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’Met z’n drieën de
toekomst in’

Geldig van maandag 12

december t/m zaterdag 31
december

drie volleybalverenigingen AVOC, HVC en VCM uit respectievelijk America, Hegelsom en Meterik willen gaan fuseren. De intentie is om voor het seizoen 2018/2019
Meld uDeaan
voor de informatieavond op 2 november 2016
volledig gefuseerd te zijn. De voorzitters van de clubs zijn in ieder geval enthousiast: “Met z’n drieën de toekomst in.”
via: sponsoractiepluslucassen@gmail.com

Locatie PLUS Lucassen, aanvang 20:00 uur.
Deze week

vr 16- za 17- zo 18 dec

kerst!
Koopweekend

Samenwerking met andere
volleybalverenigingen komt niet
als een complete verrassing voor
de voorzitters. “Als we niet fuseren
hebben we alle drie geen bestaans
recht meer,” weet voorzitter Theo van
Rens van het Meterikse VCM.
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PLUS roomboter
appeltaart 5 pers.

actie is geldig van zondag 11 t/m zaterdag 17 december 2016

Kijk voor een overzicht van de deelnemende clubs op plus.nl

incl. koopzondag
Meld u aan voor de informatieavond op 2 november 2016
via: sponsoractiepluslucassen@gmail.com
Locatie PLUS Lucassen, aanvang 20:00 uur.
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Weinig jeugd,
veel vergrijzing
“We hebben uitgesproken
om uiteindelijk te gaan fuseren.
De spoeling is dun, zeker bij de
jeugdteams, er is weinig jeugd en veel
vergrijzing.” AVOC-voorzitter Miranda
Swinkels: “We willen kracht uit elkaar
halen. Ik denk dat de standaard
verenigingen blijven struggelen in
deze maatschappij. De jeugd kan
tegenwoordig overal naartoe en
heeft het druk op andere gebieden.
Mede daardoor slaan we de handen
in elkaar.”
Lees verder op pagina 02
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Fusie volleybalclubs
”Het belangrijkste is dat we gaan
fuseren zodat we onze krachten kunnen
bundelen.”
De jongste leden van de verenigingen in Meterik en Hegelsom zijn
al meerdere jaren gemixt. Sinds dit
seizoen wordt er op alle leeftijden
samengewerkt. Bij de dames senioren
is vorig jaar een pilot gestart. “In het

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Auto Arena
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
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

begin was dat even aftasten,” zegt Van
Rens. “Nu we een jaar verder zijn, willen de dames die een onderdeel van de
pilot waren niet meer gescheiden worden.” Vanaf dit seizoen zijn de meiden
jeugdteams en dames senioren van alle
drie de clubs gemixt. Volgens Swinkels
zijn de verenigingen heel praktisch
begonnen met de fusie. “Maar nu
moeten we alles nog goed funderen.”
Plannen voor een accommodatie heeft
volgens de voorzitters op dit moment
niet de hoogste prioriteit. “We moeten
eerst één vereniging worden”, stelt
Ben Kleuskens van HVC uit Hegelsom
vast. “Ook zijn we op zoek naar goede

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

Beste ingrediënten
samenbrengen
Om van samenwerking tot concrete
fusieplannen te komen is er een aparte
werkgroep, genaamd de Driesprong
opgericht. Deze staat onder leiding
van José de Wit. Elke vereniging heeft
mensen bereid gevonden om in werkgroepen deel te nemen. In het seizoen
2017/2018 moet alles technisch geregeld zijn, om een jaar later definitief
te fuseren. Kleuskens: “We proberen

elkaars beste ingrediënten samen te
brengen en dat moet uiteindelijk leiden
tot één vereniging. Vooral financieel en
bestuurlijk moeten we nog sleutelen.
Wat samenwerken betreft zijn we al
voor de fanfare uit gelopen. Dat maakt
het ook makkelijker voor de werk
groepen.”

Informeel
speeddaten
Voor die werkgroepen vond op
21 november een kick-off plaats.
Iedereen die betrokken is bij de samenwerking en uiteindelijke fusie maakte

kennis met elkaar. Er zijn nu zeven
werkgroepen die zich met verschillende
onderdelen bezig houden. Zo zijn er de
werkgroepen Bestuur & Organisatie,
Communicatie & Cultuur en Materialen
& Kleding. “We hadden tijdens de kickoff een soort informeel speeddaten,”
vertelt Swinkels. “Zo kon iedereen snel
met elkaar kennis maken. Vervolgens
zijn alle werkgroepen bij elkaar gaan
zitten.” De komende tijd staan er een
hoop besprekingen op de agenda’s.
“We bestuderen ook eerdere fusies
goed om te kijken wat we wel en niet
moeten doen. Met z’n drieën springen
we de toekomst in.”

Stuurgroep Afslag 10

Op zoek naar een onafhankelijke
voorzitter
Er moet een zo onafhankelijk mogelijke voorzitter komen voor de stuurgroep van Afslag 10 in Horst. Dat stelde wethouder Bob Vostermans tijdens een
commissievergadering van de gemeenteraad van Horst aan de Maas op woensdagavond 7 december. Op dit moment is Vostermans zowel voorzitter van de
stuurgroep als verantwoordelijk wethouder voor het project.
Tijdens de commissievergadering
werden vragen gesteld over de dubbelrol van wethouder Vostermans.
Als voorzitter van de stuurgroep maakt
hij plannen voor het project, die hij als
wethouder mogelijk kan financieren.
Essentie maakt zich zorgen over deze
verhouding tussen die twee rollen van
Vostermans. “Is het niet beter om een
andere portefeuillehouder te kiezen

voor de te ontwikkelen sportzone zo
lang de wethouder ook voorzitter van
de stuurgroep is?”, vroeg Eric Beurskens
zich bijvoorbeeld af.

Onderdeel
van stuurgroep
Vostermans geeft aan zich ervan
bewust te zijn dat het misschien niet

handig is dat hij ook onderdeel is
van de stuurgroep voor welke hij als
wethouder 75.000 euro beschikbaar
wil stellen. Er wordt daarom zo snel
mogelijk een andere, onafhankelijke
voorzitter gezocht.
“Maar ik houd me bij
het project bezig met de
zogenaamde softwarekant, de
samenwerkingsinitiatieven.

We gaan ons niet binden aan
bijvoorbeeld de infrastructuur of de
ruimtelijke ordening, oftewel de
hardware. We willen als gemeente
geen andere positie dan normaal
hebben. We kunnen dus wel
de samenwerkingen proberen
faciliteren, maar gaan niet zonder
meer meewerken aan de hardware”,
aldus Vostermans.

Buitengebied

Staatssteun bij glasvezelnetwerk
toegestaan
Gemeente Horst aan de Maas mag garant staan voor de lening van 4,5 miljoen voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Dat is geen
ongeoorloofde staatssteun, verwacht advocatenbureau Hekkelman.
Met de garantstelling kan initiatiefgroep BuitenGewoonBereikbaar
een geldlening krijgen bij de BNG van
4,5 miljoen euro, waar zij anders niet
in aanmerking voor was gekomen. De
stichting gaat met het geld een glasvezelnetwerk aanleggen in het buitengebied van Horst aan de Maas.
Deze garantstelling van de
gemeente wordt gezien als staatssteun, omdat BuitenGewoonBereikbaar
hiermee tegen gunstigere voorwaarden
dan in de huidige marktsituatie een
lening kan krijgen. Een gemeente mag
alleen dergelijke staatssteun geven als
het gaat om een dienst van algemeen
economisch belang, wat wordt bepaald
door allerlei strenge voorwaarden.
Voldoet staatssteun hier niet aan,
of wordt daaraan getwijfeld, dan
moet de Europese Commissie hierover
oordelen. Als zij oordeelt dat de steun
niet toegestaan is, kunnen er boetes of
dwangsommen worden opgelegd aan
de gemeente.

Zekerheden

media

trainers en coaches die de teams kunnen begeleiden.”

Tijdens de raadsvergadering van
20 september kwam het onderwerp al
ter goedkeuring bij de gemeenteraad,
maar zij gaf destijds aan meer zeker-

heden te willen zien over onder andere
de risico’s van het verlenen van staatssteun. Advocatenbureau Hekkelman
werd daarom gevraagd advies te geven
over de kwestie. Hekkelman oordeelt
in haar rapport dat de staatssteun
van gemeente Horst aan de Maas
naar alle waarschijnlijk toegestaan
is. Een belangrijke reden daarvoor is
het marktonderzoek dat de gemeente
heeft laten uitvoeren. Hieruit bleek dat
er geen marktpartijen waren die een
glasvezelnetwerk in het buitengebied
van Horst aan de Maas aan wilden leggen. Het advocatenbureau houdt hierbij
wel een slag om de arm.
Wethouder Ger van Rensch geeft
naar aanleiding van het onderzoek
aan er vertrouwen in te hebben dat
de gemeente zonde problemen garant
mag staan voor de lening. Hij wil de
ondersteuning niet laten toetsen door
de Europese Commissie, om het project
zo snel mogelijk te kunnen laten beginnen. Tijdens de commissievergadering
van woensdagavond 7 december zette
Eric Beurskens van Essentie zijn vraagtekens bij dit besluit. “Is het niet verstandiger om helemaal zeker te weten
of de staatssteun wordt goedgekeurd
door de Europese Commissie door het

daar aan te melden?”, vroeg hij zich af.
Wethouder Van Rensch: “Het risico
dat onze staatssteun ontoelaatbaar
is, is zeer, zeer klein, omdat we een
openbare marktconsultatie hebben
gehouden. Daarnaast geeft een
adviesbureau nooit 100 procent
garantie.” De weg via de Europese
Commissie kan volgens de wethouder
1 jaar gaan duren. In die tijd mag
BuitenGewoonBereikbaar niet

beginnen met het aanleggen van
het netwerk. Van Rensch: “In het
ergste geval blijkt achteraf dat het
toch ongeoorloofd was. Dan volgt
er een terugvorderingsbesluit.
Het renteverschil moet
BuitenGewoonBereikbaar terugbetalen.
Pas als zij dat niet kan, wordt er
bij de gemeente aangeklopt.”
Woensdag 21 december besluit de raad
over de garantstelling.

Aanbieding
Tijdloos, Specialist in Huidverjonging

Onbeperkt Sculp,
Natural Facelift Fitness

€100,00

€50,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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‘Smêlentôs op zoek naar
andere doelgroepen’

Auto doorgereden
naar aanrijding

Om ervoor te zorgen dat de Smêlentôs in Evertsoord toekomstbestendig blijft, dient de accommodatie aantrekkelijk gemaakt te worden voor meerdere verenigingen en organisaties. Dat is één van de conclusies uit het rapport
‘Een accommodatie voor de toekomst in Evertsoord’ dat woensdag 7 december werd gepresenteerd.

Op de Swolgenseweg in Tienray vond op woensdag 7 december een
aanrijding plaats. De persoon die de botsing veroorzaakte reed door na
het ongeval.
Het ongeval gebeurde ter hoogte
van modehuis Cruysberg, meldt
de politie. Een 50-jarige fietser uit
de richting van Swolgen werd van
achteren aangereden. Hij kwam
hierbij ten val en raakte licht gewond.
Ook werd zijn e-bike bij de val

beschadigd. De veroorzaker van
het ongeval is een bestuurder of
bestuurster van een witte Volkswagen
Caddy met aan de achterzijde
geblindeerde ruiten. De auto reed na
het ongeval door over de Spoorstraat
richting Horst.

Toeristisch Platform

‘Meer samen
werking toeristische
organisaties’
Het Toeristisch Platform Horst aan de Maas maakt op verzoek van
gemeente Horst aan de Maas een plan van aanpak voor een betere
samenwerking tussen de toeristische organisaties in de gemeente.
Tegelijkertijd wordt er gekeken naar een andere vorm van informatievoorziening voor toeristen.

Gemeente Horst aan de Maas
werkt momenteel aan een nieuw
accommodatiebeleid. Centraal daarin
staat de toekomst van de diverse
accommodaties in Horst aan de Maas.
De gemeente heeft alle dorpen
opgedragen hier zelf onderzoek
naar te doen. Buiten de kerk en de
Smêlentôs kent Evertsoord geen
openbare gebouwen. Het gebouw,
dat uit drie zalen bestaat, wordt
onder meer gebruikt door de Vrouwen
Beweging Evertsoord, Stichting
Overlegplatform Evertsoord en de
plaatselijke Jong Nederland. Daarnaast
worden activiteiten als de jaarlijkse
dorpsbarbecue en het Schuurfeest
in de accommodatie gehouden.
De Smêlentôs is dus een belangrijk

gebouw voor het dorp, concludeert het
rapport dat door Spirato, een steunpunt
voor gemeenschapsaccommodaties in
Limburg, werd gemaakt. Spirato stelde
het rapport op in opdracht van
Stichting Gemeenschapshuis
Evertsoord in samenwerking met het
Overlegplatform. Zij gaat onder meer
in op de staat van onderhoud van het
gebouw en de toekomst. De organisatie
geeft aan dat de huidige staat goed te
noemen is, maar dat er de komende
jaar wel onderhoud gepleegd dient
te worden. Zo moet onder andere
de elektra worden vervangen en de
toiletten en de kleedkamers aangepast.
“De Smêlentôs is levensvatbaar mits er
naast de functie als verenigingsgebouw
en gemeenschapshuis ook de

functie van zalenverhuur en
groepsaccommodatie aan toegevoegd
gaat worden”, staat in het rapport.
“Deze toevoegingen kunnen er in
basis voor zorgen dat het gebouw
behouden blijft voor de gemeenschap
en financieel onafhankelijk kan
blijven met een sluitende exploitatie.”
Om aan de benodigde middelen
te komen wordt onder meer
gedacht aan het benaderen van
andere doelgroepen zoals toer- en
wielerclubs en scholen. Het gebouw
kan dan dienen als plek waar
clubs bij elkaar komen of voor een
schoolverlaterskamp. De stichting hoopt
daarnaast dat ook de gemeente
een steentje bij kan dragen door de
accommodatie te promoten.

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

Horst aan de Maas kent diverse
organisaties die toeristen informeren,
zoals Gewoën Grubbenvors en
het Centrummangement Horst.
Het College van B&W wil graag dat
deze organisaties meer samen gaan
werken. Daarnaast draait het VVVkantoor in Horst niet goed. “Dat is
al jaren zo”, zegt een woordvoerder
van de gemeente. “Er zijn al
eerdere pogingen gedaan om het
te privatiseren en momenteel wordt

het geëxploiteerd door het Huis
van de Streek. We willen nadenken
over een meer geschikte manier
waarop toeristen geadviseerd en
geïnformeerd worden. Dit zou door
middel van een fysiek punt kunnen,
zoals een VVV-winkel, maar het zou
ook een digitaal informatiepunt
kunnen zijn.” Volgens de
woordvoerder is de planning dat
begin volgend jaar het plan van
aanpak klaar moet zijn.

Ongelukken A73
Op de A73 ter hoogte van Grubbenvorst zijn de afgelopen week
diverse ongelukken gebeurd. Bij beide ongelukken, op donderdag 8 en
dinsdag 13 december, waren vrachtwagens betrokken.
Op donderdagochtend 8 december reed een vrachtwagen door de
middenberm. Door het ongeluk was
een deel van de linkerrijstrook tussen
Maasbracht en Nijmegen urenlang
afgesloten wat tot een flinke file
leidde. Wat de toedracht van het
ongeluk is, is nog niet bekend.
Ook dinsdag 13 december vond

er ongeval plaats ter hoogte van afrit
Grubbenvorst. Rond 09.30 uur moest
een bestelbusje uitwijken voor een
vrachtwagen en het busje belandde
hierdoor op zijn kant. De brandweer
en meerdere ambulances werden
opgeroepen voor het ongeluk. De A73
was enkele uren afgesloten en werd
rond 12.00 uur weer geopend.

Kleinschalig en flexibel
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Startsein bouw bakhuuske Meterik
Burgemeester Kees van Rooij heeft samen met de plaatselijke molenaars het startsein van
het bakhuuske in Meterik gegeven. Met het gebouw willen de molenaars meer bezoekers trekken en
laten zien hoe het proces van korrel tot brood tot stand komt. Volgens de planning moet het bakhuuske
eind 2017 klaar zijn.

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl
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True Love Never Dies

Pim Wanten
26 mei 1976 - 12 december 2016

Saskia
Lieve papa van Eva

Grote liefde van

Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en helemaal niet terecht
Je wilde graag verder
maar verloor dit gevecht.

Geboren

Finn

Piet Roosengarten
Echtgenoot van

Corry Roosengarten-van Vegchel

Leny en Piet
Richard en Amine, Norah, Yasmine

Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar.

Mariet

Horst, Corry
Joep
Horst, Maurice en Rose
Selina

Sandra en Franc, Senna
Suzanne en Rob, Lisa, Evi
Silvie en Eddy, Lieke, Guus
Pim is thuis waar jullie persoonlijk afscheid van hem kunnen nemen
op donderdag 15 december van 17.00 tot 20.00 uur.
Wij gedenken Pims leven op zaterdag 17 december om 15.30 uur
in Crematorium Venlo, Grote Blerickse Bergenweg 30 te Blerick.
Aangezien er geen schriftelijke condoleance is, zou het fijn zijn
als jullie een geschreven herinnering aan Pim meenemen.
In plaats van bloemen liever een bijdrage voor een blijvende
herinnering aan Pim voor Eva.
De Pelslap 24, 5961 LN Horst

Veel te jong....

Pim Wanten
Lieve Saskia, Eva en verdere familie.
Heel veel sterkte en kracht gewenst in deze moeilijke tijd.
Wij zijn er voor jullie.
Loes & Tom, Hanneke & Marco, Inge & Ivo, Jessica & Bart,
Mariëlle & Peter, Mariëlle & Johan, Nancy & Niek, Wendy & Rob,
Winnie & Sjuul, Arno, Ron en alle kinderen.

De crematieplechtigheid zal worden gehouden op zaterdag
17 december 2016 om 10.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Bijeenkomst in het crematorium om 9.45 uur alwaar gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.
Piet is opgebaard in Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4
te Horst, waar u vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur afscheid
van hem kunt nemen.

Te koop gevraagd:
2 ha. landbouwgrond voor kwekerij
doeleinden, omgeving Lottum.
06 30 95 64 97.

SCOOTMOBIELEN
ROLLATORS
‘Kon je maar een kusje inpakken in papier
Dan maakte ik het elke dag open
En was je even hier’
We zijn erg verdrietig dat Eva en Saskia al zo vroeg
afscheid hebben moeten nemen van hun man en papa

Pim Wanten
Wij wensen hen veel sterkte.
Klasgenootjes, team en ouders van de Doolgaard

Mezenkampstraat 8a
Venlo - Blerick
www.scogo.nl

Te koop in prima staat zijnde mooie
Peugeot 107, bouwj 2009, km std
126.000, prijs € 3.700,-.
Deckers Sevenum 077 467 22 97.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Kerstkoopzondag Steyl-sieraden.
Kom a.s. zondag tussen 12 - 17 uur
eens kijken bij Steyl sieraden naar de
sprankelende collectie handgemaakte
sieraden, deco-hangers en mooie
sjaals. Kloosterstraat 18 Horst.

Horst, 12 december 2016
Schansstraat 16, 5961 DC

Brocante koopjes. Brocante 50%
bij Brocante Hal Limburg tot 31 dec.
Koopzondag 18 dec 11-16 uur.
Fijne feestdagen, gesloten zaterdag
24 en 31 december. Speulhofsbaan 7A
Meterik.

