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‘Lekker wat 
ouwehoeren met elkaar’
Keten worden geregeld afgebeeld als hokken waar tientallen jongeren zich elk weekend klem zuipen, ouders geen toezicht hebben en constant ellende plaatsvindt.
Dat het ook anders kan, bewijst de keet NH Boerkes in America. Dit elftal vrienden werd tweede in de verkiezing van De Beste Keet van Nederland 2016.

De website keetkeur.nl reikte voor
de zevende keer de prijs voor beste keet
uit. Deze ging naar een keet in Drenthe.
Tientallen keten door heel Nederland
deden mee. Op uitnodiging van de
keethouder kwam een keetadviseur
op bezoek om een keuring te doen en
tegelijkertijd een workshop te geven. Op
thema’s zoals brandveiligheid, alcohol
beleid, EHBO, uitstraling en betrokken
heid van de ouders konden de keten
punten verdienen. De tweede beste
keet van het land staat in America. Aan
de Lorbaan pronkt een donkerblauwe
unit. Ontstaan door een vriendschap van

elf jongens wonend in Deurne, America,
Oostrum, Veulen, Kessel, Beringe en
Sevenum. Via het Citaverde College leer
den ze elkaar kennen. Vier van hen zijn
Roy Smedts (12), Mike Jenneskens (14),
Jaap Mertens (14) en Tom Smedts (14).
Zittend op hun zwarte, ietwat stoffige
en ingezakte bank vertellen ze over de
keet. “We zitten hier nu iets meer dan
een jaar”, begint Jaap.
Gemiddeld eens per maand komen
de jongens bij elkaar om gezellig in hun
keet te zitten. “Vaak ouwehoeren we
lekker wat met elkaar”, zegt Mike. “We
steken af en toe een vuurtje aan en

drinken met z’n allen cola. Het is echt
gezellig.” De ouders van de elf jongens
zitten in een aparte WhatsApp-groep.
Volgens moeder Dorien Smedts kun
nen de jongens zich niet alles zomaar
permitteren. “We hebben wel wat
regeltjes aan ze gegeven. Zo willen
we geen alcohol of energydrank in de
keet en is het niet de bedoeling dat ze
over het hele erf gaan rondzwerven.”
De jongens geven aan dat er voor hun
leeftijdscategorie niet heel veel te doen
is in de regio. “Af en toe missen we dat
wel”, vindt Mike. “Het is jammer dat we
er nog net buiten vallen.” Moeder Karin

Peeters sluit zich bij hen aan. “De jon
gens kunnen de kroeg nog niet in.
Gelukkig hebben ze de keet.”
Op 4 januari kreeg Tom een tele
foontje met de mededeling dat NH
Boerkes tweede was geworden tijdens
de verkiezing van ‘De Beste Keet van
Nederland.’ “Ik stuurde de jongens
meteen een appje en ze reageerden
allemaal blij.” Dat gold ook voor de
ouders. “Volgens mij vonden wij het
nog leuker dan onze zonen zelf”, zegt
Karin lachend. Ze hebben wel een idee
waardoor ze zo hoog geëindigd zijn.
Veiligheid vinden ze belangrijk. Jaap:

“We hebben bijvoorbeeld een brand
blusser en brandalarm. Daar werden we
ook op beoordeeld.” De keet won eind
december ook de fair-play prijs tijdens
het ketenvoetbaltoernooi van Synthese
in Horst. Het viertal ziet de vrienden
groep en keet de komende jaren zeker
blijven. “We zijn handige beunhazen,
hoewel sommigen ook echt twee lin
kerhanden hebben”, zegt Roy. “Dus we
kunnen ook nog klussen aan de keet.
We hebben bijvoorbeeld een stoep en
terras voor de keet aangelegd. Als het
kan bouwen we nog een afdak voordat
het zomer wordt.”

Gemeente sluit woningen
Aan de Houthuizerweg in Lottum
werd in een woning en garage ruim
2 kilo softdrugs gevonden. De garage
wordt daarom voor twaalf maanden

gesloten en de woning voor drie maan
den. Ook in de Leertouwerstraat in Horst
is eerder ruim 200 gram softdrugs gevon
den. Ook deze woning gaat voor drie

maanden dicht. Het Damocles-beleid
maakt deel uit van een strengere aan
pak van georganiseerde criminaliteit
die de gemeente sinds 2012 hanteert.

Sponsorzeg

Geldig t/m 21 januari 2017

In het kader van het Damocles-beleid heeft burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas twee
woningen in de gemeente gesloten. In beide huizen werden eerder softdrugs aangetroffen.
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Hegelsomse scholieren nemen initiatief voor eigen school

‘Eigenlijk wil ik helemaal geen vakantie’
Emma (10), Alex (12) en Victor (13) Lucas uit Hegelsom zijn een initiatief
gestart om een nieuwe sociocratische school te beginnen. Dit doen ze onder
andere samen met hun moeder Anja Lucas. Op een sociocratische school
beslissen kinderen en docenten zelf wat ze doen en gaan leren.
De drie kinderen volgen momen
teel op eenzelfde soort school
onderwijs in Eindhoven. Ze zitten
in het gebouw van de Technische
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Universiteit Eindhoven, maar willen
hun opleiding voortzetten in een ander
pand in Deurne. “We zitten liever in
een gebouw waar veel groen in de
omgeving is”, vertelt Victor Lucas. “Wij
volgen onze lessen niet alleen binnen,
maar ook buiten. Ook vinden wij het
belangrijk dat we buiten kunnen spelen
of andere activiteiten kunnen uitvoe
ren.” De kinderen hebben gekeken of
er ergens in de gemeente Horst aan de
Maas mogelijkheid was om een school
te beginnen, maar ze hebben geen per
fecte plek kunnen vinden. Deurne was
de beste optie.
Emma, Alex en Victor zijn allen
hoogbegaafd. Omdat het voor hen
lastig is om het ‘normale’ onderwijs te
volgen, zitten ze op een sociocratische
school. “Op onze school wordt gewerkt
op een democratische manier”, vertelt
Emma. “Wij maken met iedereen
afspraken over alles wat er in de school
gebeurt. Bij ons is niet van toepassing
dat de meeste stemmen gelden, maar
elke stem geldt. We doen dit om meer
verantwoordelijk te worden.” Deze ver
antwoordelijkheid is bij de kinderen erg
belangrijk. “Zo werken we bijvoorbeeld
allemaal mee aan het inrichten van het
nieuwe gebouw.”
Emma is in de herfst een project
gestart in Eindhoven. “Samen met een
groepje leerlingen ben ik kerstboom
pjes gaan maken. Uiteindelijk hebben
we ze verkocht en daarmee 80 euro

opgehaald. Dit geld gebruiken wij dan
om bijvoorbeeld onze naaimachine te
laten repareren. Ik heb nog veel meer
plannen om acties op te zetten. Zo heb
ik al nagedacht wat we kunnen gaan
maken voor de lente of een ander
seizoen.”
In de gemeente Horst aan de
Maas is er geen onderwijs beschikbaar
waarop de kinderen zich thuis voelen.
Dus belden ze zelfstandig de secreta
resse van een van de wethouders van
gemeente Horst aan de Maas om een
gesprek aan te vragen. “We planden
een afspraak en konden langskomen”,

vertelt Emma. “Door middel van een
presentatie lieten wij zien hoe wij ons
voelden en dat we graag sociocra
tisch onderwijs willen volgen in onze
gemeente. We kregen een positieve
reactie. De gemeente wil zich inzetten
voor ons concept. Daar waren wij heel
blij mee.” De gemeente heeft onder
tussen contact gehad met gemeente
Deurne. Ze gaan zo veel mogelijk
samenwerken om dit tot een goed
einde te leiden.
De nieuwe school in Deurne
verschilt qua inrichting compleet met
een ‘normale’ school. “Bij ons komt er

een lab in de school, een chillplek, een
grote speelruimte, een werkplaats waar
machines en werkbanken staan en
we krijgen zelfs een bar”, vertelt Alex.
“Daar ben ik denk ik het meeste te vin
den.” Voor de kinderen is het belangrijk
dat zij op hun eigen manier kunnen
werken en leren. Omdat zij anders den
ken dan een gemiddeld kind, moeten
ze ook anders werken. “We mogen
zelfs onze eigen vakanties inplannen”,
zegt Emma. “Eigenlijk wil ik helemaal
geen vakantie. Het is zo leuk op school,
dan hoeft dat voor mij niet. Als ik thuis
zit verveel ik mij alleen maar.”

Renovatie sportpark De Heesbergen
wordt grote uitdaging
Dorpsraad Kronenberg heeft begin januari een rapport overhandigd aan wethouder Ger van Rensch met toekomstplannen en –wensen van gebruikers
van de accommodaties in het dorp. Gemeenschapshuis De Torrekoel en het clubgebouw van KJEM zijn in redelijk goede staat, maar de herbestemming van
de kerk en renovatie van sportpark De Heesbergen van SV Kronenberg zijn nog grote uitdagingen, verwacht de dorpsraad.
Gemeente Horst aan de Maas
heeft in 2015 alle kernen aangezet tot
nadenken over de accommodaties in
het dorp, om zo een toekomstplan te
maken waarin staat hoe om gegaan
moet worden met de accommodaties
in de gemeente. De gemeente vroeg
de beheerders en gebruikers van deze
gebouwen te kijken naar de huidige
stand van zaken en naar wensen en
plannen voor de toekomst. In het
rapport zijn drie accommodaties in
Kronenberg meegenomen: gemeen
schapshuis De Torrekoel, het jeugd
gebouw van KJEM en sportpark De
Heesbergen van SV Kronenberg. De
kerk is ook een onderdeel van het
nieuw uit te stippelen beleid, maar
wordt apart onderzocht.
Huub Vousten heeft in 2016
in opdracht van de dorpsraad een
enquête gehouden onder alle
beheerders en gebruikers van de
drie eerder genoemden gebouwen.
In totaal heeft 80 procent hiervan de
vragenlijst ingevuld. Op basis van het
rapport concludeert de dorpsraad dat
De Torrekoel en het clubgebouw van
KJEM in redelijke goede staat zijn. Wel
is de bezettingsraad van de gymzaal

in De Torrekoel veel te laag, waardoor
er een exploitatietekort is ontstaan.
Ook zou gebruiker Kinderopvang ’t
Nest graag meer ruimte zien in het
gebouw, wil de dorpsraad zelf wat
meer up-to-date apparatuur en heeft
Heren Sportclub Sevenum problemen
met de ventilatie van de doucheruimte
in de gymzaal. Over het jeugdgebouw,
dat bestaat uit een activiteitenruimte
en een sportveldje is hoofdgebruiker
KJEM tevreden. Wel zou de vereniging
graag de ruimte beter kunnen verhuren
aan derden, om zo meer inkomsten te
krijgen.
Het clubgebouw De Heesbergen
van SV Kronenberg gaat een grotere
uitdaging worden, vreest de dorpsraad.
Het sportpark en het gebouw zijn sinds
de privatisering ervan in 1997 in eigen
dom van SV Kronenberg. De vereniging
stelt dat het gehele gebouw op korte
termijn gerenoveerd moet worden.
De voornaamst oorzaak daarvan is de
asbest in het dak, die gesaneerd moet
worden. Ook voldoen de kleedlokalen
en doucheruimtes niet meer, vindt de
afdeling voetbal. De beugelaars van
de vereniging zouden graag willen dat
het gebouw beter toegankelijk wordt

voor ouderen. Over de renovatie is de
sportvereniging al geruime tijd in over
leg met de gemeente, omdat de club
zonder financiële ondersteuning van
de gemeente of provincie de gewenste
renovatie niet kan betalen.
De dorpsraad hoopt dat de
gemeente samen met de gebruikers op
zoek wil gaan naar oplossingen voor de
in het rapport beschreven problemen

en wensen. “De gemeente neemt
hierin haar verantwoordelijkheid, maar
er zijn ook zaken zoals asbestsanering,
renovatie van de accommodaties,
verduurzaming en herbestemming van
de kerk, die alleen maar gerealiseerd
kunnen worden in een goede
samenwerking tussen gemeenschap,
gemeente, provincie en mogelijk
andere partijen”, aldus Vousten.

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

www.kinderopvanghetnest.nl

19
01

nieuws 03

200 jaar Koninklijke Harmonie van Horst

‘Dirigent kwam vanuit Helmond te voet
naar Horst’
Voor de Koninklijke Harmonie van Horst staat het hele jaar 2017 in het teken van herinneringen ophalen en
feest. Zij viert dit jaar haar 200-jarig jubileum. Marc Duffhues, Leo Huijs en Hans Vloet van de Koninklijke Harmonie
van Horst over tweehonderd muzikale jaren.

gewend is. Dit was juist een uitdaging
en uiteindelijk werd het een prachtig
optreden. Tijdens het optreden waren
er hardcore fans van Heideroosjes
aanwezig. Zij gingen zelfs stagediven.
Dat was geweldig.”

Garant voor een
rijke historie
Tweehonderd jaar Koninklijke
Harmonie staat garant voor een rijke
historie. Zo is er door de jaren heen
heel wat gebeurd. “De eerste dirigent
kwam vanuit Helmond te voet naar
de repetitie in Horst”, vertelt Huijs.

“Daarna dronk hij wat borreltjes en
moest toen weer helemaal te voet naar
huis. Dat kun je nu niet meer voorstel
len.” Vloet vertelt dat alle leden van
de harmonie in Rotterdam een keer
het zweet op hun voorhoofd hadden
staan vlak voor een optreden. “Een
soliste was als enige met de trein en
had vertraging omdat er een koe op
het spoor stond. Ze kwam vlak voordat
zij op moest treden per taxi nog aan.
Dat ging allemaal net goed.”
De komende maanden viert de
Konkinklijke Harmonie van Horst feest.
Kijk voor alle jubileumactiviteiten op
www.harmonievanhorst.nl

LESPROGRAMMA
LESPROGRAMMA
LESPROGRAMMA
VOORJAAR
VOORJAAR 2017
2017
VOORJAAR 2017
DANSEN
BIJ
FROXX
DANSEN BIJ
BIJ FROXX
FROXX
DANSEN
Maandag 23 januari

Marc Duffhues is president van
de Koninklijke Harmonie van Horst.
De functie president staat eigenlijk voor
voorzitter. “Ons orkest bestaat al zo
lang. Het is ontstaan in de Franse tijd”,
vertelt Duffhues. “Toen was het verplicht
om een président (zo staat het in het
Frans in de geschriften) aan te stellen.
Wij hebben die term gehouden. Er zijn
niet veel harmonieën hier in de regio
die de voorzitter president noemen.”
Duffheus werd gevraagd om presi
dent te worden. “Volgens mij is dat een
traditie bij de Koninklijke Harmonie van
Horst. Toentertijd was ik niet betrok
ken bij de harmonie. Het is ook fijn om

iemand te hebben die geen instrument
bespeelt.” Leo Huijs kwam op zijn
twaalfde bij de harmonie. Hij groeide
uit tot voorzitter van het Jeugdorkest.
“Omdat ik verschillende muzieklessen
had gehad en ervaring had daarin,
kreeg ik de vraag of ik de jeugd wilde
leiden”, vertelt Huijs. Hans Vloet is
momenteel dirigent bij de slagwerk
groep van de Koninklijke Harmonie.

Muziek maken
uitdagend houden
“We hebben leden van vijftien jaar
tot over hun pensioenleeftijd”, vertelt

Duffhues. “Die combinatie zorgt soms
voor botsingen in muzieksmaak. Wij
proberen dan ook zo veel verschillende
genres voorbij te laten komen zodat
iedereen aan zijn trekken komt. Wat
voor ons dan heel belangrijk is, is het
hoge niveau. We houden het extra hoog
zodat muziek maken altijd uitdagend
blijft. Afwisseling is bij ons ook van
belang. Zo hebben we elk jaar wel een
uitdagende opdracht of gastoptreden
tijdens de voorstellingen. Tijdens
ons 190-jarig jubileum werkten wij
bijvoorbeeld samen met de punkband
Heideroosjes. Dat is een compleet
andere stijl dan wat iedereen van ons

Maandag 23 januari
16:00
Hip
Hop Choreo Kids
Maandag
23 januari
16:00
Hip
Hop Choreo Kids
16:45 Hip
Hip Hop
Hop Choreo
Choreo Kids
16:00
16:45
Hip Hop Choreo Kids
16:45
Hop Choreo
Kids
17:30 Hip
Wedstrijd
+ Teamtraining
17:30
Wedstrijd + Teamtraining
17:30
Wedstrijd
Dinsdag 24
januari + Teamtraining
Dinsdag 24 januari
Dinsdag
januari
18:00 24Hip
Hop Techniek Training
18:00
Hip Hop Techniek Training
18:00
Hop Techniek Training
19:00 Hip
Teamtraining
19:00
Teamtraining
19:00
Teamtraining
Woensdag
25 januari
Woensdag 25 januari
Woensdag
25 januari
16:00
X-mini
Kids (gr. 1/2)
16:00
X-mini Kids (gr. 1/2)
16:00
Kids(gr.
(gr.3/4)
1/2)
16:30 X-mini
Mini Kids
16:30 Mini
Mini Kids
Kids (gr. 3/4)
3/4)
16:30
17:15
Modi Kids(gr.
(gr. 5/6)
17:15 Modi
Modi Kids
Kids (gr.
(gr. 5/6)
5/6)
17:15
18:00
Hip Hop Dancehall
18:00
Hip
Hop
Dancehall
18:00
18:45 Hip
Hip Hop
Hop Dancehall
African Dance
18:45 Hip
Hip Hop African
African Dance
18:45
Donderdag 26Hop
januari Dance
Donderdag
26
januari
Donderdag
26Hop
januari
16:00
Hip
Wedstrijd Training
16:00 Hip
Hip Hop
Hop Wedstrijd Training
Training
16:00
16:45
Hip Hop Wedstrijd
Teens/Youth
16:45 Hip
Hip Hop
Hop Teens/Youth
Teens/Youth
16:45
17:30
Hip Hop Formation Training
17:30 Hip
Hip Hop
Hop Formation
Formation Training
Training
17:30
Vrijdag 27 januari
Vrijdag
27
januari
Vrijdag
27
januari
09:00
Peuter Yoga 2½ -4 jaar,30 min.
09:00
Peuter Yoga
Yoga 2½ -4
-4 jaar,30 min.
min.
09:00
Peuter
10:00
Peuter Dans 2½
2½ -4 jaar,30
jaar,45 min.
10:00
Peuter Dans
Dans 2½
2½ -4
-4 jaar,45
jaar,45 min.
min.
10:00
Peuter
Zaterdag 28 januari
Zaterdag 28
28 januari
januari
Zaterdag
08:45
Peuter Yoga 2½ -4 jaar,30 min.
08:45
Peuter Yoga
Yoga 2½
2½ -4
-4 jaar,30
jaar,30 min
min.
08:45
Peuter
09:45
Peuter Dans 2½ -4 jaar,45 min.
09:45
Peuter Dans
Dans 2½
2½ -4 jaar,45 min.
09:45
Peuter

PEUTER
YOGA/DANS
PEUTER YOGA/DANS
PEUTER

Bij Peuter Dans en Yoga wordt tijdens
BijPeuter
Peuter Dans
Dans en
en Yoga
Yoga wordt tijdens
Bij
de les gebruik gemaakt van thema’s,
deles
les gebruik
gebruik gemaakt
gemaakt van thema’s,
de
liedjes en verhalen. De fantasie en
liedjes
liedjes en
en verhalen.
verhalen. De
De fantasie
fantasie en
creativiteit van
van de kinderen
kinderen wordt
creativiteit
creativiteit van de
de kinderen wordt
gestimuleerd en
en het zelfvertrouwen
zelfvertrouwen
gestimuleerd
gestimuleerd en het
het zelfvertrouwen
zal
hierbij
toenemen.
zal
zalhierbij
hierbij toenemen.
toenemen.
Vrijdag 27
27 januari
Vrijdag
Vrijdag 27 januari
januari
09:00 Peuter
Peuter Yoga (2½
(2½ -4 jaar,30 min.)
09:00
09:00 Peuter Yoga
Yoga (2½ -4 jaar,30 min.)
10:00 Peuter
Peuter Dans
Dans (2½
(2½ -4 jaar,45 min.)
10:00
10:00 Peuter Dans (2½ -4 jaar,45 min.)
Zaterdag 28
28 januari
Zaterdag
Zaterdag 28 januari
januari
08:45 Peuter
Peuter Yoga (2½
(2½ -4 jaar,30
jaar,30 min.)
08:45
08:45 Peuter Yoga
Yoga (2½ -4
-4 jaar,30 min.)
min.)
09:45 Peuter
Peuter Dans (2½
(2½ -4 jaar,45
jaar,45 min.)
09:45
09:45 Peuter Dans
Dans (2½ -4
-4 jaar,45 min.)
min.)

