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Megelsheim knutselt
zorgvriendjes
De kinderen van basisschool Megelsheim in Meerlo hebben tijdens een knutselactiviteit op school zogenaamde zorgvriendjes voor vluchtelingen gemaakt. Met deze
geknutselde knuffel willen ze leeftijdsgenoten die in een asielzoekerscentrum (azc) zitten een hart onder de riem steken.

Het zorgvriendje is een knuffel die
nu al verkrijgbaar is in verschillende
winkels. Ze zijn bedoeld om mensen
bepaalde zorgen te ontnemen.
“Daar hebben we een variant op
bedacht”, zegt Saskia Zoutewelle van
praktijk Dansend Hart in Meerlo. De
kinderen kunnen hun zorgen delen
via een briefje dat bij het zorgvriendje
zit. Zoutewelle kwam in aanraking
met een soortgelijk project op een
school in Haarlem. “Daar gingen knuffels en speelgoed naar Griekenland.”
Ze besloot eenzelfde project in Meerlo
op te zetten.
Op de Meerlose school hebben de
kinderen zich ingezet voor de vluchtelingen die naar Nederland komen.
"We doen zo iets met kinderen vóór
kinderen”, zegt Zoutewelle. Ze vond
behalve in de school ook een samenwerkingspartner in NaoberzorgPunt
Meerlo. Secretaris Leo Beterams van
NaoberzorgPunt: “We hebben vorig jaar
een crea-ochtend gehad hier op school.

Dat wilden we weer doen. Daarnaast
vinden we het als organisatie belangrijk om er voor iedereen te zijn. Niet
alleen voor ouderen.”

Iets met onze handen
doen
Rens Martens (11) en Jara van de
Water (11) zijn twee groep 8-leerlingen die hebben meegedaan aan
het project. Zij wisten al het een en
ander over het vluchtelingenthema.
“We kijken elke dag het jeugdjournaal
hier op school”, zegt Jara. “Het is leuk
dat we iets met onze handen kunnen
doen”, verwijst ze naar de knutselactiviteit. Rens: “Ik weet ook dat het in
Blitterswijck actueel is.” Daar worden
mogelijk vluchtelingen opgevangen in
vakantiepark Het Roekenbosch. “Als dat
doorgaat willen we de knuffels het
liefst persoonlijk daar gaan aanbieden.
Eerder is er al contact geweest met
azc’s in Venlo en Stevensbeek maar

dat is niet van de grond gekomen”,
vertelt Zoutewelle. Als Blitterswijck
inderdaad vluchtelingen gaat opvangen is de kans reëel dat een deel van
de kinderen onderwijs zal krijgen op
de Meerlose basisschool. “Dynamiek
(scholengroep, red.) heeft wel gezegd
dat ze vluchtelingen over de scholen
wil verdelen. Maar er moet eerst duidelijkheid komen”, zegt Heidi Holtackers
van Megelsheim. Rens en Jara zien het
idee in ieder geval wel zitten. Rens:
“Ik zou het wel gezellig vinden.” Jara:
“We hebben al eens zo iemand op
school gehad. Dat was toen ook leuk.”

Briefje of tekening
Of dat gaat gebeuren of niet, de
zorgvriendjes zijn bedoeld voor de
leeftijdsgenoten van Rens en Jara die
naar Nederland gevlucht zijn. Ieder
zorgvriendje krijgt een buideltje waar
een briefje of tekening in komt te zitten. “Hierop staat een boodschap en de
contactgegevens van onze leerlingen.

Zo kunnen ze als ze willen contact met
elkaar onderhouden”, zegt Holtackers.
“En zo komen ze ook in contact met
andere culturen. Daar kunnen kinderen
ook van groeien”, zegt Zoutewelle.
“Dit project is ook een signaal tegen de
negatieve berichtgeving die de kwestie
met zich meebrengt”, zegt Beterams.
“De negatieve ervaringen van mensen
met vluchtelingen komen steeds
boven water drijven.” De basisknuffels voor de zorgvriendjes werden op

woensdag 25 november al in elkaar
gezet door vrijwilligers. “Er kwamen
allerlei mensen op die ochtend af. Ook
mensen die normaal nooit hier komen.
Het was echt mooi om te zien dat
twee lokalen in de school voor even
een soort naaiatelier werden”, aldus
Beterams. De basisknuffels zijn op
woensdag 9 december door de leerlingen van groep 3 tot en met 8 tijdens
de knutselactiviteit getransformeerd tot
zorgvriendje.
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Van heinde en verre

Witkopgors lokt vogelaars naar Broekhuizen
De laatste keer dat een witkopgors mannetje in Nederland is gezien,
was in 2004. Op woensdag 2 december trokken vogelaars daarom massaal
richting Broekhuizen, toen deze zeldzame zangvogel daar gespot werd.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
Eigen Haard
gehele gemeente
Kwalitaria ’t Hukske
alleen in America, Hegelsom,
Horst, Melderslo en Meterik.

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wim Coenen, Anne Gubbels,
Judith van Meijel, Niels van Rens,
Berend Titulaer en Rosanne Vromen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

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

Het was vogelaar Mariet Verbeek
uit Broekhuizen die de witkopgors op
dinsdagavond had ontdekt in een
weiland langs de Maas in Broekhuizen.
“Ik was al een tijdje op zoek naar deze
vogel”, vertelt ze. “Een tijdje geleden
zag ik een vogel die er op leek, maar
dit keer was het echt een witkopgors.
Een volwassen mannetje nog wel, die
zijn het meest speciaal. Prachtig ziet hij
er uit, het lijkt wel of hij een wit petje
op heeft.” Mariet liet het nieuws
meteen via een Whatsappgroep weten
aan de rest van de vogelaars in
Limburg. Zij kwamen woensdag 2
december massaal naar Broekhuizenvorst om de vogel te bewonderen.
“Maar het zijn niet alleen mensen uit
Limburg, ze komen van heinde en verre
voor deze vogel. Ik heb vandaag zelfs
mensen uit Luxemburg gesproken en ik
hoorde verschillende mensen Engels
praten”, vertelt Mariet. “Het is echt
kicken dat zoveel mensen gekomen
zijn voor een vogeltje dat ik ontdek
heb. Ik krijg al de hele dag allemaal
felicitaties van mensen.”

’Het was het
helemaal waard’
Ook Pieter van Veelen hoorde dinsdagavond via internet dat er een zeldzame vogel gespot was. De Groninger
stapte ’s ochtends vroeg om 05.00 uur
in de auto om naar Limburg te rijden.
“Het duurde nog tot 15.00 uur voordat
ik de vogel daadwerkelijk zag, maar
het was het helemaal waard”, vertelt

hij, terwijl hij uitgerust met fototoestel
en verrekijker apart van de drukte een
sigaretje staat te roken. “Ik kan even
rust nemen, ik heb de vogel vandaag al
een paar keer gezien. De meeste mensen die er nu nog zijn, hebben hem
nog niet gezien.” Terwijl hij dit zegt,
klinkt er geroep. “Daar zit hij!” De hele
groep verplaatst zich in rap tempo
met al zijn apparatuur naar de andere
kant van het weiland. “Rustig!”, roept

iemand anders. “Niet met z’n allen, zo
jagen we hem weg.”

Ontzettend zeldzaam
Pieter legt uit waarom dit kleine
vogeltje zo’n grote groep mensen op
de been heeft gekregen. “De witkopgors is ontzettend zeldzaam. Zijn broedgebied schuift op, weg uit Nederland.
Vroeger waren er hier veel meer van
deze vogels, maar nu komen ze bijna

nooit meer. Sinds 2000 zijn er nog maar
vier witkopgorsen gespot.” Pieter is
een fanatieke vogelaar. “Ik probeer
zoveel mogelijk nieuwe soorten te zien,
maar dat wordt steeds moeilijker. Soms
zie ik dertig nieuwe soorten per jaar,
maar dit jaar waren dat er maar zes.
In 2008 heb ik ook al eens een poging
gedaan om de witkopgors te zien, maar
dat mislukte. Dit keer kwam ik gelukkig
niet tevergeefs.”

Waterschap Peel en Maasvallei

Informatieavond dijkversterking
in Lottum
Waterschap Peel en Maasvallei organiseert op dinsdagavond 15 december
een informatieavond over de geplande dijkversterking in Lottum. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 uur tot 21.00 uur in Café Den Hook in Lottum.
Waterschap Peel en Maasvallei
versterkt de komende jaren de dijken
in de gemeente Horst aan de Maas, in
Lottum en Grubbenvorst. Een deel van
de dijken voldoet op dit moment niet
aan de veiligheidsnorm van 1 op 250.

Dat wil zeggen dat de dijk niet bestand
is tegen een overstroming die één keer
in de 250 jaar voor kan komen. Door
het versterken van de dijk bereidt het
Waterschap zich voor op de toenemende hoeveelheid water in de

Fietser botst
met auto

Maas.
Na het hoogwater in 1993 en 1995
zijn er in 1996 in korte tijd nooddijken
aangelegd. Destijds was de gedachte
dat door het verruimen van de Maas
verdere maatregelen onnodig zouden
zijn. De Maas kan echter niet voldoende verruimd worden waardoor
verhoging en versterking van de dijken
noodzakelijk is. Het Waterschap is

van plan om in 2017 te starten met
de werkzaamheden en streeft ernaar
om de dijkversterking in dat jaar ook
afgerond te hebben.
Tijdens de informatieavond presenteert het waterschap haar plannen en is
er de gelegenheid om kaarten en tekeningen te bekijken en om vragen te stellen.
De zaal gaat om 19.00 uur open, vanaf
19.30 uur start het officiële programma.

Aanbieding

Op de Stationsstraat in Hegelsom zijn dinsdag 8 december een
automobilist en fietser met elkaar in botsing gekomen. Daarbij raakte
niemand gewond.
Volgens een woordvoerder van
de politie reed de fietser, een
86-jarige man, plotseling de weg
op. De auto, bestuurd door een
27-jarige man, probeerde een
botsing te vermijden door hard te
remmen, maar raakte daardoor in

een slip en raakte de fietser
alsnog. Daarbij liep de fiets lichte
schade op, evenals de achterruit
van de auto. De politiewoord‑
voerder geeft aan dat beide
personen verder geen verwondingen hebben opgelopen.

5-gangen menu aan de Maas

€57,00

€28,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Brand in cel Ter Peel
In een cel in de Penitentiaire Inrichting Ter Peel in Evertsoord heeft vrijdag 4 december een kleine brand
gewoed. Daarbij vielen geen slachtoffers.
De brand ontstond rond 15.00 uur
door een deken die om onbekende
reden had vlam gevat. Daardoor
kwam het cellenblok vol rook te staan.

Een woordvoerster van de gevangenis
laat desgevraagd weten dat er niemand
gewond is geraakt en dat het blok
tijdelijk werd ontruimd. “Er is snel en

Heerlijke chocolade cake!

effectief gehandeld. In verband met
rookontwikkeling is het altijd
verstandig een afdeling te ontruimen,
zodat alles gelucht kan worden.”

Gescheiden afvalinzameling
Roeffen Mart onsuccesvol
De proef met gescheiden afvalinzameling in speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst heeft nog niet het
gewenste resultaat opgeleverd. Dat heeft een woordvoerder van gemeente Horst aan de Maas desgevraagd laten
weten.
waarin bezoekers PMD (plastic,
metalenverpakkingen en drankpakken) en restafval konden achterlaten.
De proef heeft enkele maanden
geduurd, maar niet het beoogde
resultaat opgeleverd, aldus de
woordvoerder. “Het bleek dat al het

afval toch in één container werd
gedaan. We hebben daarom
besloten voorlopig één container
dicht te laten. In het voorjaar gaan
we de proef nogmaals uitvoeren en
daarbij de bezoekers extra infor‑
meren over wat de bedoeling is.”

Bezwaren tegen
bouwvergunning Tienray
Er zijn zes bezwaarschriften ingediend tegen de door gemeente Horst aan de Maas verleende
bouwvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Tienray.
De voorzieningenrechter in
Roermond heeft zich vrijdag
4 december over de verleende
bouwvergunning gebogen.
De aanvrager wil een gebouw voor
de huisvesting van arbeidsmigranten
realiseren aan de Nehobolaan in

Tienray. Tegen dit voornemen zijn zes
bezwaarschriften gekomen.
De voorzieningenrechter bekijkt nu of
de vergunning rechtmatig is verleend.
De rechter heeft tijdens de zitting nog
geen uitspraak gedaan over deze
zaak. Deze uitspraak wordt binnen

een tot twee weken verwacht.
“Vooruitlopend op de uitspraak
overweegt de aannemer om alvast
op eigen risico te beginnen met de
bouwwerkzaamheden”, aldus een
woordvoerder van de gemeente
Horst aan de Maas.

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

Alle soorten bestratingen

Alle soorten tegelwerk

Alle soorten buiten tegels
Alle soorten klinkers

Alle soorten keramische tegels
voor binnen en buiten

Grind, zand en cement

Complete badkamers

Wind- en schaduwdoeken

Piazzetta pelletkachels

Hoebertweg 6, 5966 ND America

www.vanrengsbestratingen.nl

www.vanveggeltegels.nl

Jumbo in Sevenum is elke zondag open van 11.00 tot 17.00
uur

Elke zondag open van 11.00 tot 17.00 uur
Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

facebook.com/jumbosupermarkten

Jumbo, Sevenum, Horsterweg 64

16c55a4c-c790-4ef8-84c3-c706674d527f.indd 1
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• 7 jaar garantie
• Schadeherstel voor
alle verzekeraars
• Gratis vervangend vervoer
• Ruitvervanging en reparatie
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HALLO in Brazilië
Richard Jakobs en Bianca Smits uit Horst maakten, met de HALLO in de koffer, een reis door het gebied de
Pantanal in Brazilië. Dit is het grootste moeraslandgebied van de wereld. Een zeer waterrijk gebied met vele
soorten dieren en planten. “Wij bezochten het Braziliaanse deel van de Pantanal en we verbleven daar als
enige twee toeristen op een Braziliaanse boerderij, fazenda Xaraes, daar waar de Braziliaanse cowboys
dagelijks hun kudde van zo'n 1.800 runderen verzorgden. Naast de boerderij liep een rivier waar we, onder
begeleiding van een gids, gingen vissen naar piranha's met als aas stukjes rundvlees. De hengel met vlees
lag amper in het water en de piranha's wisten meteen wel raad met het vlees. Al het spektakel in het water
bleef niet onopgemerkt want binnen een uur hadden we bezoek van wel elf kaaimannen die, als ze de kans
kregen ons aas, onze gevangen vis of onze kuiten wel als lekker hapje wilden.”

Geldig van wo 9 t/m di 15 december 2015

De proef werd in juli van dit jaar
gestart. Gemeente Horst aan de Maas
wilde onderzoeken of het gescheiden
inzamelen van afval in de openbare
ruimte succesvol kan zijn.
Daarvoor werden bij de
speeltuin twee containers geplaats

GD
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RTING
OP VERH

Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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Stem en maak kans op een kerstpakket

Burger zelf verantwoordelijk

Bestrijding ongedierte
Gemeente Horst aan de Maas gaat ongedierte als de bruine en zwarte
rat niet meer bestrijden op particulier eigendom. Ook bedrijven moeten
zelf zorgen voor de bestrijding van deze dieren.
Wanneer inwoners ongedierte
aantreffen in of rondom de woning,
bellen ze vaak als eerste de gemeente. Tot nog toe geeft de gemeente in
deze gevallen advies en gaat ze over
tot bestrijding. Ze constateert echter
dat het advies vaak niet wordt
opgevolgd, met als gevolg dat de
medewerkers regelmatig op dezelfde
plek komen om opnieuw te bestrijden. Gemiddeld worden op jaarbasis
400 à 500 manuren besteed aan
ongediertebestrijding. De gemeente
wil nu het huidige beleid aanpassen,
zodat mensen zelf verantwoordelijk

HALLO Kerst top 10

De kerstboom mag weer naar binnen en de ballen, engeltjes en slingers opgepoetst: Kerst staat voor de deur.
Inmiddels hoort daar ook traditioneel de HALLO Kerst top 10 bij. Elk jaar maakt HALLO Horst aan de Maas een
overzicht met de meest geliefde kerstliedjes uit Horst aan de Maas. Want wat zegt nu meer Kerst dan kerstliedjes?
Geef jouw favorieten aan ons door en maak kans op een mooie prijs.

worden voor het weghalen van
ongedierte. Dit geldt dan voor zowel
de bruine als zwarte rat.

Burgers actief
betrekken
De muskusrat wordt door
Waterschap Peel en Maasvallei
besteden. Door inwoners actief te
betrekken bij ongediertebestrijding en
te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid hoopt de gemeente dat zij
nauwelijks nog hoeft te bestrijden bij
particuliere woningen.

Cateringservice

Jolanda Pouwels

Wie kookt er
met Kerst?
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

Ook in h

et weeke

nd!

IMPLANTEREN, GEBITSPROTHESE
EN NAZORG ONDER ÉÉN DAK
U kunt bij ons terecht voor:

• Gebitsprothese (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. 077 - 398 88 45
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel • Tel. 0413 - 820 270
Botermarkt 57, 5404 NV Uden • Tel. 0413 - 820 393

Burg Termeerstr. 12
Grubbenvorst
OPEN HUIS

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

Donderdag 17 dec. 19:00-20:00 uur
Zaterdag 19 dec. 11:00-12:00 uur
Goed onderhouden 2-onder-1 kapwoning met 4 slk., carport en garage.
Woonopp. 140 m2. Perceel 207 m2.
Vraagprijs €

181.000,00 k.k.

Tel. 077-3968992
www.boonenmakelaardij.nl

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●
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Blitterswijck

Misschien heb jij hele goede
herinneringen aan kerstmuziek van
The Beatles of krijg je het spontaan
warm van de soundtrack van films als
Home Alone? Heb je een hekel aan
Flappie of kun je niet zonder een
Bakske vol met Stro met Kerst? Laat het
ons weten.
De afgelopen jaren klom Youp van
’t Heks Flappie steeds hoger, tot deze
in 2013 de eerste positie behaalde.
In 2014 werd het nummer van de troon
gestoten door een gedeelde eerste
plaats van Wham met Last Christmas
en Mariah Carey met All I want for
Christmas for You. Vaste waarden in de

top 10 zijn onder andere Happy Xmas
van John Lennon en Fairytale of New
York van The Pogues en Kirsty MacColl.
Ben je het hier volmondig mee eens of
zou je deze nummers juist graag eens
uit de lijst willen zien verdwijnen om
plaats te maken voor jouw persoonlijke
topper?
Het enige dat je hoeft te doen is te
stemmen op je favoriete kerstnummer
en uitleggen waarom nou juist dat ene
liedje jouw stem verdient.
Met jouw stem maak je kans
op een kerstpakket van boerderij
‘t Platteland ter waarde van 50 euro.
Om het je makkelijker te maken,

hebben we alvast een aantal opties
gegeven, maar mocht je favoriet in
deze lijst ontbreken, kun je die altijd
toevoegen. Tot maandag 21 december
12.00 uur kun je je stem bekendmaken.
Vergeet niet je motivatie in te vullen
voor je nummer één. Onder de inzendingen verloten we het kerstpakket van
Boerderij ’t Platteland.
In de uitgave van woensdag
23 december presenteren we de HALLO
Kerst top 10. De liedjes zijn dan ook via
onze website te beluisteren. Ook de
winnaar wordt dan bekendgemaakt.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Service corner in Melderslo
bij Spar
Er komt toch een multifunctionele service corner in Melderslo. Bij wijze van proef komt deze voor een jaar
in een buitenmuur van supermarkt De Spar. Op maandag 11 januari organiseert de dorpsraad een
informatiebijeenkomst.
De pinautomaten in Melderslo en
Swolgen sloten met ingang van 1 juli
2014. Het gebruik van de automaten
zou niet in verhouding staan met de
kosten, stelde de Rabobank destijds.
Op verzoek van de gemeenteraad is
de gemeente in gesprek gegaan met
een bedrijf dat multifunctionele

service corners plaatst waar mensen
onder andere kunnen pinnen, maar
bijvoorbeeld ook geld kunnen storten
of hun ov-chipkaart kunnen opladen.
In Melderslo is nu een locatie gevonden
voor deze service corner. De informatieavond vindt plaats in MFC De Zwingel
en start om 20.00 uur.

Ook in Swolgen wordt
momenteel bekeken waar de
service corner geplaatst kan worden.
Volgens Edaurd Maas van de
dorpsraad moet daarvoor eerst alles
afgestemd worden. De dorpsraad
hoopt in het voorjaar de service
corner te plaatsen.

Vrouw steekpartij Sevenum
blijft verdachte
De 28-jarige vrouw die op vrijdagavond 4 december is aangehouden na een steekpartij in Sevenum werd op
dinsdag 8 december voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zij blijft verdachte in de zaak. Over de identiteit van
het mannelijke slachtoffer wil de politie nog niks kwijt.
Het incident vond plaats in een
caravan aan Het Erf. Het gebeurde
rond 20.00 uur en de aanleiding ligt
vermoedelijk in de relationele sfeer.
De vrouw is vervolgens voor nader

onderzoek meegenomen naar het politiebureau. Zij heeft geen vaste woonof verblijfplaats. De politie verrichtte tot
en met maandag 7 december forensisch onderzoek in en rond de caravan.

Op dinsdagmiddag 8 december
maakte het Openbaar Ministerie
bekend dat de verdachte de komende
twee weken nog vastgehouden wordt
in afwachting van haar proces.
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Verhalen van Ter Peel

‘Iedere gedetineerde heeft
haar eigen verhaal’
5/6

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. Deze week Myriam Nourredine, gedragstrainer.

waarvan ze denken dat het hen wat
oplevert.” Betere Start is een landelijk
project en na acht jaar heeft het
intussen zijn effectiviteit bewezen.
Aanleiding was een onderzoek van de
Universiteit van Utrecht. Centraal stond
de vraag hoe voorkomen kan worden
dat een kind van een moeder die in
detentie heeft gezeten, zelf in de
hulpverlening terecht komt. Vrouwelijke
gedetineerden uit het hele land kunnen
zich aansluiten bij het programma.
“De cursus bestaat uit veertien sessies,
waarvan er vier plaatsvinden bij de
deelneemster thuis, nadat ze haar
detentie heeft uitgezeten. Zo weten we
of dat wat ze geleerd hebben, ook in
de praktijk wordt uitgevoerd. Het doel
van de training is sociaal wenselijk
gedrag te bevorderen en ongewenst
gedrag te verminderen.”

