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In Sevenum vond op zaterdag 18 november Zaerum Kwist plaats, geïnspireerd door de jaarlijkse Hôrster Kwis. In totaal 83 teams en zo’n 1.100 deelnemers bogen zich die
avond over een vragenboek met daarin negentig vragen over Sevenum.

Onveilig

Zorgen over straatverlichting Kronenberg
Ouders van schoolgaande kinderen die elke dag van Kronenberg naar Horst moeten fietsen, maken
zich zorgen over de beperkte straatverlichting op die route. Wethouder Paul Driessen van gemeente Horst
aan de Maas zegde tijdens de raadsvergadering van dinsdag 21 november toe met een voorstel te
komen.
Namens de ouders sprak de heer
Hermans in tijdens de raadsvergadering. Hij gaf aan dat de routes
die kinderen die vanuit Evertsoord
en Kronenberg naar school moeten
fietsen, erg onveilig zijn. Het gaat
in dit geval om de route SnipwegKronenbergweg -Reindonckweg en
de Blaktdijk.

“Op deze wegen is de straatverlichting zeer beperkt”, aldus
Hermans. Hij geeft aan dat de ouders
zich zorgen maken over de veiligheid van hun kinderen. “En met
de komst van Equestrian Centre de
Peelbergen neemt het autoverkeer
alleen maar toe.” Volgens hem
onderschrijven zowel het Dendron

College als Citaverde het probleem van de onveilige fietsroutes.
Wethouder Driessen liet tijdens de
vergadering dinsdag 21 november
desgevraagd weten dat er intussen
contact is gelegd met de dorpsraden.
“Binnen afzienbare tijd komen we
met een voorstel”, zegde hij de raad
toe.

Nicole Keijsers is organisatielid
en mede-initiatiefnemer van Zaerum
Kwist. “We zijn op het idee gekomen
door de Hôrster Kwis”, vertelt ze.
“Daar hoorden we veel positieve verhalen over. Toen zijn we gaan kijken
of er hier in Sevenum ook animo voor
was. Toen dat zo bleek te zijn, zijn we
met een organisatie van elf mensen
aan de slag gegaan.” Er werden vragen gemaakt, die allemaal Sevenumgerelateerd waren. “Over de mensen,
de gebeurtenissen en de geschiedenis
van het dorp”, vertelt Keijsers. Ook
konden de teams zich van tevoren
inschrijven. De organisatie is erg
tevreden over het aantal aanmeldingen. “We hadden niet verwacht dat er
bij de eerste editie al zo veel mensen mee zouden doen. Maar we zijn
heel trots dat het zo snel zo groot is
geworden.”
Zaerum Kwist trapte om 18.00 uur
af bij café Breurs. Daar konden de

vragenboeken worden opgehaald.
Thuis of in cafés gingen de deelnemers
vervolgens aan de slag met de vragen.

‘Spel waaraan heel
Sevenum meedoet’
Bij café Croes Moeke boog de
familie Verrijth, onder de teamnaam
‘De Verrieteköp’, zich over de vragen.
“Veel vragen, heel divers en ook een
erg mooi boek”, is de eerste reactie
van deelneemster Elke Verrijth. “Het is
erg leuk tot nu toe. Het is net een heel
groot spel waaraan heel Sevenum meedoet. We hebben de afgelopen dagen
ook gemerkt dat het ontzettend leeft
in Sevenum.” Ook vriendengroep Noeit
Gaar Genôg doet, na vanmiddag vriendendag te hebben gehad, mee met de
quiz. “Het is een heel grote uitdaging”,
zegt Leon Groetelaars.
Lees verder op pagina 02
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Eerste editie Zaerum Kwist
Resie Coenders vult lachend aan:
“We zijn nu bezig met de vragen
over vroeger en die zijn best lastig.”
Naast de negentig vragen in het vragenboek, vond om 20.30 uur nog een

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
Kempen Media
gehele gemeente
Theater de Maaspoort
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Bas Peeters,
Yana van de Sande, Anke Verbeek
en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

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

‘geheime proef’ plaats. Daarvoor moest
van ieder team één deelnemer naar
café De Gaper komen. Daar kregen
de afgevaardigden een aantal vlogs
te zien, die waren opgenomen door
Luus van Kempen, een bekend gezicht
binnen de Sevenumse gemeenschap.
Vervolgens kregen de deelnemers
een twintigtal vragen over deze vlogs.
Door middel van stemkastjes konden

ze de antwoorden invullen. Goede antwoorden leverden extra punten voor
het team op.
Uiterlijk om 23.30 uur moesten alle
vragenboeken weer bij Breurs worden
ingeleverd. Die worden nu nagekeken
en op zaterdag 16 december vindt om
20.00 uur de prijsuitreiking plaats bij
café Breurs, met aansluitend een feestavond voor de deelnemers.

Maatregelen hoogwater

Mooder Maas start
met bomenkap Ooijen
In het kader van de hoogwatermaatregelen in het gebied tussen
Broekhuizen en Geijsteren, start aannemerscombinatie Mooder Maas
binnenkort met de kap van de bomen langs de Ooijenseweg en in de
uiterwaard bij Ooijen.
De komende jaren worden diverse
maatregelen genomen tegen hoogwater. Een daarvan is het reactiveren van
de Oude Maasarm, waardoor deze weer
kan gaan mee stromen bij hoge
afvoeren in de Maas. Om het omliggende gebied bereikbaar te houden,
wordt op de twee locaties waar de
Oude Maasarm de doorgaande weg
kruist, bij Ooijen en bij Blitterswijck,
een brug aangelegd. In januari wordt
gestart met de aanleg van de brug
tussen Broekhuizenvorst en Ooijen.
Om de realisatie van deze brug

mogelijk te maken, is het noodzakelijk
dat de monumentale bomen langs de
Ooijenseweg gekapt worden. Deze winter worden de eerste zeven bomen
gerooid.
Bomen mogen bijna alleen gekapt
worden buiten het broedseizoen van
vogels. Dit betekent dat Mooder Maas
komende tijd ook op andere locaties,
zoals bij Rondweg-West, nog bomen
gaat kappen ten behoeve van werkzaamheden die eind dit jaar of in de
loop van volgend jaar gaan starten.
De bomenkap wordt gecompenseerd.

Auto tegen boom
Bij een eenzijdig ongeluk zaterdag 18 november op de Wittebrugweg
in Horst is een 23-jarige man uit Polen lichtgewond geraakt.
Het ongeluk vond zaterdagavond
rond 20.45 uur plaats. De bestuurder
botste met zijn personenauto tegen
een boom en liep daarbij slechts licht

letsel op. Politie Horst laat desgevraagd weten dat na onderzoek bleek
dat de man onder invloed van
verdovende middelen verkeerde.

Nieuw onderhoudsplan accommodaties
gerealiseerd
Gemeente Horst aan de Maas stelt in december het nieuwe onderhoudsplan voor accommodaties vast voor de komende tien jaar. Het onderhoud dat gepland stond voor de periode 2015-2017, is volgens de
planning en binnen het beschikbare budget afgerond.
Het college legt de gemeenteraad
in december een nieuw plan voor het
onderhoud aan accommodaties voor.
Daarin staat de planning voor het
reguliere onderhoud aan de gemeentelijke accommodaties in de jaren
2018 tot en met 2027. Ger van
Rensch, wethouder Accommodaties:
“Het was een uitdaging om al het
geplande onderhoud uit te voeren.
Er was sprake van uitgesteld
onderhoud uit voorgaande jaren.
Die achterstand is ingehaald en we
hebben alles zoals gepland in 2017
kunnen afronden.” Het onderhoud,
zoals beschreven in het nieuwe
onderhoudsplan, kost door de
weggewerkte achterstand naar

verwachting in totaal ruim 100.000
euro minder dan voorgaande jaren.
Van Rensch: “Het restant wordt nu
ingezet om een aantal gebouwen
duurzamer te maken door het
aanbrengen van isolatie en het
installeren van zonnepanelen.”

Toekomstplannen
De gevolgen van de toekomstplannen die de dorpen hebben
opgesteld voor de lokale accommodaties zijn nog niet meegenomen in het
nieuwe meerjarig onderhoudsplan.
Op basis van de besluiten die daarover in de komende tijd worden
genomen, wordt het onderhoudsplan
waar nodig aangepast.

‘Zwerfafval niet toegenomen’
Volgens D66 Horst aan de Maas is met het weghalen van afvalbakken in de gemeente het zwerfafval toegenomen. Gemeente Horst aan de Maas
bestrijdt dit.
D66 gaf aan van inwoners en
zwerfafvalpakkers te hebben gehoord
dat er steeds meer zwerfvuil komt
binnen de gemeente. Zelf had de
partij dit idee ook. Volgens D66 komt
dit doordat afvalbakken op strategische plekken ontbreken en de
afvalbakken overvol zijn. Ook kwam
D66 met het punt dat vuilniszakken
regelmatig al door medewerkers van
de ophaaldienst op een hoop worden
gegooid, in afwachting van de wagen.
Als er een zak kapot gaat, blijft de
rommel liggen.

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

Experiment
Uit cijfers van de gemeente is
echter gebleken dat er geen sprake
is van een toename van de hoeveelheid zwerfafval. Er wordt vanuit de
gemeente dan op korte termijn ook
geen concrete actie ondernomen
voor de vermindering van zwerfafval.
Wel wil de gemeente eventueel kijken
of er op strategische plaatsen extra
afvalbakken nodig zijn. Ook wordt bij
de inzamelaars nogmaals onder de
aandacht gebracht dat het niet de
bedoeling is dat keukenafval op hopen
wordt verzameld vóór de wagen er
is. De gemeente geeft verder aan
bezig te zijn met experimenten met
smart-city-concepten, waarbij afvalbakken met zenders worden uitgerust
kunnen worden die de vulgraad van
afvalbakken weergeven.

Poortgebouw Huys ter Horst
geopend
Het poortgebouw van Kasteel Huys ter Horst in Horst werd op zondag 19 november geopend.
Met de opening van het poortgebouw kwam er een einde aan de bouwperiode waar in 2004 mee
gestart is. Tijdens de opening werd niet alleen het poortgebouw, maar ook alle achterliggende
ruimtes geopend. Belangstellenden konden hier een kijkje nemen. Verder waren er rondleidingen
waarin de gidsen alles vertelden over het kasteel.
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Verhalenbundel Marieke Vullings

‘Soms moet je jezelf
gewoon een zetje geven’

Wie zoet is krijgt lekkers!

Marieke Vullings (38) uit Horst brengt op maandag 27 november haar eerste boek ‘Mona Lisa en andere
verhalen’ uit. Het is een bundel van 26 korte verhalen, die niet in één thema te vangen zijn. “Het boek is eigenlijk
niet in een paar zinnen te beschrijven.”

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

Vier samen Sinterklaas bij Leurs!
Kom jij vanaf 18 november jouw
schoentje zetten bij Leurs?
Je ontvangt een knutselschoen bij onze kassa

Sinterklaas komt langs
Vullings schrijft al van kinds af aan
verhalen. “Ik denk dat het eigenlijk al
begon toen ik leerde schrijven.
Toen had ik al een boekje waarin ik
verhaaltjes schreef en tekeningetjes
maakte”, vertelt ze. Schrijven is ze
blijven doen. Vullings werkt als
journaliste bij HALLO Horst aan de
Maas, maar ook het schrijven van fictie
is een hobby gebleven. Een boek
schrijven was dan ook altijd al een
droom. “Ik heb vorig jaar drie maanden
onbetaald verlof opgenomen, omdat ik
wilde kijken of het me zou lukken om
een volledig boek te schrijven, als een
soort uitdaging voor mezelf.” Het lukte,
maar met dat boek heeft ze uiteindelijk
niets gedaan. “Het verhaal was voor
mij af en ik had bereikt wat ik wilde.
Maar ik heb het niet uitgegeven, omdat
ik het niet goed genoeg vond.”
De wens om een boek uit te geven
liet haar echter niet los, en Vullings
besloot om een selectie van haar korte
verhalen te bundelen. “Het moeilijke
aan romans is dat het een veel grotere
spanningsboog moet hebben, het moet
continu spannend blijven. Korte verhalen liggen me wat beter”, legt ze uit.

En dus besloot ze haar zinnen te zetten op het bundelen van haar korte
verhalen. “Ik dacht bij mezelf: als ik
het nu niet doe dan doe ik het nooit.
Soms moet je jezelf gewoon een zetje
geven.” Vullings selecteerde 26 verhalen uit haar collectie en schreef en herschreef nog het een en ander. Lang niet
altijd gemakkelijk. “Vooral keuzes
maken vond ik lastig, zowel binnen
één verhaal als tussen verschillende
verhalen. Dan is het toch een beetje kill
your darlings, want de verhalen voelden
allemaal als mijn kindjes.”

’Niet in een paar
zinnen te beschrijven’
Na een proces van selecteren, schrijven en herschrijven ontstond uiteindelijk
Mona Lisa en andere verhalen. “Het is
niet één genre, de bundel. Het gaat wel
allemaal over het dagelijks leven en er
vindt ook telkens een soort twist plaats,
die soms wat bizar is. Maar het boek
is eigenlijk niet in een paar zinnen te
beschrijven”, vindt Vullings. De inspiratie voor de verhalen heeft ze dan ook
overal en nergens vandaan gehaald.

“Er zit bijvoorbeeld een verhaal in over
iemand die past op het huis van iemand
die op vakantie is. Daar kwam ik bij
door een woonprogramma. En er is een
verhaal over carbootsales, die ik zelf ook
regelmatig bezoek. Maar soms raak ik
al geïnspireerd door een zin die ik hoor
of die zomaar mijn hoofd binnen komt”,
zegt ze.
Schrijven blijft Vullings ook na het
uitkomen van haar boek sowieso doen,
niet alleen tijdens haar werk als journaliste, maar ook als hobby. “Het mooie
aan fictie is dat het helemaal vanuit
jezelf komt. Bij een interview schrijf je
het verhaal van een ander op. Fictie is
jouw verhaal, en dat dat nu gepubliceerd wordt, is leuk, maar ook heel
spannend.” Die spanning weerhoudt
Vullings er niet van om nog ambities
te hebben voor de toekomst. “Het zou
toch leuk zijn als het me een keer lukt
om een volledige roman te schrijven”,
lacht ze. Voor nu is ze echter tevreden
met deze bundel.
Mona Lisa en andere verhalen is
vanaf 27 november te koop. Meer informatie over het boek is te vinden op de
Facebookpagina MariekeVullingsschrijft.

op 25 nov. 13.00 - 14.00 u
en 26 nov. 13.00 - 15.00 u
Kom jij ook een kleine verrassing
ophalen bij de Sint?

Op 25 november
knutsel je een
gratis mini Sint!

elke
zondag
open
STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

tussen 13 en 16 uur

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 388• •5985
Beringe
phoven@gmail.com
vano
reneNH
22 37 12
• 06
ge 223
Meijelseweg 3 • Berin06
712 88 • renevanophoven@gmail.com

TUINPLANKEN € 1,95

incl. btw p/st

17 x 145 mm lengte 180 cm

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00

Raad: legale wietteelt regio Venlo
Gemeente Horst aan de Maas wil dat de regio Venlo, waartoe ook gemeenten Venlo, Venray, Peel en Maas,
Beesel, Gennep, Mook en Middelaar en Bergen behoren, een proefgebied wordt voor de legale teelt van wiet.
Daarvoor werd dinsdag 21 november tijdens de raadsvergadering een motie aangenomen.
Onlangs werd bekend dat het
nieuwe kabinet een proef wil doen
met legale wietteelt. Nu is het nog
zo dat de verkoop van wiet in coffeeshops wordt gedoogd. Het is echter
illegaal om wiet te kweken of in te
kopen. Het is de bedoeling dat de
overheid straks een vergunning
afgeeft aan de organisaties om de
wiet te produceren. Het kabinet
komt binnen zes maanden met een
wetgeving die dit mogelijk gaat

maken. De experimenten worden in
zes tot tien gemeenten uitgevoerd.
Doel is om te kijken of met legale
teelt de criminaliteit afneemt en de
wiet minder schadelijke stoffen bevat.
Gemeenten kunnen zichzelf aanmelden voor de proef.
PvdA Horst aan de Maas diende
tijdens de raadsvergadering een motie
in, waarbij de regiogemeenten werd
opgeroepen in de regio Venlo een
experiment op te zetten om zo deel te

nemen aan de landelijke proef.
Uitgangspunt hierbij is winst te
behalen op de gebieden van
criminaliteit, innovatieve agribusiness, veiligheid en overlast,
aldus de PvdA. Wethouder Bob Vostermans gaf aan dat er zich al
ondernemers bij de gemeente
hebben gemeld met initiatieven en
dat het College van B&W mee wil
denken over het opzetten van een
experiment.