MUSICAL
MUSICAL
MUSICAL LESSEN
LESSEN

Leren dansen,
dansen, zingen en
en acteren in
Leren
Leren dansen, zingen
zingen en acteren in
lessen van
van 75
75 minuten.
minuten. Tijdens de
lessen
lessen van 75 minuten. Tijdens de
lessen wordt
wordt er gewerkt
gewerkt naar een
lessen
lessen wordt er
er gewerkt naar een
grote show
show op
op Tweede
Tweede Pinksterdag.
grote
grote show op Tweede Pinksterdag.
Dinsdag 24
24 januari
Dinsdag
Dinsdag 24 januari
januari
16:00 Musical
Musical Kids
Kids (8-12
(8-12 jaar)
16:00
16:00 Musical Kids (8-12 jaar)
16:45
16:45 Musical
Musical Teens
Teens (12-18
(12-18 jaar)
16:45 Musical Teens (12-18 jaar)

55+
55+
DANSMIDDAG
55+ DANSMIDDAG
DANSMIDDAG

Champignonkunstwerk verplaatst
Het kunstwerk Champignons heeft een nieuwe plek gekregen. Op maandag 16 januari werd het
beeld verplaatst van de Venrayseweg naar De Paddestoelerij in Grubbenvorst. Kunstenares Paula
Schaper maakte het kunstwerk Champignons in 1988 op verzoek vanwege de bloeiende champignon
industrie in Horst en omgeving. Het stond destijds aan de Jacob Merlostraat naast het toenmalige
gemeentehuis. De Paddestoelerij heeft het kunstwerk overgenomen van de gemeente.

Iedere
eerste dinsdag
van de
Iedere
Iedere eerste
eerste dinsdag
dinsdag van de
maand
van
13:30
tot
16:00
uur
maand
maand van
van 13:30
13:30 tot
tot 16:00 uur
stijlen
lijndansen
voor
senioren!
stijlstijl- en
en lijndansen
lijndansen voor
voor senioren!
Entrée:
€€ 2,50
p.pers.
Entrée:
Entrée: € 2,50
2,50 p.pers.
p.pers.
Dinsdag
7-2, 7-3,
4-4, 2-5
en 6-6
Dinsdag
Dinsdag 7-2,
7-2, 7-3,
7-3, 4-4,
4-4, 2-5
2-5 en
en 6-6
6-6

SPORTEN
BIJ
FROXX
SPORTEN
BIJ
FROXX
SPORTEN
BIJ
FROXX
Je kunt en mag altijd kosteloos een
Je kunt en mag altijd kosteloos een
keertje
sporten
proef. een
Je kunt mee
en mag
altijdop
kosteloos
keertje
mee
sporten
op
proef.
Hiervoor
hoefsporten
je je niet
te
keertje mee
opaan
proef.
Hiervoor hoef je je niet aan te
HiervoorKom
hoefgewoon
je je nietbinnenlopen,
aan te
melden.
melden. Kom gewoon binnenlopen,
melden.
Komwelkom!
gewoon binnenlopen,
je
bent altijd
je bent altijd welkom!
je bent altijd welkom!
ROOSTER VANAF 20 FEBRUARI:
ROOSTER VANAF 20 FEBRUARI:
ROOSTER
20 FEBRUARI:
Tot
en metVANAF
19 februari
ben je ook
Tot en met 19 februari ben je ook
Tot en met
februari
ben jeop
ook
welkom!
Kijk19voor
dit rooster
de
welkom! Kijk voor dit rooster op de
welkom! Kijk voor dit rooster op de
website.
website.
website.
Maandag
Maandag
MaandagBody-Fit M
09:00
09:00
Body-Fit
09:00
Body-Fit M
M
18:30
Body-Fit
M
18:30
Body-Fit
18:30
Body-Fit M
M
19:30
ZUMBA
19:30
ZUMBA
19:30
ZUMBA
20:30
Pilates
20:30
Pilates
20:30
Pilates
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
20:00
ZUMBA
20:00
ZUMBA
20:00
ZUMBA
21:00
MEN
POWER
21:00
MEN
POWER
21:00
WoensdagMEN POWER
Woensdag
Woensdag
09:00
Body-Fit
Fit M
09:00
Body-Fit
09:00
Body-Fit M
M
10:00
ZUMBA
10:00
ZUMBA
10:00
ZUMBA
19:30 STEP LES
19:30 STEP LES
20:30
ZUMBA Fitness
20:30
ZUMBA Fitness
Fitness
Donderdag
Donderdag
09:00
ZUMBA
09:00
ZUMBA
18:30
ZUMBA
18:30
ZUMBA
19:30
STRONG NIEUW!
19:30
STRONG NIEUW!
NIEUW!
Zondag
Zondag
10:00
ZUMBA
10:00
ZUMBA

Seizoen van 20 weken
weken geldig
geldig
Seizoen van 20 weken
geldig
van 20 februari t/m
t/m zon
zon 23
23 juli
juli ‘17
‘17
van 20 februari t/m
zon
23
juli
‘17
Per les
€€ 7,00
7,00
Per les
€ 7,00
10-ritten
€€ 65,00
10-ritten kaart
kaart
65,00
€ 65,00
20-ritten kaart
€€ 110,00
110,00
20-ritten kaart
€ 110,00
Onbeperkt
€€ 135,00
Onbeperkt
135,00
Onbeperkt
€ 135,00
Géén
Géén instapkosten,
instapkosten, géén
géén
Géén
instapkosten,
géén
inschrijfgeld,
inschrijfgeld, géén
géén verplichte
verplichte
inschrijfgeld,
géén
verplichte
maandelijkse
maandelijkse incasso’s.
incasso’s. Geen
Geen vaste
vaste
maandelijkse
incasso’s.
Geen
vaste
avond, maar allemaal
open
allemaal
open
avond, maar allemaal open
inloopuren! Je komt
komt sporten
sporten
inloopuren! Je komt
sporten
wanneer het jou uitkomt!
uitkomt!
wanneer het jou uitkomt!

MEN
MEN POWER:
POWER:

SPORTEN
MANNEN
SPORTEN VOOR
VOOR MANNEN
MANNEN

en effectief
effectief
In 45 minuten snel en
In 45 minuten snel en effectief
je lijf,
lijf, met
met je
je lijf!
lijf!
hard werken aan je
hard werken aan je lijf, met je lijf!
technische
Geen apparaten of technische
Geen apparaten of technische
sporten met
met je
je
snufjes, maar puur sporten
snufjes, maar puur sporten met je
eigen lichaamsgewicht.
lichaamsgewicht. De
De les
les
eigen lichaamsgewicht. De les
krachttraining in
in
bestaat uit krachttraining
bestaat uit krachttraining in
combinatie met conditietraining.
conditietraining.
combinatie
met
conditietraining.
Dinsdag van
van 21:00
21:00 tot
tot 21:45u.
21:45u.
Dinsdag
Dinsdag
van
21:00
tot 21:45u.
10 ritten
ritten kaart
kaart €€ 50,50,10
10
kaart €€ 90,50,20 ritten
rittenkaart
20
rittenkaart
€ 90,20 rittenkaart € 90,-

Feesterij
Froxx
Feesterij en
en Danserij
Danserij Froxx
Feesterij en Danserij Froxx
Venrayseweg
116,
5961
AJ
Horst,
tel:
077-4770111,
www.froxx.nl, A73
A73 afrit
afrit 10
10
Venrayseweg 116, 5961 AJ Horst, tel: 077-4770111, www.froxx.nl,
Venrayseweg 116, 5961 AJ Horst, tel: 077-4770111, www.froxx.nl, A73 afrit 10
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‘De schaar erin zetten is het moeilijkst’
Troost bieden bij verdriet en verlies, dat is wat Sabine van de Laak uit Lottum graag wil. Zij startte daarom in
2015 met haar initiatief ‘Momenten van dierbare herinneringen’, creatieve bijeenkomsten waarin rouwverwerking
wordt gecombineerd met het maken van troostvoorwerpen van onder andere kleding.

Op het eerste gezicht lijkt het een
doorsnee handwerkclubje, als je de
ruimte van Museum de Kantfabriek in
Horst binnenloopt waar Sabine met
haar groep aan de slag is. Een stuk
of tien vrouwen zijn gezellig aan het
kletsen en intussen creatief bezig
met textiel. Wat ze maken is echter

bijzonder. Met kledingstukken en ander
textiel van overleden dierbaren maken
zij zogenaamde ‘herinner(d)ingen’,
zoals een troostdeken of –kussen,
-wandkleed of -knuffel.
Want wat doe je met alle kleding
en persoonlijke spullen vol herinne
ringen die overblijven als iemand van

wie je houdt is overleden? “Weggooien
of weggeven is heel moeilijk”, weet
Sabine van de Laak. In 2010 overleed
haar zoon Mark heel plotseling op
26-jarige leeftijd. Om met dit grote
verlies te leren leven, volgde ze onder
andere creatieve therapie. Daar maakte
Sabine een kussen in de vorm van een

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

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

Saxofonist zoekt medemuzikanten
om samen muziek te maken.
In welke vorm dan ook. Ik ben
65 jaar jong en aan enthousiasme
geen gebrek. Voorkeur blues en R&B.
Brede muzikale belangstelling.
077 400 04 80.

Op zoek naar werk? Gestopt met
je studie en zoek je werk? Ben je
tussen de 17 en 22 jaar? Van maandag
t/m vrijdag kunnen we nog hulp
gebruiken. Heb je interesse, bel ons
op 06 55 58 00 90.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Kringloopwinkel Oud & Nieuw,
De Gats 3 Sevenum (achter Aldi).
Open van dinsdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur, vrijdagavond
koopavond. Tel. 06 31 22 84 44.
www.kringloopwinkeloudennieuw.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
t.k. gevr. landbouwmachines
o.a.: ploeg, frees, kipper, mesttank,
bloter, schudder, hark, maaier, tractor,
vee/paardentrailer, enz.
tel.: 06 19 07 69 59
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Kantoorruimte in Horst-Centrum
Kantoorruimte, ideaal voor starters,
vanaf 250 euro/mnd, div. afm., tel.:
06 24 19 24 01, Businesscentrum Horst
Bijles/Cursus Frans.
Bijles Frans alle niveaus met oog voor
maatwerk. Cursus Frans gericht op
persoonlijke wensen. Voor meer info
www.francaissansfautes.nl of
bel 077 811 00 24 (Maasbree).
Gevaagd woningen voor directe
aankoop. Voor meer informatie,
tel. 06 55 12 69 96 of mailen naar
info@heikevastgoed.nl. Bvd.
Schilder biedt zich aan voor al uw
schilder-, behang- en texwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave 06 29 33 66 85.
Feestje? Voor al uw feestjes groot
of klein, moet je bij Café Cox zijn.
Info 077 398 33 05.
Op avontuur in de natuur.
Fluitenkruid biedt diverse leuke
activiteiten om iets bijzonders aan
te bieden waar de natuur een
belangrijke rol speelt, voor jong en
oud! Info: 06 44 21 30 88
Facebook@fluitenkruid.eu

Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl
Boomverzorging, bomen kappen.
Moeilijke bomen snoeien of vellen.
Eventueel met klimmer A. Pouwels.
Info 06 52 40 67 46. Vakkundig
neerhalen en opruimen.

hart met repen stof van de kleding van
haar zoon. Een voor haarzelf en een
voor haar dochter. “Dat kussen ligt bij
ons allebei op de bank, zodat we het
altijd vast kunnen houden”, vertelt ze.
Het maken van het troostkussen heeft
Sabine veel steun gegeven. “Je bent
zelf bezig met het maken van een tast
bare herinnering en dat gaf mij troost.”
Die troost wil Sabine ook aan
andere mensen die een dierbare
verloren hebben bieden. Zij organiseert
daarom een lotgenotengroep waar
bij de leden iedere maand bij elkaar
komen om te praten, maar vooral om
creatief bezig zijn om tastbare herin
neringen te maken van iemand die ze
verloren hebben. Onder begeleiding
van creatief therapeut Liesbeth Smit
en twee coupeuses komt de groep
iedere maand op een woensdagmid
dag bij elkaar. Sabine: “We zijn bezig,
maar tussendoor praat je ook over
wat je hebt meegemaakt. Dat gaat
gemakkelijk, want we zitten allemaal
in hetzelfde schuitje. Dan begrijp je
elkaar met een half woord. We helpen
elkaar, inspireren elkaar en dat alles
met een lach en een traan.” Sommige
deelneemsters zijn in het begin onte
recht onzeker over hun creativiteit en
handwerkvaardigheden, zegt Sabine.
“Met hulp van de vrijwilligers is het tot
nu toe iedereen gelukt iets moois te
maken.”
Marianne* maakt een wandkleed
van stropdassen die haar man altijd
droeg. “Ik had niet meer zoveel kleding
van hem over. Maar die stropdassen,

Woonhuis te koop.
Geschak. eengezinswon. nabij
centrum Horst. Nieuwe keuken en
zonnepanelen. Schoolstraat 18 B
w.jr. 1987 Vr.pr. 215000,- kk.
Kavel 144m2 W.opp.110m2
info: schoolstraat18@facebook.com
en schoolstraat18@outlook.com
Woninginrichting bij u thuis.
Trap bekleden incl. tapijt en
leggen v.a. €150,00. Veel keuze in
tapijtsoorten en kwaliteiten. Bel voor
gratis offerte: 06 16 37 45 14 www.
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Niet lekker in je vel?
www.chatmailtherapie.nl
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

die had ik allemaal nog bewaard. Voor
allebei mijn kinderen maak ik een
kleed. Zelf vind ik het vooral heel fijn
om iets met zijn spullen te kunnen
doen. Iemand verliezen is heel moeilijk.
Dat was het zeker in het begin, maar
nu nog steeds. Dat snapt iedereen hier,
want we hebben allemaal hetzelfde
meegemaakt.” Linda* verloor één
van haar dochters en kwam via een
praatgroep bij de bijeenkomsten van
Sabine terecht. “Ik heb lang getwijfeld
of het wel wat voor mij was. ‘Ik kan
toch niet in die kleding gaan knippen?’,
dacht ik. Dat was ook een moeilijk
moment: voor het eerst de schaar erin
zetten. Maar als je ziet wat je maakt,
dan gaat het meteen beter.” Linda laat
een kussen zien, gemaakt van een
blauwe trui en een shirt van Rowwen
Hèze. “Mijn dochter hield niet zo van
mode, maar die trui die droeg ze altijd.
En ze was groot fan van Rowwen Hèze.
Het kussen heb ik aan mijn andere
dochter gegeven, dat ligt nu bij haar op
de bank. Als er dan mensen op bezoek
komen en het kussen opmerken, is het
voor haar gemakkelijker om over haar
zus te vertellen.”
De groep Momenten van dierbare
herinnering komt één keer per maand
bij elkaar in een gehuurde ruimte van
de Kantfabriek in Horst. Voor meer
informatie, neem contact op met
Sabine van de Laak via
sabinevandelaak@live.nl of kijk op
www.facebook.nl/herinnerdingen
*In de verband met privacy zijn deze namen
gefingeerd

Isolatiemat. voor laminaat.
Isolatie is nieuw, heeft een dag onder
vloerbedekking gelegen ivm een
feestje. 50 m2 – nieuwprijs € 70,00 vraagprijs € 35,00. 06 44 29 09 49.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site of bel
077 467 01 00.
‘t Winkeltje, Herstraat 44. Wij
hebben, wederom, een leuk assortiment voor carnaval. Openingstijdens:
maandag 13.00 -17.30 dinsdag t/m
vrijdag 09.00 -17.30 zaterdag 09.0017.00. tot aan de carnaval iedere
zondag 13.00-17.00.
Geel/goud. Kleurenbehandeling
met de kleur geel/goud.
www.mayproosten.123website.nl
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Sevenums echtpaar protesteert

Tegen gastouderopvang en arbeidsmigranten
Een echtpaar uit Sevenum is op dinsdag 17 januari in hoger beroep gegaan bij de Raad van State tegen een
beslissing van het gemeentebestuur van Horst aan de Maas. De gemeente wil, tegen de zin van het echtpaar, geen
maatregelen nemen tegen een woning met een gastouderopvang en tegen de huisvesting van arbeidsmigranten
aan de Broek in Sevenum.
Het College van B&W weigert
maatregelen te nemen tegen de
woning met gastouderopvang aan de
Broek. Het echtpaar, dat in de buurt
woont, vroeg de gemeente om deze
maatregelen. Volgens het stel ligt

de woning binnen de zogenoemde
sproeizone van een fruitteeltbedrijf. Om
die reden had het perceel volgens hen
geen woonbestemming mogen krijgen.
Zelf heeft het echtpaar in het verleden
om een woonbestemming op het eigen

perceel gevraagd, maar kreeg deze niet
vanwege de sproeizone.

Last
Ook wil het gemeentebestuur
geen maatregelen nemen tegen

het gebruik van een gebouw in
diezelfde straat voor de huisvesting
van arbeidsmigranten. Het echtpaar
zegt last te hebben van de zestien
arbeidsmigranten. Ook verzet zij zich
tegen de omgevingsvergunning die het
gemeentebestuur voor deze huisvesting
heeft verleend. Het is niet eerlijk dat zij
wel toestemming geeft voor bewoning
van dit pand, maar niet mee wilde
werken aan een woonbestemming

voor het perceel van het echtpaar.

Ongegrond
De rechtbank van Roermond
verklaarde in december 2015 een
eerder beroep van het stel over
beide onderwerpen al ongegrond.
Tegen die uitspraak gaat het echtpaar
nu in hoger beroep bij de afdeling
bestuursrechtsspraak van de Raad
van State.

Onderzoek Centraal Bureau voor de Statistiek

Ook jongeren uit Horst aan de Maas minder
vaak op kamers
Het afgelopen jaar zijn er minder jongeren uit Horst aan de Maas naar universiteitssteden vertrokken dan in
2015. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs.
Uit Horst aan de Maas vestigden
in 2015 tussen juli en oktober in
totaal 115 jongeren tussen de 17 en
22 jaar zich in een andere gemeente
in Nederland. Dat aantal nam vorig
jaar af. In 2016 vertrokken slechts 108
jongeren.
In de meeste universiteitssteden

01

vestigden zich afgelopen zomer minder
nieuwe jongeren (17- 22 jaar) uit de
rest van Nederland dan in dezelfde
periode het jaar daarvoor. Zowel in
Noord-Limburg als landelijk was deze
trend te zien. Volgens het CBS verhuis
den vorig jaar landelijk 46.000 17- tot
22-jarigen tussen juli en oktober naar

een andere gemeente in Nederland.
Dat is vier procent minder ten opzichte
van dezelfde periode in 2015. Voor het
onderzoek werden de cijfers tussen juli
en oktober in 2015 en 2016 onderzocht
door het CBS. Daarbij werd de eerste
11zich in die periode
generatie Syriërs die
09niet meegeteld.
in Nederland vestigde

winkel&bedrijf
Ad vertorial

25 jaar Keurslagerij Coppens
Het is dit jaar alweer 25 jaar geleden dat Crist Coppens startte als Keurslager in Horst. Natuurlijk hoopt
iedereen die een eigen zaak begint dat het een succes wordt, ook de familie Coppens. Nu 25 jaar laten kunnen
ze tevreden terugblikken op een kwart eeuw Keurslagerij Coppens. En dat laten ze niet onopgemerkt voorbij
gaan, het is feest in de slagerij. En iedereen profiteert daarvan!

