte en de mogelijkheden om uw
pensioentekort te beperken kunt u vinden op
Rabobank.nl/particulieren/pensioen

RABOBANKHYPOTHEKEN
SCOREN 5 STERREN!
Net als vorig jaar
gaf MoneyView
hypotheken van
de Rabobank de
maximale 5 sterren
op het onderdeel
Voorwaarden.
Het gaat om de
voorwaarden van de Annuïteitenhypotheek, de
Lineaire Hypotheek en de OpbouwHypotheek
Sparen. De OpbouwHypotheek Sparen
krijgt ook 5 sterren op het onderdeel Prijs.
MoneyView verzamelt sinds 1993 informatie
over financiële producten en maakt deze
transparant en onderling vergelijkbaar. Jaarlijks
voert zij een ProductRating Hypotheken uit op
het gebied van prijs en flexibiliteit.
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Alessia Billekens
13 jaar
Horst
Dendron College

Van welk geluid houd je wel en van
welk geluid houd je niet?
Het geluid van krekels en vogels vind
ik fijn, want het is rustgevend en doet
me denken aan een weiland middenin
het bos. Ik houd niet van het geluid als
je met je vinger over de stof van een
winterjas gaat, daar krijg ik rillingen
van. Het geluid van mijn wekker is ook
niet leuk, dan weet ik dat er weer een
nieuwe schooldag begint. Liever blijf ik
dan nog in bed liggen.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een Mini Cooper, dat is echt mijn
droomauto. Mijn beste vriendin en ik
gaan altijd uit ons dak als we er eentje
zien. Ik wil graag een rode en op het
dak de Amerikaanse vlag. Zodra ik 17
ben, wil ik beginnen met rijlessen en
dan zo snel mogelijk mijn rijbewijs
halen.
Als je getuige zou kunnen zijn van
een gebeurtenis in het verleden,
welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik mijn opa willen leren ken-

nen. Hij overleed voordat ik geboren
werd. Iedereen van mijn familie zegt
dat hij een hele leuke man was.
Wat zou je nog eens overnieuw
willen doen of beleven?
Ik denk de vakantie van vorig jaar. Die
zomer gingen we met het hele gezin
naar Elba, een eiland bij Italië. We hebben gesnorkeld en gezwommen. Er was
een heel mooi strand en het hotel was
ook erg mooi. Ik vond het supergezellig en we hebben ook nog heel veel
andere aardige mensen ontmoet.
Wat is het eerste dat je je als kind
kan herinneren?
Dat was op het kinderdagverblijf toen
ik drie of vier jaar oud was denk ik.
Tijdens de lunch gingen we boterhammen eten en ze deelden vruchtenhagel
uit, mijn lievelingsbeleg. Ik zei dat ik
vruchtenhagel wilde en toen zei een
van de leidsters: ‘Kinderen die vragen,
worden overgeslagen’. Ik was heel
bang dat ik niets zou krijgen, dus moest
ik bijna huilen.
Welk nummer heeft een speciale
betekenis voor jou?
Ik heb niet echt een nummer wat
heel speciaal voor me is. Maar ik vind
het liedje I Bet My Life van Imagine
Dragons erg mooi. Het heeft een mooie

aan
Alessia Billekens

boodschap en het deuntje is leuk. Als ik
het hoor, dan ga ik meezingen.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Dat was op de vijftigjarige bruiloft van
mijn grootouders. Ik zei iets heel moois,
ik weet alleen niet meer wat. Maar
mijn ouders zeiden dat het mooi was.
Dat deed ik zomaar, zonder dat iemand
daar naar had gevraagd. Iedereen vond
het heel erg mooi en moest lachen.
Stad of dorp?
Een dorp. Een stad is wel fijn, want
er zijn veel winkels en een bioscoop.
Maar een dorp zoals Horst vind ik fijner,
omdat je de meeste mensen er wel
kent. Het is volgens mij gezelliger dan
een stad. Ook is een stad vaak te druk.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een vliegende auto. Dat is erg handig,
want dan kun je files voorbij vliegen en
naar andere landen op vakantie gaan.
En je kunt er natuurlijk ook gewoon
mee rijden.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik ben geboren in Italië. Mijn vader
werkte eerst in Nederland, maar hij
werd overgeplaatst naar Italië en
daar werd ik geboren. Ik vind het in