Spelen, aandacht
geven en prijzen

Myriam Nourredine
Zo’n acht jaar geleden startte in
PI Ter Peel, in samenwerking met
de Universiteit van Utrecht, de pilot
Betere Start. Gedetineerden met
kinderen krijgen de mogelijkheid

om deel te nemen aan een
opvoedcursus. Hier krijgen ze
handvaten aangereikt hoe ze na hun
terugkeer in de maatschappij voor hun
kinderen kunnen zorgen. Het is geen

verplichte cursus. De vrouwen kiezen
hier vrijwillig voor, geeft Myriam
Nourredine (46) aan. “Anders krijg je
wat wij aangepast gedrag noemen.
Dan gedragen ze zich op een manier

Tijdens de trainingen wordt er
gewerkt op basis van een piramide die
bestaat uit verschillende lagen. “In de
onderste laag richten we ons op spelen
met het kind, aandacht geven en prijzen
en daarmee bouw je een goede band op
met je kind. De daaropvolgende lagen
gaan over grenzen stellen, negeren,
het geven van een time-out en andere
consequenties. Gaat er in een van de
toplagen iets niet goed, dan keren we
altijd terug naar de eerste”, legt Myriam
uit. “Het gaat erom dat ze grenzen leren
stellen en hun kind prijzen wanneer het
iets goed heeft gedaan.” De training
is gebaseerd op het Amerikaanse
Incredible Years ouderprogramma, in
het Nederlands ‘Pittige jaren’ genoemd.
“Ieder nieuw onderdeel begint met
een brainstorm. De deelneemsters zijn
daarin sturend, het moet vanuit de groep
komen. De trainers dragen geen oplossingen aan. We werken veel met videofragmenten en rollenspellen. We merken
dat dit een goede manier is om hen

bewust te maken van de consequenties van hun handelen. We verwachten ook dat ze thuis oefenen. Van
belang is dat zij beseffen dat zij een
voorbeeldfunctie hebben, hun kind
spiegelt zich aan hen. We veroordelen echter niet en gaan ook niet met
een vinger wijzen. Dat is voor hen zo
belangrijk, dat ze vertrouwen krijgen
van iemand.” De deelneemsters
worden tijdens de training op diverse
manieren gestimuleerd. “Wie met een
goed idee komt, krijgt een smiley.
Bij een bepaald aantal smileys mogen
ze een klein cadeautje uitzoeken voor
hun kind.”

Geen spijt gehad
Voorheen werkt Myriam
als PIW-er (Penitentiair
Inrichtingswerker). “Bij de start van
de pilot zochten ze iemand met een
hbo-opleiding die ervaring had met
kinderen. Ik werd uitgekozen en ik
heb er geen spijt van gehad.”

Niet zomaar
oordelen
Ze noemt haar werk een wereldbaan. “Het is zo dankbaar. Elke week
hoor je die verhalen en met elk
klein succesje dat behaald wordt
zijn wij en zij zo blij. Dat geeft echt
voldoening.” Voor veel gedetineerden zijn hun kinderen de drijfveer
om snel weer op de been te komen.
Echter, binnen is het vaak veiliger
dan in de buitenwereld. “Hun bedje
is echt niet gespreid. Vaak worden ze
eenmaal buiten weer geconfronteerd
met de problemen die ze hiervoor
hadden en waardoor ze in de gevangenis terecht zijn gekomen. Het zou
mooi zijn als iedereen niet zomaar
zou oordelen. Iedere gedetineerde
heeft haar eigen verhaal. Iedereen
krijgt problemen op zijn pad. De
uitdaging is om het zo te draaien dat
daar iets positiefs uitkomt.”

Zaterdag 12 DEC - START VOORVERKOOP

Prinsenproclamatie, Pronkzitting &
Horster Carnavalsmatinee
Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

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

NOVEEN ST. CLARA
Belangrijk. Vraag alleen positieve
dingen. Bid 9 dagen het
weesgegroet bij een brandende
kaars. Vraag twee dingen die vast
onmogelijk lijken om verhoord
te worden en iets wat u ter harte
ligt. Laat de negende dag de kaars
opbranden en publiceer dit bericht.
U krijgt wat u vroeg. P.J.

HEERLIJK

GOURMETTEN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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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.
Biedt zich aan om ± 2,5 uur te
poetsen. Tel. 06 13 93 39 24.
Te huur in Winterberg 4-persoons
appartement, ideaal met kleine
kinderen, info kijk op facebookpagina
Winterberg Appartement, of mail naar
jeanne.verdellen@hotmail.com,
tel. 06 46 32 00 39.
Te koop kerstbomen.
Doolgaardstraat 33, tel. 077 398 54 02.
Grip op leren en opgroeien!
Reach Up voor hulp bij: (begrijpend)
lezen, spelling, rekenen, Nederlands,
Engels, zaakvakken, leren leren,
dyslexie specialist, autisme,
A(D)HD. Ook PGB. Gratis intake.
tel. 06 50 27 19 73 www.reachup.nl
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
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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
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
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.
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Noëits miër same leef en leid deile
Noëits miër same wiekèndjes weg.....
Noeits miër same traone vân ut lache
Noeits miër same..... met dich
Wât zulle we dich gaon misse
Wât hâjje weej dich gaer nag langer beej ôs
wille hebbe mâr ut haet ni zoë meuge zien

Thea van Kuyck - Arts
echtgenote vân

Jac van Kuyck
Ze is euverleeje in de laeftiéd vân 76 jaor.
Grubbevors, Jac
Serûm, Willy & Marc
Tessa & Nick
Tom
Grubbevors, Geert & Wendy
Femiélie Arts
Femiélie van Kuyck
7 december 2015
Burg. Gielestraot 7, 5971 VN Grubbevors
We zien vur ut lets same met Mam op zaoterdig 12 december
um 14.00 oor in zaal Boszicht, Provincialewaeg 2 te Maasbree.
Aansloétend begeleide we Mam in beslaote kring
nao ut crematorium.
Ge kunt persoënlik aafscheid neme vân Mam
op vriédig 11 december vân 19.00 tot 20.00 oor
in Aafscheidscentrum “de Baersdonck”,
Kloësterstraot 76 te Grubbevors.

De sterke boom,
waaronder wij altijd hebben kunnen schuilen,
is niet meer.
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 onze opa

Wim (Spijke Wum) Litjens
echtgenoot van

Toos Litjens-Jans
* Meerlo, 23 01-1929

† Horst, 07-12-2015

Hegelsom Anita en Jan
Monique
Marc en Lieke
Beringe Marjo en Marcel
Marlon en Diederik
Charlotte
Swolgen Martien en Ramborg
Ilse
Alette
Hilde
Swolgen Jos en Nicole
Manouk
Joep
Correspondentieadres:
Van Weedtstraat 1, 5866 BL Swolgen
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van Wim te nemen
op donderdag 10 december van 15.00 tot 17.00 uur
in Hof te Berkel 125, 5961 KX Horst.
De H. Mis wordt gehouden op zaterdag 12 december om 10.00 uur
in de H. Lambertuskerk te Swolgen waarna wij als gezin Wim
begeleiden naar Crematorium Boschhuizen te Venray.

Vur diegene die bloome wille gaeve, en gift vur de Mart Roeffen
Stichting is vur ut laeve. Heejveur zien collectebusse aanwezig.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

En persoënlik woord vân dank aan dokter Frans van de Ven
en de megjes vân de thuiszorg.

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

Iedere dag werd de wereld kleiner
de mogelijkheden minder
de levenswil bleef
het leven niet

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het zo ontzettend moedig gedaan.
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden
en wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Met grote droefheid geven wij kennis van het overlijden van

Theo Heuvelmans

Na een kort, intensief ziekbed is veel te jong, in de leeftijd van 69 jaar
van ons heengegaan mijn lieve man, ôzze pap en superlieve opa

Annie Heuvelmans - Camps

Jan van Helden

Hij overleed in de leeftijd van 77 jaar.

Annie van Helden-Baltussen

echtgenoot van

echtgenoot van

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

Hegelsom: Annie
Amersfoort: Marc † en Lianna
Horst: Linda en Wilbert
Maartje
Bram
Hegelsom, 6 december 2015
Bakhuuske 26, 5963 HD Hegelsom
De crematie heeft in besloten kring plaats gevonden.

Dag en nacht bereikbaar

Horst Annie
Tienray Mario en Francien
Rik, Loes
Venlo, 3 december 2015
Familie van Helden, Zwaluwstraat 4, 5961 VW Horst
De crematiedienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 8 december
in Crematorium Boschhuizen, te Venray.

Op woensdag 3 december 2015 stierf vrij onverwacht
ons lid en coördinator jeugdzaken van
Hengelsportvereniging ’t Bliekske Horst

Jan van Helden
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

Namens bestuur en leden
wensen wij Annie en familie veel sterkte toe.
T (077) 398 70 99 Horst aan de Maas
info@theoarts.com

www.theoarts.com

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

Te huur loods en opslagruimte,
ook caravanstalling omgeving Horst.
Van Helden tel. 06 53 87 22 54.
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Gevolg hoge waterstand

Waterschap komt
huiseigenaren tegemoet
Dertien huiseigenaren die Waterschap Peel en Maasvallei aansprakelijk gesteld voor schade als gevolg van een
hoge waterstand, krijgen een financiële tegemoetkoming. Dat heeft het waterschap bekendgemaakt.

Gemeente verkoopt
deel kunstwerken
Gemeente Horst aan de Maas gaat een deel van haar kunstwerken
van de hand doen. Deze worden deels verkocht, deels weggegeven aan
een goed doel.

De dertien hebben allen een
woning die gelegen is aan de Groote
Molenbeek, tussen de Venloseweg en
de spoorlijn Sevenum. Als gevolg van
een ontoereikend onderhoud aan de
Groote Molenbeek was het grondwater
gestegen en hebben een aantal
bewoners langs de beek water- en
vochtproblemen in hun woning
gekregen. In 2012 stelden zij het
waterschap aansprakelijk voor deze
schade.

Volgens Waterschap Peel en
Maasvallei heeft zij bij de herinrichting
van de Groote Molenbeek in 2006
onderschat dat het onderhoud van de
beek op een andere, veel intensievere
manier en met andere machines zou
moeten plaatsvinden. Er zijn inmiddels nieuwe maatregelen getroffen die
ervoor moeten zorgen dat de waterstand definitief lager blijft.
Tijdens de behandeling van de
claims bleek dat een aantal wonin-

gen niet voldoet aan de basiseis van
waterdichtheid van kelder en souterrain. Daardoor kon het grondwater
binnendringen en ontstond optrekkend vocht. Het waterschap zegt niet
aansprakelijk te zijn voor schade die is
ontstaan door een bouwkundig gebrek.
Zij heeft echter besloten de huiseigenaren toch financieel tegemoet te komen
in de gevolgschade. De gevolgschade
bedraagt ruim 20.000 euro.

De meeste van deze kunstwerken
heeft de gemeente verkregen via de
Beeldende Kunstenaars Regeling
(BKR). Overheden kochten tussen
1956 en 1987 op grote schaal kunst
in om op die manier lokale
kunstenaars te ondersteunen.
Deze werken werden op veel plekken
in gemeentehuizen en andere
gemeentelijke gebouwen
opgehangen. Inmiddels is de collectie
zo groot dat er geen plek is voor al
deze kunstwerken. Een groot
gedeelte van al deze kunstwerken
die gemeente Horst aan de Maas in
haar bezit heeft, zijn daarom
opgeslagen in het gemeentedepot.

“Dit is zonde”, aldus de
gemeente. “Wij gaan zoeken naar
mogelijkheden om deze kunstwerken
weer onder de mensen te krijgen.
In eerste instantie krijgen kunstenaars de gelegenheid om eigen
BKR-werken terug te kopen tegen
taxatiewaarde. De overgebleven
kunstwerken worden vervolgens
verkocht tijdens een speciale veiling
waar alle inwoners aan deel mogen
nemen”, aldus de gemeente op haar
Facebookpagina.
De opbrengst van de verkoop
van de schilderijen komt ten goede
aan een cultureel maatschappelijke
bestemming in de gemeente.

(Foto: archief)

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

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

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Lorbaan
1 Veulen|
www.platteland.nu/restaurant
004-002_peel&maas_67mm
x 46mm_151119-02.pdf
1
19-11-15
12:54

HANSEN
VENRAY

0478-550990
info@autobedrijfhansen.nl

G E S P EC I A L I S E E R D I N

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.perfectfinishbv.nl
+31 6 48 35 24 27
Facebook.com/perfectfinishbv
info@perfectfinishbv.nl
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

REPARATIE
EN ACCESSOIRES
SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

IN NIE
HO UW
RS
T

PERFECT FINISH BV

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

REPAIRGSM HORST | HERSTRAAT 1A HORST | HORST@REPAIRGSM.NL
REPAIRGSM PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A PANNINGEN | PANNINGEN@REPAIRGSM.NL

WWW.REPAIRGSM.NL
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Je moeder en oma blijft je moeder en oma
zo eigen en vertrouwd
Je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt
Maar eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan
Je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan

Nelke Huijs-Coumans
echtgenote van

Bèr Huijs †
Ôs moek, oma en superoma overleed, als oudste inwoonster van
de gemeente Horst aan de Maas in de leeftijd van 104 jaar.
Horst,
Horst,
Horst,
Meijel,

Piet †en Wies †
Thei † Dien en Harrie
Huub †
Mia en Joep
En oma’s klein- en achterkleinkinderen
en achterachterkleinkinderen
Hoije Medou

Sevenum, 8 december 2015
Correspondentieadres: Vissersweg 10, 5768 PW Meijel
De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op zaterdag 12 december 2015 om 16.00 uur in crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Bijeenkomst in het crematorium om 15.45 uur.
In de avondwake van vrijdag om 19.00 uur in de aula van
Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst
zullen wij ôs moek en oma bijzonder gedenken.
Ôs moek en oma is opgebaard op haar kamer 1001
van verpleeghuis Sevenheym te Sevenum waar u vrijdag
van 18.00 tot 18.45 uur afscheid van haar kunt nemen.
Wij zijn erg dankbaar voor de liefdevolle verzorging die zij
in verpleeghuis Sevenheym te Sevenum mocht ontvangen.

“Ut is moj gewest...”
Mama is gestorven, wilskrachtig en sterk.

Mie Janssen - Aerts
echtgenote van

Jan Janssen †
Zij overleed thuis in de leeftijd van 85 jaar.
Sjan Janssen en Ton Panken
Marie
Gerdien Janssen
Peter Janssen en Anne-Mieke Gerrits
Niels, Thijs
Familie Aerts
Sevenum, 5 december 2015
Correspondentieadres:
Noorderakerweg 77, 1069 LN Amsterdam
De plechtige uitvaartdienst heeft plaats gevonden
op donderdag 10 december om 14.30 uur in de parochiekerk
van de H.H. Fabianus en Sebastianus te Sevenum, waarna wij mama
te ruste hebben gelegd bij papa op het kerkhof aldaar.

Ter kennisgeving
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
hartelijkheid, bezorgdheid en liefde is plotseling van ons
heengegaan mijn broer, onze zwager en oom

Jos van Heijster
Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar.
Familie van Heijster
27 november 2015
Correspondentieadres: Schoolstraat 54, 5961 EH Horst

Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Herinner mij niet in sombere dagen.
Herinner mij in de stralende zon.
Herinner mij hoe ik was, toen ik nog alles kon.
Bedroefd, maar ook dankbaar dat haar verdere pijn bespaard is
gebleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen
van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en trotse oma
Wij willen iedereen bedanken voor de troostrijke woorden,
lieve kaarten en berichtjes, bloemen en aanwezigheid
bij het afscheid van mijn man, özze pap en opa

Sjraar van Enckevort

Ria Custers - Verhulst
echtgenote van

Mart Custers
Zij overleed in de leeftijd van 69 jaar.

Corrie van Enckevort-Nelissen
Kinderen en kleinkinderen
Horst, december 2015

Te koop grote kerstbomen 1.50m tot
3.50m € 10.00 per stuk. P. Kleuskens
Langevenseweg 7, 5962 NK Melderslo.

Livemuziek voor je feestje
www.jackenjolanda.nl
tel. 06 54 63 00 25.

Anja en Julio
Raquel en Sergio
Xandro
Andrea

Mart

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.
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
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
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
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.
Geluksengeltjes By Sylf! Nieuw in
Broekhuizenvorst! Geluksengeltjes
en nog meer mooie sieraden...
Like: www.facebook.com/bysylf
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.
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.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
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.
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.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of hulp
bij mantelzorg? Kijk op onze site of bel
077 467 01 00.
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

Fijn dat jullie er voor ons waren.
De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 19 december
om 18.00 uur in de H. Lambertuskerk in Horst.

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Ingrid en Jeroen
Pim
Jikke
Janne
Puck

Venlo, 4 december 2015
Correspondentieadres: Torenstraat 1, 5961 TG Horst
De crematieplechtigheid heeft inmiddels in besloten kring
plaatsgevonden.

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600
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Rechtbank van Roermond

Celstraf voor poging
tot verkrachting
in Sevenum
Eén van de verdachten in de verkrachtingszaak in Sevenum uit 2014
is veroordeeld tot vier jaar celstraf. Voor betrokkenheid bij een poging
tot verkrachting in Tienray is deze verdachte, Nicole H. (26),
vrijgesproken. Dat oordeelde de rechtbank van Roermond op dinsdag
8 december.
De Duitse H. werd verdacht van
medewerking aan drie pogingen tot
verkrachting, samen met de 38-jarige
Piëtro T. uit Kessel. In december 2014
werden de twee hiervoor opgepakt.
In twee van deze zaken, een poging
tot verkrachting in Sevenum en in het
Gelderse Malden, heeft de rechtbank
H. medeplichtig bevonden. Zij wordt
daarom veroordeeld tot een
gevangenisstraf van vier jaar.
Daarnaast moet zij ook een
schadevergoeding van bijna 3.000
euro betalen aan het slachtoffer uit
Maasbree van de verkrachtingszaak in
Sevenum.

wordt H. schuldig bevonden aan het
medeplegen van een poging tot
verkrachting. De verdachte is samen
met haar medeverdachte op pad
gegaan met het doel om meisjes uit
te zoeken, in de auto te trekken om
ze vervolgens te verkrachten, stelt de
rechtbank.

Ontkende haar
betrokkenheid

Nicole H. werd ook verdacht
medeplichtig te zijn aan een poging
tot verkrachting in Tienray op
31 augustus 2013. Een 22-jarige
vrouw werd toen van haar
fiets getrokken en in een auto
meegenomen. Ook dit slachtoffer
wist te ontsnappen. H. ontkende
Op 21 november 2014 probeerde haar betrokkenheid in deze zaak en
kreeg hierin gelijk van de rechtbank.
H. met haar handlanger in Sevenum
Ook verklaarde H. dat zij in de zaak
een 17-jarig meisje uit Maasbree te
ontvoeren. Zij werd op de Goenjeweg in Sevenum het slachtoffer juist had
willen helpen en dat zij onder invloed
van haar fiets getrokken en in de
kofferbak van een auto meegenomen. van drugs was en pas wakker werd
op het moment dat het slachtoffer al
Daar werd zij mishandeld en
in de auto zat. Deze verklaring werd
gedwongen een vloeistof te drinken.
door de rechtbank ongeloofwaardig
Uiteindelijk wist het meisje aan
en onbewezen geacht.
haar ontvoerders te ontsnappen.
De strafzaak tegen mede
Het tweetal werd ook verdacht van
verdachte Piëtro T. volgt later.
een poging tot verkrachting van een
Hij wordt verdacht van meerdere
meisje in Malden, op 19 september
pogingen tot ontvoering en
2014. Hier kon het slachtoffer
verkrachting in de omgeving van
ontkomen, nadat de man haar
aangevallen had. Voor beide gevallen Noord-Limburg.

Meisje wist te
ontsnappen

Koop een Kerstman,
krijg een huis
Wie zijn huis wil verkopen, moet soms creatieve manieren bedenken om de aandacht van potentiële
kopers te trekken. Zo ook de eigenaren van deze woning aan het Moleneind in Meerlo. Zij verkopen de
Kerstman in hun tuin en gegadigden krijgen daar gratis een huis bij.

GEFELICITEERD !
GEFELICITEERD !

Centrummanagement

Gezamenlijke
koopzondag in Horst
De winkels in Horst zijn vanaf komend jaar in elk geval elke laatste
zondag van de maand open. Dit is overeengekomen na een evaluatie van
het convenant dat het voor winkeliers mogelijk maakte om zelf te
bepalen of ze op zondag open gaan.
“Het laatste weekend van de
maand wordt dan in feite een
koopweekend”, zegt Jan Nabben van
centrummanagement Horst. “Uit de
evaluatie is naar voren gekomen dat
de aanpak zoals die nu is niet werkt”.

Zelf bepalen
wanneer open
De aanpak waar Nabben het
over heeft komt voort uit het
convenant dat een wijziging van de
Winkeltijdenverordening mogelijk
maakte. De ondernemers in het
centrum van Horst mochten hierdoor
zelf bepalen wanneer ze open
gingen. “Alleen de supermarkten en
een enkele andere winkelier zijn nu
op zondag open. Daarom hebben we

besloten vaste data in te voeren
waarop iedereen open gaat”, aldus
Nabben. Er is gekozen voor een
nieuwe opzet van de koopzondag.
Die komt er op neer dat aan de
koopzondag een thema wordt
gekoppeld. Deze is dan vanaf vrijdag
in iedere winkel is te zien. Op deze
manier moet de koopzondag meer
beleving krijgen. Het centrummanagement heeft afgelopen zomer
een onderzoek uitgevoerd onder
bezoekers aan het centrum van
Horst. Daaruit blijkt onder meer dat
52 procent de nieuwe openingstijen
op zondag beter vindt. Een woordvoerder van de gemeente laat weten
dat alle winkels in Horst aan de
Maas zelf mogen bepalen of ze al
dan niet open gaan op zondag.