“In de afgelopen 25 jaren hebben we heel hard
gewerkt en daardoor hebben we nu zo’n grote
klantenkring opgebouwd”, vertelt Crist, heel tevreden.
“We zijn eigenlijk best trots op hetgeen we hebben bereikt
en daar zijn we ook onze klanten dankbaar voor!” Bij de
Limburgse Keurslager staat klantvriendelijkheid en service
nog hoog in het vaandel. En daarnaast vinden ze het ook
belangrijk dat er eerlijke producten in de toonbank liggen,
bij voorkeur zelf gemaakt. “Zo kunnen we de kwaliteit
van onze producten garanderen. We proberen uniek te
zijn door bijvoorbeeld naast het reguliere varkensvlees
ook varkensvlees van Livar te verkopen. Livar is het best
gekwalificeerde varken van Nederland, zeg maar
varkensvlees met drie sterren.”
Het laatste dat is toegevoegd aan het assortiment zijn
de kant-en-klare maaltijden. Een hardgroeiende markt
waarbij de klant zelf alles samenstelt. Maar nu is het tijd
voor feest! Om hun klanten te bedanken heeft Keurslager
Crist Coppens mooie acties bedacht. “Drie weken lang

superaanbiedingen waar we onze klanten mee willen
bedanken.”
“We maken onze producten voornamelijk zelf en dat
is gewoon het leukste om te doen. Lekkere dingen maken
waar onze klanten van kunnen genieten! We zouden
wel gek zijn als we daarmee zouden stoppen. Naast de
mooie producten in de toonbank, kunnen de klanten
ook bij ons terecht voor compleet verzorgde barbecues
(barbecuehorst.nl), catering, buffetten, dagverse
maaltijden en alles wat met gourmetten te maken heeft.
Bij Keurslagerij Coppens kennen ze geen nee!”

Volgens het CBS is de meest voor
de hand liggende oorzaak van de
daling het leenstelsel, dat in het studie
jaar 2014/2015 is ingevoerd. Voor veel
jongeren uit Horst aan de Maas speelt
dit inderdaad een rol bij het wel of niet
op kamers gaan. Eline Sanders (18) uit
Melderslo is in 2016 begonnen met de
opleiding Biomedische Wetenschappen
aan Maastricht University en woont
nog thuis. “Ik wilde eerst weten of de
studie zeker geschikt was, want op
kamers gaan is niet bepaald goedkoop.
Omdat ik meteen geld zou moeten
lenen, wilde ik wel zeker weten dat de
studie naar mijn zin was en dat ik niet
na een paar maanden ergens anders
heen wilde. Volgend schooljaar ga ik
waarschijnlijk wel op kamers, want het
reizen bevalt niet zo goed.”
Koen Linssen (19) uit Horst stu
deert Geschiedenis aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen. Hij is dit jaar,
ondanks het leenstelsel, verhuisd naar
Nijmegen om zijn reistijd te verminde
ren en om de contacten met zijn mede
studenten in Nijmegen makkelijker te

10%

bij 1 item

Op en neer reizen
bevalt nog goed
Niet alle studenten nemen het
leenstelsel mee in hun overweging om
op kamers te gaan. Mara Brouwers (19)
uit Lottum zit in het tweede jaar van de
opleiding Psychologie aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen. Mara woont
nog thuis, maar het leenstelsel staat
hier los van. “Ik moet dagelijks mijn
paard verzorgen in Lottum en ik vind
het thuis nog heel gezellig. Qua reistij
den is het van Lottum naar Nijmegen
prima te doen, dus het op en neer
reizen bevalt ook nog goed.”

30%

bij 3 items

40%

bij 4 items
of meer

koopjesmarkt & magazijnoutlet: 1+1 GRATIS

Crist Coppens
VO OR AL UW
St. Lambertusplein 5, 5961 EW Horst, 077 398 37 94
www.coppens.keurslager.nl

20%

bij 2 items

kunnen onderhouden. “Het leenstelsel
is zeker iets waardoor ik getwijfeld heb
om op kamers te gaan wonen. Het is
niet niks om straks al 20.000 euro in de
schulden te zitten. Maar aan de andere
kant is de rente minimaal en kun je er
je er behoorlijk lang over doen om het
terug te betalen. Bovendien is het doel
van een universitaire opleiding om een
goedbetaalde baan te krijgen.”

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

FS
TH U IS- & BEDRIJ

FEESTEN

Vlasvenstraat 51,
5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

06

familie

19
01

“de snebbel is stil”

Maandag 9 januari 2017 is onze dochter, zus, schoonzus en tante

Op dinsdag 10 januari 2017
overleed op 95-jarige leeftijd

overleden.

Ina van Rens

Annie Driessen - van Heijster

Op wens van Ina heeft de crematie in besloten kring
plaatsgevonden op vrijdag 13 januari te Tilburg.
Pap † en mam Van Rens
Lambert en Hannie
Lea en Peter
Roy en Moniek, Lynn en Iris
Kim
Marlies en Ger

echtgenote van

Jan Driessen †
Mam, oma, oma-oma van

Voor alle lieve felicitaties
willen wij iedereen
bedanken.
Ons 50-jarig huwelijksfeest
was geweldig.

Lambert en Toos
van Teeffelen-van Ool
Geboren

Sam
8 januari 2017

Wil en Fien
Anny en Piet
Harry en Janny
Gert † en Jo †
Ria en Henk
Truus en Hans-Peter
Hans en Ingrid
Carl en Gerda

“Dees ziekte giët jaore ván mien laeve neme,
má de jaore die ik laef, nimt ze ni.”

Op 16 januari 2017 overleed in de leeftijd van 63 jaar

Mart van den Munckhof

Klein- en achterkleinkinderen

allerliefste van

Marleen van den Munckhof - Heufs
Correspondentieadres:
Julianastraat 18, 5961 BP Horst

lieve pap en trotse opa van
Loes en Ivo, Lars, Koen
Ruud en Marijke, Teun

Op maandag 16 januari
hebben wij afscheid van ôs mam genomen.

Kabroekstraat 14
5966 NX America

Zoon van
Pim Emonts en
Marloes Franssen
Middelijk 50, 5961 EL Horst

Geboren

Lizzy

16 januari 2017
Dochter van Roy & Evelyn
Verstappen-Hagens
Zusje van Myrthe
Alb. Schweitzerstraat 23
5961 HB Horst

Pap is thuis.

Intens verdrietig om wat niet meer is
en nooit meer zal zijn.
Dankbaar voor wat was
en altijd zal blijven.

Welkom lieve
De afscheidsdienst waarvoor wij u uitnodigen vindt plaats
op zaterdag 21 januari om 16.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40, Venray.

Na een strijd tegen een slopende ziekte en na dapper ondergane
behandelingen, is overleden mijn lieve man, onze pap,
schoonvader en trotse opa

Hay Spreeuwenberg

Aansluitend bent u welkom om nog even met ons samen te zijn
in de koffiekamer aldaar.

Wij willen iedereen bedanken voor de enorme belangstelling,
kaarten en troostende woorden tijdens het afscheid van

Jan

echtgenoot van

Els Spreeuwenberg - Keijsers

In het bijzonder een woord van dank aan Ad de Ponti
en The Dutch Trafelclub.

Hij overleed op 65-jarige leeftijd.

Tonny Gijsberts, kinderen en kleinkinderen.

America, Els
America, Peggy
Kwinty
Horst, Lidia en Jasper
Julian, Pepijn, Meike

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.
Computerhulp Horst aan de Maas;
voor al uw computerproblemen,
vragen of computerles (privé en
groep). Bel mij op 06 31 52 45 17.

America, 10 januari 2017
Kabroekstraat 9, 5966 NW America
Op zaterdag 14 januari hebben wij afscheid genomen van Hay.

Nieuwe opslagboxen/werkruimtes,
vanaf 25 m2, geïsoleerd, tel.:
06 24 19 24 01, Businesscentrum Horst

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Geboren op
11 januari 2017
Zoon van
Peter en
Wendy Kleuskens
Van VLattenstraat 4
5975 SC Sevenum

Cursus Kaartleggen in Venray.
Cursus Kaartleggen met de LeNormand
kaarten in Venray 10 lessen € 175,00.
Start februari. Voor info of opgave bel
06 10 39 14 46.
Schilder nodig?
Het nieuwe jaar fris beginnen of
voor het komende seizoen reserveren
voor het buiten onderhoud tel.
077 475 09 80 - 06 11 35 09 70.
Vrijblijvende offerte.

Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

Dag en nacht bereikbaar

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Gerrie

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Giel

van den
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

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl
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Gemeente en waterschap r uilen grond
Gemeente Horst aan de Maas en waterschap Peel en Maasvallei willen
stukken grond rondom de Kabroeksebeek in Horst, America en Meterik
ruilen. Dit gaat de gemeente ruim 20.000 euro kosten.
In het kader van de herinrichting
en verbreding van de Kabroeksebeek
zijn de gemeente en het waterschap
in onderhandeling over een grondruil.
In het kader van woningbouwproject
De Afhang in Horst is de Kabroeksebeek
op sommige plekken verlegd. De grond
eigendommen van de gemeente en
het waterschap zijn nog niet in lijn
gebracht met de nieuwe loop van de
beek. Waar eerst oever was, loopt nu
de beek en andersom. Deze stukken
grond en beek worden nu zonder extra
kosten voor beide partijen uitgeruild.
Daarnaast koopt gemeente Horst aan
de Maas een stuk grond tussen Horst en
Meterik ten zuiden van de St. Jansstraat
van waterschap Peel en Maasvallei.

Bij het opstellen van project De Afhang
heeft de gemeente het perceel, dat in
eigendom was van het waterschap, in
moeten richten als natuur, om zo het
verlies aan leefgebied voor de steenuil
door de woningbouw te compenseren.
Dat perceel blijft in gebruik als natuur.
Het waterschap krijgt in ruil voor het
natuurperceel een stuk grond van
4 meter breed ten zuiden van de
Eickhorsterweg in America. Dit stuk
grond heeft een lagere waarde dan
het stuk dat gemeente Horst aan de
Maas krijgt, dus de grondruil kost de
gemeente 21.341 euro. Deze kosten
worden betaald uit het budget voor
de grondexploitatie van het project
De Afhang.

Uit

Horst
aan de
Maas

Aniek Janssen
Joost Bouten

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt
in de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd
en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Aniek Janssen en Joost Bouten,
oorspronkelijk uit Horst, maar inmiddels uit Brisbane, Australië.

Groengroep tegen
kap eiken station
Stichting Groengroep Sevenum is het niet eens met het voornemen van
de NS om twee eiken te kappen bij station Horst-Sevenum. Volgens de
Groengroep zijn de twee bomen beeldbepalend. Daarnaast vreest ze dat dit
een precedent gaat scheppen voor de kap van andere bomen.

In een brief aan het College van
B&W van Horst aan de Maas roept
de Groengroep de gemeente op de
kap tegen te houden. Volgens de NS
zorgen vallende takken van de bomen
voor schade aan de auto’s die bij het
station staan geparkeerd. Groengroep
Sevenum geeft aan dat door een beter
beheer van de bomen voorkomen
kan worden dat takken afbreken.
“We hebben in 2016 nog overleg
gevoerd met de NS en we hebben in
samenwerking met Landschap Horst
aan de Maas het voornemen het
station juist te verfraaien door aanplant
van bomen en groen”, aldus de

Groengroep. De stichting zegt dat de
eiken beeldbepalend zijn. “Ze stonden
er al eerder dan de parkeerplaatsen.
De bomen hebben een respectabele
leeftijd, waardoor ze erg beeldbepalend
zijn en is er geen aanleiding deze te
kappen.” De Groengroep vreest dat bij
het doorgaan van de kap, alle bomen
“vogelvrij zijn”. Een woordvoerder van
de gemeente laat desgevraagd weten
dat de grond waar de bomen op staan
van de NS is. “Als gemeente kunnen
we de kap daarom niet tegenhouden.
We delen echter de mening van
de Groengroep dat de bomen
beeldbepalend zijn.”

Aniek Janssen en Joost Bouten verruilden samen met
zoon Tren in april 2015 het dorp Horst voor de miljoe
nenstad Brisbane in Australië. Daar werd het gezin in juni
uitgebreid met Sef. Momenteel zijn ze voor enkele weken
weer terug in Nederland en verblijven ze bij familie
in Meterik. Terwijl zoontje Tren van vier bijna niet kan
wachten om het bos in te gaan, zitten Joost (37) en Aniek
(35) aan de keukentafel van Anieks tante. Waar in Meterik
de wegen glad zijn van de ijzel, is het in Australië nu
hoogzomer. ”Dat is toch wel één van de dingen die ik mis
in Australië”, zegt Aniek. “Het wisselen van de seizoenen.
Ik hou van de geur van de herfst of wanneer in de lente
alles weer tot leven komt.”
Dik anderhalf jaar geleden nam het stel de stap om,
tijdelijk, in Australië te wonen en te werken. Joost werkt
voor een bedrijf dat software levert voor de installatie van
ramen en deuren. Samen met een Engelse collega zet hij
nu een Australische dochteronderneming van het bedrijf
op. De stap om naar het buitenland te emigreren werd
niet van de een op de andere dag genomen. “We hadden
het er al vaker over gehad dat, als de kans zich voordeed,
we naar het buitenland wilden gaan”, geeft Aniek aan.
“We wilden graag meer van de wereld zien. In Horst
hadden we het best naar onze zin, een uitdaging wilden
we echter niet uit de weg gaan. We zoeken graag nieuwe
dingen op.”
“Voor mijn bedrijf is het ook nieuw, wij zijn de
eerste werknemers die emigreren”, vertelt Joost.
Voor zijn werk is hij veel op pad, vaak met het vliegtuig.
Het vliegveld ligt op een kwartier rijden van hun
woonplaats. “Dan vertrek ik ’s morgens om 06.00 uur
naar Melbourne en ’s avonds ben ik weer op tijd terug

voor het avondeten.” Brisbane is de derde grootste stad
van Australië. Wie van de ene naar de andere kant van
de stad wil rijden, is ongeveer 45 minuten onderweg.
Een hele omschakeling dus, als je Horst bent gewend.
Het stel woont in Bulimba, een buitenwijk van Brisbane.
Aniek: “Het is een hele leuke buurt om te wonen, je
kunt het bijna vergelijken met een dorp. Op straat
kom ik altijd bekenden tegen. We zijn verrassend snel
gesetteld. Brisbane heeft een hele actieve Nederlandse
gemeenschap, die veel activiteiten organiseert. We
hebben hier beide al veel vriendschappen opgebouwd,
zowel met Nederlanders als Australiërs.”
In Nederland werkte Aniek als muziektherapeute in
een Tbs-kliniek. In Australië is ze, zoals ze zelf zegt, een
echte ‘expat mom’. “Ik wil wel graag aan het werk, maar
een parttimebaan is hier bijna niet te krijgen. Ik zorg voor
de kinderen en doe vrijwilligerswerk. Zo help ik mee op
de Nederlandse school. Misschien dat ik binnenkort een
koor mag gaan begeleiden in een vrouwengevangenis.
Dat zou erg leuk zijn.” Voor Tren en zijn broertje is er
genoeg te doen. Er zijn verschillende gratis speeltuinen
in de buurt en ook de musea zijn veelal gratis. “Wat vind
je het allerleukste?”, vraag Joost hem. Verlegen fluistert
hij zijn vader in het oor: “Het treinmuseum.” “Tren kan
al beter Engels praten dan wij”, lacht Aniek. “Hij praat
het accentloos, terwijl je bij ons nog goed kunt horen dat
we uit Nederland komen.” Het visum waarmee ze naar
Australië zijn gekomen, is vier jaar geldig. “En dan kijken
we verder. Het bevalt ons hier heel goed, maar we missen
ook onze familie en vrienden.” Joost: “Het scheelt dat je
hier snel contact met andere mensen maakt, we hebben
al veel nieuwe mensen leren kennen.”

NIEUW
IN VENRAY
• Healing, ook healing op afstand
• Kristal healing
• Regressie- en reïncarnatie therapie

• Kaartlegging / engelenreading
• Meditaties en meditatie avonden
• Cursussen en inwijdingen

Kijk voor meer info op www.praktijk-maya.nl, mail naar info@praktijk-maya.nl
of bel 06-10391446

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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Uitreiking prijs
centrumondernemer
Margo Kruytzer Optiek en Optometrie in Horst heeft de prijs voor de
beste centrumondernemer van Horst-centrum gekregen. De prijs werd
uitgereikt tijdens de nieuwjaarsontmoeting van het Centrummanagement Horst op maandag 16 januari.
De prijs werd toegekend door de
jury bestaande uit wethouder Ger van
Rensch, Tiny van Wegberg (bestuurs
lid dorpsraad Horst) en Ingrid van
der Sterren (marketingdeskundige)
en uitgereikt door wethouder Bob
Vostermans. Margo Kruytzer nam
enkele jaren geleden samen met
haar partner Niels van Heijster de
zaak van haar ouders over en heeft
volgens de jury de ondernemende
lijn van haar ouders onverdroten
voortgezet. “Zij is een onder
nemersvrouw in hart en nieren.”
De ereprijs Centrumondernemer
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RTL filmt bij
Waarborg op Zorg
Het RTL-programma LifestyleXperience maakte onlangs opnames bij de dagopvang van Waarborg op Zorg in
Meterik. Op zondag 29 januari wordt het programma uitgezonden.

Horst-centrum 2016 was voor Slijterij
Weijs. Deze prijs wordt uitgereikt
aan een ondernemer of een onder
nemersfamilie die gedurende vele
jaren actief is in Horst-centrum en
zich daarnaast ook heeft ingezet
voor de Horster gemeenschap in
het algemeen. Medio 2016 werd
de slijterij overgenomen door de
derde g
 eneratie, dochters Marieke
en Sandra van Peter en Truus Weijs.
“Gedurende 65 jaar heeft Slijterij
Weijs altijd een markante plaats
binnen de Horster gemeenschap
vervuld”, aldus de jury.

RTL LifestyleXperience geeft kleine
ondernemers de mogelijkheid om
zich te profileren. Waarborg op Zorg
begeleidt met name cliënten met Niet
Aangeboren Hersenletsel. Er vond
onder meer een interview plaats
met Adriana Borgers. “De kracht van

kleinschalige opvang door zelfstandige
en lokale ondernemers is dat zij zorg
kunnen verlenen in de vorm van dag
opvang in combinatie met persoonlijke
verzorging en individuele begeleiding”,
aldus Borgers. “Het uitgangspunt is
altijd dat cliënten in hun thuissituatie

worden geholpen en zodoende zelf
standig kunnen blijven.”
De uitzending vindt plaats op
zondag 29 januari om 14.20 uur op
RTL4. Een herhaling van de uitzending
staat gepland op zaterdag 4 februari
om 15.10 uur op RTL5.

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

Wankele Wiebes
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Halverwege de kabinetsperiode werd Wiebes door de VVD uit
Amsterdam weggeplukt om de positie van partijgenoot Weekers als
staatssecretaris van financiën op zich te nemen. De staatssecretaris
van financiën gaat over de belastingwetten en de Belastingdienst.
Een belangrijke taak, inning van belastingen zorgt ervoor dat de
lasten eerlijk worden verdeeld.