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

WWW.DRIESSENDAKWERK.NL
077-4652559

Crist Coppens
Verse braadworst

Alleen dinsdag
28 november

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

www.coppens.keurslager.nl
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Dank je voor de hand die je toestak,
dank je voor de zorg die je bood,
dank je voor de woorden die je sprak,
dank je voor de glimlach die altijd te zien was,
dank je voor alles wat je gaf...
Na een kort ziekbed overleed in de leeftijd van 75 jaar

Nelly Verrijth - Joosten

Nu moeten wij verder zonder jou
Je stem zullen wij nooit meer horen
Nooit meer een arm om ons heen
Wij voelen ons hopeloos alleen
De mooiste herinnering zal zijn
Een leven met jou en dat was fijn

Janie Alaerds-Derkx
echtgenote van

Jan Alaerds

echtgenote van

Jan Verrijth
lieve mam en trotse oma van
Dianne en Alphons
Ilse, Elke
Marco en Christel
Roos, Merel
Ron
Familie Joosten
Familie Verrijth
Venlo, 18 november 2017
Zilverschoon 32, 5975 TE Sevenum
De afscheidsdienst waarvoor wij u uitnodigen vindt plaats
op vrijdag 24 november om 10.30 uur in de parochiekerk
H.H. Fabianus en Sebastianus, Sevenum.
Aansluitend zullen wij mam als gezin naar het
crematorium begeleiden.
In plaats van bloemen kunt u een bijdrage achterlaten
voor de vrienden van Sevenheym en de Zonnebloem.
Collectebussen zijn hiervoor aanwezig bij het
condoleanceregister.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van
Groene Kruis Thuiszorg voor de liefdevolle verzorging.

Gerd Cuijpers - Verhaegh
* 25-11-1951

† 02-10-2017

Wij willen iedereen hiervoor hartelijk danken!
Een speciale dank willen wij graag uiten aan de dames en heren
van team Melderslo-Castenray van De Zorggroep, voor de lieve en
goede zorgen die zij hebben geboden!
De zeswekendienst zal op zaterdag 25 november 2017
om 18:00 uur worden gehouden in de
St. Lambertuskerk te Horst
Theo, Gerty en Theo Cuijpers
Ruud & Marieke
Horst, november 2017

Melderslo, Jan
Melderslo, Walter † en Mariet † Marie-Louise
Brigitte en Jeffrey
Druten, Ine
Oploo, Annelies en Geert
Amalia, Iwan †, Aron
Venray, Anton en Elena
Melanie

De crematieplechtigheid werd gehouden
op zaterdag 18 november 2017 in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.

Wij voelen een intens gemis en kunnen nog nauwelijks
begrijpen dat mijn lieve vrouw, ons mam en oma,

Martha Saris-Kusters
niet meer bij ons is.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken.
Het is een grote troost voor ons geweest, zoveel mensen bij het
afscheid van Martha. Ook de vele bloemen, brieven, kaarten,
telefoontjes en bezoeken hebben ons goed gedaan.

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.
Witveld Bloembinders.
Kerst, kom en laat je verrassen.
A.s. zondag zijn wij open.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
www.bijconstance.123website.nl
Kadobon, beauty trend facial met
chakrastenen € 20,00.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Schilder nodig? Voor al uw schilderwerk
binnen en buiten belt u Jan Bosman.
077 475 0980/06 11 35 09 70.

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

www.theoarts.com

Broertje van Fer en Wout
Zoon van
Hans van den Broek
en Miek van de Ven
Noordsingel 38
5961 XX Horst

Geboren

Miley

10 november 2017
Dochter van
Patrick en Moniek
van den Bekerom-Christiaens
Meester Hermansstraat 13
5864 BS Meerlo

Geboren

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

13 november 2017

Melderslo, 15 november 2017
Lochtstraat 6, 5962 AK

Dag en nacht bereikbaar

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

Teun

Zij overleed, geheel onverwacht thuis
in haar eigen vertrouwde omgeving in de leeftijd van 78 jaar.

Piet
Ella en Piet, Auke en Erwin
Geert en Angeli
De vele brieven, kaarten, telefoontjes,
bloemen en de overweldigende belangstelling
die wij mochten ontvangen na het overlijden en bij de uitvaart
hebben ons een enorme steun gegeven
om het verlies te verwerken van

Welkom lieve

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

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Kijk op onze site en meld u aan of bel
077 467 01 00.
T.k. gevraagd landbouwmachines
2.3.4.schaar wentelploegen frees/
kipper/mesttank/maaier/hark/
schudder/bloter/weisleep/tractors enz.
06 19 07 69 59.
Valise Atelier & Natuur.
Vanaf 6 december veel kerstworkshops
vegetatief vormgeven in het atelier.
Interesse? Data en tijden in de
agenda van www.valise.nl of volg de
voorbereidingen via facebook.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.
De Kogeldistel. Kerstshow
Bloemsierkunst de Kogeldistel.
Zat. 25 nov 13.00-19.00 uur &
zon. 26 nov 11.00-17.00 uur.
Kogelstraat 62 Hegelsom.
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Ideaal voor starters, vanaf € 250/mnd,
div. afm. Modern, tel. 06 24 19 24 01
Businesscentrum Horst.
Sinterklaascadeau.
Zoekt u iets speciaals voor 5 dec.,
geef dan een kerstcreatie cadeau.
Dit kan van kunst of verse bloemen
zijn. Kom naar Miny Kanters, van
Bronckhorststraat 92 te Horst.
Tel. 077 398 51 08.

Siem

13 november 2017
Zoon van
Ruud Tielen en Eefje Smits
Janssenweg 69
5961 RM Horst
Te huur ruime opslagloods, 600 mtr.,
gelegen in Lottum. 06 12 50 53 73.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Witveld Bloembinders.
Kerst, kom en laat je verrassen.
A.s. zondag zijn wij open.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Goede voornemens 2018. Alvast een
voorsprong op je goede voornemens
van 2018 en nu al gewicht afnemen.
Bel 06 10 49 38 20 of mail
info@welzijnspraktijkplukdedag.nl
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Weerbaarheidstraining.
In januari start weer een training in
Horst voor kinderen van 6 t/m 8 en
8 t/m 12 jaar. Leren hoe je je sterker
kunt voelen! 6 woe.midd. in Horst.
Info: zelfverzekerdkind.nl of mail info@
michaele.nl
Sinterklaas. Te huur Sint- en
Pietenpakken, namens de Werkgroep
Sinterklaas 077 398 45 31.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Vrijstaande woning 6 slaapk.
Modern vrijstaand zeer ruim woonhuis.
Ideaal voor grote gezinnen of ruimtezoekers. Energiecertificaat A en tuin op
het zuiden. Molenzijweg 1, Swolgen.
Tel. 06 28 47 34 58. Vraagprijs: € 356.025

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Diverse bestuurfuncties

KOOPZONDAG
26 NOVEMBER &
3 DECEMBER

Lintje voor Henk
Versleijen uit Horst

PSSST....
SINT NICOLAAS
OP ZOEK NAAR EEN
ORIGINEEL KADO?

Henk Versleijen uit Horst heeft maandag 20 november een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij kreeg het
lintje uit handen van burgemeester Kees van Rooij tijdens de algemene ledenvergadering ter gelegenheid van het
60-jarig bestaan van Sportclub UVB Horst.
Henk Versleijen (64) is al bijna
40 jaar actief in diverse bestuursfuncties
bij Sportclub UVB Horst. Zo was hij onder
meer 23 jaar voorzitter van de vereniging. Vanaf 2016 is hij voorzitter van
Shantygroep de Maashave, vanaf 2014
vrijwilliger bij Stichting de Naobere, een
stichting die zorg op maat biedt aan

mensen met een verstandelijke en/of
lichamelijke beperking, en vanaf 2016
vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Horst
aan de Maas. Daarnaast is hij vrijwilliger
bij het Rozenfestival in Lottum, voorzitter
van Kern Horst en ook verzorgt hij de
belastingaangifte voor circa twintig
leden van KBO Horst. Henk Versleijen

• LUXE LINGERIE
• NACHTKLEDING
• DUSTERS
• GESCHENKBONNEN

wordt omschreven als een bestuurder,
organisator en doener in één. “Met boerenslimheid en inventiviteit heeft hij de
Horster gemeenschap een grote dienst
bewezen”, aldus burgemeester
Van Rooij. Henk Versleijen werd
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

ALLES MOOI VOOR U INGEPAKT.
VOOR DAMES EN HEREN

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

Ook in Horst aan de Maas

Venlonaar veroordeeld
voor drugshandel
Een 43-jarige inwoner uit Venlo is veroordeeld tot vijf jaar gevangenis voor onder andere de handel in hard- en
softdrugs. Dat heeft de rechtbank in Roermond vrijdag 17 november bekendgemaakt. De man was tussen november
2014 en juli 2015 onder meer actief in Horst aan de Maas.
De Venlonaar werd op 7 juli 2015
samen met enkele andere verdachten
aangehouden. Dezelfde dag werden er
woningen en een café in Venlo door
de politie doorzocht. De politie had de
man al langer op het oog en verdacht
hem van handel in verdovende
middelen. In het onderzoek naar de
man en de andere verdachten werd
onder andere gebruik gemaakt van

telefoontaps en observaties en werd
een peilbaken (een GPS-volgsysteem,
red.) ingezet. Omdat er ook drugs in
Duitsland werden geleverd, werd
samen gewerkt met de Duitse politie.
Uit onderzoek blijkt dat de man ook in
Horst aan de Maas drugs, waaronder
cocaïne en hasj, heeft verhandeld.
Volgens de rechtbank was de export
zeer professioneel opgezet en is er in

een korte periode intensief gehandeld
in verdovende middelen. Door de
frequentie en de omvang van de transporten wijst het erop dat de man de
handel in drugs ‘beroepsmatig’
uitvoerde, aldus de rechtbank.
Zij heeft de Venlonaar veroordeeld
tot een gevangenisstraf van vijf jaar.
De officier van justitie had acht jaar
geëist.

Diverse inbraken
in centrum Horst

24-25-26 NOVEMBER

BLACK
FRIDAY
WEEKEND SALE

50%
KORTING
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OP GESELECTEE
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DEBO NN EN
AC TIES/ WA AR

Wilhelminaplein 1 | Horst 077 - 398 16 34 | www.topjeansshop.nl

De politie in Horst is op zoek naar getuigen van drie inbraken in het centrum van Horst. Die vonden op
vrijdag 17 en zondag 19 november plaats.
Aan de Gastendonkstraat werd op
vrijdag 17 november tussen 10.00 en
19.00 uur ingebroken. De dieven
hebben kasten en laden in alle
vertrekken doorzocht en geld meegenomen. Op zondag 19 november werd
zowel aan de Herstraat als aan de
Prinses Irenestraat ingebroken. Aan de
Herstraat doorzochten dieven tussen
04.10 en 07.30 uur verschillende

ruimtes in het huis. Er werden een gsm,
laptop, een koffiezetapparaat en geld
ontvreemd. Aan de Prinses Irenestraat
vond de inbraak tussen 13.00 en
19.30 uur plaats. Ook hier werden
kasten en laden in de hele woning
doorzocht en hebben de dieven een
muntcollectie meegenomen. In alle
drie de gevallen zijn de daders
binnengekomen via de achterzijde van

het huis, na het verbreken van de
sluiting van een raam.
De politie in Horst is op zoek naar
getuigen van de inbraken en roept
mensen die iets verdachts gezien hebben op zich te melden. Dat kan telefonisch via 0900-8844 of Meld Misdaad
Anoniem via 0800 70 00. Ook kunnen
getuigen zich online melden, via
www.politie.nl

Kandidatenlijst
D66+GroenLinks bekend
Politieke partij D66+GroenLinks heeft op woensdag 15 november de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart bekendgemaakt. De lijst met kandidaten werd een dag eerder door de leden
unaniem vastgesteld. Lijsttrekker Jim Weijs werd al eerder aangekondigd. Thijs Kuipers is gekozen als kandidaat
wethouder.
Lijsttrekker Weijs is blij met de
namen op de lijst. “Vertrouwde
namen als Jos Gubbels en Henk
Kemperman willen zich blijven inzetten voor de Horster samenleving”,
laat hij weten. “Daarnaast zijn er ook
nieuwe namen te vinden zoals Inez
Arts, Eveline Baas, Maarten Voesten
en Marcella Willemse die zich aangesloten hebben bij onze groep en hun

bijdrage willen leveren aan een meer
duurzaam, sociaal en vooruitstrevend
Horst aan de Maas.”
Andere namen op lijst zijn
Bert Vrieling, Fé Ramakers,
Stan Spreeuwenberg, Daan Peters,
Maarten Thijssen, Marijke Lukker-Hirs,
Thijs Kuipers, Jan Duijf, Leo Beterams,
Piet Sommers, Roel Baas en
Hanni ten Brink-Oor.

Thijs Kuipers (44) is door de leden
van D66+GroenLinks gekozen als
kandidaat voor het wethouderschap.
Jim Weijs: “Thijs heeft een brede
bestuurlijke en maatschappelijke
ervaring bij de politie, waterschap,
defensie en bibliotheek.
Voor D66+GroenLinks is Thijs de
kandidaat: idealistisch en pragmatisch
tegelijk.”

Kerstster

Euphorbia pulcherrima
Dolce Amore. Ø 12 cm.
Per stuk

2.

3.99
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TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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10 november is voor ons een
dag met een gouden rand
geworden; Bedankt voor
alle belangstelling, kaarten
en felicitaties, de prachtige
bloemen en cadeau’s, die wij
van u mochten ontvangen voor
ons 50 jarig huwelijksfeest!
Het was geweldig!

Een lichtje zal er altijd zijn en dat ben jij
ons kleine meisje
Je hoort er voor ons voor altijd bij

ôs kleine mupke

Lynn Jacobs
8 maart 2016

1

19 november 2017

Gert en Nellie
Vullings Houben

Bart & Moniek en Tijn Jacobs - Willems

Westerholtsingel 1
5975 RE Sevenum

Familie Jacobs
Familie Willems
Blauwververstraat 30
5961 KJ Horst

Te koop houtbriketten.
Tel. 06 50 63 13 61 Lottum.

We zijn voor het laatst samen met Lynn
op zaterdag 25 november om 14.00 uur in
crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Bloemen zijn maar voor even, een bijdrage voor
de Hartstichting is voor het leven. Hiervoor zijn
collectebussen aanwezig in het crematorium.

www.bijconstance.123website.nl
Beauty, kennismaken, trend zijdeglans
voor € 20,00.

50 jaar getrouwd

Jan en Mia
Coppers-Wismans
Hegelsom.

Lieve Lynn
Een jong leven, te weinig tijd gegeven,
te kort op deze aarde, maar van onschatbare waarde

Te koop 4 winterbanden op velgen
Ford Fiësta € 150. Tel. 06 20 21 73 47.