ANCO LIFESTYLE CENTRE

GEMEENTEWINNAAR
GEMEENTEWINNAAR HORST
HORST AAN
AAN DE
DE MAAS
MAAS

2ee PLAATS
PROVINCIE
LIMBURG
ANCO LIFESTYLE
CENTRE
SILVER HORST
AWARD
GEMEENTEWINNAAR
AAN DE MAAS
EINDCIJFER
9,12
2e PLAATS
PROVINCIE
LIMBURG
SILVER AWARD
EINDCIJFER 9,12
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familie
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Heel gewoon,
heel bijzonder,
gewoon een heel bijzonder mens.
Na een kort ziekbed is in de vroege ochtend
van 8 december vredig ingeslapen mijn lieve man,
onze pap, schoonvader en opa

Huub Boers
echtgenoot van

Erna Boers - Hermans
Hij overleed in de leeftijd van 89 jaar.

Grubbenvorst, Erna
Utrecht, Marion en Herman
Job
Juul en Bram
Reuver, John en Deborah
Kennard
Ismay
Trevor
Ashley en Roel
Spoorstraat 25
5971 BA Grubbenvorst
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Huub op zondag 13 december om 11.00 uur
in zaal Boszicht, Provincialeweg 2 te Maasbree.
Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
op zaterdag van 15.00 - 15.45 uur in rouwcentrum St. Martinus,
hoek Prof. Gelissensingel / Tegelseweg te Venlo.

Een harmoniehart klopt niet meer….
Met veel verdriet en bijzonder mooie herinneringen
nemen wij afscheid van ons erelid

Huub Boers
Zijn eerste kennismaking met de harmonie was op de klarinet.
Na enige jaren van afwezigheid was hij vanaf 1985 met volle overtuiging bestuurlijk actief voor onze vereniging.
De laatste jaren stonden vooral in het teken van het enthousiast
bezoeken van concerten en genoot hij bekendheid als de altijd
trouwe bezorger van verjaardagskaarten.
Huub genoot van de harmonie en de harmonie
genoot van Huub.
Onze gedachten gaan uit naar Erna, kinderen, kleinkinderen
en verdere familie en wensen hen veel sterkte
bij het verwerken van dit verlies.
Huub, rust zacht.

Je muziekvrienden van Harmonie St. Joseph Grubbenvorst

Al tekenend de tijd vergeten!
Iédereen die tekenen of schilderen
leuk vindt, kán het ook! Je kunt elk
moment instromen, want je wordt
persoonlijk begeleid. Op maandag bij
Helmie van de Riet 06 20 78 83 13/
helmievanderiet@kpnmail.nl
www.bengoedkoop.com
Bengoedkoop: dé marktplaats van Horst
aan de Maas voor van alles en nog wat!
Ga naar www.bengoedkoop.com
www.hetrotven.nl Is uw kind sportief
of vindt hij/zij het leuk om buiten
te spelen, maar heeft hij/zij ASS of
een aanverwante stoornis en is het
moeilijk in een grote groep? Kijk op
onze website of bel 06 45 66 19 93.
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.
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.
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.
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
Massagehealing. Klassieke en
energetische massage voor
ontspanning en klachten.
Info May Proosten 077 398 61 14.
Kerstbomen te koop Omorika € 8,-.
Akkerweg 6 Horst. Tel. 06 46 11 34 30.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Mooie kerstbomen te koop.
Alles boven 150 cm 10 euro per stuk.
Veulenseweg 17 grens Leunen/Veulen.
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
Te koop 4 winterbanden
met stalenvelg maat 185-60 in zeer
goede staat. Renault Clio 7-8 mm
profiel. Prijs 100 euro. 06 13 31 23 33.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Te koop kerstbomen Omorika
in pot, tot 2 meter € 7,-.
Tongerlostraat 21 Sevenum.
Gezond afvallen. In 8 stappen onder
professionele begeleiding naar een
gezond gewicht. In veel gevallen
vergoeding door zorgverzekeraar.
06 33 18 11 76, www.voeding-id.nl
Gevonden huissleutel met fietssleutel in Horst. Tel. 06 10 79 91 51.

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Te koop aardappelen, groente,
fruit en diversen. Ook kleine pakjes
hooi. Van Helden, Americaanseweg 41
Horst.

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

Verloren tussen Blauwververstraat
Horst en Bakhuuske Hegelsom via de
Stationsstraat roze key-koord met 3
sleutels. Tel. 06 41 81 29 51.
Te koop kertbomen Omorika, dinsdag
t/m vrijdag iedere middag, zaterdag
de hele dag. Alards-Reinders, Blaktweg
71, Melderslo. Tel. 398 41 52.

Voetreflexologie voor ontspanning en
klachten. May Proosten 077 398 61 14.
Kerstworkshops. Valise Atelier
& Natuur. Maak een kerststuk voor
binnen of buiten. Mooie natuurlijke
materialen en leuke vormen.
Kijk voor ideeën op onze website.
www.valise.nl Informeer naar de
mogelijkheden 06 12 69 79 35.
Verloren in Kasteelse Bossen
overzetbril. Tel. 077 398 47 96.
Per direct te huur woning in buitengebied Meterik. Tel. 06 12 04 24 51.
De tijd vergeten met tekenen.
Tekenen is een fijne hobby die veel
voldoening en waardering geeft.
Op maandag van 9.30 - 11.30 of van
20.00 - 22.00 uur. In Horst centrum bij
Helmie van de Riet 06 20 78 83 13/
helmievanderiet@kpnmail.nl
www.hetrotven.nl
Bent u op zoek naar een kleinschalige
dagbesteding/ vrijetijdsbesteding in
een prikkelarme groene omgeving
voor uw kind met autisme of
aanverwante stoornissen? Kijk op onze
website of bel 06 45 66 19 93.

Zo 13 december

Rommelmarkt
Horst
Mérthal 9.30 tot 15.30 uur
Gasthuisstraat 30, 5961 GA

Rommelmarkt Overloon
26 dec 2e kerstdag Raayhal

www.carbootsalehorst.nl
Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

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

In pot,
Met kluit
Gezaagd
In pot geteeld

(recht en vast in pot)

Vanaf
5 december
dagelijks open
van 08.00 tot
20.00 uur

- Vanaf 25 cm tot 300 cm

Kerstbomenkwekerij

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

Regionale
woon
afspraken
Gemeente Horst aan de Maas
heeft met zeven andere NoordLimburgse gemeentes en
provincie Limburg een regionale
structuurvisie Wonen opgesteld.
Met deze visie willen de gemeentes de regionale woningmarkt
een stimulans geven.
De gemeentes Beesel, Bergen,
Gennep, Mook en Middelaar,
Venlo, Venray, Peel en Maas, Horst
aan de Maas en de provincie
Limburg stelden samen de visie op.
Deze is gebaseerd op vijf pijlers.
De eerste pijler is nieuwbouw naar
behoefte. Dit betekent dat een
woningbouwgemeente niet méér
mag omvatten dan de voorspelde
groei. De tweede pijler is dat de
juiste woningen op de juiste plek
gebouwd worden. Dit betekent
dat er eerst wordt gekeken naar
het bestaande aanbod voordat
overgegaan wordt naar nieuwbouw.
Daarnaast wordt gekeken waar
reeds mogelijkheden zijn voor
nieuwbouw, voordat er een
nieuw woningbouwplan wordt
toegevoegd. De vierde pijler zijn
afspraken over de kwaliteit van
bestaande woningen. Voor de
kleinere kernen ligt de opgave hier
in het borgen van kwaliteit van de
leefomgeving. De laatste pijler gaat
over een levensloopvriendelijke en
duurzame regio.
De regionale structuurvisie
Wonen ligt vanaf 10 december
ter inzage. Daarna wordt deze
aan de gemeenteraden van de
acht gemeentes ter vaststelling
aangeboden.

Bezwaren
tegen
bouw
vergunning
Er zijn zes bezwaarschriften
ingediend tegen de door gemeente Horst aan de Maas verleende
bouwvergunning voor de
huisvesting van arbeidsmigranten
in Tienray.
De voorzieningenrechter in
Roermond heeft zich vrijdag
4 december over de verleende
bouwvergunning gebogen.
De aanvrager wil een gebouw voor
de huisvesting van arbeidsmigranten
realiseren aan de Nehobolaan.
Tegen dit voornemen zijn zes
bezwaarschriften gekomen.
De voorzieningenrechter bekijkt nu
of de vergunning rechtmatig is
verleend. De rechter heeft tijdens de
zitting nog geen uitspraak gedaan
over deze zaak. Deze wordt binnen
een tot twee weken verwacht.
“Vooruitlopend op de uitspraak
overweegt de aannemer om alvast
op eigen risico te beginnen met de
bouwwerkzaamheden”, aldus een
woordvoerder van de gemeente.
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HALLO op vakantie...

Woningstoffeerderij
R. van den broek
TRAPPENAKTIE
TRAPbEKlEdINg va E150,00!
incl. tapijt, gestoffeerd&garantie!
Advies & verkoop bij u thuis is al
9 jaar als erkend stoffeerbedrijf
onze service! GRATIS offerte bel:
tel. 077-3871782 of 06-16374514

FOTO ARCHIEF
OPRUIMING!
Trouw- & studiofoto’s E
10,gemaakt tussen 1997 en 2008
incl. tegoedbon 50% korting
op nieuwe shoot t.w.v. € 37,50

woningstoffeerderijvandenbroek.nl

St. Lambertusplein 2a
5961 EW HORST
t. 077 398 16 45

www.fotoid.nl

Nieuw telefoonnummer

Vrienden van Hof te Berkel
06 - 33 08 22 01

…in Peru
Carla en Jac Hanssen zijn op rondreis door Peru geweest. Hierbij kwamen ze ook uit bij een aantal
Uros-indianen die bij het Titikaka-meer in de buurt van de stad Puno leven. “Zij wonen op zelfgevlochten rieten eilanden en zijn een kleurrijke bezienswaardigheid. Het enorme Titikaka-meer ligt op
4000 meter hoogte in het Peruaanse en Boliviaanse Andesgebergte en is het hoogst gelegen bevaarbare meer ter wereld. Een bijzondere ervaring”, aldus het stel. De inwoners bekijken op de foto
geïnteresseerd de HALLO.

Openingstijden: maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddag van
13.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
U kunt spullen inleveren tijdens de openingsuren,
wij halen in overleg eventueel ook spullen bij u thuis op.
De Vrienden van Hof te Berkel, Venrayseweg 38a te Horst

Shift Four # is jarig!
Op 12 december organiseert Shift Four #
Birthday Party in OJC Phoenix
Pastoor Debijestraat 6a Hegelsom.

We bestaan dan één jaar! De deuren zijn geopend vanaf 19:00 uur.
Leeftijd is circa 13 jaar. De entree is 1 euro.
DJ Jeroen maakt er een knalavond van! Tot dan!

Ons bedrijf teelt vollegrondsgroenten en akkerbouwgewassen op
grotere schaal. Wij zijn van oudsher gespecialiseerd in de teelt van
ijsbergsla voor de versmarkt en de verwerkende industrie. Daarnaast
produceren wij diverse andere soorten bladgewassen, spinazie,
verschillende koolgewassen, suikerbieten en conservengroenten.
Vanaf 2016 gaan ook diverse soorten groenten onder glas geteeld
worden op ons nieuwe glastuinbouwbedrijf in kassengebied Siberië.
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een:

...op Lanzarote
Carla Fleuren en Carel Giesberts uit Sevenum zijn op vakantie geweest naar Lanzarote. Volgens de
twee een geweldig eiland. “En de temperatuur was heerlijk rond de 29 graden. Wij verbleven in een
appartement in Puerto del Carmen een erg leuke plaats met veel restaurantjes en winkeltjes langs
de boulevard. We hebben in Teguise een grottenwandeling gemaakt door de Cueva de los Verdes
vermoedelijk met 6 kilometer de langste lavatunnel ter wereld.” Dit is een grottenlabyrint dat
ontstaan is ten gevolge van de uitbarsting van de vulkaan La Corona zo’n 3.000 á 5.000 jaar geleden.
Zij poseerden daar met de HALLO.

Certificering &
Kwaliteitsmedewerker
M/V (parttime/fulltime)

De Certificering & Kwaliteitsmedewerker houdt zich bezig met het
opstellen, bewaken en uitvoeren van diverse kwaliteits-, veiligheid-, en
managementsystemen. Op het gebied van kwaliteit verzorg je de fysische
kwaliteitstesten en voert bepalingen uit op het product tijdens de diverse
stadia in het proces en verwerkt de uitslag hiervan. Je zult deze functie met
grote mate van zelfstandigheid uitvoeren. Tot je takenpakket behoort ook
het verwerken van externe productklachten. Je bent het aanspreekpunt
voor klanten, overheidsinstanties en auditors. Een zeer gevarieerde en
uitdagende functie die geheel naar eigen hand in te vullen is.
Deze werkdagen/uren zullen verdeeld worden over 5 dagen in de
week.
Wij vragen:
• affiniteit met de agrarische sector;
• minimaal MBO/HBO werk- en denkniveau;
• bekend met certificerings-, en kwaliteitssystemen;
• zelfstandig kunnen werken;
• sociaal en communicatief vaardig;
• gemotiveerde instelling.

…in Berlijn
Een aantal vriendinnen uit Meterik bezocht onlangs Duitsland. Een van hen, Margriet Hendriks, laat
weten: “Hier staan wij dan, de megjes oet de Mieterik, al 55 jaar vriendinnen. Dit keer bezochten wij
Berlijn. We staan hier bij een laatste stukje van Checkpoint Charlie.” Uiteraard mocht de HALLO niet
ontbreken.

Wij bieden:
Een uitdagende en leuke baan binnen een sterk groeiende
organisatie en een professioneel teamverband. Prima salaris en
arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren:
Heb je interesse stuur je sollicitatiebrief en CV naar:
personeel@groenteproducties.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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winkel&bedrijf

Nieuwe directeur
Kinderopvang ’t Nest
Kinderopvang ’t Nest heeft Gerryan Huijs benoemd tot nieuwe
directeur. Hij volgt Ghislaine Fonteijn per 1 februari op. Tot die tijd vullen
zij samen de directiefunctie in.
Stichting Kinderopvang ’t Nest
beheert binnen de gemeente Horst
aan de Maas ongeveer twintig
locaties voor kinderopvang, peuterprogramma en buitenschoolse
opvang. Gerryan Huijs was al enige
jaren betrokken bij het ’t Nest als
bestuurslid. Daarnaast heeft hij bij

01

zorgorganisatie Dichterbij onder
andere gewerkt als manager en
beleidsadviseur. Het laatste jaar was
hij werkzaam voor zijn eigen
project-innovatiebureau.
Ghislaine Fonteijn vertrekt na
1 februari naar MIK Kinderopvang in
Maastricht e.o.
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12

Kapsalon uit Horst

MooiHaar naar
Amsterdam Fashion Week
Kapsalon MooiHaar uit Horst mag deel uitmaken van de komende Fashion Week in Amsterdam. Dat werd in het
weekend van zaterdag 5 en zondag 6 december bekendgemaakt.
Amsterdam Fashion Week vindt
plaats in januari. Tijdens dit
evenement, dat over meerdere dagen
verspreid is, tonen verschillende
modeontwerpers hun nieuwste
collecties die een belangrijke
graadmeter zijn voor de mode van het
komende seizoen.19

winkel&bedrijf

02

Het team van MooiHaar mag
twee dagen mee werken achter
de schermen om het haar van de
verschillende modellen voor de
aanwezige designers te verzorgen.
Esther Janssen-Schreurs gaat tijdens
deze dagen de rol van team captain
vervullen. Dit houdt in dat ze het

volledige team van twaalf kappers en
twintig modellen aan mag sturen.
Daarnaast vindt er dit jaar tijdens
de Fashion Week ook de Goldwell
Color Zoom Show plaats. Ook hier
hoort Esther bij het artistic team,
waar zij al verschillende jaren deel
van uit maakt.

Advertorial

Samenwerken en samen werken
Aan de Zandterweg 26 in Lottum draaien de tractoren en machines op volle toeren en de maisdrogerij verspreidt een heerlijke geur.

Voor veel sectoren voorziet Loonbedrijf
Gebroeders de Boer in specialistische hulp
voor agrarische ondernemers. Sinds 1970 zijn
ze een begrip in Lottum en omstreken en
sinds dit najaar is het bedrijf volledig onder
de hoede van de broers Niek en Rob de Boer.
Niek is na het afronden van de MAS in het
bedrijf gekomen en Rob is na zijn studie aan
de HTS ook in het loonbedrijf gestapt. Deze
verschillen in achtergrond zien de broers als
een mooie aanvulling op elkaar. Constant op
zoek naar innovatieve projecten maar ook

vernieuwend willen zijn en meedenken met de
klant is essentieel voor de beide broers. Dit biedt
een onderscheidend vermogen in de wereld van
loonwerk. Maar naast onderscheidend willen zijn,
zien ze ook de voordelen van samenwerking met
collega’s in de loonwerkersbranche met respect
voor elkaars klantenkring.
Niek en Rob zien zichzelf vooral als een
dienstverlenend bedrijf. Met de moderne
media zijn ze bijna 24 uur per dag bereikbaar.
Elke sector kent zijn eigen seizoen en vooral
weersafhankelijke teelten vragen om

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
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Op
k
e
o
z
be
bij...

Dat de werkzaamheden niet altijd
samengaan met lokale omstandigheden is
soms wel een frustratie. Teelttechnieken staan
niet stil en veelal gaat vernieuwing samen
met grotere machines. Het is dan wel jammer
dat loonwerkers niet of nauwelijks betrokken
worden bij lokale ontwikkelingen. Niet altijd
wordt rekening gehouden met de beperkte
mogelijkheden van machines en dit zou wel
noodzakelijk moeten zijn. De agrarische sector
is een belangrijke economische pijler en
tractoren en ander materieel horen daar bij.
De broers zijn druk en ontzettend
gepassioneerd. Is er dan nog wel tijd voor
het eigen gezin? In het voorjaar verzorgt Rob
de planning en in het najaar Niek. Dit past
bij ieders specialisatie, een verdeling van
werkzaamheden en daardoor ook een verdeling
in tijd voor het gezin. In de winterperiode
proberen ze nog wel tijd te vinden voor
wintersport. Het zijn soms lange dagen van
huis, snel even met de vuile overall aan de
keukentafel en weer door. Een risico dat de
wederhelften, Christel en Silke, gelukkig graag
hebben genomen lachen de broers. Het is
immers heel belangrijk om je in het werk
ondersteund te weten door mensen die je
dierbaar zijn.
Wil je graag meer weten wat het bedrijf
van Niek en Rob de Boer te bieden heeft, kijk
dan eens op de website van het loonbedrijf:
www.gebrdeboer.nl

nauwkeurige planning en verwerking. Zo zijn de
broers zeer betrokken bij de koolzaadverwerking
en zijn ze intensief bezig met de teelt van tarwe,
gerst en maiskorrel om te voorzien in de vraag
naar regionaal voer.

Te Koop

KERSTBOMEN

Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten
met kluit, in pot of gezaagd
kerstgroen gratis

Kerkveld 33 Swolgen
✓
Te koop
✓
modern én ruim woonhuis
grote woonkamer

✓ 2e verdieping
✓ frisse woonomgeving
✓ dichtbij sportvelden en school
✓ wandelen: op 100 meter

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!

van bossen

✓ € 10.000.- in prijs verlaagd!
✓ rustig én ontspannen leven…

M. Direks Boom- en
Plantenkwekerij

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

www.boomkwekerijdireks.nl

Vraagprijs
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

€ 234.000.-
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Beste fitnessclub

Silver Award voor anco
lifestyle centre
Anco lifestyle centre uit Horst heeft een Silver Award gewonnen in de wedstrijd om de titel Fitnessclub van het
jaar. De uitreiking vond maandag 7 december plaats bij Thermen Bussloo in Voorst.

Arjen van Dorp en Patrick Bierens
Anco lifestyle centre werd verkozen
tot gemeentewinnaar en behaalde de
tweede plek in de provincie Limburg.
Bezoekers van de fitnessclubs die deelnamen aan de verkiezing konden tot
11 november hun stem uitbrengen door
het geven van een uitgebreide beoor-

deling van de fitnessclub. Anco kreeg
uiteindelijk een eindcijfer van 9,12 en
behaalde daarmee een Silver Award.
Directeur Patrick Bierens: “Anco is
apentrots op deze prestatie en draagt
deze op aan de medewerkers die hier
zo hard voor hebben gewerkt. Tevens

bedanken we alle mensen die op ons
hebben gestemd en zulke mooie cijfers
hebben gegeven.” Het was de vijfde
keer dat deze verkiezing plaatsvond.
Healthclub Heijenoord uit Arnhem mag
zich een jaar lang de Beste Fitnessclub
van Nederland noemen.

Oh, zit dat zo!
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Starters in de regio
Rob Jacobs budgetcoaching,
administratie en advies
Rob Jacobs
budgetcoaching,
administratie en advies
Eigenaar Rob Jacobs
Adres
De Drink 12
Plaats
Horst
Telefoon 06 42 88 92 16
E-mail
info@robjacobsbudgetcoaching.nl
Website www.robjacobsbudgetcoaching.nl
Sector
dienstverlening
Start
april 2015
Bedrijf

Activiteiten
Rob Jacobs budgetcoaching
begeleidt en ondersteunt
particuliere cliënten en werknemers die meer inzicht en
structuur willen hebben in hun
financiële huishouding.
Het veranderen van persoonlijke situaties zoals ziekte,
ontslag, echtscheiding of
overlijden van de partner kunnen
een oorzaak zijn van een
financiële disbalans.
Door middel van een persoonlijk begeleidingstraject op
maat word je geholpen bij het
verkrijgen en vergroten van
kennis, zelfinzicht en vaardigheden zodat je op termijn in staat
bent zelfstandig te werken aan
je financiële situatie en naar
meer financiële rust.
Doelgroep
Rob Jacobs budgetcoaching

richt zich op de particuliere en
zakelijke dienstverlening.
Werkgevers, gemeentelijke,
financiële instellingen en
woningbouwverenigingen
kunnen hulp vragen voor een
coachingstraject voor onder
andere:
• werknemers die in geldproblemen zitten;
• burgers die hulp nodig hebben
in het voortraject bij schuldhulpverlening in opdracht van
de gemeente;
• hypotheekverstrekkers die te
maken hebben met hypotheekachterstanden van hun klanten;
• huurders met huurachterstanden kunnen in opdracht van
een woningbouwvereniging
begeleid worden door Rob
Jacobs als budgetcoach.
Onderscheidend vermogen
Een persoonlijke benadering,
ontzorging, een luisterend oor,
respect, vertrouwen en betrokkenheid zijn zaken die bij Rob
Jacobs budgetcoaching hoog in
het vaandel staan.
Door preventief en snel te
handelen en het geven van
maatwerk kan er voorkomen
worden dat diverse doelgroepen
verzeild raken in problematische
schulden. Iedereen die behoefte
heeft aan financiële ondersteuning en begeleiding kan op deze
manier snel beholpen worden.