Wij zoeken nog enkele enthousiaste medewerkers
die ons team willen versterken

medewerkers bediening
terras/restaurant

vanaf 18 jaar - uren in overleg

medewerkers
schoonmaak/interieur
restaurant/camping/B&B
uren in overleg

informatie: per mail of telefonisch

Veerhuys tante Jet

t.a.v. Jan Bartels
Veerweg 7 5863AR Blitterswijck
tel: 0478-532942
e-mail: info@ tantejet.nl
www.tantejet.nl

en is de VAR in 2016 vervallen. Aan
de Eerste Kamer werd nog wel een
gewenningsperiode tot in 2017
Op belangrijke dossiers is Wiebes toegezegd. In die periode zou de
echter uitgegleden. Bijvoorbeeld het Belastingdienst geen boetes opleggen.
aanpassen van de organisatie van de Een soort gedoogbeleid dus. In de
Belastingdienst. De Belastingdienst
praktijk bleek het vooral een chaos,
heeft minder mensen nodig, maar
zozeer zelfs dat de gedoogperiode
ook mensen met andere kennis
inmiddels voor onbepaalde tijd
en vaardigheden. Er kwam een
is verlengd. Het probleem wordt
ruimhartige ontslagregeling voor
doorgeschoven naar een nieuw
degenen die vrijwillig ontslag zouden kabinet.
nemen. Deze bleek zo populair dat
Meer technisch is het uitfaseren
het budget fors werd overschreden.
van het pensioen in eigen beheer.
Ook gingen vooral ervaren
Een paradepaardje van Wiebes,
medewerkers weg, waardoor de
waarvoor ook enkele miljarden
bedrijfsvoering in het geding
aan extra belastinginkomsten
kwam.
was ingeboekt. Helaas bleek eind
Een tweede uitglijder is de
december het plan niet goed
vervanging van de VAR. Ondanks
doordacht. In plaats van extra
waarschuwingen uit de praktijk,
belastinginkomsten, zou het de
heeft de Staatssecretaris doorgezet
overheidsportemonnee weleens

miljarden kunnen kosten. In alle
haast werd de stemming over het
plan in de Eerste Kamer afgeblazen
om het nog eens goed door te
lichten.
Al met al blijkt Wiebes bepaald
geen sterke staatssecretaris van
financiën. Dat is jammer, want
de heffing van belastingen staat
centraal in het overheidsbeleid.
Zonder belastingheffing heeft de
overheid immers ook niets om uit
te geven.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu
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Medailleregen HZPC
zet voort
Door: zwemvereniging HZPC-Horst
Na het succes van vorige week stonden de zwemmers van HZPC-Horst
op zaterdag 14 en zondag 15 januari weer op de startblokken in Maastricht. Het tweede deel van de Limburgse Winterkampioenschappen
stond op de planning.
Vorig week behaalde het team
negen gouden, negen zilveren en
zes bronzen medailles. Dit week
end kwam daar in totaal nog eens
veertien goud, acht zilver en elf keer
brons bij. HZPC klom daarom naar de
tweede positie in het medailleklasse
ment. Bij de dames senioren was het
podium op de 200 meter wisselslag,
100 vlinderslag en 200 vlinderslag
zelfs geheel gekleurd in HZPC-geel
dankzij Manon Koster, Serafina Vlijt en
Ingrid van Horen. Koen Koster was dit
weekend wederom het goudhaantje
met negenmaal goud, één zilver en
één brons. Ook Imke van den Hoef
haalde met een uiterste krachtsin
spanning het goud binnen op de 100
en 200 meter vlinderslag. Judith van
Meijel liet nogmaals zien dat haar
onderwaterfases op dit moment
ongeëvenaard zijn op Limburgs niveau
en won de 50 meter rugcrawl. Andere
individuele medaillewinnaars waren
Anna van Kuijk (een zilver, vier brons),
Marlijn Zwart (goud, zilver, twee
brons), Bjorn Piket (twee goud, drie
zilver, drie brons) en Maud Weijmans

(twee brons). Het estafetteteam bij
de dames senioren mocht tweemaal
het hoogste podium betreden en het
jeugdteam ontving zilver en brons.
Zeer noemenswaardig zijn ook de
gigantische persoonlijke records van
Lynn Vallen (200 rugcrawl) en Lisa
Christiaens (200 wisselslag en 200
rugcrawl). Giel van Megen dook op
de 100 meter vrijeslag voor het eerst
onder de minuut en op de 400 meter
wisselslag verbeterde hij zijn pr met
16 seconden. Alice Janssen, Marloes
Janssen en Lieke Meulenkamp bewe
zen dat zij ook zeker thuishoren op dit
regionaal kampioenschap. Manon van
der Wielen, Pleun van den Bergh en
Floor Weijmans leverden mooie pres
taties, maar vielen daarmee helaas
net buiten het podium. Zij belandde
dit weekend respectievelijk drie,
twee en vier keer op de ‘ondankbare’
vierde plek. Voor de seniorenzwem
mers waren de afgelopen twee
weekenden het piekmoment van de
eerste seizoenshelft. Enkele juniorenen jeugdzwemmers mogen over twee
weken deelnemen aan het NK.
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Teleurstelling voor amazone Mandy Cornelissen
Door: paardensportvereniging PC/RV De IJsvogel
De Horster topdressuuramazone Mandy Cornelissen kreeg deze week een vervelende teleurstelling te verwerken. Ze kreeg namelijk van de KNHS te horen dat ze met twee paarden niet mag deelnemen aan de Limburgse
Kampioenschappen op 28 januari in Reuver in de klasse L1.

Na het herstel van een heupope
ratie begin dit jaar ging het weer de
goede kant op met de amazone. Met
haar jonge paarden Finn Torres en Hero
begon ze vol goede moed aan een
nieuw indoor seizoen, en met succes.
Beide paarden verdeelden op de vier
door Mandy gereden selectiewedstrij
den in totaal vier eerste en vier tweede

plaatsen. Dit geeft normaal recht op
deelname aan de Limburgse kampioen
schappen.
Helaas melde de KNHS dat Mandy
niet mag deelnemen omdat zij
eerder al twee of meer paarden heeft
uitgebracht in de klasse Z2 en hoger
met het behalen van winstpunten. De
Horster amazone was, net als meer

ruiters, niet op de hoogte van deze
regel. “Helaas”, aldus de amazone,
“maar regels zijn regels. Toch starten is
geen optie en kan mij een hoge boete
opleveren en dat heeft geen zin. Ik ga
lekker op concours en ga mij op het
nieuwe outdoor seizoen focussen. In
welke klasse ik ga rijden weet ik nog
niet, maar geen L1.”

Inschrijvingen Rundje um ut
Hundje 2017 geopend
De inschrijvingen voor de derde editie van het Rundje um ut Hundje zijn inmiddels geopend. Het hardloopevenement in Horst wordt op zaterdag 29 april weer georganiseerd.
Net als voorgaande jaren staan
de afstanden van 500 meter, 1 en 2,5
km voor de jeugd en 5 en 10 km voor
de volwassenen op het programma
van het ‘rundje’. De loop vormt in
2017, net als de afgelopen twee
edities, de afsluiting van de Sport

aan de Maas sportweek. Dat heeft de
organisatie van Rundje um ut Hundje
in overleg met de gemeente Horst aan
de Maas, het centrummanagement
Horst en de Horster horeca besloten. De
tweede editie van de avondloop vond
afgelopen jaar op zaterdag 23 april

plaats. Ruim duizend deelnemers
liepen in uiteenlopende categorieën
mee. De wedstrijden van het Rundje
um ut Hundje maken deel uit van
het Middenlimburgs Avondloopcriter
ium. Momenteel zijn er al meer dan
driehonderd aanmeldingen binnen.

AVV America en RKSV Meterik

Onverwachte winst
Voetbalverenigingen voor korfbalsters Melderslo
ondertekenen
intentieverklaring

Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De SV Melderslo-korfbalsters speelden op zondag 15 januari tegen koploper De Peelkorf 1 uit Ysselsteyn.
De wedstrijd werd gespeeld in sporthal De Wetteling in Venray.

De besturen van voetbalverenigingen AVV America en RKSV Meterik
kwamen onlangs bij elkaar om verdere afspraken te maken over de samenwerking tussen beide clubs met als doel een uiteindelijke fusie te realiseren.
Beide jeugdafdelingen zijn al
samengevoegd. Dit loopt naar volle
tevredenheid, vinden de verenigin
gen. Om de toekomst veilig te stellen
zullen ook de seniorenafdelingen
straks samengaan. De doelstelling is
om uiteindelijk één club te vormen.
“Dan moeten er nog veel stappen gezet
worden. Ook de komst van een nieuw

sportpark speelt een belangrijke rol
in het besluit om uiteindelijk samen
te gaan. Een nieuwe vereniging op
een nieuwe plek is ons belangrijkste
hoofdpunt en daar gaan we dan ook
voor”, aldus de voetbalclubs. Aan het
einde van de bijeenkomst tekenden
beide voorzitters namens hun club de
intentieverklaring.

Tijdens de eerste confrontatie
tussen de teams was De Peelkorf
duidelijk een maatje te groot voor SV
Melderslo. Mede daardoor ging SV
Melderslo dit keer vrij onbevangen de
wedstrijd in: de ploeg had weinig te
verliezen tegen één van de kam
pioensfavorieten. Voor De Peelkorf
stond er meer op het spel. De
Ysselsteynse korfbalsters kwamen vrij
snel op 2-0 voor, maar SV Melderslo
knokte zich terug naar 2-2. Daarna

vielen er om en om doelpunten. Beide
ploegen stonden verdedigend erg strak,
waardoor er tijdens de rust pas een
stand van 6-6 op het scorebord stond.
Na rust bleef het spannend. Dan was
het De Peelkorf dat met één doelpunt
voor stond, dan weer SV Melderslo.
Allebei de teams kregen kansen, maar
SV Melderslo was effectiever in de
afronding. Zo’n acht minuten voor tijd
wist SV Melderslo dan ook op een 8-10
voorsprong te komen. Een zenuwslo

pende slotfase volgde, waarin De
Peelkorf de 9-10 nog wist te scoren,
maar de stand niet meer op gelijke
hoogte kon brengen. Tegen alle
verwachtingen in ging SV Melderslo
dus met de twee punten naar huis.
De ploeg blijft met deze winst op een
vierde plaats staan. Het gat met de
degradatiekandidaten is echter weer
vergroot, waardoor SV Melderslo weer
een stuk dichter bij klassebehoud is
gekomen.
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Nieuwjaarsshow HZPC
De synchroonzwemsters van HZPC uit Horst luidden op vrijdag 13 en zaterdag 14 januari het nieuwe jaar in met
een nieuwjaarsshow.

Nieuwe hoofdtrainer
Sparta ‘18
Ralf de Haas keert terug als hoofdtrainer bij voetbalvereniging Sparta’18
in Sevenum. De Haas was eerder in het seizoen 2013-14 ook al hoofdtrainer
bij Sparta’18.
In dat seizoen zorgde hij ervoor
dat na het kampioenschap Sparta
behouden bleef voor de tweede
klasse. De twee daaropvolgende
jaren was De Haas fulltime
actief als trainer/coach van de

B1 van Roda JC. Tevens was hij
in Kerkrade coördinator van de
middenbouw B2 tot en met de D1
en periodiseringexpert. Eind vorig
seizoen is hij bij Roda JC gestopt om
tijd te maken voor zijn gezin.

De show begon met de hoogte
punten van de zwemsters uit 2016,
gevolgd door hun goede voornemens
en de nieuwjaarswensen voor 2017.
Het geheel werd omlijst door dans op
muziek. De presentatie was in handen

van Esther Jacobs, zij telde samen
met iedereen af tot 12 uur. Natuurlijk
ontbrak het niet aan vuurwerk en olie
bollen. De show werd afgesloten met
de dans van de nieuwste en tevens
jongste groep op Happy New Year van

EEN NIEUW JAAR
BIEDT NIEUWE KANSEN,
OOK VOOR UW
LETSELSCHADEZAAK!
Het is alweer 2017. Van der Putt Advocaten wenst u
het allerbeste voor dit nieuwe jaar. Waarschijnlijk heeft u,
net als wij, goede voornemens gemaakt. Gezonder eten,
stoppen met roken of meer sporten. Een nieuw jaar biedt
namelijk nieuwe kansen en mogelijkheden. Misschien is
dit dan ook het moment om ook met uw letselschadezaak
een goede (nieuwe) start te maken. Heeft u nog geen
belangenbehartiger of hoort u maar niets van uw
huidige belangenbehartiger? Heeft u het gevoel dat uw
belangenbehartiger niet aan uw kant staat? Heeft u uw
belangenbehartiger misschien zelfs nog nooit gezien?
Lees dan verder, het kan namelijk ook anders!
Wanneer u gewond raakt bij een verkeers- of
bedrijfsongeval of wanneer u het slachtoffer bent van
een medische fout, heeft u een volledige vrije keuze
wie uw belangen mag behartigen, zelfs al heeft u een
rechtsbijstandverzekering. Het staat u altijd vrij om uw
letselschadezaak in behandeling te geven aan, of over te
stappen naar, een gespecialiseerde letselschadeadvocaat,
ook als u al een andere belangenbehartiger heeft.
Belangrijk om te weten is dat, als de aansprakelijkheid is
erkend, naast uw eigen schade ook de advocaatkosten
voor rekening komen van de aansprakelijke verzekeraar.
Daar hoeft u het dus zeker niet voor te laten.

Adres:
Tel:
E-mail:
Site:

ABBA. HZPC houdt proeftrainingen syn
chroonzwemmen op zaterdag 28 janu
ari en zaterdag 4 februari van 11.00
tot 12.00 uur in zwembad De Berkel.
Voor meer informatie, kijk op:
www.hzpc-horst.nl (Foto: Peter Billekens)

De letselschadeadvocaten van ons kantoor zijn lid
van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA).
De LSA stelt strenge (deskundigheids)eisen aan haar
leden. Ook zijn onze letselschadeadvocaten lid van de
ASP, een vereniging van advocaten die alleen optreden
namens slachtoffers. We treden dus niet op voor
aansprakelijkheidsverzekeraars. Om lid te mogen worden
van de ASP moet aan nog strengere kwaliteitseisen
worden voldaan. Daarnaast zijn onze advocaten
aangesloten bij de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA),
een overleg- en opleidingsorgaan voor artsen en
advocaten die letselschadeslachtoffers bijstaan. Waarom
zou u met minder genoegen nemen?
Ons kantoor heeft, om het u nog makkelijker te maken,
een nieuw concept bedacht. Neemt u eens een kijkje op
onze nieuwe website www.mijnadvocaataanhuis.nl. U
kunt in vier eenvoudige stappen een afspraak inplannen
met een van onze advocaten. Hiervoor hoeft u dus zelfs
de deur niet meer uit. U kiest zelf een moment waarop
u kennis wil maken met een van onze advocaten. Wij
kunnen u zowel telefonisch als per (video)chat informeren
over de mogelijkheden in uw zaak. Dit is geheel kosteloos
en vrijblijvend. Indien uit het eerste gesprek blijkt dat wij
u verder kunnen helpen, bezoekt een van onze advocaten
u, als u daar prijs op stelt, thuis. Uiteraard blijft u ook op
ons kantoor in Venray welkom. De drempel wordt dus nog
lager, maar de kwaliteit blijft hoog!
2017 moet een prachtig jaar voor u worden. Van der Putt
advocaten wil hier graag haar steentje aan bijdragen!

Patersstraat 15-17, Venray
0478-556677
info@putt.nl
www.putt.nl

GRATIS SPREEKUUR
Maandag: 12.00 tot 14.00 uur
Donderdag: 17.00 tot 18:00 uur
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Han Friesen nieuwe
hoofdtrainer Sporting ST
Met ingang van het seizoen 2017/2018 is Han Friesen de nieuwe hoofdtrainer van Sporting ST, de voetbal
vereniging uit Swolgen en Tienray. Friesen is de opvolger van Piet Hoebergen.
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Handbaltoernooi
voor jeugd
In sporthal De Berkel in Horst vindt op zaterdag 21 januari een
F-toernooi plaats voor handballers. Dit toernooi wordt georganiseerd door
het Nederlands Handbal Verbond (NHV).
Doel van het toernooi is de
jongste jeugd spelenderwijs met deze
sport kennis te laten maken.
In totaal doen negen teams uit
Noord-Limburg mee. De wedstrijden
beginnen om 11.00 uur en duren tot

13.00 uur. Er wordt gespeeld volgens
de nieuwe spelregels voor de F-jeugd,
waarbij het plezier in het sporten het
belangrijkste is.
Kijk voor meer informatie op
www.hcwittenhorst.nl

Kampioenen
Ons Genoegen op NK
Door: vogelvereniging Ons Genoegen
De opening van de Nederlandse kampioenschappen voor vogels vond
donderdag 5 januari plaats. De NK worden georganiseerd door de
Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers (NBvV) in Apeldoorn. De
wedstrijd duurde tot zondag 8 januari.

Hoebergen gaat Sporting ST na
twee seizoenen als hoofdtrainer
verlaten. Han Friezen is 52 jaar en
woonachting in Meerlo.

Friezen was eerder actief
als hoofdtrainer en jeugdtrai
ner van onder meer Top’27 uit
Tienray, Griendtsveen en SV United

uit Wanssum.
a enkele seizoenen niet actief te
zijn geweest als trainer, pakt Friezen
zijn taak weer op.

Winterstop voorbij

Winst voor Set Up
Door: volleybalvereniging Set Up
Na de winterstop stond voor Set Up DS1 uit Meerlo op zaterdag 14 januari de wedstrijd tegen de meiden uit
St. Anthonis als eerste op het programma. De meiden van Set Up DS 1 begonnen fit en enthousiast aan deze eerste
wedstrijd.
De eerste set kwamen de meiden
van Set Up DS 1 al meteen op een
ruime voorsprong van 8-2. Door een
goede servicedruk hielden ze deze
voorsprong vast en zo werd het 11-4.
Er werd goed gepasst waardoor er
ook degelijk aangevallen kon worden.
Ze wonnen overtuigend via 16-7 en
21-11 met 25-14. Het overtuigende spel
van de eerst set werd doorgezet in het
begin van de tweede set. Set Up DS 1
kwam meteen op een 5-0 voorsprong.
Het goede spel werd vastgehouden
en zo stonden de meiden uit Meerlo

voor met 12-6 en 18-8. Door een hoge
servicedruk van de meiden van Somas
Activia DS 4 werd er door de meiden
van Set Up DS 1 niet goed gepasst,
waardoor de voorsprong werd verkleind
naar 20-16 en 22-21. Set Up DS 1 her
pakte zich en won met 25-22.
De derde set ging erg gelijk op.
De meiden van Set Up DS 1 hielden de
hele set een voorsprong van onge
veer 2 á 3 punten. Via 9-6 werd het
16-13, 19-15 en 23-20. Aan het eind
gaf Set Up DS 1 de winst van derde
set erg onnodig uit handen. Er werd

Nadat 11.836 wedstrijdvogels
op zondag 8 januari door de in totaal
1.270 inzenders, waarvan vier leden
van de Horster vereniging naar de
Amerika-hal waren gebracht vond op
maandag de keuring van deze vogels
plaats door gediplomeerde keurmees
ters. De vogels worden beoordeeld
op zang, vorm, houding, grote en
overige raseigenschappen.
Dat er in de Horster vereniging
goede vogels worden gekweekt
blijkt wel uit de resultaten. Zo werd
Hay Lemmen uit America Nederlands

kampioen in zijn hoofdgroep met
een Irish Fancy. Daarnaast behaalde
hij zilver en brons in zijn klasse,
eveneens met zijn Irish Fancy’s.
Frans Schattevoet uit Sevenum werd
Nederlands kampioen met een
Gloster-kanarie. Verder behaalde hij
zilver met een Gloster bij de enkelin
gen en zilver met een stel Glosters.
Eveneens werd een bronzen plak bin
nengehaald met een Border-kanarie.
Erik Renkens uit Horst wist met zijn
Indische roze borstbaardparkieten
zilver en brons binnen te slepen.

slordig gespeeld waardoor de meiden
van Somas Activia DS 4 deze set via
25-25 met 25-27 wonnen. De meiden
van Set Up DS 1 wilden de vierde set
echt niet uit handen geven, zoals dat
bij de derde set onnodig gebeurde.
Ze herpakten zich en kwamen op een
voorsprong van 9-2 en 16-11. Door een
slordige passing en aanval bij de
meiden uit Meerlo kwam Somas Activia
DS 4 terug tot 18-18. Er werd daarna
geknokt voor elk punt en door weer
een goede servicedruk won Set Up DS 1
deze set uiteindelijk met 25-21.

Heren dichter bij kampioenschap

Hovoc pakt overal winst
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het team van volleybalvereniging Hovoc HS1 uit Horst heeft zaterdag 14 januari Nuvoc HS1 uit Veldhoven
opgewacht. Hovoc DS1 reisde naar Uden om het tegen Saturnus/Hendriks Coppelmans DS1 op te nemen.
Toch wat onwennig in het nieuwe
jaar gingen de heren wedstrijd van
start. Nuvoc schoot vol uit de startblok
ken. Hovoc heeft behoorlijk wat
overcapaciteit in huis en dat werd
stukje bij beetje aangeboord. Rustig en
doeltreffend werd de (minieme)
achterstand ingehaald en na wat series
over en weer werd er een definitieve
voorsprong gepakt (25-19). De tweede
en derde set liet Hovoc zich van zijn
beste kant zien en dwong met
volleybalgeweld Nuvoc op de knieën.
De sets werden dan ook ruimschoots
gewonnen (25-16 en 25-12). De laatste
set speelde Nuvoc vrijuit en Hovoc
geloofde het allemaal wel. Daarvoor

moest Hovoc de concentratie hervinden
en maakte de laatste set tot een winst
(25-21). Met 4-0 winst zijn de heren
weer een stap dichter bij een kampi
oenschap.
De dames hadden nog wat recht
te zetten na het verlies van de eerste
wedstrijd. Door een goede serviceserie
van Saturnus, die de Horster dames niet
onder controle kregen, liep de tegen
stander uit. Het spel werd niet meer
goed opgepakt en verloor de set met
25-14. In de tweede set lukte het Hovoc
om het spel op te pakken. Saturnus
schakelde een tandje bij en na een
spannende eindfase trok Saturnus aan
het langste eind en pakte de set met

28-26. In de derde set moest het dan
gaan gebeuren. De servicedruk ging
omhoog en Saturnus kreeg het lastig.
Dit keer lukte het om de voorsprong
te pakken en deze ook vast te houden
(19-25). In de vierde set ging het tot
24-24 in gelijke stand op, om daarna de
set meteen af te maken en te winnen
met 24-26. Er kwam een vijfde set,
waar het kruit bij Saturnes verschoten
leek. Bij Hovoc daarentegen lukte alles;
sterke services en mooie aanvallen
zorgde ervoor dat de set binnen werd
gehaald met 7-15. Een 2-0 achterstand
hebben is daarmee omgedraaid in een
knappe 2-3 winst. Een goed begin van
de tweede helft.