10 december 2016
Zoon en broertje van
Rogé, Marian,
Evi en Guus Derks
Pastoor Maessenstraat 10
5865 BP Tienray

Filosoferen kan iedereen.
In januari willen we starten met een
maandelijkse filosofieavond in een
klein gezelschap. Per avond komt een
thema aan bod. Locatie Arcen.
Kosten € 12,50 per keer. Interesse?
Mail yem.linssen@gmail.com

Te koop 4 stuks winterbanden
en velgen, 205-60-15 Michelin Alpin,
voor BMW E36 en E46, zgan.
Tel. 077 467 24 27.
Woninginrichting bij u thuis. Trap
bekleden incl. tapijt v.a. € 150,00
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Bel: 06 16 37 45 14.
Koop snuffel zondag 18 dec.
Twedde Kans Kringloop Koopjeszondag
alles 50% en kerst 75% open 11-16
uur. Acties tot 31 dec. Speulhofsbaan
7A Meterik. Let op gesloten zat 24 en
31 dec.
Boomverzorging, boom kappen.
Moeilijke boom vellen of snoeien,
eventueel met klimmer.
We werken netjes. Gratis info,
A Pouwels 06 52 40 67 46.

Schilder nodig? Bel Jan Bosman
06 11 35 09 70/077 475 09 80 voor
alle voorkomende schilderwerken.

zonne
klaar
Reparatie en onderhoud
van rolluiken
Ron van Gool
06 202 88 600

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

KOOPZONDAG
18 DECEMBER

PSSST....
KERSTMANNEN
OP ZOEK NAAR EEN
ORIGINEEL KADO?
• LUXE LINGERIE
• NACHTKLEDING
• DUSTERS
• GESCHENKBONNEN
ALLES MOOI VOOR U INGEPAKT.
VOOR DAMES EN HEREN

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

Inwoners staan stil bij Wereldlichtjesdag
Over de hele wereld worden op de tweede zondag in december overleden kinderen herdacht.
In Sevenum werd zondag 11 december stilgestaan bij deze Wereldlichtjesdag. De deelnemers aan
de herdenking kwamen eerst bij elkaar op het plein in Sevenum en vertrokken daarna in stoet naar de
blokhut van Jong Nederland. Daar was onder meer livemuziek en kon nagepraat worden.
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Fijnstofmetingen in
Grubbenvorst tijdens
oud en nieuw
Behoud de Parel gaat samen met het RIVM tijdens oud en nieuw
fijnstof meten in het centrum van Grubbenvorst. Het RIVM wil hiermee de
uitstoot van fijnstof door vuurwerk gaan onderzoeken.
Behoud de Parel heeft een
fijnstofsensor van het RIVM ontvangen en gaat samen met het RIVM
de fijnstofmeting doen. Behoud de
Parel loopt al langer met het plan om
zelf de luchtkwaliteit te gaan meten.
Voor de vereniging is de meting
tijdens oud en nieuw een eerste stap
om te onderzoeken of er betaalbare
luchtkwaliteitssensors geplaatst
kunnen worden. Daarnaast geeft het
antwoord op de vraag hoe de resul-

HALLO in Mexico
Henk Derks was in Mexico om technische training te geven aan een Fancom Dealer. In een hotel in
Veracruz kon hij daarna heerlijk relaxen. Terwijl hij aan het vissen was in de Golf van Mexico en in de
lagoons van Veracruz werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om eens rustig de HALLO te lezen.

Cold Turkey stopt met
Nieuwjaarsduik
Stichting Cold Turkey organiseert op zondag 1 januari voor de zeventiende en tevens laatste keer de Nieuwjaarsduik in Horst. Het huidige bestuur stopt met de organisatie van het evenement.

taten het beste verwerkt en zichtbaar
gemaakt kunnen worden.
Behoud de Parel gaat lokaal
bijstand verlenen bij het plaatsen van
de sensor en het aansluiten via Wi-Fi
aan internet. Behoud de Parel gaat de
sensor ter grootte van twee post
zegels daarbij voorzien van een kastje
zodat deze buitenshuis opgehangen
kan worden. Na de test gaat Behoud
de Parel verder met de sensor om zelf
te gaan meten.

Boodschappendienst
in Tienray, Meerlo en
Swolgen
Naoberzorgpunt KANZ Tienray en NZP Meerlo hebben in samenwerking met de SamenUitBus en het filiaal van Jan Linders in Tienray een
wekelijkse boodschappendienst opgezet. Ouderen en mensen met een
beperking uit de kernen Tienray, Meerlo en Swolgen kunnen vanaf 2017
van deze service gebruik maken.
In 2017 gaat deze dienst op
proef draaien. Voor een retourtje
met de bus wordt een kleine
vergoeding gevraagd. De overige
kosten neem Jan Linders voor haar
rekening. Op die manier krijgen
de drie kernen een specifieke
vervoersvoorziening aangeboden,
met name bedoeld voor ouderen
en mensen met een beperking.
De begeleiding op de bus wordt
door vrijwilligers van de beide
NaoberzorgPunten verzorgd.

In het weekend van 16 en
17 december kunnen geïnteresseerden bij de belangstellings
registratie in Jan Linders in Tienray
via een kaartje aangeven of ze willen
deelnemen aan de boodschappendienst. Aan de hand daarvan worden
dag en tijdstip bepaald waarop de
bus vanaf 2017 wekelijks zal gaan
rijden. Geïnteresseerden kunnen ook
via naobermeerlo@gmail.com of
telefonisch via 06 28 86 27 84 hun
belangstelling doorgeven.

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
“Van de huidige bestuursleden
gaven enkelen onlangs aan te willen
stoppen”, geeft Ton Peeters namens
de stichting aan. Voor de rest van
het bestuur was dit aanleiding om
te besluiten dat dit de laatste keer
is dat zij de duik organiseert. “Er zijn
zeventien edities door Cold Turkey
gehouden en hoewel de leden het nog
steeds een leuk evenement vinden,
was de uitdaging er een beetje van
af. Er gaat daarnaast ook veel tijd
en energie in zitten.” Mocht er geen
nieuwe organisatie opstaan, dan kan
het zijn dat dit voor het laatst is dat
durfallen het nieuwe jaar kunnen
inluiden met een sprong in het koude
water van de Kasteelse Bossen in Horst.
Peeters hoopt echter dat het zover

niet zal komen. Datzelfde geldt voor
Han Geurts van Afslag 10. “Een tijdje
geleden hebben wij de organisatie
benaderd met de vraag of we tijdens
de duik officieel de website van Afslag
10 mochten lanceren. We vernamen
toen dat het bestuur erover nadacht
om te stoppen. Als Afslag 10 zouden
we het heel jammer vinden als de
Nieuwjaarsduik op houdt met bestaan.
Daarom willen we mensen die de
organisatie op zich willen nemen, gaan
helpen. Het is niet de bedoeling dat
wij de duik voortaan gaan organiseren,
maar we kunnen een nieuwe stichting
wel bijstaan en adviseren. Het zou leuk
zijn als bijvoorbeeld een vriendengroep
zou zeggen: dat lijkt ons leuk. Wij kunnen hen dan helpen.”

De Nieuwjaarsduik vindt al
jaren volgens een vast draaiboek
plaats. Dat maakt het voor eventuele
nieuwe initiatiefnemers makkelijk
om het evenement over te nemen.
Geurts: “Maar je kunt het natuurlijk
zo klein of zo groot maken als dat je
zelf wilt. Ik zie de Nieuwjaarsduik als
een informele nieuwjaarsreceptie.”
Peeters vult aan: “Het is een ludiek
evenement. En er ligt toch al een
hele historie. Hele generaties zijn er
mee opgegroeid. Mijn eigen kinderen
bijvoorbeeld weten niet anders
dan dat er een Nieuwjaarsduik is.”
Eventuele gegadigden kunnen zich
melden bij Stichting Cold Turkey.
Kijk voor meer informatie op
www.nieuwjaarsduikhorst.nl (Foto: archief)
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Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

AMBACHTELIJK GOURMETTEN
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Veel fijne herinneringen,
het leven van alledag.
Zorgzaam en vriendelijk,
niet op eigen gewin bedacht.
Voorgoed uit ons midden,
maar voor altijd in ons hart.

Denk aan mij terug
maar niet in de dagen
van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug
in de stralende zon
hoe ik was
toen ik alles nog kon.
In de leeftijd van 80 jaar overleed ôzze pap

Erg verdrietig, maar heel dankbaar voor de vele mooie jaren is geheel
onverwacht van ons heen gegaan, mijn man, onze vader en opa

Wiel Hanen

Leo Paulissen

echtgenoot van

Echtgenoot van

Koos Hanen - Vossen

Mia Paulissen-Strijbos

Gerdie en Marcel
Peter en Chantal

Hij overleed in de leeftijd van 81 jaar
Rob en Marianne, Britt, Lynn, Rob jr.
Nicole en Paul

Familie Hanen
Familie Vossen

Horst, 9 december 2016
We zullen Leo voor het laatst bij ons hebben op vrijdag 16 december
a.s. om 12.00 uur tijdens de uitvaartdienst in de aula
van het crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40, te Venray.

Venlo, 9 december 2016
Correspondentieadres:
Horsterdijk 30, 5973 PP Lottum
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op woensdag 14 december
in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Een speciaal woord van dank aan de megjes van het Groene Kruis
en de medewerkers van zorgcentrum Sevenheym
voor de liefdevolle verzorging.

Leo is thuis waar u op woensdag 14 december a.s. van 19.00 uur tot
20.00 uur persoonlijk afscheid van hem kunt nemen.
Voor de uitvaartdienst bestaat de mogelijkheid
het condoleanceregister te tekenen.
Indien u geen persoonlijk bericht mocht ontvangen
dan vragen wij u deze kennisgeving als zodanig te aanvaarden.

Dankbetuiging

We danken iedereen voor de belangstelling, voor de mooie woorden,
voor de bloemen, voor de fijne brieven en kaarten, die we mochten
ontvangen na het overlijden van os Moe, oma en super-oma

Voor uw belangstelling en blijken van medeleven
na het overlijden van onze broer, schoonbroer en oom

Piet Baltussen

Mien Mulders - Lemmen

willen wij u hartelijk danken.

Ook de bijdragen voor KiKa waren geweldig.
Het heeft ons goed gedaan.

Fam. Baltussen

Fam. Mulders America

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.

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.

Brocante koopzondag. Brocante hal
Limburg Koopzondag 18 dec 11-16
uur. Alles voor de helft. Van harte
welkom. Actie tot 31 dec. Zaterdag 24
en 31 dec gesloten. Speulhofsbaan 7A
Meterik.

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

Gerrie
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Hoef
uitvaartbegeleiding

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.

Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

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.

van den
HAN-MARK
ARENDSE

Gevraagd woningen voor directe
aankoop. Voor meer informatie
tel. 06 55 12 69 96 of mailen naar
info@heikevastgoed.nl

Houtbrieketten. Te koop
houtbrieketten-beuken; 3,00 euro per
10 kg. Tel. 06 50 63 13 61.
Rijbewijskeuringen Senioren
wekelijks. B. Minken, arts, Venrayseweg 40, Wanssum. Tel. 0478 53 17 48.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Bekijk al onze meubels in de webshop!
Witte meubels - eiken boomstamtafels
maatwerk - kussens – tuinmeubels.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
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.
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

Dag en nacht bereikbaar

Amaryllis te koop. Te koop
Amaryllis snij pot en droge bollen.
Bloemenstalletje Meterikseweg 124 in
Horst biobloemcuppen.nl
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze vakkundig en
betaalbaar op. Reparatie pc/laptop,
onderhoud, antivirus, beveiliging,
opschonen, WiFi 06 14 51 11 20.
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
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg? Kijk
op onze site of bel 077 467 01 00.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.
Long olie – helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de
longen en versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
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.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Opslagbox/werkruimte Horst.
Nieuwe opslagboxen/werkruimtes,
vanaf 25 m2, geïsoleerd. Tel. 06 24 19
24 01, Businesscentrum Horst.
Giga acties 50 en 75%. Giga
kortingen bij Twedde Kans Kringloop
Meterik. Speulhofsbaan 7A. Alles 50%
en kerst 75% korting tot 31 dec. Let op
gesloten zaterdag 24 en 31 dec.
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
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.
Gezocht medewerk(st)er horeca,
cafetaria, ervaring gewenst niet
vereist. Uren rond 25 pw.
info@eetwinkelbebo.nl
Mooie amaryllissen. Mooie snijamaryllissen in het bloemenstalletje
bij Cuppen aan de Meterikseweg 124
in Horst.
Kerstbomen te koop. Kerstbomen
in pot tot 1,25m. € 8.00 per stuk.
P. Kleuskens Langevenseweg 7
5962 NK Melderslo.

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

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

www.theoarts.com

Durf naar jezelf te kijken,
de eerste grote stap…
www.theogeurtscoaching.nl
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Marcha Verhaeg zet zich in voor vrouwen in Nicaragua

‘Ik houd niet van onrecht’

Van opleiding verpleegkunde naar vrijwilligerswerk in Nicaragua. Marcha Verhaeg (26), oorspronkelijk uit Horst,
reisde heel wat af over de wereld. Ze vond haar plekje op het eiland Ometepe in Nicaragua. Daar zet ze zich in voor
vrouwenbeweging REMO.

gemeenschap waarin iedereen elkaar
hielp. Als ik alleen was, genoot ik van
de natuur, maakte ik af en toe een
wandeling en leerde ik de Spaanse taal.
Na een tijdje ben ik op de plaatselijke
school Engelse les gaan geven. Dat was
erg leuk om te doen. Maar op een
gegeven moment zag ik op internet
informatie over het eiland Ometepe en
het leek mij een erg interessant gebied.
Ik zocht contact op met een plaatselijke
kliniek op het eiland die werkte met
medicinale kruiden. Daar heb ik een
tijdje gewerkt, maar kwam er toch
achter dat het niets voor mij was.
Ik besloot om vrijwilliger te worden.
Ik wist nog niet voor welk project ik mij
wilde inzetten, dus begon ik het eiland
te verkennen.”

Netwerk
voor vrouwen

Nadat Marcha klaar was met haar
opleiding verpleegkunde, begon haar
avontuur. “Ik ben toen zeven maanden
gaan reizen in Zuidoost-Azië. Na die reis
kwam ik op de gedachte om ooit een
keer in het buitenland te gaan wonen.
Maar voordat ik die stap kon nemen,
moest ik natuurlijk wat geld gaan
sparen. Ik was net klaar met school en
had een flinke reis achter de rug. Er zijn
toen geen inkomsten binnen gekomen.
Ik ben gaan werken op de geriatrieafdeling in het ziekenhuis, een sector die

zich bezig houdt met ouderengeneeskunde. Na twee jaar nam ik ontslag en
ben ik gaan reizen. Op 3 januari 2016
vertrok ik naar Iran. Daar verbleef ik
vier weken en reisde toen voor drie
weken naar Cuba. Ik kwam uiteindelijk
via Costa Rica in Nicaragua terecht.”

op een basisschool. Wanneer zij
thuis kwam van haar werk, leerde ze
mij Spaans. Het gezin leefde in een

Marcha sprak met lokale mensen
en begon uiteindelijk met twee
projecten. “Inmiddels heb ik één project
afgerond. Daar hielp ik jongeren die
na school vaak op straat rondzwierven.
Het tweede project loopt nog steeds. Ik
ben begonnen bij een onafhankelijke
vrouwenbeweging genaamd REMO. Dat
staat voor Red de Mujeres de Ometepe.
Het betekent Netwerk voor vrouwen in
Ometepe. De hele beweging steunt op

Spaans leren
Marcha belandde in Nicaragua bij
een gezin thuis. “De familie bestond uit
een moeder en haar twee dochters”,
vertelt ze. “De moeder was directrice

Meerlo

Duo doet zich
voor als
KvK-medewerkers
In Meerlo waren maandagavond 12 december twee nepmedewerkers
van de Kamer van Koophandel actief. Zij probeerden daar via een
babbeltruc meer informatie te weten te komen over de bewoners
van een huis.
Op Facebook meldt een inwoner
van het dorp dat tegen 19.45 uur
bij zijn woning werd aangebeld. Zijn
zoon deed open en trof daar twee
mannen voor de deur.

Waarschuwing
voor babbeltruc
“Dit waren een kalende blanke
man met een bril en gekleed in pak
en een donkere man die op afstand
bleef staan en gekleed in een vest
met capuchon”, schrijft de man. De
twee deden zich voor als medewerkers van de Kamer van Koophandel
en wilden van de jongen informatie
over de onderneming van zijn vrouw,
onder meer wanneer ze ’s avonds

thuis was. “Mijn zoon heeft ze weggestuurd en gevraagd maar terug
te komen als mijn vrouw thuis is.
Waarna ze zijn vertrokken.”
Op haar website waarschuwt
de Kamer van Koophandel dat
er mensen zijn die zich uitgeven
als medewerkers van het bedrijf.
“Deze mensen die in duo’s opereren
en in sommige gevallen een
KvK-hesje dragen, proberen door
een babbeltruc bij u binnen te
komen. Ga hier alstublieft niet op
in, deze mensen zijn niet van de
Kamer van Koophandel. Mocht een
medewerker van de Kamer van
Koophandel bij u aan de deur komen
dan zal hij of zij zich altijd legitimeren
met een pasje.”

Wij hebben belangrijk nieuws!

Buro van Roosmalen wordt per
1 januari 2017 Max Ernst GGZ

Onze naam verandert in

vrijwilligers en we leven van donaties.”
Het belangrijkste van de organisatie
vindt Marcha dat ze vrouwen helpt
in de maatschappij. “Er heerst hier
veel geweld, waaronder ook huiselijk
geweld. Verkrachtingen komen hier
veel voor. Daarom helpen wij deze
vrouwen om over hun problemen
te praten. We zoeken samen een
oplossing. Soms gaan we samen met
hen naar de politie om bijvoorbeeld
aangifte te doen.”

Emancipatieprobleem
Marcha vindt het heel belangrijk
dat er bewegingen zijn die zich
inzetten voor vrouwen. “Stiekem zit
het emancipatieprobleem in onze
cultuur ingeburgerd. Zelfs in Nederland
zie je het. Daar krijgen vrouwen vaak
een lager loon dan mannen. Hier in
Nicaragua is seksueel en huiselijk
geweld bijna normaal. Vrouwen
weten niet beter omdat het overal
gebeurt. Ik hou niet van onrecht en
alle verhalen die ik hier hoor, raken
mij enorm. Daarom zet ik mij in voor
REMO. Ik vind het ook belangrijk
dat de vrouwen hier een plek van
vertrouwen hebben. Bij ons kunnen ze
alle problemen delen en wij proberen
hen te helpen.”
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HALLO
eindejaarsquiz
Wie was er het afgelopen jaar in het nieuws
en waarom? Hoe bekend bent u met de
verschillende dialecten in Horst aan de Maas
en hoe goed bent u op de hoogte van de
plaatselijke politiek?
De redactie van HALLO Horst aan de Maas
test graag uw kennis over de gemeente met
de HALLO-eindejaarsquiz.

01

Hoeveel dagen is Kees van Rooij
burgemeester van Horst aan de Maas?
(gerekend tot en met donderdag 15 december 2016)

02

Wie is dit en waarom
stond zij afgelopen jaar
in de HALLO?

Beantwoord de vragen en maak kans op
een fantastische prijs! Stuur de antwoorden op
deze vragen in, samen met uw naam, adres en
telefoonnummer, via actie@hallohorstaandemaas.nl
onder vermelding van eindejaarsquiz.
Let op: uw antwoorden dienen voor maandag
2 januari 09.00 uur bij ons binnen te zijn.
De goede inzendingen maken kans op een

waardebon van 100 euro


beschikbaar gesteld door

Plantencentrum
Van den Beuken uit Meterik.
Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.

06

11

Wat betekent
dit dialectwoord?
’Schietbaer’

Hoe lang duurde de langste
gemeenteraadsvergadering van 2015?
Je mag er 5 minuten naast zitten.

07

12

Wie is dit en waarom
stond hij afgelopen jaar
in de HALLO?

Wie zijn dit en waarom
stonden zij afgelopen jaar
in de HALLO?

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

Beleef de smaak van De Gastendonk

Meer info: Gastendonkstraat 39, Horst - 077 398 53 56
www.gastendonk.nl
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04

In welk dorp
is deze foto
genomen?

09

In welk dorp
is deze foto
genomen?

14

In welk dorp
is deze foto
genomen?