Nederland erg leuk. Het liefst zou ik in
Amerika geboren willen zijn. Ik vind
de taal leuk en je hoort van alles over
Amerika, over de films en series die
er gemaakt worden. Bijvoorbeeld in
Hawaii, het klimaat is er beter. Het
regent er niet heel vaak, het is dichtbij
de zee en er is veel zon.
Wat is jouw stopwoordje?
Mijn stopwoordje is ‘ok doei’.
Mijn familie heeft het opgemerkt.
Ik zeg het heel erg vaak, daar worden
ze soms wel gek van. Ik gebruik het als
er een grap gemaakt wordt over mij
of als er iets mis gaat.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Dat was een half jaar geleden, toen
ik nog in groep 8 zat. Ik moest kiezen
welk niveau ik wilde gaan doen op de
middelbare school. Ik heb toen voor
vwo+ gekozen. Het bevalt me goed,
ik vind het erg leuk en ik heb ook een
fijne klas. Mijn zus heeft ook vwo+
gedaan en vertelde dat het heel leuk
was. Daarom was de keuze niet zo
moeilijk.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Het leukste vak op school vind ik gym.
Want ook al ben je er niet echt goed in,
je kunt wel gewoon lekker bewegen en
je hoeft niet de hele tijd op een stoel te
zitten. Het stomste vak vind ik biologie.
Ik snap er niet veel van en vind het
moeilijk om te leren voor een toets.
Ik krijg er daarom niet zo’n goede
punten voor.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Kerstmis, het is dan heel gezellig met
de familie. We gaan altijd met het
gezin van mijn moeder en mijn vader
eten. Dat is altijd erg lekker. Het leukste
van die dagen is dat het zo gezellig is
en je samen bent met z’n allen.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Dan zou ik Eva van Dongen uit Flikken
Maastricht willen zijn. Ze is heel erg
slim en sportief. Flikken Maastricht is
een politieserie en elke aflevering is
er wel een moord gepleegd. Eva moet
dat dan oplossen. Het is erg spannend
en leuk om naar te kijken, ik volg
het altijd. De acteurs vind ik ook erg
goed. Zelf wil ik later ook rechercheur
worden.

Plezier op en rond het boerenerf!
➤ Pannenkoeken
➤ Restaurant
➤ 1e en 2e kerstdag
Kerstbrunch

Binnenkort
starten de
volgende
opleidingen:
Eerste hulp
BHV
Code 95
Eerste hulp bij
ongelukken
aan kinderen