MFC De Zwingel,
28 jannewarie
19:30 oor Melderse
Kaartverkoëp, € 12,50
22 jannewarie 12:11 oor
Cafe ‘T Tunneke Melderse.
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Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

’Birgit op de Laak politicus
van 2016’

De fractievoorzitters van de gemeenteraad
van Horst aan de Maas blikten onlangs terug
op het politieke jaar 2016. Een lokale politicus
van het jaar benoemen, daar waagden zij zich
niet aan, in tegenstelling tot de inwoners van
Horst aan de Maas. Zij kozen wethouder Birgit
op de Laak als lokale politicus van 2016.
Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Birgit op de Laak (PvdA) heeft onder meer
zorg en het afvalsysteem in haar portefeuille. Zij
boog zich de afgelopen periode onder andere
over dossiers als Hof te Berkel en het Sociaal
Domein. Volgens een meerderheid van de inwo
ners heeft ze dat goed gedaan. Zij kiezen haar
dan ook als lokale politicus van het jaar 2016. In
een reactie zegt de wethouder: ”Wat een leuke

Inwonerspanel

1.672 leden
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Top drie

Birgit op de Laak
Bob Vostermans
Kees van Rooij

Wie is de lokale politicus
van het jaar?
verrassing. Ik voel me vereerd en wil iedereen
voor de waardering bedanken.” Wethouder Op de
Laak werd op de voet gevolgd door wethouder

Bob Vostermans (CDA) en burgemeester Kees van ningen als een pinautomaat en glasvezel in het
buitengebied. Daarnaast is de ontwikkeling van
Rooij. Opvallend is dat er geen raadslid in de top
Afslag 10 (de voormalige Sportzone) een project
drie voorkomt.
Het afgelopen politieke jaar hield de gemeen waar goed over nagedacht mag worden vinden
de mensen in Horst aan
teraad zich onder meer
de Maas. Ook staat oog
bezig met projecten als
‘De burgervader himself’
voor de verkeersveiligheid
de revitalisering van
in de gemeente hoog op
’t Gasthoês in Horst en de
‘De gemeenteraad’
het lijstje, net als de inte
aanleg van glasvezel in
gratie van vluchtelingen.
het buitengebied. Als het
‘Ik noem liever een partij: SP’
aan de inwoners van
TipHorstaandeMaas
Horst aan de Maas ligt
is een samenwerkings
mag er dit jaar meer aandacht zijn voor leefbaar verband tussen HALLO Horst aan de Maas
heid in de kleine kernen. “Het is belangrijk dat de en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
dorpen leefbaar worden gehouden”, zegt deze
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
persoon. “De gemeenteraad moet zorgen voor
www.tiphorstaandemaas.nl
sociale voorzieningen.” Voldoende woningen
Reageren?
dragen bij aan de leefbaarheid, net als voorzie
www.hallohorstaandemaas.nl

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

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

Ingezonden brief

Stinkende zorgen
Wat? Megastallen aan de Kleefsedijk… dat is toch van de baan! Dat
wilde de gemeente toch nooit? Niets lijkt minder waar…
Ook wij dachten, toen de
gemeente uiteindelijk de strijd
won, dat de Kleefsedijk met zijn
agriatieve karakter behouden zou
blijven. Een combi van agrarische
bedrijven, open landschap, vele
burgerwoningen, natuur, recreatie,
horeca (wat zoveel werkgelegen
heid oplevert) en nog diverse mooi
ingepaste initiatieven van allerlei
aard. Echter, na 10,5 jaar dreigt alsnog
de komst van twee megastallen met
elk vierduizend mestvarkens parallel

aan de Kleefsedijk. Tezamen achtdui
zend vleesvarkens! Met de nieuwste
technieken past op papier alles, want
daarmee wordt zó gerekend dat er qua
milieubelasting bijna niets bijkomt.
Hét voorbeeld dat dit enkel op papier
is, bemerk je als je naar Panningen
rijdt, waar ook een vleesvarkensbe
drijf met de allernieuwste technieken
ligt, maar waar je na het voorbijgaan
even moet kijken of er toch echt geen
varken op je achterbank zit. Natuurlijk
heeft de boer ook rechten en wij zijn

Hotel Asteria is een goedlopend horecabedrijf in Venray
aan de A73 afrit 8. Het hotel beschikt over 114 kamers en
7 multifunctionele feest- en vergaderruimtes geschikt voor
personeelsfeesten, bruiloften, dinnershows, dansavonden,
conferenties en nog veel meer. Daarnaast ontvangen wij
dagelijks gasten in ons sfeervolle restaurant, gezellige
bar.
brasserie en moderne ba
Om ons team te versterken zijn wij op korte termijn op zoek naar:

ZELFSTANDIG WERKEND KOK
(m/v) FT of PT
Heb jij ervaring in de horeca en interesse in deze leuke baan?
Stuur dan je sollicitatiebrief inclusief CV naar info@asteria.nl
t.a.v. Chef-kok Hans Holtackers.
Overige info: www.asteria.nl/vacatures of bel 0478-511466.

absoluut niet tegen gezinsbedrijven.
Een gemiddeld vleesvarkensbedrijf
telt in Brabant 2.062, in Limburg
2.249 en in Horst 2.425 dieren: een
mooie Horster Maat, waarmee steeds
geschermd wordt. En over 10 of zelfs
20 procent daarbovenop valt te praten.
Maar bijna vier keer zo groot, dat is
geen gezinsbedrijf maar dat is mega.
En juist dáártegen heeft de gemeente
jaren gevochten! Tegen de boer alsook
tegen de provincie! Juridisch traject na
traject werd telkens tot aan de Raad
van State uitgevochten. Wat heeft dit in
die 10,5 jaar niet gekost?
Hoe is het mogelijk dat men nu

toch lijkt te willen gaan meewerken?
Stapels (gemeentelijke) documenten
ten spijt! Doodleuk wordt gezegd dat
het nu wél mag omdat het een uit
breiding betreft. Echter, het bestaande
bedrijf wordt compleet gesloopt
waarna er een spiksplinternieuw
megabedrijf voor in de plaats komt.
Maar, dat zou geen nieuwvestiging zijn,
maar een zogenaamde ‘hervestiging’.
Ongelofelijk!
Juridisch wordt het wederom een
hele strijd, want de gemeente heeft
(anders dan werd gezegd) het beleid
zó gemaakt dat het als zogenaamde
uitbreiding lastig tegen te houden is.

Dan heeft de gemeente óf niet goed
genoeg nagedacht over haar nieuwe
beleid (wat eigenlijk niet kan omdat
wij daar steeds op gehamerd hebben)
óf ze heeft altijd gedaan alsof en ziet
nu kans om de boer toch (groten
deels) zijn zin te geven. Welke optie
er ook klopt, dat hier bakken met
gemeenschapsgeld worden weg
gegooid als het Kleef alsnog wordt
verpest, mag duidelijk zijn.
Niek Verhaegh,
Rina van Sprundel, Loe Janssen,
Loes Mestrom, Thea Lemmen
namens Werkgroep Kleefsedijk

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

Klikgebit en Kunstgebit
Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

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

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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Bespreking Poll week 01

Loterijlot kopen is verspild geld
Loterijlot kopen is verspild geld, vindt een meerderheid van de stemmers
op onze poll van twee weken geleden. Aanleiding was het vallen van de straat
prijs van de Postcode Loterij in Lottum op nieuwjaarsdag. De winnaars kregen
elk 25.000 euro. Dat is voor 38 procent van de stemmers genoeg reden om te
zeggen dat meedoen aan een loterij echt wel wat op kan leveren. Iedereen
droomt er wel eens van om een mooi bedrag te winnen in de loterij. Wie weet
ben jij juist wel die gelukkige met het winnende lot.

Onderzoeken wijzen echter uit dat de kans op het winnen van een
hoofdprijs in een loterij een op bijna 4,5 miljoen is. De kans dat je dus
ooit miljonair wordt door het meedoen aan een loterij, is heel klein.
Van de stemmers vindt 62 procent het daarom weggegooid geld. Je
kunt dit geld wellicht beter op een spaarrekening zetten. Dan weet je
zeker dat je aan het einde van het jaar een leuk bedrag bij elkaar hebt
gespaard.

Cookiemeldingen zijn vervelend
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De Europese Commissie in Brussel liet onlangs weten dat zij klaar is
met de overdaad aan cookiemeldingen die internetgebruikers dagelijks
tegenkomen. Nu moet een gebruiker van een website bij het openen
van de pagina eerst aangeven of hij accepteert dat er cookies worden
geplaatst. Brussel wil nu dat websites geen toestemming meer hoeven
te vragen voor het plaatsen van zogenaamde ‘niet-privacygevoelige
cookies’, die bijvoorbeeld gebruikt worden om bezoekersaantallen
bij te houden. Andere cookies houden bijvoorbeeld bij welke sites de
internetgebruiker bezoekt, informatie waar bijvoorbeeld adverteerders in
geïnteresseerd zijn.

Cookiemeldingen zijn inderdaad vervelend, laat ze maar weghalen!
Het maakt toch niet zoveel uit wat ze van je opslaan, dus waarom zou ik daar elke
keer bericht van willen? Sterker nog, ik heb geen keuze als ik bepaalde websites
wil bezoeken. Dan moet ik toch op akkoord klikken.
Daarentegen zijn die meldingen wel belangrijk om mensen erop te
attenderen dat je gegevens worden opgeslagen. Er wordt tegenwoordig toch
al zo makkelijk omgesprongen met privacygegevens. Cookiemeldingen hebben
wel degelijk nut, al is het maar voor de bewustwording. Dat mag niet zomaar
uitgeschakeld worden. Dan is het einde zoek.
Cookiemeldingen zijn vervelend, wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 02) > Hoe meer diverse typen basisscholen, hoe beter > eens 24% oneens 76%

Plantenkwekerij
van Vegchel

Praktijk voor
Homeopathie
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

gevestigd in Horst,
is op zoek naar

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

scholieren
die wat bij willen verdienen
op de zaterdagen t/m de
maand mei.
Iets voor jou?
Stuur een mail naar

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

n@plantenkwekerijvanvegchel.nl

Codema Systems Group timmert (inter)nationaal zeer
succesvol aan de weg en levert innovatieve logistieke systemen,
management- en besturingssoftware, irrigatie en elektrotechnische oplossingen en (op maat gemaakte) producten voor de
(glas)tuinbouw. Gezamenlijk een onverslaanbaar team.
Ter uitbreiding van ons bedrijf zijn wij op zoek naar enthousiaste
gedreven mensen op diverse vakgebieden.
Zo zoeken wij o.a.:

• Watertechnisch Service Monteur
• Calculator Watertechniek
• Montage medewerker watertechniek
• Servicemonteur elektrotechniek
• Junior Verkoper/werkvoorbereider
Kijk voor een volledige functiebeschrijving op:
www.codema.nl/careers
Interesse? Sollicteren kan via: vacature@codemasystemsgroup.com
of stuur uw sollicitatie naar Codema Systems Group, t.a.v Bianca
Olthoff, Simonsstraat 33a, 5976 NW Kronenberg.

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

Uitdaging
Ik weet dat januari alweer
half voorbij is en dit onder
werp dus totaal passé is, maar
toch. Ik wil het hebben over
goede voornemens. Eén goed
voornemen in dit geval.
Normaal gesproken doe ik
daar niet aan, want ik ken
mezelf: nul discipline. Minder
snoepen, vaker gaan hard
lopen, minder lang douchen,
hoe graag ik het ook wil,
ik doe het toch niet. En dat is
prima, ik heb me er bij
neergelegd. Maar wat ik wel
wil dit jaar is meer boeken
lezen.
Nu lees ik met periodes al
veel, maar eigenlijk zou ik het
liefst iedere avond wel even
met een boeiend boek,
kopje thee en stukje chocola
onder een dekentje op de bank
willen liggen. Even wegduiken
in mooi verhaal en niet de hele
dag naar een scherm of
schermpje turen. Het probleem
is alleen dat ik grote moeite
heb met het beginnen in een
nieuw boek. Zeker als je net
daarvoor al een heel goed
exemplaar hebt uitgelezen kan
het volgende boek vaak alleen
maar tegenvallen, denkt de
pessimist in mij dan.
De oplossing heb ik gelukkig
ook al gevonden. Voor ieder
probleem biedt een of andere
app wel een remedie en ook in
dit geval vond ik een digitale
uitkomst. In de app Goodreads
kun je namelijk een ‘challenge’
instellen, een bepaald aantal
boeken dat je voor het einde
van het jaar gelezen moet
hebben. En ik houd wel van een
uitdaging, dus: game on.
Heel optimistisch wilde ik
52 boeken invullen, één boek
per week. Dat werd al snel 40,
30 en na even realistisch
nadenken is mijn goede
voornemen om 25 boeken te
lezen in 2017. Op dit moment
lig ik nog precies op schema.
Nog 24 boeken te gaan.
Wie doet er mee?

ZO IN
MIJN
SAS
MET DE

VOORDEELPAS
bestel jouw HALLO Voordeelpas 2017 nu op
www.hallovoordeelpas.nl
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Voor betaling van uw belastingaanslag

Maakt u nog geen gebruik
van automatische incasso?
U kunt ervoor kiezen uw belastingaanslag
automatisch van uw bankrekening af te
laten schrijven door de gemeente.
Als u kiest voor automatische incasso verdelen
we de aanslag in minimaal 2 en maximaal
10 gelijke termijnen. Voor de gecombineerde
aanslag gemeentelijke belastingen die u eind
februari 2017 ontvangt geldt dat er zijn zoveel
betalingstermijnen zijn als er na de dagtekening van de aanslag kalendermaanden van het
jaar overblijven. We schrijven het bedrag af aan
het einde van elke maand. De eerste afschrijving is in de eerste maand nadat u de aanslag
heeft ontvangen.
Alle wijzigingen automatische incasso
ontvangen voor 31 januari 2017 worden nog
verwerkt op de aanslag gemeentelijke hefﬁngen 2017.

Wist u dat
ongeveer 60% van
onze belastingaanslagen
via automatische incasso
worden betaald?
Inwoners kunnen op www.horstaandemaas.nl
met hun DigiD inloggen en wijzigingen doorgeven.
Bedrijven kunnen het machtigingsformulier op
onze website invullen en opsturen naar:
Gemeente Horst aan de Maas
Team Financiën, Postbus 6005
5960 AA Horst

WhatsApp!

Stel uw vraag via WhatsApp!
Heeft u een vraag aan de gemeente? Vanaf maandag 16 januari zijn wij voor uw vragen ook
bereikbaar via WhatsApp! U bereikt ons via telefoonnummer 06 13 49 30 96.
Experimenteren met een nieuw
dienstverleningskanaal.
Veel organisaties gingen ons
voor en zetten WhatsApp in
als nieuw dienstverleningskanaal. De reacties zijn positief:
WhatsApp werkt snel en
laagdrempelig en is daarmee
een geschikt kanaal voor vragen. Voor de gemeente Horst
aan de Maas een reden om te
experimenteren met WhatsApp.

We proberen u zoveel mogelijk te helpen via
WhatsApp als u dat kanaal kiest
om een vraag aan ons te stellen.
Natuurlijk zal het ook voorkomen
dat een vraag te ingewikkeld
of privacygevoelig is om via
WhatsApp te beantwoorden.
We zorgen er dan voor dat u
op een andere manier aan uw
antwoord komt.
Tot op de app!

Gladheidbestrijding

Ook deze winter staat de gemeente weer klaar voor het geval vorst en sneeuw de wegen
onveilig maken. Met maar liefst 800.000 kilo strooizout, 8 strooi- en schuifvoertuigen en
een groot aantal medewerkers in piketdienst proberen we ook de komende maanden de
overlast tot een minimum te beperken. Via sociale media houden we u op de hoogte van de
ontwikkelingen op de wegen.
Gladheidbestrijdingsplan
Jaarlijks wordt een zogenaamd gladheidbestrijdingsplan vastgesteld. In dit plan staat precies
aangegeven wanneer en op welke wijze de
gladheidbestrijding in Horst aan de Maas wordt
uitgevoerd. U kunt dit plan hier raadplegen.
Strooiroutes
In het plan is aangegeven welke prioriteiten
er gelden bij het strooien van de wegen en de
ﬁetspaden. De volgende wegen worden zoveel
mogelijk preventief (voorafgaand aan verwachte
gladheid) gestrooid:
• hoofdwegen;
• verbindingswegen naar kerkdorpen;
• busroutes en wijkontsluitingswegen.
Ook de ﬁetspaden en schoolroutes worden
gelijktijdig gestrooid. Woonstraten en recreatieve ﬁetspaden worden niet gestrooid.
Sneeuwvrij houden eigen trottoir
Vooral bij sneeuwval wordt vaak een langdurige
inzet gevraagd van personeel en materieel.
Sneeuwruimen op looproutes en trottoirs is niet
mogelijk. Daarom doen wij een dringend beroep
op u als burger om tijdens sneeuwval ook een
steentje bij te dragen door het trottoir voor uw
woning zo veel mogelijk sneeuwvrij te maken.
Daar hebt u niet alleen zelf plezier van, maar
ook uw directe buren en anderen die via uw
straat een boodschap moeten doen.

Kortom: met elkaar kunnen we het leven in winterse omstandigheden wat aangenamer maken.
Sociale media
Onze mensen van gemeentewerken worden
’s winters geïnformeerd over de lokale
weersverwachtingen door Meteo Group. Deze
informatie gaan we via Twitter, Facebook en
Instagram delen. Wilt u op de hoogte blijven?
Volg ons op sociale media en u ontvangt actuele informatie over de veiligheid op onze lokale
wegen.
Informatie
Kijk ook op www.horstaandemaas.nl voor meer
informatie over de uitvoering van het gladheidbestrijdingsplan. Hier kunt u ook het volledige
plan raadplegen.

Wegens aangetroffen drugs

Burgemeester sluit
woningen en garages
Burgemeester van Kees van Rooij heeft vrijdag 13 januari een woning en garage aan de
Houthuizerweg in Lottum gesloten.
In de garage werd eerder door de politie 2285
gram softdrugs gevonden. De garage wordt
daarom voor 12 maanden gesloten en de woning voor 3 maanden. Op maandag 16 januari
sloot de burgemeester een woning aan de
Leertouwerstraat in Horst. De politie vond in de
woning eerder 215 gram softdrugs.

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende:
America
Peelheideweg 12
Broekhuizenvorst
Op de Kamp 51
Horst
Nieuwe Erf ongenummerd
Kranestraat 92
Doolgaardstraat 8
Benderstraat 15
Gebr. v. Doornelaan 17

Sevenum
Bekendmaking verwijdering buitenschoolse
opvang en kinderdagverblijven uit het LRKP
Klavertje 4
Mgr. Verstraelenstraat 8
Steeg 43a
Peperstraat 8
Beatrixstraat 10
Midden Peelweg 5

Tichelerstraat 12
Schenk van
Nydeggenstraat 35
Tienray
Nehobolaan 8a
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming

De woning gaat daarom voor drie maanden
dicht. De burgemeester kan op grond van
de Opiumwet woningen of (bedrijfs)panden
sluiten, indien daarin een handelshoeveelheid
drugs wordt aangetroffen.
Op www.horstaandemaas.nl vindt u meer
informatie over het Damoclesbeleid.

Opruimactie zwerfﬁetsen
bij station Horst-Sevenum
Op het NS-station Horst-Sevenum staan
veel ﬁetsen die waarschijnlijk niet meer
gebruikt worden. De gemeente start samen
met de politie een actie om deze zwerfﬁetsen op te ruimen.
Deze week voorziet de politie mogelijke zwerfﬁetsen van een label. De ﬁetsen met een label
die er na 4 weken nog staan, worden verwijderd. Kijk op www.horstaandemaas.nl voor
meer informatie over deze opruimactie.
Heb je vragen over deze opruimactie?
Bel of mail de gemeente: (077) 477 97 77 of
gemeente@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.