05

Schat hoeveel kinderen er dit jaar tussen
1 januari en 1 juli geboren zijn in
Horst aan de Maas? Je mag er vijf naast zitten.

Uit welk liedje komt deze regel? Noem de titel
en artiest. ’Een trainingspak en een gouden
zegelring en achterop zo’n lekker dom ding’

Uit welk liedje komt deze regel? Noem de
titel en artiest. ’So I’ll pretend I like to wear
my special Christmas dress tonight’

KERST AAN DE MAAS 2016

Bij Christoffel

10

15

Uit welk liedje komt deze regel?
Noem de titel en artiest.
’Sneller rond met de bien van de grond’

Wat betekent
dit dialectwoord?
’Obbik’

Wat betekent
dit dialectwoord?
’Moêtwäörm’

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

Ook in h

et weeke

nd!

IMPLANTEREN, GEBITSPROTHESE
EN NAZORG ONDER ÉÉN DAK

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

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

U kunt bij ons terecht voor:

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

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

Jingle PAS

JINGLE PAS
voordeel all the way

koop je pas voor
‘t nieuwe jaar
doe er je

voordeel meeee!

bestel de HALLO Voordeelpas 2017 op
www.hallovoordeelpas.nl
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Gevonden voorwerpen

Beeld St. Jan Grubbenvorst
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: het hoofd van St. Jan de Doper
uit Grubbenvorst.

Op het wapen van de voormalige
gemeente Grubbenvorst staat
Johannes de Doper afgebeeld. Hij is
de dorpspatroon van Grubbenvorst,
maar opvallend genoeg niet de
parochieheilige. Dat is namelijk
de Heilige Maria. Er bestaat echter
wel al een eeuwenlange verering
van de Heilige Johannes (St. Jan) in
Grubbenvorst.

Heidegebied
bij Grubbenvorst
In 1430 werd op ‘Santfort’, een
heidegebied bij Grubbenvorst, de
St. Janskapel gesticht. Waarschijnlijk
was het de adellijke Aleid van
Baersdonck die het initiatief voor de
oprichting nam. Zij woonde vanaf 1401
op het goed de Baersdonck samen
met haar echtgenoot Willem Brantz
van Brede, die in 1420 overleed.
Zij hertrouwde in 1424 met Johan van
Brempt. Santfort was niet meer dan
een zandpad en de omgeving was
nagenoeg onbewoond. De St. Janskapel
was zo’n 75 vierkante meter groot en
dus geen kleine kapel. De noodzaak
voor zo’n groot gebouw was er echter
niet. De schrijvers van het boekwerk
St. Jan op Santfort in Grubbenvorst,
zijn van mening dat de kapel werd
gesticht vanwege een mengeling
van vroomheid, dankbaarheid en
prestigeobject. Voor het onderhoud van
de kapel en rector werd in de buurt een
boerderij gebouwd, de St. Janshof.

In de daarop volgende eeuwen
stond de St. Janskapel bekend als
een belangrijk bedevaartsoord. In
1702 vond het Beleg van Venlo
plaats door de Republiek der
Nederlanden op de Frans-Spaanse
bezetter van de stad. Ook de omliggende streken ontkwamen niet aan
het oorlogsgeweld. In Grubbenvorst
werd onder meer de Baersdonck
vernield en werd er ook schade aangericht aan de St. Janskapel. Aan het
einde van de achttiende eeuw
maakten de Fransen de dienst uit in
Limburg. Gevolg was een verbod op
godsdienstuitoefeningen in kapellen. Dit betekende ook het einde van
de St. Janskapel. De relikwieën en
kunstwerken werden verplaatst naar
de parochiekerk in Grubbenvorst.
De kapel zelf werd afgebroken.
De parochie beschikt over twee
hoofden van St. Jan. Een van
ongeveer 28 centimeter hoog uit
omstreeks 1600. In dit hoofd was
een opening aangebracht waar een
reliek werd bewaard. Dit reliek is
er niet meer. Een tweede, kleiner
hoofd wordt bewaard in een vitrine
in het lokaal van de Historische Kring
Grubbenvorst-Lottum. Het is niet
helemaal duidelijk uit welke eeuw
dit kleinere hoofd stamt. Sommige
bronnen gaan uit van de achttiende
eeuw. De heemkundevereniging zelf
denk dat het beeld ouder is.
Bronnen: Meertens instituut; St. Jan op
Santfort in Grubbenvorst
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Kiest u voor kwaliteit?

Ad ve rtorial

Ronde Tafel plaatst
Wensboom bij ijsbaan Horst
Wat is nu de ultieme Kerstgedachte? Iets moois doen voor iemand anders! De Ronde Tafel 160 Venray-Horst
laat uw Kerstwens misschien wel in vervulling gaan.

dealer van

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

Cateringservice

Jolanda Pouwels

Kerstmenu’s...

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

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl

De Ronde Tafel steunt het hele jaar door allerlei
regionale projecten. Vaak gaat het dan om financiële
of fysieke hulp aan vrijwilligers, die zich sterk maken
voor kwetsbare mensen in onze lokale gemeenschap.
Zo’n samenwerking maakt de impact van hun inzet extra
groot. In de loop van de jaren kregen zo diverse groepen
een steuntje in de rug. Van basisscholieren tot bejaarden
en van mantelzorgers tot muziekverenigingen.
Klein gebaar
Soms kan een klein gebaar echter ook een grote
invloed hebben. Het tv-programma ’De Wensboom’ laat
zien hoe bijzonder het is als kinderen elkaar een hart onder
de riem steken. Presentator Johnny de Mol sprak afgelopen
zomer de gasten op het seminar van de Ronde Tafel toe.

Hij vroeg de hele zaal om eens even goed na te denken,
want iedereen kent wel iemand die het écht verdient.
U toch ook?
Wensboom
Dan is dit uw kans. Op zondag 18 december staat
namelijk van 12.00 tot 17.00 uur een heuse Ronde Tafel
Wensboom bij de ijsbanen middenin Horst en Venray.
Iedereen kan een kerstwens komen indienen voor iemand
anders. De Ronde Tafel zal dan in het nieuwe jaar enkele
wensen in vervulling laten. Vrienden of vreemden, van
jong tot oud - wie gunt u iets moois?
Vul uw wens hieronder in, knip het strookje uit en
bezoek de Wensboom!

Mijn Kerstwens
Van:

Voor:

Naam:

Naam:

E-mail:

Relatie:

Wens:
Reden:

w
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Vorster Hand: van zorgboerderij naar
arbeidstraining
In 2003 opende de zorgboerderij Vorster Hand van Math en Toos Kersten in Sevenum. In 2008 werd het bedrijf al
eens uitgebreid met een speciaal gedeelte voor ouderen en dit jaar is Vorster Hand begonnen met een nieuw
arbeidstraject, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt arbeidstraining krijgen.

Lonneke Mertens (41) en Eefje
Kersten (36) zijn beiden medeeigenaren van de zorgboerderij. Eefje
werkt in het zorggedeelte en Lonneke
gaat over de nieuwe arbeidstraining.
Eefje: “Het idee is eigenlijk al ruim
twee jaar geleden ontstaan. We wilden
uitbreiden en dan ga je kijken waar de
mogelijkheden liggen en wat er past
in het bedrijf en in de huidige samenleving.” Lonneke vult aan: “In onze
witlofkwekerij werkte al een aantal
mensen dat binnen de doelgroep paste.
Dat was eigenlijk wel succesvol en zo
kwam Math, een van de eigenaren van

de zorgboerderij, op het idee om van
de arbeidstraining een aparte tak binnen het bedrijf te maken.”
Het idee van de arbeidstrainingen
past niet alleen binnen de
zorgboerderij, maar ook in de huidige
samenleving. Eefje: “Maatschappelijk
verantwoord ondernemen wordt
voor bedrijven steeds belangrijker.
Voor de arbeidstrainingen willen
we verbindingen leggen met
ondernemers.” Lonneke: “We willen
werkzaamheden hier naartoe halen
en zo kunnen we elkaar versterken:
wij kunnen onze deelnemers trainen

met zinvolle arbeid en ondernemers
zijn ook verantwoord bezig, doordat

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

Hoge kwaliteit pelzen,
oude naai- en
typemachine,
porselein, kristalwerk,
echte merkhandtassen,
juwelen en munten
Hartmann 06 33354387

Blaktweg 23 Melderslo
TE KOOP

✓ vrij uitzicht aan voorzijde
✓ doorzon woonkamer
✓ 4 slaapkamers
✓ met garage/berging
✓ vrije doorgang achtertuin
✓ perceel 265 m2
✓ gewoon leuke woonplek
Vraagprijs

€ 219.000.- kk
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

Puzzel
is bijna klaar
Na het ontstaan van het idee
volgden maanden van brainstormen,
adviesgesprekken en bezoekjes aan
vergelijkbare bedrijven. Lonneke volgde
speciaal voor het project een opleiding
als jobcoach. “Langzaam kwamen er
zo telkens wat puzzelstukjes bij en
nu is de puzzel bijna klaar,” zegt ze.
Inmiddels worden er in het gebouw dat
speciaal voor de arbeidstraining aan de
zorgboerderij nog de nodige puntjes
op de i gezet, maar het nieuwe pand
is zo goed als af. “Het is een aparte
doelgroep binnen het bedrijf en die
verdient een eigen, veilige omgeving.”
Het arbeidsproject van Vorster
Hand bevindt zich momenteel in de
opstartfase. “In het voorjaar hebben we een speciale open dag, de
officiële opening, maar als mensen
willen kunnen ze nu al instromen. In
principe zijn de arbeidstrainingen al
gestart,” zegt Lonneke. Er worden dan
ook al mensen geholpen en het traject
heeft zijn eerste vruchten afgeworpen.
“We hebben al een jongen gehad die
dyspraxie had, wat wil zeggen dat hij

moeite had met opdracht- en informatieverwerking. Hij wilde ontzettend
graag de zorg in, het liefst wilde hij
werken met mensen met een beperking. Toen dat nog niet haalbaar bleek
te zijn, is hij hier op de zorgboerderij
mee gaan draaien in de dagbesteding
voor ouderen. Hij heeft hier één jaar
meegedraaid en inmiddels heeft hij
een betaalde baan bij een zorgcentrum
in de buurt,” vertelt Lonneke trots.
In de toekomst zien de twee nog
veel mogelijkheden voor de zorgboerderij. “We willen zeker groeien, zodat
we als bedrijf alle mogelijkheden die
we hebben ook kunnen benutten,”
vertelt Lonneke. Bang dat het persoonlijke aspect van de zorgboerderij
verdwijnt zijn ze niet. Eefje: “Daar gaan
we echt wel voor waken. We willen ook niet per se massaler worden.
We willen groeien in ons denken, in
de verbindingen die we maken met
de samenleving en daar helpen de
arbeidstrainingen zeker bij.”
“Iedereen verdient kansen op de
arbeidsmarkt,” zegt Lonneke. “Er zijn zo
veel mensen die een steentje bij willen
dragen, maar bij wie dat zelfstandig
niet lukt. Daar zijn wij voor. Wij gaan
kijken waar voor hen de kansen liggen
en het is aan ons om die dan waar
te maken.”

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

Verbod op inhoudingen
minimumloon
Door: Mr. Marco Steegh FB, belastingadviseur
Op 1 januari 2017 treedt het verbod op inhoudingen op het
minimumloon in werking. Dit betekent dat verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon niet meer zijn toegestaan. Hierop is een
aantal uitzonderingen gemaakt. Deze uitzonderingen zien op inhoudingen voor huisvestingskosten en zorgverzekeringskosten.

GEZOCHT

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

ze mensen met een achterstand een
kans geven.”

Huisvesting
Kosten voor huisvesting (bijvoorbeeld de huurprijs en kosten voor
nutsvoorzieningen en servicekosten)
mogen tot maximaal 25 procent van
het bruto wettelijk minimumloon
(WML) worden ingehouden. Er mag
echter nooit meer dan de werkelijke
kosten worden ingehouden, ook al zou
25 procent van het WML hoger zijn.
Zijn de huisvestingskosten hoger dan
deze 25 procent, dan moet de werknemer het resterende deel zelf betalen.
Wil een werkgever van deze uitzondering gebruik maken, dan geldt:
• Dat er een schriftelijke volmacht van
de werknemer aan de werkgever
moet zijn.
• Dat er een huurovereenkomst bij de
werkgever aanwezig moet zijn.
De werknemer moet bij de schriftelijke volmacht een afschrift van de
huurovereenkomst aan de werkgever overleggen.
• De verhuurder moet gecertificeerd

zijn, bijvoorbeeld door de Stichting
Normering Flexwonen.
Overigens geldt voor vanuit een andere
lidstaat van de EU naar Nederland gedetacheerde werknemers, dat er geen
huisvestingskosten ten laste mogen
worden gebracht van het WML. Controle
vindt plaats door de Inspectie SZW.
Zorgverzekering
De werkgever mag maximaal de
geraamde gemiddelde nominale premie
inhouden. Voor het jaar 2017 is deze
premie 1.241,00 euro. De premie dient
gedeeld te worden door het aantal
betalingstermijnen van het loon. Wil
een werkgever van deze uitzondering
gebruik maken, dan geldt:
• Dat er een schriftelijke volmacht van
de werknemer aan de werkgever
moet zijn.
• Dat de werknemer bij de schriftelijke
volmacht een afschrift van de zorgpolis aan de werkgever moet overleggen.
• Dat de werknemer op die zorgpolis de

verzekeringnemer moet zijn.
• Dat de werkgever nooit meer mag
inhouden dan de daadwerkelijke
premie, indien deze lager is dan
de hierboven genoemde maximale
premie.
Alle andere aan werknemers door te
berekenen kosten dan wel hogere
bedragen aan huisvesting en/of zorgverzekering dan de gestelde maxima,
mogen dus niet door inhouding op
het WML worden verrekend. De werknemer zal die kosten zelf moeten
betalen aan de werkgever. Uit het
bovenwettelijke loon en de wettelijke
minimumvakantiebijslag mogen uiteraard wel betalingen (verrekeningen)
worden gedaan.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu
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Vitelia Voeders sluit partnership met
HAS Hogeschool
Vitelia Voeders is officieel benoemd tot partnerbedrijf van HAS Hogeschool in Venlo. Vitelia Voeders gaat
fungeren als partner van HAS Hogeschool Venlo door het beschikbaar stellen van verschillende faciliteiten binnen
het bedrijf, maar ook door middel van stages en gastcolleges voor studenten van de HAS.

kan worden, zoals marketing, sales
en advies, diervoeding, innovatie,
productontwikkeling, technologie en
logistiek.

Agrofoodsector
De HAS Hogeschool in Venlo
heeft ruim zeventig partnerbedrijven.
Deze bedrijven, die allemaal afkomstig
zijn uit de agrofoodsector, bieden

studenten de mogelijkheid om hun
toekomstige werkveld uitgebreid
te leren kennen. Dit gebeurt door
middel van bedrijfsexcursies,
gastcolleges, stages, praktijkcases,
afstudeeropdrachten en practica op
het bedrijf. Op deze manier wil de
HAS Hogeschool haar onderwijs zoveel
mogelijk afstemmen op de wensen en
behoeften die leven in de praktijk.

Open Coffee met
in Horst
Open Coffee Met Horst-Venray organiseert op dinsdag 20 december
een bijeenkomst over de werking van de wet Deregulering Beoordeling
Arbeidsrelaties (DBA). Deze bijeenkomst vindt vanaf 08.30 uur plaats in
het Parkhotel in Horst.

Studenten die worden opgeleid
op het gebied van Bedrijfskunde en
Agribusiness, Dier- en veehouderij

en Toegepaste biologie, kunnen bij
Vitelia Voeders als mengvoerbedrijf
in de keuken kijken en een bijdrage

leveren aan uitdagingen binnen
11 zijn er
dit bedrijf. Voor studenten
diverse terreinen 09
waarop gewerkt

Belastingadviseur Reinier
Meesters, werkzaam bij HLB Van Daal
& Partners in Gemert, vertelt deze
morgen over de gevolgen en wat
overeind blijft. Hij is gespecialiseerd
in het aanpakken van grote en kleine
belasting- en arbeidsgerelateerde
vraagstukken en geeft toelichting
op wat het uitstel inhoudt voor

werkgevers en zzp’ers. Het tweede
gedeelte van de presentatie gaat
over levenstestament en de zaken die
hieromtrent geregeld moeten worden. Open Coffee Met Horst-Venray is
een vrijblijvende netwerkbijeenkomst
waar zelfstandig ondernemers en
ondernemende professionals elkaar
ontmoeten.
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2 winkels worden 1 superwinkel

Electro World Tummers en EP:Maxwell
slaan handen ineen
De twee elektronicawinkels Maxwell en Electro World Tummers gaan per 1 januari samen verder onder de naam EP:Tummers.
Door het samengaan van de twee van oorsprong Panningse bedrijven ontstaat één grote, regionale winkel. Klanten zijn in de vestigingen
verzekerd van persoonlijke aandacht in combinatie met een perfecte service én een uitgebreid assortiment met scherpe prijzen.
EP:Maxwell heeft vestigingen in Roermond, Panningen, Tegelen, Echt, Heythuysen, Horst en Weert.

Tummers: al bijna 100 jaar een begrip
Het begrip Tummers begon bijna honderd
jaar geleden in 1923 in Panningen. In een
pand op ’t Strötje nummer 55 begonnen
Frans en Maria Tummers een winkeltje in
elektriciteitsproducten: F. Tummers-Cremers -

Electriciteitsbureau. Destijds geheel nieuw, omdat
het fenomeen stroom pas net zijn intrede deed in
de Nederlandse huishoudens.
Frans was in dienst van de gemeente om het
laagspanningsnet in Helden en omstreken uit te
breiden en te onderhouden.

EP:Tummers Roermond Schaarbroekerweg 28, 6042 EJ Roermond (Retailpark), 0475 - 42 52 62
EP:Tummers Panningen Markt 121, 5981 AA Panningen, 077 - 307 13 00 (april 2017)
EP:Tummers Horst Hoofdstraat 25, 5961 EX Horst

Gezien zijn uitmuntende kennis van zaken werd
zijn werkgebied al snel uitgebreid.
Voor deze taak had Frans vele materialen
nodig die hij onderbracht in zijn winkel. Al snel
werd de winkel te klein en in 1931 verhuisde
hij naar een nieuw pand op de hoek van de

Markt en ’t Strötje in Panningen. Ruim 85 jaar
later is Tummers nog altijd gevestigd op deze
locatie. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot de
grootste elektrovakspeciaalzaak van Limburg, met
vestigingen in Roermond, Panningen, Echt en
Tegelen.
Wat gaat er gebeuren?
EP:Maxwell Roermond, Panningen en Echt sluiten
per 1 januari 2017 hun deuren. De winkels van
Tummers blijven gewoon geopend in deze plaatsen
en heten vanaf 1 januari 2017 EP:Tummers.
EP:Maxwell Horst, Heythuysen en Weert zullen in de
loop van 2017 de deuren sluiten en ook overgaan in
EP:Tummers. EP:Maxwell Tegelen sluit ook per
1 januari 2017 haar deuren en wordt per 14 januari
weer geopend als EP:Tummers.
Voor alle elektronica-aankopen, vragen en zaken
met betrekking tot service en garantie, kunnen
klanten van EP:Maxwell en Tummers straks dus
terecht bij EP:Tummers. Ook cadeaubonnen of
tegoeden kunnen uiteraard ingeleverd worden bij
EP:Tummers. Heeft u specifieke vragen over de
veranderingen in uw woonplaats? Of een andere
vraag naar aanleiding van bovenstaande? Dan kunt
u te allen tijde contact opnemen met Tummers.