Bart, Moniek & Tijn veel sterkte en kracht.
Oma Truus
Truus & Ger, Rieky & Geert, Jacqueline & Jeu

Hoger dan de wolken,
nog verder dan de maan,
zal jouw prachtige ster,
telkens aan de hemel staan
Bart, Moniek & Tijn, heel veel sterkte met het verlies van Lynn.
We zijn in gedachten bij jullie.
Mieke & Luc
Gijs, Eef en Jop

John & Wendy
Fem en Naud

Ellen & Joep
Lisa & Jori
Paul & Roos

Stan & Lizzy
Martijn

Rust zacht

lieve Lynn
Met Woezel en Pip naar
het land van je oogjes dicht
Wij zullen je nooit vergeten en
er altijd zijn voor Tijn en je Papa & Mama
Van je kleine en grote Spurtle vrienden

Dag lieve Lynn,
wat zullen we jou gaan missen
We wensen Bart, Moniek en Tijn heel veel sterkte toe
Opa & Oma Joosten, Opa† & Oma Willems, Petra & Mart,
Dennis & Loes, Wendy & Guus, Peter & Wilma, Ria & Jan,
Mieke & Pieter, Chiem, Pepijn, Imke & Gijs

Gezocht landbouwgrond!
Enkele percelen landbouwgrond te
huur gevraagd! Heeft u iets neem
contact op met B. Peeters Hegelsom,
06 83 71 79 85.
Healing creme - huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en schaafwonden,
ruwe gekloofde huid, droge plekken,
insectenbeten, jeukstillend.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Sinterklaas koopzondag
Steyl-sieraden-sjaals-Sint-cadeautjes
26 november 12-17 uur. Ooooh, kom
maar eens kijken wat er in ons schoentje zit. Leuke cadeautjes vanaf € 5,95
Tot ziens, Kloosterstraat 18 Horst.

Bouquetterie ’t Hofje Kerstworkshop.
Maak zelf een sfeervol kerststuk.
Keuze uit div. workshops. Start v.a. 7-12
18.30 uur. Div. data. Meer weten?
Tel. 077 464 20 17 America. Of kom
kijken in de winkel naar de voorbeelden.

KERST artikelen nu 50%
Gesloten 28 + 29 Nov.

VENRAYSEWEG 16B - HORST

Professioneel, ervaren
en betrokken
Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl

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

Computerhulp Horst aan de Maas
voor al uw computer problemen,
computerles (privé of groep) of nieuwe
website. Bel mij op 06 31 52 45 17.
Op zoek naar een speciaal en creatief
kado voor Sint of Kerst? Kom dan
vrijblijvend kijken in de winkel van het
Museum de Kantfabriek.

Dag lieve Lynn…
Ve n r ay

Ve n l o

S e v e nu m

TWEDDE KANS Kringloop
Brocante Hal Limburg
Speulhofsbaan 7A Meterik

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed

Woninginrichting bij u thuis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt v.a. € 150,00.
Tapijt, vinyl, laminaat en raambekleding nodig? Bel 06 16 37 45 14.

Zo mooi
Zo vrolijk
Zo lief
Zo klein
Zo zal Lynn voor altijd in onze gedachten zijn

Liefs en een dikke knuffel,
Team Kinderopvang ’t Nest, De Doolgaard

26 nov 11-16 uur.

Heel veel Meubelen + alle

Te koop woning Meterik. Goed
onderhouden hoekwoning in Meterik,
ruime open keuken, 4 slaapkamers
(1e verdieping), moderne badkamer
met ligbad en inloopdouche.
Meer info: fb.me/theresiastraat22

Kerstontbijt Geniet op 1e Kerstdag van
een Feestelijk Voermansontbijt.
Van 09.00 - 12.00 uur, 20,75 euro pp.
Reserveren gewenst.
E:info@delindehoeve.info T:077 327 01 35
Herberg de Lindehoeve, Horsterweg 51,
Grubbenvorst

Sascha en Yves
Elyse
Leander en Linda
Fleur, Sterre

SNUFFEL ZONDAG

Witveld Bloembinders.
Kerst, kom en laat je verrassen.
A.s. zondag zijn wij open.

Private Label Meubelatelier
Voor het repareren en herstofferen van
Uw bank, fauteuil, caravan, etc.
Ook woninginrichting. Pepijnstraat 92
5921 HP Venlo 077 390 37 15.

50 jaar getrouwd!
22 november 2017
Van harte gefeliciteerd

Witveld Bloembinders.
Kerst, kom en laat je verrassen.
A.s. zondag zijn wij open.
Café Cox voor al uw feestjes groot
of klein, moet je bij Café Cox zijn.
Tel. 077 398 33 05 of 06 51 65 95 73.

Arie en Rikie
Vanvelzen-Klein
Kranenbarg

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

De Mèrthal giêt plat
Carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst organiseerde vrijdag 17 november De Mèrthal giêt plat,
als onderdeel van haar jubileumweekend. Dit deden zij in samenwerking met De Muzikantine.
Op de avond waren dertien lokale bands aanwezig, die al hun nummers voor deze avond in het
Horster dialect uitvoerde. De avond werd afgesloten met een voor de avond zelf samengestelde
’Mèrthal giët plat band’. Op zaterdag 18 november was er een jubileumfeest en het feestweekend
werd op zondag 19 november afgesloten met de liedjesmiddag ‘Oet de alde doos’.

Licentie Zwem-ABC
voor De Berkel
Zwembad De Berkel in Horst heeft donderdag 16 november de Licentie Zwem-ABC behaald. Daarmee voldoet de
Berkel aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor de nationale zwemdiploma’s.
Ellen Schripsema, regioadviseur
van het Nationaal Platvorm Zwembaden | NRZ, overhandigde de licentie aan
wethouder Ger van Rensch van
gemeente Horst aan de Maas.
De Licentie Zwem-ABC is een onafhan-

kelijke en externe kwaliteitsborg op
het gebied van zwemles. De licentie
biedt duidelijkheid over de kwaliteit
van de zwemlessen en het diplomazwemmen van De Berkel. Er is getoetst
op zaken als wet- en regelgeving,

ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.
Alleen zwemlesaanbieders die in
het bezit zijn van de Licentie ZwemABC mogen vanaf 1 januari 2018 het
Zwem-ABC nog uitgeven.

(Advertorial)

Succesverhaal
NLW Groep Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen, neem het verhaal van Diana
van der Heijden (foto links). Diana werkt sinds eind 2016 met veel plezier op detacheringsbasis bij
‘Wauw speciaal voor jou’ in Heide. Nadat Diana haar vorige detacheringsplek wegens faillissement moest
verlaten, besloot ze direct de stoute schoenen aan te trekken; ze plaatste een oproep op social media
waarin ze aangaf op zoek te zijn naar een nieuwe werkplek. En met succes! Al snel kreeg ze een reactie
van Anke Hurkmans (foto rechts), initiatiefneemster van Wauw. Met behulp van een participatieconsulent
van NLW, ging Diana het gesprek aan met Anke en is er uiteindelijk besloten een nieuwe commerciële
functie te creëren bij Wauw. Deze functie vervult Diana nu al bijna een jaar met veel plezier.
Nieuwsgierig hoe Diana en Anke deze samenwerking ervaren? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl
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Kwekerscafé boomteeltclub

Internationale
vogelshow Horst

Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas houdt op dinsdag 28 november het jaarlijkse Kwekerscafé. De avond bij
café Oud Meerlo heeft als thema ’arbeid: automatisering in relatie tot mankracht’.

Vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst houdt van 24 november tot
en met zondag 26 november een internationale vogelshow. 54 inzenders
uit de regio Horst en oostelijk Noord-Brabant komen hun vogels laten
zien in De Schutroe in Horst.
Deelnemende verenigingen
zijn buiten Ons Genoegen uit Horst
nog verenigingen uit Velden, Oss en
St. Anthonis. In totaal zijn er ruim
zeshonderd vogels te bewonderen.
Negen keurmeesters keuren de
vogels keuren aan de hand van de
voor de betreffende vogels opgestelde standaardeisen. Op vrijdagavond om 19.30 uur wordt bekendgemaakt wie de mooiste vogel
heeft in zijn of haar klasse en welke

vereniging met de verenigingsbeker
aan de haal gaat. De vogelshow is
op zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur
geopend en op zondag van 10.00 tot
16.00 uur. Op zaterdag en zondag is
er nog een verkoopklasse aanwezig.
Hierin zijn alleen door de inzenders
van de wedstrijd vogels geplaatst
voor de verkoop. Op zondag sluit de
verkoopklasse om 15.00 uur.
Plaats van handeling is doelhuis
De Schutroe in Horst.

WILT U GRAAG
IN EEN HOSPICE
KIJKEN? DAT KAN!
Op zaterdagmiddag 25 november hebben we weer een Inloopmiddag
van 13.30-15.30 uur. Iedereen kan vrijblijvend binnen lopen.

Zoekt u een zinvolle vrijetijdsbesteding?
Overweeg eens om bij ons zorgvrijwilliger te worden.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website
www.hospicezenit.nl of bellen met 0478 55 14 34.
Hoenderstraat 95e, 5801 CJ Venray

De kernvraag bij het Kwekerscafé
is: ‘Waar kunnen we ons als boomkwekers in de komende jaren het beste op
richten: op automatisering (reductie
van mankracht) of op innovatieve en
intensieve teelten, waarbij meer mankracht nodig is?’

In de inleiding gaat Leo van
de Laak kort in op het onderwerp
innovatie in relatie tot arbeid met de
focus op personeel. Daarna gaat Erik
Pekkeriet van Wageningen Universiteit
& Research in op het onderwerp automatisering en robotisering.

Tot slot zal Rick Dijkshoorn van de
Rabobank uitleggen wat de bank
belangrijk vindt als het gaat om financieringen binnen de sector.
Ontvangst is om 19.15 uur en
het programma begint om 19.30 uur.
De avond duurt tot 21.45 uur.

Hygiëne-cursus vrijwilligers
eetpunten
Dorpsdagvoorziening (DDV) Naesenhof Broekhuizen/-vorst organiseert in samenwerking met Synthese Horst
een cursus HACCP. Op donderdag 30 november vindt de ‘HACCP, Zin of onzin’ plaats in het DDV Naesenhof,
in Broekhuizen. De aanvang is 19.00 uur.
De nVWA (nieuwe Voedsel en Waren
Autoriteit) controleert of een organisatie
zich houdt aan de HACCP-code: de
hygiënecode voor alle organisaties die
werken met voedselbereiding. De
autoriteit heeft al aangegeven dat er
strenger gecontroleerd gaat worden bij
para-commerciële organisaties zoals
buurthuizen, eetpunten en sportkanti-

✁

tegen inlevering van deze bon

Op alle hondenen katten-

kussens/
-manden
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KORTING
niet geldig op lopende acties / in

nes. Met de Toepassing HygiënecodeHACCP leer je hoe je de Hygiënecode
moet gebruiken in de praktijk oftewel
hoe je zorgt voor een optimale hygiëne.
De cursus is voor alle vrijwilligers
die, op welke wijze dan ook, zich
bezighouden met bereiden en opwarmen van voedsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vrijwilligers in sportkantines,

verenigingen, buurthuizen, eetpunten of
instellingen. Meer informatie of
inschrijven voor deze cursus kan via
www.horstaandemaasvoorelkaar.nl/
cursusaanbod/1296 of via info@
synthese.nl De cursisten krijgen na
afloop een certificaat. Inschrijving is
mogelijk tot maandag 27 november
2017.

Negende Buuttegala Horst
Carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst en café De Lange organiseren op zondag 26 november voor de negende
keer het Buuttegala. Buuttereedners uit Limburg en Brabant treden dan op in de zaal van De Lange in Horst.
Uit Limburg treden buuttereedners
Hub Stassen, Erik Reck en Pierre van
Helden op. Ad Vermeulen, Hans Eickemans en Dirk Kouwenberg komen

*

✁

vanuit Brabant om te zorgen voor
vermaak. De presentatie is deze avond
in handen van Wim Hendrix. De deuren van zaal De Lange in Horst openen

om 18.00 uur. Om 18.30 uur begint
het programma.
Meer informatie is te vinden op
www.delangehorst.nl

Modelautoruilbeurs in Sevenum
Tijdens de modelautoruilbeurs in de Schatberg in Sevenum van zondag 26 november stallen modelautoverzamelaars vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur hun verzameling uit voor tentoonstelling en verkoop.

te leveren tot 03-12-2017

Op de beurs is er een divers
aanbod te vinden van modelauto’s.
Vrachtwagens, personenauto’s en
landbouwvoertuigen zijn vertegen-

woordigd, maar er is ook een groot
aanbod aan grondverzetmodellen,
brommers en vliegtuigen.
De toegang van de modelauto-

ruilbeurs is vrij en bezoekers parkeren
gratis.
Kijk voor meer informatie op
www.modelautoruilbeurs-sevenum.nl

Slapende Piet in het Pietenhuis
PetsPlace / Boerenbond Horst
tegenover InterChalet (homepark InterChalet)

Bremweg 2A, 5961 NE Horst T: 077-206 16 40
OPENINGSTIJDEN:
Ma t/m do 9.30-19.00 uur
Vr
9.30-21.00 uur

Za
Zo

9.00-18.00 uur
11.00-17.00 uur

Slapende Piet komt net zoals de afgelopen jaren weer naar het centrum van Horst. Dit jaar heeft hij zijn bed
geplaatst in het Kloosterhof.
Slaappiet is ook wel eens wakker.
Op zondag 26 november helpt hij met
het uitreiken van het pietendiploma in
de Kloosterhof. Alle kinderen kunnen
dit diploma halen door pietenkunstjes
te doen zoals paardrijden, pepernoten

eten, daklopen, cadeaus stapelen en
pakjes in een schoorsteen gooien.
Op zondag 3 december komt Slaappiet
door Horst centrum slaapwandelen met
enkele wakkere pieten die hem komen
helpen. Naast deze activiteiten zet

de Slaappiet zich dit jaar in voor een
goed doel: een nieuw buitenverblijf
voor Hospice d’n Doevenbos. Piet is blij
met elk klein gebaar voor dit initiatief.
Daarnaast zijn er voor de gulle geversprijsjes te winnen.
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en zo 09

GEPLUKT Youri van Vessem

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.

Hij woont net met zijn vriendin Angelique samen in Horst en werkt als hovenier in Belfeld. Hij is een echte
sporter en zet zich daarnaast met hart en ziel in voor Stichting Nativitas. Deze week wordt Youri van Vessem (21) uit
Horst geplukt.
Youri werd geboren in Den Bosch
en groeide op in Vught, waar hij tot zijn
twaalfde woonde. Daarna verhuisde
hij naar Grubbenvorst. Hij had een fijne

jeugd met broertje Olav (19) en zusje
Kimberly (6). Youri ging naar school in
Vught en na de verhuizing kwam hij op
het Citaverde College in Horst terecht.

PUZZEL

“Die school lag me. Ik heb er acht
jaar op school gezeten, eerst op het
vmbo, en daarna heb ik er op het mbo
Greenport Production gedaan”, vertelt
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Wij zijn op zoek naar een enthousiast
bakkerstalent die zijn passie vooral kwijt
kan in het maken van brood.
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biljart vraagprijs E 650,00
4 koloms hefbrug
vraagprijs E 750,00

Voor info tel. 077 - 398 14 23

Bakkerij Derix heeft plaats voor een

allround broodbakker
Lijkt het je leuk om in een bakkerij aan de slag
te gaan die ambacht en vakmanschap hoog
in het vaandel heeft staan en waar je jezelf
kan ontwikkelen tot vakman? Ben je creatief
en collegiaal? Stuur dan een mail naar:
info@bakkerijderix.nl

Oplossing vorige week:
8

7

Te koop gevraagd:

voor 38 uur per week

2

3

7

9

Youri bleef al die jaren plakken
bij Stichting Nativitas. Angelique en
hij zitten inmiddels in het bestuur van
de stichting en afgelopen oktober
reisden ze samen met enkele andere
leden van de stichting opnieuw af naar
Flores. En dat was heftig. “We hebben
onder andere een meisje gezien dat
bepaalde dingen eigenlijk niet mocht
eten. Maar haar ouders gaven haar
toch verkeerd voedsel, en toen wij
daar waren, kwamen ze ten einde raad
naar Mama België. Hun dochter, die op
dat moment 17 was, woog nog maar
20 kilo”, vertelt hij. “Dat doet wel wat
met je. Gelukkig kwam het goed met
haar en weten we dat er ook voor
de andere kinderen daar goed wordt
gezorgd. Daardoor kan ik het allemaal
vrij goed loslaten.” Spijt dat hij terug is
gegaan heeft Youri dan ook absoluut
niet. “Ik zou zo weer gaan”, lacht hij,
“en ik wil me in de toekomst ook
zeker blijven inzetten voor de stichting.
Ik heb nu twee keer mogen zien hoe
het op Flores gaat en ik vind het echt
een heel mooi, nobel doel.”