Tweedeling in maatschappij start al vroeg
We wonen in één van de rijkste landen in de wereld. In een plattelandsgemeente waar nog voldoende groen en ruimte is om te recreëren.
Bovendien kijkt men nog altijd naar elkaar om.
Maar ook in Horst is er sprake van
een tweedeling. Want niet alle kinde
ren kunnen even goed meedoen in de
maatschappij en daar zou de politiek
zich iets van aan moeten trekken.
De jeugd is toch onze toekomst? Rond
een jaar of vijf gaan veel kinderen op
zwemles. Dat is duur en dus niet voor

iedereen weggelegd. Er zijn kinderen
die hun zwemdiploma niet halen en bij
kinderfeestjes of schoolreisjes aan de
kant staan als er gezwommen wordt.
Dat kan toch niet, zeker niet in een
waterrijk land als Nederland.
Ook deelname aan sport-, of
andere verenigingen is in gezinnen met

een smalle beurs een probleem. Het
is immers belangrijker dat er eten op
tafel komt, dan dat er geld aan vrije
tijdsbesteding wordt uitgegeven. Het
is goed dat Stichting Leergeld er is,
waar mensen terecht kunnen voor een
tegemoetkoming in de kosten. En later,
op school, moeten er toetsen worden
gemaakt. Ouders die hoger opgeleid
zijn en die bovendien geld te besteden
hebben sturen hun kinderen op toets
training, of zorgen voor bijles als dat

nodig is. Voor mensen met een kleine
beurs is dat niet weggelegd. Het gevolg
hiervan is dat kinderen geen gelijke
kansen hebben. Na de middelbare
school begint het pas echt, met een
vervolgopleiding. Geld lenen voor je
studie is ‘heel normaal’ als je ouders
dit niet kunnen betalen. Weer een
hobbel die een jongere moet nemen
als hij niet uit een bemiddeld milieu
komt. Laten we het gezegde ‘wie
voor een dubbeltje geboren is wordt

nooit een kwartje’ waarheid zijn, of
zorgen we dat alle jongeren gelijke
kansen krijgen, ook ’als je pa of ma
niet zo rijk is’? De SP is voor herin
voering van het schoolzwemmen,
afschaffen van privaat onderwijs,
goed basis- en vervolgonderwijs en
het opnieuw instellen van studie
beurzen. Dat betalen we samen en
we noemen dat solidariteit.
Sonja van Giersbergen,
SP Horst aan de Maas

Dualisme ook in Horst aan de Maas?
Een paar jaar geleden heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de
werking van het dualisme in de gemeentelijke politiek. Het resultaat van
dat onderzoek was dat in Horst aan de Maas dualisme geen leidraad was
en dat de meerderheid van de raad (i.c. de hele coalitie!) dat prima vond.
Is dat erg? Ja, dat is erg. Dualisme
is een van de belangrijkste principes
in onze lokale en nationale demo
cratie. Net zo als een andere principe
dat alle politieke partijen dezelfde
informatie krijgen. Door het dualisme

niet te hanteren wordt getornd aan
beide principes. Want hoe gaat dat in
de praktijk? In de praktijk overleggen
de coalitiepartijen voorafgaand aan
elke raadsvergadering met de ‘eigen’
wethouders en ook tussendoor wordt

met hen overlegd over de belangrijke
zaken.
Daardoor hebben de coalitiepartijen
meer informatie, zoals regelmatig blijkt
in de vergaderingen. Dat is in strijd
met onze democratische uitgangs
punten. Dat is ons al jaren een doorn
in het oog en wij hebben daar in de
voorbij jaren regelmatig opmerkingen
over gemaakt. Tot nu toe zonder veel
resultaat, althans dat leek zo, maar

nu is eind vorig jaar, op initiatief van
D66, unaniem besloten om nog dit jaar
te gaan praten over de wijze, waarop
dualisme kan/moet worden gehan
teerd. Wij zijn blij met deze eerste stap.
Wij zijn heel benieuwd naar het
resultaat. Wordt overleg in achterka
mertjes echt afgeschaft ? Komt er een
afspraak dat overleg met een wethou
der alleen mogelijk is als alle partijen
daar aan deelnemen? Wordt van elk

overleg met een wethouder een ver
slag gemaakt? Wordt afgesproken om
vertrouwelijk overleg te beperken tot
het uiterste? D66 zal daarvoor pleiten.
Ook in 2017 houden wij ons spreek
uur. Iedere eerste zaterdag van
de maand zijn we er voor u in de
bibliotheek van Horst, van 11.00 tot
12.00 uur.
Henk Kemperman,
D66 Horst aan de Maas

1 februari

15.00 - 20.00 u

ur

à-la-carte
Wij zijn op zoek naar een
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Aanmelding
en
maandag 20 maart
2017
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0
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van 17.00 - 19
Kennismaking
2017
woensdag 21 juni

TRANSPORT
PLANNER m/v
Van deze persoon verwachten wij een flexibele werkhouding, affiniteit met
agrarische producten en reststromen en het kunnen werken in teamverband.
De werkzaamheden bestaan uit het aansturen van agrarische bulkstromen en
reststromen, het verzorgen van de administratieve afwikkeling en het onderhouden van de contacten met onze klanten en chauffeurs.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marleen van Leendert,
077-3209700

Broekhuizenvorst

Leunseweg 6 Venray www.raayland.nl

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst
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Veel nieuwe initiatieven huurwoningen
In het Essentie-verkiezingsprogramma van 2014 schreven wij: ”Wij zijn
voorstander van nieuwe tijdelijke woonconcepten”. Om vraag en aanbod
op de (huur)woningmarkt in evenwicht te houden moeten we immers ook
naar de langere termijn kijken.
Het heeft geen zin om nu de
leegstand van de toekomst te bou
wen. Het bouwen van een traditi
onele huurwoning is risicovol: door
vergrijzing van de samenleving en
veranderende woningbehoefte nu
en de komende 15 tot 30 jaar. Toch
moet er ook nu wat gebeuren. Naast
de bestaande druk op de woning

markt komt daar ook de opgave van
huisvesting van statushouders bij.
Hiermee wordt de druk groter terwijl
het aantal huurwoningen nauwelijks
toeneemt. De verwachting is dat
de vraag naar woningen rond 2030
afneemt. Nu nieuwbouw realiseren
betekent dus leegstand in de toekomst
en dat is slecht voor de leefbaarheid

en de prijs van bijvoorbeeld koopwo
ningen.
Essentie introduceerde in 2013 de
term ‘Ikea woning’. Het idee is simpel.
Kijk naar oplossingen waarbij tijdelijke
woningen invulling kunnen geven
aan deze behoefte. Met dit concept
bedoelt Essentie dat er een ‘tijdelijke
woning’ wordt gerealiseerd en zodra
de behoefte van dit woningtype niet
meer aan aanwezig is de woning
kan worden verplaatst of makkelijk
kan worden afgebroken. Naast jonge
mensen die zich bijvoorbeeld in een

dorp willen gaan vestigen, verandert
ook de behoefte van ouderen. Met het
Ikea-concept kunnen deze ‘tijdelijke
woningen’ naar behoefte worden
gebouwd.
Horst aan de Maas is al enkele
jaren bezig met de invulling van
de huurwoningmarkt. Zo heeft de
gemeenteraad besloten om ver
deeld over de gemeente woningen
aan te kopen voor statushouders.
Ook worden bijvoorbeeld in America
tijdelijke woningen gerealiseerd.
Deze stap v erlicht de druk op de huur

woningmarkt maar zorgt ook voor
een optimale integratie. Ook zijn er
ideeën om bestaande gemeente
lijke gebouwen te gebruiken om
hier woningen in te realiseren. Stuk
voor stuk creatieve ideeën waarbij
de behoefte naar huurwoningen
ingevuld wordt. De Essentie is een
gezond evenwicht. Nu, maar ook over
20 jaar. Dat is goed voor de leefbaar
heid. Alleen traditionele nieuwbouw
lost dit niet op.
Bart Bertrams
Essentie Horst aan de Maas

Je rol pakken als raadslid. Welke?
Toen ik mij onlangs ging voorbereiden op de raadsthemavergadering
van 10 januari, las ik een artikel met als titel ‘Raadslid in een doe-democratie’.
Een fantastische titel voor iemand
die dingen wil DOEN. Het gaat over je
rol als raadslid, in een veranderende
maatschappij waarbij inderdaad (daar
is-ie weer), de burger meer en meer
zelf de handschoen(en) oppakt. De rol
die gevraagd wordt in de toekomst

wordt anders. Op dit moment vaak
kaderstellend en controlerend. Als ik kijk
naar onze raad en mijn CDA-fractie, dan
zitten die kwaliteiten er volop. Maar als
ik dan lees dat raadsleden steeds meer
spelverdelers, verbinders en visionairs
met een inhoudelijk verhaal moeten zijn

en een meer faciliterende rol moeten
pakken, dan denk ik dat we op dat
vlak best kritischer op elkaar mogen
zijn. Ikzelf denk graag in grote lijnen
en mogelijkheden. Ik ben blij dat ik
collega’s heb die juist de getallen, de
komma’s en de kaders wat boeiender
vinden, want zo kun je samen toch een
ontzettend goed team vormen waarbij
diverse rollen vervuld worden die ook
nodig zijn in de taken en opdrachten

die we mee hebben gekregen van onze
kiezers. Het is een erg boeiend proces
waarbij we allemaal moeten schakelen
als raadslid van nu en in de toekomst.
Eén ding staat voor mij altijd voorop
en dat is dat we de dingen DOEN en
uitvoeren, en ja die zullen echt wel door
andere mensen gecontroleerd worden
binnen de gestelde kaders...
Alex Janssen,
CDA Horst aan de Maas

Nul op de meter
‘Nul op de meter.’ Deze zin kwam in de afgelopen raadsvergadering
meerdere keren terug bij agendapunten. Een van de speerpunten waarvan
wij als PvdA duidelijk aan hebben gegeven het een belangrijk uitgangspunt te vinden, nu en in de toekomst. Duurzaamheid moet immer geen
lege term worden maar daadwerkelijk een uitgangspositie worden voor
ontwikkelingen in de toekomst.
Dan de definitie van Nul op de
meter. Bij een Nul op de metergebouw of -woning zijn de in- en uit
gaande energiestromen voor gebouw
gebonden energie (onder andere
ruimteverwarming, -koeling, warm

tapwater gebruik) en het gebruik van
huishoudelijke apparatuur op jaarbasis
per saldo nul, onder standaard klimaat
condities zoals die gelden in Nederland
en bij gemiddeld gebruik van het
gebouw of de woning, zoals vastgelegd

in de ontwerpuitgangspunten en onder
bouwd door Nederlandse normen.
Voor ons is duidelijk dat bij nieuwe
ontwikkelingen zoals de bouw van een
schoolgebouw, Gasthoês en Afslag 10
dit niet alleen een aandachtspunt moet
zijn maar een duidelijk kader. We zien
dit bij woningen al meer vorm krijgen
nu nog de gemeente. Goed voorbeeld
zijn de zonnepanelen die nu op het dak
van het gemeentehuis liggen. Om dit
goed duidelijk te maken zou er een
duurzaamheidsmeter of app ingevoerd

moeten worden. Een duurzaamheids
meter is een instrument dat inzicht
biedt in de ambities en initiatieven van
gemeente op het gebied van duurzame
ontwikkeling. Ook is het instrument
een handvat voor maatschappelijke
organisaties en het bedrijfsleven om
met gemeente in gesprek te gaan over
duurzame ontwikkeling. Allemaal stap
pen waarmee we duurzaamheid van
lege huls tot uitvoering brengen!
Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas

VACATURE
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KAMPEREN, DINEREN & RECREËREN IN LIMBURG!
DE SCHATBERG | MIDDENPEELWEG 5 | 5975 MZ SEVENUM | +31 (0) 77 467 77 77
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His Hope: de huiskamer van Horst
His Hope is een nieuwe stichting die zich inzet voor mensen uit de gemeente Horst aan de Maas die geïsoleerd
zijn geraakt. Echtscheiding kan een reden zijn, de bijstand, maar ook allochtonen kunnen zich niet thuis voelen en
daardoor geïsoleerd raken. In het gebouw van Jong Nederland Horst heeft His Hope een ‘huiskamer’ ingericht om
deze mensen op te vangen.

onder andere Poolse arbeiders beter
te laten integreren in de samenleving.
“Ik zie dat er vaak problemen ontstaan,
omdat Poolse arbeiders de Nederlandse
taal niet goed kennen. Zo ontstaan
er kleine misverstanden die eigenlijk
nergens om gaan. Met His Hope wil ik
Poolse arbeiders laten zien wat voor
tradities hier gelden. Ook wil ik de
arbeiders de Nederlandse taal leren.
Misschien willen Nederlanders zelfs de
Poolse taal leren.”

Hoop heeft
iedereen nodig
De naam His Hope is ontstaan
vanuit Steegs en haar moeder. “Ik ben
christelijk opgevoed. Toen ik de stich
ting wilde starten, zocht ik naar een
goede naam. Hoop is wat iedereen bij
ons nodig heeft en omdat ik toch iets
christelijks met de naam wilde doen
is het His Hope geworden. We willen
niemand bekeren. Het idee is om toch
iets christelijks mee te geven aan onze
stichting.”
Veel activiteiten van His Hope zal
in het teken staan van creativiteit.

Alette Steegs, bestuurder van
His Hope, heeft de stichting opgericht
omdat ze zichzelf een tijd geïsoleerd
voelde. “Vanwege een echtscheiding
ben ik in een dip gekomen.
De gemeente kon mij niet helpen en
andere naasten ook niet. Dan raak je
steeds verder afgezonderd van je con
tacten. Uiteindelijk ben ik hier uit geko
men en ik heb deze stichting opgericht.

In onze huiskamer is iedereen welkom
die even uit de dagelijkse sleur wil
komen. Bij ons kun je altijd terecht om
een kop koffie te drinken. We organi
seren ook verschillende workshops.
Zo gaan we kunstwerken maken van
mozaïek en houden we een schrijfcur
sus. Tijdens deze les leren we mensen
een boek schrijven.” Zaneta Janik zet
zich ook in voor His Hope. Zij probeert

De stichting heeft daarom een flink
aantal dozen verzameld met knut
selspulletjes. “Bijna alles is via mijn
moeder gegaan”, vertelt Steegs. “Zij is
heel creatief en maakt allerlei kunst
werken. Via haar hebben we heel veel
dozen verzameld met stofjes, papier
en noem maar op. Wij zijn afhankelijk
van giften. De meesten bij de stichting
hebben weinig te besteden. Daarom
vinden wij het heel belangrijk dat we
geen contributie vragen. We willen
alles zo laagdrempelig mogelijk hou
den. Dat maakt onze stichting anders
dan andere stichtingen.”
Stichting His Hope is opgericht in de
zomer van 2016 en hoopt dat er steeds
meer geïnteresseerden langskomen.
“Wij vinden het heel belangrijk dat
iedereen elkaar begrijpt”, vertelt Janik.
“Want als dat niet zo is, kunnen er
misverstanden ontstaan die helemaal
niet nodig zijn. Daar willen wij veran
dering in brengen.” Op maandag 16
januari hield de stichting een opening
en open dag voor geïnteresseerden.
Voor meer informatie over de
stichting, kijk op: www.facebook.com/
StichtingHisHope

Vogelmarkt Meerlo
Vogelvereniging de Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o. organiseert op zondag 22 januari weer haar maandelijkse vogelmarkt. De markt wordt gehouden in zaal ‘t Brugeind in Meerlo en duurt van 09.30 tot 12.00 uur.
Op deze markt kan iedere
v ogelliefhebber vogels kopen,
maar ook zelf verkopen. Ook kan
men hier ook terecht voor alle

vogelbenodigdheden. Vogels mogen
aangeboden worden in de daarvoor
bestemde kooien met maximaal twee
vogels per kooi. Duiven en kwartels

worden niet toegelaten zonder
inentingsbewijs.
Voor meer informatie, bel met
M. van Osch via 0478 53 12 21

Stichting Kameleon

Duofiets voor Dichterbij
Stichting Kameleon heeft zaterdag 14 januari een duofiets geschonken aan zorginstelling Dichterbij in het kader
van het project van Dichterbij ‘Als je het mij vraagt’. In dat project wil zij familie, relaties, vrienden en vrijwilligers
betrekken bij het welzijn van de cliënten.

Annie van Bussel is vijftig jaar lid

Jubilarissen
Vrouwenbeweging
Griendtsveen
Vrouwenbeweging Griendtsveen heeft woensdag 11 januari vijf
jubilarissen in het zonnetje gezet. Een jubilaris werd benoemd tot erelid van
de vereniging.
Lianne Daniëls, Willy Daniëls,
Annie van Leeuwen en Jannij
Buijtenweg waren allen 25 jaar lid van
de Vrouwenbeweging. Zij werden, met
voor ieder een persoonlijk woordje,
door de voorzitter gefeliciteerd
en kregen bloemen overhandigd.
Annie van Bussel is sinds 1967 lid van
de vereniging. Volgens de voorzitter
is zij het meest trouwe lid, zij bezoekt

alle avonden, is altijd bereid om te
helpen, gaat mee met excursies,
uitstapjes, fietstochten en wandelingen
en ze gaat zelfs jaarlijks voor het
KWF in het dorp langs de deuren.
Vanwege dit 50-jarig lidmaatschap
is zij benoemd tot erelid. De
Vrouwenbeweging Griendtsveen heeft
momenteel 51 leden. Hiermee is zij de
grootste vereniging van het dorp.

Stichting Kameleon is een
stichting die zich bezig houdt met
het bevorderen van de integratie
voor mensen met een beperking.
Peter Coppers van de stichting is
samen met Anke Geurtjens van

Dichterbij een sponsoractie gestart
om een duofiets aan te schaffen.
Op zo’n fiets kunnen twee personen
naast elkaar zitten. Het doel van de
actie is om zoveel mogelijk mensen
met een verstandelijke beperking

aan het bewegen te krijgen door met
hen te gaan fietsen. In de toekomst
gaan leden van TWC Oranje uit Horst,
familie, vrijwilligers en mensen uit
de zorg fietsen met mensen met een
verstandelijke beperking.
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GEPLUKT Helmie van de Riet

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.

ook en daarna ging Helmie de
verpleegkunde in, waar ze werkte met
verstandelijk beperkten. “Dat was niet
mijn droombaan, maar ik heb er wel
heel veel geleerd. Die mensen tonen
echte emoties, ze zijn puur, zonder
gedoe. Dat past bij mij.”

Mooiste baan
van de wereld
Helmie volgde intussen ook
creatieve cursussen, waaronder er één
een vooropleiding van de kunstaca
demie was. “Maar die kunstacademie
daar kom ik nooit op, dacht ik altijd.”
Toch lukte het haar en vier jaar lang stu
deerde ze kunst in Maastricht. Eenmaal
afgestudeerd, kon ze beginnen aan wat
zijzelf de mooiste baan van de wereld
vindt, het beroep van beeldend kunste
naar. Het belangrijkste thema in haar
werk is het menselijk lichaam. “Dat is
langzaam zo gegroeid. Het onderwerp
is onuitputtelijk, zo heb ik onlangs een
behang gemaakt van tekeningen van
verschillende soorten huidziektes. Mijn
werk gaat vaak over dubbele gedach
tes, het heeft een diepere lading. Dat
behang met de tekeningen vinden
mensen bijvoorbeeld prachtig zeg
gen ze me, maar in de maatschappij
worden huidziektes juist verstopt. Niet
met woorden, maar met beelden wil ik
mensen aan het denken zetten.”

Creativiteit
aanwakkeren
Mensen leren dichtbij zichzelf te blijven, maar ook creatief te durven zijn. Dat is de drijfveer van Helmie van de
Riet (55) uit Hegelsom. De beeldend kunstenares wordt deze week geplukt.
schatten van de grond op te rapen
om te bewaren.” Haar lerares op de
lagere school noemde haar voor het
eerst creatief. “Toen realiseerde ik me:

“Al zo lang ik leef ben ik creatief
bezig”, vertelt Helmie. “Dat begon al
bij de knopendoos van mijn moeder
en als kind was ik constant bezig

PUZZEL

misschien is dat wel waar. Misschien
ben ik wat artistieker dan anderen.
Daarvoor had ik daar nooit zo over
nagedacht.” Toch ging ze eerst in de
zorg werken. Helmie: “Zo ging dat in
die tijd. Het hoofd van de lagere school
zei tegen mij en een hele hoop andere
meisjes dat we geen Cito-toets hoefden
te doen. We zouden toch wel naar de
huishoudschool gaan.” Dat gebeurde

Waar ze vroeger veel exposeerde,
is ze tegenwoordig vooral bezig met
het overbrengen van haar creativiteit
op anderen. “Ik maak nog steeds eigen
werk, maar geef ook les op een hbo,
op basisscholen en ik heb mijn eigen
werkplaats waar ik onder andere lessen
en workshops geef.” Met haar werk wil
ze de creativiteit in andere aanwak
keren. “Dat wil ik graag loskriebelen
bij mensen. En dan gaat het zeker
niet alleen om een leuke tekening of
een mooi beeldje kleien, maar om
de manier waarop je naar de wereld
kijkt. Je moet het jezelf gunnen om

andere ingangen te blijven zoeken, je
te verwonderen over dingen jezelf die
‘waarom-vraag’ te blijven stellen.
Haar eigen werkplaats heet Zonder
Gum. “Mensen zeggen wel eens ‘bij
Helmie mag je geen gum gebruiken’.
En dat klopt. Strepen die je op papier
zet, kunnen in mijn ogen niet fout zijn.
Als je niet tevreden bent, kun je blijven
gummen en opnieuw proberen tot het
perfect is. Maar dat perfecte streepje
laat niet jouw handschrift zien, het
vertelt niet jouw verhaal. En zonder
gum bedoel ik ook figuurlijk. Je bent
goed zoals je bent.”