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

De Transitievergoeding
en de MKB-ondernemer…
Door: Thijs Lenssen, Accountant-administratieconsulent
Tijdens een van onze onlangs gehouden AanTafel avonden omtrent
de (nieuwe) Wet werk en zekerheid (Wwz), introduceerde ik aan het
begin van de avond een cliffhanger met de volgende casus.

Een dorpselektricien heeft
samen met zijn echtgenote hun
hele leven lang een normaal inkomen gehaald uit de onderneming.
Ze zijn inmiddels 62 jaar en willen
aan het eind van 2018 stoppen.
Er is namelijk geen opvolging in
het verschiet. Om de eerste jaren
van hun pensioen nog iets ruimer
te kunnen leven, hopen ze tegen
die tijd circa 75.000 euro aan vrije
reserves ‘over’ te houden.
In de onderneming zijn twee
trouwe medewerkers van het eerste
uur werkzaam: de een heeft een
dienstverband van bijna 40 jaar
en de ander bijna 30 jaar. Hun
brutoloon bedraagt 2.000 euro per
maand.
Gaat dit lukken?

Welnu, vóór het tijdperk van de
Wwz ging het ‘kaarsje’ doorgaans uit
en kwamen de medewerkers (helaas
voor hen) in de WW. Maar daar bleef
het dan ook bij.
Nú, anno 2015, ziet dat er echter
fundamenteel anders uit. Op grond
van de binnen deze Wwz geregelde
transitievergoeding, is de werkgever
gehouden om, bij het einde van het
dienstverband, aan de medewerkers
een nabetaling te doen welke is
gebaseerd op het arbeidsverleden,
leeftijd en brutosalaris.
Schrik niet: in dit praktijkvoorbeeld wordt het ondernemersechtpaar geconfronteerd met een nabetalingsverplichting van om en nabij de
70.000 euro… Bam!
Wég zijn de reserves… Wég is het
pensioen…
Het behoeft weinig betoog dat
voornoemd voorbeeld tot behoorlijk wat onrust onder dit corps van

ondernemers teweeg zal brengen.
Personeel met lange dienstverbanden wordt aan het einde van je
ondernemerscarrière een flink probleem. Minister Lodewijk Asscher
heeft getekend voor deze wet en
in het kielzog daarvan onze volksvertegenwoordiging…
Zijn er nog reparatiemogelijkheden? Dat valt nog maar te
bezien en is in ieder geval sterk
afhankelijk van de omstandigheden. Overleggen kan echter nooit
kwaad… Be prepared!

www.robjacobs-budgetcoaching.nl
www.robjacobs-budgetcoaching.nl
info@robjacobs-budgetcoaching.nl
info@robjacobs-budgetcoaching.nl
DeDeDrink
Drink1212
5961
5961RARAHorst
Horst
0606– –4288
42889216
9216
Samenwerken
Samenwerkennaar
naarmeer
meer
financiëlerust…
rust…
financiële

ZONDAG

OPEN
VAN 12.00 TOT 17
.00 UUR
Kerstlantaarn

20x20x38 cm. Compleet
met glas en dennenappels.
Excl. kaars. Per stuk

VAN 23,50CVOOR

FAVORIET VAN

DE WEEK

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

11,99
GroenRĳk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrĳk.nl
wk 50. Geldig van 10-12 t/m 16-12. OP=OP

14

jongeren

10

10
12

Junior Companies
Dendron College
presenteren zich
Op het Dendron College werkt een aantal leerlingen in groepjes aan zijn eigen onderneming
(Junior Company via Stichting Jong Ondernemen). Sommige groepjes staan nog in de beginfase,
andere zijn al in de verkoopfase en presenteren zich vandaag in HALLO Horst aan de Maas op
deze pagina met hun zelfgemaakte advertenties.

ke, Joris, Maartje,

v.l.n.r. Roos, Fem

Anne.

besparend:
n
te
s
o
k
n
é
m
a
a
Duurz
stiften!
rd
a
o
b
e
it
h
w
o
c
te
Wri

01

Het Dendron College in Horst hoorde
twee jaar geleden voor het eerst over het
International Business College (IBC), waarbij
leerlingen in 80 procent van hun tijd de havo
afronden en één dag in de week besteden
aan hun eigen onderneming. “Het eerste jaar
hebben we helaas geen klas kunnen opstarten,
maar wel waren er vijf enthousiaste leerlingen
en met hen zijn we begonnen met de eerste
junior company van het Dendron College, piece
of cake J.C.”, aldus docente en projectleider
Suzan Verstraelen-Rongen. “Andere leerlingen
hoorden dat deze leerlingen dit gebruikten voor
het profielwerkstuk en gaven aan ook wel interesse te hebben. Na groen licht van

onze kant, waren er vier groepjes leerlingen van
vwo 5, inmiddels vwo 6, die daadwerkelijk wilden starten. Deze vijf junior companies zijn nu in
de verkoopfase aangekomen. Na een workshop
van Els Hekkenberg en Jeroen Schobbers van
Kempen Communicatie hebben ze deze advertenties gemaakt.” Inmiddels is de school in
havo 4 gestart met een eerste officiële IBC-klas.
De leerlingen worden begeleid door docenten van het Dendron College en door ondernemers van de Industriële Club Horst aan de
Maas. Zij zijn nog in de brainstormfase met hun
bedrijf en zullen hun ideeën de komende maanden presenteren.

riteco.jimdo.com

www.w
Check onze site

or 9,50 euro
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15 VRAGEN Loeka van den Bos

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 	

Loeka van den Bos
15 jaar
Horst
Dendron College

Welk nummer heb je grijs gedraaid?
Ik heb niet één bepaald nummer grijs
gedraaid, maar ik heb wel vaak dat ik
voor een paar weken een nummer veel
draai. Zoals ‘All of me’ van John Legend.
Het is een heel mooi liedje en ik
probeer het zelf ook op mijn keyboard
te spelen.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Dan zou ik naar mijn nichten rijden
en iets leuks met hen gaan doen. Dit
doen we altijd als iemand van ons het
rijbewijs haalt. We zijn bijvoorbeeld
een keer naar het Meerdal geweest.
Ik ben de enige die haar rijbewijs nog
niet heeft, maar ik hoop mijn rijbewijs
op mijn achttiende te halen.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Een wereldreis, zodat ik alle landen,
culturen en natuur kan zien. Ik weet
nog niet of ik die reis alleen zou willen
maken, of dat ik met familie of vrienden ga. Dat ligt eraan wat ik op dat
moment wil.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Hoe alles in elkaar zit en ontstaan is,
dat wil ik altijd al heel graag weten.
Ik hoop dat ik een manier kan vinden
om daar achter te komen.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden, wie
zou je dan ontmoeten?
Ik zou mijn overleden opa en oma willen ontmoeten. Ik heb ze nooit gekend
en ik zou heel graag samen dingen met
hen willen doen en hen leren kennen.
Mijn opa was ook een kunstenaar en
van hem zou ik veel willen leren.
Wat deed je als kind het liefst?
Ik vond het heerlijk om in m’n eentje
te tekenen en met barbies en knuffels
te spelen. Maar ik vond het ook leuk

aan

om met anderen te spelen, dit waren
dan vooral jongens. We bouwden dan
bijvoorbeeld hutten.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Dat ik nooit meer bang ben om iets
verkeerd te doen, bijvoorbeeld als ik
voor de klas sta. Tijdens een presentatie word ik altijd een beetje rood en dat
vind ik erg vervelend. Nu is die angst
gelukkig al minder erg, omdat ik me
erg op mijn gemak voel in mijn klas.
Als je een dier zou zijn, welk dier zou
het zijn en waarom?
Een dier dat in alle andere dieren zou
kunnen veranderen. Dan kan je alles
zijn en doen. Als je een vogel bent kun
je vliegen en als je een vis bent kan je
onder water ademen.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Dat ik iets doe waar ik altijd blij van
word. Ik wil al sinds dat ik klein ben
naar de kunstacademie. Het liefst
teken ik of ben ik bezig met fashion.
Ook vind ik aparte kunst erg gaaf,

want ik wil graag anders dan anderen
zijn. Mijn nicht zit ook op de kunstacademie en ik heb dus gezien en
gehoord hoe leuk het daar is. Het lijkt
me fijn om altijd creatief bezig te zijn
en een boodschap over te kunnen
brengen aan mensen door een kunstwerk te maken.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, waar zou je dit dan doen?
Op een plek waar we elkaar hebben
ontmoet. Maar ik ben niet van plan om
te trouwen, mijn ouders zijn ook niet
getrouwd. Wanneer je van je elkaar
houdt hoef je niet per se te trouwen als
je dat niet leuk vindt.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem of haar zo bijzonder?
Ik heb een beste vriendin: Frederique.
Bij haar kan ik altijd mezelf zijn.
We lachen heel veel als we bij elkaar
zijn. We hebben elkaar ontmoet toen
zij bij mij in het hockeyteam kwam. Dat
is nu vier jaar geleden. Er was meteen
een klik. Nu zitten we niet bij elkaar in
de klas maar we zijn nog steeds beste
vriendinnen.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Dan zou ik een tatoeage bij mijn hart
laten zetten. Ik zou er het woord vrede
laten tatoeëren. Eerst begon het als
een soort grap, maar nu lijkt het me
serieus mooi om het te laten zetten.
Ik wil namelijk altijd de wereld helpen.
Mijn wens is dan ook dat er overal
vrede is en dat iedereen gelukkig is.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dat ik iedereen met een superkracht
kan beschieten zodat hij of zij
gelukkig wordt. Het lijkt me fijn om
mensen gelukkig te maken. Als ik
die superkracht niet zou hebben zou
ik graag een speech houden voor de
hele wereld. Ik zou dan zeggen dat
iedereen geen dingen moet doen
waarvan ze ongelukkig worden en dat
wanneer ze anderen ongelukkig en
bang maken, ze niet goed bezig zijn.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Aan tekenspullen. Of het nu een
potlood of een tekenblok is, het maakt
niet uit, als ik maar kan tekenen.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Ik denk dat ik gewoon naar de wc
moest, haha.

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
BEDMODE
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DE NIEUWE COLLECTIE
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Theo van Eeuwijk

MASTBROEK
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7 stuks € 10,00 per stuk € 1,50
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j

deze bon 1 gratis erbi

Alleen geldig op dinsdag 15 december 2015

Mistgordijn

Het is zwart, kan ontiegelijk heet worden en wordt door
zo ongeveer heel Nederland
onder het mom van ‘gezellig’
tijdens de feestdagen weer
tevoorschijn getoverd: het
gourmetstel. Gourmetten lijkt
een geweldig knus idee, totdat
je er daadwerkelijk mee bezig
bent.
Rondvliegende vetdruppels
die in je huid branden en een
walm in de kamer waarvan je
ogen spontaan traanvocht
beginnen af te scheiden.
Fantastisch is ook dat alles naar
die vleesgeurige mist gaat
ruiken, zodat je de rest van de
avond meurt naar een mengelmoes van slavinkjes, gemarineerde kip en hamburgers.
En die hitte, hemeltje. Zet mij bij
een gourmetstel en ik word zo
rood als het bakje met gesneden
paprikastukjes.
Verder duurt het bakken en
braden vreselijk lang. Die kleine
pannetjes onder de loeihete
grilplaat vergen het geduld van
de Dalai Lama. Ik weet niet wat
ik fout doe, maar wat ik er ook
in pleur, niets wordt gaar.
Champignons krijgen een
eigenaardig omahuidje en
stukjes ui worden aanzienlijk
kleiner. Of ik ben juist te laat en
dan is het zooitje compleet
verschroeid.
Ook twijfel ik eeuwig of dat
ene kipfiletje nou wel echt gaar
is (ik ben zeventien jaar; te jong
om al te hemelen door een
salmonellabacterie). Ik hoor je
denken: in de tussentijd kun je
toch lekker kletsen met je
tafelpartners? Rooksignalen
zenden bedoel je, want degene
die tegenover je zit, kun je
amper meer zien door het
mistgordijn.
Nee, gourmetten vind ik
niets aan. Eindeloos wachten in
ruil voor een minuscuul portie
voedsel dat verdwijnt in je saus
en stinkend naar dode dieren.
Voordat de kerst begint, ga ik
dat duivelse zwarte gevaarte
maar eens héél goed ergens
opbergen…
Rosanne
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Wat
zeg je?
Aan het einde van het jaar bekijken veel
mensen hun verzekeringen om te zien of het
gunstig is over te stappen naar een andere
verzekeringsmaatschappij. Wie kritisch zijn
verzekeringen nagaat kan zo voordeel
behalen. In Horst aan de Maas heroverweegt
40 procent van de inwoners elk jaar zijn
verzekeringspakket. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl
Als het einde van het jaar nadert vallen de
aanbiedingen van de diverse verzekeringsmaatschappijen weer in de bus. Het is niet verkeerd
om een keer per jaar het verzekeringspakket
door te nemen. Een kleine meerderheid van de
inwoners doet dit dan ook. “Ik denk dat als je
daar wat tijd insteekt, je echt geld kunt verdienen”, merkt iemand op. Anderen geven aan dit
eigenlijk wel te willen doen, maar er niet aan toe
te komen. “Ik doe het niet maar het staat wel

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Daarmee kun je geld
verdienen’
34%
Oneens

40%
Eens

26%
Neutraal
Ik bekijk elk jaar mijn
verzekeringen opnieuw

altijd op mijn lijstje met goede voornemens.”
schappij dan ook op het advies van zijn tussenHet merendeel van de mensen, 77 procent, zegt
persoon. Anderen informeren rechtstreeks bij de
precies te weten hoe hij is verzekerd. Al blijkt
maatschappij of kijken op een vergelijkingssite.
niet iedereen altijd wijs te worden uit alle
Ook zijn er mensen die bijvoorbeeld via hun
verzekeringen. “Het is
werkgever collectief zijn
niet meer te overzien,
verzekerd. Veel mensen
‘Met name de zorgverzekering’ hechten waarde aan een
door steeds veranderende voorwaardes. Ze
‘Het probleem is dat meerdere persoonlijk advies en hoe
maken de mensen in de
verzekeringen elkaar overlappen’ zij door de verzekeraar
worden behandeld.
war”, geeft deze persoon
toe.
‘Ik ben tevreden met mijn
Wie van plan is
TipHorstaandeMaas
huidige verzekeraar’
over te stappen, kan
is een samenwerkings
onder meer ingaan op
verband tussen
aanbiedingen van de verzekeraars. De meerHALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek.
Voor meer resultaten of aanmelden voor
derheid geeft echter aan hier wat sceptisch
de volgende enquête, kijk op
tegenover te staan. “Op langere termijn blijft
er van het woord ’aanbieding’ niet veel meer
www.tiphorstaandemaas.nl
over”, zegt iemand. Iets meer dan 40 procent
Reageren?
baseert zijn keuze voor een verzekeringsmaatwww.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

HALLO voordeelpas
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

Dorperpeelweg 1, America

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

Boerderijwinkel Lenders

Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

Americaanseweg 8, Horst
My-LifeSlim www.mylifeslim.com
Sevenum en Swolgen

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

www.bootcamppower.nl, Horst
Sint Lambertusplein 2, Horst
www.dagjemeerdal.nl, America
Raamweg 8, America
Ulsheggerweg 2b, Lottum
Peperstraat 12a, Sevenum
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst
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

Hof te Berkel 1-9, Horst
Steenstraat 3, Horst

Pieter Belsstraat 34, Horst
Meterikseweg 84, Horst
Weltersweide 1, Horst
Stationsstraat 151, Hegelsom
Lambertusplein, Horst

Vlasvenstraat 4c, Melderslo
www.toffedag.nl
Dagstrand Kasteelsebossen, Horst
Venrayseweg 10, Horst
Kerkstraat 26, Horst

Gebr. van Doornelaan 90, Horst
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Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Voordeelpas
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opinie 17

Bespreking Poll week 48

Elk dorp verdient een eigen kermis
Elk dorp in Horst aan de Maas een eigen kermis? Als het aan 65 procent van
de stemmers ligt gaat dit gebeuren. Veel dorpen in Horst aan de Maas hebben
een eigen kermis. En in Meterik en Kronenberg zijn initiatieven ontstaan voor
een eigen kermis. Dit soort plannen moeten zeker gestimuleerd worden vindt de
meerderheid. Een kermis die door de eigen bewoners wordt gedragen zodat het
een echt dorpsfeest wordt, vergroot alleen maar meer de gemeenschapszin.

De overige 35 procent ziet dit anders. Zij vragen zich af of een kermis in een
kleine kern wel levensvatbaar is. Er zijn namelijk ook voorbeelden van kermissen die het maar net redden of die inmiddels al ter ziele zijn gegaan omdat de
exploitanten niet meer wilden komen. Als er geen bezoekers zijn, brengt een
kermis ook geen geld op. Is het dan niet beter om te investeren in enkele grote
kermissen en ervoor te zorgen dat die goed draaien?

Vuurwerk is cultureel erfgoed
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed heeft
het consumentenvuurwerk dat tijdens oud en nieuw wordt afgestoken, toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.
Op deze lijst zijn Nederlandse tradities te vinden. Zo is onder meer ook het
Limburgse stroop koken toegevoegd aan deze opsomming. De werkgroep Behoud
Consumentenvuurwerk Nederland wil met de toevoeging op de lijst de veilige
omgang met consumentenvuurwerk vergroten, onder meer door het gebruik
van veiligheidsmiddelen te stimuleren. Alleen zo kan er naar hun mening een
toekomst zijn voor dit gebruik.

Het is goed dat we oog hebben voor deze traditie. Zij hoort nu eenmaal bij
oud en nieuw en het zou jammer zijn als ze verloren gaat door bijvoorbeeld het
instellen van vuurwerkvrije zones.
Aan de andere kant kun je je afvragen of dit niet te ver gaat. Op de lijst staan
oer-Hollandse tradities en rituelen als het Bloemencorso in Zundert, Draaksteken
in Beesel en de Nijmeegse Vierdaagse. Allemaal typisch voor Nederland. Past
vuurwerk wel in dat rijtje thuis, dit is toch niet iets wat alleen in Nederland
plaatsvindt?
Vuurwerk is cultureel erfgoed. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 49) > Een graf hoort niet in je achtertuin > eens 72% oneens 28%

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

Comité ’t Zwembad mót bliêve

’Samen de schouders er onder’
B&W had de voorkeur voor een nieuw bad, een wedstrijdbad, in plaats
van behoud van het familiezwembad De Berkel. En B&W liet de recreatieve
zwemmers in zijn plannen links liggen. Maar de gemeenteraad besliste
anders. Net als comité ’t Zwembad mót bliêve pleitte de raad voor een echt
objectief onderzoek naar de beste optie: een nieuw wedstrijdbad óf
behoud van De Berkel. En in het onderzoek moet ook uitdrukkelijk
aandacht besteed worden aan de recreatieve zwemmers, vinden CDA, SP,
Essentie, PvdA en D66. B&W moest zich neer leggen bij het unanieme
besluit van de gemeenteraad.
Natuurlijk is het comité blij met
de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering. Als comité hebben
we ons ingezet voor een objectief

onderzoek en gepleit voor het betrekken van de recreatieve zwemmers
bij het onderzoek. Wij hebben in de
discussie aangegeven dat de recrea-

tieve zwemmers een belangrijke groep
zijn. Zij brengen uiteindelijk het meeste
geld in het laadje en vormen daarbij
de basis voor een gezond zwembad. En
door extra inspanningen kan het familiebad De Berkel een nog belangrijkere
functie vervullen om mensen van jong
tot oud gezond te laten bewegen.
Het comité heeft in een brief aan
de gemeenteraad geschreven dat zij
graag bereid is om haar bijdrage te
leveren in het onderzoek. Of dat uiteindelijk ook gaat gebeuren, moet worden
afgewacht. In ieder geval is het van

belang dat de mensen die De Berkel
een warm hart toedragen, hun krachten bundelen. Vóór het familiebad,
vóór de recreatieve zwemmers, vóór
betaalbaar zwemmen. Het is van
belang dat we er samen de schouders
onder zetten. Het zou een goede zaak
zijn als nog meer mensen zich aansluiten bij het comité. Mensen kunnen
zich bij ons opgeven als comitélid.
Ze zijn van harte welkom.
Paul Geurts
Comité ’t Zwembad mót bliêve

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

Sloop je
eigen
toekomst
Heb jij ook zo’n zin om
andermans auto’s en bushokjes
te slopen? Volg dan nu de
speciale ‘slooproutes’ (zo
noemt de politie routes
waarlangs veel gesloopt wordt
door uitgaansjeugd) door het
centrum van Horst. Vorige
week was het weer zo ver, er
zijn antennes van auto’s
gestolen. Kom op zeg, hoe
kinderachtig ben je dan?
“Kom, vanavond zin in een
avondje gezellig stappen?” Nou,
daar ben ik zeker wel voor in.
Met je vrienden een biertje
pakken en gezellig ouwehoeren.
Natuurlijk zit er dan altijd wel
eentje bij die een biertje te veel
op heeft. (Is mezelf natuurlijk
nooit overkomen. Ik drink altijd
heel verstandig…) Het is al laat
en je loopt naar de fietsen die
iets verderop staan omdat
niemand het risico wil lopen dat
je fiets wordt vernield of
gestolen. Onderweg kom je een
aantal auto’s tegen met een
antenne. “Kom, zullen we hem
meenemen?”
Nee, nee, nee, dat is echt te
kinderachtig. Draai die situatie
eens om. Wat is jouw auto
zonder antenne? Niets!
Geen muziek in je auto is als
jezelf verdrietig in een hoekje
wegduwen. Geen muziek in je
auto is als het einde van de
wereld. In die situatie wil je niet
verzeild raken. Blijf daarom met
je handen van die antennes af.
Neem nou het bushokje bij
Station Horst-Sevenum. De aantal
keren dat het bushokje, tegenover de Rabobank, vernield is
kun je niet op één hand natellen.
De vraag van mij is dan ook,
waarom? Waarom zou je in
godsnaam een bushokje gaan
vernielen? Oké, ik doe soms ook
domme dingen met uitgaan,
maar een bushokje slopen…
Als je dit leest, denk de
volgende keer eens na over wat
je doet. Het is dan de route die je
bewandelt om je eigen toekomst
te slopen als je wordt opgepakt.
Sloop ze,
Niels
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Winnaars chocolade letterswedstrijd
Wie de prijsvraag wilde winnen, moest alle chocolade letters S die in de afgelopen drie HALLO’s verspreid
waren bij elkaar optellen. Wie op een totaal van 105 letters kwam én een leuke slagzin verzon, viel in de prijzen.