Te koop:

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

3

8

5

2

2

Meisje van 20 kilo
op Flores

in Horst/Hegelsom/
Sevenum/Meterik

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

9

culaasactie van het Citaverde, waarvan
de opbrengst naar de stichting gaat,
had opgeleverd. “Na één week op het
eiland werd ik echter ziek, ik kreeg
enorm hoge koorts. Dat was net in
de periode van de Mexicaanse griep,
waardoor ik acht dagen helemaal
alleen in quarantaine moest. De rest
van de groep zat ook in quarantaine,
maar gezamenlijk in het kindertehuis.”
Geen fijne ervaring, zeker omdat Youri
achteraf het Mexicaanse griepvirus niet
bleek te hebben. Echt nare herinneringen of trauma’s heeft Youri er echter
niet aan, integendeel. “Toen al zei ik
dat ik terug wilde, en in oktober dit
jaar kwam die droom uit.”

bouwgrond 400-500 m2

Sudoku
3

hij. Inmiddels werkt hij als hovenier bij
Brauer Groen in Belfeld, waar hij het
enorm naar zijn zin heeft. “Fijne collega’s, een goede baas, veel variatie en
veel buiten zijn”, legt hij uit, “ik zit daar
helemaal op mijn plaats.”
Sport is een belangrijk element in
het leven van Youri. “Op mijn zesde
begon ik met atletiek”, vertelt hij.
Daar was hij behoorlijk goed in. Hij is
meerdere keren Limburgs Kampioen
kogelstoten geweest. “Maar toen ik
een jaar of 15, 16 was, kreeg ik een
bedrijfsongeval tijdens mijn zaterdagbaantje. Ik kwam bekneld te zitten
tussen twee transportbanden, en
hoewel ik daar uiteindelijk behalve wat
littekens niks aan over heb gehouden,
heb ik wel een aantal jaar veel last van
mijn knie en rug gehad.” Het sporten
kwam dus even op een wat lager pitje
te staan. Youri: “Ik heb atletiek daarna
niet meer zelf opgepakt. Ik wilde niet
helemaal opnieuw beginnen, maar
helemaal loslaten kon ik het sporten
niet, dus ik ben wel nog een hele tijd
atletiektrainer geweest. Ook mountainbike ik iedere zondag en ga ik ieder
jaar zeker één keer, maar het liefst zelfs
twee keer, op skivakantie.”
Naast sport, is er nog een ander
speerpunt in het leven van Youri,
namelijk Stichting Nativitas. Negen
jaar geleden, toen Youri nog op het
Citaverde zat, kwam hij voor het
eerst in aanraking met de stichting. “Stichting Nativitas ondersteunt ‘Mama België’, die op het
Indonesische eilandje Flores een
kleuterschool, een meisjesinternaat,
een zorgboerderij en vijf kindertehuizen heeft opgezet. Met behulp
van de stichting kan Mama België
daar gehandicapte en verwaarloosde
kinderen opvangen”, legt Youri uit. Met
het Citaverde mocht Youri samen met
tien andere leerlingen drie weken naar
Flores om te zien wat de jaarlijkse spe-

:

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

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

werken

America Tel. 06-12359686
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Eerste CO2neutrale
tankstation
in Horst
Burgemeester Kees van Rooij heeft dinsdag
21 november het eerste CO2-neutrale tankstation bij Vissers Olie in Horst in Nederland
geopend. Hier wordt Ssynfuel+ verkocht, een
duurzame diesel die 100 procent fossielvrij is.
De brandstof is onder andere CO2-reducerend,
emissie arm, biologisch afbreekbaar en
afvalverminderend. Vissers Olie is sinds 2011
volop bezig met ‘vergroenen’ en heeft inmiddels vier eigen stations waar groen gas
verkocht wordt.

Frank Cornelissen, Matt Derkx,

NAMENS DE
VOLGENDE BEDRIJVEN

Frank, Matt, Jim en Rick,
gefeliciteerd met jullie nominatie
Frank, Matt, Jim en Rick,
veel succes namens directie
en medewerkers
van Vullings Systemen B.V.

Wij feliciteren Limbraco met de nominatie
voor de Ondernemersprijs 2017
¤ Optimale paneelvoeg met
nauwkeurige pasvorm

¤ Verbeterde stabiliteit
¤ Uitstekende luchtdichtheid
en geen koude verlies

Namens alle medewerkers
van de Limax Groep,
gefeliciteerd met deze
welverdiende nominatie!
Venrayseweg 126b Horst
Tel. 077 3 999 660

www.limax.nl

Veel succes gewenst
komende donderdag!

GTE feliciteert Limbraco met de Nominatie,
winnen moet lukken!
ww w.gte-engineering.nl

Frank, Matt, Jim en Rick,

gefeliciteerd

met jullie nominatie voor de
Ondernemersprijs 2017!

Nehobolaan 8a, Tienray

T: +31(0)77 472 0199

I: www.sun-power.nl
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Gemeente

Informatieavond Consendo

Thema
’Stilstaan bij later’
In Gasterij Bergerbaan in Sevenum vindt donderdag 28 november
een informatieavond plaats met als thema ‘Zorgen voor elkaar is
stilstaan bij later’. Deze avond wordt verzorgd door Consendo en begint
om 19.30 uur.
Consendo begeleidt mensen
rondom verliessituaties met als doel
hen zolang mogelijk zelf de regie
over hun leven te laten (be)houden.
Mensen zijn vaak in de veronderstelling dat alles goed geregeld is of
dat ze niks hoeven te regelen.
Vaak blijkt dat dit niet het geval is.
Consendo geeft aan dat het
belangrijk is zaken tijdig en goed te
regelen. Zoals het opstellen van een

(levens)testament, het bekijken van
hypotheek en verzekeringen
enzovoort. Tijdens de informatieavond komen vragen als ‘Wie regelt
mijn zaken als ik dement word, een
hersenbloeding of ongeluk krijg?’ en
‘Hoe bescherm ik mijn vermogen’
aan bod. Daarnaast wordt ingegaan
op langstlevende regeling en het
testament. Aanmelden voor deze
avond kan via 077 303 10 70.

Extra grondpersoneel
snoeiwerkzaamheden
Gemeente Horst aan de Maas gaat extra grondpersoneel inzetten bij het reguliere onderhoud aan bomen
met hoogwerkers. Dit personeel wordt ingezet naast de extra maatregelen die al worden genomen om ervoor
te zorgen dat onderhoudswerkzaamheden op een veilige en efficiënte manier kunnen worden uitgevoerd.
Uit een controle bleek afgelopen
jaar dat de gebruikelijke verkeersmaateregelen volgens de gemeente
niet voldeden aan de eisen. Bij de
uitvoering van snoeiwerkzaamheden
ontstonden dit jaar dan ook regelmatig gevaarlijke situaties, voor zowel
de weggebruikers als het werkend
personeel. Met name op onoverzichtelijke locaties en drukke doorgaande
wegen met vrij liggende fietspaden was het niet altijd veilig. In dit

soort situaties bleken aanvullende
maatregelen nodig, die de noodzaak
van extra verkeersregelaars met zich
meebrachten.

Aanvullende
verkeersmaatregelen
Ook bij afgesloten wegen bleek
de inzet van verkeersregelaars
nodig, onder andere om te controleren of de afgesloten wegen ook echt

Jim Derkx en Rick Derkx
Gefeliciteerd met de nominatie!

niet worden gebruikt. Gemeente
Horst aan de Maas heeft besloten
om externe verkeersregelaars in te
huren. Naast het grondpersoneel in
de vorm van verkeersregelaars wordt
er ook assistentie bij de hoogwerker ingehuurd om de veiligheid te
garanderen.
De meerkosten voor de extra
maatregelen en de inzet van dit
grondpersoneel bedragen gezamenlijk
30.000 euro op jaarbasis.

Limbraco

thilot
Genomineerd
Een geweldige opsteker!

Venlo - Venray - Panningen - Boxmeer
www.autoarena.nl

Hudsonweg 2 | 5928 LW Venlo | www.gtl-europe.nl

Hartelijk gefeliciteerd
met de nominatie!
Witvrouwenbergweg 15a
5711 CN Someren
Tel.: 0493 32 66 77
Fax.: 0493 32 66 70
Email: info@accorde.nl
www.accorde.nl

Limbraco International BV
Gefeliciteerd met jullie nominatie
voor de ondernemersprijs 2017!

accorde y

accountants en belastingadviseurs

Witvrouwenbergweg 15a
5711 CN Someren
Tel.: 0493 32 66 77
Fax.: 0493 32 66 70
Email: info@accorde.nl
www.accorde.nl

Gefeliciteerd
met de
nominatie!

 Ri,
Frk, Ma, J
ae!
rd t jule nom
gec

www.novenco-building.com/nl

Hartelijk gefeliciteerd
met jullie nominatie!

Member of Hotraco Group
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René Francken

Montair Process Technology

Hartelijk gefeliciteerd
met jullie nominatie!

René,
veel succes namens directie
en medewerkers
van Vullings Metaalbewerking B.V.

Member of Hotraco Group

Aanbouw
Verbouw
Nieuwbouw
Utiliteitbouw

Mark van Lier
René
uwenFrancken
trouwd bonominatie
“Verfeliciteert
en dit mooie bedrijf met hun
kwaliteit”voor de
n
aa
ondernemersprijs Horst aan de Maas 2017
Meerweg 28
5976 NT Kronenberg

077 467 3607
06 55 69 36 07

‘Voor particulier
en bedrijf’

www.markvanlier.nl
info@markvanlier.nl

Van harte
gefeliciteerd

met jullie nominatie!

NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Severens Beveiliging BV
T 077 - 398 33 22
www.severensbeveiliging.nl

René,
gefeliciteerd met je nominatie

Gefeliciteerd met de nominatie
en veel succes!

René van harte gefeliciteerd met de nominatie,

namens de medewerkers van Kruispunt Engineering
Grotestraat 114a, 5431 DM Cuijk www.kruispuntengineering.nl

Montair, van harte gefeliciteerd met de nominatie!
Handelstraat 1
5961 PV Horst
Tel: 077 - 398 54 45
info@janssenstaalbouw.nl
www.lekhabo.nl/janssen-staalbouw

Gefeliciteerd met de nominatie!
Horst aan de Maas mag trots zijn
op zo’n mooi bedrijf!
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Henk Kuijpers, Frans Bakker en
Wouter Kuijpers
Dinnissen Process Technology

Welkoop
Sevenum
feliciteert

Horsterweg 68
Sevenum
www.welkoop.nl

Dinnissen B.V.
met hun
nominatie!

iteerd
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Van harte
gefeliciteerd

met jullie nominatie!
Severens Beveiliging BV
T 077 - 398 33 22
www.severensbeveiliging.nl

Henk, Wouter en Frans,
gefeliciteerd met jullie nominatie

Hartelijk gefeliciteerd
met jullie nominatie!

Henk, Wouter en Frans,

NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Member of Hotraco Group

veel succes namens directie
en medewerkers
van Vullings Metaalbewerking B.V.

HENK, WOUTER
EN FRANS
organisatie voor
ondernemingen

GEFELICITEERD
MET DEZE
NOMINATIE!

Gefeliciteerd met de nominatie
voor de Ondernemersprijs 2017

Hagro kantoormeubelen is gespecialiseerd in verkoop, montage en demontage van nieuwe en
gebruikte kantoormeubilair en magazijn inrichtingen. Ter versterking van ons team zijn wij op
zoek naar een enthousiaste

Horsterweg 19 Sevenum. T: +31 77 398 80 37 www.hagrokantoormeubelen.nl

Magazijnmedewerker / vrachtwagenchauffeur m/v

HALLO BUREN

Gefeliciteerd met jullie nominatie!

Tot deze functie behoort magazijnwerk (laden/lossen), bestellingen klaarzetten, montage van
kantoormeubilair en magazijnstellingen bij klanten tot je werkzaamheden, alsmede het transport
van kantoormeubilair en magazijnstellingen door heel Nederland.
We bieden je een afwisselende en uitdagende baan binnen een gezond bedrijf en een
marktconform salaris. Van jou vragen we dat je representatief, stressbestendig en flexibel bent.
Daarnaast beschik je over het vrachtwagen rijbewijs en een chauffeurs diploma.
Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Stuur ons dan je
sollicitatiebrief met C.V. Dit kan per post: Hagro kantoormeubelen, t.a.v. Dhr. Wout Swinkels,
Horsterweg 19, 5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24
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opinie

Wat
zeg je?
Kees van Rooij neemt op 1 december
afscheid als burgemeester van Horst aan de
Maas. Hij gaat aan de slag in Meierijstad.
Als het aan de inwoners van Horst aan de
Maas ligt, is zijn opvolger in elk geval
daadkrachtig, professioneel en heeft hij goede
leiderschapskwaliteiten. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Kees van Rooij is sinds 2005 burgemeester
van Horst aan de Maas. In mei vorig jaar werd hij
voor een derde termijn benoemd. In Horst aan
de Maas waren de mensen over het algemeen
erg tevreden over hem. “De nieuwe burgemeester moet alle eigenschappen hebben van de
huidige”, vindt iemand. “Het zal heel erg moeilijk
zijn om weer zo’n goede, oprechte, meelevende,

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Alle eigenschappen van de
huidige burgemeester’
Eigenschappen nieuwe
burgemeester
Top drie

Daadkrachtig
Leiderschapskwaliteiten
Professioneel
feestelijke burgemeester te vinden”, vult een
ander aan. De inwoners van onze gemeente zien
het liefst een burgervader daadkrachtig en professioneel is. Daarnaast dient hij of zij vriendelijk te

Partijpolitiek belemmert de objectiviteit van een
zijn en een teamplayer. Ook is het belangrijk dat
burgemeester. Hij moet vooral goed weten wat
de nieuwe burgemeester luistert naar de inwoer onder de burgers leeft en erop toezien dat
ners en sociaal betrokken is.
de belangen van de burgers zo goed mogelijk
Is het belangrijk dat en burgemeester lid is
worden gediend”, zegt een
van een politieke partij,
ander. Over het algemeen
die niet in de gemeente‘Toegankelijk’
zijn de inwoners dan ook
raad is vertegenwoordigd?
van mening dat een burgeJa, vindt 24 procent.
‘Met humor’
meester neutraal moet zijn.
“Een burgemeester hoort
‘Een tweelingbroer
Het gaat niet om de partij,
boven de partijen te
maar om de persoon.
of –zus van Kees’
staan, dus is dit wel het
ideaalplaatje. Dat zal in
TipHorstaandeMaas
de praktijk echter lastig
is een samenwerkings
uitvoerbaar zijn omdat de meest grote partijen
verband tussen HALLO Horst aan de Maas
vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad”,
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
denkt een persoon. “Een burgemeester hoeft
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
helemaal geen lid te zijn van een politieke partij. www.tiphorstaandemaas.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 350 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