Stekelbaarsjes en
kikkers vangen
Hoewel ze nu in Hegelsom woont,
groeide Helmie op in Sevenum. “Ik kom
uit een heel gewoon gezin”, vertelt
ze, “met hardwerkende ouders en
een broer. Mijn jeugd was heel fijn.
Ik woonde in een leuke buurt, kon
altijd buitenspelen. Stekelbaarsjes en
kikkers vangen in de Molenbeek, zo’n
jeugd heb ik gehad.” Tegenwoordig
spelen kinderen niet meer zo veel
buiten, merkt ze. “Kinderen met
pleisters op knieën, dat zie je niet meer
vaak. Jammer is dat.”

Hegga Metamorfosa
In Hegelsom voelde ze zich meteen
thuis. In het dorp houdt ze zich onder
andere al sinds ze er kwam wonen
bezig met Hegga Metamorfosa, een
werkgroep die de verfraaiing van het
dorp als doel heeft. “Er gebeuren hier
prachtige dingen en overal worden
de inwoners van het dorp bij betrok
ken”, vertelt ze. Helmie woont in
Hegelsom samen met haar vriend Jan.
Zijn kinderen Bram en Lindsey zijn
ook vaak bij hen te vinden. “Het zijn
mijn stiefkinderen, maar dat vind ik
een verschrikkelijk woord. Het klinkt
negatief, terwijl ik hen juist prachtig
vind. Bram is heel creatief en kan
erg goed zingen en Lindsey is heel
muzikaal. Ook Jan is creatief, niet met
zijn handen maar in zijn denken. Ik ben
echt omringd door creativiteit.”

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

REPARATIE EN ACCESSOIRES

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

WWW.REPAIRGSM.NL
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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.

aan
Willem Philipsen

Dat is pech,
fiets weg
Vorige week maandag
waren de kerstvakantie en de
vrolijke feestdagvibes jammer
genoeg voorbij. Dat betekende
dus een vroege barre winter
tocht op de fiets voor mij.

Naam
Woonplaats
Leeftijd
School

Willem Philipsen
Kronenberg
17 jaar
Citaverde College

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind was ik echt een moederskindje
dus ik ging eigenlijk altijd met mam op
stap. Samen met mam fietsen en dan
kreeg ik een appel.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Vroeger was ik echt een grote
Pokémon-fan dus daar heb ik eigenlijk
alles van gespaard: Pokémon-kaartjes,
Pokémon- poppetjes, maar ook spaarde
ik voetbalkaartjes.
Wat is jouw stopwoordje?
Volgens mijn vrienden zeg ik heel erg
vaak: man, man, man. Dit wist ik zelf
niet maar volgens hen doen ik dat toch
best vaak.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Ik heb Jelle ontmoet via het voetballen.
In het begin moest ik hem eigenlijk

totaal niet want hij bedelde altijd bij
mij om samen in tweetallen te spelen
en dat vond ik erg irritant. Toch heb ik
dit gedaan en leerde hem steeds beter
kennen, nu zijn we niet van elkaar af
te houden.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn grootste hobby is voetballen,
daar kun je me ’s nachts voor wakker
maken. Of ik geblesseerd ben of niet ik
speel altijd een wedstrijd uit. Ik voetbal
bij Sparta ’18 en dit doe ik nu ongeveer
4 jaar.
Heb je een verborgen talent?
Zelf vind ik het niet echt een talent
maar ik kan goed naar mensen luiste
ren. Volgens andere mensen is dit wel
een talent.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefste ga ik uit en dan vaak bij
De Lange in Horst, maar werken op een
vrijdag- of zaterdagavond vind ik ook
niet erg. Ik werk bij AZ bbq en dit vind
ik een leuk baantje. Elke keer uitgaan
zit er helaas niet in dus ik zou wel
moeten werken.

Wat is je droombaan?
Het allerliefste zou ik een profvoetbal
ler willen worden, maar realistisch
gezien zou ik heel erg graag willen
werken bij een hoog aangeschreven
horecazaak.
Als je een dier was, wat zou je
dan zijn?
Aangezien ik heel erg lomp ben en
altijd heel erg lompen dingen doe zou
ik toch een ezel zijn denk ik. Ik kan wel
iets anders gaan zeggen maar dan zou
ik liegen.
Wie kent jou het beste?
Mijn moeder en mijn vriendin Elena.
Deze personen kennen mij echt door
en door en ze weten precies waar mijn
grenzen liggen. Ook weten ze wat ik
leuk vind en wat niet.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Dan toch in voetbal denk ik. Ik zou
hier heel graag heel goed in willen
zijn omdat ik het ook zo’n leuke sport
vind.
Hond of kat?
Eigenlijk allebei niet maar als ik dan

toch zou moeten kiezen ga ik toch
voor honden. Ik heb gewoon niks met
honden of katten.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou nog eens de promotie van
mijn favoriete voetbal club willen
herbeleven. Ik heb nog nooit zo veel
adrenaline gevoeld en op het einde van
de wedstrijd had ik echt geen nagels
meer over.
Als je terug in de tijd zou gaan,
wat zou je jezelf voor advies
meegeven?
Toen ik jonger was trok ik me het echt
heel veel aan wat andere mensen van
me vonden. Ik zou mezelf graag het
advies willen geven dat ik dat niet
moet doen, uiteindelijk heeft toch
iedereen wel een mening over alles en
dat verander je niet.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Het leukste zijn Engels en biologie, dat
ligt ook vooral aan de leraren. Ook vind
ik gym een tof vak. De stomste vakken
vind ik wiskunde en Duits.

Problemen met
uw kunstgebit?
D O K C I N E M A L A AT J E G E N I E T E N VA N F I L M M E T D E G E M A K K E N
VA N E E N S E R V I C E B I O S C O O P. E N D AT O P N O G G E E N H A L F
U U R TJ E R I J D E N VA N H O R S T !

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

reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
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De eerste kilometer zag ik
het nog wel positief in. Hierna
werd het ineens zwaar en kon ik
de rest van mijn fietsmaatjes
amper bijhouden. Eenmaal rood,
bezweet en net op tijd aan
gekomen op school, bleek
m’n achterband lek te zijn en dit
was nog maar het begin...
Die middag moest ik nog
mezelf met m’n fiets naar
zangles slepen. We begonnen
met een paar stemoefeningen.
Waarbij mijn zanglerares mij
doodleuk vertelde dat ik mijn
stem moest gebruiken als
‘fietsband die langzaam leeg
loopt’. Altijd fijn om te horen
wanneer je nog geen plan hebt
hoe je thuis gaat komen.
De volgende dag fietste ik
met een leenfiets naar school
omdat die van mij bij de
fietsenmaker stond. Toen ik klaar
was met school en naar het
fietsenrek liep was mijn rijwiel
natuurlijk verdwenen. Hier kreeg
ik lichte paniekaanvallen van
aangezien het niet eens mijn
fiets was. Samen met een
vriendin en twee conciërges
rende ik de school rond op zoek
naar mijn geleende stalen ros,
die nergens te bekennen was.
Toen ik de hoop bijna wilde
opgeven vonden we de fiets
achter slot en grendel in een
conciërgehok. Er was dus serieus
iemand geweest die de moeite
had genomen om ‘m daar
helemaal heen te slepen en de
deur op slot te doen!?
Ik zal nu niet meer teveel
zeuren jongens en meisjes (dat
doet jullie moeder vast ook al
genoeg) Deze pech heeft
natuurlijk ook zo zijn voordeel:
ik ben nu nog meer gemotiveerd
om goed mijn best te doen op
rijles.
Liefs,
Anke
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Kinderworkshop
vilten

Bekendmaking jeugdprins en
jeugdvorst van Tuuteriêk

In Museum de Kantfabriek in Horst wordt op woensdag 25 januari
een workshop vilten georganiseerd. De workshop begint om 14.00 uur en
duurt tot 16.00 uur.

In Hegelsom wordt op zondag 22 januari in Zaal Debije bekendgemaakt wie de nieuwe jeugdprins en jeugdvorst
worden van CV De Tuutekop. De middag begint om 15.11 uur.
De nieuwe jeugdprins gaat Niek II
opvolgen. Ook wordt bekend wie
jeugdvorst Niels op gaat volgen.
Eerst wordt er afscheid genomen

van de jeugdvorst en jeugdprins en
adjudanten Lars en Patrick. Niels en
Niek worden vervolgens opgenomen
in het Ald-jeugdpreense- en

jeugdvôrstekorps. Op het programma
staan verder een liveoptreden van de
winnende jeugdliedjes en de band Da
Ma Zoeë.

Steampower met Fay Lovsky
De band Steampower staat op zondag 21 januari samen met Fay Lovsky op het podium van café Cambrinus in
Horst. Het optreden begint om 16.00 uur.
Steampower is een nieuwe formatie
met de muzikale duizendpoot Fay
Lovsky. De band bestaat verder uit gita
rist Laurens Joensen, violist Joost van Es
en Janos Koolen op banjo en mandoline.
De vier muzikanten hebben hun sporen

In deze workshop wordt een
kiezelsteen of zeepje gevilt met wol.
Verschillende kleuren schapenwol
worden er om heen gewreven
met zeep en water. Vilten is al een
oude techniek: de oudste bewaarde
viltresten dateren van ongeveer 6.500
jaar voor Christus. Vilten is een hechting

van wol die ontstaat door wol met
water te bevochtigen en tegelijk door
wrijving met zeep de vezels in elkaar
te laten schuiven. Na afloop mag de
kleurige steen of zeep mee naar huis
genomen worden.
Voor meer informatie, kijk op:
www.museumdekantfabriek.nl

Lars Kepler signeert
in Horst
Lars Kepler, waarachter het Zweedse schrijversechtpaar Ahndoril schuilt,
komt op zaterdag 11 februari voor een signeersessie naar Horst. Deze dag
zijn ze van 11.00 tot 12.00 uur aanwezig bij de Bruna in Horst.
Het echtpaar Ahndoril debuteerde
in 2009 met het boek Hypnose.
De thrillers van Lars Kepler draaien
om Joona Linna. Inmiddels zijn er

van hun boeken in Nederland meer
dan 600.000 exemplaren verkocht.
Lars Kepler is in Horst vanwege de ver
schijning van het nieuwste boek Jager.

Vrachtwagenchauffeurs kunnen zich vanaf zaterdag 21 januari weer
aanmelden voor de achttiende editie van de Truckrun van Horst op zondag
23 april. Dit jaar kunnen chauffeurs zich niet meer telefonisch aanmelden.
Aanmelden kan alleen nog via
de website van de Truckrun
www.truckrun.nl Dit kan vanaf zater
dag 21 januari 08.00 uur. Er is plaats
voor 275 auto’s. Bedrijven mogen
met maximaal vier auto’s meerijden.

De Truckrun is bedoeld om mensen
met een beperking een mooie dag te
bezorgen in de gemeentes Horst aan
de Maas en Venray. Zij mogen dan als
bijrijder een rit in een truck maken van
50 tot 60 kilometer.

Joris Linssen
bij Kukeleku Horst
Joris Linssen & Caramba staan op zondag 29 januari met de voorstelling
Serenade op het podium van Kukeleku in Horst. In de vijfde voorstelling van
de Nederlandstalige band met Mexicaanse peper draait het om de lofzang.
De voorstelling Serenade is geïnspi
reerd op het Mexicaanse gebruik een
orkestje in te huren om je geliefde het
hof te maken of je overleden helden te
eren. Op Allerzielen (Día de los muer
tos, de Mexicaanse dodendag) maakte
de groep een rondreis langs belangrijke
plekken van overleden Nederlandse
artiesten, om ze te eren met een lied.
Joris Linssen en zijn vrienden smeden

deze verhalen en liedjes aaneen tot
een hartverscheurende en hilarische
voorstelling. Tijdens het tournee brengt
Caramba ook percussioniste en zange
res Djem van Dijk mee.
Serenade van Joris Linssen is te zien
op zondag 29 januari om 20.00 uur in
cultureel centrum ’t Gasthoes in Horst.
Kijk voor meer informatie op
www.kukeleku.com

vloeien en is elk optreden een avontuur
met prachtige teksten en instrumentale
virtuositeit. Het repertoire bestaat gro
tendeels uit eigen werk met een flinke
dosis bluegrass. Kijk voor meer informa
tie op www.cambrinusconcerten.nl

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

anco lifestyle centre
Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

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

Blauwebessenland
E 1 korting op jam

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Aanmelden chauffeurs
Truckrun gewijzigd

verdiend op podia in binnen- en buiten
land en zijn op vele albums te horen.
Ze speelden met onder anderen Henny
Vrienten, Frédérique Spigt, Kaz Lux,
Magna Carta en Pat Metheny. Maar juist
in een intiem zaaltje kan de creativiteit

Bootcamp Power
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54

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

Haarzaken, dames en
heren kapsalon
E 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

20% korting op alle voetproducten

Parkhotel Horst

Hostellerie De Maasduinen
10% korting op een diner
voor 2 personen

HUIS van de STREEK
5% korting op het hele assortiment

IJssalon De Zeuten Inval

Brownies & downieS

IJssalon & Lunchroom Lo Solé
Twee seizoenscoupes voor E 9,95

Into Beauty

10% korting op een zonnebril

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Center Parcs Het Meerdal

Intratuin Venray

E 12,50 korting op
avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo
Koffie voor E 1

DMS-Service
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Duet Kappers

Paramedische
Voetzorg Horst

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

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Camps Optiek

10% korting op het hele
assortiment

Het LoopCentrum

5% korting op de rekening
Eén gratis consumptie
bij de lunch

Pakje!

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Janssen Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

Kuif
De eerste maand van een
knipabonnement voor E 17,50 en
gratis kleurservicekaart

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 4,50

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
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

Wauw speciaal voor jou

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Logeerhuis Kapstok

Driegangenmenu voor E 10

Eén nacht gratis logeren

Wereldpaviljoen Steyl

Eclicker

Lunchroom Lekker Gewoën

Entree voor E 5

APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

25% korting op het tweede
gerecht

The Zen Company

Eetcafé Ald Vors

Museum de Kantfabriek

Driegangenmenu voor E 17,50

Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

Zonnestudio Horst

My-LifeSlim

Zorgboerderij “Boer” Hans

E 12,50 korting op de intake

10% korting

Goed Haar en Visagie
10% korting op de eerste
behandeling

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

E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions
15% korting op zonnecosmetica

Voordeelpas
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Afscheid huisarts Van Dongen
Huisarts Jan van Dongen en Monique Verduijn namen op donderdag 12 januari, precies 36 jaar nadat Van
Dongen in America begon als huisarts, afscheid van het dorp.

In de ochtend en middag legden
ze nog enkele speciale visites af
in een oldtimer. Bij de plaatselijke
bakker kreeg het paar een lunch.
Heel veel Americanen en patiënten

van buiten America kwamen
daarna afscheid van hen nemen.
Bij binnenkomt kreeg iedereen een
pleister opgeplakt, die de huisarts
in de loop van de middag en avond

er persoonlijk af kwam halen.
Jan van Dongen werd daarnaast
nog verrast door optredens van
De Golden Liesjes en Joekskapel
Mekkeluk Zat.

Presentatie over wereldreis
in Cambrinus
Wereldreiziger Sjaak Lucassen uit Maashees staat op donderdag 26 januari op het podium van cultuurcafé
Cambrinus in Horst. FilmTheater Horst nodigde hem uit om een presentatie over zijn wereldreis te geven.

Sjaak Lucassen is een avonturier
die op ongebruikelijke manieren en per
motor de wereld verkent. “Een avond
met deze man is als een reis over
de wereld over niet eerder bereden
paden”, aldus FilmTheater Horst. Sjaak
doorkruiste de Sahara, brak het wereld
record op ‘s werelds grootste zoutmeer,
ontstak dynamiet in Bolivia, nam de

motor mee als handbagage in een
Russisch vliegtuig, maakte de overtocht
met een cocaïneboot en werd verliefd
op een Venuzuelaanse schone. Verder
vertelt hij over alles dat hem niet
gespaard bleef, zoals grensperikelen,
politie, visa, modderpaden, bureau
cratie, breakdowns, weersomstandig
heden, verschepingen, burgeroorlog,

ziekten, gevaarlijke routes, ongeluk
ken, gevaren en dromen. FilmTheater
Horst: “Dit alles wordt door Lucassen
gebracht met een flinke portie humor.
Opgeluisterd met videobeelden maakt
deze presentatie tot een niet te missen
belevenis.” De presentatie begint om
20.00 uur. Voor meer informatie en
reserveren, kijk op: www.filmtheater.nu

Optreden Vurdewind
In museum De Locht in Melderslo zijn op zondag 22 januari demonstraties smeden en stroop maken.
De muziekgroep Vurdewind zorgt voor muzikale omlijsting.
Kinderen mogen een bijzondere
vogelverrassing maken die thuis in
de tuin kan worden opgehangen.

Het museum is op woensdagen,
zaterdagen en zondagen open van
10.00 tot 17.00 uur. De demonstraties

beginnen om 11.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl
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CV de Vöskes Meerlo

Rick Schoonbeek jeugdprins
Tijdens het jeugdprinsenbal van CV de Vöskes uit Meerlo op zaterdag 14 januari werd Rick van Schoonbeek
gepresenteerd als jeugdprins van de Vossenkeutels uit Meerlo. Hij wordt bijgestaan door adjudanten Niels Berghs en
Sjoerd Aerts. Jordy Pouwels is de nieuwe jeugdvorst.

Het thema van het jeugdprinsenbal
was ‘wedden dat ik het kan’. De vaste
presentators Sylvie Meis en Jeroen van
den Boom waren voor deze speciale
aflevering afgereisd naar Meerlo.
Diverse weddenschappen, uitge
voerd door de leden van de jeugd raad
van elf, passeerden het podium. De
laatste weddenschap was een waarzeg

ster die kon voorspellen in welke van
de vier dozen de nieuwe jeugdprins
zat. Aan het einde van de act kwam de
jeugdprins uit de doos waarna de adju
danten en de nieuwe vorst volgde.
Aan het begin van de avond werd
er afscheid genomen van de het oude
prinselijk paar Stan en Fleur en hun
adjudanten Bart en Milou. Ook werd

er afscheid genomen van jeugdvorst
Thijmen. Verder waren er op deze
avond drie optredens te zien van de
Stardancers.
Op zondagmiddag 5 februari gaan
jeugdprins Rick en de adjudanten Niels
en Sjoerd en jeugdvorst Jordy receptie
houden in café Oud Meerlo van 15.11
tot 16.30 uur. (Foto: Fotohuis Venray)

Jeugdprins
De Plaggenhouwers
Devin Coenders is op zondag 15 januari uitgekomen als jeugd
prins Devin I van de Plaggenhouwers in Grubbenvorst. Zijn adju
danten zijn Marsja Janssen en Jesse Aerts. Het trio houdt receptie
op zaterdag 28 januari bij café ’t Stammineke in Grubbenvorst.

