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Herinrichting
Tienrayseweg
Gemeente Horst aan de Maas start begin februari volgend jaar met de herinrichting van de Tienrayseweg in Horst. Zo zijn er plannen om onder meer flitspalen te
plaatsen en wordt de bocht ter hoogte van huisnummer 32 aangepakt. De Tienrayseweg van Horst naar Tienray staat al jaren bekend als een onveilige weg. Op de weg,
waar 80 kilometer per uur gereden mag worden, zijn de afgelopen jaren al meerdere ongelukken gebeurd, waarvan in november 2012 een met een dodelijke afloop.
In maart 2015 werd er nog een petitie opgesteld voor verlichting aan de Tienrayseweg. Deze leverde 1.200 handtekeningen op. Eerder dit jaar riep de gemeenteraad het
College van B&W op geld te reserveren voor de aanleg van verlichting langs het fietspad. De gemeente wil nu meer maatregelen gaan nemen op de Tienrayseweg.
Naast de verlichting, komen er waarschijnlijk twee flitspalen en waarschuwingsborden voor snelheidscontroles. Bij de bocht ter hoogte van Tienrayseweg 32 worden
vijf bomen gekapt. In plaats daarvan komt er een geleiderail. De kosten voor de herinrichting zijn tussen de 10.000 en 15.000 euro, exclusief de verlichting.

Gezamenlijk

Toch fusie parochies Horst en Sevenum
ook de beleidslijnen voor de komende
Het bestuur van parochiefederatie Sevenum, Kronenberg en Evertsoord gaat samen met het bestuur van
Meld u aan voor de informatieavond op 2 november
2016
jaren in de steigers zetten. Voor de
parochiefederatie Horst, Melderslo, Hegelsom, Meterik, America en Griendtsveen. Eerder gaf parochie Sevenum
via: sponsoractiepluslucassen@gmail.com
parochianen en vrijwilligers verandert
nog aan zelfstandig te blijven, maar in onderling overleg is nu besloten uiterlijk 1 juli 2017 te komen tot één
gezamenlijke federatie.
Locatie PLUS Lucassen, aanvang 20:00 uur.

Deze week
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parochie voorlopig zelfstandig mocht
blijven. De nieuwe gezamenlijke
parochiefederatie Horst-Sevenum
krijgt een nieuw te vormen bestuur.
Deze bestaat in evenredige mate
uit vertegenwoordigers van de
deelnemende parochies. In de
aanloop naar de gezamenlijke
federatie gaan beide bestaande
besturen samen de route naar de
nieuwe federatie bepalen en daarmee

nso

Roermond in 2011 opstelde om haar
visie voor de komende tien jaar uit te
zetten.
Daarin werd destijds gesteld dat
de kerkbesturen van clusters Horst
en Sevenum al per 2015 samen
hadden moeten gaan. Daar kwam
vanuit parochiefederatie Sevenum
veel protest op. Onder andere
Actie roep Schoon Schip hield een
handtekeningenactie, waarna de

Spo

Beide besturen zijn van
mening dat de samenwerking voor
alle aangesloten parochies van
toegevoegde waarde is en meer
zekerheid biedt voor de toekomst.
Op korte termijn wordt daarom het
convenant voor de gezamenlijke
federatie getekend.
De samenvoeging van de
federaties komt voort uit een
blauwdruk die het bisdom van

er niets, de dagelijkse gang van
zaken en de werkzaamheden voor de
parochie blijven hetzelfde.
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Kijk voor een overzicht van de deelnemende clubs op plus.nl
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Draagvlak buurt

Ontwerpplan station Grubbenvorst aangepast
Gemeente Horst aan de Maas en provincie Limburg hebben naar aanleiding van klachten van omwonenden van
het nieuw te bouwen station in Grubbenvorst het ontwerpplan op bepaalde punten aangepast.
Bewoners van de aan het toekomstige stationsgebied grenzende
Asterstraat gaven eerder aan zich niet
te kunnen vinden in het ontwerpplan
dat afgelopen zomer werd gepresen-

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Niels van Rens, Teun Stiphout, Anke
Verbeek en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
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

teerd. Zij maakten zich zorgen over
de ligging van de fietstunnel, die voor
een groot gedeelte door het aan hun
straat gelegen Bisweidepark gaat
lopen. Gemeente en provincie gingen
daarom opnieuw naar het plan kijken.
“Het draagvlak van de buurt staat
bij ons hoog in het vaandel, dus we
gaan onderzoeken of we nog ergens
aanpassingen kunnen doen. Hele grote
aanpassingen zullen dat niet meer worden”, gaf Gaston Graaf van provincie
Limburg destijds aan.
Provincie en gemeente kwamen
onlangs met een aangepast plan dat
de goedkeuring van de werkgroep

wel kon wegdragen. In het nieuwe
plan is de fietstunnel een klein stuk
verlegd, maar deze blijft door het park
lopen. Bovengronds kunnen fietsers
gebruik maken van de Burgemeester
van Kempenstraat. Daarnaast komt de
fietsenstalling verder van de huizen
aan de Asterstraat te liggen en moeten
groenvoorzieningen ervoor gaan zorgen
dat onder andere die fietsenstalling uit
het zicht blijft. Naar verwachting wordt
het gewijzigde projectplan in januari
aan alle dorpsbewoners gepresenteerd.
De omwonenden stellen wel een
voorwaarde aan hun instemming.
“Onze nadrukkelijke voorwaarde is

dat dit ontwerp ongeschonden door
de bestuurders wordt overgenomen
en dat de volledige uitvoering ervan
wordt gegarandeerd”, stelt Kees
Cligge namens de bewoners van de
Asterstraat. Dit wordt ondersteund
door de dorpsraad van Grubbenvorst.
“De projectleiding kan ons deze
garantie niet geven, dus de gemeente
is nu aan zet”, geeft Cligge aan.
De gemeente financiert de herinrichting
van de stationsomgeving, waaronder
het park. De werkgroep is bang dat
als de voorgestelde herinrichting het
budget overschrijdt van de gemeente
er uiteindelijk toch een andere, goedkopere variant wordt uitgevoerd. “De
kosten van de noodzakelijke grondsanering zijn bijvoorbeeld nog niet

bekend”, aldus Cligge.
Een woordvoerder van de
gemeente geeft aan dat er geen
garantie gegeven kan worden voor
dit nieuwe ontwerpplan, omdat de
planologische procedure nog doorlopen
moet worden. “Mocht het ontwerp
gewijzigd worden, dan nemen we
opnieuw contact op met de werkgroep
om alsnog tot een breed gedragen
resultaat te komen. Maar we hechten
grote waarde aan de inbreng van
de werkgroep en zullen dan ook
een maximale inspanning leveren
om dit ontwerp verder te brengen.”
Naar verwachting wordt er medio
2017 een kredietvoorstel voor de
herinrichting van de stationsomgeving
aan de gemeenteraad gedaan.

Positief beïnvloeden

Gemeente wil gedrag weggebruikers
aanpakken
Gemeente Horst aan de Maas wil zich meer inzetten voor de verkeersveiligheid in de gemeente. Dit doet zij door het gedrag van weggebruikers positief
te beïnvloeden. Dit gebeurt onder meer door voorlichting te geven en door bewoners te betrekken bij infrastructurele projecten, zoals de herinrichting van
een weg.
Doel van het plan is mensen
bewust te maken van wat er
gebeurt in het verkeer, zodat gedrag
automatisch wordt aangepast. Een
aantal jaren geleden startte de
gemeente al met het verwijderen van
overbodige verkeersborden. Hiermee
wilde zij de verkeersdeelnemer
meer bewust maken van de eigen
verantwoordelijkheid op de wegen.
De gemeente gaat nu nog een

stap verder. “Als gemeente zijn we
verantwoordelijk voor een goede
inrichting van de wegen”, licht
verkeerskundig medewerker Ton
Peeters toe. “Daarnaast zijn mensen
ook verantwoordelijk voor hun
eigen gedrag. Je kunt bijvoorbeeld
verkeersdrempels aanleggen om
mensen erop te attenderen hun
snelheid te minderen. Het is juist de
uitdaging dat als er geen drempels

liggen, automobilisten toch hun
snelheid aanpassen. ”
Hij neemt als voorbeeld de
geplande herinrichting van de
Horsterdijk in Lottum. “Dit pakken we
onder meer samen met de politie, de
basisschool en de dorpsraad op. Door
kinderen bijvoorbeeld de snelheid te
laten meten van het verkeer, zien ze
hoe hard er daadwerkelijk gereden
wordt op deze weg. Het gedrag van

mensen kan op meerdere manieren
worden beïnvloed. Denk aan de ‘Wie
is de bob’- campagne. Maar ook door
voorlichting te geven over hoe het
verkeer op rotondes precies is geregeld
en wie er in het winkelcentrum
voorrang heeft, fietsers of voetgangers.
Daarbij willen we niet met een
belerend vingertje zwaaien. Het gaat
om het aanleren en stimuleren van
veilig gedrag in het verkeer.”

Onvoldoende bewijs

Echtpaar vrijgesproken van verduistering
Een vrouw uit Horst is vrijgesproken van verduistering van geld van haar moeder en broer. Ook haar man werd vrijgesproken. Hij werd beschuldigd
van witwassen en heling. Dat besloot de rechtbank van Roermond donderdag 1 december.
De rechtbank oordeelt nu dat er
onvoldoende bewijs is dat de vrouw
het geld zonder toestemming heeft
overgemaakt naar eigen rekeningen. De verklaringen van de moeder
en broer vindt zij niet overtuigend
genoeg. Omdat er geen sprake meer
is van een strafbaar feit van de vrouw

wordt ook de medeverdachte, haar man,
vrijgesproken. De vrouw uit Horst werd
ervan beschuldigd grote geldbedragen
van de rekening van haar moeder en
broer te hebben gehaald, zonder hun
toestemming. Vanwege de hoge leeftijd
van haar moeder en de beperkingen van
haar broer was de Horsterse sinds 2003

gemachtigd om hun financiële zaken
te regelen en had zij toegang tot hun
bankrekeningen. Tussen 2011 en 2014
verdween er 47.000 euro van de rekening van haar broer en in diezelfde tijd
miste haar moeder 39.000 euro op haar
rekening. Deze bedragen werden overgemaakt naar de rekening van de vrouw

uit Horst, die van haar man en naar de
rekening van het bedrijf van haar man.
Volgens de aangifte van de moeder en
broer zou dit zonder hun toestemming
gebeurd zijn. De man uit Horst werd
beschuldigd van medeplichtigheid. Hij
zou de geldbedragen hebben geheeld
of witgewassen.

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.

Functioneren ter discussie gesteld

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

Pieter Janssen, directeur van Omroep Reindonk, is dinsdag 6 december ontslagen. In diverse media werd vorige week het functioneren van Janssen
ter discussie gesteld en de omroep concludeert na onderzoek dat een groot deel van de beschuldigingen klopt.

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

Directeur Reindonk ontslagen
In de media werd Janssen
beschuldigd van het vervalsen van
loonstroken voor een medewerkster,
onbevoegd handelen en het achterhouden van rekeningen. Het bestuur
van de omroep stelde vervolgens een
onderzoek in naar de verdenkingen
en beschuldigingen. Uit dat onderzoek
bleek dat het beeld dat in de media
werd geschetst, voor een belangrijk
deel juist is, stelt de omroep. “We zijn

onder andere gaan kijken of er nog
openstaande facturen waren en die
hebben we gevonden”, geeft bestuursvoorzitter Arie Stas aan.

Onbevoegd
Het bestuur heeft daarnaast vastgesteld dat er inderdaad onbevoegd en
achter de rug van het bestuur om een
arbeidsovereenkomst is gesloten. Ook
heeft de directeur informatie ver-

zwegen en facturen achtergehouden,
waardoor deze onbetaald bleven.
Janssen heeft altijd veel vertrouwen
gekregen van het bestuur. “Niet in de
laatste plaats omdat het buitengewoon
goed ging met de omroep”, aldus
het bestuur. “We stellen ons naar
aanleiding van de uitkomsten van
het onderzoek wel de vraag of we
hem niet te veel vertrouwen hebben
gegeven.” De komende maanden gaat

zij de procedures nog eens goed
tegen het licht houden en kijken waar
deze mogelijk aangescherpt kunnen
worden.
Ook de bestuursfunctie van
Janssen bij OLON (Organisatie van
Lokale Omroepen in Nederland)
is beëindigd. Omroep Reindonk
gaat op zoek naar een nieuwe
directeur, daar wordt binnenkort de
sollicitatieprocedure voor gestart.
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Fusie RKSV Meterik en AVV America

Drie locaties voor sportpark
Voetbalverenigingen RKSV Meterik en AVV America willen in de toekomst gaan fuseren. Voorwaarde is wel dat
er een gezamenlijke accommodatie komt. Daarvoor hebben de clubs drie mogelijke locaties op het oog.
Werkgroep S.A.A.M. (Sport
Accommodatie America Meterik)
heeft het initiatief genomen om te
onderzoeken of een nieuwe fusievereniging met een gezamenlijk
multifunctioneel sportpark, inclusief
tennisvelden voor TC America en

eventuele andere (sport)verenigingen,
tot de mogelijkheden behoort. Op
korte termijn zijn deze sportparken
van beide clubs toe aan een grondige
renovatie. Door clustering van deze
parken tot één gezamenlijk sportpark kunnen deze renovatiekosten

worden bespaard. Mogelijke locaties
voor het sportpark zijn Meteriksebaan
Zuidzijde, Meteriksbaan Noordzijde
en Eickhorsterweg. Deze locaties zijn
allemaal centraal gelegen tussen
America en Meterik. De bestaande
sportparken worden niet als mogelijke

locatie aangeduid vanwege onder meer
onvoldoende draagvlak bij de leden.
De voorkeur gaat uit naar een nieuw
sportpark.
Het haalbaarheidsonderzoek zal
duidelijk moeten maken in hoeverre dit
initiatief past binnen de criteria van de
gemeente. Het College van B&W heeft
na de presentatie van de werkgroep
S.A.A.M. ingestemd met het beschik-

baar stellen van een krediet, ten
behoeve van een haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijk gezamenlijk sportpark voor AVV America, TC
America en RKSV Meterik. Het college
is van mening dat ook aspecten als
levensvatbaarheid van de fusievereniging en mogelijkheden tot het
toevoegen van andere activiteiten
onderzocht moet worden.

College: andere
locatie zwembad
bespreekbaar
Mocht uit marktonderzoek blijken dat Afslag 10 toch niet de juiste
locatie is voor het nieuw te bouwen zwembad in Horst, dan wil het College
van B&W een andere plek overwegen. Dat bleek tijdens de vergadering van
de Commissie Samenleving dinsdag 6 december.

Bouw ijsbaan gestart
De vrijwilligers van stichting IJsbaan Horst zijn woensdag 7 december gestart met de aanleg van de
ijsbaan op het Wilhelminaplein in Horst. De ijsbaan is daar dit jaar van zaterdag 17 december tot
zondag 8 januari te vinden. De vorm van de baan wordt hetzelfde als voorgaande jaren, zegt
bestuurslid Rob Rambags. Wel is er meer oog voor duurzaamheid. “De ijsbaan wordt meer
energiezuinig gemaakt met terugwinning van warmte van de koeler voor de horeca en entreetent. Een
ook de verlichting wordt aangepast zodat deze energiezuinig is.”

Onlangs maakte het college bekend
dat haar voorkeur uitgaat naar een
nieuw zwembad op Afslag 10, de
sportzone in de Kasteelse Bossen in
Horst. Daarmee volgt de gemeente het
advies van de Denktank, dat bestaat
uit onder anderen afgevaardigden van
zwemclub HZPC en comité ’t Zwembad
mót blîeve, en zich op verzoek van de
gemeente het afgelopen jaar boog
over de toekomst van het zwembad.
De Denktank wil dat de gemeente het
zwembad vervolgens gaat exploiteren, maar die ziet daar te veel risico’s
in. Zij wil liever door middel van een
markconsultatie onderzoeken of het
voorstel van de Denktank wel haalbaar
is. Tijdens de commissievergadering
liet een afvaardiging van de Denktank
nogmaals weten haar bedenkingen te
hebben bij een marktonderzoek. Zij
vreest dat een commerciële marktpartij
niet de belangen van de gebruikers
voor ogen heeft. Ook de commissieleden hadden hun vragen bij een
marktpartij als exploitant van het
zwembad. “Wat als een marktpartij na
vijf jaar zegt dat hij de exploitatie niet

rond krijgt en het zwembad vervolgens
weer overdraagt aan de gemeente?
Wat voor risico lopen we dan?”, vroeg
Jos Gubbels, fractievoorzitter van D66,
zich af. Wethouder Ger van Rensch liet
weten dat onvoorziene omstandigheden nooit uit te sluiten zijn.

Risico’s
“Maar we gaan ervan uit dat een
geïnteresseerde ondernemer niet
lichtvaardig denkt over eventuele
risico’s.” Richard van der Weegen
(PvdA) vroeg zich af wat er gebeurt als
uit het marktonderzoek blijkt dat Afslag
10 toch niet de juiste plek blijkt te
zijn. Volgens Van Rensch is een andere
locatie zeker bespreekbaar. “Als dit
tenminste binnen de randvoorwaarden
past.” De PvdA wilde ook weten wat
de plannen zijn voor de huidige locatie
van zwembad De Berkel en de sporthal.
Van Rensch: “Momenteel zijn we aan
het bekijken hoe we dit gebied kunnen
herontwikkelen. We kijken dan naar
zowel woningbouw als parkeerplaatsen. Concrete ideeën zijn er echter
nog niet.”