Ook dit jaar kwam er weer een overweldigende hoeveelheid
inzendingen naar de HALLO-redactie. Bergen tekeningen, knutselwerkjes
en hele bouwwerken stapelden zich op. De redactie bekeek samen met
kunst-Piet alle kunstwerkjes. Dat leverde per leeftijdscategorie onderstaande winnaars op. HALLO Horst aan de Maas wenst hen veel plezier
met hun mooie prijzen.
Voor de kinderen tot en met 5 jaar zijn de prijzen als volgt: de derde
plek krijgt twee zwemkaartjes voor Centerparcs Limburgse Peel in America.
Voor de tweede plaats hebben we een jaarkaart voor De Speelfabriek
in Maasbree. De eerste plek krijgt een jaarkaart voor De Speelfabriek in
Maasbree en een drinkbeker gevuld met snoep van Ut Snoephuuske in
Horst.
De derde prijs in de categorie 6 tot en met 8 jaar is een kadobon van
Intertoys Horst t.w.v. 10,00 euro. De tweede plaats krijgt een kadobon van
Intertoys Horst t.w.v. 12,50 euro. De eerste plek krijgt een jaarkaart voor
de Speelfabriek in Maasbree en een drinkbeker gevuld met snoep van
Ut Snoephuuske in Horst.
In de categorie 9 tot en met 12 jaar krijgt de derde prijs een kadobon
van Intertoys Horst t.w.v. 10,00 euro. De tweede plek krijgt een kadobon
van Intertoys Horst t.w.v. 12,50 euro. De winnaar krijgt twee zwemkaartjes
voor Centerparcs Het Meerdal in America en een drinkbeker gevuld met
snoep van Ut Snoephuuske in Horst.

1e prijs

Leeftijd t/m 5 jaar
1e prijs
Chris Hoeymakers
5 jaar, Sevenum
2e prijs
Viktor Karas
4 jaar, Horst
3e prijs
Fem Mulders
1 jaar en negen maanden
America

(driegangen diner met passende wijnen voor twee van Hemelse Wijn Sevenum)
Christian Keijsers Hegelsom
Hallo aan de Maas is voor mij,
iedere week het lokale nieuws netjes op een rij.
Of het nu gaat om sport, amusement of reclame,

Leeftijd 6 t/m 8 jaar
1e prijs
Fieke Keijsers
8 jaar Melderslo
2e prijs
Gwen Verhaegh
7 jaar Sevenum
3e prijs
Saartje Litjens
7 jaar Grubbenvorst

zoals je ziet nu ook weer een puzzeldeelname.
Dit jaar was het zoeken naar chocolade letters,
en het maken van een slagzin voor de echte doorzetters

2e prijs

3e prijs

(Accuboormachine van Hubo Sevenum)

(Kookworkshop naar keuze voor
twee personen van Smaakboerderij
De Gastendonk)

Piet Nellen Sevenum
HALLO Horst aan de Maas is voor mij een blad wat
ik altijd lees met veel plezier.
Vol met goede informatie en mooie verhalen en
leuke reclame voor mens en dier.

R. Nolden Horst
HALLO Horst aan de Maas is voor mij elke week feest,
al dat nieuws wat je erin leest.
In Horst en omstreken,
wordt er naar uitgekeken

Eervolle vermelding
Een eervolle vermelding gaat uit naar lezers die heel creatief waren met de slagzin, maar helaas niet het
juiste aantal letters hadden geteld.
Zo schreef Mieke Delsing uit Grubbenvorst de volgende
slagzin:
HALLO Horst aan de Maas is voor mij altijd weer fijn om te
lezen,
want het is bewezen,
mooie en actuele verhalen,
en winkels waar je voordeel kunt halen!
Leeftijd 9 t/m 12 jaar
1e prijs Aafke Lemmen 11 jaar Kronenberg
2e prijs Minke Koeman 11 jaar Horst
3e prijs Marit Hovens 11 jaar Broekhuizen

Anja Artz uit Sevenum verdient volgens de redactie ook
een eervolle vermelding met haar gedicht:
HALLO Horst aan de Maas is voor mij,
iedere week het regionale nieuws op een rij.
Daarnaast bezorgt Geplukt en de 15 vragen ons gezin veel
vertier,
en brengt de jaarlijkse Sinterklaasactie ons weken lang
puzzelplezier.
Redactie, als jullie de HALLO met zoveel passie blijven
uitgeven,
dan verdient deze krant het eeuwige leven!

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Kalendergids 2016 bezorgd
op 16 en 17 december

Aan de slag met het toekomstplan!

Op 16 en 17 december valt de gemeentegids 2016 bij u in de bus. Ook dit jaar krijgt u er een kalender
bij. Die wordt dit keer los bij de gemeentegids bezorgd.
Nee/nee sticker: bezorging op aanvraag
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de
kalendergids niet bezorgd op adressen met een
nee/nee-sticker. Dat komt omdat het om nietgeadresseerde post met reclame-uitingen gaat.
Heeft u een nee/nee- sticker en wilt u toch een
kalendergids ontvangen? Of is de kalendergids om
andere redenen niet bij u bezorgd? Haalt u er dan
een op het gemeentehuis. Dat kan vanaf maandag
21 december 2015. Of neem contact op met
uitgever FMR Producties: telefoon 0223-661425 of
e-mail: info@lokaaltotaal.nl. Zij sturen u de gids en
kalender dan per geadresseerde post toe.

Afvalkalender 2016 bezorgd in de week van
14 december
Daarnaast wordt in de week van 14 december uw
persoonlijke afvalkalender voor 2016 bij u thuis
bezorgd. Kent u de digitale afvalkalender al? Op
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl vindt u altijd
de actuele informatie over de inzameling op uw
adres. Bent u de papieren afvalkalender kwijt? Dan
kunt u hier eenvoudig uw afvalkalender downloaden.
NIEUW! Op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl
kunt u een uitgebreid Afval-ABC downloaden.
Kijk onder de iconen bij ‘Scheidingsinfo’.

Commissie bezwaren en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 15 december
2015 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur
De hoorzitting gaat over een bezwaar tegen
het besluit met betrekking tot afwijzing van
verzoek om planschade.

De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting
vindt plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.

Hoorzitting om 19.00 uur
De hoorzitting gaat over een bezwaar tegen
het besluit tot verlenging begunstigingstermijn
lastbesluit handhaving van omgevingsrecht.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de secretaris van de
commissie, mevr. A. Schatorje-Linders,
tel. 077 - 477 97 77.

We vragen alle inwoners na te denken over de toekomst van onze accommodaties. Jong en
oud. Tijdens een brainstormsessie in juni gaven inwoners uit Horst aan de Maas aan graag zelf
aan de slag te willen met het maken van toekomstplannen voor hun eigen dorp. Maar hoe pak
je zoiets op? In november organiseerden we daarom vijf dorpsbijeenkomsten waarin deze vraag
centraal stond. De resultaten en afspraken zijn inmiddels gebundeld. In november vond tevens
een accommodatieproject in samenwerking met het Dendron College in Horst plaats. Honderd
leerlingen bogen zich over de toekomst van hun eigen dorp. Alle denkbeelden en plannen zijn
nu samengevat in een online verslag. Benieuwd welke (eerste) stappen jouw dorp zet en hoe de
jeugd de toekomst van jouw dorp ziet? Beide verslagen zijn te vinden op www.horstaandemaas.
nl/hadmonderdak onder het kopje ‘Aan de slag met het toekomstplan’.

Mr. ter Voertstraat te Griendtsveen:

Uitgifte kavel
Bouwkavel
Aan de Mr. Ter Voertstraat te Griendtsveen is een
kavel beschikbaar voor de bouw van een vrijstaande woning. De kavel is 879 m2 groot.Voor deze
kavel geldt een aangepaste kavelprijs. Daarnaast
kunt u bij aankoop van deze kavel in aanmerking
komen voor de stimuleringsmaatregelen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

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.
America
Vossenheuvel 15
Saarweg 13
Nieuwe Peeldijk 14
Broekhuizen
Roamweg 2
Evertsoord
Helenaveenseweg 27
Horst
Steenstraat 2
Janssenweg 7
Janssenweg 9
Sectie G nr. 279

Horst aan de Maas
Klaver 8, is onderdeel van het
Klavertje 4-gebied en ligt ten
zuiden van de Venloseweg, tussen het bedrijventerrein Trade
Port West, Traffic Port en het
agrarisch gebied richting de kern
Sevenum
Besluit mandaat, volmacht en
machtiging RUD Limburg-Noord
2016 Regionale Structuurvisie
Wonen Noord-Limburg
Lottum
Stokterweg 9

Meerlo
Heesweg 9
Veestraat 6
Melderslo
Broekhuizerdijk 48
Vlasvenstraat 41
Herenbosweg 29
Swolgensedijk 18b t/m 18m
Sevenum
Maasbreeseweg ongenummerd
Klassenweg 45
Van Vlattenstraat 50
Sectie G nr. 899
Sectie S nr. 42
Sectie S nr. 196
Sectie S nr. 194
Ulfterhoek 4

Startpunt Wonen. Startpunt Wonen is gevestigd
aan de Kranestraat 33, 5961 GX Horst, en is
tevens te bereiken via (077) 260 00 00 of
info@startpuntwonen.nl of
www.horstaandemaas.nu.

www.horstaandemaas.nl/Inwoners/Wonen_en_
leefomgeving/Woningbouwplannen/Griendtsveen_
Mr_Ter_Voertstraat

Openingstijden gemeentehuis tijdens de feestdagen
Het gemeentehuis is tijdens de feestdagen
geopend op:
Eindejaarsviering personeel
- Geopend donderdag 17 december 2015 tot
12.00 uur
Kerst
- Geopend maandag 21 december 2015
- Geopend dinsdag 22 december 2015
- Geopend woensdag 23 december 2015
- Geopend donderdag 24 december 2015 tot
16.00 uur
- Gesloten vrijdag 25 december 2015
(1e Kerstdag)
Nieuwjaar
- Geopend maandag 28 december 2015
- Geopend dinsdag 29 december 2015
- Geopend woensdag 30 december 2015
- Geopend donderdag 31 december tot
12.00 uur
- Gesloten vrijdag 1 januari 2016 (Nieuwjaarsdag)
- Geopend maandag 4 januari 2016 vanaf
10.00 uur (Nieuwjaarsreceptie personeel)

Voor dringende meldingen met betrekking tot
gemeentewerken die niet uitgesteld kunnen
worden, mag u het storingsnummer
06 - 23 49 82 49 bellen. Het gaat hier dus uitsluitend om dringende meldingen, waarbij direct
gevaar voor de omgeving dreigt.
Ook in het jaar 2016 gelden de volgende
openingstijden:
Telefonische bereikbaarheid op maandag t/m
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur (op maandagen tot
20.00 uur).
Opening van de publieksbalies: op maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Daarnaast is alleen
de afdeling Burgerzaken op maandag geopend
van 9.00 tot 20.00 uur.
Snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs kan
van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie afgehaald
worden.
Bestuur en medewerkers gemeente Horst aan de
Maas wensen u fijne feestdagen en een goed en
gezond 2016.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Dijkverzwaring
Een groot deel van onze gemeentegrens wordt gevormd door de Maas.
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beschermen van onze
inwoners tegen overstromingen. Het Waterschap beheert en onderhoudt
de dijken die daarvoor nodig zijn.
De nationale regering heeft
besloten dat de bescherming tegen
hoog water langs de grote rivieren in
Nederland, voor 2020, op een niveau
van maximaal één overstroming in de
250 jaar moet worden gebracht. Nu is
het beschermingsniveau 1 overstro-

ming in de 50 jaar. De verhoging en verzwaring van de dijken heeft behoorlijke
gevolgen voor de Maasdorpen. De dijken
worden 70 tot 100 centimeter hoger dan
het huidige niveau en worden tot 16.5
meter breed. Naar aanleiding van vragen
van het CDA heeft er enkele maanden

geleden een presentatie plaatsgevonden
in de commissie ruimte rond dit onderwerp. Een werkgroep van de dorpsraad
Lottum is actief bezig met bovenstaande
ontwikkelingen. Het bestuur van het
Waterschap is op bezoek geweest in
Lottum om zich te laten informeren.
De werkgroep heeft een alternatief plan
ingediend, maar dat is niet goedgekeurd. Wel is toegezegd door wethouder
Vostermans en Waterschap Maas en
Peelvallei dat de betrokken bewoners

aan de Maas die buiten het beschermde
gebied van de dijken liggen, betrokken
worden bij de plannen en daar waar
mogelijk worden ondersteund. Het is
belangrijk dat de gemeente haar rol pakt
en ervoor zorgt dat de belangen van de
inwoners worden behartigd. Vanuit het
CDA zullen we de ontwikkelingen blijven
volgen. Hebt u vragen rond dit thema?
Neem dan contact met ons op.
Eric Brouwers,
CDA Horst aan de Maas

Toch een voorbeeldfunctie voor de raad en de gemeente?

GGD-cijfers laten zien dat er door
de jeugd tot 16 jaar schrikbarend te
veel en te vaak gedronken wordt.
Natuurlijk weten we allemaal
drommels goed dat overmatig en te
vroeg alcoholgebruik door jongeren in
hoge mate schadelijk is voor hun

gezondheid maar…“Het is toch onze
cultuur.”
Ook het gebruik van soft- en zelfs
harddrugs vindt in onze gemeente
plaats. Tijd voor actie. Te beginnen bij de
ouders vonden veel raadsleden. Want
ouders spelen een cruciale rol. Het voor-

beeldgedrag van volwassenen speelt
een hoofdrol bij met name alcoholgebruik en misbruik. Zo vroeg de wethouder zich af waarom bij de intocht van
Sinterklaas de ouders aan de bar een
alcoholisch drankje moesten genieten…
Na elke gespreksronde werden
opvallende uitspraken opgeschreven.
Een treffende uitspraak was dat onze
gemeente zichtbaar moest uitdragen
dat ze de regie heeft en een voo0rbeeldfunctie. Beneden de 18 jaar geen
drank, drugs en roken! Krasse taal. Tijd

Uw Droomhuis in Horst?
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Kijk snel op kavelsmetkorting.nl

voor voorbeeldgedrag.
In maart 2015 werd het D66
voorstel om in het gemeentehuis geen
alcohol meer te schenken door de
raad verworpen… Een gemiste kans.
Stoppen met alcohol schenken in het
gemeentehuis vinden we een duidelijk
teken van voorbeeldgedrag. Is de tijd
nu wel rijp voor voorbeeldgedrag van
de raad en de gemeente? We hopen
van wel.
Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas

7%

Vorige week was er een avond over alcohol- en drugsgebruik van
jongeren in onze gemeente. De raadsleden praatten hierover met mensen
van de politie, de GGD, Vincent van Gogh, de jongerenwerker van Synthese
en beleidsmedewerksters van de gemeente.

Nog 1 kavel te koop voor het realiseren van uw droomhuis! Brummelhuis heeft voor
De Bemmelstraat een prachtige vrijstaande woning uitgewerkt. Bezoek de ruim opgezette villawijk en overtuig uzelf, er zijn namelijk al prachtige woningen gebouwd!
Kijk voor het overige aanbod in Limburg op kavelsmetkorting.nl.
EEN ONTWIKKELING VAN

Tot 31 december met
ruim 17% in prijs verlaagd
Bovenstaande voorbeeldwoning is al te koop vanaf
€ 419.256 v.o.n.
Prijs bouwkavel vanaf
€ 189.256 v.o.n.
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Hoe ‘n mug de agenda bepaalt
In de media heeft u al eerder kunnen lezen dat Griendtsveen mogelijk
muggenoverlast vreest als gevolg van verdere vernatting van de natuur.
In het kader van het project LIFE+ Peelvenen wordt geprobeerd in de
Mariapeel en Deurnsche Peel het hoogveenlandschap van vroeger terug te
brengen. Werkzaamheden als de aanleg van compartimenten met kades
om het water in de peel te houden, beperkte boskap, verwijdering
trosbosbes moeten leiden tot een aanzienlijke vernatting van het gebied.
De inwoners van Griendtsveen
maken zich zorgen over wateroverlast, schade aan kelders en overlast
van stekende insecten. Zij geven aan
de laatste 10 jaren een toename van

de reeds aanwezige overlast te ervaren
en zijn bang dat de voorgenomen
plannen de overlast verder zal doen
toenemen. Een recent uitgebracht
rapport over de forse muggenoverlast

is daar zeer helder in. Provincie Limburg
en Brabant, de beide waterschappen,
Staatsbosbeheer, gemeente en
actiegroep ‘Houd Griendtsveen
Leefbaar’ zijn in overleg om gevolgen
voor het LIFE+ project te bespreken.
Er liggen een aantal voorstellen
op tafel, die op drie vlakken effect
moeten hebben: een goede afwatering van Griendtsveen, de vernatting
van Griendtsveen moet binnen de
perken blijven en het aantal muggen moet behoorlijk verminderen.

Staatsbosbeheer moet eerst inventariseren welke invloed deze maatregelen
hebben op het LIFE+ project. Enige haast
is geboden omdat de Europese subsidie
voor dit project alleen wordt toegekend
als alle maatregelen voor een bepaalde
periode zijn uitgevoerd.
Volgens Essentie zijn enerzijds
de doelen van Natura2000 en
natuurverbetering heel nobel en
spelen er grote belangen op dit vlak.
Anderzijds moeten de belangen van de
inwoners voldoende geborgd zijn, zodat

Griendtsveen ook in de toekomst een
fijne plaats is om in te wonen, leven
en recreëren. Daarom hebben we
vragen gesteld aan het college, zodat
we de vinger aan de pols houden.
We roepen op tot een stukje
begrip naar elkaar toe, maar ook duidelijke en concrete afspraken die de
gevolgen voor de inwoners monitoren
en toekomstige (schade-)maatregelen vastleggen.
Janny Hermans,
Essentie

Verantwoordelijkheid over internationale verdragen
Dinsdag 20 oktober hebben we als PvdA tijdens het spreekrecht
aandacht gevraagd voor TTIP. Een van de trans-Atlantische verdragen waar
de EU op dit moment over onderhandelt. Verdragen die verstrekkende
gevolgen kunnen hebben voor de inwoners van Europa, Nederland en
Horst aan de Maas. De discussie die in de raad ontstond was of wij ons als
gemeenteraad hiermee bezig zouden moeten houden.
Wat is de situatie? Op dit moment
onderhandeld de Europese Unie over
een aantal trans-Atlantische handelsverdragen, waaronder het Transatlantic Trade and Investment Partnership
(TTIP) met de VS en de Investor-State
Dispute Settlement (ISDS). Verdragen

die het mogelijk maken dat Amerikaanse bedrijven niet hoeven te voldoen
aan Europese, nationale, regionale of
lokale wet- en regelgeving bij vestiging
of handel in Europa. Als wij als
gemeente een besluit nemen op basis
van eisen als milieu of gezondheid, dan

kan een Amerikaanse multinational ons
een miljoenenclaim opleggen op basis
van economische schade.
Wij vinden dat we als PvdA
een verantwoordelijkheid hebben.
Allereerst omdat we nu nog invloed
uit kunnen oefenen. Zo zijn we lid van
de VNG, die met het kabinet meepraat
over deze verdragen, en kunnen we als
lokale politieke partijen invloed uitoefenen op onze collega’s in Den Haag en
Brussel. Dit veranderd zodra het besluit
is genomen. Maar ook inhoudelijk zijn
er zaken die onze gemeente zullen

raken. Kijken we naar economische
gevolgen dan zal (volgens een rapport
van de Rabobank van september dit
jaar) een verdere liberalisering van de
handel tussen de EU en de VS leiden tot
een forse druk op de landbouwsector.
Daarnaast dreigen standaarden voor
voedselveiligheid en consumentenbescherming voor cosmetica en medische
producten hetzelfde te worden als die
in de VS.
Ook milieuorganisaties en verschillende vakbonden hebben zich inmiddels aangesloten bij de tegenstanders

van TTIP. Gelukkig zien tientallen
Nederlandse gemeenten en ook
bijvoorbeeld het Limburgs Parlement
in dat we nu onze decentrale verantwoordelijkheid moeten nemen.
Als PvdA vinden wij dat ook Horst aan
de Maas haar verantwoordelijkheid
moet nemen. Wij zijn vóór (inter)
nationale samenwerking, maar niet
ten koste van de belangen van onze
gemeente en haar inwoners, bedrijven en onze leefomgeving.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas
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STEM OP JE FAVORIETE
KERSTPLATEN ALLER TIJDEN
Kerstmis staat weer voor de deur en net als vorig
jaar wil HALLO Horst aan de Maas een overzicht
maken van de meest geliefde kerstliedjes.
Want wat roept meer kerstgevoel op dan kerstliedjes?
Stem nu op je favoriete liedjes en maak kans op
een kerstpakket van boerderij ’t Platteland
ter waarde van 50 euro!
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verenigingen

Kerstmarkt Onder de
Wieken

10
12

Activiteiten D’n Dreumel
Carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst organiseert in januari verschillende activiteiten. Op zaterdag 9 januari
staat de prinsenproclamatie op het programma, zaterdag 16 januari vindt de pronkzitting plaats en op zondag
17 januari is er het Hôrster Carnavalsmatinee.