Klacht onbehoorlijk bestuur
In de HALLO van 16 november stond een artikel over de klacht van
Werkgroep Woonomgeving de Paes betreffende onbehoorlijk bestuur door
twee wethouders. Het betreft het handelen van de wethouders Bob
Vostermans en Paul Driessen.
De werkgroep heeft op haar
klacht tot nu toe van de gemeente
zelfs geen enkele reactie ontvangen;
niet netjes. Minstens zo erg is, dat
het college via een woordvoerder aan
de HALLO laat weten “dit in eerste
instantie een aangelegenheid is van

de provincie”. Dit afschuiven naar de
provincie vinden wij al helemaal niet
netjes.
Hoezo provincie? Heeft de wethouder niet direct of indirect deelgenomen aan deze acht bestuurlijk
overleg gesprekken? Hebben niet

steeds diverse gemeente ambtenaren
deelgenomen aan deze acht gesprekken? Probeerde de wethouder niet de
werkgroep over te halen een voorstel
aan te nemen dat gewoon de situatie
heel veel slechter zou maken? Was hij
geen onderdeel van de groep die in
het bestuurlijk overleg met geen woord
sprak over het feit dat er bij de provincie een ontwerpvergunning lag? Is dat
openheid en transparantie? Bleef deze
wethouder met zijn ambtenaren niet

stil toen er over verkeerde interpretaties van een milieu neutrale vergunning
werd gesproken? Heeft de andere wethouder niet geprobeerd om regionale
mestverwerking in het bestemmingsplan buitengebied in te brengen en zo
de weg voor de ondernemer voor te
bereiden?
Neen college, de klacht is niet
in eerste instantie voor de provincie, hij geldt net zo goed voor u, uw
werkwijze en dan met name die van

beide wethouders. U kunt de klacht
niet afschuiven naar de provincie en
op deze manier wegduiken voor uw
eigen handelen en verantwoordelijkheid. Wij verwachten dus een eerlijke
behandeling van onze klacht, ook
binnen de gemeente.
Namens de werkgroep Behoud
Woonomgeving de Paes
Mien Keijsers, Geert Ambrosius,
Jan Houben, Mirjam Cuppen en
Peter Strijbosch

hoe mooi wil je het hebben?
Van de dorpsraad Melderslo en
de LLTB heeft onze werkgroep steun
ontvangen; zonnepanelen op landbouwgrond vinden ook zij een slechte
ontwikkeling. Met onze wensen, kennis
en goede alternatieven zijn we met alle
politieke partijen van Horst aan de Maas
in overleg gegaan. En we hebben van
alle partijen van links tot rechts, brede
steun ontvangen. Zij hebben er voor
gezorgd dat de vergunning verlening is
uitgesteld. Allen bedankt daarvoor.
Op dit moment wordt er door
gemeente Horst aan de Maas een

beleidsnotitie zonne-energie opgesteld. En wat ons betreft kan het niet
anders dat daarin zonnepanelen op
landbouwgrond wordt verboden.
Op 6 december behandelt de
Commissie Ruimte de concept beleidsnotitie. Onze werkgroep zal zich daar
ook laten horen. En wij roepen onze
buurt op om daarbij aanwezig te zijn.
Zie ook www.zonnepark.wixsite.com/
home
Frank Seuren, Johan Vullings,
Noud Albers, Piet Hoeijmakers,
Pieter Beelen, Roos Janssen
Werkgroep Zonnepark Melders Veld

Ingezonden brief

Zonnepark Melders Veld: dat nooit
Onze buurt schrok enorm toen Kronos, een Duits bedrijf, in augustus
kwam vertellen om 13 hectare zonnepanelen te plaatsen op een akker in
Melderslo.
Een werkgroep werd dezelfde
avond nog gevormd. We kwamen
tot de conclusie dat er al heel veel
bekend is over zonne-energie.
Voorop gesteld, niemand is tegen
zonne-energie. Maar dit plan voor
een zonnepark op landbouwgrond is
nieuw voor onze regio en heeft grote
nadelen.
Zonnepanelen op vruchtbare
landbouwgrond is doodzonde want

landbouwgrond hebben we hard nodig
voor de productie van ons voedsel.
We hebben in 2050 60 procent meer
voedsel nodig om de wereldbevolking
te kunnen voeden. Het zonnepark
wordt gebouwd op stellages van 2,30
meter hoog. 26 voetbalvelden met
ijzeren rekken, panelen en kabels,
omheind door een hoog hekwerk.
Een soort bedrijventerrein midden op
die fraaie, open akker in Melderslo.

Een ramp voor het landschap en voor
de inwoners van Melderslo. Gelukkig
zijn er uitstekende alternatieven om
zonnepanelen te plaatsen. Op daken
van woningen en bedrijven, op taluds,
geluidsschermen langs wegen, boven
parkeerplaatsen als beschutting, et
cetera. Met name op daken van bedrijven is in onze regio ruimte genoeg:
Melderslosche Weiden, Venrayseweg,
Trade Port Venlo. Tientallen hectares
en op termijn honderden hectares zonnepanelen op daken waar niemand last
van heeft. Wordt bovendien de elektriciteit geproduceerd waar die nodig is,
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Bespreking Poll week 45

De jaarlijkse griepprik moet verplicht worden
Seniorenorganisatie KBO-PCOB riep zorgmedewerkers onlangs op zich één
keer per jaar te laten vaccineren tegen de griep. Dit ter bescherming van oudere
patiënten, voor wie het krijgen van de griep niet zonder risico’s is. Om het
risico voor kwetsbare groepen nog kleiner te maken, vindt 25 procent van de
stemmers dat de griepprik best voor iedereen verplicht mag worden. Dan is niet

alleen de kans op besmetting van kwetsbare groepen als senioren kleiner, maar
worden we allemaal minder vaak ziek. Het merendeel van de stemmers, 75 procent, vindt echter niet dat je een griepprik kunt verplichten. Een griepprik nemen
moet voor iedereen een vrije keuze zijn. Bovendien geeft zo’n prik geen honderd
procent garantie tegen de griep, dus het risico op de griep is er nog steeds.

Meer afvalbakken zorgen voor minder zwerfafval
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Volgens D66 Horst aan de Maas is het zwerfafval in de gemeente toegenomen. Zij zegt signalen te hebben gekregen van inwoners en de zogenoemde
zwerfafvalpakkers dat er meer zwerfvuil in de bermen en op straat ligt.
Volgens D66 komt dat onder meer doordat de gemeente enkele jaren geleden
het aantal afvalbakken drastisch heeft verminderd. De partij pleit voor meer
vuilnisbakken en een frequentere leging. Logisch, als mensen op meer plekken de gelegenheid hebben hun leeg colablikje of frietbakje in een afvalbak te

deponeren, dan heb je ook minder kans op zwerfafval. En als die bakken dan ook
nog eens regelmatig worden geleegd, is er ook geen excuses om afval er langs te
gooien. Aan de andere kant zijn er altijd mensen die niet de moeite nemen hun
snoeppapiertjes of ander afval daar te laten waar het hoort. Zij gooien achteloos
een kauwgum op de grond en denken er niet eens bij na wanneer ze een milkshakebeker in de struiken laten vallen. Daar helpen meer afvalbakken echt niet
tegen. Meer afvalbakken zorgen voor minder zwerfafval. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 46) > Eén elfde van de elfde evenement voor hele gemeente is beter > eens 45% oneens 55%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 350 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

Hoe maak je van een varkensstal een
Kasteelboerderij?
De omwonenden van het Sevenumse varkensbedrijf Klevar verkeren al
jarenlang in een bizarre, martelende onzekerheid over het wel of geen
doorgang vinden van de uitbreiding van dat bedrijf.
Tot tweemaal toe nam de
gemeenteraad het besluit geen uitbreiding toe te staan. En toch streeft
CDA-wethouder Vostermans door het
optrekken van juridische mistgordijnen een vergroting van de stal na.
In eendrachtige samenwerking met
CDA-Klevar-adviseur Ger Driessen?
Waarom doet me deze gang van

zaken aan de Kasteelboerderij denken?
Het is allang geen publiek geheim
meer dat het CDA via haar netwerken
een onevenredig grote invloed op het
reilen en zeilen in onze gemeente
heeft. De onvrede onder de bevolking
over het machtsbolwerk neemt toe.
De acceptatie neemt af. Je hoeft geen
helderziende te zijn om te voorspel-

len dat het een kwestie van tijd is dat
het CDA op den duur met een meer
bescheiden rol genoegen zal moeten
nemen. Nu al speculeren de andere
politieke partijen over een coalitie
zonder CDA. Als u straks aan vrienden
en kennissen wilt kunnen vertellen dat
u de laatste stuiptrekkingen van christendemocratische machtspolitiek hebt
meegemaakt, dan moet u nu goed
opletten hoe een politiek ambitieuze
wethouder, die bij ons carrièrepunten

komt verzamelen, kiest voor varken
en stal boven mens en landschap,
kiest voor machtsuitoefening boven
het respecteren van een tweemaal
genomen democratisch besluit.
Let vooral op de manier waarop hij
dat doet. Leerzaam.
Kortom: hoe Bob Vostermans van
een varkensstal een Kasteelboerderij
probeert te maken.
Jan Duijf
Kloosterstraat, Horst

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,
Werken in vakantiesfeer
Hou jij van aanpakken en ben je gastvriendelijk ingesteld? Dan zijn wij op zoek naar jou! Center Parcs
Limburgse Peel en Het Meerdal zoeken medewerkers voor de bungalowschoonmaak. Als medewerker
Housekeeping zorg jij ervoor dat onze gasten een goede eerste indruk krijgen van hun vakantie.
Wij zoeken enthousiaste collega’s die:
• Beschikbaar zijn op maandag en vrijdag tussen 9:30-15:00 uur • In bezit zijn van eigen vervoer.
Wij bieden:
• Salaris conform cao • Een leuke werkomgeving • Personeelsvoordeelpas (gratis zwemmen, korting
in de shops, korting op boekingen en diverse activiteiten).
Wij zoeken ook vakantiekrachten voor de bungalowschoonmaak.
Vanaf 15 jaar kun je al bij ons aan de slag.
Kijk voor al onze vacatures op: https://centerparcshetmeerdalenlimburgsepeel.recruitee.com
Solliciteer direct: moniek.gordebeke@groupepvcp.com
Volg ons ook op facebook/werkenbijmeerdal&limburgsepeel
Center Parcs Limburgse Peel, Peelheideweg 25, 5966 PJ America
Center Parcs Het Meerdal, Laagheideweg 11, 5966 PL America

horramen en -deuren

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

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

Zand
erover

Treinreiziger
Op het perron verzamelen
zich grote groepen treinreizigers
met kopjes koffie van de Kiosk
in hun handen. Ze maken een
inschatting van waar de trein
precies tot stilstand zal komen
en haasten zich met zijn allen
naar de treindeuren. Ze verzamelen zich in kringen voor de
deuren. Mensen die uit de trein
willen stappen moeten zich
door de mensenmassa wormen
of worden zelfs overhoopgelopen door de ongeduldige
treinreizigers onder ons.
De Nederlandse treinreiziger
heeft namelijk maar een missie:
het veroveren van een zitplaats.
De gelukkigen onder de
treinreizigers die een zitplaats
wisten te bemachtigen hebben
een geheel eigen ritueel. Met een
grijns op hun gezicht ploffen ze
neer en zetten demonstratief hun
tassen op de stoel naast hen, ten
teken van overwinning. Enkele
dappere verliezers zetten zich
over hun trots heen en vragen of
tassen van zitplaatsen verwijderd
kunnen worden, zodat zij zelf ook
kunnen zitten. Anderen blijven
met een nors gezicht in het
gangpad staan, zich vasthoudend
aan de daarvoor bestemde
hendels, in zichzelf mopperend
dat de NS weer tekort schiet.
Naast winnaars en verliezers op
zitplaatsgebied, heb je ook
verschillende categorieën
reizigers. Je hebt de dagjes-mensen, vaak ouderen, die genietend
van de reis uit het raam zitten te
turen of vrolijk met elkaar
babbelen. Je hebt de forenzen,
die woest typend op hun Apple
Airbook hun reistijd efficiënt
gebruiken en je hebt de studenten. Die laatste groep zult u niet
vaak meer tegenkomen in de
trein. We zitten nog wel in de
trein, maar niet meer op schappelijke tijden waarop u zal reizen.
Vervroeging van collegetijden
voor minder belasting tijdens de
spits, noemen ze dat. Dus ziet u
een student in de trein, observeer
deze goed, want een student in
de trein tijdens de spits? Dat
wordt vanaf 2018 een zeldzaamheid.
Yana

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
23 november 2017
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsbijeenkomst
28 november 2017

30 november lancering nieuwe website

De Groenagenda:
Informatie en inspiratie

Openbare raadsbijeenkomst over het
toetsingskader subsidies op dinsdag 28
november 2017 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Horst aan de Maas.
Op 22 november 2016 heeft de raad de nieuwe
toetsingskaders subsidies vastgesteld. In dezelfde vergadering is er een motie aangenomen
waarin het college opgeroepen wordt “om vanaf
1 januari 2017 in gesprek te gaan met de gemeenschap en de gemeenteraad over subsidie
in relatie tot het totale pakket aan instrumenten
om daarmee een doelmatig, integraal en vernieuwend toetsingskader subsidies vast te stellen in
2019 en dit vast te leggen in een startnotitie”.
Het programma is als volgt:
20.00 uur Opening door de voorzitter
20.05 uur Het toetsingskader subsidies,
wat hebben we besloten.
20.15 uur Ter inspiratie, het stimuleringsbeleid
van de gemeente Duiven.
20.35 uur De discussie, de verdieping
van de motie.

Samen met vele betrokken groenorganisaties presenteert de gemeente een website om de
vele ontwikkelingen in de openbare ruimte in Horst aan de Maas een podium te geven: de
Groenagenda. Gastspreker is Ger Houben van L1, maker van het L1 radioprogramma Limburgs Land. Geïnteresseerden zijn welkom op 30 november in de raadszaal.

21.50 - 22.00 uur
22.00 - 22.15 uur

Samenvatting voorzitter, wat
hebben we gedaan en bereikt
Sluiting

De openbare raadsbijeenkomst vindt plaats in
de raadzaal van het gemeentehuis van Horst
aan de Maas, aanvang 20.00 uur. U bent van
harte welkom.
De uitnodiging en het programma kan worden
ingezien op de website www.horstaandemaas.nl
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de griffier R. Poels, tel.: 06 518 528 91.
Groenagenda
De gemeente heeft het initiatief genomen voor
de Groenagenda, een website om de vele
ontwikkelingen in de openbare ruimte in Horst
aan de Maas een podium te geven.

Zaarderheiken - Asten

Afsluiting A67
Ten behoeve van het slopen en inbouwen van de voegovergang van kunstwerk Helenavaart
en het uitvoeren van asfaltwerkzaamheden wordt de A67 van knooppunt Zaarderheiken tot
Liessel en van Zaarderheiken tot Asten enkele keren afgesloten voor het verkeer.
Wanneer
• Van 27 en 30 november 2017 (21.00-05.00
uur) nachtafsluiting richting Eindhoven tussen
knooppunt Zaarderheiken en aansluiting Asten.
• Van 1 tot 4 december 2017 (21.00-05.00 uur)
weekendafsluiting richting Eindhoven tussen
knooppunt Zaarderheiken en aansluiting Asten.
Er worden door de aannemer omleidingsborden geplaatst.

Bereikbaarheid hulpdiensten
Tijdens de nachtafsluitingen is er wel doorgang
voor de hulpdiensten. Gedurende de weekendafsluiting wordt er rijbaan breed gewerkt en is er
voor de hulpdiensten geen doorgang door het
werkvak. De hulpdiensten dienen hun aanrijdroutes aan te passen.

Word vrijwilliger!

HORST AAN DE MAAS

Met de website Groenagenda willen we onze
inwoners en organisaties informeren en inspireren. Wat gebeurt er in Horst aan de Maas op
groengebied? De Groenagenda is een digitaal
platform waarop we initiatieven presenteren.
Van de gemeente én van de vele organisaties
die zich inzetten voor onze natuurlijke omgeving.
Heeft u een mooi project, laat het zien op de
Groenagenda. En bent u op zoek naar een
voorbeeld om zelf de handen uit de mouwen te
steken? Kijk op de Groenagenda. Het uiteindelijke doel is om het gemeentelijk groenbeleid
samen met onze (groen)partners verder te
ontwikkelen tot een breed gedragen maatschappelijk groenbeleid.

Ger Houben
We hebben Ger Houben, programmamaker bij L1
en o.a. maker van het wekelijkse radioprogramma
Limburgs Land, gevraagd om ons te inspireren
met een verhaal over zijn ideale (groen)omgeving
en de manier hoe overheid en (groen)partners
hier samen de schouders onder kunnen zetten.
Programma
De lancering van de Groenagenda vindt plaats
in de raadszaal van het gemeentehuis in Horst.
Het programma begint om 19.00 uur.
De bijeenkomst wordt live uitgezonden via
www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Iedereen is van harte welkom. Iedereen kan
zich aanmelden. Doe dat wel vóór 28 november.
Kijk hiervoor en voor meer informatie over de
lancering van de Groenagenda op
www.horstaandemaas.nl.