EP:Tummers Echt (14 januari) EP:Tummers Tegelen (februari 2017)
EP:Tummers Heythuysen (medio 2017) EP:Tummers Weert
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Wat
zeg je?
In het afgelopen jaar gingen de inwoners
van Horst aan de Maas gemiddeld een keer
per jaar naar de kerk, moskee of een andere
gebedsruimte. Dat was dan voornamelijk voor
een uitvaart of huwelijksmis. “Ik ga alleen naar
de kerk als ik bijvoorbeeld naar een begrafenis
moet”, zegt deze persoon. “De kerk zegt me niets
meer, zeker na al die dingen die gebeurd zijn.”
Anderen geven aan lid te zijn van een koor of een
parochieraad en daarom vaker in de kerk te zijn.
Kerstmis is voor 41 procent van de mensen reden
om een mis bij te wonen, 36 procent gaat niet
en 24 procent heeft dit nog niet besloten. “Ik ga
vanwege de entourage en de muziek, die zijn
altijd heel speciaal met Kerstmis”, verklaart deze
inwoner zijn keuze.
Sinterklaas is vaak nog maar net het land uit

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Vanwege de entourage’
Over anderhalve week is het Kerstmis. Voor veel mensen een tijd van gezellig samenzijn, uitgebreid dineren en misschien cadeautjes onder
de kerstboom. Het religieuze aspect, de viering van de geboorte van Jezus, komt steeds meer in de verdrukking. Toch zegt 41 procent van de
inwoners van Horst aan de Maas met de kerstdagen naar de kerk te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Weet
niet
23%
Nee
36%

Ja
41%

Ga jij naar de kerk
met Kerstmis?

om geeft.” Een derde voegt toe: “Ik zie het meer
of de kerstmuziek schalt al weer uit de boxen en
als een familiefeest. Eens tijd hebben voor elkaar
winkels toveren hun etalages om in kerstsferen.
en samen zijn. Dit vind ik nog belangrijker dan
Het lijkt alsof Kerstmis tegenwoordig meer een
het luisteren naar een religieus verhaal en dat
commercieel feest is dan een religieus feest.
daarna ieder zijn eigen
Dat vindt ook 67 procent
weg gaat.”
van de inwoners.
‘Ik heb andere verplichtingen’
“De manier waarop
Kerstmis op tv en via alle
TipHorstaandeMaas
‘Om de nachtdienst te zingen’
reclame wordt gebracht
is een samenwerkings
heeft niks meer met
verband tussen
‘Mijn dochter is misdienaar’
een religieus feest te
HALLO Horst aan de
maken”, vindt iemand.
Maas en TopOnderzoek.
Al ligt het er natuurlijk ook aan wat je er zelf
Voor meer resultaten of aanmelden voor
van maakt, merkt een ander op. “De commercie
de volgende enquête, kijk op
weet er altijd een slaatje uit te slaan, maar het is www.tiphorstaandemaas.nl
de bedoeling dat je er zelf een feest van maakt.
Reageren?
Bezinning en samen zijn met de mensen waar je
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

KERST SALE!
€71,95

WIJ GEVEN 10% KORTING OP ONZE FALKE, ICEPEAK EN ODLO COLLECTIE!
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Bespreking Poll week 48

Alleen technologie kan telefoongebruik in de auto stoppen
Appen of sms’en in de auto kan alleen worden tegengegaan als de techniek dit onmogelijk maakt. Dat zegt 69 procent van de stemmers op de poll
van twee weken geleden. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu vroeg
onlangs aandacht voor maatregelen om te voorkomen dat een automobilist
onder het rijden kan appen of sms’en. Hoewel het verboden is een mobieltje
vast te houden, is het nog toegestaan om aan een telefoon te zitten die bijvoorbeeld in een carkit zit. Volgens haar leest bijna een kwart van de automobilisten

tijdens het rijden Whatsapp-berichten of berichten op sociale media. Door een
app te ontwikkelen die bij grotere snelheden automatisch blokkeert, kan dit
worden tegengegaan. Onzin, vindt de overige 31 procent. Je kunt ook stellen
dat mensen gewoon hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Je gaat in de
auto ook geen boek lezen. Je neemt deel aan het verkeer en je moet daar je
focus bij houden, dat weet iedereen. En hoe weet zo’n app nu of je zelf rijdt of
dat je misschien passagier bent?

Verbod op appen op de fiets terecht
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Minister Schultz-Verhagen heeft een wet opgesteld die het gebruik
van de telefoon op de fiets gaat verbieden. Bellen blijft wel toegestaan,
maar alleen handsfree met oortjes in. Een goede maatregel om de
verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren. Bij 20 procent van de
verkeersongevallen onder jongeren speelt het gebruik van een mobieltje een
rol, stelt de NOS. Dan is het niet meer dan logisch om dat telefoongebruik
ook aan te pakken. Blijkbaar hebben andere manieren om het gebruik
van een mobiele telefoon tegen te gaan in het verkeer niet hun vruchten
afgeworpen, dus dan moeten er wel harde maatregelen genomen worden.

Het gaat hier namelijk wel om de veiligheid van alle weggebruikers.
Aan de andere kant is een verbod als dit natuurlijk moeilijk te
handhaven. Daar is meer politiedruk voor nodig. Ook voor automobilisten
geldt al jaren zo’n verbod, maar velen van hen gebruiken nog steeds hun
telefoon tijdens het rijden. Daarnaast zei de minister anderhalf jaar geleden
nog dat zij niets zag in een verbod. In andere landen werden dergelijke
regels niet of nauwelijks gehandhaafd en hadden dus weinig zin, stelde
zij destijds.
Verbod op appen op de fiets terecht. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 49) > Continurooster op school maakt het ouders moeilijker> eens 33% oneens 67%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook
kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders
zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Voorstel: straatnaam vernoemen naar gesneuvelde
Horstenaren in Nederlands-Indië
Per dezer wil ik reageren op een artikel in HALLO Horst aan de Maas
over straatnaambenoeming in Horst, met respect voor de voorgedragen
personen.
Het is begrijpelijk dat diegene
die met dit voorstel komen, niet wat

verder in de geschiedenis terugkijken. Zij zijn misschien nog te jong,
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gesneuvelde mannen liggen nu te
rusten op Indonesische erevelden. Dit
zijn de heren Hermans, Van Enckevort,
Timmermans, Vermazeren en Vullings.
Meneer J. Peeters,
Hemelrijk Horst
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Oh dennenboom
Sint eruit, kerstboom erin.
Dat was de collectieve
gedachte van heel kerstminnend Nederland afgelopen
weekend. En ik deed lekker
mee. Na jarenlang geen ruimte
gehad te hebben voor een
mooie boom, kon ik me dit
jaar eindelijk uitleven.
Even heb ik nog getwijfeld:
het is wel een hoop gedoe voor
die paar weken dat je er plezier
van hebt. En zóveel ruimte
hebben we nu ook weer niet
over. Een schattig klein boompje
dan, was het besluit. Die is niet
zo duur, neemt weinig ruimte in
en is lekker snel opgezet.
Toen belde mijn schoonmoeder.
Zij had namelijk nog wel een
mooie kunstboom op zolder
staan die we mochten lenen.
Ideaal. Klein probleem: de boom
was een gevaarte van meer dan
2 meter hoog. Zie dat maar eens
in een Twingo te proppen.
Maar het kerstvirus had me
inmiddels te pakken, dus de
boom ging, verdeeld over twee
auto’s, mee naar huis.
En daar sta je dan. Met je
gigantische boom en niks om er
in te hangen. Ik moest op zoek
naar kerstversiering. En daar
mag je tegenwoordig niet meer
zo licht over denken, las ik in
een kerstartikel. “Onze kerstversiering raakt steeds meer
verweven met onze persoonlijkheid en levensstijl. Een kerstboom is niet zomaar meer een
boom, maar een accessoire die
perfect gestileerd uw huis kerst
klaar maakt”, werd mij verteld.
Perfect gestileerd is de boom in
ieder geval niet geworden. Wat
er wel in de boom hangt is een
bonte verzameling van geleende
kerstballen, Action-prulletjes en
zelf gemaakte papieren hangers.
En zo nu en dan een kat. Zegt dit
nu wat over mijn levensstijl en
persoonlijkheid? Ik weet het
niet. Wat ik wel weet is dat ik nu
al opzie tegen het moment dat
hij weer terug de zolder op
moet.

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
20 en 21 december 2016
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de vergadering contact op met de grifﬁer, de heer
R. Poels, tel: 077 – 477 97 70 of 06 – 51 85 28 91
of email: grifﬁer@horstaandemaas.nl

Het gemeentehuis en Openbare Werken zijn gesloten op:

Gezien de omvang van de agenda vindt er
een schorsing plaats na agendapunt 13.
De vergadering gaat verder met agendapunt 14
op woensdag 21 december.
Op dinsdag 20 december worden onder
andere volgende onderwerpen behandeld:
• Voorstel tot het instemmen met het project
Schouder aan Schouder.
• Voorstel tot het kennisnemen van de resultaten van het proces rond de zwemvoorziening
in Horst aan de Maas en het nemen van een
aantal besluiten, waaronder de keuze voor
nieuwbouw van een zwembad binnen de
sportzone.
• Voorstel tot het beschikbaar stellen van een
werkkrediet van € 75.000 voor de verdere
uitwerking en samenwerking in Afslag 10
• Voorstel tot het omarmen van de beweging
Horst aan de Maas Gezondste Regio 2025
en het gemeentelijke beleid mee te bewegen
in de richting van het thema gezondheid.
• Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het
bestemmingsplan Nieuwe Peeldijk 36 America.
• Voorstel tot het instemmen met het deﬁnitief
akkoord vervlechting (grond)exploitaties
Greenport Venlo met in acht name van de in
het besluit geformuleerde aandachtspunten.
• Voorstel tot het vaststellen van diverse Belastingen- en Legesverordeningen 2017.
• Voorstel tot het vaststellen van de Verordening reinigingshefﬁng, rioolhefﬁng en OZB
2017
Op woensdag 21 december worden onder
andere volgende onderwerpen behandeld:
• Voorstel tot het beschikbaar stellen van een
krediet van € 12.500.000 voor de revitalisering van het sociaal cultureel centrum ‘t
Gasthoês en de binnenstedelijke vernieuwing
Horst-Zuid.
• Voorstel om In te stemmen met het voornemen om een 100% garantstelling te verlenen
op de ﬁnancieringsbehoefte van BuitenGewoonBereikbaar (BGB) van maximaal
€ 4.500.000,- ten behoeve van de ontwik-

•

•

•

•

•

•
•
•

keling van een breedbandnetwerk in het
buitengebied van de gemeente Horst aan de
Maas.
Voorstel tot het beschikbaar stellen van een
krediet voor het opstellen van een Nieuw
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 20182030 en voor de ver(nieuw)bouw van de
basisscholen in Meterik en Swolgen/Tienray.
Voorstel tot het kennisnemen van de aangepaste verjongingsstrategie historische lanen
Griendtsveen.
Voorstel tot het beschikbaar stellen van een
krediet van € 143.990 voor een grootschalige renovatie van 4 tennisbanen op het tennispark van Sevenum.
Voorstel tot het dekken van de bijdrage in de
kosten voor het project Hof te Berkel in 2016
uit de Algemene Reserve.
Voorstel tot het vaststellen van de gemaakte
kosten voor het opsporen en ruimen van nietgesprongen explosieven uit WO2 in afgelopen jaar.
Voorstel tot het vaststellen van de gewijzigde
Nota Parkeernormen.
Voorstel tot het vaststellen van de Grondprijzen 2017.
Voorstel tot het vaststellen van de 2e Bijstelling Programmabegroting 2016, inclusief de
meerjarenraming.

U bent van harte welkom om de raadsvergadering op dinsdag 20 en woensdag 21 december
bij te wonen, aanvang beide vergaderingen om
20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
De vergaderingen worden live in video uitgezonden via de website.

Verbindende schakel gezocht
Vrijwilligerszorg Horst aan de Maas is op zoek naar een vrijwillige contactpersoon.
Als vrijwillige contactpersoon gaat u op kennismakingsgesprek bij hulpvragers thuis en (be)
zoekt u ook vrijwilligers. U koppelt de juiste vrijwilliger aan de juiste hulpvrager, zodat er een
goede match tot stand komt waar beide partijen zich goed bij voelen.

Algemeen
Vrijwilligerszorg Horst aan de Maas biedt hulp
aan iemand met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen met speciﬁeke
omgangsvormen en/of gedrag, chronische
ziekte of iemand die eenzaam is, door middel

Gesloten donderdag 15 december 2016
vanaf 12.00 uur (Eindejaarsviering personeel)

meldingen, waarbij direct gevaar voor de
omgeving dreigt.

Kerst
Gesloten maandag 26 december 2016
(2e Kerstdag)

Ook in het jaar 2017 gelden de volgende
openingstijden:
Telefonische bereikbaarheid op maandag t/m
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur (op maandagen
tot 20.00 uur).

Nieuwjaar
Gesloten vrijdag 30 december
vanaf 12.00 uur
Gesloten dinsdag 3 januari 2017
tot 10.00 uur (Nieuwjaarsreceptie personeel)
Voor dringende meldingen met betrekking
tot gemeentewerken die niet uitgesteld kunnen worden, mag u het storingsnummer 06
- 23 49 82 49 bellen.
Het gaat hier dus uitsluitend om dringende

van het inzetten van een vaste vrijwilliger.
De hulp kan onder meer bestaan uit een
wandeling maken, een spelletje, aanwezig
zijn of het bieden van een luisterend oor.
Informatie
Heeft u een ondersteuningsvraag die door
de Vrijwilligerszorg Horst aan de Maas beantwoord kan worden? Of heeft u na het lezen
van dit artikel interesse om als vrijwilliger aan
de slag te gaan? Neem dan contact op met
de coördinator: Ria Bouten, 06-52669570,
riabouten@proteion.nl

Opening van de publieksbalies: op
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Daarnaast is alleen de afdeling Burgerzaken
op maandag geopend van 9.00 tot 20.00 uur.
Snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs
kan van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie
afgehaald worden.

Bestuur en medewerkers gemeente Horst aan de Maas

wensen u fijne feestdagen
en een goed en gezond 2017
Beperkt aanbod weekmarkt 27 december
Tijdens de weekmarkt van dinsdag 27 december wordt er maar een beperkt aantal producten
aangeboden.
Meerdere marktkooplieden genieten die week
van wat vrije dagen.De markt zal zich concen-

treren nabij het Lambertusplein. Dinsdag 3 januari 2017 is er weer een volledige weekmarkt.

Bekendmakingen

De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van het
gemeentehuis, in de bibliotheek en op de website www.horstaandemaas.nl

Vrijwilligerszorg Horst aan de Maas

Begeleiding
Regelmatig vindt er overleg met de coördinator
Vrijwilligerszorg plaats. U wordt ingewerkt,
begeleid en krijgt de mogelijkheid tot
het volgen van ondersteunende
bijeenkomsten.

Sluiting gemeentehuis en
Openbare Werken in december

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
Midden Peelweg
Kerkbosweg ongenummerd
Peelheideweg 12

Lottum
Zandterweg 14

Broekhuizenvorst
Broekstraat 6

Meerlo
De Kievit 15

Grubbenvorst
Venloseweg sectie C nr.
6562
Losbaan 21
Hagelkruisweg 3

Melderslo
Broekhuizerdijk 16d

Horst
Americaanseweg ongenummerd
Kerkstraat 1, 3, 3a, 3b, 3d,
5 en 5a

Hazenkampweg 9, sectie L
nr. 1263

Sevenum
Boekweitstraat 28
Steeg 43a
Peelstraat ongenummerd
Wolfsklauw 31
Horst aan de Maas
Rectiﬁcatie ontwerp-bestem-

mingsplannen Trade Port Noord
- Railterminal & Spoorse aanpassingen in Venlo en Horst aan de
Maas, Milieueffectrapportage
Trade Port Noord – Railterminal
& Spoorse aanpassingen alsmede een ontwerp-omgevingsvergunning voor de activiteiten
milieu en bouwen spoorwegemplacement in Horst aan de Maas
Bedrijventerrein Trade Port Noord
Venlo; Vaststelling Nota
Industrielawaai Trade Port Noord
en Trade Port West
(niet gezoneerd deel) en de Nota
Omgevingsveiligheid Klaver 4,
Railterminal en Spoorse Aanpassingen
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Informatie voor en over mantelzorgers in Horst aan de Maas

Zorgen voor elkaar,
dat doen we samen!
December 2016

Mantelzorgers in het zonnetje
In het kader van de Dag van de Mantelzorg werden in november mantelzorgers een middag in de watten gelegd. Meer dan 400 gasten genoten van de activiteiten op drie locaties: op 7 november was er op het
Citaverde College in Horst een Proeverij Party. In de Torrekoel in Kronenberg genoten mantelzorgers op 10 november van een heerlijke high tea, modeshow en tombola. En op 12 november was er een lunch en
theatervoorstelling van “Gewoon doen” in het parochiehuis in Tienray. Dank aan de vele vrijwilligers en de 64 sponsoren die dit mogelijk maakten!

Chocoladeletters


Aanmeldkaart mantelzorgactiviteit Horst a/d Maas
Naam mantelzorger:
Adres:
PC en plaats:
E-mail:
Ik geef mij op voor
één van de volgende
activiteiten:

Proeverij Party van dranken en hapjes, Hegelsom op 7 nov.
High Tea en modeshow, Kronenberg op 10 nov.
Lunch & theatervoorstelling ‘Gewoon doen”, Tienray op 12 nov.

Ik kom met 1 / 2 personen (doorhalen wat niet van toepassing is)

Mantelzorgers zorgen
het hele jaar voor hun
naasten. Dat is heel bijzonder. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat
is het niet. Sinterklaas
én de gemeente Horst
aan de Maas bedankten hen hartelijk voor
hun inzet. Daarom kregen ruim 600 mantelzorgers een heerlijke
chocoladeletter. John
van de Pas van Passi
pakte ze allemaal
hoogstpersoonlijk in.

Dieetwensen:

Jij bent (te) goed!

Stuur op naar: Steunpunt Mantelzorg Horst aan de Maas
Antwoordnummer 1502 - 5800 WB Venray (postzegel plakken niet nodig!)
Langdurig zorgen voor iemand kan heel intensief zijn. Een mantelzorg verdient het om af en toe
verwend te worden. Met deze tegoedbon kunt u dat heel eenvoudig doen. Knip uit, vul in en geef deze
bon aan een mantelzorger. Want zorgen voor elkaar, dat doen we toch samen?

Jij bent

TE GOED
bon

Te goed bon voor:
0

een heerlijke maaltijd

0

boodschappen doen

0

even de zorg overnemen

0

de klus naar keuze

0

auto met privé chauffeur
…………………… ……………………………… ……………………………………

Deze tegoedbon heb ik voor jou gemaakt, omdat ik weet hoe druk je bent.
Ik wil graag ook wat doen, zodat je even wat tijd voor jezelf hebt. Je verdient het!

Mantelzorgboom
geplant in Horst
Sinds 10 november staat er
een heuse mantelzorgboom
aan de Deken Creemersstraat
in Horst, vlakbij
Dienstencentrum Mikado.
De boom verwijst
naar de eretitel 'Meest
mantelzorgvriendelijke
gemeente van Limburg in 2016',
die het Platform Mantelzorg
Limburg heeft toegekend aan de
Gemeente Horst aan de Maas.
Het planten van de
Mantelzorgboom gebeurde
in aanwezigheid van
mantelzorgers, leden van
de Burgeradviesraad, het
Steunpunt Mantelzorg,
beleidsmedewerkers van de
Gemeente, wethouder Birgit op
de Laak, voorzitter Nic Hamers
en andere leden van PML en
boomkweker Wim van Loon.

Colofon

Deze pagina wordt verzorgd door Steunpunt Mantelzorg van
Synthese en de gemeente Horst aan de Maas.

Steunpunt Mantelzorg Anja Damhuis / Saar Bloemers
Telefoon: (077) 397 85 00 Email: info@synthese.nl
Facebook.com/steunpuntmantelzorgnoordlimburg (Als u op ‘vind ik leuk’ klikt, krijgt u regelmatig informatie).
Gebiedsteam Heeft u behoefte aan individuele ondersteuning?
Neem dan contact op met het Gebiedsteam.
Tel. (077) 477 97 77 Internet: www.horstaandemaas.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.