DE MOOISTE KERSTBOMEN
VOOR DE MOOISTE PRIJZEN !

HALLO op Tenerife
De families Van der Sterren en Willms uit Griendtsveen gingen samen met de familie Coumans uit
Tienray op vakantie naar Tenerife. Daar vierden zij gezamenlijk de herfstvakantie. Daarbij mocht de
HALLO niet ontbreken.

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Tuincentrum Leurs is elke zondag
geopend van 9.30 tot 18.00 uur!
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Veul te vroeg, en veul te snel hebbe weej afscheid motte neme
ván ózze kammeraod

Frans Lommen
De zóndagmerge zal noëits mier ut zèlfde ziên
Hojje wah Frans,……. we drinke dur nag enne op oow.
Ów kammeruij oet Hôrs
Henk, René, Mat en Annemarie, Will en Lieke, René en Anja,
Jos en Ank, Elbert en Annie, Marcel en Margret

Blackie haet iën vaan zien baasjes verlaore
Vol ongeluuf blieve weej achter, nou dat

Frans Lommen
dur nimmer is.
Zonder ów trompet klinkt de muziek neet mier zoëas ut huurt.
Toch zulle weej iedere kier as we de liedjes huure
mit enne glimlach án oow denke.
O.k. jonges klaor? Wát speule we? Oh ja, Blackie, oplette!
Frans begint………….
“Martin-Gaus Combo”

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons erelid

Bèr Verdellen
Ruim 50 jaar was Bèr een zéér gewaardeerd lid
van onze vereniging. Wij wensen zijn familie heel veel sterkte
toe de komende tijd.
Bestuur en leden Beugelclub Ons Plezier Hegelsom.

Schilderwerk gevraagd. Achterstallig
schilderwerk? Bel dan de vakschilder,
ruim 35 jaar ervaring, zowel particulier
als bedrijf. Schildersbedrijf Jan Bosman.
Tel. 077 475 09 80/06 11 35 09 70.
Huis verkopen? Dit is mogelijk voor
€ 500 excl. btw. Voor meer informatie,
bellen naar 06 55 12 69 96 of mailen
naar info@heikevastgoed.nl

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze vakkundig en
betaalbaar op. Reparatie pc/laptop,
onderhoud, antivirus, beveiliging,
opschonen, WiFi 06 14 51 11 20.

Groepscursus gezond afslanken.
Professionele begeleiding door
BGN gewichtscoach. Werken aan
een gezond gewicht en vitaliteit.
Géén shakes of zakjes-pakjes maar
‘’Puurgezond’’ eten.Start 03-01-2017.
www.vrouwenvitaal.nl 06 52 14 76 00.

Hierbij willen wij iedereen
bedanken voor de de vele felicitaties, bloemen en kaarten
die wij mochten ontvangen
bij ons 50-jarig huwelijk.

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

Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.

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.

Joep Verstegen en
Truus VerstegenWijnen

Kerstdecoraties. Voor al uw blijvende
en verse betaalbare kerstdecoraties
in alle kleuren en variaties.
Kom naar “Miniatuur” Miny Kanters,
van Bronckhorststraat 92,
tel. nr. 077 398 51 08.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
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.
Zonnepanelen. Bent u geïnteresseerd
in zonnepanelen? Vraag een
vrijblijvende offerte bij uw plaatselijke
installateur. JS Totaalinstallateur uit
Horst bel of mail naar 06 51 92 23 21
of js.totaalinstallateur@ziggo.nl
Peelse Kerstmarkt Helenaveen.
Zon. 11 dec. bent u weer van harte
welkom op de Peelse Kerstmarkt.
Sfeervol en gemoedelijk; de Peel in
kerstsfeer! 11-17 u, 2,50 entree, kind.
tot 16 jr gratis. De 1e 300 bezoekers
krijgen ‘n goodiebag!
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg? Kijk
op onze site of bel 077 467 01 00.
Te koop kerstbomen “Omorika” in pot
€ 8,00. Bemmelstraat 15, Horst
Tijdelijke woonruimte gezocht.
Gezin met 2 volwassenen kinderen
zoekt een tijdelijke woonruimte met
ingang van 1-1-2017.
Tel. 06 53 67 80 37.
Gevraagd woningen voor directe
aankoop. Voor meer informatie
tel. 06 55 12 69 96 of mailen naar
info@heikevastgoed.nl
Te koop kerstbomen. Doolgaardstraat 33
Horst. Tel. 077 398 54 02.
Beveiliging. Uw winkel gewoon weer
veilig, bel: 077 750 33 03.
Te koop kerstbomen Omorika in pot,
tot 2,50 meter. € 8,- per stuk.
Tongerlostraat 21 Sevenum.

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

www.kinderopvanghetnest.nl

AKTIE

2 + 1 GRATIS
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL
ACTIE T/M 18 DECEMBER 2016

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

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
Expositie Colour Stories. Met mijn
kleurenpallet ging ik aan de slag.
Mijn werken zijn verhalen in verf.
De galerie, aangekleed in kerstsfeer.
Wekelijks di-wo-do-vr-za-middag
open. Erwin Michielsen,
Loevestraat 37 Horst.
Zoldersale. Alle paarden- en curiosaliefhebbers opgelet! Za 10 en 17
december van 10:00 tot 17:00 op=op
verkoop. Baarloseweg 28, Helden.
Gezocht medewerk(st)er horeca,
cafetaria, ervaring gewenst niet
vereist. Uren rond 25 pw.
info@eetwinkelbebo.nl
Kerstbomen € 10,-.
Te koop kerstbomen 1.50 tot 2.00 m
in pot Amorica. Fam. Van Enckevort
Molenveldweg 93 Sevenum.

Geboren

Lize
1 december 2016
Dochter van
Rob en Debbie Zanders
Dr. Lemmenstraat 30
5964 AM Meterik

Geboren

Uitslag loterij Welfare. 1e prijs 286,
2e 207, 3e 117, 4e 89, 5e 87, 6e 146,
7e 54, 8e 407, 9e 390, 10e 197, 11e
237, 12e 287, 13e 2, 14e 380, 15e
266. Naam pop: Hannah. Afhalen
prijzen: maandag van 14 tot 16 uur in
‘t Gasthoes.
T.K. div. soorten kerstbomen. T.k.
diversen soorten en maten kerstbomen. Vanaf 5 euro Hazenkampweg
15b Meterik Tel. 06 14 12 22 53.
Gevonden op 1 december tussen
Weisterbeekschool en Intermakelaar
sleutelbos in groen etui met opdruk.
Sleutels zijn afgegeven op het
gemeentehuis.
Poetshulp gevraagd.
Wij zijn op zoek naar poetshulp voor
ongeveer 2 uur per week op vrijdag.
Reacties graag tussen 20:00 en 21:00
uur via 06 52 41 79 85.
Woninginrichting bij u thuis.
Trap bekleden v.a. € 150,00.
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Bel: 06 16 37 45 14.
Kerstbomen. Dagelijks kerstbomen
te koop. Industrieterrein Hoogveld,
Expeditiestraat 18, Horst.
tel. 06 21 27 41 60. Boom kan thuis
bezorgd worden!
Woning te huur. Te huur voor
korte of langere periode; volledig
ingerichte woning aan de rand van
de Maria Peel. 06 15 33 01 23.
Aromatherapie. Lekkerder in je
vel met aromamassage.
Consult plus deelmassage.
www.happyfeet.simpsite.nl.
Rijbewijskeuringen Senioren
wekelijks. B. Minken, arts, Venrayseweg 40, Wanssum. Tel. 0478 53 17 48.

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
3 december
dagelijks open
van 08.00 tot
20.00 uur

Roos

25 november 2016
Dochter en zusje van
Tim van Rens,
Marjan Verbeek, Niels en Lot
Americaanseweg 104
5964 PB Meterik

Geboren

Noor

1 december 2016
Dochter van Fieke Meijers
en Peter van Megen
Zusje van Jet
Horsterweg 12
5872 CD Broekhuizen

Amaryllis te koop. Te koop
Amaryllis snij pot en droge bollen.
Bloemenstalletje Meterikseweg 124 in
Horst biobloemcuppen.nl
Gevonden sleutel aan touwtje ter
hoogte van Steeg 4 Lottum.
Tel. 06 19 23 89 88.
Constance voet & schoonheid.
Gratis kadobon van 5 euro. Tijdig
bestellen. www.constancevoetzorg.nl
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.

KERSTBOMEN
Nordmann, Omorika
Miniboompje

NORDMANN
2,25 hoog

E 14,-

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

SCOOTMOBIELEN
ROLLATORS

- Vanaf 25 cm tot 300 cm

Kerstbomenkwekerij

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

Mezenkampstraat 8a
Venlo - Blerick
www.scogo.nl
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Gevonden voorwerpen

Schepenzegel Sevenum
Horst aan de Maas kent een rijke geschiedenis die al heel wat bijzondere vondsten heeft opgeleverd. Op
verzoek van HALLO Horst aan de Maas doken plaatselijke heemkundeverenigingen hun archieven in en maakten
een selectie uit hun ‘gevonden voorwerpen’. In deze aflevering: de schepenzegel uit Sevenum.

Tot aan de Franse tijd, van 1795
tot 1813, werd het plaatselijk bestuur
van een dorp of stad gevormd door de
schout en zijn schepenen. De schout
was in dienst van de heer en was verantwoordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken. Hij kreeg, naast de justitiële
taken als openbaar aanklager en hoofd
van het opsporingsapparaat, ook een
bestuurlijke verantwoordelijkheid. De
schout werd aangesteld als hoofd van
de schepenbank. Sevenum maakte
sinds vermoedelijk 1279 deel uit van
het Gelders Overkwartier. De heerlijkheid Sevenum was tot 1673 eigendom
van de hertogen van Gelder. Daarna
werd het verkocht aan Willem Vincent
van Wittenhorst, de heer van Horst.

gel. Dit zegel werd gebruikt om officiële documenten te bekrachtigen,
vergelijkbaar met de gemeentestempel zoals die nu wordt gebruikt. Op
het zegel staat een schild afgebeeld, met rechts de kerkpatroon
van Sevenum de H. Sebastianus
en links drie Franse lelies. Daar
omheen staan de woorden: Sigil
Sevenum anno 1621. Het ontwerp
van de zegel diende als basis voor
het gemeentewapen dat Sevenum
in 1851, toen het een zelfstandige
gemeente was, liet maken.

Belangen behartigen
gemeenschap

De schepenzegel heeft een
plek gekregen in een vitrine bij het
lokaal van de Heemkundevereniging
Sevenum. Wie de zegel in handen
heeft, kan zich moeilijk voorstellen dat deze bijna 400 jaar oud is.
De afbeelding en woorden zijn nog
steeds goed zichtbaar. De heemkundevereniging is trots dat ze de zegel
in haar collectie heeft, zegt Michel
Janssen van de archiefcommissie.
“Het is toch wel uniek, niet elke
gemeente heeft namelijk nog zijn
eigen schepenzegel.”

De schout en zijn schepenen
kunnen vergeleken worden met het
huidige College van Burgemeester en
Wethouders. Zij behartigden onder
meer de belangen van de gemeenschap en waren verantwoordelijk voor
de financiering van bijvoorbeeld het
onderhoud van wegen en gezondheidszorg. Ook inde het plaatselijk bestuur
de belastingen, die deels afgedragen
moesten worden aan het landbestuur.
In 1621 koos de schepenbank van
Sevenum voor een nieuw schepenze-

Heemkunde
vereniging is trots

Bronnen: Inventaris van de archieven
der gemeente Sevenum 1555 (1343)-1946;
Gemeente Sevenum 1837-2010

Cateringservice

Jolanda Pouwels

Kerstmenu’s...

bekijk onze nieuwe website!
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie- en Hormonale Balans
Moeheid, Stress, Pijn, Weerstand
Ondersteuning Roken en Afvallen!

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

HALLO in Ames
Tijmen Geurts (9)uit Horst was in Ames, Iowa USA op bezoek bij zijn vriend en is in die week ook
samen met hem naar school gegaan. Tijdens het wachten op de schoolbus kon hij even de HALLO lezen.
Het was een spannende dag,want hij ging een spreekbeurt gegeven over zijn school in Horst en het
was de dag van de presidentsverkiezingen.
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TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Poi, poi, poi…

Je was een man van weinig woorden.
Duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden.
Een man, vader en opa waar je op kon bouwen,
met een woord, waarop je kon vertrouwen.
Achter je ligt een leven van werken en plicht,
en juist dát bepaalde in alles jouw gezicht.
Zo bescheiden als je hebt geleefd,
zo bescheiden ben je gestorven.

In de leeftijd van 88 jaar is thuis overleden

Piet Geurts

Opslagbox/werkruimte Horst.
Nieuwe opslagboxen/werkruimtes,
vanaf 25 m2, geïsoleerd. Tel. 06 24 19
24 01, Businesscentrum Horst.

echtgenoot van

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.

Pieter Hubertus Johannes

Nellie Geurts - Wijnhoven
Op bezoek bij je zoon Hans in Australië ging je een dagje
met mam op pad. Dat wat een leuke dag had moeten worden,
werd de zwartste dag uit ons leven.
Je werd door een noodlottig ongeluk in één klap
uit ons leven genomen.

Horst: Gonnie
Mikaël en Chantal, Mason
Pauliene en Benjamin, Ziggy
Kronenberg: Francie en Henk
Ben en Astrid, Marie, Emma
Wendy en Lars
Horst: Marie-José en Leo
Michelle
Max en Mieke
Esmée
Wanssum: Antoinette, Wim* en Herman
Dave en Elmy
Eveline en Guus, Sym*
Simone* en Stijn
Jens

Sjraar Gielen
lieve man van

Gerda Gielen - Tijssen
* Venlo, 21 september 1941
† Mypolonga (Au), 20 november 2016
onvergetelijke pap, schoonvader en opa van

Familie Geurts
Familie Wijnhoven

Petra en Michel, Isabelle, Ricardo
Hans en Janet, Amber, Isla
Piërre en Ellen, Iris, Jade

Horst, 2 december 2016
Slooyerbroek 44, 5961 LV Horst
Piet is thuis.

Familie Gielen
Familie Tijssen
Heideweg 4, 5871 CR Broekhuizenvorst
Wij nodigen jullie uit om samen met ons afscheid te nemen
van Sjraar op zaterdag 10 december om 14.00 uur
in zaal Boszicht, Provincialeweg 2 te Maasbree.
Aansluitend begeleiden we hem met ons gezin
naar het crematorium.

De uitvaartdienst zal plaatvinden op vrijdag 9 december
om 10.30 uur in de dekenale kerk van de H. Lambertus te Horst.
Aansluitend begeleiden we Piet in besloten kring
naar het crematorium.
In plaats van bloemen liever een donatie voor Stichting Sisters
Diary, Wens in beweging en de Hartstichting. Hiervoor staan
collectebussen bij het condoleanceregister.

Op donderdag 8 december van 19.00 tot 21.00 uur
is er gelegenheid om de familie persoonlijk te condoleren
en samen een kopje koffie te drinken in afscheidscentrum
“de Baersdonck”, Kloosterstraat 76 te Grubbenvorst.
Ook is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
van Sjraar.

In plaats van bloemen liever een bijdrage voor JVBV
(Jong Volk Broekhuizenvorst, Jeugdactiviteitenclub).
Hiervoor staan collectebussen in zaal Boszicht.

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

Houtbrieketten. Te koop
houtbrieketten-beuken; 3,00 euro per
10 kg. Tel. 06 50 63 13 61.
Valise Atelier & Natuur. Kerstworkshop. Maak een kerstversiering voor
buiten, binnen, tafel, sidetabel, raam,
hangend of staand. Een beetje van
Valise en heel veel van jezelf! Kijk voor
ideeën en data op www.valise.nl

Kerstbomen Omorika tot 2,5 mtr
dinsdag t/m vrijdag iedere middag,
zaterdag de gehele dag. AlardsReinders Blaktweg 71 Melderslo.

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,
zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling en
zoveel troost.
Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het overlijden
van onze Pap en Opa

Harrie (Han) Verstappen
Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat hij bij zo velen
geliefd was. Helaas is het voor ons onmogelijk iedereen
hiervoor persoonlijk te bedanken.
Kinderen en kleinkinderen fam. Verstappen
Horst, december 2016
De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 24 december
2016 om 18.30 uur in de H. Lambertuskerk in Horst.

Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen en
vragen, bel mij op 06 31 52 45 17. Ook
voor computerles privé of groep.
Hobbygilde Horst. Met ingang van
januari 2017 geven wij de cursus
computer voor beginners. De lessen
vinden plaats in het Gasthoes op
maandagmiddag van 13.30 tot
15.30 uur. Opgeven via onze site
www.hobbygilde.nl
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Kantoorruimte, ideaal voor starters,
vanaf € 250/mnd, div. afm. Tel. 06 24
19 24 01 Businesscentrum Horst.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Mooie amaryllissen. Mooie snijamaryllissen in het bloemenstalletje
bij Cuppen aan de Meterikseweg 124
in Horst.
Te koop kerstbomen Picea Omori
van 125/225 m. Vers van het veld,
elke dag open vanaf 3 dec. van 9.00
uur tot 17.00 uur, zondags gesloten
behalve 11 dec ook open. € 10.00 per
stuk. Fam. Pouwels Swolgensedijk 13
Melderslo tel. 06 23 76 57 95.
Beveiliging. Bent u de
winkeldiefstallen zat bel, All in
Security (Venlo). Tel. 077 750 33 03.
Kerstbomen te koop. Kerstbomen
in pot tot 1,25m. € 8.00 per stuk.
P. Kleuskens Langevenseweg 7
5962 NK Melderslo.
Gevonden op Afhangweg in Horst
Primark tas met inhoud. Reactie op
077 398 40 90.
Maisbalen. Te koop maisbalen ong.
350 kg € 40,-. Geschikt voor schapen,
koeien, paarden, damwild e.d. Hoge
persdichtheid, betere conservering en
daardoor minder last van broei. Stefan
Madou America 06 15 09 08 23.
Schilder nodig? Bel Jan Bosman
06 11 35 09 70/077 475 09 80 voor
alle voorkomende schilderwerken.
Medisch Pedicure Meet4Feet.
Op zoek naar een Medisch Pedicure?
Maak dan nu een afspraak voor een
behandeling in mijn praktijk
of een behandeling aan huis!
Tamara Boumanns 06 23 88 70 57
www.meet4feet.nl
Hobbygilde Horst. Wij geven met
ingang van januari 2017 een cursus
bridge voor beginners. 12 lessen op de
maandagmiddag van 14 tot 16 uur in
het Gasthoes. Opgeven via onze site
www.hobbygilde.nl
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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sinterklaas 07

Uitslag kleur- en Winnaars puzzelwedstrijd
plakwedstrijd

Drie weken op rij stond er een puzzel in de HALLO. Wie de prijsvraag wilde winnen, moest alle drie de puzzels
oplossen én vervolgens de slagzin afmaken. Uit de vele inzendingen zijn de volgende winnaars gekozen.

Ook dit jaar werden er weer ontzettend veel inzendingen naar de
HALLO-redactie gestuurd. Bergen tekeningen, knutselwerkjes en zelfs
hele bouwwerken kwamen hier binnen. De redactie bekeek samen
met de kunst-Piet alle kunstwerkjes. Dat leverde per leeftijdscategorie
onderstaande winnaars op. HALLO Horst aan de Maas wenst hen veel
plezier met hun mooie prijzen.
De prijzen voor kinderen tot en met 5 jaar zijn als volgt: de derde plek
krijgt een cadeaubon van Intertoys Horst t.w.v. 12,50 euro. Voor de tweede
plek is er een 10-rittenkaart voor De Speelfabriek in Maasbree. De eerste
prijs in deze leeftijdscateogrie is een 10-rittenkaart voor de Speelfabriek in
Maasbree en een Sinterklaasstaf met Smarties van Pakje in Horst. De derde
prijs in de categorie 6 tot en met 8 jaar is een cadeaubon van Intertoys
Horst t.w.v. 12,50 euro. Voor de nummer 2 zijn er twee bioscoopkaartjes
van Dok6 in Panningen. De eerste prijs is in deze categorie een 10-rittenkaart voor de Speelfabriek in Maasbree en een Sinterklaasstaf met Smarties
van Pakje in Horst. In de categorie 9 tot en met 12 jaar krijgt degene met
de derde prijs een cadeaubon van Intertoys t.w.v. 12,50 euro. De tweede
prijs is hier twee bioscoopkaartjes voor Dok6 in Panningen. Het kind met
de mooiste tekening in deze categorie wint twee bioscoopkaartjes voor
Dok6 in Panningen, een cadeaubon van Intertoys t.w.v. 7,50 euro en een
Sinterklaasstaf met Smarties van Pakje in Horst.

1e prijs 5-gangen diner voor 2 personen (excl. drankjes)
beschikbaar gesteld door Boscafé Het Maasdal uit Horst.
Jeanne Tielen-Timmermans uit Meerlo
Elke week als de HALLO er weer is groet ik met een blije lach
‘Hallo’, fijne krant, gezellig dat ik je weer lezen mag!

Leeftijd t/m 5 jaar
1e prijs Femque Hermsen 4 jaar, Grubbenvorst
2e prijs Sjors Wanten 5 jaar, Sevenum
3e prijs Mila Appel 2 jaar, Swolgen

Leeftijd 6 t/m 8 jaar
1e prijs Amber Schoeber 8 jaar, Meterik
2e prijs Lisa Klaassen 6 jaar, Hegelsom
3e prijs Teun Hoeijmakers 6 jaar, Tienray

2e prijs Vuurtafel

3e prijs Horster-bierpakket

beschikbaar gesteld door Groenrijk uit Maasbree.

beschikbaar gesteld door Slijterij Weijs uit Horst.

Anke Poeth-Munten uit Sevenum
Elke week als de HALLO er weer is,
volg ik het nieuws op de voet en det is zeker genne
kattepis!

Truus Hagens uit Horst
Elke week als de HALLO er weer is,
slaat hij de plank niet mis
Hij heeft al het nieuws van Horst bijeen vergaard
tot zelfs aan de andere kant van deze aard

Eervolle vermelding
Een eervolle vermelding is er volgens de redactie voor Els Gommans uit Kronenberg die een heel gedicht had
geschreven.
Leeftijd 9 t/m 12 jaar
1e prijs Gijs Driessen 11 jaar, Horst
2e prijs Danny Geerarts 11 jaar, Hegelsom
3e prijs Mariam Koyate 10 jaar, Swolgen

Iedere week als de HALLO er weer is,
Is het zeker niet mis.
De afgelopen drie edities de puzzels maken, Schreeuw dat
maar over de daken.
De puzzels waren ook dit jaar weer erg leuk, Soms lagen
we van het lachen in een deuk.

In de HALLO iedere keer weer nieuws over families, sport,
cultuur en andere dingen,
Voor de puzzels stonden wij ook dit jaar weer te springen.
Maar het rijmen dat lukt niet zo goed,
Want dat zit helaas niet in mijn bloed.
Hopelijk vinden jullie het wel goed gelukt,
En word ik er deze keer misschien wel uitgeplukt.
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Klaar voor de winter?

jas
das

PAS
bestel de HALLO Voordeelpas 2017 op
www.hallovoordeelpas.nl
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Open dag Galerie
Magma Mineralen

winkel&bedrijf 09
Professionalisering

Galerie Magma Mineralen uit Sevenum houdt op zaterdag 17 december een open dag. De galerie is dan
geopend voor belangstellenden tussen 11.00 en 17.00 uur.

Bestuurders weg
bij Toverland
Attractiepark Toverland heeft afgelopen weken afscheid genomen van
een directielid en twee managers.

Yolanda en Hans Vorstermans
zijn in Sachsen in Duitsland geweest.
In Frohnau is een oude zilvermijn, die
al heel lang gesloten is. Afgelopen tijd

is daar gezocht naar mineralen en hier
zijn stukken gele Fluorite gevonden.
Galiere Magma Mineralen heeft deze
stukken kunnen bemachtigen. Deze

laten zij zien tijdens de open dag.
Die dag zijn er ook nieuwe creaties te
bekijken van geslepen stenen in de
vorm van sieraden.

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Directrice Caroline Kortooms gaf
tegenover pretparkwebsite Looopings
aan dat de reden van het vertrek te
maken heeft met de professionalisering
van het bedrijf. Ze vertelt dat de lat
voor het attractiepark alsmaar hoger
komt te liggen en dat niet iedereen
die groei aankan. Een parkmanager
en een horecamanager moeten
vertrekken bij het park, omdat hun
contract niet wordt verlengd. Ook een
commercieel directeur verlaat het

park. De vrijgekomen functies worden
voorlopig tijdelijk opgevuld.
Toverland gaat de komende
tien jaar flink uitbreiden. De entree
wordt verplaatst en vergroot,
er komen nieuwe parkeerplaatsen,
een kantoorgebouw en een hotel.
Daarnaast wordt het park uitgebreid
met nieuwe themagebieden. In
2020 hoopt het park over de grens
van 1 miljoen bezoekers per jaar
te gaan.

Is mondeling verkocht
ook echt verkocht?
Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg
Met volop beweging op de woningmarkt lopen we er zelf ook weer
regelmatig tegenaan. Meerdere kandidaten voor één woning. Zonder
de woning gezien te hebben toch al een bod doen? Terwijl verkoper al
mondeling toegezegd heeft aan koper A, een hogere bieding van koper B
aannemen. Hoe werkt dat nu eigenlijk in de praktijk en wat zegt het
wetboek hierover?

In 2003 is in het burgerlijk
wetboek (artikel 7:2 lid 1) opgenomen dat de koop van een woning
door een consument schriftelijk
moet worden aangegaan. Schriftelijk
betekent een door beide partijen
ondertekende koopovereenkomst.
Met andere woorden een mondeling akkoord, een bevestiging van de
afspraken per e-mail, een concept
koopovereenkomst per post, het zijn
allemaal voorbeelden die niet aan de
wet voldoen en waardoor er dus nog
geen koopovereenkomst tot stand is
gekomen.
Makelaars die aangesloten zijn
bij de NVM hebben onderling in dit

kader een erecode met elkaar afgesproken. Onderhandelen met meerdere
gegadigden tegelijkertijd is toegestaan,
mits dat aan alle betrokkenen kenbaar
wordt gemaakt. Met meerdere kandidaten voor een woning loont het dus
zeker om ook als er een onderhandeling loopt, een bod uit te brengen op
het huis. Het is dan aan de verkoper
om te beslissen met wie hij verder in
onderhandeling wil.
Een koper kan hierbij overigens niet
afdwingen dat hij in onderhandeling
is. Hij is namelijk pas in onderhandeling als de verkoper reageert op het
bod met een tegenbod. Ook als u van
de makelaar te horen krijgt dat de
bieding met de verkoper overlegd gaat
worden, bent u als koper dus nog niet
in onderhandeling.

Een kleine kanttekening nog wel
is dat het artikel uit het wetboek ziet
op consumenten. Als koper en/of
verkoper dus handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is
een beroep op het schriftelijkheidvereiste niet mogelijk. Tenzij de
koper weigert om de koopovereenkomst binnen een redelijke termijn
te tekenen.
Voor ons als NVM makelaar de
schone taak om dit in strakke banen
te leiden en bovenal de juiste voorlichting te geven.

Kempen Media ontwikkelt commerciele concepten om partijen te
verbinden. Zij doet dat o.a. door het uitgeven van twee nieuwsbladen:
HALLO Horst aan de Maas en HALLO Peel en Maas.
Voor HALLO Horst aan de Maas zijn wij op zoek naar een

Oproepchauffeur

m/v

(op basis van een 0-uren contract)
Iedere donderdagochtend breng je de nieuwe HALLO’s, vers van de pers,
naar onze 80 bezorgers. Op donderdagochtend ben je vanaf 06.30 tot
11.30 uur in één van onze bestelauto’s onderweg. Wij zoeken een
enthousiaste chauffeur die ook bereid is om, indien nodig,
op woensdagmiddag een handje te helpen met de voorbereidingen.
Ben je wekelijks beschikbaar op woensdagmiddag (oproep) en
donderdagochtend, heb je een rijbewijs en zin om deel uit te maken
van ons enthousiaste HALLO-team, dan horen wij dat graag!
Stuur je cv en motivatie naar: vacature@kempen-media.nl

www.intermakelaars.com

T 077 396 13 56 • www.hallohorstaandemaas.nl
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VAN
VAN RABOBANK
RABOBANK HORST VENRAY
VENRAY
Woensdag 14 december

Bijeenkomst Pensioen
in eigen beheer
Bent u Directeur Grootaandeelhouder (DGA) en bouwt u uw pensioen in eigen beheer op? Dan krijgt u
te maken met de nodige veranderingen. Er ligt een wetsvoorstel om vanaf 2017 een verdere opbouw van
het pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk te maken. Deze wijziging kan zowel zakelijk als privé
gevolgen voor u hebben.
Speciaal voor DGA’s
organiseren we een
kennisbijeenkomst op
woensdag 14 december,
in De Witte Hoeve in
Venray.

Particulieren
Particulieren| 077
| 077389
38984840000
Bedrijven
Bedrijven| 077
| 077389
38985850000
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN
ROND KERST
Wekelijks Hypotheek Inloopspreekuur
Op donderdag 22 december van 16.00 - 18.00 uur (i.p.v. 19.00 uur)
Tweede Kerstdag
Op maandag 26 december zijn onze
kantoren gesloten. Uw dagelijkse
bankzaken regelt u 24 uur per dag via
rabobank.nl/horstvenray.

Fijne feestdagen!

25-JARIG JUBILEUM
ADRI VAN DE KREEKE

Mark van Waterschoot MFP
FFP (eigenaar van Kennisprofs)
neemt u mee in de huidige
knelpunten van het pensioen
in eigen beheer en de
keuzemogelijkheden die u
heeft.

Op 1 december 1991 trad Adri van de Kreeke in dienst van de
Rabobank. Adri: ‘Ik heb de gelegenheid gehad om me in diverse
vakgebieden te verdiepen. Dat was ook een van de redenen
waarom ik naar de Rabobank ben overgestapt.

Voor meer informatie en om
u aan te melden, kijkt u op
rabo.nl/horstvenray/pensioen.

Een hypotheekadvies nodig?

Bel of app
Annelies!

Tot op de dag van
vandaag werk ik hier met
veel plezier. En al die jaren
in commerciële functies,
waarbij je direct in contact
bent met klanten. Dat
directe contact was
indertijd én blijft nog
steeds een belangrijke
drijfveer.
Ik kijk terug op
25 prachtige jaren!’

EVENT TOEKOMSTIG WONEN
OP DINSDAG 24 JANUARI
Samen met de duurzaamheidsalliantie Zamen en de
gemeente Horst aan de Maas
organiseren we in januari een
informatieve avond.
De avond staat in het teken van levensloopbestendig wonen,
duurzaamheid en de financiering ervan. Daarbij komen ook de
gemeentelijke subsidies en regelingen van de provincie aan bod.
Meer informatie volgt binnenkort in dit weekblad.
Noteert u deze avond alvast in uw agenda?

JUDITH PIJNENBURG BENOEMD
TOT DIRECTEUR BEDRIJVEN
Per 1 december is Judith Pijnenburg uit Meterik benoemd tot
Directeur Bedrijven bij onze bank. Zij volgt Cris van Arkelen op
die een directiefunctie bij Rabobank Arnhem heeft aanvaard.

Oriënteren
kost niets.

Telefoonnummer
06 13 47 97 66

Judith heeft de afgelopen jaren
diverse leidinggevende functies
vervuld binnen de afdeling
Bedrijven bij onze bank.
Wij zijn blij dat deze
directiefunctie ingevuld
wordt door een bekend
gezicht in onze ondernemende
regio.
We wensen Judith
veel succes én
plezier toe!
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en zo 11

GEPLUKT Pieter-Nic van den Beuken

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.

Ideeën en concepten bedenken, daar is Pieter-Nic van den Beuken (42) altijd mee bezig. Als kind zat hij graag in zijn eigen fantasiewereldje en
tegenwoordig zet hij zijn creatieve ideeën in voor zijn eigen conceptbureau. Deze week wordt de Sevenummer geplukt.
Met vriendin Jenny en zoon Flip
woont Pieter-Nic van den Beuken in
Sevenum. Hij werd één dorp verder
geboren, in Kronenberg. Daar groeide
hij op in een fijn gezin, als middelste
kind met nog een broer en zus. “Ik was
altijd bezig met fantasie en ideeën
bedenken”, vertelt hij over zijn kindertijd. Op zijn 24e verhuisde hij naar
Sevenum. Samen met wat vrienden
kwam hij terecht in een voormalige
sigarenfabriek aan de Donckstraat.
“We doopten het om tot Huize Bolknak,
naar het sigarenmerk. Nu, jaren later,

wonen er nog steeds jongeren in het
huis. Ik vond het super om samen
met vrienden in een soort studentenhuis te wonen. Een gezinnetje, maar
dan anders. Lekker koken, samen
eten. Er was altijd wat te beleven.”
Vriendin Jenny ontmoette hij in een
café in Sevenum. “Liefde op het eerste
gezicht”, lacht Pieter-Nic. Samen kochten ze uiteindelijk het huurhuis waar ze
in woonden en maakten er een “eigen
nestje” van.
Pieter-Nic studeerde sociaal cultureel werk. Hij ging daarna aan de slag
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

WWW.REPAIRGSM.NL
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REPARATIE EN ACCESSOIRES

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

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.