Basisschool Onder de Wieken in Meterik organiseert op donderdag 17
december een kerstmarkt voor Serious Request. De markt wordt gehouden van 18.30 tot 20.00 uur.
Leerlingen, leerkrachten en
ouders organiseren allerlei activiteiten
om daarmee geld op te halen voor
jongeren in oorlogs- en conflictgebieden via Serious Request. Met het
geld steunen ze kinderen en jongeren
die leven onder de meest extreme
omstandigheden en weinig kans
maken op scholing en ontwikkeling

terwijl ze wel de nieuwe generatie
voor de toekomst vormen. Tijdens de
kerstmarkt worden er door ouders en
kinderen wafels gebakken en warme
chocolademelk verkocht. Door alle
klassen zijn kerstdecoraties geknutseld. Er is een kampvuur en kinderen
van het kinderkoor zingen kerstliedjes.

Kerstvoorstelling in
Hegelsom
Gemengde zangvereniging Egelsheim, Vocal Group Happy Sound en
muziekvereniging St. Hubertus organiseren op zondag 20 december 'Kerst
vur oow en meej’. Deze kerstvoorstelling vindt plaats in de Hubertuskerk.
De voorstelling wordt tweemaal
gegeven: om 16.30 uur en een
avondvoorstelling om 19.30 uur. Aan
de productie werken meer dan 130
mensen mee. In een decor van Winter
Wonderland, zullen de leerlingen van
MOS met Janneke het sprookje van de

ijsheks vertolken, onder begeleiding
van zang en muziek van de drie
muziekgezelschappen. De muzikale
leiding is van John Wauben met regie
door Marie-Anne Mittelmeijer. Kijk
voor meer informatie www.egelsheim.nl

De prinsenproclamatie begint
zaterdag 9 januari om 20.11 uur in de
Mèrthal in Horst. Een avond vol muziek,
zang en dans en optredens van Horster
bodem, van onder andere Aaltiëd Noeït
te Laat. Ook Limburgse artiesten als
Marleen Rutten en W-Dreej treden op.
Uiteindelijk vindt de proclamatie van de
54e prins van het Dreumelrijk plaats.

Op zaterdag 16 januari vindt om
20.11 uur de pronkzitting plaats in de
Mèrthal. Naast een keur aan artiesten
van Horster bodem, waaronder de
Schitspool en de Two Petjes, staan in
de buutton: Limburgs Buuttekampioen
van 2015 Hub Stassen en Marlon
Kicken, een Brabantse tonprater met
Antilliaanse roots. Daarnaast treedt ook

Da Ma Zoeë op. Het carnavalsmatinee
vindt plaats op zondag 17 januari plaats
om 14.11 uur in de Mèrthal. Ook hier
vinden verschillende optredens plaats,
waaronder de Schitspool, de Two
Petjes, Da Ma Zoeë en in de buutton:
Chrit Driessen.
Voor meer informatie en kaartverkoop, kijk op www.dreumel-horst.nl

7%

Uw Droomhuis in Sevenum?
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Kijk snel op kavelsmetkorting.nl

Het plan De Krouwel ligt in
Sevenum, een fraai Limburgs dorp aan
de rand van de Peel. Hier zijn nog enkele
bouwkavels te koop voor de bouw van
een vrijstaande woning.
Kijk voor het overige aanbod in Limburg
op kavelsmetkorting.nl.

Tot 31 december met
ruim 17% in prijs verlaagd
Prijs bouwkavel vanaf
€ 157.025 v.o.n.

EEN ONTWIKKELING VAN
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Pleun, Sanne, Noor en Karlijn

Finalisten KVL

Op basisschool De Kameleon zijn op vrijdag 4 december Pleun, Sanne en Noor verrast door Sinterklaas en
Zwarte Piet. De drie kregen te horen dat ze een mee mochten doen aan het Kinder Vastenaovend Liedjeskonkoer.
Ook Karlijn Erren uit Horst werd op basisschool De Twister verrast met een finaleplaats.

Pleun, Sanne en Noor hebben met
het liedje RemmieDemmie het
Grubbenvorster jeugdliedjeskonkoer
van carnavalsvereniging De Plaggenhouwers gewonnen. De tekst van dit
nummer is geschreven door Marc
Wennekers en de muziek door Marcel
Engelen.

Karlijn doet samen met haar
vrienden mee aan de finale met het
nummer Vastenaovend!. Met dit
nummer won zij de jeugdliedjesmiddag van jeugdcarnavalsvereniging
D’n Dreumel in Horst.
De finale vindt plaats op zondag
24 januari in Heel.

Kiwanisclub Horst aan de Maas

Winkelwagenactie
voor voedselbank
Kiwanisclub Horst aan de Maas organiseert op zaterdag 12 december
een winkelwagenactie bij een aantal supermarkten in Horst, Sevenum en
America. De actie wordt gehouden voor de voedselbank.
Wie op zaterdag 12 december
boodschappen doet in een van de
supermarkten in Horst, Sevenum en
America wordt gevraagd iets extra’s
te kopen voor de voedselbank.
In de gemeente Horst aan de
Maas zijn er tientallen gezinnen,
die gebruik moeten maken van de
voedselbank. Het besteedbaar

inkomen van deze gezinnen is te
weinig om goed eten te kopen. In
een feestmaand zoals december
wordt dat nog eens extra gevoeld.
Kiwanusclub Horst aan de Maas
hoopt daarom dat veel mensen
bereid zijn iets te schenken aan de
gezinnen die gebruik moeten maken
van de Voedselbank.

Licht uit Licht
In de nacht,
hemels licht,
gezang van eng’lenkoren.
Maak u op,
word verlicht,
de Heiland is geboren.

God uit God,
Licht uit Licht,
in Hem alleen is ‘t leven.
Hij, de bron
van troost en licht,
wil eeuwig leven geven.

Zoon van God,
lang verwacht,
doet schaduwen verdwijnen.
Midden in
de duist’re nacht
is een licht gaan schijnen.

Reddend Licht,
schijn in mij,
zodat ik ook mag stralen.
Dan kan ik,
vertroost en blij,
Uw wonderen verhalen.
Cora Post
Uit: In verwondering

Naam
Adres
Postcode & Woonplaats
Tel.nr. / E-mail
Ik wil graag een:

Bijbel
Bezoek
Christelijke lectuur

Bon insturen naar:

Kapel “De Schuilplaats”
Gastendonkstraat 2, 5961 JX Horst
www.evangelisatielimburg.nl

Waar?

In kapel “De Schuilplaats”,
Gastendonkerstraat 2 te Horst.
Wanneer? Vrijdag 18 december a.s.
Aanvang: 19:30 uur.
Geniet van een mooie, traditionele kerstviering!
Wij heten u heel hartelijk welkom!
Programma:
• Samenzang van bekende kerstliederen
met orgelbegeleiding
• Vertelling kerstgeschiedenis
• Muzikaal intermezzo
• Declamatie door kinderen
• Vertelling van een verhaal voor jong en oud
• Gratis kofﬁe met wat lekkers
• Een gratis kersttas met inhoud voor de kinderen
• Verkooptafel met boeke, kerstcd’s en
nog veel meer

24
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KERNgezond sporten
in Sevenum
De tweede activiteit van KERNgezond voor de kinderen van de
groepen 5 van basisscholen De Dobbelsteeen, De Horizon en De Krullevaar in Sevenum stond dinsdag 8 december op het programma.
De kinderen maakten in sporthal
De Kruisweide in één ochtend kennis
met zes verschillende sporten.
Nadat eerst Bente van De Horizon
in het zonnetje werd gezet vanwege
het winnen van een trofee voor
haar foto van de maand konden de
kinderen aan de slag. De kinderen
werden in groepjes verdeeld zodat ze
niet alleen met klasgenoten zouden sporten. Vervolgens liepen de
groepjes alle sporten in een circuitsysteem af. Zo werd er gedanst met
DéDé Danceballet, getafeltennist met
SETA, gevolleybald met Athos’70,

gejudood met Jingoro Kano, getennist
met Apollo’69 en gevoetbald met
Sparta’18.
Tijdens de sporten kregen de kinderen de basisbeginselen bijgebracht
en werd er vooral veel al spelenderwijs geleerd. De volgende activiteit
van KERNgezond Sevenum is voor de
groepen 6 van de basisscholen op 26
en 27 januari. De kinderen krijgen
dan een gastles genaamd ‘De Held’.
Deze gastles wordt gegeven door een
topsporter en gaat over pesten en
discriminatie.

Meterik wint van
Sporting ST
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Op een sombere en winderige Sinterklaasdag maakten RKSV Meterik en Sporting ST uit Swolgen en Tienray er
tot de laatste minuut een heel spannende wedstrijd van. Uiteindelijk won Meterik met 2-1, waar een gelijke stand
de krachtsverhoudingen beter had weergegeven.
Meterik begon zeer fel en kwam na
een kwartier al op voorsprong.
De Sporting ST-keeper stopte eerst nog
een inzet van Dirk van Rengs, maar Dirk
kwam weer in balbezit en schoot
beheerst de 1-0 binnen. Direct erna
wilde een Meterik-speler de bal achter
laten lopen, maar een Sporting-aanvaller ontfutselde hem de bal, plaatste
prima terug op Jorn Beurskens en deze
scoorde beheerst de gelijkmaker.
Meterik bleef de gevaarlijkere
ploeg maar de Sporting-keeper stopte
eerst een inzet van Dirk van Rengs
en vervolgens schoot Tom Verbong
naast. Sporting kwam er steeds vaker

goed uit. Uit een vrije trap kopte hun
spits rakelings naast en na een lange
voorzet nam deze de bal op de slof en
schoot hoog over. Meterik kwam met
enig geluk weer op voorsprong. Na een
mooie combinatie tussen Gijs van Rengs
en Kris Cuppen kon Teun Jacobs met een
“lob” de 2-1 scoren. Vervolgens moest
Meterik- keeper Luuk Haenen een inzet
keren en hielden de groenwitte supporters hun hart vast bij een kluts situatie,
maar Meterik hield stand.
Na de thee startte Meterik weer
sterk. Dré Peeters werd een tweetal
keren goed in stelling gebracht en
bij zijn derde poging leek hij te gaan

scoren maar vrij voor de keeper schoot
hij rakelings voorlangs. Sporting ging
steeds meer druk zetten en schoot na
een snelle uitval net voorlangs en een
vrije trap ging loeihard op de kruising.
Trainer Gé Ummenthun van Meterik
bracht het laatste kwartier nieuw elan
in het Meterik-team door de A-spelers
Piet Steeghs en Bart Houben in te brengen. Een drietal prima kansen werden
er nog na mooie combinaties gecreëerd
maar het vizier van Piet en Bart stond
niet op scherp. Dus had Sporting tot de
laatste minuut kans op de gelijkmaker
maar de Meterik- verdediging hield de
gelederen gesloten.

Gevraagd!

Nette en vlotte

weekendhulp

m/v

Wanneer?
Vrijdagavond, zaterdag en in vakanties
Minimale leeftijd 16 jaar
Interesse?
Mail naar anouk@bakkerijbroekmans.nl

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

Sinds 1967 zijn wij een naam in de landen tuinbouwmechanisatie. Enerzijds zijn
wij een landbouwmechanisatie bedrijf
dat dealer is van diverse A- merken en
anderzijds zijn we producent van COENDERS
speciaal machines, welke met name worden ingezet in de land- en tuinbouw en de
plantenkwekerij. Meer info kunt U vinden
op onze website: www.coenderslottum.nl
Wegens versterking van ons team zijn wij op zoek naar kandidaten
voor de volgende functie:

Constructiebankwerker
(m/v)
met ervaring in conventioneel en teach-in verspanen
Wij vragen:
• MBO werk- en denkniveau;
• kennis en ervaring met landbouwmachines geniet onze voorkeur;
• ervaring in soortgelijke functie is wenselijk;
• accuraat en zelfstandig kunnen werken;
• rijbewijs BE.
Wij bieden:
• een zelfstandige functie in een
klein en prettig teamverband;
• salaris overeenkomstig leeftijd en ervaring;
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• een afwisselende baan
bij een gerenommeerd bedrijf.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun
schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen te sturen naar:
COENDERS LOTTUM B.V. Horsterdijk 96a, 5973 PR Lottum
Of per e-mail: m.coenders@coenderslottum.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt absoluut niet op prijs gesteld!

F1 Melderslo kampioen

Door: voetbalvereniging VV Melderslo
De F1 van VV Melderslo wist uit bij HBSV in de derde klasse (Fair Play) met een hoge score de
wedstrijd te winnen. De supporters hadden weer en wind getrotseerd en met een mooi spandoek werd
het team aangemoedigd. Met een snoepzak, medaille en kinderchampagne werd het feest in de
kantine van Melderslo voortgezet waar ze frietjes kregen.

Wedstrijd om snel te
vergeten voor Melderslo
Door: voetbalvereniging RKSV Melderslo
Daags na pakjesavond, zondag 6 december, stond de wedstrijd TSC’04 uit Tegelen tegen het eerste team van
Melderslo gepland. Een dag om nog even te genieten van de cadeaus van Sint. Degenen die geen Sinterklaas
hadden gevierd en waren gekomen om te genieten van het voetbal, kwamen bedrogen uit.
Ondanks het feit dat het veld er als
een biljartlaken bij lag, was goed
voetbal bijna onmogelijk door de straffe
wind. In de eerste 10 minuten had
Melderslo hier meer moeite mee dan
de tegenstander.
Na enkele doelpogingen van
TSC’04, kwam Melderslo beter in
de wedstrijd. Dit resulteerde in een
goede kans van Dennis Gubbels,
maar die miste jammerlijk. In de 20e
minuut was het dan toch raak. Bart
Verheijen speelde zich mooi vrij en
met een slim balletje kon Bram Keiren
het karwei afmaken: 0-1. TSC’04
bleef echter gevaarlijk. In de 25e
minuut moest Frank Rutten zichzelf

corrigeren, door zijn tegenstander
te vloeren. De vrije trap die hierdoor
ontstond, werd hard langs de muur
raak ingeschoten: 1-1. Net voor rust
scoorde Bart Verheijen op curieuze
wijze. De bal werd door een TSC’04verdediger keihard uit de doelmond
geschoten, hierbij raakte de bal vol
het gezicht van Bart, waarna de bal in
het doel van TSC’04 rolde: 1-2.
In de tweede helft gebeurde er
aanvankelijk niet veel. Nummer 10
van TSC’04 kreeg in de 66e minuut z’n
tweede gele kaart en moest vertrekken. Dit was het sein voor een rommelige fase, waarbij de scheidsrechter
eerst trainer Leon Vievermans achter

de omheining stuurde. Enkele minuten later kon een speler van TSC’04
vertrekken naar het kleedlokaal door
een gemene overtreding op Jeroen
Kallen. In het tumult, dat hierdoor
ontstond, kreeg ook Martijn Kallen
de rode kaart. Met tien tegen negen
werden de ruimtes steeds groter.
Hier maakte Melderslo goed gebruik
van. De ingevallen Paul Vullings
scoorde de bevrijdende goal door de
uitgelopen doelman te passeren en
de bal in het lege doel te schieten: 1-3.
Een wedstrijd om snel te vergeten,
waarbij de pepernoten van Melderslo
toch net iets beter zullen smaken dan
die van TSC’04.
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Kevin van Leuven gaat
Ed Claassens
naar BSB Stock 1000 klasse Nieuwe
hoofdtrainer
SV Kronenberg
Door: Stichting van Leuven Racing
De Limburgse motorcoureur Kevin van Leuven uit Swolgen gaat volgend seizoen een stap hogerop. Na twee
seizoenen te hebben deelgenomen in de British Stock 600 klasse met het G&S team uit Engeland is het tijd voor wat
anders.

Voetbalvereniging SV Kronenberg heeft voor het nieuwe seizoen
een nieuwe hoofdtrainer aangesteld. Ed Claassens (46) volgt Wilgert
Janssen op.
In de zoektocht naar een
opvolger voor Wilgert Janssen lag
de oplossing voor SV Kronenberg wel
erg dichtbij. Ed Claassens (46 jaar) is
sinds een half jaar weer actief bij de
club waar hij in zijn jeugdjaren heeft
gevoetbald. Als vijftienjarige ging hij
bij VVV-Venlo voetballen, waar hij
ook een tijdje deel uitmaakte van de
selectie. Zijn trainersloopbaan begon
al op jonge leeftijd als hoofdtrainer
van Montagnards en RKMSV uit
Meijel. Vervolgens heeft hij diverse
teams in de jeugdopleiding van

Kevin: “De afgelopen twee
seizoenen ben ik in de Stock 600 van
het British Superbike uitgekomen.
Het eerste jaar ging al geweldig goed
en eindigde ik op een gedeelde tiende
plek. Dit jaar heb ik door de nodige
problemen niet datgene kunnen
laten zien wat ik zelf verwacht had.
Een derde jaar in de Stock 600 is vanwege mijn leeftijd niet meer mogelijk.”
Tijd voor wat anders dus. “Het racen in
Engeland bevalt me zo goed, dat we
de opties voor komend jaar daar op
gericht hebben.
We hadden de keuze om
of de Supersport klasse of de

Stock 1000 klasse te gaan rijden.
De Supersportklasse was voor ons
financieel echter niet haalbaar omdat
deze klasse twee wedstrijden per
weekend rijdt en daardoor te duur is.”
Vandaar dat besloten is om komend
seizoen van start te gaan in de BSB
Stock 1000 klasse. Deze klasse behoort
tot een van de meest competitieve
raceklasse van de wereld. “We hebben
de afgelopen twee jaar voor G&S racing
gereden. Dit is zo goed bevallen dat we
komend seizoen bij G&S Racing zullen
blijven rijden. Teambaas Mark Fisher
wilde ook graag met ons verder. Tom
Fisher wordt mijn teamgenoot in de

Stock 1000, en mogelijk komt er nog
een jonge rijder bij die mijn plaats in
de stock 600 over zal nemen.”
“Ik heb tijdens de voorjaarstraining
begin dit jaar al de 1000 gereden en ik
moet zeggen dat dit me goed beviel.
Ik heb er alle vertrouwen in dat deze
overstap goed zal verlopen. We zullen met de nieuwe Kawasaki ZX 10 R
uitkomen en volgens de kenners moet
dit een goede motor zijn waar veel van
wordt verwacht. Ik heb er al ontzettend
veel zin in, maar het is nog even geduldig wachten op de voorjaarstrainingen
en de start van het seizoen.”
Foto: Tim Keeton

SV Lottum E2 kampioen

Door: voetbalvereniging SV Lottum
De E2 van voetbalvereniging SV Lottum is ongeslagen kampioen geworden in de najaarsreeks.
In een seizoen waarin alle wedstrijden werden gewonnen, werd maar liefst 73 keer gescoord in
negen wedstrijden en kreeg het team slechts 17 doelpunten tegen.

www.haardstede.nl

VVV-Venlo getraind. De laatste drie
jaar was hij hoofd jeugdopleiding van
Venlosche Boys en dit seizoen is hij
weer bij SV Kronenberg in de luwte
begonnen als lid van de technische
commissie.
Ed Claassens: “De sfeer en de
beleving bij de club hebben mij
positief verrast. En de profielschets
die de spelers opstelden heeft er voor
gezorgd dat ik deze stap wil zetten.
Wat is er dan eigenlijk mooier om
voor je eigen club in je eigen dorp het
eerste team te gaan trainen? ”
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St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885
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Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Schüssler
celzouten
minuten
60

normaal
€ 39,50
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Kampioenschap D1 Melderslo
Door: voetbalvereniging VV Melderslo
De D1 (tweede klasse) van VV Melderslo had vorige week uit in Vierlingsbeek al het kampioenschap
veilig gesteld en deed dit zaterdag 6 december thuis dunnetjes over door een ruime overwinning op
SV Leunen (7-3). Ook hier vloeide de champagne rijkelijk en in de kantine was er ook voor hun friet en
een snack.

€ 31,50

Behandeling bestaat uit:
eling
• Pe
Open:
dinsdag
t/m
vrijdag
ing
• Reinig
• Massage
er - 16.00
• Vliesmask
zaterdag
10.00

10.00 - 18.00
• Masker

Graag op afspraak: 077-3526885

KERSTBOMEN
Banden - Accu’s - Carwash

Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden
Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

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.

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

Evaluatie Sportdorp
Sevenum
Sportdorp Sevenum e.o. heeft woensdag 25 november een evaluatiebijeenkomst gehouden over hun werkzaamheden in het afgelopen eerste jaar. De aanwezigen spraken over een terugblik op het vorige jaar, de stand van
zaken en de toekomstplannen van het samenwerkingsverband.
Sportdorp Sevenum is een
samenwerkingsverband van (sport)
verenigingen en andere lokale partijen
en instanties in de dorpskernen
Sevenum, Kronenberg en Evertsoord.
Sportdorp Sevenum zet zich bijvoorbeeld in voor vernieuwing van het
sportaanbod, het aanbieden van
sportactiviteiten of –modules, het
wegnemen van drempels van lidmaatschap en flexibel sporten.
In 2015 heeft Sportdorp Sevenum
onder andere met behulp van subsidie

kunnen helpen met het opzetten van
een ouder-kindactiviteit voor de
judoclub, een midzomerwandeling voor
KnopenLopen, een Open Sportdag voor
KBO Sevenum en kickboksen voor Buro
Daad-Kracht.
Tijdens de informatieavond werd
duidelijk dat in de toekomst de
verantwoording van de samenwerkingen vooral bij de (sport-)verenigingen moet komen te liggen. Onder
andere welzijnsorganisatie Synthese
en scholengroep Dynamiek bevonden

zich onder de belangstellenden voor
samenwerking.
De aanwezigen stelden ook dat
na de stopzetting van de subsidie in
november 2016 Sportdorp Sevenum
zich vooral moet gaan richten op de rol
van verbinder en aanjager. Maar daarbij
kan zij ook fungeren als kennisbank en
vraagbaak.
Vanuit de belangstellenden werd
geadviseerd Sportdorp Sevenum meer
te promoten onder de inwoners en zich
meer kenbaar te maken.