Lorbaan 1 Veulen| www.platteland.nu/restaurant

www.weijshooft.nl

Acclimatiseren

De gemeenteraad van Horst
aan de Maas gaat een bedrag
van bijna 2 miljoen euro
beschikbaar stellen voor het
project ‘frisse scholen’.
Tijdens mijn basisschooltijd
(zes jaar geleden alweer) waren
er nooit echt ventilatieproblemen. Soms was het er iets te
warm waardoor het leek dat
Melderslo zich opeens in de
tropische zone bevond.
Die warme lucht op mijn
basisschool maakte eigenlijk ook
niet zoveel uit, want minstens
drie keer per dag kwam ik
buiten tijdens de pauze.
Dat is op mijn middelbare
school wel anders. Tijdens de
winterperiode kom je écht niet
buiten, want luie scholieren
hebben echt geen zin om hun
jas te pakken en vervolgens
klappertandend hun boterham
op te eten. Je zit veel liever in de
lekker warme aula een bekertje
chocomel te drinken met je
vrienden.
Verder heeft iedere leraar
een andere ‘ventilatieaanpak’.
Daarbij speelt de temperatuur in
een lokaal natuurlijk een grote
rol. Geloof het of niet, maar een
echte gezamenlijke afspraak
over de gemiddelde temperatuur
is er niet. Iedere leraar doet zijn
of haar eigen ding, waardoor het
soms heel wat moeite kost om
in een les van vijftig minuten te
acclimatiseren.
De ene les is net een sauna
vol met zwetende vuilnis
mannen waardoor je het vaak
akelig benauwd krijgt. Wanneer
je dan een raam openmaakt
zonder toestemming van de
leraar heb je bonje, want dan is
zijn goede humeur zo naar de
Filistijnen. Maar het ergste vind
ik toch wel een lokaal die de
temperatuur van het noordelijkste puntje van de noordpool
heeft. De pennen vriezen vast
aan je vingers en iedereen
begint spontaan te niezen.
De uitspraak van de leraar is als
volgt: ‘Dan trek je maar een trui
aan of doe je maar een sjaal om
tijdens de les Nederlands.’
En daar moeten we het dan
maar mee doen…
Liefs,
Anne
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Sophie Martens
schrijft boek
De zestienjarige Sophie Martens uit Sevenum heeft een boek geschreven. ‘Groen als klavertjes’ is uitgegeven door Boekscout.
In ‘Groen als klavertjes’ wordt het
leven van de vijftienjarige Jasmijn
sinds kort gekenmerkt door haar
verliefdheid op Sam. Wat begint als
een fijne relatie, verandert al snel in
een moeilijke periode wanneer hun
liefde door mensen in hun omgeving
wordt afgekeurd. Iedereen lijkt zich
tegen hen te keren, wat zorgt voor
een hoop drama. Vooral Jasmijn voelt
zich gevangen tussen twee partijen.
Want zou ze haar hart of haar hoofd
moeten volgen?

”Dat het schrijven me nader lag
dan het praten bleek al op jonge
leeftijd”, vertelt Sophie. “Lezen was
een van mijn grootste hobby’s als
kind. Toen ik ouder werd, ontdekte
ik dat door al die leeservaring schrijven steeds gemakkelijker ging.
Volwassenen om me heen verbaasden
zich over mijn taalgebruik, dat eigenlijk
helemaal niet paste bij mijn leeftijd.
Tot op de dag van vandaag vragen men
zich nog vaak af waar ik al die woorden
vandaan tover.”

Horster Mannenkoor
samen met The Sparks
Sinterklaas in Meerlo
Ook Meerlo werd dit jaar verblijd met een bezoekje van de Sint en zijn pieten. Dat leek echter even niet
door te gaan, want Sinterklaas bleek nog te slapen toen de kinderen arriveerden. Hij werd gelukkig al snel
wakker. De kinderen van Meerlo lieten daarna op het podium in ’t Brugeind zien hoe goed zij kunnen zingen
en dansen.

Het Horster Mannenkoor geeft op zaterdag 12 december een winter
concert samen met de rock-‘n-rollcoverband The Sparks. Dit concert vindt
plaats in ’t Gasthoês in Horst en begint om 20.00 uur.
The Sparks spelen covers uit vooral
de jaren 60 en begin jaren 70 van
onder meer The Shadows, The Beatles,
Creedence Clearwater Revival en
The Rolling Stones. Het optreden
van het Horster Mannenkoor wordt

tijdens deze avond, afgewisseld met
The Sparks en een gelegenheidskoor
van een selectie van zangers uit eigen
gelederen. Na het concert is er een
afterparty met medewerking van
The Sparks.
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Mien Wijnhoven maakt dichtdebuut
Mien Wijnhoven uit Sevenum is gefascineerd door het ‘Zaerums’ dialect. In een volle zaal van gemeenschapshuis ga je vanzelf schrijven”, zegt Wijnhoven
De Torrekoel in Kronenberg presenteerde zij op zaterdag 28 november haar eerste dichtbundel Aezelsuurkes.
in de toespraak die volgt. Als het
officiële gedeelte voorbij is volgt er een
signeersessie. Meer dan honderd boeken
vliegen er al over de toonbank. Voor
de schrijver is het op haar zeventiende
allemaal begonnen. Toen maakte
ze haar eerste gedicht. Na even
nadenken: “Dat ging over water. Ik was
gefascineerd door de vriendelijkheid,
maar ook het gevaar ervan”, zegt
Wijnhoven. “Ik heb niks meer met dat
gedicht gedaan. Taalkundig vond ik het
achteraf niet zo sterk.”