6

bij Centre Parcs op de entertainmentafdeling en later als jongerenwerker
bij Synthese. ”Parttime, want ik was
daarnaast altijd al bezig met eigen
projectjes. Zo had ik een straattheatergroep, Krea-Thea, die was voortgevloeid
uit een afstudeeropdracht. We voerden
met allemaal jongeren voorstellingen
op locatie op. Alles regelden we zelf,
het was één groot avontuur. Er is ook
echt niets leuker dan met een groep
creatieve mensen ideeën te bedenken
en die ook echt uit te werken.” Behalve
het toneelproject had Pieter-Nic nog
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vele andere projecten lopen naast zijn
baan. “Dat was leuk, maar kostte veel
tijd en energie. Ik stopte als jongerenwerker en richtte me in 2000 fulltime
op mijn eigen werk.”
Samen met vriend Fred Houben
richtte hij het creatieve conceptbureau
Witgoed en Van Bontewas op. “De kiem
voor dat bedrijf werd bij OJC Walhalla
gelegd”, vertelt Pieter-Nic. Samen
bedenken zij concepten en evenementen in de creatieve sector. “Ik zoek het
creatieve vlak op in alles wat ik doe.
Voor opdrachtgevers bedenk en ontwik-

kel ik ideeën en projecten op allerlei
vlakken. We doen ontzettend toffe
dingen. Maar dat is voor mij ook een
belangrijke voorwaarde. Ik moet er zelf
een smile van krijgen en er uitdaging
aan hebben.” Zijn werk is geboren uit
een hobby, vertelt Pieter-Nic. “Werk? Zo
voelt het eigenlijk nooit en dat wil ik zo
houden. Ik doe alleen wat ik zelf leuk
vind. Dat klinkt misschien wat idealistisch, maar het is wel waar.”
Zijn werk is dus zijn grootste hobby,
maar buiten dat doet de Sevenummer
ook nog wel eens iets anders. “Ik heb
al heel lang een drumstel, maar daar
kon ik nooit wat mee doen. Dat gaf
te veel geluidsoverlast. Vorig jaar heb
ik daarom mijn garage verbouwd en
helemaal geluidsdicht gemaakt. Zo’n
vier avonden per week ben ik daar nu
te vinden. Lekker meedrummen met
muziekjes, een beetje nieuwe technieken leren. Even op dat ding rammen
en mijn gedachtes op nul zetten.”
Daarnaast heeft Pieter-Nic onlangs het
bootcampen ontdekt. “Ik moest iets
aan conditie gaan doen”, vertelt hij.
“Met een groepje vrienden ben ik sinds
een paar weken bezig met het volgen
van bootcamplessen. Heerlijk. Je wordt
helemaal gedrild, je hoeft niet na te
denken. Het grote voordeel ervan is dat
het buiten is, in een natuurgebied.”
In Sevenum voelt Pieter-Nic zich
helemaal op zijn plek. “Het is heerlijk
hier in het dorp, ik wil er nooit meer
weg. Leuke mensen, altijd gezelligheid en saamhorigheid.” In Sevenum is
altijd wat te doen, vindt hij. “Neem nou
Zaerum Gluit, de lichtobjectenroute. Een
hele club mensen heeft dat gewoon
belangeloos georganiseerd. Dat maakt
Sevenum leuk. Mensen hebben ideeën
en gaan er voor. En hier heb ik mijn
eigen ding op kunnen bouwen. Ik ben
tevreden en gelukkig. Zeker. Je leeft
maar één keer, dus dat leven moet je
zo mooi mogelijk moet maken.”

KERSTBRUNCH
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Groenewoudstraat 1 Horst • T: 077-3980003 • www.beejmooren.nl

Plezier op en rond het boerenerf
• Pannenkoeken eten
• Indoor speeltuin
• 1e en 2e kerstdag
Kerstbrunch

Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu
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Wat
zeg je?
Tijdens de Nationale Klimaattop in
Rotterdam hebben bedrijfsleven, overheid en
maatschappelijke organisaties afspraken
gemaakt om de uitstoot van CO2 aan te
pakken. Onder meer door het aantal dieselauto’s terug te dringen. De helft van het
aantal inwoners van Horst aan de Maas vindt
dit terecht. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Het overgrote deel van de inwoners van Horst
aan de Maas, 72 procent, rijdt op benzine. Bij de
bezinepomp diesel tanken doet 17 procent en
3 procent rijdt op LPG. Iets meer dan 30 procent
van de mensen zegt bij de aanschaf van een
nieuwe auto te kijken naar het milieu en dan
niet te kiezen voor een dieselauto. Al geven de
meeste inwoners toe dat de kosten voor een auto
en het rijden ook meetellen. “Als diesel rijden
voor mij voordeliger is wordt het toch echt een

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘De diesel uit 2016 is niet de
diesel uit 1990’
35%
eens

31%
neutraal
34%
oneens

Ik kies bewust niet voor
een dieselauto
dieselauto”, zegt deze inwoner. “Wanneer je veel
rijdt is een diesel voordeliger. Ik kijk vooral naar

veel meer winst te halen voor een beter milieu.”
het verbruik van een auto”, geeft een andere
Weer een ander bekijkt het zo: “De diesel uit
automobilist aan. Een derde zegt stellig: “Mijn
2016 is niet de diesel uit 1990. Ik denk dat daar
portemonnee is ook belangrijk. Ik vind dat de
mensen extra gestimuleerd dienen te worden om onderscheid in gemaakt moet worden. Daarnaast
zijn er technieken om het
een milieuvriendelijke
fijnstof en ultrafijnstof
auto aan te schaffen.”
Het aantal diesel‘Wie wil mij een Tesla geven?’ van diesels te filteren.
Door het ‘gesjoemel’ met
auto’s verminderen om
‘Mijn dieselauto was zo zuinig
diesels is diesel in een
zo het milieu te sparen,
mogelijk’
kwaad daglicht komen te
vindt 51 procent een
staan.”
goed idee. “De automer‘We kijken eerst naar de prijs’
ken die sjoemel-diesels
op de markt gebracht
TipHorstaandeMaas
hebben, moeten zich
is een samenwerkings
diep schamen en hopelijk ook een flinke boete
verband tussen HALLO Horst aan de Maas
betalen”, vindt deze inwoner. Anderen denken
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
daar toch anders over en zijn van mening dat
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
dieselauto’s niet de grootste boosdoener zijn.
www.tiphorstaandemaas.nl
“Ik denk dat er grotere vervuilers zijn dan de
Reageren?
dieselauto’s. Denk eens aan alle industrie. Daar is
www.hallohorstaandemaas.nl

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!
Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl
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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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Bespreking Poll week 47

Eén Sinterklaasintocht voor de hele gemeente is beter
Een grote meerderheid, 81 procent van de stemmers, vindt dat elk dorp in
Horst aan de Maas zijn eigen Sinterklaasintocht moet houden. Een gezamenlijke intocht voor de gehele gemeente zien zij niet zitten. Het Sinterklaasfeest
is iets dat kinderen en hun ouders graag in hun eigen dorp vieren, met hun
eigen Sinterklaas en hun eigen Pieten. Het intieme karakter van het feest gaat
verloren bij een gezamenlijke intocht. Is er nog wel aandacht voor ieder kind als
er één groot evenement georganiseerd wordt, vragen zij zich af.
De overige 19 procent ziet toch wel voordelen in een gezamenlijke intocht.

Dan hoeven niet alle verschillende Sinterklaascomités zich te buigen over de
logistiek, kledingverhuur, presentatie en dergelijke, maar kan er flink uitgepakt
worden met een grote intocht en groot Sinterklaasfeest. En dan bijvoorbeeld
niet ieder jaar standaard in Horst, maar roulerend in ieder dorp. Kies je voor één
gezamenlijk intocht, dan is het voor kinderen misschien minder verwarrend dat
Sinterklaas wel heel erg vaak in onze gemeente aankomt en daarnaast is het
voor de binding tussen alle dorpen ook een goed idee om vaker samen evenementen te organiseren.

Continurooster op school maakt het ouders moeilijker
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Een enquête van Duo Onderwijsonderzoek onder vierhonderd basisscholen
wijst uit dat nog maar de helft van de scholen traditionele schooltijden hanteert.
Steeds meer basisscholen voeren een zogenoemd continurooster in. Alle kinderen
blijven tussen de middag op school samen met de leerkracht pauzeren. De pauze
maakt deel uit van de schooltijd. Voorstanders van het continurooster zeggen dat
het creëren van rust in de klas doordat het weer-opstart-moment na de thuis- of
soms onrustige lunch en lange pauze op deze manier verdwijnt, een groot voor-

deel is. Ook hoeft er geen tussenschoolse opvang geregeld te worden.
Aan de andere kant kun je je afvragen of het voor een kind wel goed is als
hij de hele dag op de school is. Is het niet beter om even een uur af te kunnen
schakelen en tot rust te komen? En voor sommige ouders is het juist lastig dat de
school eerder uit is. Dat betekent namelijk dat zij ook naschoolse opvang moeten
regelen, waar weer meer kosten mee gemoeid zijn.
Continurooster op school maakt het ouders moeilijker. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 48) > Alleen technologie kan telefoongebruik in auto stoppen
> eens 69% oneens 31%

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

www.elektrovanberlo.nl

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

TOPKWALITEIT
MEUBELEN
Spectaculaire
Prijzen !!!
• met interieurvering • diverse
stoffen en leersoorten • ruime
keuze • incl. garantie +
gratis direct thuisbezorgd
• korting tot wel 50%

KOM SNEL LANGS VOOR HET
ENORME AANBOD - OP=OP -

WEGENS SUCCES VERLENGD:
DIVERSE POCKETVERING MATRASSEN
2 HALEN 1 BETALEN
PVC-vloeren, Tapijt & Vinyl
Gordijnen en Raamdekoratie

Sinterklaas was nog maar
koud de Noordzee opgevaren
of de volgende heugelijke
intocht stond al weer voor de
deur. Amerigo werd ingeruild
voor Rudolph, de al-dan-niet
Zwarte Pieten werden vervangen door elfjes en de ene
bejaarde man met baard
maakte plaats voor de andere.
Jarenlang was Sinterklaas de
enige die in elke uithoek van
Nederland feestelijk werd
onthaald. Kwam hij niet met de
stoomboot een beek opgevaren,
dan werd hij wel met paard en
wagen of in een jeep het dorp
binnengereden. Sint had patent
op blijde kindergezichtjes,
hartjes die vol verwachting
kloppen en wimpels die in de
wind waaien. Natuurlijk, dat de
Kerstman, zijn vage neef van de
Noordpool, hier steeds meer
terrein wint, dat wist de
Goedheiligman ook wel. Maar
dat ze zelfs zijn intocht afpakken, daar moet de inmiddels
hoogbejaarde man het toch wel
moeilijk mee hebben. Woensdag
7 december werd de Kerstman
voor het eerst feestelijk onthaald
in Maastricht. Bij het schrijven
van deze column moest dit nog
plaatsvinden, dus hoe het
precies is verlopen weet ik niet.
Stonden er ook overal dranghekken langs de route? Liepen er als
elf verkleedde politieagenten
mee in de stoet? En wat strooiden de elfjes? Een pepernoot
tegen je harses aankrijgen is al
geen pretje, maar zo’n rood-wit
gestreepte zuurstok lijkt mij al
helemaal niets. Waar ik echter
nog het meeste moeite mee
heb, is dat er weer een oer-Hollandse traditie moet wijken voor
een overgewaaid commercieel
feest. Als ouders kom je er zo
bijna niet onderuit om ook met
kerst cadeautjes te geven, want
ja de Kerstman is er en die deelt
ook cadeaus uit. Zullen we
afspreken dat Kerstmis gewoon
het feest van gezellig samenzijn
blijft en dat intochten alleen
voorbehouden zijn aan sinter
klazen?

...of ni?

www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
08 december 2016
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gemeentehuis gesloten op 15 december
Op donderdag 15 december is het gemeentehuis en Openbare Werken gesloten vanaf 12.00 uur
in verband met de Eindejaarsviering van het personeel.

Vanaf 11 december 2016

Omnibuzz regelt
Wmo-vervoer in Limburg
Vanaf 11 december 2016 gaat Omnibuzz
namens 32 Limburgse gemeenten het
doelgroepenvervoer in het kader van de
Wmo regelen. Omnibuzz is de opvolger
van Regiotaxi.
Dat betekent dat vanaf 11 december ook de
naam Regiotaxi Limburg verdwijnt. Omnibuzz
zorgt voor uw vervoer, uw vervoerspas, het
goed functioneren van de taxipoints en de
afhandeling van eventuele klachten.
Omnibuzz heeft voor uw vervoer een aantal
taxibedrijven gecontracteerd. De meeste
kent u al, een paar taxibedrijven zijn nieuw.
Dat betekent ook dat u misschien een nieuwe
taxichauffeur krijgt.
Gratis reizen in het OV
Vanaf 1 januari is het niet meer mogelijk om
met uw vervoerspas gratis te reizen met het
openbaar vervoer.
Omnibuzz is in gesprek met openbaar vervoersbedrijf Arriva over de mogelijkheden
om het reizen in het OV voor u makkelijker te
maken. Zodra hierover meer bekend is,
wordt u geïnformeerd.

Belangrijke
informatie

Ritreservering
Ritten reserveren, ritten annuleren, te laat
meldingen, informatie over geboekte ritten
Ma - do: tussen 06.00 - 24.00 uur
Vr en za: tussen 06.00 - 02.00 uur
Zo en feestdagen: tussen 07.00 - 02.00 uur
Tel.: 0900 - 0699
E-mail: ritreservering@omnibuzz.nl

Tussen 13 en 24 december valt de gemeentegids 2017 bij u in de bus. Ook dit jaar
krijgt u er een (losse) kalender bij met mooie foto’s van inwoners uit Horst aan de
Maas.
Geen kalendergids ontvangen
Is de kalendergids niet bij u bezorgd? Neem dan contact op met uitgever FMR Producties:
telefoon 0223-661425 of e-mail: info@lokaaltotaal.nl. Zij zorgen ervoor dat u alsnog de gids
en kalender ontvangt.
Afvalkalender 2017 bezorgd in de week van 12 december
Daarnaast wordt in de week van 12 december uw persoonlijke afvalkalender voor 2017 via
de reguliere post 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.
TIP! Via www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl kunt u een uitgebreid Afval-ABC
downloaden. Kijk onder de iconen bij ‘Scheidingsinfo’.

Klantenservice
Administratie, pasverstrekking, informatie,
vragen, wijzigingen, klanttevredenheid
Ma - vr: 09.00 - 17.00 uur
Tel.: 046 - 4574747 (tot 11 december 2016)
Tel.: 0900 - 331 0550 (vanaf 11 december 2016)
E-mail: info@omnibuzz.nl
Centraal Meldpunt Klachten
Indienen van klachten, status klachten,
bewaken goede afhandeling klachten
Ma - vr: 09.00 - 17.00 uur
Tel.: 0900 - 331 0550
E-mail: klachten@omnibuzz.nl

Commissie
bezwaren en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag
13 december 2016 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 19.15 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift
gericht tegen het opleggen van een dwangsom
wegens overtreding artikel 2.3 van de Wabo
aan Megelsum in Meerlo.

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

Hoorzitting om 20.00 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift
gericht tegen de afwijzing van planschadeclaim
Klassenweg in Sevenum.

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

Veel verlopen reisdocumenten in december

Extra drukte bij aanvragen
ID-kaart en paspoort
Wilt u een paspoort of identiteitsbewijs aanvragen? Hou dan rekening met extra drukte.
Veel reisdocumenten verlopen in december. Dat betekent dat er veel mensen een aanvraag
zullen doen. Misschien moet u dus langer wachten.
U kunt een reisdocument aanvragen in het gemeentehuis, tijdens openingstijden (maandag:
9.00 tot 20.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag:
9.00 tot 12.00 uur.). Wilt u liever niet wachten in
het gemeentehuis?

Kalendergids 2017 bezorgd
tussen 13 en 24 december

Maak dan een afspraak via onze website
www.horstaandemaas.nl.
Om u zo snel mogelijk te helpen, hebben we
in december de afspraakmogelijkheden
uitgebreid.

Unieke kans voor ’t Gasthoês
In een voorstel aan de raad geeft het college aan dat er een unieke kans ligt om nu over te
gaan tot de realisatie van een vernieuwd sociaal cultureel centrum in ’t Gasthoês. Het college
stelt de raad daarom voor om een krediet beschikbaar te stellen voor de revitalisering van
’t Gasthoes en voor het geheel in orde brengen van de infrastructuur daaromheen.
Revitalisering van ‘t Gasthoês
In het voorstel aan de raad zegt het college
dat het plan voor een nieuw Gasthoês helemaal past binnen de kaders die de raad al
eerder heeft gesteld. Of het nu gaat om de
cultuur+ functie, de talentontwikkeling, de huiskamer van onze verenigingen of de plek waar
we elkaar ontmoeten, het zit er allemaal in.
Dat geldt ook voor de bijzondere vorm die
het college wil meegeven aan het nieuwe
Gasthoês de “herberg”.
Het concept wordt gedragen door de kopgroep
en is ontwikkeld door de gebruikers zelf.
Ook dit is een belangrijk onderdeel in het voorstel van het college, omdat het project alleen
kan slagen wanneer de plannen opgebouwd
en gedragen worden door de samenleving.
Met de revitalisering van ‘t Gasthoês realiseert
de gemeente een modern, multifunctioneel en
duurzaam gebouw dat voor de inwoners van
Horst aan de Maas voor een lange tijd weer
goede diensten kan bewijzen.
Provincie Limburg
Het college is in overleg met de provincie over
het sluiten van een convenant, gericht op het
verstrekken van een financiële bijdrage van €
5 miljoen in de kosten van uitvoering van de
plannen voor het centrum van Horst en in het
bijzonder de revitalisering van ’t Gasthoês en
de ontwikkeling van het gebied daaromheen.

Het college heeft er alle vertrouwen in dat
Gedeputeerde Staten van Limburg een positief
besluit zal nemen over dit convenant, dat
bedoeld is om de economische-, sociale- en
culturele structuur van Limburg en Horst aan
de Maas in het bijzonder te versterken.
Het college hoopt dat de besluitvorming binnen de provincie over het convenant vóór
de raadsvergadering van 20 december 2016
plaatsvindt, maar de aanstaande portefeuillewisseling binnen het college van Gedeputeerde Staten kan uitstel tot begin komend jaar
betekenen.
Gebiedsontwikkeling rond ‘t Gasthoês
De gebiedsontwikkeling rond ’t Gasthoês houdt
ondermeer in: de aanleg van een plein tussen
’t Gasthoês en de Mèrthal, de aansluiting van
Hof te Berkel op het centrum en de aanleg
van groen. Ook Wonen Limburg is bezig
met ontwikkelingen in het plangebied rond
’t Gasthoês en wil graag samen met de
gemeente optrekken.
Daarbij begint de tijd te dringen, omdat het
voormalige Berkele Heem leeg staat en
verbouwd wordt tot 43 appartementen voor
diverse doelgroepen. Vandaar dat het college
vindt dat dit maatschappelijke project nu door
moet gaan om te voorkomen dat partijen gaan
afhaken.