De ambities van onze groenpartners
De gemeente veel waarde hecht aan de ambities van onze (groen)partners. Vandaar dat ze
tijdens de lancering uitgedaagd worden om te
vertellen over hun dromen. Tijdens een open
podium kunnen zij hun ideale groenomgeving
schetsen en aangeven hoe we daar met z’n
allen een bijdrage aan kunnen leveren.

www.brandweer.nl/limburg-noord

Bekendmakingen

Werkzaamheden riolering
In de periode van maandag 20 november 2017 t/m vrijdag 22 december 2017 vinden er werkzaamheden plaats aan het riool op diverse plaatsen in de kern Horst, hoofdzakelijk in en
rond het centrum. De werkzaamheden bestaan uit het repareren van leidingen van binnenuit
en het renoveren van rioolputten.
Mogelijke overlast
De werkzaamheden kunnen enige overlast
opleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
verkeersoverlast of het tijdelijk niet kunnen
gebruiken van het riool. De aannemer zal de
direct aanwonenden nog nader informeren via
een bewonersbrief.

Meer informatie
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de
firma GMB Rioleringstechnieken.
Voor meer informatie over de werkzaamheden
kunt u terecht bij de firma GMB,
088 – 88 54 200 of via email info@gmb.eu.

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:
Evertsoord
Kerkuilenweg 13a
Grubbenvorst
Schoolstraat 4

Horst
Hertog van Gelresingel 44
Burg. Steeghsstraat 26

Meerlo
Holstraat 12
Megelsum 25

Lottum
Zandterweg 6
Horsterdijk 43

Melderslo
Broekhuizerdijk 34a

Afscheid burgemeester
Kees van Rooij

Gezocht: ervaringsdeskundigen
geestelijke gezondheidszorg

Na 12 jaar verruilt burgemeester Ir. C.H.C. (Kees) van Rooij onze gemeente
voor de gemeente Meierijstad.

Heeft u ervaring met geestelijke gezondheidszorg (ggz), bijvoorbeeld omdat u een cliënt
bent, of was? En wilt u meewerken aan vernieuwing in de ggz? Dan zijn we op zoek naar u!
We zijn benieuwd naar uw ervaringen en ideeën.
Op 6 december organiseren Vincent van Gogh
voor geestelijke gezondheidszorg, VGZ en de
gemeente Venlo en Horst aan de Maas het
symposium ‘What’s in a name?’ Onder leiding
van dagvoorzitter Frans Pollux delen we kennis
en werken we ideeën uit. Het doel: een basis
leggen voor échte vernieuwing. Voor een ggz
die begrijpelijk, toegankelijk en altijd dichtbij is.

Die gebruik maakt van moderne techniek en
ook out of the box denkt en doet.
Interesse? Meld u snel aan!
Het symposium vindt plaats op 6 december, tussen 13.00 en 17.00 uur in Villa Flora in Venlo.
Op www.samenspelindeggz.nl kunt u zich
aanmelden voor het symposium.

Pleegzorg

Het moet in je bloed zitten
Je wilt iets betekenen voor de maatschappij, voor de gemeenschap, voor kinderen.
Pleegzorg; voor veel kinderen een (tijdelijke) oplossing wanneer het bij hen thuis om allerlei
redenen niet gaat. Rubicon jeugdzorg begeleidt in Noord- en Midden Limburg pleegouders
zoals Daniëlle en Frank Coenders. Ze zijn pleegouders van hun 9-jarige pleegzoon Jort, maar
dat niet alleen, ze hebben ook nog een jongerenopvang in Swolgen (Horst aan de Maas) voor
jongeren van 15 tot 28 jaar. Maar tijdens het gesprek aan tafel gaat het vooral over Jort.

Om die reden wordt hem een afscheid
aangeboden waar u de gelegenheid heeft om
de heer Van Rooij de hand te schudden.
U bent welkom op vrijdag 1 december 2017 van
20.00 tot 22.00 uur in de Mèrthal in Horst.
Uw aanwezigheid stellen wij bijzonder op prijs.
Afscheidscadeau
Kees van Rooij geeft aan dat uw aanwezigheid

voor hem het belangrijkste is. Wilt u hem toch
een afscheidscadeau geven, dan waardeert hij
een bijdrage aan Stichting Funpop en Stichting
Basissport Limburg.
U kunt uw bijdrage overmaken aan de
gemeente Horst aan de Maas, rekeningnummer
NL63BNGH0285031295, onder vermelding van
‘Afscheid Kees van Rooij’.

1 december 2017 vanaf 13.00 uur

Gemeentehuis gesloten
Vanwege het afscheid van burgemeester
Kees van Rooij is er op 1 december 2017 om
14.00 uur een bijzondere raadsvergadering
in de raadzaal en aansluitend een
afscheidsreceptie voor het personeel.
Het gemeentehuis is daarom vanaf 13.00 uur
gesloten voor bezoekers en na 16.00 uur niet
meer telefonisch bereikbaar.

Voor dringende meldingen met betrekking
tot Openbare Werken die niet uitgesteld
kunnen worden, mag u het storingsnummer
06 - 23 49 82 49 bellen.
Het gaat hier dus uitsluitend om dringende
meldingen, waarbij direct gevaar voor de
omgeving dreigt.

Wethouder Birgit op de Laak van de gemeente
Horst aan de Maas is ook aangeschoven
en wil graag weten of er verschil is tussen
pleegouder zijn van Jort en de begeleiders
zijn van de oudere jongeren. Frank legt uit dat
er zeker een verschil is. 'Jort was 4 weken
oud toen hij in ons gezin kwam. Het was een
bewuste keuze om voor pleegzorg te kiezen.
Om langdurige zorg aan te gaan voor een kind.
Dat is toch anders.' Jort is ondertussen 9 jaar
en de verstandhouding met zijn moeder is goed.

Daniëlle: 'We hebben begrip voor de moeilijke
situatie waarin ze zat. Het was een onveilige
situatie voor Jort destijds. Ik voelde haar
worsteling, maar het is van beide kanten een
kwestie van afstemmen.' Pleegzorg moet in je
bloed zitten, laten ze beide weten. Het gaat om
het doorgeven van liefde en warmte, zo simpel
is het. Want het is niet jouw kind, maar onder de
streep maakt dat niet uit. Dit kind krijgt een kans
en dat vinden ze alle moeite meer dan waard.
Lees verder op onze website.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

Operationeel
manager

www.peetenmobiel.nl

Cateringservice

Proactieve aanvoerder & verbinder
40 uur

V A C A T U R E

Jolanda Pouwels

Heerlijk avondje
is gekomen!
www.vantilburgbv.nl

www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453
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Informatie voor en over mantelzorgers in Horst aan de Maas

Zorgen voor elkaar,
dat doen we samen!
November 2017

In Horst aan de Maas wonen veel mantelzorgers. Mensen die regelmatig, soms dagelijks, zorgen voor een naaste, een ouder, een partner, een kind of een goede buur. Ze doen dit omdat ze een band hebben met iemand die niet (meer)
voor zichzelf kan zorgen, of ondersteuning nodig heeft.

Ondersteuning mantelzorgers
door gebiedsteam

Zorgen voor elkaar,
dat doen we samen

Ondersteuning is maatwerk. Via vraagverheldering binnen het gebiedsteam wordt samen met
de zorgvrager maar ook met de mantelzorger gekeken wat nodig is in de specifieke situatie.

Een impressie van de activiteiten rondom de Dag van de Mantelzorg met een terugblik van de
verschillende werkgroepen.

Zorg er daarom altijd voor dat u, als mantelzorger, bij het gesprek aanwezig bent. Het gaat niet
alleen over degene die u verzorgt, maar ook over
u. Bekijk de situatie van een afstand en probeer
in beeld te brengen wat u allemaal doet als mantelzorger op het gebied van zorgtaken, begeleiding in het (dagelijkse) leven, administratie, huishouding, spoed, huisarts en ziekenhuisbezoeken,
hobby’s, dagbesteding, sociale interacties.
Maak een lijstje met punten die u wilt gaan
bespreken. (U kunt hiervoor het formulier
‘mantelzorgweb’ gebruiken, verkrijgbaar bij het
Steunpunt Mantelzorg.) Probeer te formuleren
wat het probleem is en of u daar zelf een oplossing voor heeft of niet. Benoem ook de onderwerpen waar al wel een oplossing voor is. Zo
laat u zien dat u zelf ook al actief naar mogelijk-

heden zoekt. Schroom niet om uw netwerk te
vragen maar geef ook aan wanneer de grens
als mantelzorger is bereikt. Informeer ook naar
de verplichte eigen bijdrage. Mocht u na het
vraagverhelderingsgesprek behoefte hebben
om alleen, zonder degene waarvoor u zorgt,
een vervolggesprek te hebben, geef dit dan aan.
Bij de gebiedsteams kunt u terecht met vragen
op het gebied van zorg en ondersteuning. U
kunt het gebiedsteam bereiken via www.horstaandemaas.nl. U kunt ook een e-mail sturen
naar gemeente@horstaandemaas.nl of bellen
naar 077 477 97 77. De leden van het gebiedsteam kunnen, afhankelijk van uw persoonlijke
situatie, samen met u een goede afweging
maken en, indien nodig, de juiste expertise inschakelen.

Registreren? Doen!
Als u mantelzorger bent dan kunt u zich laten registreren bij het Steunpunt Mantelzorg.
U krijgt dan een paar keer per jaar een
nieuwsbrief en uitnodigingen voor themabijeenkomsten toegestuurd. Het gaat hierbij om
thema’s die voor u van belang kunnen zijn.
Als er een cursus Blijf in Balans van start
gaat, dan wordt u als eerste geïnformeerd.
U kunt andere mantelzorgers ontmoeten en
ervaringen met elkaar delen. In november
vinden er altijd activiteiten plaats rondom de
Dag van de Mantelzorg. Als u bekend bent bij
het Steunpunt dan wordt u hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
Bij het Steunpunt zijn informatiekaarten
verkrijgbaar. U kunt hierbij denken aan de

volgende onderwerpen: “Tips om in balans te
blijven”, “Werk & Mantelzorg”, “Mantelzorg en
Respijtzorg”, “Mantelzorgpas” , “hoe bereid ik
me voor op een vraagverhelderingsgesprek”,
“Signalenkaart jonge mantelzorg” etc. Voor actuele informatie over wat er speelt nodigen
we u uit om de Facebookpagina Steunpunt
Mantelzorg Noord-Limburg” te volgen.
Mantelzorger zijn kan zwaar zijn! Geef
anderen de kans om dat te erkennen en te
waarderen. Opgave kan bij het Steunpunt
Mantelzorg van Synthese, Bemmelstraat 2,
5961HN Horst mantelzorghorst@synthese.nl
tel. (077) 3978500.

Huishoudelijke hulp voor
mantelzorgers
De gemeente Horst aan de Maas vindt het werk van mantelzorgers erg belangrijk. Zij willen u
graag ondersteunen door u tegen een gereduceerd tarief huishoudelijke hulp aan te bieden.
het resterende bedrag. U kunt
ervoor kiezen om wekelijks of
incidenteel (bijvoorbeeld voor
een grote schoonmaak) hulp bij
het huishouden in te kopen. Dit
is een manier om u als mantelzorger te ontlasten.

U kunt dan uw waardevolle taken als mantelzorger goed blijven uitvoeren. U kunt voor
een bedrag van €10,- per uur hulp bij het
huishouden kopen. De gemeente betaalt

Mantelzorgers zoals Annette
kunnen voor een voordelig
tarief hulp in de huishouding
inschakelen. Zodat ze meer
tijd kunnen besteden aan de
zorg, of even op adem kunnen komen. Dat kan wekelijks,
maar ook eenmalig, omdat
bijvoorbeeld een grote schoonmaak nodig is.
Meer weten? Neem dan contact op met het
Steunpunt Mantelzorg Horst aan de Maas
(tel. 077-397 85 00).

Dag van de Mantelzorg Maasdorpen
Een grote groep mantelzorgers uit de
Maasdorpen is tijdens de Dag van de Mantelzorg
in het zonnetje gezet. Wat een bijzondere
gelaagde bijeenkomst in zaal Wilhelmina in
Swolgen! Ruim 100 mensen hebben genoten van
een heerlijke goulash-soep en heerlijke hapjes.
De gasten werden verrast met mooie muziek
van de fanfare in Swolgen. Wethouder Birgit op
de Laak sprak een warm woord tot alle mantelzorgers. Ook Anja Damhuis van het Steunpunt
Mantelzorg sprak haar waardering uit voor de
grote inzet van deze mantelzorgers. Velen van
hen zorgen 24 uur per dag, 7 dagen in de week
voor hun naaste. Troubadour Mia Dekkers vertelde gezellige verhalen, grapjes en liedjes over
het grote gezin van vroeger. Met haar onvervalste Brabants accent kreeg ze de lachers op haar
hand. De middag werd afgesloten met een mooi
gedicht, voorgelezen door een leerling van het
Dendroncollege. Met blijde gezichten keerden de
gasten huiswaarts. “We zijn echt verwend vanmiddag!”

gehoorde uitspraken. 34 Leerlingen hadden
als examenopdracht om een leuke activiteit
voor mantelzorgers te organiseren. Zo kon
men genieten van o.a. fruitsticks gedipt in
chocolade, zelfgemaakte arretjescake, OudHollandse snoep, wraps en alcohol vrije
cocktails. Maar kon men ook actief aan de
slag met o.a. bloemschikken, hockeyen,
een puzzel oplossen in een escape room en
genieten van een gezichtsbehandeling of
handmassage. Naast de leerlingen hebben
zich ook een groep vrijwilligers ingezet om de
mantelzorgers een leuke avond te bezorgen.
Al met al, een warm welkom in Hegelsom met
Citaverde got Talent!

Dag van de Mantelzorg in Kronenberg
Wat was het een gezellig en feestelijk samenzijn op zaterdag 11 november toen
163 mantelzorgers in het zonnetje werden
gezet in Gemeenschapshuis de Torrekoel in
Kronenberg! De vrijwilligers van dorpsdagvoorziening de Kompeneij, de Torrekoel en uit
America samen met een groep leerlingen van
Basisschool de Kroevert, hebben de mantelzorgers flink in de watten gelegd. Een heerlijke maaltijd werd geserveerd, mogelijk gemaakt door de vele sponsoren. Toneelgroep
60+ trad op met twee toneelstukken. De verhalen waren uit het leven gegrepen en zorgden voor veel herkenning en vrolijkheid!
De mantelzorgers gingen met blijde gezichten
naar huis aan het einde van de middag met
opmerkingen als: “Puur genieten!”, “Beter kon
het niet zijn!” en “Het was geweldig!”