Betrokkenheid
Als fractie hebben we regelmatig op locatie overleg en dat is
top. Zo zijn we de afgelopen periode al op diverse plekken geweest.
Van gemeenschapshuizen, de schutterij, plaatselijke ondernemers tot
verenigingen, waar we bij allen altijd hartelijk ontvangen werden.
Vaak starten we dan met een
rondleiding en horen we uit eerste
hand wat mensen inspireert, waar
men tegenaan loopt, wat goed gaat,
maar ook wat beter kan en dat alles
specifiek in relatie tot de lokale

overheid. Dit helpt ons vervolgens
in ons werk als raadslid en fractie.
En niet onbelangrijk, het maakt het
ook nog leuker. Betrokkenheid is van
groot belang en helpt de uiteindelijke
besluitvorming. Aanstaande raad-

sagenda staat een aantal belangrijke
projecten op de agenda. Denk aan
bijvoorbeeld glasvezel, ’t Gasthoês, de
renovatie van tennisbanen in Sevenum,
de zwemvoorziening en Afslag 10.
Het bijzondere aan al deze projecten is
dat er een ongekend grote bijdrage van
onderop aangeleverd wordt. Dit creëert
wederom een enorme betrokkenheid
en een hoop enthousiasme. De kunst is
dit samen vast te houden en daarin zie

ik ook voor ons als raad een grote rol
weggelegd. Deze zou vooral faciliterend
en meedenkend moeten zijn en vooral
niet remmend mogen werken. Maar
let wel, dit is makkelijker gezegd dan
gedaan daar het jaren anders gegaan
heeft. Een mooie uitdaging dus waar
we met z’n allen voor staan!
Loes Wijnhoven,
CDA Horst aan de Maas

Alles heeft zijn prijs
Vorige week stond ik in de rij bij de boekwinkel. Een flinke rij!
Ik verheugde me op het boek dat ik zou gaan kopen en stond me af te
vragen hoe lang het al geleden was dat ik voor een boek in de rij stond.
Om mij heen werd wat gemopperd, geklaagd, gezucht en gesteund.
Opmerkingen als: “Kunnen ze niet meer personeel inzetten?” en
“Kunnen ze dat niet thuis inpakken?”
Ik was er verbaasd over en raakte
in gesprek met mijn al wat oudere
buurman. Ik zei: “Ik kan me niet
heugen wanneer ik voor het laatst in

de rij heb gestaan in de boekwinkel.”
“Ik ook niet”, zei hij. “Maar dit is wel
de laatste keer. Ik bestel het volgende
wel weer via internet. Er is niks aan om

in de winkelstraat te lopen, de helft
van de winkels staat leeg, als er een
winkel is hebben ze niet wat jij zoekt of
je staat een half uur in de rij.” Ja…als
we allemaal via internet gaan bestellen
gaat dat altijd ten koste van de gewone
winkels en worden de ondernemers niet
gestimuleerd om hun collectie zoveel
mogelijk up-to-date te houden, je mist
de spontane ontmoetingen en je moet
wachten op je bestelling. Kortom: als we

willen dat het centrum levendig blijft,
zullen we de plaatselijke ondernemers
moeten bezoeken, onze inkopen daar
zoveel mogelijk moeten doen. Natuurlijk
is het soms makkelijker om te bestellen
via het internet maar als het even kan,
maar denk aan de plaatselijke ondernemer voor leefbare centra. En nu, snel
naar huis. Lekker lezen.
Wietje Selen,
PvdA Horst aan de Maas

Een nieuw zwembad, ‘t Gasthoes revitaliseren, ja of nee…
Komende raadsvergadering staat de raad voor moeilijke besluiten.
Ze moet “Kiezen voor nieuwbouw van een zwembad binnen de sportzone”
en voor een “totale revitalisering van het sociaal cultureel centrum
’t Gasthoes en omgeving.”
Het zwembad. De gemeente
heeft een ‘denktank’ gevraagd mee te
denken. In deze denktank zitten onder
andere actiecomité ‘t Zwembad mót
blieve, zwemvereniging HZPC en de
duikvereniging. Volgens de denktank
is een nieuw zwembad haalbaar.
Wel moet dan het aantal bezoekers
flink opgekrikt worden en bijna

verdubbeld. De denktank hoopt meer
bezoekers te trekken door onder meer
ruimere openingstijden en natuurlijk het
nieuwe bad. Ook vindt de denktank dat
de gemeente eigenaar moet blijven van
het zwembad en de gebruikers invloed
moeten hebben op de organisatie en
het beleid. En zeker geen commer
ciële exploitant. Het college volgt

het advies van de denktank deels op.
Wel een nieuw zwembad maar niet de
gemeente als exploitant. Er volgt een
brede marktconsultatie om gegadigden
te vinden die het bad wil exploiteren.
Maximale gemeentelijke bijdrage:
460.000 euro per jaar. Kritische noot D66
aan de wethouder: “Wat als de uitbater
failliet gaat door bijvoorbeeld te weinig
bezoekers?” ‘t Gasthoês met omgeving
kost 12,5 miljoen euro. De provincie
draagt 5 miljoen bij. Dat is bijna zeker
volgens het college. De jaarlijkse bijdrage in de exploitatie is 200.000 euro

NU MET

€ 250,-

STARTPREMIE*

Krantenbezorgers
gezocht in Horst
• Gratis krant & bonusregeling
• Verdiensten € 170,- per maand
• Uurtje werk per dag
• Bezorging doordeweeks voor

en de kapitaallasten bedragen jaarlijks
286.000 euro. De eerste jaren komen
daar jaarlijks enkele tonnen bij wegens
het ‘herbergconcept’ en aanloopsubsidies. Beoogd doel: een bruisend sociaal
cultureel centrum met een cultuur+
functie voor onze eigen gemeente
en dat tegelijk een rol vervult in het
regionale. Echter, wat betreft de duurzaamheid is er nog een weg te gaan.
Wel moge duidelijk zijn dat nietsdoen
met het huidige Gasthoês op termijn
sluiting tot gevolg heeft. Maar vindt u
dat de voorgestelde revitalisering dit

Gezocht

mag kosten. Het plan is gebaseerd
op een droomscenario, bedacht door
een zogenaamde ‘kopgroep’, daartoe
gevraagd door de gemeente. Hebt
u een mening over de haalbaarheid
van een nieuw zwembad, wel of niet
middels een commerciële exploitant?
En wat is uw mening over de revitalisering van ’t Gasthoês en omgeving?
Laat het ons weten en mail naar
josgubbels41@gmail.com Wij vinden
uw mening van groot belang.
Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas

Oproepchauffeur m/v
(o.b.v. een 0-uren contract)

Om vrachtwagens te halen/te brengen, onderdelen te halen, etc.
Heb je een CE-rijbewijs en zin om deel uit te maken van ons
enthousiaste Walkro-team, dan horen wij dat graag.
Bel voor meer info met:
Walkro Grondstoffen BV,
Columbusweg 22 Venlo,
tel. 077-3876000 of info@walkro.eu

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

07:00 en op zaterdag voor 07:30
* € 125,- na 3 en 6 maanden bezorgen

Meld je aan op

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

en zo 19
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GEPLUKT Frencis Fransen

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.

pand vond. “Ik zei toen al: hier wil ik
later wonen,” vertelt Frencis. “Ik ben
echt verzot op oude huizen. Die mooie,
oude sfeer moet je echt voelen en
respecteren. Ik vind het fijn om bezig te
zijn met de ziel van het huis.”
Frencis en haar echtgenoot Albert
hebben altijd al graag een oud huis of
boerderij als thuishaven willen hebben.
Ze gingen jaren geleden kijken naar
hun huidige Apostelhuis in
Griendtsveen. “Toen we door de tuin
liepen, dacht ik bij mezelf: dit is echt
voorbestemd. Ik vind het echt een
voorrecht en ben heel dankbaar dat we
hier mogen wonen. Het is zo
fantastisch.” Ze hebben het huis in
1997 gekocht en meer dan drie jaar
waren ze bezig met verbouwen.
“Er zat niet eens een dak meer op,”
lacht Frencis. “Het is echt ons
droomhuis.” Zo’n 26 jaar geleden
leerden Frencis en Albert elkaar kennen
bij Racketsport in Deurne. “Het was
meteen liefde op het eerste gezicht,”
aldus Frencis. Ze hebben een zoon en
dochter, de 12-jarige Jannick en zijn
twee jaar jongere zusje Sjors.
Beiden gaan in Griendtsveen naar
school.

Ik ben graag
creatief bezig

Ze houdt onder meer van koken, schilderen, handwerken en fotograferen. Daarnaast heeft ze al twintig jaar een
eigen praktijk als acupuncturist. Samen met haar gezin woont zij in het huis wat ze toen ze klein was al mooi vond.
Deze week wordt Frencis Fransen (45) uit Griendtsveen Geplukt.
Frencis is geboren en getogen in
Deurne. Al toen ze jong was, ging ze

geregeld naar Griendtsveen om te
schaatsen als er ijs lag op de vaarten.

PUZZEL
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Door haar werk als acupuncturist
heeft ze veel mensen ontmoet en
geholpen. Een aantal verhalen uit haar
praktijk is gebundeld in haar boek
Thuis. Frencis is duidelijk in wat ze
haar lezers met Thuis wil meegeven.
“Hopelijk maak ik mensen bewust van
het feit dat je elke dag een herinnering
kan maken en dat ze moeten geloven
in hun eigen dromen,” vervolgt ze.
“Met alle gesprekken die ik gevoerd
heb, zou ik zó nog tien boeken kunnen
schrijven. Er gebeurt veel in de wereld,
alleen hebben we maar weinig echt
contact. Iedereen is druk bezig met de
moderne media. Het is zo veel fijner
om een hand op je schouder te voelen.
Ik wil mensen bewust maken van wat
ze echt nodig hebben in het leven.”

’Hier ben ik
thuis’
Dromen van verre reizen naar
pakweg Australië heeft Frencis niet.
Ze is ontzettend blij met wat ze
nu heeft. “Mijn overgrootvader en
-moeder en mijn oma komen ook
uit Griendtsveen. Uit dit dorp wil ik
nooit meer weg. De rest en stilte van
Griendtsveen is zo mooi. Hier ben ik
thuis.”

Peter Hendriks Horst B.V. is een multifunctioneel bedrijf gespecialiseerd in de handel, commissie,
op- en overslag, en transport in groenten en fruit; gevestigd op het ZON Fresh Park terrein te Venlo.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:

JUNIOR-TRANSPORTPLANNER
Vereisten:
• Kennis van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal.
• Lichte administratieve werkzaamheden behoren tot de
functie.

M/V

• Stressbestendig.
• Affiniteit met de AGF-handel is een pré.
• Bereidheid tot werken in verschoven diensten.
• Assisteren bij laden en lossen van wagens.

FULLTIME CHAUFFEURS BENELUX M / V
PARTTIME CHAUFFEURS BENELUX M / V
CHAUFFEURS VOOR DE ZATERDAG M / V
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Gaarne Uw reactie te richten aan:
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Peter Hendriks Horst B.V., t.a.v. de heer P. Hendriks, Venrayseweg 116c,
5928 RH Venlo, Tel : 077 - 387 02 22, Fax: 077 - 382 19 37, email: peter.hendriks@peterhendriks.nl
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Geloven in eigen
dromen

Wij zijn op zoek naar:

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.

9

Ze wees altijd naar een huis in het
kleine dorpje, omdat ze dat zo’n mooi

Als Frencis over haar hobby’s
begint, volgt er een hele lijst
met creatieve bezigheden.
“Koken, schilderen, handwerken en
beginnend fotograferen. Ik ben graag
creatief bezig. Zo kan ik bijvoorbeeld
geen muzieknoot lezen, maar als ik me
heel goed concentreer kan ik gewoon
een muziekstuk spelen.” Naast al haar
hobby’s is Frencis acupuncturist van
beroep (acupunctuur is een onderdeel
van een behandelmethode in de
traditionele Chinese geneeskunde red.)
Ze heeft al ruim twintig jaar haar eigen

praktijk, die aan haar huis is gebouwd.
Ze begon haar opleiding in 1997 nadat
ze twee jaar eerder drie wervels in
haar rug brak door een ski-ongeval.
“Ik deed een introductiecursus in de
Chinese Geneeswijzen, en vond het
meteen interessant. Ik heb echt van
mijn hobby mijn werk kunnen maken.”
Ze is dankbaar dat ze aan haar eigen
huis kan werken. “Ik vind het belangrijk
om mijn kinderen uit school te zien
komen.”

8

Vereisten:
• Flexibele instelling.
• Ervaring gewenst, affiniteit met groenten en fruit is een
pré.

• Rijbewijs BCE + code 95.
• 55+ en 65+ geen bezwaar.
• Mogelijkheid om één of meerdere (vaste) dagen
per week te werken.

Kerstfeest met uw keurslager
een greep uit ons assortiment

GOURMETSPECIALITEITEN
Compleet gourmetpakket,
samengesteld met de
lekkerste ingredienten
• 250 gram vlees per persoon
U kunt 6 verschillende
soorten vlees kiezen:
• kipﬁlet
• lamsﬁlet
• slavinkjes
• varkensschnitzel
• lamsrack
• kogelbiefstuk
• hamburgertjes • worstjes
• kipsaté
• shoarma
• kalfsoester
• garnalen
• visspiesjes
• biefreepjes met roerbakgroente
• kipreepjes met roerbakgroente

• saladepakket bestaande uit
stokbrood, kruidenboter,
knoﬂooksaus, barbecuesaus,
cocktailsaus, zigeunersaus,
pastasalade, barbecuesalade,
huissalade, aardappelsalade
en koude schotel
• gesneden champignons
• gesneden uienringen
• aardappelkrieltjes

Nu slechts € 12,50 pp
graag even bestellen

MAAK 6 DAGEN KAN
S OP € 100,00 VLEE
Bij aankoop van uw
S!
boodscha
ppen ontvangt u een
Het winnend lotnum
lotnummer.
mer wordt de volgen
de dag bekend gemaa
Kijk in onze winkel en
kt.
op de facebook-pagin
a Keurslager Crist Co
of u de gelukkige winn
ppens
aar bent. Ac
tie loopt van 19 tot en

met 24 december 201

6.

LEKKER GROOT VLEES
Wij hebben voor u
diverse heerlijke
stukken vlees
in huis gehaald
• rosbief
• fricandeau
• braadvlees
• kogelbief
• ossehaas
• lamsvlees
• kalfshaas
• kalfsfricandeau
• black angus biefstuk
• black angus carpaccio rollades
• Livar varkensvlees

EXTRA VOORDEEL
Bij aankoop van een kilo
VARKENSHAAS
krijgt u € 4,00 korting

BESTEL TIJDIG UW
WILD EN GEVOGELTE!
De rest is

100% gegarandeerd
op voorraad!

BEENHAMMEN
Wij hebben de lekkerste
beenhammen voor u klaargemaakt,
in diverse modellen.
Heerlijk zacht gemarineerd in
een heerlijke wijnmarinade.
U hoeft de ham alleen maar warm
te maken en te serveren met een
heerlijke romige saus. Wij snijden
de ham graag op maat voor u.

Laat u eens lekker verrassen!

ONZE SPECIALITEIT
Diverse rollades
• runderrollade
• kiprollade
• kalkoenrollade
• varkensrollade
• kalfsrollade
• carpacciorollade

Ook gevulde rollades
VOOR AL UW WILD

• met appel/kaneel
• met gekruid gehakt
• met fruit
• met kruidencrème
• met gedroogde zontomaatjes

Wij hebben een groot
assortiment wild in
huis
• eendeborstﬁlet
• wild konijn
• reepeper
• reebiefstuk
• hertenbiefstuk
• hazenpeper
• konijn
• konijnenbout
• hazerug
• hazebout
alles met de juiste kruiden
en smaak

alles wordt op maat gemaakt

DIVERSE HEERLIJKE
PATÉS
• nootpaté
• wildpaté
• boerenpaté
• cranberry paté
• kerstpaté
• reepaté
dit alles met een heerlijke
veenbessenconfiture

WIJ HEBBEN OOK
VEEL KANT-EN-KLARE
LEKKERNIJEN
• gevulde stokbroden
• worstenbrood
• konijnenbout met saus
• varkenshaas in bladerdeeg
• borrelhapjes schalen
• ciabatta

Verstand van lekker eten!
Crist Coppens
St. Lambertusplein 5, Horst, tel. 077 398 37 94
www.coppens.keurslager.nl
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Terechte overwinning
RKSV Meterik

Kessel wint
van Sporting ST

Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Het eerste team van voetbalvereniging RKSV Meterik speelde op zondag 11 december een uitwedstrijd tegen
DSV uit Sint Anthonis. Voor de Meterikse supporter een vreemde gewaarwording, om deze keer niet voor groen-wit
te juichen, want in die kleuren speelde DSV. Dan maar voor rood juichen.

Door: voetbalvereniging Sporting ST
Voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen-Tienray ontmoette zondag
11 december VV Kessel. Het eerste gedeelte van de wedstrijd was rustig,
met enkele kansjes voor VV Kessel.

Dit juichen kon al vrij snel. Na
in de eerste minuut nog vrij slapjes
te schieten, was de voorzet van Piet
Steeghs één minuut later dusdanig op
maat dat Dirk van Rengs deze simpel
in de bovenhoek kon koppen, onhoudbaar voor de keeper. De intenties
waren duidelijk en het eerste kwartier
zeker voor Meterik, met een kopbal
op de bal en de rebound net over. Een
2-0- voorsprong was niet onverdiend
geweest. Langzamerhand ontworstelde
DSV zich aan de Meterikse druk en ook
de koploper kreeg zijn kansen. Maar
na een goede aanval bracht Bram Arts
op de doellijn redding, tot opluchting van het Meterikse publiek. Na

diverse kansen over en weer werd de
doorgebroken Dré Peeters binnen het
strafschopgebied vastgehouden, deze
terechte pingel werd door Dirk van
Rengs beheerst ingeschoten. De mooiste van de middag kwam toch op naam
van Piet Steeghs, van 20 meter krulde
hij de bal in de linkerbovenhoek, geen
schijn van kans voor de te ver van zijn
doel geposteerde keeper. Dit gebeurde
in de 44e minuut. Na een gemiste
handsbal door de scheidsrechter en
wat onoplettendheid zag DSV toch kans
om voor rust de aansluitingstreffer te
scoren. Dat beloofde nog wat voor de
tweede helft.
De eerste grote kans was nu ook

weer voor Meterik, waar de uitkomende keeper struikelde over de bal,
Piet Steeghs was er als de kippen bij
om dit buitenkansje op te pikken.
Zijn inzet was helaas net te zacht en
kon van de doellijn worden gered,
beide ploegen wilden wel met kansen
over en weer. Maar binnen het zestienmetergebied was het te druk om goed
uitgespeelde kansen te creëren. De late
2-3 gaf DSV nog even hoop, met nog
één kans in de laatste seconde van de
royaal bijgetrokken tijd, kon Meterik
de terechte overwinning in de schemer
vieren en aansluiten bij de kop van de
vierde klasse F. Een mooie prestatie om
de winterstop in te luiden.