Voor inwoners met een laag inkomen

Collectieve zorgverzekering
Uw gezondheid is erg belangrijk. Een goede zorgverzekering past daarbij. En u wilt niet
teveel betalen. Met VGZ heeft de gemeente Horst aan de Maas afspraken gemaakt over
een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een lager inkomen. Zodat u goed
verzekerd bent.
VGZ GemeentePakket
Bij het VGZ GemeentePakket kunt u kiezen uit
drie aanvullende verzekeringen. Er is dus altijd
een zorgverzekering die bij u past. De voordelen van het VGZ GemeentePakket:
• De gemeente betaalt mee aan de
premie.
• Ruime vergoedingen voor onder andere
tandarts en fysiotherapie.
• U kiest zelf het pakket dat het beste bij u
past.
• Geen medische selectie; iedereen mag meedoen ongeacht uw gezondheid.
• U hebt de mogelijkheid om uw eigen risico
mee te verzekeren.
Voor wie?
Iedereen met een inkomen tot maximaal 120%
van de bijstandsnorm kan gebruikmaken van
deze collectieve zorgverzekering.

Afsluiting Helenaveenseweg Griendtsveen
Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op www.horstaandemaas.nl
De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:
• Wegafsluiting Helenaveenseweg Griendtsveen op 10 december

Meld u vandaag nog aan!
Dat kan eenvoudig via www.gezondverzekerd.
nl/vgz. Op deze webpagina kunt u doorklikken
naar de pagina van Horst aan de Maas.

Bekendmakingen

Het aanmelden wijst zichzelf. En wij zorgen
ervoor dat uw huidige zorgverzekering wordt
opgezegd.
Aanmelden kan tot en met 31 december 2016.
Hulp nodig of hebt u een vraag?
Neem dan contact op met de gemeente of met
VGZ.
Contactgegevens gemeente:
Telefoon: 077-4779777
Contactgegevens VGZ:
Telefoon: 0900 - 77 99 771 (€ 0,20 per gesprek,
plus uw gebruikelijke belkosten)

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
Putweg 26

Lottum
Zandterweg 14

Grubbenvorst
Lottumseweg 43

Sevenum
Maasbreeseweg 35

Horst
Bemmelstraat 22
Venrayseweg 19
Pr. Irenestraat 11

Horst aan de Maas
Ontwerp bestemmingsplan Trade Port
Noord - Railterminal en Spoorse
aanpassingen in Venlo en Horst aan
de Maas, Milieueffectrapportage Trade
Port Noord – Railterminal & Spoorse
aanpassingen alsmede een ontwerpomgevingsvergunning voor de activiteiten
milieu en bouwen spoorwegemplacement in
Horst aan de Maas

Zaterdag 10 DEC - START VOORVERKOOP

Prinsenproclamatie, Pronkzitting &
Horster Carnavalsmatinee

December feestmaand
begint bij Trefcenter
Trefcenter Venlo is
7 DAGEN PER WEEK OPEN.
Kijk op www.trefcenter.nl
voor de openingstijden.

Het meest
GEVARIEERDE
shoppingcenter van
Nederland

Volg Trefcenter Venlo
op FACEBOOK en
blijf op de hoogte
van nieuws,
aanbiedingen en
leuke acties

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

sogood

TM

CA. 40 VERSCHILLENDE WINKELS | GRATIS PARKEREN | NIJMEEGSEWEG VENLO | WWW.TREFCENTER.NL
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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.

Gezondheid? Van lokaal tot totaal politiek
Lokale en regionale veiligheid zijn twee belangrijke speerpunten voor
ons. Veiligheid van onze burgers dient namelijk altijd de hoogste prioriteit
te hebben. En maken we ons hier niet allemaal wel eens zorgen om?
We moeten vertrouwen op onze
volksvertegenwoordigers met hun
kennis, inzet en verantwoordelijkheid.
Bijvoorbeeld als het gaat om luchtkwaliteit. We moeten de veiligheid
als het ware kunnen inademen. Maar
kunnen we dit ook? Of is de angst die
we soms voelen terecht? Ademen we

letterlijk nog wel zuivere lucht? Drinken
we nog wel veilig water?
De laatste tijd worden we te vaak
opgeschrikt door een al jaren dreigend lek in de kerncentrale Tihange,
een tijdbom? Hangt onze wens de
gezondste regio van Europa te worden
daarmee niet voortdurend aan een

zijden draadje? Een probleem dat een
rigoureuze streep kan zetten door onze
toekomst en er elk moment voor kan
zorgen dat giftige stoffen vrij kunnen komen, zodat buiten spelen en
bewegen, werken en ondernemen,
niet meer mogelijk zal zijn. De eerste
behoefte van elke burger is lucht en
water. Vaak hebben we ons, ook juist
als politiek, ernstig zorgen gemaakt.
Vooral de laatste twee zomers over de
vervuiling van ons drinkwater, waar

stelselmatig en te hoge concentratie
gif in werd aangetroffen, geloosd op
de terreinen van Chemelot. Of zoals
afgelopen 1 december, met een
ammoniaklek op het Chemelot terrein.
Een voor de burgers onzichtbare vijand
voor de gezondheid, vooral voor onze
jonge kinderen en ouderen. Men kan
dan makkelijk zeggen dat er geen
risico is voor de omwonenden, prettig
voelt het niet. Van de lokale politiek zal
dan ook de kracht moeten komen om

zich blijvend te verzetten tegen dit
soort risico’s voor onze gezondheid.
Want als we de gezondste regio van
Europa willen worden, dan moeten
we ook laten zien dat we dit ook echt
willen en er letterlijk voor knokken.
Als Partij van de Arbeid staan we
hiervoor, van lokaal tot totaal politiek.
Vooruitblikkend op de decembermaand alvast een gezond 2017.
Truus Knoops-Kersten,
PvdA Horst aan de Maas

2016: een jaar van plannen maken,
2017: een jaar van besluiten nemen
In de afgelopen jaren, en vooral in 2015 en 2016, zijn vele inwoners en
verenigingen, samen met onder andere dorpsraden, aan de slag gegaan
met onder andere het accommodatiebeleid, Zwembad de Berkel,
c.c. ’t Gasthoês, Afslag Tien, De Gezondste Regio.
De initiatiefgroepen komen nu
successievelijk met hun plannen
richting gemeente. De raad zal uiteindelijk moeten beoordelen of deze
(financieel) haalbaar zijn en binnen
kaders passen. Wat we vooral zien is,
dat er onderling verbindingen worden

gelegd, samenwerkingen worden
aangegaan en zelfs fusies ontstaan.
Inspelen op toekomstige ontwikkelingen is nu onderdeel van beleid van een
vereniging of stichting. Een goede zaak.
Bovengenoemde voorbeelden zijn
tekenend voor de ingezette koers van

de raad. Samen nadenken over onze
toekomst en daarop anticiperen.
Vele verenigingen, stichtingen
en inwoners hebben zich de afgelopen jaren hiervoor ingezet. Daarvoor
zeggen wij dank. Het is voor ons als
CDA een kernwaarde om samen de
verantwoordelijkheid te dragen voor
het maken én het uitdragen van beleid.
Gedragen beleid, van enthousiast van
onderop ingezet is in ieders belang.
Natuurlijk zullen wij als raad over deze

plannen waar dat nodig is een finaal
besluit moeten nemen. En we kunnen
uiteindelijk het geld ook maar één keer
uitgeven. Maar ook hierover gaan we
te allen tijde met elkaar in overleg.
De initiatiefgroepen c.a. die nog
druk doende zijn met hun plannen
wensen wij nog veel succes toe en wij
zeggen nogmaals dank voor alle inzet.
Chapeau hiervoor.
Annemie Craenmehr,
CDA Horst aan de Maas

Integraal accommodatiebeleid?
Er heerst volop drukte rondom het accommodatiebeleid, bij verenigingen, organisatie, gemeente, dorpen en wijken. Teruglopende ledenaantallen, verouderde accommodaties, niet meer levensvatbare organisaties,
onderbezetting maakt dat alle dorpen en wijken aan de slag zijn om
plannen voor de toekomst te maken. Wij vinden dit een goede zaak.
Voor de SP zijn de volgende
dingen daarbij allesbepalend:
Levensvatbaarheid van verenigingen
en organisaties; belang van verenigingen en organisaties voor de wijken en
dorpen, en als derde de centen.
Het is een goede zaak van de

raad, op voorspraak van het college,
om dit integraal aan te gaan pakken,
vandaar de naam Integraal accommodatiebeleid.
Door dit integraal aan te pakken en
daar ook op een moment beslissingen
over te nemen zorgen we ervoor dat

alle belangen evenwichtig worden
meegenomen, en we ook rekening
houden met de belangen van kleine
dorpen ten opzichte van grote dorpen,
kleine verenigingen ten opzichte van
grote verenigingen eerlijk gebeurt.
Betekent dit dat er dat geen
accommodaties eerder beoordeeld
mogen worden? Dit kan wat de SP
betreft als er een echt nut en noodzaak
is om dat te doen. Zijn er voorbeelden
hiervan? Wij denken wel. De beslissing van Oxalis om naar Hegelsom te

vertrekken, maakt dat daar echt haast
gemaakt moet worden. Ook het zwembad en Gasthoês, vanwege het belang
van vele mensen uit allerlei dorpen
kunnen naar voren. Voor de overige
dossiers geldt wat de SP betreft: neem
er gelijktijdig een beslissing over, juist
om ervoor te zorgen dat ieder initiatief
van welke vereniging dan ook gelijkwaardig beoordeeld kan worden en de
centen niet voor de afweging al op zijn.
Thijs Lenssen
SP Horst aan de Maas

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

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

GEZOCHT

Beleef de smaak van De Gastendonk

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

Hoge kwaliteit pelzen,
oude naai- en
typemachine,
porselein, kristalwerk,
echte merkhandtassen,
juwelen en munten
Hartmann 06 33354387
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Meterik te sterk voor
Leunen

Sparta’18 wint overtuigend van Haelen

Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Het eerste team van RKSV Meterik won zondag 4 december de thuiswedstrijd tegen SV Leunen zeer verdiend
met 3-0. Voor trainer Gé Ummenthun, Ton Jacobs en Jos Claessens die een oranjewit verleden hebben, gaf de
overwinning een extra tintje aan deze wedstrijd.

Door: voetbalvereniging Sparta’18
De laatste uitwedstrijd van dit kalenderjaar heeft voetbalvereniging
Sparta’18 uit Sevenum zondag 4 december eenvoudig gewonnen van
RKVV Haelen.

Meterik begon sterk en leek al
snel op voorsprong te komen maar
keeper Roelof Ascencion verrichte een
prima redding op een inzet van Piet
Steeghs. Leunen nam het initiatief
over en zette met goede combinaties
Meterik onder druk. Ze waren een
tweetal keren gevaarlijk. Keeper Luuk
Haenen hoefde zelf niet in actie te
komen omdat zijn verdediging het
gevaar kon keren. Bij de tweede kans
werd een voorzet van Leunen door
een van de verdedigers via de paal
weer terug in het veld geschoten.
Groenwit kon opgelucht adem halen.
Dré Peeters van Meterik had na
twintig minuten zijn antwoord klaar.

Hij omspeelde twee verdedigers aan
de achterlijn en gaf een prima voorzet
op Dirk van Rengs die eenvoudig de
1-0 kon binnen schieten. Meterik had
de smaak te pakken en Dirk had de
2-0 op zijn schoen. Na een mooie
combinatie tussen Piet Steeghs en
broer Gijs werd zijn inzet door de
keeper met een fantastische reflex uit
de goal getikt. Leunen leek vlak voor
rust nog de gelijkmaker te forceren
maar keeper Luuk Haenen bracht
twee keer goed redding op een schot
en een kopbal van Gijs Mooren.
Na de rust was Meterik
duidelijk de bovenliggende partij.
Piet Steeghs had de pech dat een

prachtig schot vanaf de hoek van het
strafschopgebied in de lange hoek via
de onderkant lat, weer terug het veld
in sprong. Even later werd de inzet
van Dirk van Rengs prima gekeerd
door de keeper. Man van de wedstrijd
Gijs van Rengs, gaf een puike diepte
pass op Dré en deze scoorde in de
lange hoek. In de slotfase speelde
Dirk zich goed vrij en Dré scoorde
de alles beslissende 3-0. Leunen
kreeg vervolgens zijn enige kans in
de tweede helft maar Luuk Haenen
voorkwam met een prima redding
de eretreffer voor oranjewit. Meterik
is door deze overwinning een goede
middenmoter.

In de beginfase waren er enkele
kleine kansjes voor Haelen, echter
was Sparta’18 de bovenliggende
partij. In de 30e minuut was het raak
voor Sparta’18. Vanuit een goede
voorzet van Pim Wijnhoven scoorde
Bart Schouten de eerste treffer voor
Sparta’18. Tien minuten later was het
weer raak voor Sparta’18. Rob Peeters
zette in de 40e minuut de 0-2 op het
scorebord, na voorbereidend werk van
Bart Schouten. Vlak voor rust, in de
45e minuut, scoorde Pim Nellen de
0-3 vanuit een vrije trap.

De tweede helft kon Sparta’18 de
wedstrijd in een rustig tempo uitvoetballen. Er kwamen wat mogelijkheden
voor beide partijen, maar echt spannend werd het niet meer. Sparta’18
scoorde nog wel in de tweede helft.
In de 71e minuut scoorde invaller
Stan Verhorstert de 0-4 na een mooie
aanval. Een belangrijke overwinning
voor Sparta’18, die koploper blijft in
de tweede periode. Volgende week
staat de laatste wedstrijd van het jaar
op het programma. Sparta’18 speelt
dan thuis tegen Baarlo.

Herenteam Hovoc stelt
koppositie verder veilig
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst reisde zaterdag 3 december af naar Sint Athonis
om het op te nemen tegen SOMAS/Activia DS2. Het eerste mannenteam van Hovoc HS1 wachtte thuis TFC/Coppens
warenhuis HS1 uit Odiliapeel op.
Voor de dames was het een leuke
en spannende wedstrijd en beide
teams hebben het uit hun tenen moeten halen om te winnen. Hovoc begon
erg mat en zonder enthousiasme en
zij verloor de eerste set met 25-15.
De tweede set was Hovoc een stuk
scherper en de teams waren aan elkaar
gewaagd. Vechtlust voor ieder punt
en het bleef spannend tot het laatst.
Hovoc werd beloond en won deze set
met 25-27. Deze winst deed het vertrouwen van de Horster dames goed en
ze zetten door in de derde set en ook
deze werd gewonnen (22-25). Hovoc
was gedreven om vier punten mee
naar huis te nemen, maar liet het spel

verslappen. Set vier werd door Activia
gewonnen met 19-25. De vijfde en
beslissende set was enorm spannend.
Beide teams gaven zich niet gewonnen
en gunden de ander geen overwinning.
Dit resulteerde in een ongelofelijke
eindstand van 18-20 voor Activia. Met
twee punten op zak voelt zo’n laatst
verloren set toch als een domper.
Na de kraker van 28 november
tegen Limac HS1 was de mannenmacht
van Hovoc nog steeds in een
overwinningsroes. Het was dan ook
een resultaat waar nog steeds over
gepraat werd, waar acties van spelers
geroemd werden en de spelers
gecomplimenteerd met hun inzet.

Deze zaterdag was een team uit de
kelder van de derde divisie te gast in
Horst. Hovoc speelde geroutineerd en
op halve kracht. In eerste instantie
was dat in de setstanden niet terug
te zien. De eerste set werd met 25-14
gewonnen. Het was dat Hovoc het in
de tweede en derde set een beetje
liet lopen dat TFC nog 25- 19 en 25-18
konden maken. Uiteindelijk zette Hovoc
bij en met name door strakke service
series rolde het TFC in de laatste set
op met 25-9. De directe concurrenten
van Hovoc hebben punten laten liggen
in de competitie. Daardoor is het gat
nummer één met de nummer twee
opgelopen tot acht punten.

D O K C I N E M A L A AT J E M A X I M A A L G E N I E T E N VA N F I L M M E T D E
G E M A K K E N VA N E E N S E R V I C E B I O S C O O P. N O G G E E N H A L F
U U R TJ E R I J D E N VA N H O R S T E N G R AT I S PA R K E R E N !