Dialect is een
cultuurschat
De dichtbundel die Wijnhoven
vandaag presenteert bevat gedichten
over allerlei aspecten van het leven.
Het ‘Zaerums’ dialect speelt hierin een
belangrijke rol. “Het dialect is een van
de cultuurschatten die niet verloren
mag gaan. Kinderen die een dialect
spreken worden tweetalig opgevoed.
Dat is zo belangrijk”, zegt Wijnhoven
over haar voorliefde voor het dialect.
Er is veel belangstelling voor het
dichtdebuut van Wijnhoven (68) in De
Torrekoel. De zaal zit nagenoeg vol als
de ceremoniemeester Piet Selen de
boekpresentatie opent. Eigenlijk is het
nauwelijks een debuut van Wijnhoven

te noemen, ze schrijft namelijk al sinds uitgeven en kwam via Seelen in contact
met Wijnhoven.
haar zeventiende gedichten. Het is er
alleen nooit van gekomen om ze te
De zaal is deze middag onder de
publiceren. Hans Swinkels van uitgeverij indruk van de gedichten. Als Wijnhoven
In-outbooks heeft haar daar bij geholhaar gedicht Herfst voorleest, krijgt ze
pen. Hij wilde al langer een dichtbundel een groot applaus. “Door veel te lezen

NIEUW IN HORST

Praktijk voor Chiropractie
Erik Wolters
per 17 november 2015 gevestigd bij

Deken Creemersstraat 57A,
5961 JN Horst

Chiropractor Erik Wolters

Wij behandelen o.a.
• Klachten aan rug of nek
• Hoofdpijn, migraine en aangezichtspijn
• Gevoelloosheid in armen en benen
• Artrose, slijtage
• Hernia/ischias
• Spierpijnen, gewrichtspijnen, artritis
en tennisarm
• Rug-bekkeninstabiliteit
(o.a. bij zwangere vrouwen)
• Duizeligheid
• Huilbaby’s

Tevens kunt u bij ons terecht voor:
• echografie (onderzoek van gewrichten
en weke delen)
• shockwavetherapie (bevordering
van weefselherstel, o.a. bij schouderklachten)
• nek- en rugscans (analyse op
spierspanningen, blokkades en
scheefstanden)
• kinesiotaping

Introductieaanbieding:

n
rugsca
k- en
Gratiiersspnane
den
ningen, blokkades en scheefstan

Analyse op sp

31 januari 2016
Deze aanbieding is geldig tot en met
-3201919
na telefonische afspraak op tel. 077
voor de locatie Horst en uitsluitend

Voor meer informatie of het maken van een afspraak:
bezoek onze website www.vividus-venlo.nl of bel met: 077 -3201919

De schrijver vond het vroeger leuk om
de punten van de bladzijden om te
vouwen tot de zogenaamde ezelsoren. “Alleen mochten we dat nooit.”
Ze besloot daarom nu haar bundel
Aezelsuurkes te noemen. Op de kaft
prijkt een tekening uit 1916 van een
ezel. De illustraties en tekst zijn allemaal in het zwartwit.
De liefde voor het dialect is al
vroeg bij Wijnhoven ontstaan. “Toen ik
een kind was hoorde ik voor het eerst
mensen over een doarsjlaag praten.
Dat is een vergiet. Ik vond het fascinerend dat er twee woorden waren voor
een object”, aldus Wijnhoven.
De thema’s van de 69 gedichten
variëren van vreugde tot verdriet.
De aanwezigen in de zaal kan het in
ieder geval bekoren; velen vertrekken met een gesigneerd exemplaar in
de hand. Buurvrouw Bets Holst heeft
er zelfs drie. Een voor haarzelf en
twee voor familieleden. “Wij kennen
Mien vanaf het moment dat ze een
hondenpension heeft. Ik vind haar een
levenswijs persoon. Dat zie je ook terug
in haar gedichten”, aldus Holst.