SVEB sluit 2016 af
met winst
Door: Geert Schatorjé, voetbalvereniging SVEB
De thuiswedstrijd van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen-Broekhuizenvorst tegen SV Oostrum stond zondag
11 december op het programma. Oostrum begon als nummer 4 van de 4e klasse F aan deze wedstrijd en SVEB als
nummer laatst.
SVEB startte goed en het spel
speelde zich in de eerste helft hoofdzakelijk af op de helft van Oostrum.
Pas in de twintigste minuut kwam
Oostrum voor het eerst gevaarlijk
voor het doel van SVEB, maar was het
ook meteen raak. Na een aanval over
links werd de bal hard ingeschoten,
Ruben Paardekooper redde in eerste
instantie fraai, echter de afvallende bal
werd door de attente Kenny Lommen
alsnog binnengeschoten, tegen de
verhouding in 0-1.
SVEB liet zich door deze tegenslag
echter niet uit het veld slaan en
zocht daarna weer volop de aanval.
Kon de doelman van Oostrum in de
dertigste minuut nog stijlvol redding
brengen op een prachtige kopbal van

Maik Vermazeren uit een voorzet van
Giel Seuren, vijf minuten later was
hij kansloos tegen een kopbal van
diezelfde Maik Vermazeren na een
strakke vrije trap van Sjors Schatorjé,
de zonder meer verdiende 1-1 was
een feit.
De aanvalsdrift van SVEB werd op
slag van rust beloond. Steff Hermans
kreeg de bal op rechts op een meter of
20 van het doel aangespeeld, controleerde deze en met een prachtige curve
deponeerde hij de bal met zijn linkerbeen in linker bovenhoek: 2-1.
Maar de eerste helft was nog niet
helemaal gespeeld. In de slotseconden kreeg Oostrum nog een corner
te nemen. Deze werd niet afdoende
weggewerkt en bleef ergens in het

zestienmetergebied van SVEB hangen,
wederom was het Kenny Lommen
die het gaatje zag: 2-2. SVEB liet zich
in de tweede helft terugdringen door
de tegenstander. Na een kwartier
kreeg SVEB weer wat meer grip op de
wedstrijd, echter Oostrum bleef in deze
fase sterker. Toch kwam SVEB weer op
voorsprong. Maik Vermazeren werd in
het zestienmetergebied vanuit het middenveld aangespeeld en werd bijkans
onder het gras getrokken door zijn
directe tegenstander. De scheidsrechter
wees resoluut naar de stip. Maik voltrok
zelf het vonnis in de 74e minuut: 3-2.
Oostrum werd zo gedwongen om
nog meer op de aanval te gaan spelen.
De grootste kansen waren in het slotkwartier echter voor SVEB.

Sporting ST werd terug gedwongen door VV Kessel en kwam weinig
tot niet in het spel voor. In de twintigste minuut kwam VV Kessel er wel
doorheen, een aanvaller op de vleugel
gaf een steekbal door het centrum bij
Sporting ST en de spits die op volle
snelheid lag ging één op één richting
de keeper. De keeper wilde de bal
voor de voeten van de spits wegplukken maar op dat moment tikte de
spits de bal er net langs. Hierdoor
kwam de spits in botsing met de liggende keeper. Die na het contact met
de spits het uitschreeuwde van de
pijn. De wedstrijd lag hierdoor enkele
minuten stil. De keeper werd met
een brancard van het veld gedragen.
Later blijkt uit een ziekenhuisbezoek
dat zijn ellenboog uit de kom is. De
keeper werd vervangen voor een
veldspeler omdat Sporting ST geen
reservedoelman had. De doelman
van het tweede was onderweg, Bas
van Aken, van origine een aanvaller,

nam plaats in het doel en dook bij de
penalty die VV Kessel kreeg door de
overtreding van de eerste doelman
de verkeerde hoek in. VV Kessel
probeerde deze doelman te passeren
via hoge ballen en afstandsschoten,
dit lukte ook in de dertigste minuut.
Verder hield Van Aken zijn doel schoon
als doelman. In de rust arriveerde
de keeper van het tweede elftal en
verliet Van Aken het veld. Acht minuten na rust was het ook voor deze
doelman de eerste keer dat hij het
balletje uit het netje kon halen naar
een goede aanval van VV Kessel. Na
65 minuten viel de 4-0. De zwarthemden hadden niet veel te bieden in
deze partij, ze kregen de tweede helft
een paar kleine kansen maar lieten
deze onbenut of de eindpass was niet
goed waardoor de kans verkeken was.
In de 79e minuut maakte VV Kessel
de 5-0 en binnen 60 seconden al de
6-0. Sporting ST had in aanvallend en
verdedigend opzicht weinig te bieden.

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

Kronenberg speelt gelijk
Door: voetbalvereniging SV Kronenberg
Het eerste team van SV Kronenberg heeft op zondag 11 december gelijkgespeeld tegen Koningslust. In de
laatste thuiswedstrijd van 2016 werd het 2-2 op sportpark De Heesbergen.
Kronenberg trof in Koningslust een
tegenstander van hetzelfde formaat.
Beide ploegen ontlopen elkaar niet
veel op de ranglijst. Koningslust zat
de laatste weken in een aardige flow.
In de laatste twee wedstrijden scoorden
de geel/zwarten maar liefst veertien
keer. Nadat om 14.15 uur het eerste
fluitsignaal klonk, werd duidelijk dat
Kronenberg gebrand was op een goed
resultaat. De ploeg speelde het eerste
halfuur goed voetbal en kwam middels
een parel van een doelpunt verdiend
op voorsprong. Een goed opgezette
aanval verdween op fantastische wijze
achter de Koningslust goalie. Kim was
de doelpuntenmaker: 1-0. Vlak hierna
kreeg Kronenberg wederom een dot
van een kans. Kim zette goed door op

rechts en bediende Koen bijna op maat.
De keeper van de geel/zwarten kon
echter net voorkomen dat Koen niet
in scoringspositie kwam. Vlak hierna
viel de gelijkmaker. De normaal zo
betrouwbare keeper van de oranjemannen ging onder de bal door en de spits
van Koninglust had vrije doorgang naar
het lege doel: 1-1. In het laatste kwartier van de eerste helft was Kronenberg
het kwijt. De tegen treffer kwam hard
aan. Ruststand was 1-1.

Mogelijkheid tot
scoren
Met alle goede bedoelingen begon
Kronenberg aan de tweede helft maar
het was Koningslust dat de gehele

tweede helft de bovenliggende partij
was. De ploeg kreeg ook een aantal
goede mogelijkheden om tot score te
komen en in de zestigste minuut was
het raak. Een voorzet bleef hangen
en door goed het lichaam te gebruiken kreeg de spits uit Koningslust een
niet te missen kans: 1-2. Kronenberg
probeerde het wel, maar kreeg aanvankelijk weinig klaar in de tweede helft.
Tot vlak voor tijd. Kim schoot een vrije
trap fantastisch in de kruising en het
stond 2-2. Met nog enkele minuten te
gaan was de wedstrijd weer helemaal
open en Koen leek zelfs op weg naar
een voorsprong. Hij werd echter hard
onderuit gehaald in het zestienmetergebied. De leidsman van dienst zag er
geen penalty in. Onbegrijpelijk.

WIJ WENSEN U

FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GEZOND 2017
WIJ ZIJN I.V.M. VAKANTIE GESLOTEN
18-12-2016 t/m 02-01-2017
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Dansschool Froxx scoort
Zege voor Sparta’18
hoog bij hiphopwedstrijden
Dansschool Froxx uit Horst heeft zaterdag 10 en zondag 11 december hoge resultaten behaald op verschillende
hiphopdanswedstrijden.

Door: voetbalvereniging Sparta’18
In de laatste wedstrijd voor de winterstop, op zondag 11 december,
heeft het eerste team van voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum
belangrijke punten gepakt. In de thuiswedstrijd tegen Baarlo werd, dankzij twee late treffers, de overwinning binnengesleept.

Beide ploegen hadden moeite om
tot goed voetbal te komen op het
slecht bespeelbaar veld (er mocht
niet op het kunstgras gevoetbald
worden). Toch kwam Sparta’18 al
na acht minuten op voorsprong
door een goal van Bart Schouten.
Verder gebeurde er weinig spannends in de eerste helft. De tweede
helft werd Baarlo sterker en maakte
de ploeg binnen drie minuten twee

goals, waardoor Sparta’18 tegen een
1-2 achterstand aankeek. Lang zag het
er naar uit dat Baarlo de punten mee
naar huis zou nemen. Echter zorgden
twee standaardsituaties in de slotminuten ervoor dat Sparta’18 won. Uit
twee corners scoorden Bart Schouten
en Stan Verhorstert in de 86e en
90e minuut. Belangrijke punten voor
Sparta’18 dat hiermee koploper blijft
in de tweede periode.

Koppositie

Oxalis wint derby
tegen Lottum
Door: korfbalvereniging Oxalis
Na de overtuigende overwinning van vorige week op NeCa, mocht het
eerste team van korfbalvereniging Oxalis uit Horst aan de Maas op
zondag 11 december in Lottum haar koppositie in de eerste klasse gaan
verdedigen in de derby tegen de nummer twee op de ranglijst, Lottum 1.
Een ploeg waar Oxalis het toch vaker moeilijk tegen heeft, ondanks de
laatste overtuigende overwinning van 9-18 in de veldcompetitie.

Het juniorenteam Ambition,
bestaande uit Bo, Emmy, Gwenn,
Hannah, Indy, Maartje en Nina, heeft
vorige regionale wedstrijd in Gemert
(in november) al de eerste prijs
gewonnen, nu hebben zij afgelopen
zaterdag in Eindhoven tijdens hun
eerste wedstrijd in de landelijke
competitie de tweede plaats weten te
behalen. Op deze landelijke wedstrijd
wist ook duo Benthe Sneeuw & Lisan

Hoebers de halve finale te bereiken.
Solist Anouk Vullings is uiteindelijk
14e geworden van meer dan 30 deelnemers.
Tijdens de regionale wedstrijd van
afgelopen zondag in Cuijk heeft het
adults team Game On, bestaande uit
Alissa, Imke, Karlijn, Kim, Lola en Sylke,
de eerste plaats behaald. Daarnaast
heeft solist Sylke Deters de vierde
plaats behaald, duo Benthe en Maartje

de vijfde plaats, duo Sylke en Mara
de derde en Lola en Alissa de tweede
plaats. Froxx geeft aan zeer trots op
alle dansers te zijn.
“Optreden voor een grote groep
mensen, alleen of in een team, vergt
veel durf en zelfverzekerdheid. Deze
dames groeien ontzettend in hun zelfvertrouwen en presentatie vaardigheden waar zij later in het leven veel aan
zullen hebben”, aldus Froxx.

Het openingsdoelpunt werd
gemaakt door Lottum, wat de dames
van Oxalis meteen op scherp zette.
Al gauw kwamen ze dan ook met
hun antwoord en werd de 1-1 gelijke
stand in het eerste kwartier omgezet
naar een 1-5 voorsprong. Lottum
kwam er af en toe even tussendoor,
maar Oxalis bleef hen steeds een
stap voor, wat resulteerde in een 5-10

ruststand. In de tweede helft bleef de
gastploeg de betere. Het gevarieerde
spel leverde mooie doelpunten op en
de royale winst van vorige week (1120) werd zelfs overtroffen. Eindstand
Lottum 1 - Oxalis 1: 8-21. Met deze
winstpunten slaat Oxalis een gat
van drie punten ten opzichte van de
tweede plaats die vanaf deze zondag
weer ingenomen wordt door Klimop.

Uitwedstrijd

Set Up verliest
van koploper

Praktijk voor
Homeopathie

Door: volleybalvereniging Set Up
De moeilijke uitwedstrijd tegen koploper Saturnus DS 2 uit Uden
stond op zaterdag 10 december op het programma voor het eerste
damesteam van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo.

C. Revet-Roth,
arts voor homeopathie
Lid van VHAN/AVIG

Boerenweg 38, 5944 EL Arcen
Telefoon: 077-4739212
06-46612437
E-mail: christine.revet@kpnmail.nl
www.homeopathie-arcen.nl

Autobedrijf

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

t/m 9 april 2017
Expositie in Museum de Kantfabriek

‘TEX-TIEL’
Wearable Art van Tiel Janssen.
© Fashion
Masterclass
Maastricht

www.museumdekantfabriek.nl

De jonge Meerlose ploeg van
coach Bart Schmeits begon heel
goed aan de wedstrijd en kon de
koploper prima partij bieden. Via een
goede service en een goede passing
konden de Meerlose meiden constant
een gaatje van twee of drie punten
houden. Na de time out van Udense
coach slonk deze voorsprong naar
17-19, maar Set Up bleef goed spelen
en liep weer uit naar 19-22. Toen vergat Set Up om deze set verdiend binnen te slepen en zag Saturnus puntje
voor puntje dichterbij komen. Bij een
stand van 23-23 gaf de ervaring aan
Udense zijde de doorslag en zo won
Saturnus DS 2 deze set uiteindelijk na
de hele set achter gestaan te hebben
tegen de jonge Meerlose ploeg met
25-23. Het spel van de eerste set gaf
hoop voor het vervolg maar dit liep
even heel anders. Saturnus startte
deze set heel erg sterk en liep via 8-1
ver uit. De Meerlose ploeg kon het
aanvallend vermogen van de Udense

ploeg niet stoppen, met name de
snelle middenaanval en de buitenaanval leverde Saturnus veel punten
op, daarbij kwam een opstellingsfout
waardoor het spel een aantal minuten
stil lag. Toen het spel hervat werd
ging Saturnus verder waar ze gestopt
was en via 16-2 werd de Meerlose
ploeg weggespeeld en werd deze set
met 25-6 verloren.
In deze set herpakte de Meerlose
ploeg zich enigszins en kon tot 9-7
redelijk bijblijven. De Udense koploper
ging een versnelling hoger spelen en
mede omdat de Meerlose ploeg de
service pass niet onder controle kreeg
en de aanval van Saturnus opnieuw
goed liep, kon de Udense ploeg
opnieuw weglopen naar 16-11 en
21-14 en 25-19.
Ook de laatste set werd verloren
door Set Up. Saturnus met al haar
ervaring speelde ook deze set erg
goed en won deze set via 14-4 en
18-7 erg overtuigend met 25-8.
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SV Melderslo-korfbalsters

Prinses Irene
maatje te groot
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo speelden zondag 11 december tegen
Prinses Irene 1 uit Nistelrode. Geen makkelijke ploeg, wist Melderslo uit
eerdere confrontaties. De wedstrijd werd gespeeld in sporthal De Berkel
in Horst.

Team O17-1 kampioen
Door: voetbalvereniging Sporting ST-SVEB
De samenwerking tussen voetbalverenigingen Sporting ST uit Swolgen-Tienray en SVEB uit
Broekhuizen-Broekhuizenvorst heeft op zaterdag 3 december het eerste resultaat opgeleverd.
Het O17-1 combinatieteam werd kampioen in de tweede klasse dankzij een overtuigende 6-0 zege op
SV Oostrum. Voor beide verenigingen een forse opsteker want het is lang geleden dat een ouder
juniorenteam kampioen werd in de tweede klasse. Met 22 punten uit negen wedstrijden en een
doelsaldo van +32 heeft dit team een prima prestatie neergezet.

Vanaf het begin van de eerste
helft ging het er vrij fel aan toe.
Hoewel Prinses Irene toen al wat
sterker was, lukte het SV Melderslo
om in de eerste helft bij te blijven.
Vooral verdedigend had de ploeg
het vrij goed dicht staan. Aanvallend
ging het iets minder soepel, maar
er werden doelpunten gemaakt.
Bij rust stond er een stand van 8-9
in het voordeel van Prinses Irene
op het scorebord. Na rust sloeg
het bij SV Melderslo om. De ploeg
werd aanvallend wat slordiger en
ook verdedigend werden er meer

fouten gemaakt dan in de eerste
helft. Hierdoor kon Prinses Irene
uitlopen. Aanvallend lukte het op
een gegeven moment helemaal niet
meer bij SV Melderslo. Er werd weinig
gecreëerd en veel aanvallen waren
na één schot op de korf afgelopen.
Prinses Irene bleef daarentegen
erg effectief en was daarmee in de
tweede helft duidelijk een maatje
te groot voor de Melderslose
korfbalsters. De wedstrijd eindigde
uiteindelijk in een stand van 12-21,
waarmee SV Melderslo terugzakt naar
een vijfde plaats in de Hoofdklasse.

Dames geven wedstrijd af

Heren Hovoc stevig aan kop
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste herenteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst reisde op zaterdag 10 december naar Budel om
het op te nemen tegen Ledub HS1. Het eerste vrouwenteam van Hovoc DS wachtte thuis VC Volta / Flip Schoonmaak
DS1 uit Beers op.
De heren moesten naar de
lantaarndrager van de competitie, doch
had deze tegenstander bijna altijd een
punt weten te pakken. Ledub wist
Hovoc in de eerste set moeiteloos
mee te nemen in hun spel. De Hovoc
heren werden meteen onder druk
gezet en scoorde moeilijk. Hovoc bleef
lange tijd in het ritme van Ledub.
Uiteindelijk kwam Hovoc los en nam
de eerste set in ontvangst (22-25).
De daaropvolgende set wist Ledub
goed bij te blijven. Tot de 14 punten.
Daarna waren het sterke service series
van Hovoc die ook de tweede set
binnen haalde (16-25). Het ritme van
de heren Hovoc was weer helemaal

terug en de laatste twee sets gingen
met 14-25 naar Horst. Met vijf punten
erbij staat de eerste mannenmacht
met tien punten los op de nummer
twee. Zaterdag 17 december wacht de
laatste tegenstander voor de kerststop.
HLB Van Daal, nu nummer drie op de
ranglijst. Deze wedstrijd zal bij winst
het gat met de top vergroten.
Voor de dames beloofde het een
spannende wedstrijd te worden, want
beide teams staan naast elkaar onder
in het klassement met maar 1 punt
verschil. De eerste twee sets werden
overschaduwd door sterke serviceseries
van de dames uit Beers. Het lukte
niet om deze service onder controle

te krijgen en weinig kansen werden
benut. Daarbij speelde een hoge
persoonlijke foutenlast mee en werd
verloren met 15-25 en 14-25. De derde
set begon Hovoc grip te krijgen op het
spel van VC Volta. De set liep ruime
tijd gelijk op, tot Hovoc een tandje bij
zette. Deze keer trok VC Volta aan het
kortste eind en won Hovoc met 25-19.
De laatste set waren beide teams tot
het einde aan toe aan elkaar gewaagd.
Alle zeilen moesten worden bijgezet
om de gelopen achterstand in te halen.
Ondanks een sterke serviceserie aan
het einde werd de set met 23-25
afgegeven en daarmee de wedstrijd
met 1-3.

077 398 64 66 | www.kapperscompanyhorst.nl

Westburg is op zoek naar een:

bedrijfsleider
glastuinbouw
snacktomaten m/v
Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid
binnen een enthousiast team, waarbij jij tussen
management en medewerkers opereert.
Een dynamische werkomgeving waarin ontwikkeling
en groei van onze medewerkers centraal staat.
Herken jij jezelf in bovenstaand proﬁel,
dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie met CV.
Deze kun je richten aan ton@WestburgBV.nl

ST Meterik/America JO19-1 kampioen
Door: voetbalverenigingen AVV America en RKSV Meterik
Dankzij een krappe 2-1 overwinning is ST Meterik/America JO19-1 kampioen geworden in de
tweede klasse 05. Het winnende doelpunt werd pas in de laatste minuut gescoord. “Een zeer mooie
prestatie van de jongens uit America en Meterik, temeer omdat de jongens dit seizoen voor het eerst in
een gezamenlijk team aan de competitie hebben deelgenomen”, aldus beide clubs.

Meer informatie over de
vacature, scan de QR code
of ga naar de website:
www.westburgbv.nl
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Melderslo doorbreekt negatieve
reeks met overwinning
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste team van voetbalvereniging SV Melderslo speelde op zondag 11 december tegen VV Resia uit
Wellerlooi.
Deze middag moest het verschil
gemaakt worden om niet al te ver weg
te zakken op de ranglijst. Melderslo
opende goed in de eerste tien minuten
en kreeg kansen waarmee zij de thuisploeg al vroeg op afstand hadden kon
zetten. Dit gebeurde helaas niet en Resia
nam het initiatief geleidelijk aan over.
Bij balverlies ging het mis rond de 35e
minuut. Rob Driessen maakte zijn eerste
overtreding en kreeg meteen geel. Geel,
dat kort daarvoor ook al aan Caspar de
Swart werd getoond na een paar over-

tredingen op rij. Uit de vrije trap kopte
Resia fraai de 1-0 binnen. Melderslo was
enigszins de weg kwijt. Er was te weinig
samenhang. Gelukkig herpakte het elftal
zich een beetje kort voor rust. Na eerst
een kans voor Stijn Vullings, was het
Bart Verheijen die vanaf links overtuigend de gelijkmaker laag binnenschoot
in de verre hoek. In de 58e minuut
speelde Bart Verheijen een bal op maat
diep voor Gijs Coenders die de 2-1 voor
Melderslo maakte. Gijs had het moeilijk
deze middag, dus hij kon deze opsteker

goed gebruiken, evenals het gehele
elftal overigens. Het was Melderslo dat
wederom toesloeg en de voorsprong in
de 75e minuut uitbouwde naar 3-1. Maar
alweer niet lang daarna speelde Caspar
de Swart zich keurig vrij en wist de
keeper van Resia te verschalken met een
zeer fraaie boogbal waardoor de eindstand van 4-1 een feit was. Punten in de
pocket in deze toch wel zeer belangrijke
wedstrijd. Als het al niet voor de stand
is, dan wel voor het moraal binnen het
elftal.