Citaverde got Talent
Op dinsdag 14 november was het zo ver:
100 Mantelzorgers mochten deelnemen aan
diverse ludieke workshops op het Citaverde
College. Naast een muzikale invulling van
de Muzikantine door zangeres Joan Jacobs
en gitarist Boudewijn, genoten de mantelzorgers volop van de avond. “Wat hangt hier
een leuke sfeer” en “Wat geweldig om te zien
hoe deze jongeren zich voor ons ingezet
hebben”, “Ik heb echt genoten” waren veel

Colofon

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

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

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Rachel Kusters
15 jaar
Meerlo
Dendron College

Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Dan zou ik graag beter willen zijn in
Engels. Engels is op dit moment mijn
slechtste vak en daar zou ik graag wat
aan willen doen. Het is namelijk een
belangrijke taal, omdat je dit vaak op
vakantie spreekt en je bijvoorbeeld ook
tijdens je werk in aanraking kan komen
met mensen die geen Nederlands
spreken.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Ik denk de trend met de loomelastiekjes.
In groep 8 maakte ik heel veel armband-

Grote
Vlooienmarkt/
Veiling
Zondag 26 november
Aanvang 12.00 uur
Veulenseweg 49
Veulen-Venray

jes en figuurtjes met die elastiekjes.
Nu ik terug kijk denk ik echt ’waarom
was dit ooit cool?’
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Het leukste vak vind ik gym. Dit vind ik
zo leuk, omdat ik er niet voor hoef te
leren. Het is een soort van ontspanning
tussen alle leervakken. Engels is mijn
stomste vak, omdat ik er niet goed in
ben en het daarom ook niet zo leuk
vind.
Wat is je favoriete hobby?
Eigenlijk heb ik er twee en dat zijn
volleybal en paardrijden. Volleybal vind
ik zo leuk, omdat het een teamsport
is. Je doet alles samen met je vriendinnen en dit maakt het heel erg leuk.
Meerdere mensen in mijn familie rijden
paard en daardoor ben ik ook in de
paardenwereld terecht gekomen.

aan
Rachel Kusters
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Belangrijk vind ik dat je het altijd leuk
hebt met elkaar en dat je eerlijk bent
tegen elkaar. Bij een goede vriendschap moet je niet tegen elkaar liegen,
maar je eerlijk zijn over alles.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Eigenlijk is er niks waar ik echt spijt
van heb. Daarom zou ik ook niks nooit
meer overdoen. Alles in mijn leven zou
ik eigenlijk nog wel een keer willen
doen.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Voor mijn allereerste dansvoorstelling
was ik heel zenuwachtig. Ik was toen
ook pas 5 jaar oud, dus dat is best
logisch. Inmiddels dans ik niet meer.
Wat is jouw stopwoordje
‘Hallo’ en ‘en toen’. ‘Hallo’ gebruik ik
altijd om iets duidelijker te maken en
iets uit te drukken. Vaak zeg ik dan
‘ja hallo’. ‘En toen’ gebruik ik als ik
niet weer hoe ik de zin verder moet
afmaken.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
De lach-emoticon met de traantjes.
Deze emoticon laat zien dat je iets op
een positieve manier bedoelt, in plaats
van een negatieve. Via WhatsApp
komt toch altijd alles op een verkeerde
manier over.
Waar ben je verslaafd aan?
Hond of kat?
Ik ben verslaafd aan eten. Het maakt
Ik heb honden en katten, maar toch
niet echt uit wat voor eten, maar het
vind ik honden leuker. Met honden kun
eten moet wel lekker zijn. Aan chocolade bijvoorbeeld ben ik echt verslaafd. je spelen en knuffelen, ik vind het heel
leuk om zo met dieren om te kunnen
Wat is je droombaan?
gaan. Ook kun je honden van alles aan
Mij lijkt het heel leuk om later een
leren en dit vind ik ook heel erg leuk
eigen manage te hebben. Paardrijden
is natuurlijk mijn hobby en het lijkt me om te doen.
Introvert of extravert?
echt heel erg leuk om met meerdere
mensen een stal te hebben. Je kan dan Dan ben ik een extravert. Ik zeg eigenlijk altijd wel wat ik denk en ik ben ook
met meerdere mensen je hobby en
heel open over mijn gevoelens. Ik krop
passie delen. Ook ben je dan de hele
niks op en zeg bijna alles wel tegen
dag bezig met wat je echt leuk vind.
mijn vriendinnen.
Wat doe je het liefst op een vrijdagFestival of discotheek?
of zaterdagavond?
Een discotheek vind ik leuker. Feestjes
Meestal ga ik met mijn vriendinnenin een zaal vind ik leuker dan feestje
groep uit of we gaan gezellig met z’n
allen bij iemand thuis zitten. Vaak kijken op een open veld. De sfeer van een
we een film of kletsen we gewoon met discotheek vind ik veel leuker dan de
sfeer van een festival.
elkaar. Dit is altijd heel erg gezellig.

KOOPJESWEEKEND
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KOOPJES SCOREN

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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- Broeken actie
- Magazijn koopjes
- 10% korting op de HELE collectie
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Iedereen
stelt uit
De tentamens waren voor
mijn huisgenoten een periode
van pure stress en paniek.
Dat had natuurlijk niet gehoeven als ze misschien niet de dag
van tevoren waren begonnen...
We zaten op mijn kamer met
z’n allen gezellig aan ons
schoolwerk. Het verschil was
alleen dat m’n huisgenoten hun
opdracht over drie uur moesten
inleveren en ik pas over vijf
dagen. Het lijkt nu net alsof ik
m’n zaakjes op orde heb. Niets is
minder waar. Ik werk altijd aan
school om andere dingen uit te
stellen zoals huishoudelijke
taken. Want ja, een
opgestapelde, beschimmelde
afwas is niet bepaald uitnodigend
om te gaan doen. Iedereen,
maar dan ook iedereen stelt uit.
Als oprecht niemand daar vrolijk
van wordt, waarom doen we het
eigenlijk dan zo massaal?
Het zou toch veel beter zijn
als we eerst zouden leren, de
afwas doen, boodschappen
binnenhalen (en al het andere
volwassen gedoe) om dan pas te
gaan netflixen en in slaap te
vallen op de bank. Toch kunnen
we hier niet altijd wat aan doen.
Oorzaken van uitstelgedrag zijn
bijvoorbeeld vermoeidheid,
perfectionisme, gebrek aan
motivatie, afleidingen of
gewoonweg teveel hooi op je
vork hebben genomen. Maar hey,
soms ben je gewoon zo
opgebrand en uitgeput waardoor
de motivatie voor het afmaken
van je werkstuk over de
infrastructuur in Jakarta even ver
te zoeken is.
Ga op dat soort momenten
jezelf vooral niet haten en
zeggen dat je eerder hebt
moeten beginnen. Dan kom je al
helemaal in een vicieuze cirkel
terecht van niks doen en daar
‘sad’ van worden om vervolgens
niks te doen omdat je ‘sad’ bent.
Soms hebben we ook gewoon
wat werkdruk nodig om echt aan
de bak te gaan.
Diamonds are made under
pressure, right?
Liefs, Anke
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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.

Jongeren en wonen in Horst aan de Maas
Een paar weken geleden was ik samen met wethouder Vostermans op
bezoek bij jongerenkeet De Kelder in Grubbenvorst. Daar ben ik de
afgelopen jaren een aantal keren geweest om met hen in gesprek te gaan.
Vorig jaar kwam daar het onderwerp Starterswoningen ter sprake.
Dat was de aanleiding om weer
een afspraak te maken maar deze
keer samen met onze wethouder
die woningbouw in de portefeuille
heeft. Er ontspon zich al heel snel een
levendig gesprek over dit onderwerp.

beter over de bühne moeten krijgen
waar we allemaal mee bezig zijn en
wat er mogelijk is. Dit raakt namelijk
direct de leefbaarheid in alle kernen.
Als de jongeren naar Venlo of andere
Het riep veel vragen op. Wanneer
kernen buiten Horst aan de Maas gaan
komen er starterswoningen? Waar
verhuizen omdat ze hier niets (denken
komen die? Waar kan ik me inschrijven? te) kunnen krijgen, dan hebben we
Wat kosten die? Zit daar subsidie op?
een situatie die we met z’n allen niet
Kortom, een waslijst aan vragen wat
moeten willen en die ook niet nodig is.
aangeeft dat we bij die doelgroep toch Kortom; het was voor de wethouder en

mij een goed leermoment en tevens
een opdracht de informatievoorziening zo snel mogelijk te verbeteren.
Overigens zijn er nog heel veel andere
politieke onderwerpen de revue gepasseerd. Een mooie, leerzame maar
daarnaast zeker ook gezellige avond. En
zo blijft het mooi en zinvol om met de
inwoners in gesprek te gaan.
John Jenniskens,
raadslid Horst aan de Maas

Tevredenheid bij visie geluidsmaatregelen spoor
Bij de raadsvergadering van 21 november stond de stedenbouwkundige
visie ten behoeve van geluidsmaatregelen nabij het spoor op de agenda.
Deze maatregelen houden in dat geluidsoverlast voor inwoners nabij het
spoor wordt beperkt en voorkomen.
Een gevoelig agendapunt omdat
er meer overlast is dan enkel geluid.
Toch is de werkgroep, bestaande uit
direct belanghebbende inwoners,
tevreden met de samenwerking
met de gemeente en de resultaten.

De visie gaat met name in op het spoor
dat nabij Griendtsveen en Hegelsom
ligt en America splijt. Het gebied kenmerkt zich door een open landschap.
Ondanks dat het geluid zou dempen
zijn metershoge geluidsschermen hier

niet gewenst. Deze schermen zouden
het landschap te veel beïnvloeden.
De visie gaat hierop in door geluiddempende maatregelen te nemen bij
de bron, dus het spoor en de wielen
van de trein. Aanvullend daarop komt
er een laag geluidsscherm waarmee
het open karakter minimaal wordt beïnvloed. Deze maatregelen zijn niet voor
alle woningen voldoende. Maatwerk
blijft voor sommige woningen noodza-

kelijk. Maatregelen tegen geluidsoverlast spoor is een landelijk project van de
Rijksoverheid. Horst aan de Maas is een
van de eerste gemeenten die hiervoor
een visie gereed heeft. Hoewel er
landelijk geprioriteerd moet worden
vergroot dit de kans dat de maatregelen op redelijk termijn kunnen worden
uitgevoerd. ProRail maakt nu een
ontwerpplan en een begroting waarbij
de visie van de gemeente als uitgangs-

punt wordt genomen. Tevens wordt
getoetst of de gewenste maatregelen
ook effectief zullen zijn. Met de visie
die naar tevredenheid van inwoners
is hopen we dat realisatie niet lang
hoeft te duren. Wethouder Paul
Driessen heeft toegezegd met ProRail
in gesprek te blijven om de uitvoering
van de visie op schema te houden.
Bart Bertrams,
raadslid Essentie Horst aan de Maas

voorkomen als gemeente? Hierdoor
hebben bedrijven die wel betalen voor
mestafvoer te maken met een concurrentienadeel en reputatieschade.
In onze grensgemeente Deurne
hebben PA/GroenLinks, Transparant
Deurne en PvdA in november een
motie ingediend om handhaving tegen
mestfraude uit te breiden. De burgemeester van Deurne zei de motie te
ontraden omdat de verantwoordelijkheid bij de NVWA ligt, maar we

kunnen toch handhaven en vergunningen verlenen?
Deze week houdt PA/GroenLinks
een bijeenkomst met zo veel
mogelijk ’groene’ partijen uit de
regio om samen naar een oplossing
te zoeken. De feiten moeten boven
tafel. Wij praten mee want vervuild
grond- en oppervlaktewater bereikt
ons allemaal.
Eveline Baas,
D66 Horst aan de Maas

Noord-Limburg in de shit?
In Noord-Limburg en Brabant wordt ongeveer 16,5 miljard kilo mest
per jaar geproduceerd. Dat komt omdat in deze gebieden 60 procent van
alle Nederlandse varkens, 40 procent van de kippen en een zesde van alle
koeien verblijven.
Het gaat om een dermate grote
hoeveelheid mest dat het niet goed
is voor grond- en oppervlaktewater
om dit allemaal te gebruiken voor de
akkers. Daarom moet de mest worden
verwerkt en afgevoerd. Dit kost veel
geld. Stiekem, illegaal toch op het

land gooien is goedkoper. Begin dit jaar
concludeerde het Rijk dat 25 tot 40 procent van deze mest illegaal werd uitgereden. Het NRC schreef vorige week
dat “tweederde van de 56 belangrijkste
vervoerders, handelaren, verwerkers
en bemiddelaars van dierlijke mest in

Oost-Brabant en Noord-Limburg is veroordeeld, beboet of verdacht wegens
fraude met mest.” Te lezen is dat er
voor de show met lege mestwagens
wordt gereden en ook wordt gezegd
dat chauffeurs sjoemelen met apparatuur en mestmonsters. In de boeken
valt niks te zien. Het schijnt een netwerk te zijn van fraudeurs, waar ook
een bank bij betrokken is.
De vraag is nu: hoe kunnen we
gezamenlijk dit soort praktijken

Feestelijke
arrangementen
De decembermaand is weer in zicht en dat betekent dat de
vraag ‘wat doen we met de feestdagen?’ weer veelvuldig wordt
gesteld. Geef het werk dit jaar eens uit handen en schuif gezellig
aan bij één van de vele horecagelegenheden die met de feest
dagen de heerlijkste arrangementen aanbieden.
Naast het zingen van sinterklaasliedjes, het geven en ontvangen
van cadeautjes en over een paar weken het zetten van de kerstboom,
is gezellig samen aan tafel zitten iets dat niet mag ontbreken in
deze periode. Of dat nu thuis met niet-zelfgemaakte gerechten is, of
in een gezellige horecazaak waar je op je wenken wordt bediend.
Ga zitten, leun achterover en geniet van het lekkers dat de horeca
te bieden hebben.

Lo Solé

Maasbreeseweg 1
5975 BL Sevenum
info@ijssalonlosole.nl
077-4674919
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Met een glimlach van oor tot oor
Afgelopen week waren in onze gemeente door kanjers van vrijwilligers
drie hele mooie uitjes georganiseerd voor mantelzorgers.
Bijna vijfhonderd mensen op de
been die genoten van hapjes en een
troubadour in Swolgen, een heerlijke
maaltijd en toneel in Kronenberg en
de fantasievolle marktkraampjes door
studenten van CitaVerde in Hegelsom.

Diezelfde week bezochten vijftig
ouders van pubers de kroegentocht
voor ouders, een leerzaam inkijkje in
het uitgaansleven van de jeugd en
kwam een zaal vol mensen zich
informeren over deelname aan het

burgerhulpverleningsteam. En als kers
op de taart spraken de gemeenteraad
en het college een dag lang zeer diverse
burgerinitiatieven om van elkaar te
leren wat goed gaat in de samenwerking en waar verbetering mogelijk is.
De samenleving van Horst aan de Maas
bruist en borrelt, de kracht is enorm.
Al die vrijwilligers mogen van ons

rekenen op een overheid die ruimte
geeft, meedenkt en steunt waar het
nodig is. Met een glimlach van oor tot
oor doen wij die belofte vanuit de PvdA
Horst aan de Maas. Vanuit onze
betrokkenheid in de dorpen en wijken,
zoals Jan bij Siham, Ruud bij Laefhoes
America, Truus bij Kanz Tienray en
Piet bij club 63 weten we ook dat er

mensen zijn die niet aan kunnen
haken bij de vele activiteiten, die
daar een extra steun in de rug bij
nodig hebben of een stimulans om
mee te gaan doen. Als Partij van de
Arbeid hebben we daar oog voor,
want iedereen hoort erbij in een
gezond(st)e gemeente.
Fractie PvdA Horst aan de Maas

SP: Ruimte voor verdere verbeteringen
Tijdens de begrotingsbehandeling van oktober heeft de SP meerdere
voorstellen gedaan om het voor de burgers in onze gemeente nog beter te
maken. Naast handhavingsbeleid en bouw van goedkope huurwoningen,
in de vorige editie van HALLO al toegelicht, waren dit voorstellen op gebied
van zorgmijders en zorgverzekering.
Door de stijgende premies voor
zorgverzekeringen en een hoog eigen
risico zijn er steeds meer mensen met
een smalle beurs die de zorg gaan mijden. Een ernstige ontwikkeling die niet
alleen slecht is voor de gezondheid
van deze mensen, maar ook omdat
uiteindelijk de kosten voor de samen-

leving veel groter zullen zijn. Middels
een motie hebben we gevraagd om een
plan te ontwikkelen om zorgmijders op
te sporen en vervolgens hen een gepast
aanbod te doen. Ondanks dat er miljoenen in het Sociaal Domein over zijn,
werd de motie niet aangenomen. Ook
heeft de SP aandacht gevraagd voor een

collectieve zorgverzekering voor mensen
met een laag inkomen. Een dergelijke
verzekering via de gemeente bestaat al.
In de praktijk wordt er weinig gebruik
van gemaakt omdat deze duurder is dan
een normale verzekering. Met gedeeltelijke inzet van het overschot in het
Sociaal Domein denkt de SP mensen
met een heel laag inkomen te kunnen helpen door hen de mogelijkheid
te bieden gebruik te maken van een
collectieve zorgverzekering via de
gemeente met een duidelijk lagere premie of bijvoorbeeld een bijdrage in het

verplichte eigen risico. Daarbij kan men
ook denken aan automatische inning
van deze premie om te voorkomen dat
geld voor andere zaken wordt gebruikt.
Ook dit voorstel werd afgewezen. In de
voorbereidingen op deze begrotingsbehandeling konden partijen aangeven
wat ze in de begroting wilden terugzien.
Bij de daadwerkelijke bespreking van
eerder genoemde punten bleek helaas
van bereidheid echt iets te doen niets
meer over.
Bart Cox,
SP Horst aan de Maas