13 december 2015 t/m 21 februari 2016
Expositie in Museum de Kantfabriek

‘Ter Herinnering’
Bidprentjes uit de collectie van
Museum de Kantfabriek.
 Houten beelden van Piet Siebers.


www.museumdekantfabriek.nl

Grubbenvorst kampioen
Door: voetbalvereniging GFC’33
De D1 van voetbalvereniging GFC’33 uit Grubbenvorst is kampioen geworden van de eerste klasse.
Alle wedstrijden werden in winst omgezet. In de negen gespeelde wedstrijden werden in totaal 27
punten behaald. De D1 scoorde zelf 64 doelpunten en kreeg slechts 10 doelpunten tegen. Op de foto
staan Pim van Schendelen, Jasper Relouw, Ruben Laughs, Mark Schatorjé, Sonni Hermkes, Pim Benders,
Job Verhofstad, Jesper Engels, Erik Peijs, Michel van het Hek, Ruben Dirkx, Roel Bogie, Luuk Hendrix,
Timo Peijs, Stijn Coenen en Connor Kurdziel.
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Twee punten voor
De Merels in Schijndel
Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels
De Merels 1 speelde zondag 6 december tegen Avanti 1 Schijndel.
De wedstrijd werd gespeeld in Sporthal ‘De Dioscuren’ in Schijndel.
De korfbalwedstrijd ging voortvarend van start. De Merels wist in de
eerste minuut direct op voorsprong te
komen met een afstandsschot, maar
Avanti had hier al snel een antwoord
op. Daarna bleef het gelijk op gaan.
Beide ploegen werkten hard en
maakten doelpunten, hoewel het spel
van De Merels gevarieerder was dan
dat van Avanti. Het was dan ook
De Merels dat met een kleine
voorsprong van 7-8 de rust in ging.
Na rust bleef het wedstrijdbeeld
hetzelfde. De Merels liet zien slim om

te kunnen gaan met de manier van
spelen van Avanti. Zo’n tien minuten
voor het eind stond de ploeg uit
Melderslo met twee doelpunten voor.
In de slotfase van de wedstrijd werd
het echter nog even heel spannend,
toen Avanti het gat verkleinde tot één
doelpunt. De Merels hield het hoofd
echter koel en wist het verdedigend
dicht te houden. Bij een stand van
10-11 gingen de punten verdiend mee
naar Melderslo. De Merels behoudt
door het pakken van de winst de
derde plaats in de hoofdklasse.

In Grubbenvorst

Oxalis 1 wint van
Lottum
Door: korfbalvereniging Oxalis
Oxalis 1 speelde zondag 6 december in Grubbenvorst tegen Lottum 1.
De dames wisten van tevoren dat het een moeilijke wedstrijd ging worden.
Tijdens de wedstrijdbespreking had coach Bart van der Burgt aangegeven
dat de Oxalis dames deze wedstrijd alleen konden winnen met een inzet
van 110 procent. De eerste helft ging gelijk op, maar het verschil werd in
de tweede helft gemaakt met snelle aanvallen en uitgespeelde kansen.
Oxalis begon gespannen aan de
wedstrijd. Een slechte start resulteerde snel in een 1-0 achterstand.
De verdediging stond goed maar het
ging stroef in de aanval. Het was in
de 13e minuut dat Maud met een
afstandsschot de stand gelijk trok. Na
de vakwissel was het meteen weer
raak voor Lottum. Deze keer wist Elise
in de daarop volgende aanval weer te
scoren. Linda zorgde voor de eerste
voorsprong in de wedstrijd door van
afstand de bal door de korf te mikken.
Nu was het Lottum die weer
aanhaakte. Lisette pakte weer de
voorsprong voor Oxalis. Het laatste
wapenfeit voor rust kwam van Lottum
en de 4-4 ruststand was een stand

waar beide teams mee konden leven.
Na een snel doelpunt van Lottum
na rust, werd al snel duidelijk dat
Oxalis een tandje had bijgeschakeld
en niet van plan was om de wedstrijd
weg te geven. Met vier doelpunten
op rij werd een gat geslagen waar
Lottum geen antwoord meer op had,
5-8. Daarna werd de score verder
uitgebouwd met snelle aanvallen en
uitgespeelde kansen. Verdedigend liet
Oxalis weinig steken vallen wat resulteerde in een 9-12 eindstand. Oxalis
speelde een goede wedstrijd die
winnend werd afgesloten. Met vier
punten uit vier wedstrijden is Oxalis
inmiddels opgeklommen tot de middenmoot in de eerste klasse.

Sparta’18 E2 kampioen

Door: voetbalvereniging Sparta’18
De E2 van voetbalvereniging van Sparta’18 E2 is najaarskampioen 2015 geworden. De spelers
van de E2 wisten alle acht hun wedstrijden met volle overtuiging te winnen en behaalde dus de volle
24 punten.

Grote nederlaag voor
Wittenhorst
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Het eerste team van RKsv Wittenhorst stond zondag 6 december voor de moeilijke taak om in Kerkrade lijstaanvoerder Chevremont te bekampen. De koploper was geenszins van plan om cadeautjes uit te delen.
Vanaf het begin werd onstuimig het
doel van Wittenhorst opgezocht. Na dit
sterke kwartier zakte de dadendrang
enigszins en Wittenhorst liet meer van
zich horen.
Enkele goede acties van
Rob Zanders liepen jammer genoeg
dood op de hechte defensie. Het gevaarlijkste moment kwam rond het halfuur
nadat uit een fraaie aanval de bal
werd teruggelegd op de inkomende
Daan Hendriks. Het schot ging echter
langs de verkeerde kant van de paal.
Direct hierna wederom geen gelukkige beslissing van de scheidsrechter.
Een aanval werd afgevlagd maar
de scheidsrechter liet doorgaan en
Chevremont schoot raak, 1-0. Het felle

protest werd weggewuifd. De rust brak
derhalve aan met deze ongelukkige
achterstand.
De intenties om na de pauze de
stand gelijk te trekken waren zeker aanwezig. Aan de andere kant moest de
achterhoede alert zijn voor de gevaarlijke uitbraken, die hier en daar zeker
aanwezig waren. Een aardige aanval
van Wittenhorst leek succes te hebben
toen de bal voor de voeten van Willem
Heijnen werd gelegd. Zijn schot ging
helaas over. Direct hierna kwam dan de
beslissing. Chevremont counterde vlijmscherp. Rodney Klinkenberg kon heel
makkelijk afronden, 2-0. Deze tegenslag
leek te veel van het goede. Echter de
aansluitingstreffer had zeker moeten

vallen, toen na een enorme scrimmage de bal maar niet in het doel
wilde. Ondertussen vloog de bal tegen
de lat, ook de kopbal hieruit van Bart
Spreeuwenberg werd niet gehonoreerd
ofschoon de bal heel duidelijk achter de lijn werd weggehaald. Het zat
Wittenhorst ook nu niet mee. Tom Aarts
werd even later voor de doelman gezet,
maar laatstgenoemde redde.
Na nog enkele plaagstootjes aan
beide zijden kon in de extra tijd de
eindstand op 3-0 gebracht worden.
Kevin Senden rondde fraai af.
Een te grote nederlaag, waarbij
Wittenhorst veelal niet onder deed,
maar in de afwerking was de ploeg uit
Kerkrade beduidend beter.

EEN UNIEK WOONCONCEPT
Ontdek samen met een persoonlijke stijladviseur uw eigen stijl. Met een keuze uit meer dan 10.000 ideeën in een inspirerende ruimte
creëren we uw droominterieur! Loop vrijblijvend eens binnen en laat u verrassen.

vies
persoonlijk ad

volop inspiratie

elke z
on
11.00 dag open
va
- 17.0
0 uur n

in samenwerking met:

Industriestraat 13, Horst
tel. 077 - 398 32 29

www.poels.nl/atelier
krijtverf | behang | raamdecoratie | shutters | gordijnen | pvc | parket | laminaat | tapijt | vinyl | karpetten | meubels | woonaccesoires
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Optreden Angeli

LGOG Kring Ter Horst

Lezing
over december
gebruiken

Angeli staat zondag 13 december op het podium van Cambrinus in Horst. Dit concert begint om 16.00 uur.

De veranderingen die plaatsvinden in de gebruiken rondom Sinterklaas, Sint Barbara, Kerstmis en Nieuwjaar staan centraal tijdens een
lezing op woensdag 16 december. Deze wordt verzorgd door LGOG Kring
Ter Horst en vindt om 20.00 uur plaats in de Leste Geulde in Horst.
De lezing wordt gegeven door
Kitty Jansen. Zij studeerde culturele
antropologie in Utrecht en culturele
Prehistorie in Leiden. Tegenwoordig is
zij conservator historie en archeologie
van Museum De Domijnen in Sittard.
Limburgse gebruiken en tradities,
vragen over identiteit en de constructie hiervan hebben haar bijzondere
belangstelling.

Achter de naam Angeli gaat het
duo Egbert Derix en Leo Janssen
schuil, respectievelijk componist en
pianist (onder andere Searing Quartet
en Iain Matthews) en Leo Janssen
(vaste saxofonist Metropole Orkest).
Egbert Derix (Horst) zal door zijn
werken met Eric Vloeimans, John

Helliwell / Supertramp, Fish en Steve
Hogarth en de Annie MG Schmidtprijs
2011 meer dan bekend zijn bij de
Noord- Limburgse concertbezoeker.
Leo Janssen (Nuth) speelde als
saxofonist met onder anderen Elvis
Costello, Gino Vanelli, Steve Vai, John
Cale, Herbie Hancock en op het solo

Genieten...

album van Paul Weller. Verder maakte
Leo Janssen als solist onder eigen
naam een cd met het Metropole
Orkest.
Bij Angeli staat improvisatie en
interactie op de eerste plaats. Derix en
Janssen spelen ook al bestaande eigen
composities.

9-dgn halfpension

Carnavalsreis
OOSTZEECRUISE EN
HELSINKI - FINLAND

3-dgn logies/ ontbijt

NIEUW!

Vertrekdatum: 6 februari 2016
7-dgn halfpension

Vertrekdatum: 12 februari 2016

€ 590,-

€ 695,-

Vertrekdatum: 6 februari 2016
6-dgn halfpension

Carnavalsreis
KRAKOW POLEN

€ 395,NIEUW!

Vertrekdatum: 6 februari 2016
9-dgn halfpension

€ 195,-

Carnavalsreis
BLANKENBERGE
BELGISCHE KUST

NIEUW!

€ 695,-

€ 460,Carnavalsreis
BERGEN AAN ZEE
NOORD-HOLLAND – NL
Vertrekdatum: 6 februari 2016
5-dgn halfpension

4-dgn halfpension

€ 295,-

Vertrekdatum: 6 februari 2016
5-dgn VOLPENSION!

Vertrekdatum: 6 februari 2016

Vertrekdatum: 8 februari 2016
3-dgn halfpension

5-dgn logies/ ontbijt

€ 250,-

€ 280,-

Carnavalsreis
BERLIJN

Vertrekdatum: 6 februari 2016
5-dgn MORE-INCLUSIVE!

€ 450,-

€ 425,-

Carnavalsreis
DE KOOG
TEXEL – NEDERLAND

€ 450,-

Carnavalsreis
PRAAG

Vertrekdatum: 7 februari 2016

Carnavalsreis
RIJS FRIESLAND –
NEDERLAND

Carnavalsreis
HLUBOKÁ BOHEMEN –
TSJECHIË

De heilige Barbara is verbonden met het mijnverleden dat op
dit moment dankzij M2015 weer
heel actueel is. Maar zij heeft deze
positie pas vanaf de jaren vijftig van
de vorige eeuw verworven. Voor de
pauze wordt hun verhaal verteld en
hoe zij deze plek in onze feestkalender hebben kunnen verkrijgen. Na de
pauze wordt ingegaan op een aantal
vergeten en een aantal hedendaagse
kersttradities.

Een vakantie in de Harz is in alle jaargetijden, ook in de winter, heel aantrekkelijk. Tijdens deze
6-daagse reis bezoeken we o.a. het plaatsje Stolberg, maken we een bustour en wandeling door
Goslar, een rondrit door de Harz en bezoeken we de Glasmanufaktur in Derenburg.
Deze reis is op basis van halfpension en o.a. incl. afscheidsdiner, welkomstdrankje,
muziekavond, 4 dagen begeleiding door een ter plaatse kundige, Nederlandssprekende gids.

Carnavalsreis
LONDEN
ENGELAND

Vertrekdatum: 6 februari 2016

In haar lezing gaat mevrouw
Jansen vooral in op de dagelijkse
praktijken en hoe die in de loop der
tijd veranderen. Sinterklaas (6 december) en Sint Barbara (4 december) zijn
twee heiligen die ieder een bijzon-

Mijnverleden

Carnavalsreis GOSLAR

Vertrekdatum: 6 februari 2016

Carnavalsreis
BARCELONA & CATALONIË
SPANJE

Bijzondere bijdrage
aan feestkalender

dere bijdrage aan onze feestkalender
leveren. Het Sinterklaasfeest wordt
gezien als het Nederlandse volksfeest
bij uitstek. In deze gedachte past ook
de steeds weer fel oplaaiende Zwarte
Pietendiscussie.

Nu verkrijgbaar:

Winterreisgids
2015-2016

Winterreizen
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Vraag voor ons volledige aanbod de gratis reisgidsen en Winterdagtochtenfolder aan!
tel.: (077) 3071988
www.ghielen.nl
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Ghielen!
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GEPLUKT Ria Fontaine

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.

voor kinderen met kanker. “Het eerste
target was vijftig sjaals. De eerste
dertig heb ik in de winter verkocht.
Daar heb ik er toen twintig bij
gebreid. Het liep wel lekker en
inmiddels heb ik er weer vijftig bij
gemaakt. De honderdste staat op de
naald.” Ria staat zaterdag 12 en
zondag 13 december met haar sjaals
op de adventsmarkt in museum De
Locht in Melderslo.

Adventsmarkt in
Museum De Locht
Vroeger hielden Ria en haar man
thuis vleeskuikens. Dat was ook
de reden dat ze van het Utrechtse
IJsselstein hierheen verhuisden.
“Het was best even wennen hier.
De taal zorgde ervoor dat we niet
alles begrepen. Daarnaast kent
iedereen elkaar van verenigingen
als de voetbalclub en de harmonie.
Als nieuwkomer kom je daar moeilijk
tussen.” Haar vijf kinderen kunnen in
tegenstelling tot haarzelf wel dialect
spreken. “Die kunnen feilloos overschakelen. Onze kleinkinderen precies
hetzelfde.”

Kinderen uit de
wind houden

Ze zet zich in voor KiKa en is actief bij het Hobby-Gilde. Ze helpt daarnaast in het legkippenbedrijf van haar
man en is ze begonnen met het bijspijkeren van haar Engels. Deze week wordt Ria Fontaine uit Kronenberg
geplukt.
Toen iemand die dicht bij haar
stond te maken kreeg met kanker,
besloot Ria Fontaine (65) uit Kronenberg dat ze iets wilde doen. Ze ging

haar breihobby inzetten voor KiKa.
“Het kwartje viel helemaal toen ik in
het ziekenhuis een moeder met
doodziek kindje zag met een kaal

PUZZEL

Boor zukt boorin vur en spetterende boorebrullef!

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
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hoofdje aan het infuus. Dat geeft mij
de drive om dit te doen”, vertelt Ria.
Ze begon met het breien van sjaals
voor de stichting die zich hard maakt

Ria groeide op in een gezin van
zeven. Haar ouders hadden een
boerderij en moesten hard werken.
“We hadden een boomgaard en een
groentetuin. We moesten al vroeg
meehelpen op de boerderij. Daardoor
heb ik wel geleerd dat werken niet
erg is. En dat als iedereen helpt, het
werk zo klaar kan zijn.” De opvoeding die Ria kreeg, heeft ze ook aan
haar eigen kinderen proberen over te
brengen. “Ik heb ze geleerd mensen
met u aan te spreken. Ook heb ik ze
meegegeven dat ze als ze ergens aan
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Lieve boer,
Langs deze weg wil ik graag
reageren op je contactadvertentie
in de Hallo. Je advertentie heb ik
meerdere malen onder ogenschouw
genomen om ten einde de stoute
pumps aan te trekken en deze brief
naar jou te schrijven. Ik ben woonachtig in de grote stad. Ik woon in
een statig herenhuis zonder heren
welk een prachtig uitzicht biedt
over de rivier en de achterliggende
landerijen.
De motivatie om te schrijven komt
voort uit het gegeven dat ik een
partner mis om samen dingen mee
te ondernemen zoals bijvoorbeeld
winkelen in Toscane of online.
Misschien ben jij als agrariër wel
op zoek naar een mooie, sportieve
en financieel onafhankelijke jonge
dame die je graag ondersteunt
om je bedrijf uit te bouwen. En
misschien nog wel meer. Kortom
als je een vermogende boer bent,
met veel grond en grote tractor en
goed in de slappe was zit, dan wil
ik graag kennis met je maken!
Groetjes van Anonymous
oêt de stad

Leeve boor,
Toen ik de petatteschaal in d’n
krânt woj draeje, veel mien oëg op
ów advertêntie. Ik bin en spontane
booremeid en ik woën nag thoês op
ut óntiegluk groët boorebedriêf ván
ós va en moe. Ik hald ván zând en
water en same is dát modder. Enne
huuëjbaerg, dát wiët ik ni, want dát
jukst. Ma daor kunne we ós same
wal kratse. Ik zui ów gaer liëre kenne en ás ut klikt, wie wet, keumt’r
da wal die spetterende boorebrullef!
(PS ik háj nag miër geluk dát ik die
advertentie zaog want mien petattemaes zaot tusse de schaal. Anders
háj ik dát ok nag weggegoëid…)
Groetjes ván en booremeid die d’r
zoë ónderhand wal ’s oêt wil.

beginnen het ook af moeten maken.
En bijvoorbeeld dat ze zich moeten
afmelden als ze ergens niet kunnen
zijn.” Ook vond Ria het belangrijk dat
ze haar kinderen uit de wind hield.
“Kinderen moeten geen zorgen hebben. Je moet ze dus niet met allerlei
zaken lastig vallen.”
Inmiddels is Ria 65, zijn haar
kinderen ouder en hebben ze vleeskuiken verruild voor legkippen. “Het is
nu rustiger. Ook met het bedrijf. Ik
doe nog zo’n twee uur per week de
boekhouding. Ze heeft haar taken
binnen het bedrijf altijd gecombineerd met het zijn van huisvrouw
en moeder. Tijd heeft ze echter nog
steeds niet over. Ria heeft genoeg
hobby’s. Zo zit Ria bij het Hobby-Gilde
in Horst. Daar doet ze verschillende
activiteiten. “Allemaal dingen waarbij
je met je handen moet werken.
Maar eigenlijk is het meer een sociaal
gebeuren.” Ria leest ook graag een
goed boek. “Ik lees graag de boeken
van Stieg Larsson. Thrillers houd ik
niet zo van, al mag er wel spanning
in zitten.”

Niet minder
leergierig
Daarnaast geeft Ria af en toe een
cursus bloemschikken. “Gewoon hier
in de hobbykamer. Ik heb ook
diploma’s daarvoor.” Om die te
behalen ging Ria van 2003 tot en met
2007 een dag in de week naar het
Citaverde College in Horst. “In theorieen praktijklessen werd ik opgeleid
tot assistent in een bloemwinkel en
daarna zelfstandig bloemist.”
Dat Ria met het ouder worden
niet minder leergierig werd, is ten
slotte ook duidelijk. “Ik ben nu lessen
Engels aan het nemen. Ik heb dat
nooit echt op school gehad. Het wordt
steeds beter.”

Reacties
Leeve boor,
Heer bin ik da! En leve en spontane meid ván 22 lentes jóng en
op zeuk naor enne echte boor.
Geej schrieft dát ge en boorin zukt
vur en spetterende boorebrullef.
Ma….. wie giët’r trouwe da?
En Wonniër? En Waor?
Gef meej gauw alle details!
Ik ving brullefte aaltiêd zao
geweldig en veuraal ás ut en
boorebrullef is! Die boore zeen d’r
aaltiêd zao good oêt. Tenminste…
ás ze oêt ut bad kome en ni oêt de
stâl, hi hi hi!
As boor hedde állich en wei, veul
biëste en en hiële moëje boorderi-j, toch?! Ik hald ok ván diere en
zoë. Ik heb en perzische kat.
Ik wil same mit oow wal d’n
huuëjbêrg verkenne!!
En daonao âfkoele in en groët,
ma da ok en hiël groët bad!
Gaer huûr ik ván oow!
Groetjes ván meej.
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Sevenum

Wet Willy zet zich in
voor Serious Request

Seniorenorkest geeft
Kerstconcert
Het Seniorenorkest Horst aan de Maas geeft op zondag 20 december van 13.30 tot 17.00 uur een kerstconcert in
het Parkhotel in Horst.

Vriendenclub Wet Willy organiseert op zondag 20 december Wet
Willy’s Zaerums Danskefee om geld op te halen voor Serious Request.
De avond begint om 18.00 uur in café Croes Moeke in Sevenum.
Wet Willy is een vriendenclub,
die naast de wekelijkse kaart- en
wandelavond het ook belangrijk
vindt om zich in te zetten voor een
goed doel. In het verleden hebben ze vaker iets georganiseerd
in het kader van schilderen. Twee
jaar geleden organiseerden ze het
Wet Willy’s Zaerums Danskefee vur
Serious Request.
Harald Vullings is deze avond de
dj. Bezoekers kunnen hun favoriete

nummer aanvragen en op het einde
van de avond wordt de Wet Willy Top
Tien gemaakt. Om geld op te halen
voor het goede doelen worden er
zelfgemaakte hapjes verkocht en is er
een ‘servies voor service’.
In een winkeltje kunnen creaties
van servies gekocht worden. Van etagères tot vogelhuisjes van theepotten,
van vogelvoerkopjes tot drinkbakjes.
De gehele opbrengst is voor Serious
Request.
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Het orkest sluit hiermee een serie
concerten af die in december op het
programma staan. Het slotconcert
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1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
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Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

vindt plaats in het Parkhotel te
Horst waar een high-tea wordt
opgeluisterd. Mochten bezoekers ook

deel willen nemen aan de high-tea,
dan is reserveren via het Parkhotel
gewenst.