Wittenhorst speelt teleurstellend
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
In de laatste wedstrijd van dit jaar probeerde het eerste team van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst
er een schitterend slotakkoord van te maken, maar het verliep helaas geheel anders. Deze zondag 11 december
wist tegenstander VV Schaesberg uit Landgraaf echter precies waarom het ging en speelde hier ook naar.
Het eerste fluitsignaal van
scheidsrechter Bezemer uit Dordrecht
gaf meteen aan dat de tegenstander
fysiek en veel dadendrang had. Dit
kwam dan ook snel tot uiting. Uit een
keurige voorzet stond de gevaarlijke
Danny Latten geheel vrij en deze kon
vlekkeloos inkoppen: 0-1. Wittenhorst
stond dus voor een extra opgave. Hoe
uit deze situatie te komen en hoe moet
je dit aanpakken? Met meer lef en
charisma kom je al een heel eind. In de
23e minuut werd een eerste plaagstoot

afgeleverd door Danny Bongers. Hij
schoot in goede positie net naast. De
beste mogelijkheid kwam er dan toch
voor de rust. Uit een goede combinatie
met Willem Heijnen werd de vrijstaande Frank Peeters bereikt. Hij kon
jammer genoeg niet de gelijkmaker
binnenschieten. Een donderspeech in
de pauze was nodig, maar het resultaat
werkte geen vruchten af. Meteen in de
eerste minuut werd een afvallende bal
niet voldoende weggewerkt en Dirk
Hupperts was er als eerste bij. Dit bete-

kende de 0-2. Wittenhorst probeerde
hierna nog wat te veranderen. Het ging
inderdaad met meer pressie spelen
en dan zag je dat Schaesberg toch wat
problemen kreeg. Een bewijs dus dat
dit een teleurstellende wedstrijd was
en dat met deze speelwijze weinig of
geen punten verdiend gaan worden.
Gelukkig dat de winterstop voor de
deur staat. De accu moet opnieuw
opgelaaid worden en hopelijk zullen
op 22 januari de geblesseerden hun
opwachting kunnen maken.

VC Athos MC-2
Kampioen
Door: volleybalvereniging VC Athos
Het team MC-2 van volleybalvereniging VC Athos uit
Sevenum is op zaterdag 10 december kampioen geworden.
Deze dag moest het team nog drie sets winnen om het
kampioenschap binnen te halen. Dat was niet eenvoudig,
want tegenstander Argos liet zien dat ze niet voor niets twee
staat en bood uitstekend tegenstand. Maar Athos hield de
zenuwen onder controle en wist de wedstrijd in vier sets te
beslissen met 3-1. Tot grote vreugde van het aanwezige
publiek en de speelsters zelf werd zo het kampioenschap
binnengehaald.

Wij zoeken een fulltime

grafisch afwerker
Heb jij een enthousiaste en flexibele werkhouding en enige jaren ervaring met
grafische afwerkingsmachines? Ben je ook nog eens op korte termijn beschikbaar?
Stuur dan een e-mail met je c.v. en motivatie naar
vacature@kempencommunicatie.nl t.a.v. Ingrid van Kempen
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Anne Raassens
12
Citaverde
Horst

Wat is je favoriete sport?
Handballen. Dit speel ik al 1,5 tot
twee jaar. Ik vind dit erg leuk om te
doen, omdat het een teamsport is en ik
een leuk team heb. Met dit team heb ik
ook al vaker wedstrijden gespeeld en
gewonnen.
Wat doe je aan sociale media?
Ik heb een Instagram- en een
Facebook-account. Deze twee vind ik
het leukst, omdat je veel foto’s en
filmpjes kunt liken en delen. Hier zitten
ook veel van mijn vrienden op die ik
dan kan volgen. Toch vind ik het niet zo
heel belangrijk om sociale media altijd
bij te houden.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
De reis die ik met mijn familie heb

gemaakt naar Turkije. Daar hadden we een jeepsafari in Side. Dit
zou ik opnieuw willen doen omdat
ik het erg leuk vond en omdat we
een w
 atergevecht hadden met alle
jeeps tegen elkaar. Dit omdat het er
natuurlijk heel heet was.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Dat je elkaar kunt vertrouwen in een
vriendschap vind ik heel belangrijk. Ik heb zelf een beste vriendin:
Tess. We zijn al zes jaar vriendinnen,
dus kan ik haar goed vertrouwen.
We hebben ook veel gemeen en zitten
samen op handbal.
Als je elke droombaan mocht
kiezen, wat zou je dan later
worden?
Dierenarts, omdat ik graag met dieren
werk en dieren wil helpen. Ik zit op
het Citaverde en daar hebben we ook
meerdere dieren om mee te werken,
dus kan ik alvast oefenen.

aan
Anne Raassens

Wat is je favoriete hobby?
Handballen en knutselen. Ik vind
het erg leuk om met mijn handen
te werken. Dan maak ik wel eens
kerststukjes of iets van hout. Dit leren
we ook vaker op school.
Wat is je lievelingsmuziek?
De top 40 en wat er op de radio komt.
Ik luister het liefst muziek waarbij ik
kan meezingen. Zingen vind ik leuk om
te doen en ik heb vanaf groep 4 bij het
Meulenveld koor gezongen.
Welk nummer heb je grijs gedraaid?
Drank en drugs van Ronnie Flex en Lil’
Kleine. Dit kan ik inmiddels al helemaal
mee rappen. Het is toch jammer dat ik
dat niet in de HALLO kan laten horen!
Nee, dat is natuurlijk een grapje.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Met mijn beste vriendin Tess afspreken.
Dan gaan we samen met onze
telefoons spelen of naar buiten of soms
nog Pokémon Go spelen. Verder ga ik

Stichting Reiscommissie Ouderen
Horst/Sevenum en Maasdorpen
In 2017 organiseert bovengenoemde Stichting
2 groepsreizen per bus voor ouderen vanaf 60 jaar.
Ook niet-KBO leden kunnen zich voor deze reizen
aanmelden. Bestemmingen zijn het Altmühltal (7 dagen)
in Beieren en Lago Maggiore in Noord-Italië (10 dagen).
De eerstgenoemde reis vindt plaats van 15 t/m 21 mei
2017 en de tweede reis van 24 juni t/m 3 juli 2017.
Voor inlichtingen kunt u bellen dhr. Opbroek
tel. 077-4671894 of mailen j.opbroek@hetnet.nl
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ook wel eens naar familie of help ik
mijn vader in de garage met poetsen.
Dit laatste doe ik dan vooral om papa
te helpen want poetsen is niet mijn
favoriete klusje.
Wat is het eerste dat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik met mijn oom ging vissen.
Vroeger ging ik wel vaker met hem
samen vissen, fietsen en de eendjes
voeren. Hij is helaas overleden, maar ik
heb gelukkig veel mooie herinneringen
met hem.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het leukst vind ik zwemmen en handenarbeid. Het stomst vind ik mens
en maatschappij, omdat ik het leuker
vind om bijvoorbeeld van hout een
bril te maken dan om geschiedenis uit
mijn hoofd te gaan leren. Ik ben meer
praktisch ingesteld.
Ga je later liever reizen of blijf je op
één plek wonen?
Op één plek wonen. Ik weet nog niet
waar dat zal zijn maar ik weet wel dat
ik later een grote boerderij wil met
veel verschillende dieren, zoals kippen,
koeien en paarden. Dan kan ik ook zelf
dierenarts zijn voor mijn dieren.
Welk klusje vind je echt vreselijk om
te doen?
De afwasmachine leegmaken.
We moeten thuis wel eens vaker van
dit soort klusjes doen. Dat vind ik
dan heel saai want in die tijd had ik
natuurlijk veel leukere dingen kunnen
doen.
Waar geef jij je laatste 50 euro
aan uit?
Aan een mooie vakantie naar Rio de
Janeiro. Dit kost dan wel ietsje meer
dan 50 euro, maar dat is het zeker
waard. Het lijkt me een geweldig
mooie stad, omdat je vaker in films
veel mooie natuurgebieden ziet.
Die wil ik graag in het echt zien.
Ik weet nog niet wanneer ik ga, maar
als ik ga neem ik mama mee. Dat heb
ik haar al een lange tijd belooft. Zelf is
zij wel al naar Texas geweest, daar ben
ik een beetje jaloers op.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Van onze kat. Wij hebben twee katten:
Kitty en Barry. Barry is vaak bang, maar
met Kitty kan ik wel spelen als ik een
beetje oplet, want ze bijt heel soms.
Toch ben ik heel blij met ze. Katten zijn
mijn lievelingsdieren samen met
panda’s, maar die zijn iets moeilijker
in huis te houden.

Keuzestress
en veel
geluk
Afgelopen week was een
week vol twijfels en stress. Ik,
die altijd precies wist wat ze
wilde gaan doen, was een brok
onzekerheid.
Journalistiek wil ik namelijk
gaan doen en daarvoor zijn drie
opleidingen, maar Utrecht of
Tilburg leken mij het leukst.
Uit deze twee scholen heb ik
Utrecht gekozen, omdat je in
Utrecht veel meer opties hebt
dan in Tilburg.
Hier heb ik nooit over
getwijfeld tot afgelopen
dinsdag. Ineens vroeg ik me af
of het niet een beter idee was
om voor Tilburg te gaan.
Toen dat idee zich eenmaal in
mijn hoofd had genesteld ging
het er ook niet meer uit.
De reden waarom ik zo ging
twijfelen is omdat de opleiding
journalistiek in beide steden een
numerus fixus is. Dit houdt in dat
ze maar een bepaald aantal
mensen mogen aannemen.
Ik mag me voor twee zo’n
opleidingen aanmelden, maar
het mogen niet dezelfde
opleidingen zijn… Ik moest dus
kiezen tussen Utrecht of Tilburg
en toen ben ik toch voor Utrecht
gegaan, ook al word ik in Tilburg
makkelijker aangenomen.
Toen ging ik heel erg twijfelen,
zo erg dat ik had besloten om
me toch maar in Tilburg aan te
melden.
Totdat ik woensdag een
mailtje kreeg van Tilburg.
Ze hebben namelijk de opleiding
journalistiek aangepast, het is
nu geen numerus fixus meer.
Ik kan me dus gewoon voor
Utrecht aanmelden en als dit
niet lukt kan ik me nog
aanmelden in Tilburg.
Toen ik dit mailtje las sprong
ik een gat in de lucht, ik was zo
opgelucht en blij. Alles heeft
voor mij dus goed uitgepakt,
maar voor iedereen die nog aan
het twijfelen is of het nog niet
weet: veel succes en probeer de
juiste keuze te maken, maar een
foutje maken is ook niet erg!
Liefs, Puck
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GAiN

Kledinginzamelpunt
in Horst stopt
Jeu en Mien Gielen uit Horst aan de Maas beheren al vijftig jaar een
kledinginzamelpunt aan huis. De laatste acht jaar doen zij dat voor GAiN
(Global Aid Network). Zij stoppen nu met het inzamelpunt. Om de kledinginzameling in Horst aan de Maas voort te zetten, wordt gezocht naar nieuwe
vrijwilligers.
In de afgelopen vijfentwintig jaar is
er ongeveer 750 ton kleding verzameld
bij het inzamelpunt bij Jeu en Mien
thuis. Dat zijn in totaal zestig grote
vrachtwagens vol. Als je die vrachtwagens op de snelweg achter elkaar zou
zetten, zou die rij ruim één kilometer
lang zijn. “Jeu en Mien hebben zich hun
hele leven ingezet voor de behoeftige
medemens. Dat hebben ze met passie
en liefde gedaan. Nu hun gezondheid
verslechtert, zoeken ze opvolgers voor
hun kledinginzamelpunt. Dat het werk

moet doorgaan, is voor hen duidelijk.
De kleding blijft binnenstromen”, aldus
GAiN. Wanneer de inzamelplaats vol is,
komt GAiN de kleding ophalen om het
naar de loods in Sleeuwijk te brengen.
Daar wordt de kleding gesorteerd en
klaargemaakt voor vervoer naar diverse
hulpprojecten, veelal in Oost-Europa.
GAiN is op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het kledinginzamelpunt.
Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact op nemen met Jeu
en Mien via 077 398 28 31.

Vriendengroep sponsort poort
Groengroep Sevenum heeft zaterdag 10 december samen met vriendengroep De Slopers het weitje
’t Elshout opgeknapt. Vanuit de Kluitenfuif hadden de vrienden nog wat euro’s overgehouden en die
wilde men graag besteden aan een goed doel. Dit leidde tot een samenwerking met de Groengroep.
De vriendengroep sponsorde een landschapspoort, gemeente Horst aan de Maas zorgde onder meer
voor de aanplant.

Kasteelloop in Horst
Scheidsrechtervereniging Horst-Venray organiseert voor de 24e keer de Kasteelloop. Deze vindt traditiegetrouw
plaats op Tweede Kerstdag maandag 26 december.
Dit jaar is het parcours op verzoek
van de lopers aangepast naar
één of twee af te leggen rondes.
Om 10.00 uur start de trimloop van
1 kilometer voor jongens en meisjes
tot en met 9 jaar. Om 10.15 uur
begint de trimloop voor jongens en
meisjes van 10 tot en met 12 en van

Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl • 077-4632945

13 tot en met 15 jaar. Deze loop is 2
kilometer lang. De wedstrijdloop van
5 kilometer start om 10.45 uur. Om
11.30 uur begint de wedstrijd van 10
kilometer.
De prijsuitreiking vindt telkens
ongeveer een kwartier na afloop
van iedere categorie plaats.

Vanaf 18.00 uur is de uitslag te zien
op de website www.kasteelloop.nl
Tot en met zondag 18 december is
de voorinschrijving geopend via
www.inschrijven.nl Daarna kan
men zich tot uiterlijk een half uur
voor de start nog inschrijven bij het
secretariaat.

IJsbaan wordt geopend
De officiële opening van de ijsbaan in Horst vindt plaats op vrijdagavond 16 december om 19.00 uur.
Het paviljoen en de ijsbaan zijn
tijdens de opening alleen geopend voor
de ruim tweehonderd sponsoren en
genodigden. De stichting IJsbaan Horst
wordt gesteund door het bedrijfsleven
van Horst aan de Maas maar ook verenigingen en particulieren zijn sponsor

van dit winterevenement. De opening
is wel door passanten bij te wonen
vanaf de zijboarding van de ijsbaan.
De opening vindt plaats met veel
muziek van de Slagwerkgroep van de
Koninklijke Harmonie van Horst, ondersteund door burgemeester Kees van

Rooij en wethouder Bob Vostermans.
Vanaf volgende week wordt de ijsvloer
ook beschikbaar gesteld voor het
traditionele schoolschaatsen. Dit jaar
zijn er ook kinderfeestjes mogelijk op
de ijsbaan. Op dinsdagen is de Horster
Fluitketel Curling Competitie.

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

dameskleding | schoenen | tassen

Start vrijdag 16 december

1 artikel
2 artikelen
3 artikelen

30%
40%
50%

Winterfair in de Locht
De winter is nog niet bepaald te voelen in Nederland, maar die was wel te vinden in Museum
De Locht in Melderslo. Op zaterdag 10 december was De Locht geopend om helemaal in de winteren kerstsfeer te komen. Op de Winterfair konden hapjes en drankjes verkregen worden.
Ook verschillende kraampjes met kerstartikelen stonden op de fair.
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Boekenmarkt in Tienray

Kerstkinderworkshop

Tante Pollewop organiseert voor de derde keer een boekenmarkt op zondag 18 december. Tussen 11.00 en
16.00 uur kunnen bezoekers gratis boeken meenemen bij Grand-Café Eten & Zo in Tienray.

Met Kerstmis in het verschiet is er op woensdag 21 december een
Kerst-kinderworkshop in Museum de Kantfabriek in Horst.
Er worden versieringen gemaakt
om kerst nog meer glans te geven.
Deskundige en enthousiaste hulp is
aanwezig, evenals alle materialen.
Na afloop mogen de gemaakte
versieringen mee naar huis genomen

worden. De workshop is bedoeld voor
kinderen vanaf 5 jaar en duurt van
14.00 tot 15.00 uur. Aanmelden kan
via cursus@museumdekantfabriek.
nl en voor meer informatie, kijk op
www.museumdekantfabriek.nl

Kerstconcert Sezako
Het Sevenums Zangkoor (Sezako) houdt op zaterdag 17 december een
kerstconcert in de Wingerd in Sevenum. Op het programma staan onder
andere Anima uit Velden, Campanella uit Tegelen en Avalon uit Arcen.
Het sprookje ‘Het meisje met de
zwavelstokjes’ wordt verweven met
liederen van de koren. Een samenspel
van toneel en zang. Britt Peeters, zangeres en toneelspeelster, speelt het

Ruim vier jaar geleden zag
boekenbastion Tante Pollewop het
licht. Een huisje in een voortuin
aan de Meterikseweg in Horst werd
volgestouwd met gratis boeken. “Vanaf
het begin was Tante Pollewop een
groot succes: de afgelopen vier jaar
hebben duizenden boeken een nieuwe
eigenaar of doorgever gevonden.
En toen Tante Pollewop twee jaar
geleden aan de Spoorstraat in Tienray

een filiaal opende, bleek ook dat een
schot in de roos”, aldus de organisatie
achter Tante Pollewop. Bezoekers
kunnen niet alleen boeken meenemen,
maar mogen er ook boeken
terugzetten.
Zo kwamen er nog veel meer
boeken bij dan er weggingen. Dat heeft
geleid tot uitpuilende depots in zowel
Horst als Tienray. Daarom houdt Tante
Pollewop voor de derde keer een grote

gratis-boeken-outlet. Een aantal van
de boeken is ingedeeld in Kerstsfeercategorieën. Zo is er een categorie
boeken met een afbeelding of tekening
van een ster op het omslag, een categorie boeken geschreven door vrouwen
met de voornaam Maria en een categorie timmermansboeken. Verder vormen
onder meer groene boeken en boeken
met als thema grenzenloze verveling
aparte categorieën.

meisje en Layla Camps is vertelster.
Vanaf 19.30 uur is de Wingerd open.
Om 20.00 uur begint het concert.
Voor meer informatie, kijk op
www.sezako.nl

Kerstwandeling Hegelsom
Tuutetrek Hegelsom organiseert zondag 18 december haar derde
kerstwandeling in Hegelsom. Dit jaar is het thema licht en warmte.
De wandeling begint om 16.00 uur in de Sint Hubertuskerk in Hegelsom.
Van daaruit is een rolstoelvriendelijke route uitgezet van ongeveer 5 kilometer. Onderweg zijn er optredens en
wordt er voor een hapje en een drankje
gezorgd. De wandeling eindigt in Zaal

Debije. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zelf voor veiligheidshesjes
en zaklamp zorgen. Voor meer informatie, mail tuutetrek@hotmail.com of kijk
op www.hegelsom.nl

Kerstmis in De Locht
Museum De Locht in Melderslo besteedt op zondag 18 december extra
aandacht aan Kerstmis. Er worden onder meer nieuwsjaarsbroden gebakken
en kinderen mogen een kerstboompje versieren.
Het museum is ingericht in
kerstsfeer. De stroopmaker geeft
deze middag een demonstratie en de
veilingklok is in bedrijf. Arno Adams
zorgt voor een muzikaal optreden.
In het bakhuisje worden ‘platsen’,
nieuwjaarsbroden, gebakken. Kinderen

mogen een kerstboompje versieren en
mee naar huis nemen. Het museum
is deze dag geopend van 10.00 tot
17.00 uur. De demonstraties beginnen
om 11.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Magische Winterweken
24 december 2016 t/m 8 januari 2017

Beleef samen de betoverendste tijd van het jaar met magische shows,
wonderlijke attracties en gegarandeerd sneeuw.
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Lezing bedevaarts
plaatsen
De Leste Geulde

Duopianoconcert in Cambrinus
Op het podium van café Cambrinus in Horst vindt op woensdag 21 en donderdag 22 december onder de naam
MR ED een duopianoconcert plaats van Egbert Derix en Mike Roelofs. De optredens beginnen om 20.30 uur.