Start expositie
met bidprentjes
Museum de Kantfabriek in Horst start op zondag 13 december met
een expositie met bidprentjes als thema. De expositie ‘Ter herinnering’
loopt tot en met 21 februari.
Bidprentjes vertellen veel over
de gestorven mens en familierelaties, gebruiken en gewoonten,
modeverschijnselen en tijdgeest,
aldus Museum de Kantfabriek. Vijftig
Nederlandse en Duitse musea en
cultuurverenigingen hebben samengewerkt om te komen tot een
grensoverschrijdende tentoonstellingenreeks. Zowel in Niederrheingebied
als in Limburg vinden vanaf november

2014 tot maart 2016 meer dan
honderd tentoonstellingen en
evenementen plaats met als thema:
‘Hemelwaarts’.
Museum de Kantfabriek doet
hier met deze expositie ook aan
mee. Een groot aantal bijzondere
bidprentjes uit de zeer omvangrijke
collectie tentoongesteld. Ook zijn er
beeldhouwwerken van Piet Siebers te
bewonderen.

VERKOOP
BIJ INSCHRIJVING
Op verzoek van de eigenaren zal bij inschrijving worden verkocht:

vrijstaande woning met losstaand bijgebouw,
erf, tuin en ondergrond, staande en gelegen te
Hegelsom aan de Bosstraat 9, kadastraal bekend
gemeente Horst sectie M nummer 2226,
groot 46 a en 50 ca.
Bouwjaar woning: circa 1910, type woonboerderij;
Aanvaarding: leeg en ontruimd, vrij van huur-, pacht- of andere
gebruiksrechten;
Bezichtiging: na telefonische afspraak op 8, 9 en 12 december 2015;
Inschrijving: op de daartoe bestemde inschrijfformulieren die uiterlijk 28 december 2015 om 15.00 uur in gesloten enveloppe dienen te
zijn ingeleverd bij nader te noemen notariskantoor;
Informatie: inschrijvingsvoorwaarden, inschrijvingsformulieren
en nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij notariskantoor Novitas,
De eigenaren behouden zich het recht voor het object eventueel niet te gunnen.

Stoktstraat 2,
5961 TN Horst,
Tel. 077 - 397 15 15,
E: info@novitas.nl
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Agenda

Kronenberg

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

wo 9 december 19.30 uur
Locatie: De Torrekoel

Horst

Dorpsraadsvergadering

Lottum

Kantkloscafé

Lottumse toepkampioenschappen

vr 4 december 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 6 december 17.00 uur
Locatie: OJC Canix

Optreden Eva Wijnen
vr 4 december 20.30 uur
Locatie: grandcafé Liesbeth

Zwarte beat
vr 4 december 23.00 uur
Locatie: OJC Niks

Lezing André Rozendaal
wo 9 december 19.30-22.00 uur
Organisatie: BiblioNu
Locatie: bibliotheek

Meerlo
Kerst-In

wo 9 december 17.00-21.00 uur
Organisatie: Samenwerkende
Ondernemers Meerlo
Locatie: Meerlo

Sevenum
Sinterkerstkien

vr 4 december 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Lezing over de das

VÓÓR
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R
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S
SINTERKLAA
IN ONZE 10.3VA0NTOT
UU R
WINKEL 12.30

JIJ
KOMT
TO CH
OOK?

Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61 www.kruytzeropt iek.nl

wo 9 december 20.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ’t Zoemhukske

Pakjesavond
za 5 december
Locatie: café Metieske

Limgroup steunt
Erato
Stichting Erato dat het vijfjarig bestaan viert, verzorgt individuele en
groepsoptredens voor zorgbehoevenden bij diverse zorginstellingen in
Limburg. Om de werkzaamheden van Erato te ondersteunen heeft de
stichting partners nodig. In een serie stelt HALLO ze aan u voor.
De directie van Limgroup:
“Limgroup is een internationaal
opererend veredelings- en researchbedrijf en is actief in de gewassen
aardbei, asperge en paddenstoelen.
Met name op het gebied van asperge
is Limgroup, voorheen opererend onder
de naam Limseeds, een wereldwijde,
toonaangevende speler met rassen
voor alle klimaatgebieden en toepassingen. De veredelingsactiviteiten
betreffende aardbei en paddenstoelen
zijn nog jong maar hebben eenzelfde
doelstelling; kwalitatief hoogwaardige

rassen ontwikkelen voor de mondiale
markt.
Voor Limgroup is verantwoord
ondernemen een integraal onderdeel
van het bedrijfsbeleid. De rol die
goede doelen vervullen is essentieel
voor het functioneren van de samen
leving. Limgroup draagt daar graag een
steentje aan bij en ondersteunt daarom
Stichting Erato Muzikaal Contact, een
stichting die met muziek, zang en
andere ontspannende activiteiten
een stukje welzijn brengt bij zorg
afhankelijke ouderen.”
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Verloskundige zorg

Tienray

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
4 t/m 10 december 2015
Beurskens, C.L.P.
Gebr. v. Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

Alarmnummer

112

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

In de bibliotheek in Horst is van maandag 14 december tot 7 januari een kleine tentoonstelling over Japan te
zien. Deze is samengesteld door Hamid Husseini uit Meerlo

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Parochiecluster Horst
Horst, America, Griendtsveen,
Hegelsom, Melderslo en Meterik
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Parochiecluster Maasdorpen
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 351 88 89

Op zijn zestiende immigreerde
Husseini vanuit Afghanistan naar
Nederland. Tijdens zijn studie Japans en
antropologie heeft hij Japan bezocht. Hier
kreeg hij een aantal cultuurschokken te
verwerken. Zelf ervoer hij het als een
keerpunt in zijn leven. Japan was niet

wat zoals men in West-Europa denkt.
“Het land van de reizende zon is veel
meer”, aldus Husseini. “Hoewel Japan
tot de westerse samenleving wordt
gerekend, is dit in cultureel opzicht,
geschiedenis, antropologie en mentaliteit
absoluut niet zo. Wat men in Nederland

uit Japan weet en kent is kenmerkend
voor wat men op tv ziet of in een
krantenartikel leest.” Via de tentoon
gestelde objecten en foto’s wil Husseini
zijn passie en kennis over Japan delen
met de kijker. Elk stuk vertelt iets over de
Japanse levenswijze en gewoonten.

Douven Blauwe Bessen BV in Melderslo is gespecialiseerd
in de teelt van 36 hectare blauwe bessen.
De werkwijze van het teeltbedrijf is erop gericht om de
gezonde stoffen, die van nature in de blauwe bes zitten,
zo puur mogelijk aan te bieden. Hiervoor is het merk
B-Berry® opgericht, een merk dat staat voor een
gezonde levensstijl. Het resultaat is een scala aan verse
en verwerkte blauwe bessenproducten die in binnenen buitenland hun weg naar de consument weten te vinden.
Kandidaten die een bijdrage kunnen leveren aan het succes van onze organisatie worden uitgenodigd
om te reageren op de vacature:

Zelfstandig Teeltbegeleider
Het takenpakket van de Zelfstandig Teeltbegeleider bestaat
onder andere uit: de gewasverzorging, de controle en
bestrijding van ziekten en plagen, de waterhuishouding,
het toepassen van voedingsschema’s en onderhoud van
machines en installaties. Verder is de medewerker kundig
in het oplossen van technische problemen en het doen van
noodzakelijke registraties.
De functie heeft een sterk meewerkend karakter. Van de
Zelfstandig Teeltbegeleider wordt verwacht dat hij alle
voorkomende werkzaamheden zelfstandig uit kan voeren.
Het aansturen van de oogstmedewerkers behoort niet tot
het takenpakket van de medewerker. De medewerker is
bereid om vaktechnische opleidingen te volgen en deel te
nemen aan beurzen/demonstratie- en studiedagen.
Wij vragen
• kennis van volle grond- en substraatteelt;
• spuitlicentie 1;
• technisch inzicht;
• goede sociale vaardigheden;
• computervaardigheden, waaronder het programma Excel;
• kennis van blauwe bessen (zachtfruit) is een pré;
• ambitie om door te groeien binnen onze organisatie.

Wij bieden
Bij goed functioneren een duurzame
arbeidsrelatie op basis van een
fulltime dienstverband.
Aanvangsalaris is conform de CAO
voor de Open Teelten. Opleiding &
ontwikkeling is onderdeel van onze
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Reageren
Uw CV en motivatie kunt u uitsluitend
per e-mail sturen naar info@b-berry.nl
ter attentie van Mery Douven.
Uw vragen, naar aanleiding van deze
advertentie, kunt u alleen via e-mail
aan ons stellen.

m/v

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

Huisarts en apotheek

Heilige mis

Expositie over Japan

Douven Blauwe Bessen BV
Herenbosweg 30B | 5962 NX Melderslo | T: 0478 69 06 16 | info@b-berry.nl | www.b-berry.nl
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Glasvezel,
ik wil het
voor
supersnel
internet

Last van traag internet?
In het buitengebied komt glasvezel als ú het wil.

Kom naar een glasvezel
informatieavond of inschrijfdag
Voor inwoners die nieuwsgierig zijn naar glasvezel organiseren we
informatieavonden. Tijdens de presentatie hoort u welke voordelen
glasvezel u biedt en wat de maandelijkse kosten zijn.
Direct inschrijven bij de aanwezige providers is ook mogelijk.
Informatieavonden
Swolgen
Donderdag 3 december, aanvang 19.30 uur,
Wilhelmina, Mgr. Aertsstraat 16
Meterik
Donderdag 10 december, aanvang 19.30 uur,
‘t Kruuspunt, Americaanseweg 105
Op onze inschrijfdagen kunt u uw vragen over glasvezel persoonlijk
stellen aan onze providers. Ze zijn er voor ú!
Inschrijfdagen
Lottum
maandag 7 december 2015
maandag 28 december 2015
Harmonie, Hoofdstraat 8
Sevenum
donderdag 10 december 2015
donderdag 17 december 2015
De wingerd, Maasbreeseweg 2
Kronenberg maandag 14 december 2015
maandag 21 december 2015
De Torrekoel, Meerweg 11

inloop van 19 - 21 uur
inloop van 19 - 21 uur
inloop van 19 - 21 uur
inloop van 19 - 21 uur

Swolgen

Meterik

woensdag 16 december 2015 inloop van 19 - 21 uur
woensdag 23 december 2015 inloop van 19 - 21 uur
Wilhelmina, Mgr. Aertsstraat 16
zaterdag 19 december 2015
inloop van 10 - 12 uur
woensdag 30 december 2015 inloop van 19 - 21 uur
‘t Kruuspunt, Americaanseweg 105

Met glasvezel kunt u supersnel internetten, HD en interactief tv-kijken,
radio luisteren en goedkoop telefoneren. Sneller internet is nodig
voor zorg, onderwijs, werk en ontspanning. Glasvezel heeft een
betere kwaliteit en is goedkoper. Met glasvezel bent u klaar voor
de toekomst. Kijk ook op www.buitengewoonbereikbaar.nl

Glasvezel, ik wil het!

inloop van 19 - 21 uur
inloop van 19 - 21 uur

# glasvezel voor alle buitengebieden en bedrijventerreinen