RESERVEREN: 077 – 310 1064 / W W W.DOK6.EU
DOK6 / R A ADHUISPLEIN 6 / 5981 AT PANNINGEN

Kronenberg glibbert en
glijdt naar gelijkspel
Door: voetbalvereniging SV Kronenberg
Het eerste team van voetbalvereniging SV Kronenberg heeft op zondag 4 december een zwaar bevocht punt
behaald in Neerkant tegen VV Neerkandia. Na 90 minuten glibberen en glijden op een half bevroren veld werden de
punten eerlijk verdeeld: 2-2.
Op de ranglijst ontlopen beide
teams elkaar niet veel. Neerkant stond
voor aanvang van dit duel op plek 4,
Kronenberg op plek 6. In de eerste helft
was dit ook zichtbaar in het veld. Het
ene moment was Neerkant de bovenliggende partij, het andere moment
Kronenberg. Koen kreeg na een kleine
10 minuten een uitstekende mogelijkheid op de openingstreffer. Het was
echter de doelman van Neerkant
die als winnaar uit de strijd kwam.
Achterin had Kronenberg moeite met
de goede spitsen van de groenwitte
brigade. Met name op de flanken glipte
Neerkant  er regelmatig doorheen.
Uit zo’n aanval over rechts werd naar

binnen gesneden en met een schuiver
vonden de spelers van Neerkant het
doel: 1-0. Kronenberg liet het er niet
bij zitten en kwam vrij snel op gelijke
hoogte. Paul speelde Thijs aan. Hij hield
goed zijn lichaam tussen man en bal.
Paul maakte daar dankbaar gebruik
van: 1-1. In het vervolg moest Pierre
nog tweemaal handelend optreden
maar de rust werd met 1-1 gehaald.
Een terechte tussenstand.
Na rust kwam Kronenberg snel op
voorsprong. Kim had een weergaloze
actie in huis en bediende Thijs op maat.
Thijs wist wel raad met deze kans: 1-2.
Na dit doelpunt was Kronenberg het
kwijt. Neerkant zette nu aan en de

oranjemannen moesten terug op eigen
helft. Pierre zag de ene na de andere
bal op zijn doel af komen en deed keurig zijn werk. Op een weergaloze vrije
trap moest ook hij het antwoord schuldig blijven: 2-2. Neerkant rook bloed en
zette door, maar tot een overwinning
kwamen de groenwitten niet. In de
slotseconde kreeg A-junior Melvin nog
een enorme mogelijkheid. Helaas miste
zijn schot kracht. De omstandigheden
waren vandaag alles behalve optimaal, maar ondanks dat werd er toch
gelijkgespeeld met 2-2. Volgende week
de laatste wedstrijd voor de winterstop.
Koningslust is dan te gast. Drie punten
zou een heerlijke afsluiter zijn.

INA’S NAAIATELIER
INA GEURTJENS
COUPEUSE

Stuksbeemden 54
5961 LG Horst
06 - 13 43 65 26
info@ina-naaatelier.nl
www.ina-naaiatelier.nl
VOOR AL UW
VERSTELWERK,
KLEDING EN GORDIJNEN
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Oxalis scoort
gemakkelijk en wint
overtuigend
Door: korfbalclub Oxalis
Het team van korfbalclub Oxalis 1 reisde zondag 4 december af naar
Hapert om het daar op te gaan nemen tegen NeCa, een ploeg die Oxalis
niet goed kent. De dames zetten daarom alles op alles wat zich meteen
loonde. Er werden mooie kansen gecreëerd en ook afgerond.
Het liep lekker en Oxalis walste
in het eerste kwartier geheel over de
thuisploeg heen. Na twaalf minuten
speeltijd stond er een stand van 2-8
op het scorebord in het voordeel
van Oxalis. Echter, na deze waanzinnige start liep het enigszins spaak,
alsof de dames er te gemakkelijk
over dachten, wat er voor zorgde
dat NeCa in kon lopen. De stand was
8-11 toen het rustsignaal klonk. Coach
Wendy Theelen moest de dames even
wakker schudden, er kon immers
nog van alles gebeuren. Het duurde

in de tweede helft dan ook een
tijdje voordat de doelpunten weer
wilden vallen. Maar in de laatste
fase van de wedstrijd ging het weer
voortvarend. Oxalis bleek oppermachtig en kreeg zo een vervroegd
Sinterklaascadeautje in de vorm van
twee punten. Ze wonnen overtuigend
met 11-20 en handhaven zich aan kop
in de eerste klasse.
Volgende week mag Oxalis 1 het
op gaan nemen tegen de nummer
twee, Lottum 1 om 13.30 uur in
Grubbenvorst.

SVEB JO11 kampioen
Door: voetbalvereniging SVEB
Het team van voetbalvereniging SVEB JO11 uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst speelde zaterdag
3 december tegen S.V. Oostrum. Na een spannende wedstrijd won SVEB met 6-0 en werd kampioen
onder leiding van Martin Rutgers en Rob Lijnders.

Set Up zet goed spel door
KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Door: volleybalvereniging Set Up
De meiden van het eerste damesteam van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo speelden zaterdag 3 december
tegen de nummer 2 van de eerste klasse, Livoc DS 1 uit Liessel. De meiden van Set Up wilden hun goede spel van de
afgelopen weken doorzetten dus begonnen ze vol energie aan de wedstrijd.
De eerste set begonnen de meiden
erg goed, ze kwamen al snel op een
voorsprong van 11-4. Door goeie
servicebeurten en mooie aanvallen
werd deze voorsprong doorgezet en
zo stond het 19-12. Daarna verliep de
pass moeizamer en door slordig spel
van de meiden van Set Up kwamen
de meiden van Livoc steeds dichterbij.
Uiteindelijk keken de meiden van Set
Up tegen een achterstand van 20-21
aan en deze konden ze niet meer
wegwerken. De set werd onnodig
met 23-25 verloren. Het begin van de
tweede set begon zoals het einde van
de eerste set. De aanvallen verliepen
niet goed, dus kwam Livoc DS 1 op

een voorsprong van 5-7 en 10-12.
Daarna herpakten de meiden zich
en kwamen ze door een goed spel
terug naar 14-14. Dit goede spel werd
vastgehouden en door weer mooie servicebeurten en aanvallen wonnen de
meiden van Set Up deze set via 21-18
met 25-19. Het begin van de derde set
ging erg gelijk op. De meiden stonden
eerst voor met 5-3, maar daarna keken
ze tegen een achterstand van 9-10
aan. Ze bleven tegen een achterstand
aankijken, maar na een time-out bij
16-18 knokten de meiden weer terug.
Er werd hard gewerkt voor elk punt,
waardoor ze op een voorsprong van
23-21 kwamen en uiteindelijk de set

verdiend wonnen met 25-21. De vierde
set was erg spannend. Eerst ging het
gelijk op, zo stond het 6-7. Maar omdat
de meiden daarna veel persoonlijke
fouten maakten, kwam Livoc op een
voorsprong van 7-12. Door een goede
servicebeurt herpakten de meiden van
Set Up zich weer en zo kwamen ze
terug naar 12-13. Door dit goede spel
door te zetten kwamen de meiden op
een voorsprong van 18-14 en 22-19.
De meiden van Livoc kwamen daarna
nog terug tot 22-21. Maar doordat dat
meiden van Set Up geconcentreerd en
gecontroleerd bleven volleyballen in
deze spannende slotfase wonnen ze
ook deze set met 25-23.

Nieuwe sponsor TWC Oranje
Theo Lommen tweewielerspecialist is de nieuwe fietsbroekensponsor van fietsclub TWC Oranje
Horst. De tweewielerspecialist, met vestigingen in Horst en Sevenum, is voor vijf jaar verbonden aan de
club. Voorzitter van TWC Oranje Horst, Mien Keijsers en mede-eigenaar van de fietszaak, Dave Baltissen
maakten onlangs tijdens de ledenvergadering bekend een sponsorovereenstemming te hebben
gesloten.
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Bikkelhard veld

Geen punten
Sporting ST
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste team van voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen en
Tienray speelde op zondag 4 december tegen Reuver. Op een bikkelhard
veld mocht Sporting ST aantreden tegen koploper Reuver.
Deze ploeg had tot dusverre
slechts vier tegentreffers
geïncasseerd. Na een ongelukkige
nederlaag afgelopen week tegen
directe concurrent Griendsveen/
Helenaveen, was de opdracht
duidelijk: de schade beperken en
proberen te stunten. Deze ploeg zo
lang mogelijk op de 0 houden, zodat
ze zenuwachtig zouden worden en
foutjes gingen maken. De wedstrijd
begon zeer matig, waarbij de
ene kans na de andere kans zich
opstapelde. Gelukkig was Bram
Willems (zoals vaker dit seizoen)
een goede sta in de weg. Hij wist
het eerste kwartier door te komen,
zonder tegendoelpunt. Na het eerste
kwartier pakte Sporting ST het goed
op, er werd eerder druk gezet en
er werd door gedekt. Grote kansen
kreeg Sporting ST niet meer, maar
Reuver ook niet. De mannen gingen
faire, maar stevige duels aan. Als het
even te hard leek te gaan, dan greep
de goede scheidsrechter van deze

middag in. De rust werd bereikt met
een mooie, verdiende 0-0 stand.

Grote kansen
bleven helaas uit
Na rust waren de eerste
10 minuten weer voor Reuver. Daarna
ging het weer gelijk op. Toch kwam
Reuver in de 67e minuut op 0-1 door
een prachtige individuele actie van
Donné van der Weide. Hierna ging
Sporting toch nog vol geloof door
en dat resulteerde in twee goede
kopbalkansen die van de lijn werden
gehaald. Rik Miltenburg en Marco
Pennings waren de pechvogels.
De laatste 10 minuten werd een
extra aanvaller ingebracht en ging
Sporting ST er nog één keer voor.
Helaas bleven grote kansen uit. Veel
inzet, hard werken en een koploper
die het vuur aan de schenen werd
gelegd. Helaas geen punten, maar
desondanks een positief gevoel na
deze wedstrijd.

SV Melderslo kampioen
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het team JO17-1 van SV Melderslo is zaterdag 3 december najaarskampioen geworden in de derde
klasse. Na een 7-1 overwinning op GFC’33 JO17-1 uit Grubbenvorst kon het kampioenschap gevierd
worden. Het team haalde 21 punten uit zeven wedstrijden en had een doelsaldo van 28 goals voor en
5 tegen. “Verdiend kampioen”, aldus SV Melderslo.

Onnodige strafschoppen

Nederlaag van SVEB
Door: voetbalvereniging SVEB
Na de overwining tegen Achates dacht voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst het lek
boven te hebben. Kon men tegen Ysselsteijn nog terugvallen op scheidsrechtelijke dwalingen, op zondag 4 december tegen EWC uit Well speelde de ploeg weer als vanouds.
Voor beiden ploegen stond er veel
op het spel. EWC had een mindere
periode en SVEB had de punten hard
nodig om niet weer terug af te zakken
naar de vijfde klasse. EWC begon fel
aan de wedstrijd en voordat enkele
SVEB-spelers deden wat verwacht werd
op hun positie, lag de bal na 4 minuten
in het netje bij SVEB. Een simpel één
tweetje door het centrum, en Koen
Stevens ronde het mooi af: 1-0. SVEB
kreeg enkelen dotten van kansen voor
de gelijk maker, maar deze werden niet
benut, door deels goed keeperswerk
en de bal niet rustig in het doel willen
plaatsen, maar met grof geweld. Verder
was het jammer dat een bal tegen

VCM/HVC kampioen
Door: volleybalvereniging VCM
De meiden van het team VCM/HVC MB1 zijn zaterdag
3 december onverwachts kampioen geworden. Het team speelde
een goede wedstrijd tegen Flamgino’s uit Gennep. Daarna
konden de meiden alleen maar hopen dat de medekoploper
punten liet liggen. Maar aangezien de concurrent tegen de
nummer 5 in de poule moest, werd er vanuit gegaan dat dit niet
zou gebeuren. Tot ieders verbazing gebeurde dit wel in de loop
van de middag. VC Volt verloor met 3-1 en liet dus vier punten
liggen, waardoor VCM/HVC MB1 nu zes punten los staat met één
wedstrijd meer dan de nummer 2, maar dat is niet meer in te
halen. Het team gaat hierdoor van de eerste klasse naar de
hoofdklasse.

de paal ging in plaats van in het doel.
EWC scoorde wel door middel van een
strafschop in de 30e minuut. Een speler
van SVEB verloor zijn tegenstander uit
het oog en dacht: dan kegel ik hem
maar om. De strafschop werd feilloos
ingeschoten door Mimoun Akrom. Vlak
voor rust kreeg SVEB weer hoop nadat
een mooie aanval over de rechtervleugel per kop mooi afgewerkt werd
door Mike Vermazeren. Er was een 2-1
ruststand en weer hoop bij SVEB.
Deze hoop bleek in de tweede
helft ongegrond. EWC bleef gemakkelijk overeind in de tweede helft,
mede door meer wil om te winnen en
gewoon in dienst van de ploeg spelen.

Bij SVEB daarentegen waren enkele
spelers de tweede helft onzichtbaar of
speelden gewoon hun eigen wedstrijd.
Als je een defensieve taak hebt, moet
je dat ook zo invullen en niet steeds
er een andere invulling aan geven.
EWC bleef de beslissing uit stellen door
mede goed keeperswerk van Rueben
Paardekooper en het missen van
kansen door EWC. In de 90e minuut
was er echter nog een herhaling van de
2-1, weer een strafschop na onbesuisd
optreden van SVEB-speler. Zelfde speler
weer achter de bal en weer onhoudbaar ingeschoten. Mimoun Akrom deed
wat hij moest doen. Al met al verdiende overwinning van EWC.

Nieuws
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VAN
VAN RABOBANK
RABOBANK HORST VENRAY
VENRAY
WINNAAR ONDERNEMERSPRIJS HORST AAN DE MAAS

Particulieren
Particulieren| 077
| 077389
38984840000
Bedrijven
Bedrijven| 077
| 077389
38985850000
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

WINNAAR JO JANSSENPRIJS

Michel Hendrix en Silvie Kempen
van Wapenmakerij Hendrix

Nick van der Riet en André de Kanter
van Party- & Sportcentrum ‘De Riet’

In 2006 heeft Michel Hendrix het bedrijf van zijn ouders overgenomen. Tien jaar later
is het bedrijf dat hij met zijn vrouw Silvie Kempen runt, opgebouwd uit vier componenten: Een winkel, een werkplaats, een 100 meter lange ondergrondse schietbaan
voor het inschieten van wapens en een voor Nederland unieke schietbioscoop.

Jaarlijks wordt de Jo Janssenprijs toegekend aan een organisatie die onderscheidend
is in de regio. Dat kan op verschillende terreinen zijn zoals innovatie, marketing,
techniek, productontwikkeling, samenwerking, Human Resource Management of
maatschappelijke betekenis.

De jury heeft, in de persoon van Michel Hendrix, kennisgemaakt met een vakman pur
sang die als tweede Nederlander in 100 jaar de titel Meester Geweermaker Superieur
draagt. De werkplaats waarin hij zijn vakkennis, inventiviteit en passie met elkaar verbindt
brengt prachtige handgemaakte schutterijbuksen voort die bij zo’n 164 schutterijen in
Nederland en Belgisch Limburg gebruikt worden. De heer Hendrix heeft de jury zeer
verrast door de combinatie van zijn ambachtelijke vaardigheden en, samen met zijn vrouw,
goed ondernemerschap. Door het realiseren van de ondergrondse schietbaan en de
schietbioscoop hebben zij het bedrijf op een unieke wijze en met respect voor tradities,
verbonden met de 21ste eeuw.
Om deze redenen heeft de jury Michel Hendrix en Silvie Kempen uitgeroepen tot winnaars
van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2016.

Nick van der Riet en André de Kanter hebben met de start van trampolinepark
Jump XL Horst lef getoond, ingespeeld op actuele marktontwikkelingen en hiermee
Party & Sportcentrum ‘De Riet’ nieuw leven ingeblazen.
De Selectiecommissie voor de Jo Janssen Prijs is onder de indruk van het concept Jump XL
Horst, de maatschappelijk betekenis voor onder andere de jongeren in de regio Horst aan
de Maas en de wijze waarop de samenwerking met verenigingen wordt opgezocht.
De prijs die hoort bij het winnen van de Jo Janssen Prijs is het schilderij de ‘Geluksknikker’
van kunstenaar Jack Poels. Dit kunstwerk werd uitgereikt door Cris van Arkelen,
directeur Bedrijven bij Rabobank Horst Venray.

Rabobank Horst Venray stimuleert ondernemerschap en voelt zich betrokken bij de regio. Zij ondersteunt
de Ondernemersprijs Horst aan de Maas en feliciteert de winnaars en de genomineerde ondernemers!
WINNAAR PUBLIEKSPRIJS

GENOMINEERDEN

Paul van Rengs van LinQ Event Group B.V.

Peter, Ron en Susan Martens van Martens Asperges B.V.

LinQ Event Group kent twee takken: de LinQ Crew Services en de Locker Company.
Met LinQ Crew Services worden mensen geleverd voor o.a. het opbouwen van podia
en geluid- en lichtshows. De Locker Company levert kluisjes voor tijdelijk gebruik bij
bedrijven maar ook voor grote evenementen.

Martens Asperges teelt, verwerkt, verpakt en verkoopt sinds 2002 witte en groene
asperges afkomstig van percelen met een omvang van ca. 170 ha. buiten en 4,5 ha
verwarmd onder glas. Verder worden er in drie winkels in Nederland asperges en
andere streekproducten verkocht.

Paul van Rengs is als ondernemer vanuit zijn hobby gestart en doorgegroeid tot een waardevolle speler in zijn business met nu 13 vaste en, in de piektijden zo’n 150 oproepkrachten.
Zijn klantenkring bestaat uit opdrachtgevers zoals het North Sea Jazz Festival, Rock Werchter, Bruce Springsteen, Rowwen Hèze en ook het EK voetbal in Parijs.
De ondernemer bruist van de nieuwe, soms revolutionaire ideeën en heeft een enorme
ambitie met zijn bedrijf. De jury bewondert deze krachtige, niet meer weg te denken speler
in de evenementenbranche. Het publiek in de zaal heeft haar waardering uitgesproken
door LinQ Event Group te belonen met de Publieksprijs.