Het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Kring Ter
Horst organiseert op woensdag 21 december een lezing over bedevaartsplaatsen. De lezing vindt plaats in De Letste Geulde in Horst. Jos Engelen
uit Sittard is de inleider.
In onze omgeving zijn er meerdere bedevaartsplaatsen: Tienray,
Genooi, Smakt en Oostrum. In elke
plaats wordt een heilige aangebeden
of een bepaalde gebeurtenis, zoals
de verschijning van Maria in Lourdes.
Engelen gaat uitleggen hoe deze
plaatsen allemaal konden ontstaan en

waarom. Hij gaat het vooral hebben
over de plaatsen in Midden-Limburg,
maar legt ook verbanden met de
plaatsen in onze regio.
Het evenement begint om
20.00 uur in café De Leste Geulde in
Horst. Voor meer informatie, kijk op
www.lgogterhorst.nl

“Twee initialen en twee vleugels
waarachter twee van Limburgs beste
pianisten een muzikaal gesprek
aangaan, elkaar uitdagen en tot
geheel nieuwe muziek komen.
Beide pianisten zijn zeer verschillend,
maar hebben opvallend veel gemeen”,
aldus Cambrinus.
Egbert Derix (1969) en Mike
Roelofs (1980) komen beiden uit
Noord-Limburg. Allebei studeerden
ze aan het Conservatorium Maastricht
waar ze onder andere. les kregen

van de Amerikaanse jazzpianist Irvin
Rochlin. Ook de prijzenkast van beide
heren lijkt op elkaar. Zo werden ze
allebei in de afgelopen jaren onderscheiden met de Annie M.G. Schmidt
Prijs, de Jerry van Rooyen Award en de
prijs voor ’Beste Eigen Compositie’ van
de Dutch Jazz Competition. Mike en
Egbert hadden tevens een band met
de in 2005 overleden Venlose pianist
Glenn Corneille. Egbert was studievriend van Glenn en Mike volgde er
een tijd lang pianoles. Tevens was

Glenn de enige pianist met wie Egbert
een reeks duoconcerten speelde op
twee vleugels.
En nu gaan Mike en Egbert samen
op twee vleugels de muzikale dialoog
aan. “Een avontuur waarbij spanning
en verstilling, lyriek en hectiek hand
in hand gaan in het brede pallet aan
muziekstijlen waarbinnen de beide
pianisten zich al jaren bewegen én
hebben bewezen”, aldus Cambrinus.
Het repertoire bestaat uit een mix van
eigen composities en improvisaties.

Café Cambrinus

Oleg Fateev & Simone Sou
De Moldavische accordeonist Oleg Fateev en de Braziliaanse percussioniste Simone Sou staan op zondag
18 december op het podium van café Cambrinus in Horst. Dit optreden begint om 16.00 uur.

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de

vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind
je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons
bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Monteur landbouwmechanisatie – Vac.nr. P013185

Je gaat landbouwmachines onderhouden en repareren en houdt de
voortgang nauwlettend in de gaten. Je hebt een afgeronde technische
mbo-opleiding en ervaring binnen landbouwmechanisatie.

Zelfstandig hovenier – Vac.nr. P013072

Je gaat hoofdzakelijk particuliere tuinen aanleggen. Samen met je team
zorg je voor het beste resultaat. Een afgeronde mbo-opleiding richting
groen en een rijbewijs B(E) zijn een must.

Oogstmedewerker tomaten – Vac.nr. P013326

Je voert alle oogst- en gewaswerkzaamheden uit. Ook draag je je steentje bij tijdens de teeltwisseling en de voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen. Je hebt ervaring in de tomatenteelt.

Medewerker boomkwekerij – Vac.nr. P013196

Je gaat planten oppotten, bestellingen klaarmaken en loods- en heftruckwerkzaamheden uitvoeren. Je hebt een mbo-diploma, bent flexibel
en een harde werker.

Medewerker varkenshouderij – Vac.nr. P013272

In de kraamstal, dek- en drachtstal en bij de speenbiggen voer je alle
voorkomende werkzaamheden uit. Een afgeronde opleiding richting
varkenshouderij is vereist.

Logistiek medewerker – Vac.nr. P012715

Je bent verantwoordelijk voor het proces in de loods: sorteren, verpakken, orders verzendklaar maken, voorraadbeheer en orderregistratie. Je
hebt ervaring op de heftruck.

Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl

Deze twee musici nemen hun
publiek mee naar de roots van
Balkan- en Braziliaanse muziek in een
combinatie van ritme en melodie.
Simone Sou beweegt zich als creatief
percussioniste vrij tussen Braziliaanse,
Afrikaanse en latin ritmes. Bayan-speler
Oleg Fateev slaat met zijn melodieën
een brug tussen jazz, klassiek en de
volksmuziek uit zijn geboorteland

Moldavië. Oleg Fateev werd geboren
in Moldavië (voormalige Sovjet-Unie).
Na een studie aan het muziekcollege
te Tiraspol, Moldavië, vervolgde hij
zijn opleiding aan de Russische Muziek
Academie Gnesin te Moskou. Hij studeerde af als bayanspeler en dirigent.
In 1996 vestigde hij zich in Nederland,
waar hij een groot aantal soloconcerten heeft gegeven. Sinds 1998 heeft

Oleg Fateev zijn eigen trio. In vele
projecten staat hij op grote podia als
het Concertgebouw en hij speedle met
vele prominenten. Oleg’s solorepertoire
omvat speciaal voor bayan geschreven
Russische stukken, arrangementen
van Russische volksmuziek, bijzondere
bewerkingen van Moldavische melodieën en klassieke werken. Daarnaast
speelt hij eigen composities.

Kerstwandeling van ’t Hökske
Vogelwerkgroep ‘t Hökske heeft al vele jaren de traditie om op Tweede Kerstdag een wandeling te houden in
de Mariapeel. De wandeling begint om 09.00 uur bij de Zwarteplakweg in America.
De wandeling wordt gehouden
ter ere van het einde van het jaar,
maar zeker ook om het eten van
eerste kerstdag te laten zakken.
Aan deze wandeling kan iedereen
deelnemen. “Het afgelopen jaar

is er veel gebeurd in de Mariapeel.
Tijdens de kerstwandeling kan iedereen
deze veranderingen met eigen ogen
zien”, aldus de vogelwerkgroep.
De wandeling duurt ongeveer anderhalf
tot twee uur duren.

Na afloop kunnen deelnemers
zich opwarmen bij de open haard in
de daar aanwezige jachthut, waar
koffie, thee en glühwein klaarstaan.
Voor de kinderen is er warme
chocolademelk.
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Kerk Evertsoord

Historische kerstgroep
In de kerk van Evertsoord is een historische kerstgroep gemaakt door frater Piet Kleuskens uit America te zien.
Tijdens de kerstviering op zaterdag 24 december en op Tweede Kerstdag, maandag 26 december, is de kerstgroep
te zien. De groep is gemaakt is van papier-maché in 1957-1958.

Kerstconcert
Kronenberg
In De Torrekoel in Kronenberg wordt op zondag 18 december een
kerstconcert georganiseerd dat in het teken staat van jonge vluchtelingen
en onderwijs.
Deze ochtend verzorgen fanfare
Monte Corona en muziekopleiding Via
Corona gezamenlijk een kerstconcert.
Alle muzikanten van de vereniging
doen mee, van de jongste blokfluitleerlingen tot de ervaren leden van
het grote orkest. Traditiegetrouw
bakken leden en ouders thuis iets lekkers, wat door vrijwilligers verkocht
wordt en waarvan de opbrengst naar
een goed doel gaat.
Dit jaar staat dit goed doel in
het teken van jonge vluchtelingen
en onderwijs. Leerlingen en docenten van TaalRijk, de internationale
schakelklas (ISK) in Hegelsom zijn
te gast in Kronenberg en vertellen
hun verhaal. TaalRijk is een nieuwe
school voor voortgezet onderwijs in de gemeente Horst aan de
Maas. Er wordt onderwijs verzorgd

Enkele novicen die in het klooster
van de Paters Oblaten woonden
deden het eerste werk, zoals het
kneden van papier. Piet vormde
vervolgens de beelden en werkte
ze in detail af. Kenmerkend van de
kerstgroep is dat de Drie Koningen

werden uitgebreid met mensen uit de
missiegebieden van de Paters Oblaten
(Canada, Groenland, Ceylon en Afrika).
Het werd een betekenisvolle groep
als uiting van volksculturen met
beelden, waarin alle werelddelen zijn
vertegenwoordigd.

Nadat modernere beelden hun
intrede deden, werd de kerstgroep
lange tijd niet meer gebruikt.
Ook hadden veel beelden schade
opgelopen, ze waren immers zeer
kwetsbaar. In 2009 werd de hele
groep gerestaureerd.

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

Via Corona luister viering Ter Peel op
De jonge muzikanten van Via Corona, de opleidingstak van fanfare Monte Corona uit Kronenberg, geven op
woensdag 21 december een concert voor gedetineerden van Ter Peel in Everstoord.
Het jeugdorkest geeft deze
avond een muzikale bijdrage aan
de kerstviering van de Penitentiaire
Inrichting, die wordt gehouden in de
kerk van Evertsoord.

De jeugd heeft de deelnemers
en vrijwilligers van de Kompeniej, de
dorpsdagvoorziening in Kronenberg
uitgenodigd om hen te vergezellen
deze avond.

Zo willen zij een steentje
bijdragen aan de onderlinge
verbinding van (tijdelijke) inwoners
van Kronenberg en Evertsoord.
De viering begint om 19.30 uur.

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n

aan vluchtelingen, maar ook aan
kinderen van arbeidsmigranten. De
leeftijd van deze groep ligt tussen
de 12 en 23 jaar. Op dit moment
bezoeken ongeveer 90 leerlingen de
school. Zo’n 35 daarvan wonen op
het AZC in Blitterswijck, de andere
leerlingen hebben een huis in de
gemeente Venray of Horst aan de
Maas. De groep leerlingen is heel
gemêleerd: veel Syrische, Irakese
en Afghaanse kinderen, maar er zijn
ook kinderen uit Polen, Hongarije,
Sint Maarten en zelfs Brazilië. TaalRijk
is nog in opbouw en erg blij met een
bijdrage om het pauzeterrein aan
te kunnen kleden voor deze groep
kinderen en jongeren.
Het concert begint om 11.00 uur
en vanaf 10.30 uur is de zaal
geopend.

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van

n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

schilder

werken

America Tel. 06-12359686

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

Salon
Edelstenen
SCHÜSSLER
Winkel
Etherische oliën
AGE PROTECTION
Boeken Bloesem remedies
OOGCRÈME
Sieraden Schüssler celzouten
Deze natuurlijke
anti-rimpel crème
vermindert wallen
en donkere kringen.

Opening TEX-TIEL
Gedeputeerde Ger Koopmans opende zondag 11 december te expositie TEX-TIEL in Museum
De Kantfabriek in Horst. In de expositie is ‘wearable art’ te zien van Tiel Janssen. Het is de eerste keer
dat haar werk in Nederland wordt geëxposeerd. Zij gebruikt onder meer hergebruikte plastics, metaal
en papier voor haar ontwerpen. Koopmans opende de tentoonstelling door met twee dames, die
kostuums van Tiel Janssen droegen, het museum binnen te lopen. TEX-TIEL loopt tot en met 9 april.

15 ml van E 12,25

€ 9,80

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
voor
zaterdag 10.00 - 16.00
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Agenda t/m 17 november 2016
do
15
12

Uitreiking Gezondheidsprikkel

Winterconcert Scrooge

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: Gezondste Regio 2025
Locatie: ijsbaan Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Horster Mannenkoor
Locatie: Gasthoês Horst

Winteravondconcert

Phoenix Presents: Oorgasme

Kerst-inn

Tijd: 20.00 uur
Org: koor Carmina Servata en Huis van de Wijk
Locatie: oude Norbertuskerk Horst

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: Die Sevensanghers, Melodia en
Sèrumse Striepkes
Locatie: kerk Sevenum

Dorpraadsvergadering
Tijd: 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens Meterik

vr
16
12

za
17
12

in samenwerking met

zo
18
12

Wet Willy’s
Danskefeeke
Tijd: 16.00-21.00 uur
Locatie: Croes Moeke Sevenum

Kerst in de Peel

Fogertys Revival

Locatie: Griendtsveen

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Café Kleuskens Meterik

Quiltcafé

Kerstmis in De Locht

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

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

Opening ijsbaan

Kerstconcert

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Tijd: 11.00 uur
Locatie: De Torrekoel Kronenberg

Ladies Night

Boekenmarkt

Tijd: 20.00–04.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: Tante Pollewop
Locatie: Grand-Café Eten & Zo Tienray

The Bier Experience

Slotconcert

Tijd: 20.30-02.00 uur
Locatie: De Sevewaeg Sevenum

Tijd: 13.00-16.00 uur
Organisatie: Seniorenorkest Horst aan de Maas
Locatie: Parkhotel Horst

Themaweekend Kerst!

Themaweekend Kerst!
en koopzondag

Locatie: centrum Horst

Tony’s Birthday Party
met Black Box Red
Tijd: 21.00 uur
Locatie: Station America

ma Kerstconcert
19.00 uur
19 Tijd:
Organisatie: Kunstencentrum Jerusalem
12 Locatie: Museum De Locht Melderslo
di Dorpsplatformvergadering
20.00 uur
20 Tijd:
Locatie: Zaal Debije Hegelsom
12
Kinderworkshop
wo Kerst
Tijd: 14.00 uur
21 Locatie: Museum de Kantfabriek Horst
12
Viering Ter Peel
Tijd: 19.30 uur
Locatie: kerk Evertsoord

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: centrum Horst

Open dag

Winterconcert Scrooge

Lezing bedevaartsplaatsen

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Galerie Magma Mineralen Sevenum

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Horster Mannenkoor
Locatie: Gasthoês Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: LGOG Kring ter Horst
Locatie: café De Letste Geulde Horst

Boekpresentatie Egbert Derix en
Geert van den Munckhof

Voorstelling levende kerststal

Duopianoconcert MR. ED

Tijd: 14.30 en 15.30 uur
Locatie: atrium kerk Horst

Tijd: 20.30-23.00 uur
Locatie: Café Cambrinus Horst

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Bruna Horst

do
22
12

Voorstelling levende kerststal

Kerstwandeling

Tijd: 19.00 uur
Locatie: atrium kerk Horst

Tijd: 16.00 uur
Locatie: vanaf kerk Hegelsom

Kerstconcert

Optreden Oleg Fateev & Simone Sou

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Sezako
Locatie: De Wingerd Sevenum

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

r

> 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

g uu
da 7.00
on 0 - 1
pz van 12.0
koeocember

www.thatshappening.com

Tijd: 20.30-23.00 uur
Locatie: Café Cambrinus Horst

d
18

Check

Duopianoconcert MR. ED

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Voor ALLE vrijetijdsbestedingen
in je regio!

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

15
12

service 31

Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
boeteviering
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
		

Heilige mis

HALLO voordeelpas

19.15

ANBISE

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

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
16 t/m 22 december 2016
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

Meterik
Heilige mis

19.00

Swolgen

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

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

09.00
19.00

Alarmnummer

112

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

Blauwebessenland
E 1 korting op jam

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

Eén kop koffie of thee E 1 en
10% korting op een groepsuitje
Een kop koffie of thee voor E 1

zondag
dinsdag
		

zondag
		

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

De Bekkerie

De Schuilplaats

Verloskundige zorg

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Beej Mooren

Sevenum

Gebiedsteams

anco lifestyle centre

Hotel Asteria Venray

Melderslo

zaterdag
		

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

Meerlo

zaterdag
woensdag
		

Tijdens het kerstconcert van het Harmonie-Orkest Noord-Limburg (HONL) werden zondag
11 december vijf jubilarissen gehuldigd. Zij werden onderscheiden voor hun 25 jaar lidmaatschap.
Zij ontvingen uit handen van voorzitter Jan Hermkens de zilveren HONL-speld. Dit waren de muzikanten
Lilian Hesen en Susanne Custers en verder de ereleden Frank Boekesteijn en HONL- oprichter
Sjef Klinkers. Een speldje voor het onlangs overleden erelid Piet Geurts werd postuum uitgereikt aan de
aanwezige weduwe in het bijzijn van de vier dochters. Naast HONL trad ook Meriko Vocaal en een
fluitensemble van Koninklijke Harmonie Unie uit Sevenum op. (Foto: Jan van Amersfoort)

18.00
10.30
18.30
19.00
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zondag
donderdag
		

Jubilarissen HONL gehuldigd

kerkdienst

17.30

Bootcamp Power

E 17,50 korting op 10 credits

Brasserie ‘54

5% korting op de rekening

Brownies & downieS

Eén gratis consumptie bij de lunch

Camps Optiek

10% korting op een zonnebril

Center Parcs Het Meerdal

Het LoopCentrum

Praktijk Ik Leer

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

Hostellerie De Maasduinen

15% korting op voet- en
huidproducten

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

De Ringoven

Eén kop koffie of thee voor E 1

Ruitersport Equidrôme

10% korting op een diner
voor 2 personen

Ontbijt voor E 3,95

HUIS van de STREEK

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

IJssalon De Zeuten Inval

Staatsie 1866

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

5% korting op het hele assortiment
10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Twee seizoenscoupes voor E 9,95

Into Beauty

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Intratuin Venray

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Janssen Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

Kuif

DMS-Service

10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie

Die 2 Brüder von Venlo
Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

Pearle Opticiens Horst

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

Kinderboerderij Hagerhof
Eén kop koffie of thee E 1

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

Slender You Fit

Eén kop koffie of thee voor E 1

Korting op een wekelijks aangeboden
product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Thermaalbad Arcen

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

Toffedag.nl

10% korting op een groepsuitje

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Logeerhuis Kapstok

Toffe Dagstrand

Duet Kappers

Lunchroom Lekker Gewoën

Tuincentrum Peeters

Museum de Kantfabriek

Wauw speciaal voor jou

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eclicker

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

Eethuis BRaM

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

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

E 12,50 korting op
avondje bowlen

Eetcafé Ald Vors

Priesternoodnummer

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

De Fabriek

Eén kop koffie of thee voor E 1

Goed Haar en Visagie

10% korting op een behandeling

Eén nacht gratis logeren

25% korting op het tweede gerecht

Koffie of thee voor E 1
10% korting op het hele assortiment

Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

Driegangenmenu voor E 10

My-LifeSlim

Entree voor E 5

Pakje!

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

Paramedische Voetzorg Horst

Zonnestudio Horst

Parkhotel Horst

Zorgboerderij “Boer” Hans

E 12,50 korting op de intake

10% korting op het hele assortiment
20% korting op alle voetproducten
10% korting in restaurant, bar en
brasserie

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

Wereldpaviljoen Steyl
The Zen Company

15% korting op zonnecosmetica
10% korting

Voordeelpas
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HORST
Witveldweg 100

WWW.SUPERKEUKENS.NL

RUIM

50

KEUKENS!

239((/6+2:5220
ROERMOND
Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

RUIM

40

KEUKENS!

02'(//(1

HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 0475-691548

RUIM

45

KEUKENS!