Eervolle vermelding
Prinsenpaar in Griendtsveen
voor documentaire
Prins Luuk I en prinses Anneke I Lenssen
Tijdens de talentenjacht Griendtsveen’s got talent, op zaterdagavond 14 januari, georganiseerd door SJG Paparazzi en CS De Klotbultjes zijn de nieuwe jeugdprins en jeugdraad van de Klotbultjes bekend gemaakt. Het nieuwe
prinsenpaar van CS De Klotbultjes in Griendtsveen bestaat uit prins Luuk Vermeulen en prinses Anneke Kanters.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

De documentaire Portretten uit de Peel van Swolgenaar Wiek Lenssen
heeft een eervolle vermelding gekregen in de categorie Beste Lange Film
op het Limburgs Film Festival. De eerste editie van dit festival vond van
vrijdag 13 tot en met zondag 15 januari plaats in Venlo.
Tijdens het festival werden diverse
prijzen uitgereikt, waaronder Beste
Film en Beste Jonge Limburgse Maker.
De jury besloot nog een extra prijs in
te stellen in de categorie Beste lange
Film in de vorm van een eervolle
vermelding. De jury vond het namelijk
moeilijk films en documentaires te
vergelijken in een categorie. In het
juryrapport schrijft zij: “Alleen al de
keuze voor de innemende hoofdper
soon Jacques Peeters, en zijn gewel

dige fotografische werk, rechtvaardigt
een documentaire. Door de keuze voor
het landschap van de Peel en de men
sen die daar een warme band mee
hebben, komt het werk van Peeters in
een bijzonder kader te staan. De film
ontroert, en informeert de kijker over
een streek die ten onrechte onbekend
is in Nederland. Dat de regisseur zelf
uit de Peel afkomstig is, zal onge
twijfeld hebben bijgedragen aan de
vertederende blik op deze regio.”

Taxatiedag oude
boeken
Wie benieuwd is of de oude bijbel die al jarenlang in de familie is,
ook iets waard is, kan op woensdag 1 februari terecht in het Tulip Inn
Hotel in Sevenum. Taxateur en veilinghouder Arie Molendijk is deze
middag tussen 13.00 en 16.00 uur aanwezig.
De dansmarietjes hebben voor
het eerst opgetreden met hun nieuwe
pakjes en ook het nieuwe bestuur
heeft zich deze avond gepresenteerd.
Daarna traden prinses Sara I en vorst
Luuk I af. Diezelfde Luuk werd later
op de avond tot prins uitgeroepen
en Anneke Kanters werd tot prin
ses gekroond. Luuk I en Anneke I
zijn de vijftigste regenten van het
Klotbultjesrijk. De twee zijn in het

dagelijks leven scholieren van het Hub
van Doornecollege in Deurne. De prins
doet het vierde jaar van vmbo kader,
zijn hobby’s zijn voetbal en omgaan
met vrienden. De prinses zit in het
derde leerjaar richting Zorg en Welzijn.
Haar hobby’s zijn voetballen en met
vriendinnen uitgaan. Het prinselijk paar
wordt ter zijde gestaan door adjudant
en oud-prins Bart van der Sterren en
adjudant Merijn van Stekelenburg.

Ook een complete raad van 11, voor
het eerst sinds ongeveer 11 jaar, en
zeventien dansmarietjes zijn dit jaar
aanwezig bij carnaval in Griendtsveen
Prins Luuk I en prinses Anneke I gaan
regeren onder de spreuk: “Jong geleerd
is oud gedaan, want met carnaval gaan
we er met zijn allen tegen aan.” Het
prinselijke paar wordt een receptie aan
geboden in De Zaal op zondagmiddag
12 februari tussen 13.49 en 16.11 uur.

Bezoekers kunnen oude en zeld
zame boeken, handschriften en oude
bijbels op waarde laten schatten.
Molendijk is vooral gespecialiseerd
in oude geschiedenis, topografie,
(staten)bijbels en theologie. Ook
oude foto’s, ansichtkaarten en albums
worden getaxeerd. Taxatie gebeurt
zo mogelijk aan de hand van recent

verschenen veilingcatalogi. Een
nauwkeurige vaststelling van de
waarde van boeken is afhankelijk van
de druk en van de staat waarin het
boek verkeert. Volgens de organisatie
komen er op dit soort taxatiedagen
regelmatig uiterst zeldzame werken
voor de dag en soms duiken zelfs
geheel onbekende boeken op.
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Weisterbeek krijgt
vignet Gezonde School

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

OBS Weisterbeek in Horst heeft het vignet Gezonde School behaald.
De basisschool laat zo zien te voldoen aan kwaliteitscriteria die zijn
opgesteld door deskundigen.
Werken aan gezondheid op school
loont, vindt de basisschool. “Het draagt
bij aan betere schoolprestaties, minder
schooluitval en een gezondere leefstijl”,
aldus directeur Bart Mous. De school
heeft aandacht voor persoonlijke en
sociale ontwikkeling van haar leer
lingen en zet daarvoor onder andere
het sociaal-emotionele programma
‘De Vreedzame School’ in. Daarnaast
staat beweging centraal tijdens de bui
tenspeelmomenten en de wekelijkse
gymlessen. De groepen 5 en 6 doen
mee aan het gemeentelijke project

Kerngezond. Bovendien heeft de school
aandacht voor het themacertificaat
Voeding. Zo is er jaarlijks aandacht voor
het belang van gezonde en gevarieerde
voeding, onder andere door inzet van
smaaklessen, heeft de school afspra
ken gemaakt over de lunchinhoud van
leerlingen en de ‘pauzesnack’ en vieren
kinderen hun verjaardag op school
zonder traktaties. Binnenkort is het logo
van de Gezonde School zichtbaar op de
Weisterbeek. Gezonde School is een
samenwerkingsprogramma van onder
andere de overheid en de GGD.

Uitkomen prins De Lange
Niet alleen de carnavalsverenigingen in Horst aan de Maas hebben een eigen prins, ook
café De Lange Horst. Op zondag 15 januari kwam Max Reijnbende uit als prins van de Horster horeca
zaak. De adjudanten van Max zijn Guus Vullings en Stan Martens.

Dendron College op het Limburgs
Jeugd Parlement
Leerlingen van het Dendron College in Horst hebben van woensdag 11 tot en met vrijdag 13 januari meegedaan
aan het Limburgs Jeugd Parlement op kasteel de Berckt in Baarlo.

Wilt u
uw voornemens voor 2017
ook écht waarmaken?
Onze 20 ervaren en goedgeschoolde
collega’s willen u daarbij graag van
dienst zijn. We zijn gedreven om voor u
het onderste uit de kan te halen. Naast
de standaard jaarcijfers geven wij u een
unieke inkijk in uw totale vermogen en
in al uw privé-baten en -lasten. Met dit
totaalplaatje zijn wij als geen ander in staat
onze adviezen te maximaliseren en uw
belastingdruk te minimaliseren. Sterker nog,
zonder dit plaatje bevindt u zich als een
blinde in een mijnenveld.

Leerlingen van zeven verschil
lende Limburgse scholen, het
Valuascollege uit Venlo, Den Hulster
uit Venlo, Blariacumcollege uit Blerick,
St. Ursula uit Horn, Graaf Huyn College
uit Geleen, College Weert en het
Dendron College uit Horst speelden
deze dagen het Europees parlement
na. Elke school vertegenwoordigde

een land uit de Europese Unie. Het
Dendron College vertegenwoordigde
Roemenië. De eerste twee dagen werd
er binnen de commissies gedebat
teerd tot er uiteindelijk een resolu
tie uit kwam rollen. De laatste dag
werd er een plenair debat gevoerd
in de raadszaal in Venlo waarin alle
resoluties werden b
 esproken. Op het

eind van de dag werden er een beste
individuele debater en beste school
uitgeroepen. De beste school werd het
Blariacumcollege en de beste indivi
duele debater was Sam van Schaik uit
Grubbenvorst van Den Hulster. Twee
leerlingen van het Dendron College,
Marloes Duijkers en Bas Draak, kregen
een eervolle vermelding.

Tevens verzorgen wij uw loonadministratie,
begeleiden wij startende ondernemers
en geven wij adviezen op administratief,
financieel, loontechnisch, arbeidsrechtelijk,
fiscaal en bedrijfseconomisch gebied,
alsmede op het gebied van Nederlands
recht en estateplanning (schenken en
erven). En dat alles tegen een schappelijk
tarief.
Heeft u interesse in onze diensten,
loop dan gewoon een keer bij ons
binnen voor een vrijblijvend en kosteloos
kennismakingsgesprek.

Boerenbruidspaar Dreumel
Leunseweg 53, Venray | T 0478 550474
www.reintjesadvies.nl

Het nieuwe boerenbruidspaar van carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst bestaat uit Janske Cox
en Geert Rasing. Als Sophie von Furstenberg en Petrannes von Henraath kwamen zij tijdens een spel op
de kasteelruïne van Horst zaterdag 14 januari tevoorschijn. D’n Dreumel bestaat dit jaar 5 x 11 jaar en
tekent daarom voor de organisatie van de boerenbruiloft. Het feest vindt plaats op dinsdag 28 februari
in de Mèrthal in Horst.
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Lezing over geschiedenis Sevenum
LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 25 januari een lezing
over de geschiedenis van Sevenum. Inleider is de heer Theo Huijs uit
Tegelen. Aanleiding voor deze lezing is het feit dat het precies zevenhonderd jaar geleden is dat Sevenum voor het eerst schriftelijk werd
vermeld.

René Stappers prins van
De Plaggenhouwers
GMV De Plaggenhouwers in Grubbenvorst heeft dit jaar gekozen voor prins René II. René Stappers
kwam samen met zijn adjudanten Pascal Verhofstad en Theo Collin uit tijdens het prinsenbal van de
vereniging op zaterdagavond 14 januari. René is getrouwd met Lucie en in het dagelijkse leven is hij
werkzaam als hoofd technische dienst. Het trio is voetbalt actief bij de veteranen van voetbalvereni
ging GFC. De drie houden receptie op zondag 29 januari in café De Vonkel om 14.11 uur.

Inleider Theo Huijs is in 1944 in
Sevenum geboren uit Sevenumse
ouders en voorouders. Hij is 35 jaar in
het archiefwezen werkzaam geweest,
onder andere als stadsarchivaris van
Venlo. Van oudsher is Sevenum een
agrarisch dorp. Al in het bronzen en
ijzeren tijdperk woonden er men
sen. Het oudste document waarin
Sevenum wordt genoemd is een brief
uit 1317. In 1674 werd Sevenum een
heerlijkheid, die behoorde bij het
Overkwartier van Gelre of Spaans
Opper-Gelre. Tijdens de Spaanse
Successieoorlog werd het gebied door
Pruisische troepen bezet en zo bleef
het ongeveer een eeuw lang Duits,
tot de komst van de Franse troepen in

1794. In 1800 werden de gemeenten
Horst en Sevenum onder een nieuwe
bestuurslaag gebracht, die van de
Marie Horst. In 1836 werden beide
gemeenten weer zelfstandig. Vanaf
1745 begon men met de ontginning
van de gronden. Vanaf 1938 werd
de ontginning groot aangepakt en
hierdoor ontstond Evertsoord. Tot
eind 2009 was Sevenum een eigen
gemeente, inmiddels zijn Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum onderdeel
van gemeente Horst aan de Maas.
De lezing van de heer Huijs vindt
plaats in zaal De Leste Geulde in Horst
en begint om 20.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.lgogterhorst.nl

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

Jeugdprins Melderslo
Het jeugdprinsenkwartet van carnavalsvereniging de Vlaskop uit Melderslo werd zondag 15 januari bekendgemaakt. Het uitkomen vond plaats in MFC de Zwingel.

Het kwartet bestaat dit jaar uit
Niek I (Spreeuwenberg), jeugdprinses
Britt Verlinden en adjudanten
Job Spreeuwenberg en Jill van
Kuijck. Niek zit op vwo 4 van het

Dendron College en hij is lid van de
B1 van de afdeling voetbal van SV
Melderslo. Britt zit op vmbo 4 het
Dendron en is actief drummer bij de
muziekvereniging en is korfbalster

bij SV Melderslo. De receptie
van het jeugdkwartet is zondag
12 februari van 14.11 tot 15.30 uur
bij MFC de Zwingel in Melderslo.
(Foto: Pieternel Clabbers Fotografie)

Uitkomen elfde zomerprins Horst
Nadat de Dreumel-prins en de jeugdprins in Horst bekend worden gemaakt, is het maandag 23 januari tijd
voor de elfde zomerprins van Horst.
De maondaagavundclub
presenteert hun nieuwe zomerprins
in café De Beurs in Horst. Wat begon
als een grapje, is inmiddels een
traditionele carnavalsactiviteit
geworden in Horst. Rond 21.11 uur

wordt afscheid genomen van tiende
zomerprins Dirk met zijn prinses en
zijn adjudanten. Een klein uurtje
later begint de proclamatie van de
nieuwe zomerprins.
De avond wordt gepresenteerd

door Harrie Vissers, de muzikale noot
wordt verzorgd door het duo Hennie
en Arie. Speciaal voor dit jubileumjaar
is er een nieuw jubileumlied
gemaakt dat ook deze avond
gepresenteerd wordt.

Marc I van het
Tuuteriek
Marc van der Sterren is tijdens het Prinsenbal in Hegelsom zaterdag
14 januari uitgeroepen tot prins Marc I van het Tuuteriek. Zijn prinses is
Kim van der Sterren-Janssen en adjudanten zijn Robert Claessens en
Sander Rambags.
De avond begon met het ceremoni
ële hijsen van de tuutevlag door prins
Niek en jeugdprins Niek, gevolgd door
het aftreden prins, prinses en adju
danten. Ook binnen de uittrekkende
groep zelf waren enkele veranderingen.
Raadslid Tinny en de vier dansmariet
jes, Lynn, Lisa, Fenna en Julia, namen
na vier jaar afscheid. Daarna waren er
optredens van de dansgarde, de boe
renbruiloft en de winnende liedjes van
de liedjesavond. Vervolgens was het
tijd voor de proclamatie. Van de eerste
hint werd men niet veel wijzer, maar

al snel was duidelijk dat Marc verkozen
was tot prins van 2017.
Marc is 46 jaar oud en heeft samen
met zijn prinses Kim (42) een zoon,
Niek, en een dochter, Imke. Marc voet
balt in de voorhoede van het vierde
elftal van Hegelsom en gaat graag
kijken als zijn kinderen aan het sporten
zijn. Niek zit op voetbal en Imke speelt
korfbal. Kim heeft een kinderopvang
in Venray. In haar vrije tijd houdt ze
van hardlopen. Zij houden receptie
op zondag 29 januari vanaf 14.11 uur
in zaal Debije.
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Agenda t/m 26 januari 2017
do
19
01

vr
20
01

Dorpsraadsvergadering

Prinsenproclamatie

Tijd: 20.00 uur
Locatie: sport- en partycenter De Riet Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: De Mèrthal Horst

Dorpsraadsvergadering

Schwung

Tijd: 20.30-22.00 uur
Locatie: café Os Kruuspunt Meterik

Tijd: 22.00-03.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Digitaal café
Tijd: 13.30-14.30 uur
Organisatie: Norbertuswijk
Locatie: Huis van de Wijk Horst

zo
22
01

Quiltcafé
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Oops met Kruzo, Teddy B MC
Tijd: 23.00 uur
Locatie: De Lange Horst

za
21
01

Vogelmarkt

Vogelverrassing maken en
optreden Vurdewind
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Theatershow Circle of Life, a journey with Sofia
Tijd: 11.00 uur en 14.30 uur
Locatie: Feesterij en Danserij Froxx Horst

Jeugdprinsenbal

Tijd: 10.30-16.30 uur
Organisatie: SV Horst ‘76
Locatie: café De Leste Geulde Horst

Tijd: 14.10-23.30 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval Hegelsom
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Theatershow Circle of Life, a journey with Sofia

Aldere-middig

Tijd: 11.00 uur en 14.30 uur
Locatie: Feesterij en Danserij Froxx Horst

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café De Vonkel Grubbenvorst

Handbaltoernooi

Prinsebal

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Nederlands Handbal Verbond
Locatie: sporthal De Berkel Horst

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: gemeenschapshuis De Torrekoel Kronenberg

Megaverlovingsbal

Jeugdzittingsmiddag

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Tijd: 14.11-19.30 uur
Organisatie: JC D’n Dreumel
Locatie: De Mèrthal Horst

Verlovingsbal

Optreden Fay Lovsky & Steampower

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café ’t Stammineke Grubbenvorst

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

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
Meer informatie over de
vacature, scan de QR code
of ga naar de website:
www.westburgbv.nl

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiers
Locatie: Bondszaal America

ma
23
01

Lezing Biomimicri door Piet
Segeren
Tijd: 21.00 uur
Locatie: ’t Zoemhukske Horst

Uitkomen zomerprins

Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: De Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o.
Locatie: ’t Brugeind Meerlo

Open snelschaakkampioenschap

Westburg is op zoek naar een:

Prinsebal en uitkomen boerenbruidspaar

Tijd: 21.11 uur
Organisatie: Maondaagavundclub
Locatie: café De Beurs Horst

di
24
01
wo
25
01

Middagactiviteit voor jong & oud
Tijd: 14.30-16.15 uur
Organisatie: Club 63
Locatie: Huis van de Wijk Horst

Kinderworkshop vilten
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Lezing 700 jaar Sevenum
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: LGOG Kring ter Horst
Locatie: De Leste Geulde Horst

do
26
01

Internationale springwedstrijd
Tijd: t/m zo 29 januari
Locatie: Equestrian Centre De Peelbergen, Kronenberg

Presentatie over wereldreis
Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

service 27

19
01

Medische Religie
zorg

Dobey en Faunaland zijn nu
erkend Dierspecialist

America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
20 t/m 26 januari 2017
Beurskens, C.L.P.
Gebr. v. Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

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

Alarmnummer

112

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

11.00
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speciaalzjaaar !
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GROOT VOORDEEL , KLEINE
Per stuk

Vanaf

1.99

1.20

1+1 GRATI

S

4+1 GRATI

IJSJ ES!

S

Dierspecialist
hondenkoekjes

Almo Nature
kattenvoeding

Alle varianten. Inhoud 350 gram.

Diverse smaken. Inhoud blikje 70 gram.
Combineren mogelijk. Goedkoopste gratis.

Combineren mogelijk.

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik

Vanaf

Per stuk

2.79

6.

99

2 VOOR

Tooper
houtkorrels

10.-

Kattenbakvulling. Geperste
houtkorrel van gerecycled hout.
Inhoud 25 liter.

2+1 GRATIS

VadiBed
hooi, stro en houtvezel
Houtvezel 4 kilo, Alpenhooi 2.5 kilo en
Boerderijstro 2.5 kilo.
Combineren mogelijk. Goedkoopste gratis.

Swolgen

Sevenum

Vanaf
IJS
e HALVE PR

2
Royal Canin
honden & kattenvoeding
Diverse varianten. Inhoud 1.5 t/m 4 kilo.

13.75

Combineren mogelijk.

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

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

Per stuk

0.20 TIS

5+5 GRA

Nu

10.00

ORDEEL
GROOT VO

17.30

Mezenbollen

Dierspecialist
geperste kauwstaven
25 cm lang. Verpakt per 10 stuks.

Kom langs bij uw Dierspecialist …
Faunaland van Grootel
Hoofdstraat 14a • 5961 EZ Horst

Alle aanbiedingen uit deze advertentie zijn geldig t/m 29 januari 2017. Wijzigingen in prijs en/of model evenals zetfouten voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt.

Huisarts en apotheek

Heilige mis

Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

NIEUW IN TEGELEN!
Onze nieuwe, tweemaal zo grote winkel is nu open op de Engerstraat!

AL ONZE WINKELS ZIJN
7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

Bij ons kunt u 7 dagen per week terecht voor aankopen,
vragen of technische problemen. Dus ook op zondag!

GRATIS BEZORGING EN INSTALLATIE

Wij bezorgen alles gratis bij u thuis. Bij aankopen
boven de €475,- installeren wij ook uw apparaat
volledig gratis met onze eigen Tummers bezorgdienst.

NIET GOED, GELD TERUG GARANTIE

Het kan natuurlijk voorkomen dat een product niet
naar wens is. Bij ons heeft u 14 dagen bedenktijd.
Dit betekent niet goed, geld terug!

ALLE
WINKELS
VIEREN
FEEST!

81 32
cm’’

OP = OP!
FEESTPRIJS!

379,-

299,-

LED-TV / 32PFS5501

tJODI DN CFFMEGPSNBBUt'VMM)%SFTPMVUJF
t4NBSU57NFU"OESPJEt%VBM$PSF (#t%7#5$55)%44

FEESTPRIJS!

169,-

119,-

STOFZUIGER / COMPLETEC1BLACK
t"DUJFSBEJVTNFUFSt4UPPUSBOEt$BQBDJUFJU MJUFS
t.FUFGmDJÑOUFNPUPSWPPSFOFSHJF[VJOJHTUPG[VJHFOt8BUU

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Vanaf 11 februari
Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Vanaf 1 april
Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL - ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