Workshop techniek in de
Bibliotheek Horst
De workshop techniek in de Bibliotheek Horst tijdens de Kinderboekenweek krijgt een vervolg. Op woensdag
23 december verzorgt Hanke Brouwer twee workshops techniek van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur
in de bibliotheek in Horst.
Zelf op onderzoek uitgaan en te
weten willen komen hoe dingen
werken, dat vinden alle kinderen leuk,
stelt BiblioNu Horst. Elektriciteit
gebruik je iedere dag alsof dat de
gewoonste zaak van de wereld is.

Wat als er geen elektriciteit zou zijn?
Kinderen tussen de 8 en 12 jaar die
daar meer over willen weten, kunnen
zich aanmelden voor de workshop die
Hanke Brouwer in de Bibliotheek Horst
verzorgt. Kinderen leren wat een

stroomkring is, gaan uitzoeken hoe je
lampjes kunt laten branden en laten
een motortje draaien. Tot slot wordt er
een werkstuk gemaakt. Aanmelden
kan via horst@biblionu.nl of via
info@padxpress.nl

Kerstconcert van
Kunstencentrum Jerusalem
Het jaarlijkse Kerstconcert van Kunstencentrum Jerusalem vindt dit jaar op maandag 14 december
plaats in Museum De Locht in Melderslo om 19.00 uur. Ongeveer 25 leerlingen van het Kunstencentrum
Jerusalem in Venray treden op met verschillende kerstliederen en andere liedjes. Te beluisteren is een
selectie van instrumenten waarop les gegeven wordt bij het Kunstencentrum: trompet, cornet, bugel,
hoorn, viool, drums, klarinet en saxofoon.
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Snoeicursus
erfbeplantingen
Landschap Horst aan de Maas organiseert een snoeicursus erfbeplantingen. Omdat veel eigenaren problemen ervaren met het onderhoud van
bomen, hagen en singels wordt de cursus gehouden.
Deze cursus vindt in twee fases
plaats. De theorieavond vindt plaats
op donderdag 21 januari rond
19.30 uur. De praktijkdag vindt plaats
op zaterdag 23 januari rond 09.00
uur. Op deze avond wordt geleerd
hoe je goed kunt snoeien. Eerst
wordt de basiskennis verteld zoals
levensprocessen en groeiregels.
Na de theorie zijn de cursisten klaar

Adventsmarkt bij
De Locht
Museum De Locht staat zaterdag 12 en zondag 13 december in het teken van de adventsmarkt. Deze is op
zaterdag geopend van 13.00 tot 20.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

voor de praktijk.
Alle cursisten ontvangen een
cursusmap en een naslagboekje
die gebruikt kan worden bij de
verzorging van de erfbeplantingen.
Er kunnen maximaal 25 personen
deelnemen. Aanmelden kan tot
6 januari.
Voor meer info, mail naar
info@landschaphorstaandemaas.nl

Concert voor Kika

Rabobank Horst Venray

Jeugdunie Sevenum en het jeugdorkest van Muziekvereniging
De Peelklank uit Ysselsteyn houden op zondag 13 december een uitwisselingsconcert voor Stichting Kika. Dit concert begint om 16.00 uur in de
Sevewaeg in Sevenum.
De entree voor het concert is een
vrije gift, die gedoneerd kan worden
in de collectebus van Kika. Ook zijn er
Kikaberen te koop. Het initiatief voor
het uitwisselingsconcert werd
genomen door de Jeugdunie uit

Ledenraad

Sevenum. Voor dit jeugdorkest is het
thema kinderkanker namelijk een
actueel thema en het wil op deze
manier graag een steentje bijdragen
aan het onderzoek dat Kika doet.
De zaal is open vanaf 15.30 uur.

Veertig standhouders zijn aanwezig
en zorgen voor een gevarieerd aanbod
met ‘voor elck wat wils’, aldus het
museum. Daarnaast zijn nevenactiviteiten, zoals optredens van koren, ensembles, muzikanten en kleine draaiorgelt-

jes. Zij treden op in de nieuwe kapel
van De Locht en op andere overdekte
plaatsen binnen het museum dat in
kerstsfeer is ingericht.
Er is verkoop van wafels, warme
chocolademelk, soep, pannenkoeken

en tosti’s. Op beide dagen zijn er
activiteiten voor kinderen en worden
er in het bakhuisje platsen gebakken.
Op zondag krijgt iedere 25e bezoeker
een nummertje waarmee hij bij een
standhouder een cadeau kan uitzoeken.

Vacatures ledenraad bij Rabobank Horst Venray ingevuld

KerstactiviteitenDe in
ledenraad zorgt voor verbinding tussen de leden in de regio Horst aan de
Maas, Venray en Well en Wellerlooi en het bestuur van de Rabobank.
Peeldorpen
Rabobank
Horst
Aftredend enVenray
herbenoembaar zijn:
Dit jaar waren er vacatures*
bij de
Rabobank
Horst
Venray
ledenraad. Wij deden voor kandidaten mevrouw Mariet Janssen, mevrouw
In Griendtsveen en Helenaveen zijn op zaterdag 12 en zondag 13
december allerlei kerstactiviteiten. Zo is onder meer de kerk open, is er
muziek en een kerstmarkt.

Geïnteresseerden kunnen in
Natuurpoort de Peel en In d’Ouwe
Peel en in de Sint Barberakerk
naar muziek luisteren. In het Toon
Kortoomspark staat een kerstwensboom en kunnen mensen onder
meer een kerstverhalenpad lopen.
Wandelaars kunnen daarnaast
terecht voor een kerstwandeling bij
Herberg de Morgenstond, waar de

Ledenraad

een oproep in de lokale media. Na
overleg met de ledenraad draagt de
directie de volgende kandidaten voor:

start zal plaatsvinden. Schilderijen
kijken en kopen kan in Atelier
Liduine en Atelier Specht, terwijl in
de Gouden Helm een kerstmarkt
wordt georganiseerd.
De openingstijden zijn zaterdag
van 19.00 uur tot 22.00 uur en zondag
12.00 uur tot 17.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.depeelnatuurlijk.nl

Marian Wijnen en mevrouw Roos Fleuren
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In Galerie Pachamama in Meerlo vindt op zondag 13 december een
aangehouden.
vergadering van
van januari
januari 2016.
2016.
cooperatie.horstvenray@rabobank.nl.

Kerstoptreden bij
Pachamama

optreden in kerstsfeer plaats van de formatie Chapieter, onder leiding
van Pieter Simons.
Pieter schrijft zelf de teksten en
de muziek voor een soort van
luisterliedjes die soms ontroeren en
soms ook kritisch zijn. Het ensemble
maakt gebruik van een keur van

*Aftredend zijn: mevrouw Monique Smits,
*Aftredend
zijn:
mevrouw
Monique
Smits,
*Aftredend
zijn:
mevrouw
Monique
Smits,
de
heer Johan
Janssen
en de
heer René
de
heer
Johan
Janssen
en
de
heer
René
de heer Johan Janssen en de heer René
Kuijpers.
Rabobank
instrumenten waaronder
basgitaar, Horst Venray
Kuijpers.
Kuijpers.
mondharmonica, doedelzak, ruispijp,
ukelele, tin whisle, strijkpsalter en
meer. Het concert begint om
16.00 uur.

Rabobank Horst Venray
Rabobank
Een aandeel in elkaar
Rabobank Horst
Horst Venray
Venray
Een aandeel in elkaar
Een
Een aandeel
aandeel in
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elkaar

Vragen of opmerkingen?
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of
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of opmerkingen?
opmerkingen?
Neem
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contact met ons op:

Neem
telefonisch contact
met ons op:
Neem
contact
077
389telefonisch
84 30 of mail
naarmet ons op:
077
077 389
389 84
84 30
30 of
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mail naar
naar
cooperatie.horstvenray@rabobank.nl.
cooperatie.horstvenray@rabobank.nl.
cooperatie.horstvenray@rabobank.nl.
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Kerstversiering maken in
Museum de Kantfabriek
Kinderen die hun eigen kerstversiering willen maken kunnen op woensdag 16 december in Museum de
Kantfabriek terecht. Daar wordt de creatieve workshop kerstversiering gehouden van 14.00 tot 16.00 uur.

Lezing over oud
kerkhof Horst
In het kader van de nieuwe expositie Ter Herinnering in Museum
de Kantfabriek is er een lezing over het oude kerkhof in Horst. Deze vindt
plaats op zondag 20 december om 14.00 uur.
De nieuwe expositie Ter
Herinnering laat bidprentjes
zien en houten beelden van
Piet Siebers. In deze context
houdt Hans Steenmetz, Consul
Oorlogsgravenstichting, een lezing
over de geschiedenis van het Oude

Kerkhof in Horst. Hij zal speciaal
ingaan op de oorlogsslachtoffers en
hun graven. Aansluitend is er een kort
bezoek aan de tentoonstelling en een
rondleiding op het Oude Kerkhof.
Opgeven voor de lezing kan via
info@kantfabriek of 077 398 16 50.

Broekhuizen

Lichtjesroute bij
De Roode Vennen
Landgoed De Roode Vennen in Broekhuizen verlicht op zondag
13 december de mooiste plekjes van haar theetuin de omliggende natuur
tijdens een wandeling. De wandeling begint om 17.00 uur.

De techniek die wordt gebruikt bij
de workshop lijkt op Japanse Temari
ballen. De techniek in de workshop is
een stuk eenvoudiger dan de Japanse
techniek. Daarbij wordt een bol van

tempex ontwikkeld met garen.
Daarna wordt de bol versierd met
knoopje, lintjes of andere versieringen. Uiteindelijk is het resultaat een
bijzondere kerstbal voor in de

kerstboom. Als er tijd over is wordt een
boom versierd met sterren, kantjes en
nog meer versiersels.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdekantfabriek.nl

Verlichte waterlelies, wenswolken en een bijzondere videoprojectie
zijn slechts een kleine greep uit de
route. De wandeling duurt ongeveer
45 minuten en loopt over onverharde paden, dus wandelschoenen
en laarzen zijn aan te raden.

Op sommige plekken tijdens de
route kan het donker zijn, dus de
organisatie raadt ook aan een
zaklamp mee te nemen.
Het theehuis is de dag van de
lichtjesroute geopend van 16.00 tot
22.00 uur.
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Optreden B-Brave
De Nederlandse boyband B-Brave treedt zaterdag 19 december op in Attractiepark Toverland in Sevenum.
De show van B-Brave is het startschot voor de twee weken durende Magische Winterweken in het park.
Het concert van Cassius, Dioni, Kaj,
Jai en Samuel begint op 19 december
om 16.00 uur. Sinds deze winter heeft
het park twee overdekte themagebieden en enkele grote buitenattracties de
hele winter geopend. Hierdoor kan een
bredere doelgroep aangesproken
worden en met B-Brave hoopt

Toverland deze doelgroep te bereiken.
Voor het optreden zijn speciale tickets
verkrijgbaar via de website van
Toverland.
In de kerstvakantie, van 19 december tot en met 3 januari, hangt er een
winterse sfeer in Toverland. Het hele
park is twee weken lang verlicht met

duizenden lampjes. Ook zijn er extra
attracties geopend, zoals het schommelschip Scorpios en de langste, snelste en hoogste houten achtbaan van de
Benelux, Troy. Dagelijks staat er veel
live-entertainment op het programma,
waaronder de illusionistenshow van
Minutes of Magic en de Tiroler dj.

Kerstmarkt Onder de Wieken
Basisschool Onder de Wieken in Meterik organiseert op donderdag 17 december een kerstmarkt voor Serious
Request. De markt wordt gehouden van 18.30 tot 20.00 uur.
Leerlingen, leerkrachten
en ouders organiseren allerlei
activiteiten om daarmee geld op te
halen voor jongeren in oorlogs- en
conflictgebieden via Serious Request.
Met het geld steunen ze kinderen

en jongeren die leven onder de
meest extreme omstandigheden en
weinig kans maken op scholing en
ontwikkeling terwijl ze wel de nieuwe
generatie voor de toekomst vormen.
Tijdens de kerstmarkt worden er door

ouders en kinderen wafels gebakken
en warme chocolademelk verkocht.
Door alle klassen zijn kerstdecoraties
geknutseld. Er is een kampvuur en
kinderen van het kinderkoor zingen
kerstliedjes.

St. Caecilia gehuldigd

Kerstvoorstelling in Hegelsom
Gemengde zangvereniging Egelsheim, Vocal Group Happy Sound en muziekvereniging St. Hubertus organiseren
op zondag 20 december ’Kerst vur oow en meej’. Deze kerstvoorstelling vindt plaats in de Hubertuskerk.
De voorstelling wordt tweemaal
gegeven: om 16.30 uur en een
avondvoorstelling om 19.30 uur.
Aan de productie werken meer dan
130 mensen mee. In een decor van

Winter Wonderland, zullen de
leerlingen van MOS met Janneke het
sprookje van de ijsheks vertolken,
onder begeleiding van zang en muziek
van de drie muziekgezelschappen.

De muzikale leiding is van
John Wauben met regie door MarieAnne Mittelmeijer.
Kijk voor meer informatie
www.egelsheim.nl

Muziekvereniging St. Caecilia uit America is op vrijdag 4 december
gehuldigd door de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen tijdens
het jaarlijkse Caeciliafeest. De muziekvereniging nam op zondag
25 oktober deel aan het Limburgs Bondsconcours. Voor haar uitvoering
van de twee concertwerken behaalde de fanfare 92,33 punten met lof
der jury. Hiermee werd de fanfare Limburgs Kampioen. “Datgene waar
de fanfare jarenlang aan heeft gewerkt, samen echt muziek maken,
werd rijkelijk beloond”, aldus de vereniging.
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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
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Winkelwagenactie
za 12 december
Organisatie: Kiwanisclub Horst
Locatie: supermarkt

Optreden The Classics
Revival Band
vr 12 december 22.00 uur
Locatie: café Boëms Jeu
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Grubbenvorst
Dorpsraadvergadering

Opening Expositie
Ter Herinnering

Kerstmis
bloemschikworkshops

wo 16 december 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis
’t Haeren

zo 13 december 11.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

di 15 december 19.30 uur
Organisatie: Vereniging Groei
&Bloei
Locatie: Het Muzieklokaal

Kerstconcert

Kerstconcert

wo 16 december 20.00 uur
Organisatie: het Grubbenvorster
Mannenkoor
Locatie: kerk

zo 13 december 15.00 uur
Organisatie: Harmonie-Orkest
Noord-Limburg en Vocalgroup
Happy Sound
Locatie: ’t Gasthoês

Horst

Café De Verbeelding
do 10 december 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Dorpsraadsvergadering
wo 16 december 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Broekhuizen
Lichtjesroute

zo 13 december 17.00 uur
Locatie: Theetuin De Roode
Vennen

Griendtsveen
Atelier Liduine
geopend

za 12 december
17.00-22.00 uur en
zo 13 december
12.00-17.00 uur
Organisatie: Kerst in de Peel
Locatie: Deurneseweg 9

Kerstwandelnig
za 12 december
17.00-22.00 uur en
zo 13 december
12.00-17.00 uur
Organisatie: Kerst in de Peel
Locatie start: Herberg de
Morgenstond

Optreden Angeli
zo 13 december 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Breicafé

Start expositie
over Japan

vr 11 december 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

ma 14 december
Locatie: bibliotheek

Winkelwagenactie

Kinderkerstworkshop

za 12 december
Organisatie: Kiwanisclub Horst
Locatie: diverse supermarkten

wo 16 december 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Rommelmarkt

Lezing over
decembergebruiken

za 12 december
09.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Mèrthal

wo 16 december 20.00 uur
Organisatie:
LGOG Kring Ter Horst
Locatie: café De Leste Geulde

Uitwisselingsconcert
zo 13 december 16.00 uur
Organisatie: Jeugdunie Sevenum
en jeugdorkest Muziekvereniging
De Peelklank
Locatie: café De Sevewaeg

Wereldlichtjesdag
zo 13 december 19.00 uur
Locatie: Pastoor Vullinghsplein
en Blokhut

Melderslo
Adventsmarkt

za 12 december
13.00-20.00 uur en
zo 13 december
13.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Kerstconcert

Kerstmis
bloemschikworkshops
di 15 december 19.30 uur
Organisatie: Vereniging Groei
&Bloei
Locatie: De Wingerd

ma 14 december 19.00 uur
Organisatie: Kunstencentrum
Jeruzalem
Locatie: Museum De Locht

Tienray

Meterik

vr 11 tot zo 13 december
Organisatie:
Handboogsportvereniging
’t Trefpunt
Locatie: accommodatie aan de
Nehobolaan 8

Kerstmarkt
voor Serious Request

Handboogdorpstoernooi

do 17 december
18.30-20.00 uur
Locatie: basisschool Onder de
Wieken

Winterconcert
za 12 december 20.00 uur
Organisatie: Horster Mannenkoor
en The Sparks
Locatie: ’t Gasthoês

Optreden
Proost!
za 12 december 21.30 uur
Locatie: café d’n Tap

Herenzitting
zo 13 december 10.30 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: Parkhotel

Concert barokstrijkorkest
Duodecima

Dameszitting

zo 13 december 15.00 uur
Locatie: St. Barbarakerk

zo 13 december 10.30 uur
Locatie: café De Lange Horst

Dorpsraadsvergadering
do 17 december 20.00 uur
Locatie:
bowlingcentrum De Riet

Kronenberg
Werkdag

za 12 december 09.00 uur
Organisatie: Groengroep
Locatie: weilanden aan de
Peelstraat

Meerlo

Kerstoptreden
zo 13 december 16.00 uur
Locatie: Galerie Pachamama

Sevenum
Tribute Night

za 12 december 20.30 uur
Locatie: De Wingerd

Winkelwagenactie
za 12 december
Organisatie: Kiwanisclub Horst
Locatie: diverse supermarkten

Kerstliederen
voor vluchtelingen
zo 13 december 11.00 uur
Organisatie:
Carol Singers van Gemengde
Zangvereniging Con Brio
Locatie: het Parochiehuis

Geldig van 7 t/m 12 december 2015
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Kennisgeving
Besluit omgevingsvergunning inrichting Californië Wijnen Geothermie
De Minister van Economische Zaken doet de volgende kennisgeving:
Dat aan Californië Wijnen Geothermie B.V. te Grubbenvorst een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit
milieuneutraal veranderen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de inrichting
Californië Wijnen Geothermie B.V., gelegen aan de Vinkenpeelweg 10 te Grubbenvorst, in de gemeente Horst aan de
Maas, op het perceel kadastraal ingedeeld gemeente Grubbenvorst, sectie M, nummer 304.

Crist Coppens

De omgevingsvergunning betreft de vergroting van de injectiecapaciteit van het water dat wordt geïnjecteerd in de
putten, en het verlagen van de temperatuur van het water dat wordt geïnjecteerd.
Op deze aanvraag is de reguliere besluitvormingsprocedure van toepassing (artikel 3.7, Wabo).
Tot en met 11 januari 2016 kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen dit besluit, op grond van de Algemene
wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u
bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de
Minister van Economische Zaken, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot dhr. K. van den Hoff (tel. 070 - 379 7602).

geldig t/m zaterdag
12 december 2015

4 halve kipfilets
€5,95

4 varkenssaucijzen en 4 slavinken
samen €6,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
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

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
11 t/m 17 december 2015
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
Alarmnummer

112

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

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

Opening ijsbaan Horst

Toos Toverhoed en
Fluitketel-curling
Vanaf zaterdag 12 december kan er weer volop geschaatst worden in Hartje Horst. Ook dit jaar is de bijna
500 vierkante meter grote ijsvloer voorzien van een dak. Wederom ijsplezier onder alle weersomstandigheden dus!
De officiële opening vindt plaats op vrijdagavond
11 december om 19.00 uur. Het paviljoen en de ijsbaan
zijn dan alleen geopend voor genodigden waaronder de
ruim 200 sponsoren. De opening is wel door passanten
bij te wonen vanaf de boarding van de ijsbaan. Toos
Toverhoed van Attractiepark Toverland speelt samen met
ander winterfiguren een stukje uit de nieuwe wintershow
van Toverland. Onze burgemeester zal samen met enkele
sponsoren ook de eerste ‘fluitketel’ werpen voor de eerste
Horster Curling Competitie. Die zal volgende week dinsdag
van start gaan. Er is nog plaats voor teams van minimaal
4 personen voor deze zowel sportieve als hilarische
nieuwe activiteit op de ijsbaan. Alle informatie staat op
de website www.ijsbaanhorst.nl
Vanaf volgende week wordt de ijsvloer ook
gratis beschikbaar gesteld voor het traditionele
‘schoolschaatsen’. De groepen 6,7 en 8 van de
basisscholen uit Horst aan de Maas mogen dan de ijzers
weer onderbinden voor een kennismaking met de
ijsvloer. Dit jaar zijn er ook kinderfeestjes mogelijk op
de ijsbaan. Kijk ook voor het hele activiteitenprogramma
op de website. Er zijn diverse muziekoptredens gepland
en ook staat het discoschaatsen weer meermaals op
stapel. De avondopstellingen van de ijsbaan zijn dit
jaar bovendien extra voordelig. Check de site ook voor
actuele openingstijden en entreeprijzen. Maar eerst de
opening op vrijdag 11 december om 19.00 uur tijdens
de koopavond in Hartje Horst met Toos Toverhoed en…
fluitketel werpen. Dat mag u niet missen!

Samen maken we er weer een mooi winterfeest van in Hartje Horst!

Melderslo

kerkdienst
kerkdienst

Ad ve rtorial

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.

Kerstwandeling
De inmiddels traditionele kerstwandeling van Landschap Horst aan de Maas vindt plaats op zondag 27 december. De tocht voert door Kasteelpark Ter Horst. Kinderen kunnen deelnemen aan een verkleedwedstrijd.
Anders dan andere jaren is er dit
keer geen thema, dus iedereen mag
zijn fantasie de vrij loop laten gaan.
Denk aan verkleden, schminken,

lampjes op batterijen enzovoorts. De
mooiste, gekste, leukste of origineelst
verklede kinderen winnen prijzen. De
kerstwandeling is ongeveer 3 kilometer

lang en voert langs een lint van kaarsjes, fakkels, vuurkorven, glühwein en
muziek. Alle wandelaars kunnen zich
laten fotograferen.
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Klaar voor de winter?

jas
das

PAS
bestel de HALLO voordeelpas 2016 op
www.hallovoordeelpas.nl