De jury is lovend over de bijzondere samenwerking tussen de twee broers en een
schoonzus, ieder met een eigen specifieke verantwoordelijkheid maar bovenal met een
gezamenlijke en doordachte visie op ontwikkeling en toekomst. Daarbij is de beleving
van de consument van doorslaggevende betekenis voor het bedrijf.
Ook is er veel respect, zorg en waardering van de ondernemers voor hun medewerkers en
in het bijzonder voor de buitenlandse werknemers. Het bedrijf is een voorbeeld voor de
agrarische sector.

jongeren 21
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15 VRAGEN

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
Woonplaats
Leeftijd
School

Loes Koster
Horst
15 jaar
Dendron College

Heb je een bijbaantje?
Nee, ik heb nog geen bijbaantje
maar ik ben wel op zoek. Ik heb
al gesolliciteerd bij een aantal
supermarkten waaronder de Jan Linders
en Albert Heijn maar hier heb ik nog
niks van gehoord helaas.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Het leukste vak vind ik geschiedenis omdat ik het erg interessant vind
om te leren wat er vroeger allemaal
gebeurde en ik vind de verhalen die
worden verteld heel erg leuk om naar
te luisteren

De stomste vakken vind ik alle
vreemde talen omdat ik niet heel erg
goed in ben in talen, ik heb jammer
genoeg geen talenknobbel.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Dat ik nog moest leren voor Engels.
Ik had afgelopen week namelijk toetsweek en vandaag had ik Engels.
Voor Engels moet ik me altijd goed
voorbereiden, dus ik had gisteren al
geleerd en vandaag weer.
Wat deed je als kind het liefst?
Dansen vond ik heel erg leuk om te
doen en knutselen deed ik heel erg
graag. Ook luisterde ik veel naar K3.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Ik heb niet echt een liedje waar ik
speciale herinneringen aan heb maar ik

aan
Loes Koster

heb wel een lievelingsliedje: Walking in
the Wind van One Direction.
Dat vind ik een heel erg mooi liedje.
Ik weet niet precies waarom maar
de melodie is heel erg mooi en de
tekst ook, alles klopt gewoon aan het
nummer.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Toen ik naar de brugklas ging vond ik
het heel erg spannend. Een nieuwe,
veel grotere school met allemaal
onbekende mensen. Ik was toen nogal
zenuwachtig.
Optimist, pessimist of realist?
In de meeste gevallen ben ik een
optimist maar bij leerwerk en gewoon
schoolwerk in het algemeen ben ik
best een pessimist. Ik denk dan altijd
dat ik het niet kan.

Dag of nacht?
Dag, want in de avond en nacht krijg ik
nooit veel gedaan. Overdag krijg ik veel
meer gedaan.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Dan ben ik meestal aan het handballen.
Op vrijdagavond moet ik trainen en
op zaterdagavond heb ik meestal een
wedstrijd. Als ik niet aan het handballen ben vind ik het gezellig om bij mijn
vriendinnen te zijn en samen met hen
te kletsen over van alles.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Ik heb niet echt één beste vriendin
maar ik heb wel een heel hecht
vriendinnenclubje. We kennen elkaar
al vanaf de basisschool en trainen ook
samen met handbal.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Meestal ben ik te vroeg of precies op
tijd. Op school ben ik meestal precies
op tijd maar voor belangrijke afspraken zoals de tandarts ben ik altijd 10
minuten te vroeg.
Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Niet tuttig maar ook niet overdreven
stoer, eigenlijk zit ik daar precies tussenin. Vaak draag ik een zwarte broek
omdat deze kleur overal bij past.
Heb je een bijnaam?
Mijn opa noemt me altijd Luske Pluske.
Ik weet niet waarom maar ik denk
om de simpele reden dat het rijmt.
Hij noemt me al zo vanaf mijn
geboorte.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dit was van mijn moeder. Ik kan met
leren best wel gestrest raken en zij zegt
dan dat ik rustig moet blijven en me
niet overstuur moet laten maken door
al het leerwerk. Dit vind ik een heel erg
goed advies.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou nog heel graag naar een concert
van One Direction willen omdat ik fan
ben van deze band. Dit is een van mijn
lievelingsbands en daarom zou ik ze
nog heel erg graag een keer live willen
zien. Ook zou ik ooit een eigen paard
willen kopen omdat ik zelf paardrijd.
Op dit moment rijd ik bij een manage
op een van hun paarden.

Te Koop

KERSTBOMEN

Ter versterking van ons team medewerkers
zijn wij op zoek naar

Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten

Enthousiaste Scholieren!
• Ben jij een scholier van 14 jaar of ouder?
• Vind je werken in een jong en gezellig
team belangrijk?
• Wil jij op zaterdagen en in schoolvakanties
geld verdienen?

www.rotjes.com

Bel dan zo snel mogelijk 06-12617178
en vraag naar Tobias. Je kunt ook een e-mail
sturen naar tobias@rotjes.com
Rötjes young plants Horsterdijk 116 Lottum

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

M. Direks Boom- en
Plantenkwekerij

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

www.boomkwekerijdireks.nl

Fijne
en dure
feestdagen
Yes, de toetsweek is voorbij
en de gezelligste maand van
het jaar staat voor de deur!
December betekent natuurlijk
clichégedichtjes en half uit
elkaar vallende surprises waar
je vrienden en familie heel
veel tijd en liefde in hebben
gestoken. Tenminste als je net
als mij te oud bent voor
cadeautjes krijgen van de sint
en zelf voor sinterklaas wilt
spelen. Het nadeel is dan dat
de sint niet meer betaalt, maar
jij zelf.
Mijn vriendinnen zijn altijd
erg enthousiast over surprises
waardoor ik er nooit te weinig
hoef te maken en er al maanden
van te voren lootjes worden
getrokken. Het leukste aan
lootjes trekken is dan dat
niemand weet wie wie heeft.
Of ja, voor mijn vriendengroep is
dit dan weer te spannend en dan
gaan ze proberen op elkaars
e-mail in te breken om de
getrokken lootjes te checken.
Na het lootjes trekken komt
het kopen van de cadeautjes.
Dan blijkt ineens dat december
niet alleen gezellig, maar ook
behoorlijk duur is, want het blijft
niet alleen bij cadeautjes. Nee, je
wilt er ook met kerst en
nieuwjaar piekfijn uitzien,
genoeg eten in huis hebben,
naar X-mas en nieuwjaarparty’s
en misschien zelfs al een
vakantie boeken voor in de
zomervakantie als je vrienden
hier op tijd mee zijn.
Allemaal leuk en aardig, maar
als ik met alles mee wil doen
kan ik maar beter de hele HALLO
gaan schrijven in plaats van
alleen de columns en 15 vragen.
Nu maar hopen dat degene
die mijn lootje heeft een
geldboompje in mijn tuin plant.
Liefs,
Anke
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De Smetenhof beter toegankelijk
Bewoners van wooncomplex De Smetenhof in Lottum hebben op dinsdag 29 november samen met
Wonen Limburg de beter toegankelijke gedeeltes van het gebouw feestelijk geopend. Op veelvuldig
aandringen van bewoners van het complex heeft Wonen Limburg een aantal aanpassingen gedaan aan
het gebouw. De nooduitgang, brandtrap, verharding en trapleuning zijn beter toegankelijk gemaakt.
Bewoners kunnen bij brand of calamiteiten nu het pand veilig verlaten, ook met rollator of rolstoel.

Twee concerten van Con Brio
Een groot aantal leden van zangvereniging Con Brio uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst geeft komend
weekend twee concerten. De groep zingt op zaterdag 10 december in streekmuseum De Locht in Melderslo, en op
zondag 11 december in de kerk in Broekhuizenvorst.
In De Locht gaat een groep
zangers en zangeressen van Con
Brio optreden onder de naam
Carol Singers tijdens de Winterfair
op diverse locaties van het
museumterrein vanaf 14.00 uur
traditionele Engelse ‘christmas carols’
zingen. Dit zijn kerstliedjes, speciaal
ingestudeerd voor de adventstijd.

Dat instuderen doen de Carol Singers
buiten de normale wekelijkse repetitie
om; ervoor, erna en daarnaast ook
thuis.
In de thuisbasis Broekhuizenvorst
verzorgt het voltallige koor op zondag
11 december een adventsconcert.
Van 14.00 tot 15.00 uur wordt muziek
ten gehore gebracht in de kerk van

Broekhuizenvorst. Muziek in de
stemming van de adventstijd en met
een knipoog naar het aanstaande
kerstfeest.
Dit gehele weekendgebeuren
staat onder leiding van dirigent
Marcel Kuepers. De pianobegeleiding
wordt verzorgd door vaste begeleider
Oksana Baljva.

Kerstconcert De Klokkengieters
Het Gemengd Koor De Klokkengieters uit Aarle-Rixtel verzorgt op zondagmiddag 11 december het kerstconcert
‘Op weg naar Kerstmis’ in de kapel van Stichting La Providence in Grubbenvorst. Aanvang van dit concert is 15.00 uur.
Aan het concert nemen naast het
gemengde koor ook Margot Pagels
(sopraan) en Arjan Mooij (organist)
deel. Het geheel staat onder de
muzikale leiding van dirigent Rob

Rassaerts. Tijdens het concert wordt
een programma ten gehore gebracht
met muziek van verschillende
componisten. Gemengd Koor De
Klokkengieters bestaat uit ongeveer

veertig personen en komt uit AarleRixtel, de voormalige thuishaven van
de Zusters Ursulinen die tegenwoordig
in Huize La Providence wonen.

Wearable Art
Tiel Janssen uit Maastricht toont van 11 december tot en met 9 april 2017 haar bijzondere kostuums en sieraden
in Museum de Kantfabriek in Horst. De tentoonstelling bestaat uit een collectie van ‘wearable art’, draagbare kunst,
gemaakt van zelf ontwikkelde materialen.
Tiel Janssen heeft vanaf 2014 in
Wellington (Nieuw Zeeland) een
internationale naam opgebouwd in
de World of Wearable Art TM
Competitie, afgekort WOW®. In haar

collectie staan drie elementen
centraal: ‘het lichaam als drager’,
‘niets is normaal’ en ‘alles is
bijzonder’. Museum de Kantfabriek
toont deze specifieke textiele

kunstvorm als eerste in een
tentoonstelling in Nederland om
meer mensen in aanraking te laten
komen met de wereld van
wearable art.

Startsein bouw ’t Bakhuuske
Burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas geeft op zaterdag 10 december het officiële startsein van
de bouw van het bakhuisje bij de molen in Meterik.
Na een lange voorbereidingsperiode gaat de start van de bouw van
’t Bakhuuske bij de molen Eendracht
Maakt Macht in Meterik beginnen.
Met ‘t Bakhuuske willen de molenaars
meer bezoekers trekken en deze laten

zien hoe het proces van korrel tot brood
tot stand komt. Op zaterdag 10 december om 15.00 uur vindt het startsein
plaats. Op deze feestelijke middag zal
de molen draaien. Van het gemalen
meel worden poffertjes en pannenkoe-

ken gebakken voor alle aanwezigen.
Na een welkomstwoord luidt burgemeester Kees van Rooij samen met
de molenaars de start van de bouw
in, waarna de bouwplannen worden
gepresenteerd.
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Idiot Night in Canix
Na dik anderhalf jaar radiostilte wordt op zaterdag 10 december de 37e editie van Idiot Night georganiseerd in
OJC Canix in Lottum.
Het thema van dit jaar luistert naar
de naam XXXVII The Legendary Erotic
Strippers Edition. Deze editie wordt

het thema een erotische strippersclub.
Zoals elke keer is dit feestje ‘Dress in
Style’ wat inhoudt dat er verkleed mag

worden. De Idiot Night Crew zorgt voor
grappige en foute wedstrijden en een
dj-team draait de meest foute muziek.

Kerstconcert Jerusalem
In Museum De Locht in Melderslo vindt op maandag 19 december het jaarlijkse Kerstconcert plaats van Kunstencentrum Jerusalem in Horst aan de Maas.
Ongeveer vijftig leerlingen van het
Kunstencentrum verzorgen een aanloop
naar de aanstaande kerst met Kerst- en
andere liedjes die zij uitvoeren. Bij het

Kunstencentrum wordt les gegeven
in veel instrumenten. Deze zijn bij het
Kerstconcert ook te horen. Er zijn onder
meer lessen viool slagwerk, gitaar,

Muziekvereniging Renantia uit Griendtsveen organiseert op zondag 11 december voor de tweede keer haar
Winterconcert. Renantia brengt vanaf 15.00 een muzikale toon ten gehore in de Sint Barbarakerk te Griendtsveen.
gezelschappen uit het dorp zelf. Naast
Renantia zal de toneelvereniging Grikon
optreden en wordt een aantal nummers ingevuld met medewerking van

DIT JAAR LAATSTE KEER

Alleen dinsdag 13 december 2016

Half-om-half gehakt

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

www.coppens.keurslager.nl

accordeon, fluit, klarinet, saxofoon en
trompet. Er wordt zoveel solistisch als
in ensembles opgetreden. Het concert
begint om 19.00 uur.

Winterconcert Renantia
Na de succesvolle eerste editie
in 2015 is Renantia er opnieuw in
geslaagd om het optreden te plannen
met medewerking van personen en

Crist Coppens

zangeres Chanel van der Veen en zanger René van de Munckhof. Renantia
staat onder leiding van dirigent Paul
van de Veerdonk uit Stiphout.

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

Serious Request in Croes Moeke
Dj Harald Vullings van Star Licht en
Geluid draait dansmuziek en praat
het programma aan elkaar. Tegen een
vergoeding kan iedereen zijn eigen
tophits aanvragen. Daarnaast is er zelf-
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Na verschillende acties voor Serious
Request organiseert vriendenclub
Wet Willy voor de derde keer het Wet
Willy’s Danskefee beej Croes vur ut
Glaazen Hoes op 18 december 2016.

8&

Dit jaar wordt er weer een Wet Willy’s Danskefee vur ’t Glazen Hoês georganiseerd in Sevenum bij café Croes
Moeke. Dit evenement wordt gehouden op zondag 18 december vanaf 16.00 uur.
gemaakte soep te krijgen met broodjes.
Dit jaar is het thema van 3FM
Serious Request het terugdringen van
longontsteking bij kinderen van 0 tot 5
jaar in armoedegebieden.

In de kerk van Sevenum vindt op zondag 18 december een Kerst-inn plaats. Het Mannenkoor Die Sevensanghers,
Het Gemengd Koor Melodia en de Sèrumse Striepkes werken hieraan mee.
Ter voorbereiding op het kerstfeest,
gaan de Sèrumse Striepkes tijdens
deze Kerst-inn onder andere een

kerstspel brengen, waarna Melodia en
Die Sevensanghers beiden een aantal
kerstliederen ten gehore brengen. Ook

is er samenzang te horen.
De Kerst-inn begint om 18.00 uur in
de Sevenumse kerk.

r

Kerst-inn in kerk Sevenum
Start 8 december
om 09.30 uur

Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Winterkermis in Broekhuizen
Geen rondje in de draaimolen of botsauto’s maar toepen en kienen, dat staat op het programma
van de traditionele winterkermis in Broekhuizen. De kermis vond dit jaar plaats op vrijdag 2 december.
In vroegere tijden kende Broekhuizen zowel een zomer- als een winterkermis, ook wel bekend als de
St. Nicolaaskermis. Deze werd op 6, 7 en 8 december gevierd, al is het niet bekend wanneer de traditie
is ontstaan. Diverse verenigingen hebben de kermis in de loop der jaren georganiseerd. Deze editie was
in handen van de fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen en fanfare St. Nicolaas uit Broekhuizen.

Schoolstraat 19A , Swolgen
Tel. 0478-692432

info@demiddelpas.nl
www.demiddelpas.nl

24

cultuur

08
12

Lèvende Kèrsstâl in Horst
Het atrium van de St. Lambertuskerk in Horst is op zaterdag 17 en zondag 18 december het decor van de
Lèvende Kèrsstâl 2016. Het bekende kerstverhaal in een nieuw, actueel jasje, verzonnen, geschreven en georganiseerd door de werkgroep Lèvende Kèrsstâl.
De werkgroep heeft van
het bekende kerstverhaal een
nieuwe voorstelling gemaakt. Met
deze uitvoering van het kerstverhaal
wil de werkgroep laten zien dat het
originele kerstverhaal een verhaal
van alle tijden is. Het kerstverhaal

wordt in het Hôrster dialect op
een actuele en humoristische
manier gebracht. Het atrium van de
St. Lambertuskerk wordt omgetoverd
tot een kerstdecor met een grote
kerststal en levende dieren.
De voorstelling wordt drie

keer gespeeld, op zaterdag
17 december rond 19.00 uur en
op zondag 18 december tijdens
de kerstmarkt om 14.30 uur en
15.30 uur. Meer informatie over de
Lèvende Kèrsstâl 2016 is te vinden
op Facebook.

Dendron College neemt deel aan
schrijfmarathon Amnesty
De jaarlijkse schrijfmarathon van Amnesty International vindt plaats op zaterdag 10 december, de Internationale
Dag van de Rechten van de Mens. Het Dendron College in Horst doet mee.
Amnesty International schrijft op
10 december dag brieven voor mensen
die zijn gemarteld om wat ze geloven,
die gediscrimineerd worden om wie
ze zijn of vastgezet werden omdat ze
voor hun mening uitkwamen. Ook het
Dendron College uit Horst doet dit jaar

mee met de schrijfmarathon, op vrijdag
9 december. Ze gaan schrijven naar
de autoriteiten en kaarten versturen.
De school richt zich hierbij op twee
personen en een gemeenschap,
waarvan de mensenrechten op drie
verschillende manieren geschonden

zijn. Het gaat om dee Egyptische
fotograaf Mahmoud Abu Zeid, de
student Ivo Feh uit Kameroen en de
inheemse bewoners van Peace River
Valley in Canada.
Voor meer informatie, kijk op:
www.schrijfmarathon.amnesty.nl

Winterfair in Museum Winteravondconcert in Horst
De Locht
In Museum De Locht wordt op zaterdag 10 en zondag 11 december een
winterfair gehouden. Tijdens de winterfair worden er allerlei activiteiten
georganiseerd in winterse sferen.
In De Locht zijn vijftig
standhouders aanwezig in
overdekte ruimtes, verspreid over
het terrein. Op beide dagen zijn er
ook veel nevenactiviteiten. Zij zijn
er zangkoren, muzikanten, kleine

draaiorgels en demonstraties van
verschillende ambachten. Op zondag
is er onder meer een optreden van
de Zwarte Fanfare. Tevens worden
er wafels, glühwein en warme
champignonhapjes verkocht.

In de oude Norbertuskerk in Horst vindt op donderdag 15 december een winteravondconcert plaats. Dit concert
is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het koor Carmina Servata uit Sevenum en omstreken en het
Huis van de Wijk.

Carmina Servata is een regionaal
gemengd Gregoriaans koor, opgericht
in augustus 2006 en bestaande
uit zestien leden uit Sevenum en
omstreken. Het koor zingt altijd a
capella, zonder begeleiding en staat
hierbij onder leiding van Jo Valckx
uit Arcen. Het Huis van de Wijk is

Grote najaarsopruiming van overjarige modellen.
Kom naar de show en maak gebruik van uw voordeel!

samen met basisschool de Twister
in de oude Norbertuskerk gevestigd.
Het Wijkcomité Norbertus organiseert
gedurende het jaar verschillende
activiteiten voor wijkbewoners en
geïnteresseerden waaronder dit
winteravondconcert.
Tijdens het winteravondconcert

wordt er gezongen. Daarnaast wordt
het programma afgewisseld met een
kerstvertelling. Het winteravondconcert
start om 20.00 uur. De inloop is
vanaf 19.30 uur. In verband met het
aantal plaatsen moeten bezoekers
zich aanmelden voor het concert via
winteravond@norbertuswijk.nl

MOLENGATWEG 8
JAC COX
0610068489 5961 PA HORST
Dagelijks open
Van 09:00 - 20:00

UITNODIGING
Kerstshow Lozeman
9, 10 en 11 december

Markt 14, 5973 NR Lottum
Tel: 0031(0)77-4632341

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

Nieuw in het programma:
Ambrogio en Belrobotics robotmaaiers

r
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Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01
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Contrabas en zang
in Cambrinus
Het Griekse duo InDuologue staat op zondag 11 december op het
podium van Cambrinus in Horst Om 16.00 uur begint het tweetal met
optreden.
InDuologue bestaat uit het de
contrabassist Vasilis Sefanopoulos
en de zangeres Alexandra Lerta.
Ze gebruiken voornamelijk contrabas
en zang, maar af en toe is er een
aanvulling op gitaar, klokkenspel

of duimpiano. Stefanopoulos
was al eens eerder in Cambrinus
met de band ti-an-guis, een jong
wereldmuziekensemble met leden
uit Mexico, Brazilië, Portugal en
Kroatië.
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Sfeer van Kerstmis

Slotconcert Senioren
orkest Horst aan de Maas
Het Seniorenorkest Horst aan de Maas organiseert op 18 december het jaarlijkse slotconcert. Dit als afsluiting
van een succesvol concertjaar en ook als afsluiting van de kerstconcerten.

Horster schrijver-muzikanten in de schijnwerpers
In Boekhandel Bruna in Horst vindt op zaterdag 17 december een
duo-boekpresentatie plaats. De twee Horstenaren Egbert Derix en
Geert van den Munckhof brengen gezamenlijk hun boek onder de
aandacht. De presentatie is tussen 14.00 en 15.00 uur.
‘De muze brengt mij’ en ‘Tijd
heelt alle woorden’ zijn de respectievelijke titels van hun boeken.
Muziek speelt in beide boeken een
belangrijke rol. Daardoor hebben
beide schrijver er voor gekozen om
hun bundels niet alleen woordelijk,
maar ook muzikaal te presenteren.

Egbert speelt op piano en Geert op
buikorgel. Muziek is voor allebei de
boeken een bindende factor. In het
boek van Egbert beschrijft hij hoe zijn
muziek tot prachtige ontmoetingen
geleid heeft. De ritmische gedichten
van Geert zijn in zekere zin de aanleiding voor zijn boek.

Expositie schilders in
bibliotheek Horst

Vijfentwintig maal werd
dit jaar opgetreden, voor
ouderenverenigingen maar ook op
sfeermarkten en braderieën. Ook in
Horst was het orkest diverse malen

te horen. Tijdens dit slotconcert wordt
het concertjaar afgesloten in de sfeer
van Kerstmis. Net als ieder jaar is
het programma aangepast en zijn er
voor het concert nieuwe nummers

ingestudeerd.
Traditiegetrouw vindt dit
concert plaat in het Parkhotel in
Horst. Het koor gaat van 13.00 tot
16.00 uur zingen.

Onder de naam ’de rake kwasten’ presenteren vier schilders hun werk
in de bibliotheek in Horst. De schilders zijn regelmatig te vinden in het
centrum voor ouderen ‘de Kemphaan’ in Venray. Het viertal exposeert tot
en met 19 december.
Anton Biemans gebruikt acrylverf, maar voegt daar indien nodig
pastelkrijt aan toe. Inkt en pen zorgen
voor tekenachtige elementen.
Kees Moerkerk laat zich graag
inspireren door de natuur. Het landelijke karakter ontbreekt zelden in de
schilderijen van Kees. De laatste tijd
schildert hij ook portretten. Tijdens
deze expositie is onder andere het

portret van zijn onlangs overleden nog net 100 jaar geworden - vader
te zien.
Peter Peeters laat een mix zien
van portret, gestileerde tulpen en een
vleugje abstract.
Wim G. Custers heeft een sterke
voorkeur voor Artisan, een olieverf die
in water oplosbaar is en waarbij dus
geen terpentine gebruikt wordt.

Zeventiende
nieuwjaarsduik

Speciale prijs !
Volwassenen € 3,Kinderen € 2,-

Op het strand van de Kasteelse Bossen in Horst vindt op zondag
1 januari de zeventiende nieuwjaarsduik plaats. Burgemeester
Kees van Rooij geeft die middag om 12.00 uur het startschot.
Voor de echte diehards onder de
duikers is er ook weer de mogelijkheid om zich te bewijzen tijdens
een zwemwedstrijd in het koude
water, die voorafgaand aan de duik

plaatsvindt. Voordat de deelnemers
het water in gaan, is er eerst nog een
gezamenlijk warming-up. Kijk voor
meer informatie over de duik op
www.nieuwjaarsduikhorst.nl

Workshop kerstbloemschikken
De Noord-Limburgse afdeling van Groei & Bloei geeft op dinsdag
13 december twee workshops bloemschikken. De workshop staat in
het teken van de komende kerstperiode.
Onder begeleiding van bloemschikdocentes worden in De Muziekzaal in Meerlo om 09.00 uur en
De Wingerd in Sevenum om 19.30 uur
gegeven. De deelnemers hoeven

alleen een eigen snoeischaar en mes
mee te nemen. Voor vragen of
informatie over de workshop neem
contact op met Ans Coppus
077 398 58 74.

Zaterdag 10 en Zondag 11 december 2016
10.00 -18.00 uur
Broekhuizerdijk 16d 5962 NM Melderslo 077- 3987320
www.museumdelocht.nl
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Fragment - Keep It Small Tour

The Honky Tonk Ramblers

Tijd: 20.00–02.00 uur
Locatie: Café-Zaal Wilhelmina Swolgen

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Café De Beurs Horst

Café Damascus:
inspirerende ontmoetingen

Timelapse presents: Metropolis

Americana muziek

Tijd: 22.00 – 03.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Boëms Jeu America

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Café De Verbeelding
Locatie: Café Cambrinus Horst
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Contrabas en zang
in Cambrinus
Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Wereldlichtjesdag

Querious

Breicafé

Tijd: 18.30 uur
Locatie: Pastoor Vullinghsplein en blokhut
Sevenum

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

zo
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Voorstelling Pieter Derks – Spot
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: Gasthoês Horst

Theatervoorstelling
Zingen bij de afwas

Opening tentoonstelling
‘wearable art’

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Alzheimercafé Horst aan de Maas
Locatie: Mikado Horst

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst
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Winterfair

Speciaalbier proeverij

Tijd: 10.00-18.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Tijd: 21.00-00.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

za
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in samenwerking met

Workshop kerstbloemschikken
Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Groei & Bloei
Locatie: De Muziekzaal Meerlo

Winterfair

Smeden en Stroop maken

Workshop kerstbloemschikken

Tijd: 10.00-18.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Groei & Bloei
Locatie: De Wingerd Sevenum

Startsein bouw bakhuisje

Optreden Carol Singers

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Molen Eendracht Maakt Macht Meterik

Tijd: 14.00-15.00 uur
Organisatie: zangvereniging Con Brio
Locatie: kerk Broekhuizenvorst

Vizanity Christmas Special

Tapzingen

Kerstconcert

Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: OJC Merlin Meerlo

Tijd: 14.30 uur
Organiatie: De Balkers
Locatie: café de Sevewaeg Sevenum

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Grubbenvorster Mannenkoor
Locatie: kerk Grubbenvorst

Proud to be Faud met Zanger Rinus

Winterconcert

Tijd: 20.00-03.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: muziekvereniging Renantia
Locatie: kerk Griendtsveen

Idiot Night XXX VII

Kerstconcert

Winteravondconcert

Tijd: 20.00-03.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Gemengd Koor de Klokkengieters
Locatie: kapel La Providence Grubbenvorst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: koor Carmina Servata en Huis van de Wijk
Locatie: Huis van de Wijk Horst

Optreden Hooley’s

Kerstconcert

Dorpraadsvergadering

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Croes Moeke Sevenum

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Harmonie-Orkest Noord-Limburg
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens Meterik

KERST AAN DE MAAS 2016

Bij Christoffel
Onze onvergetelijke eetbeleving
maakt uw kerst compleet.
Samen met vrienden en familie
geniet u van een zorgeloze
kerst, met een heerlijke brunch
en/of diner.

Deze kerstdagen kunt u weer
uitgebreid genieten van
heerlijke kleine gerechtjes
maar dan bereidt in een
traditionele kerstsfeer.

Kijk voor meer informatie op:
www.hetmaashotel.nl

Kijk voor meer informatie op:
www.bijchristoffel.nl

www.hetmaashotel.nl | info@hetmaashotel.nl
Veerweg 11 5872 AE Broekhuizen | 077-4632114

door ondernemend
wo Kerst-Inn
Meerlo
14 Tijd: 17.00–21.00 uur
12 Locatie: Centrum Meerlo
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Uitreiking Gezondheidsprikkel
Tijd: 17.00 uur
Organisatie: Gezondste Regio 2025
Locatie: ijsbaan Horst

Horster Mannenkoor
presenteert:

Scrooge
in ’t Gasthoês

zaterdag 17 december 20.00 uur
zondag 18 december 14.30 uur

Kaarten te koop tijdens openingstijden bij Herraets Slapen
Jacob Merlostraat 23 te Horst (alleen contante betaling, € 17,50 per kaart)

www.bijchristoffel.nl | info@bijchristoffel.nl
Veerweg 11a | 5872 AE Broekhuizen | Tel: (085) 483 21 22

WWW.HORSTERMANNENKOOR.NL

Horster Mannen koor

service 27

08
12

Medische Religie
zorg

11.00

HALLO voordeelpas

10.30

Deelnemers

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

ANBISE

Goed Haar en Visagie

Parkhotel Horst

anco lifestyle centre

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Pearle Opticiens Horst

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
www.horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
9 t/m 15 december 2016
Tandunique Sevenum BV
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

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

09.30

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

€ 1 korting op jam

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

IJssalon De Zeuten Inval

Bootcamp Power

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

€ 17,50 korting op 10 credits

Brasserie ‘54

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

5% korting op de rekening

Twee seizoenscoupes voor € 9,95

Brownies & downieS

Eén gratis consumptie bij de lunch

Camps Optiek

10% korting op een zonnebril

Center Parcs Het Meerdal

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Into Beauty

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Intratuin Venray

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

De Ringoven

Eén kop koffie of thee voor € 1

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor € 3,95

Slender You Fit

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Staatsie 1866

Eén kop koffie of thee voor € 1

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

Korting op een wekelijks aangeboden
product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
€ 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure

50% korting op de bowlingbaanhuur

Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

Kinderboerderij Hagerhof

20% korting op entree

DMS-Service

Kuif

€ 3.50 op entree voor twee personen
20% korting op een behandeling

Twee proeflessen gratis

Eén kop koffie of thee € 1

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

De eerste maand van een
knipabonnement voor € 10 en
gratis kleurservicekaart

Theater De Garage
Thermaalbad Arcen
Toffedag.nl

10% korting op een groepsuitje

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Logeerhuis Kapstok

Toffe Dagstrand

Eclicker

Lunchroom Lekker Gewoën

Tuincentrum Peeters

Museum de Kantfabriek

Wauw speciaal voor jou

My-LifeSlim

Wereldpaviljoen Steyl

Pakje!

The Zen Company

Eén nacht gratis logeren

€ 20 korting op een onderhoudsbeurt
Driegangenmenu voor € 17,50

25% korting op het tweede gerecht
Gratis kop koffie, cappuccino of thee

Eethuis BRaM

Speciaal HALLO Voordeelmenu

€ 12,50 korting op de intake
10% korting op het hele assortiment

De Fabriek

Paramedische Voetzorg Horst

Eén kop koffie of thee voor € 1

20% korting op alle voetproducten

Swolgen

Sevenum

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Janssen Dansen en Sporten

Die 2 Brüder von Venlo

10% korting op een fotosessie

zaterdag
		

10% korting op hardloopschoenen
(inclusief voetanalyse t.w.v. € 30,-),
hardloopkleding en sport-bh’s.
Bij aankoop van wandelschoenen
gratis Falke sokken t.w.v. € 17,95

5% korting op het hele assortiment

FotoID

Meterik

Het LoopCentrum

HUIS van de STREEK

Eetcafé Ald Vors

Melderslo

zaterdag
woensdag
		

Blauwebessenland

Duet Kappers

Meerlo

€ 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

10% korting op een diner
voor 2 personen

€ 12,50 korting op
avondje bowlen

19.15

10% korting op een behandeling

Hostellerie De Maasduinen

5% korting op alle aankopen

Lottum
zondag

Eén kop koffie of thee € 1 en
10% korting op een groepsuitje

Boerderijwinkel Lenders

Kronenberg

zaterdag
		

Beej Mooren

Een kop koffie of thee voor € 1

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant

De Bekkerie

Hegelsom
Heilige mis

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Hotel Asteria Venray

Grubbenvorst

zondag

afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie

Koffie of thee voor € 1
10% korting op het hele assortiment
Driegangenmenu voor € 10
Entree voor € 5

€ 10 korting op een massage,
€ 20 korting op set wimperextensions

Zonnestudio Horst

15% korting op zonnecosmetica

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

Zonnestud
io

Horst

Zonnestudio
Horst is dé lo
catie om vera
professionele
ntwoord te zo
banken. Ook
nnen op com
bieden de w
manier te zo
fortabele en
e
rknemers ad
nnen, gebase
vies om op e
erd op ieders
bijvoorbeeld
e
n verantwoo
specifieke h
uitleg over h
rde
uidtype. Ook
et gebruik v
zin om te zo
g
e
v
a
en zij
n
zo
nnen? Kinde
nnecosmetica
ren kunnen
. Geen oppa
zich vermak
s en toch
Hou je zome
en in het kin
rse kleurtje
derhoekje.
het hele jaa
r vast bij Zo
nnestudio H
orst!

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

17.30

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

Kijk voor me

er informati

e op ww w.zo

nnestudiohors

t.nl

15% g
korztoinnne-

op
tica
cosme

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Voordeelpas

Enthousiast, gastvrij en betrouwbaar!

TV INRUILACTIE
OP ALLE TV’S VAN 46” EN GROTER:

MINIMAAL

,
0
0
€3

INRUILKORTING!

ALTIJD EEN GROTERE TV GEWILD? OF EEN
ULTRA HD OF SMART TV? DAN IS DIT UW KANS!

E
W

TV

T
A
A
L

!
K
E

E
T
S + DUBBEL
VOORDEEL!

ONZE INRUILACTIE
LOOPT SAMEN MET DIVERSE
LEVERANCIERACTIES. DIT BETEKENT
ONGEKEND, DUBBEL VOORDEEL VOOR U! KOM
DUS SNEL LANGS, EN PROFITEER VAN DEZE KANS!

PHILIPS: CASHBACK ACTIE
Koop in de periode van 14 november t/m 31
december een Philips Ambilight promotiemodel
en ontvang tot wel €500,- cashback! Kijk voor de
deelnemende modellen en de voorwaarden op
www.philips.nl/acties.

SONY: CASHBACK ACTIE

LG: PERFECTE DEALS

Bij aankoop van een LG OLED promotiemodel
tijdens de Perfecte Deals weken ontvangt u tot
wel €1000,- voordeel dat aan de kassa direct
wordt verrekend! Bezoek de website van LG
voor meer informatie: www.lgpromotions.nl.

Koop een Sony 4K HDR TV actiemodel
tussen 20 oktober en 31 december 2016,
en ontvang tot wel €500 retour! Bezoek
www.sonycashback.com voor meer informatie en de deelnemende modellen.

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

14 DAGEN NIET GOED, GELD TERUG GARANTIE

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

7 DAGEN PER WEEK ONDERSTEUNING

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

EIGEN INSTALLATEURS EN REPARATEURS