Samen de dag doornemen tijdens het koken

Ook binnen jouw budget
een keuken met bar

Gratis
montage
Als u uw keuken in
januari 2018 laat plaatsen*

Extra cadeaus:
het gehele jubileumjaar
een GRATIS

KitchenAid
+
vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken gekocht na 1 oktober 2017. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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SINTERKLAASACTIE
Los de puzzels op
Wie jarig is trakteert, dus ook Sinterklaas! De komende twee weken verschijnt in HALLO Horst aan de Maas
in elke editie een puzzel. De antwoorden op deze puzzels vormen een zin en het begin van een sinterklaas
gedicht. Maak het gedicht af en maak kans op een van de leuke prijzen!

beschikbaar gesteld door Welkoop Sevenum

2e prijs viergangen decembermenu (excl. drankjes)
beschikbaar gesteld door Restaurant Croonenborgh uit Kronenberg

3e prij gourmet compleet voor vier personen

Noteer het sinterklaasgedicht op de deelnemersbon en lever deze uiterlijk 4 december 09.00 uur in bij de inlever
punten, bij Kempen Media op Handelstraat 17 in Horst, of stuur je antwoorden via actie@hallohorstaandemaas.nl
onder vermelding van Sinterklaasprijsvraag. De uitslag wordt op donderdag 7 december bekendgemaakt in HALLO
Horst aan de Maas. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Woordzoeker

De eerste puzzel is een woordzoeker. Streep de volgende 34 woorden weg. Zet de overgebleven
letters in vakjes onder de puzzel. Deze letters vormen het eerste gedeelte van de oplossing.
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1e prijs cadeaubon van Aan de Drift in America
en een cadeaubon van Intertoys Horst
2e prijs 2 kaartjes van Jump XL in Horst
3e prijs cadeaubon van Intertoys Horst
6 t/m 8 jaar

beschikbaar gesteld door Keurslagerij Crist Coppens uit Horst

AMERIGO
BAARD
BANKETLETTER
BISSCHOP
BOEK
BOOM
CADEAUTJE
DAK
GEDICHT
HAARD
HAVEN
INTOCHT
KAPOENTJE
LIEDJE
MAAN
MARSEPEIN
PAKJESAVOND
PAKJESBOOT
PEEN
PEPERNOOT
PIETERBAAS
RING
SCHIMMEL
SCHOEN
SCHOORSTEEN
SCHUIMPJE
SPANJE
SPECULAAS
STAF
STOOMBOOT
STROOIGOED
SURPRISE
WUIVEN
ZAK

Bij deze editie van HALLO Horst aan de Maas zit een kleurplaat van
Sinterklaas en zijn pieten op de pakjesboot. Met onze sinterklaaskleurwedstrijd maak je kans op een extra sinterklaascadeau. Je mag kleuren, knippen,
plakken en alle materialen gebruiken die je wilt om de kleurplaat zo mooi
mogelijk te maken.
Om de kans op een prijs zo eerlijk mogelijk te maken, hebben we een
verdeling in drie leeftijdscategorieën gemaakt: tot en met 5 jaar, van 6 tot en met
8 jaar en van 9 tot en met 12 jaar. In elke categorie zijn er prijzen te winnen.

t/m 5 jaar

1e prijs tuinmeubelset

1/2

Plak- en kleur
wedstrijd

1e prijs 2 bioscoopkaartjes van Dok6 in Panningen
2e prijs 2 kaartjes van Jump XL in Horst
3e prijs cadeaubon van Intertoys Horst
9 t/m 12 jaar

1e prijs 2 bioscoopkaartjes van Dok6 in Panningen
2e prijs 2 kaartjes van Jump XL in Horst
3e prijs cadeaubon van Intertoys Horst
Mocht je per adres meer kleurplaten willen, bijvoorbeeld omdat je broertje
of zusje ook mee wil doen, dan kun je bij de inleverpunten die op de kleurplaten
staan een extra tekening ophalen. Per kind mag je één kleurplaat inleveren.
De kleurplaten moeten voor vrijdag 1 december ingeleverd 12.00 uur zijn. Dat
kan op de adressen die op de kleurplaat staan. Je mag de kleurplaat ook naar ons
opsturen: HALLO Horst aan de Maas t.a.v Sinterklaas kleurwedstrijd, Handelstraat
17, 5961 PV Horst. De uitslag wordt bekendgemaakt in HALLO Horst aan de Maas
van donderdag 7 december.

Inleverpunten
Dagwinkel America
Nusseleinstraat 2 America

Bakkerij Maison Lambi
Hoofdstraat 31 Meerlo

De Bloemerie
Ooyenseweg 5 Broekhuizenvorst

Buurtsuper Melderslo
Vlasvenstraat 4b Melderslo

Herberg De Morgenstond
St. Barbarastraat 35 Griendtsveen

Cafetaria ’t Hukske
Schadijkerweg 1 Meterik

Bakkerij Engels
Kloosterstraat 19 Grubbenvorst

Primera Sevenum
Pastoor Vullinghsstraat 31 Sevenum

Bloemsierkunt De Kogeldistel
Kogelstraat 62 Hegelsom

Café-Zaal-Cafetaria Wilhelmina
Mgr. Aertsstraat 16 Swolgen

Intertoys
Kerkstraat 5 Horst

Hipp Haarmode en visagie
Spoorstraat 37 Tienray

Basisschool De Kroevert
Meerweg 13 Kronenberg

HALLO Horst aan de Maas
Kempen Communicatie
Handelstraat 17 Horst

Bloome-Huuske Rosa
Markt 19 Lottum
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Set Up ongeslagen
Door: volleybalvereniging Set Up
De dames 1 van Set Up uit Meerlo speelden zaterdag 18 november hun zesde competitiewedstrijd van dit
seizoen. Om de reeks van ongeslagen wedstrijden te vervolgen, moesten ze de wedstrijd tegen MVC’64 DS1 uit
Vierlingsbeek winnen. Het werd 4-0.
De eerste set begon Set Up met
een voorsprong van 8-3. Na een
mindere fase liepen de standen weer
wat dichter naar elkaar toe, 10-10 en
14-10. Ondanks een rommelig spel
wisten de meiden van Set Up wel
steeds op voorsprong te blijven en
haalden deze set ook binnen, via 22-17,
met een stand van 25-17.
De tweede set begonnen ze
meteen weer sterk. Door een goede

servicedruk en een degelijk spel werd
deze set ook overtuigend gewonnen
met 25-14. Om deze wedstrijd alvast
binnen te slepen, moest Set Up de
derde set winnen. Deze set begon voor
de dames uit Meerlo nogal stroef en
op achterstand, 4-7. Deze mindere fase
werd ook weer heel snel omgezet, door
een goede servicedruk en weinig fouten
aan eigen kant kwam Set Up DS 1 weer
bij, 12-11, en wisten de dames deze set

overtuigend te beëindigen en binnen te
halen met 25-17.
Over de laatste set kunnen we kort
zijn. Er was weinig tegenstand meer
van MVC’64 DS 1. Set Up DS 1 deed
haar eigen ding en won deze set overtuigend en haalde het vijfde punt ook
binnen (9-4, 11-5, 25-8). Speler van
deze wedstrijd was Loes van de Pasch.
Volgende week speelt Set Up DS 1 om
14.45 uur in Hoogerheide.

Oxalis komt net tekort
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Voor Oxalis 1 stond zondag 19 november de tweede zaalwedstrijd op het programma. De dames reisden af naar
Schijndel om het daar op te gaan nemen tegen Avanti (S) 1. Net als een week eerder waren beide teams aan elkaar
gewaagd. Eindstand werd 20-15 voor Avanti.
In de eerste helft wisselden
doelpunten van beide ploegen elkaar af
waardoor het gelijk op ging. De dames
hielden het spannend, maar moesten
toch een tandje bij zetten wilden ze
over de tegenstander heen gaan.
Dit gebeurde niet waardoor Oxalis de
rust in ging met 9-8. Avanti was fel,
maar daardoor niet beter dan Oxalis.
Coach Wendy Theelen sprak de dames

dan ook toe niet te braaf te zijn.
Natuurlijk moest het niet te lomp
worden, maar feller mocht het zeker.
Wederom mocht ook de afronding
beter. Meteen in de tweede helft kwam
Oxalis terug en wist ze een voorsprong
van 10-11 te pakken. Helaas lukte het
niet deze uit te bouwen waardoor
Avanti weer terug kwam. De thuisploeg
wist in de laatste fase van de wedstrijd

te scoren op de momenten dat het aan
de kant van Oxalis niet lukte. Hierdoor
werd het verschil op het scorebord
groter, en het lukte Oxalis voor het
einde van de wedstrijd niet meer om
de achterstand weg te werken.
De dames grepen ook deze week net
naast de punten, maar ze zijn erop
gebrand door te gaan en hun plek in de
overgangsklasse te gaan handhaven.

Vogelmarkt in Meerlo
De maandelijkse vogelmarkt van Vogelvereniging de Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o. wordt gehouden op
zondag 26 november in zaal ’t Brugeind in Meerlo. De markt is voor bezoekers open van 09.30 uur tot 12.30 uur.
Op deze markt kan men vogels
kopen, verkopen en terecht voor alle
vogelbenodigdheden.
Bij verkoop van vogels is het

(Foto: NTR)

Intochtagenda
za
25
11

Melderslo
Tijd: 13.45
Locatie: kerkplein

Horst
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Blokhut Jong Nederland

zo
26
11

Griendtsveen
Tijd: 11.00 uur
Locatie: brug Ericaweg

Meerlo
Tijd: 13.30 uur
Locatie: ’t Brugeind

Hegelsom
Tijd: 14.30-17.00 uur
Locatie: zaal Debije

Grubbenvorst
Tijd: 15.00 uur
Locatie: veerpont

Duiven en kwartels worden niet
toegelaten zonder inentingsbewijs.
Neem voor meer informatie contact
op met M. van Osch op 0478 53 12 21.

verplicht dat de dieren worden aangeboden in daarvoor bestemde kooien.
Tevens worden er maximaal twee
vogels per kooi toegelaten.

Wittenhorst te laat bij les
Door: Henk Coppus, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De ontmoeting tussen de eerste voetbalteams van Schaesberg en Wittenhorst leverden, net als vorig seizoen,
geen punten op voor de gasten uit Horst. Het begin op zondag 19 november was echter zeer hoopvol, maar Horst
verslikte zich in de strijd om de topposities. Het werd 3-2.
Na een aftastend eerste kwartier
barstte de wedstrijd opeens in volle
hevigheid los. Via een steekbal stond
Marco Daniëls plots oog in oog met de
Schaesberger goalie. Zijn inzet werd
aanvankelijk gepareerd en belandde
voor de voeten van Willem Heijnen,
die de bal binnen liet glijden, 0-1.
Amper bekomen van de schrik
kroop Schaesberg een minuut later door
het oog van de naald toen opnieuw
Daniëls in kansrijke positie rakelings
naast schoot. De daaropvolgende
tegenaanval leverde de eerste domper
op voor Wittenhorst. Weifelend ingrijpen in de defensie werd door Benders
snel afgestraft, 1-1. Wittenhorst zette
aan tot een offensief, maar verder
onheil bleef de thuisploeg bespaard.
Schaesberg nam het initiatief over,
Wittenhorst had moeite met het fysiek
sterke spel, de balvaste Danny Latten
en de snelle buitenspelers. Het verloor
meer en meer de controle over de
wedstrijd. De even later in het centrum
aangespeelde Latten kon, als gevolg
hiervan geheel ongedekt, de 2-1 laten
aantekenen. Kort na rust leek de wedstrijd al snel beslist. Opnieuw onoplet-

tend verdedigen bracht Latten al snel
in stelling en deze wist daar makkelijk
raad mee, 3-1. Toen vervolgens Stevie
Hattu na een rode kaart na 52 minuten
kon inrukken, leek Schaesberg op rozen
te zitten. Wittenhorst begon, ondanks
het ondertal, plots met veel druk naar
voren te voetballen. Dit had na de 68e
minuut succes. Thom Derks lanceerde
Rob Zanders en deze kon de aanslui-

tingstreffer laten aantekenen, 3-2.
Wittenhorst rook haar kans en zette
Schaesberg met de rug tegen de muur,
maar de nauwkeurigheid verdween
meer en meer uit het spel. De aan alle
kanten krakende Schaesbergdefensie
hield stand. Schaesberg sleepte drie
dure punten over de finish, Wittenhorst
verslikte zich opnieuw in de strijd om
de topposities.

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

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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HZPC ook tweede weekend LWK op dreef
Door: zwemvereniging HZPC
Na de succesvolle resultaten van vorig weekend vertrok de wedstrijdploeg van HZPC op zaterdag 18 en
zondag 19 november wederom naar Maastricht voor het tweede deel van de Limburgse winterkampioenschappen. De zwemmers kwamen naar huis met elf gouden, twaalf zilveren en vijf bronzen medailles.
Net als vorig weekend zorgden
Tijn van Kuijk en Cas Verstegen weer
voor de meeste medailles. Zij behaalden samen maar liefs zes keer goud,
vier keer zilver en twee keer brons in
de leeftijdscategorie junioren 1.
Deze medailles gingen weer gepaard
met persoonlijke records. De overige
medailles bij de heren werden

behaald door Björn Piket. Hij won één
keer goud en driemaal zilver en
zwom bovendien persoonlijke records
op de 100 meter schoolslag en
400 meter wisselslag. Daniël Vlijt viel
net buiten de medailles, maar
bewees net als vorig weekend weer
in vorm te zijn, met onder andere
dikke persoonlijke records op de

50 vlinderslag en 100 vrijeslag.
Bij de dames senioren was het
podium van de 100 meter vlinderslag (net als vorig weekend de
200 meter vlinderslag) volledig
geel-zwart gekleurd, met Serafina
Vlijt goud, Manon Koster zilver en
Floor Weijmans brons. Floor behaalde
daarnaast een Limburgse titel op

de 200 meter vrijeslag. Zilveren
medailles werden gewonnen door
Maud Weijmans (200 rugslag),
Danee Verstegen (200 wisselslag bij
de junioren 1) en Serafina (50 vrijeslag en brons op de 200 wisselslag).
Ook Manon Koster behaalde nog een
bronzen medaille op de 50 schoolslag.
Op beide dagen werd de wedstrijddag afgesloten met een spannende estafette. De 4x200 meter
vrijeslag bij de dames jeugd werd
overtuigend gewonnen door het team

van HZPC, bestaande uit Ilse Swinkels
(in een persoonlijk record), Anna
van Kuijk, Manon van der Wielen en
Pleun van den Bergh. Bij de senioren dames werden Maud Weijmans,
Serafina Vlijt, Imke van den Hoef
en Floor Weijmans tweede op deze
afstand. Op de 4x100 meter wisselslag werden Isa Curvers, Anna, Manon
W en Pleun bij de jeugd derde en het
dames seniorenteam (Imke, Manon K,
Serafina en Floor) won de gouden
medaille.

Sparta’18 verliest in slotfase Djow Joris Limburgs
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Op bezoek bij EFC in Eersel is het het eerste herenteam van Sparta’18 uit Sevenum op zondag 19 november
niet gelukt om een punt mee naar huis te nemen. De rood-witten verloren met 2-0 van de nummer twee in de
competitie.
Op een zwaar en moeilijk
bespeelbaar veld gebeurde de eerste
helft vrij weinig. De eerste twintig
minuten was er druk vanuit de
Spartanen richting het EFC doel.
Daarna was EFC sterker, wat resulteerde in veel balbezit. Verder dan
enkele mogelijkheden kwamen beide
ploegen voor rust niet. Na rust was

EFC sterker. Behoudens een korte fase,
waarin Sparta’18 een tweetal goede
mogelijkheden kreeg in de persoon
van Thijs Janssen en Tom Spreeuwenberg, was het EFC dat de lakens
uitdeelde. De voorwaartsen van EFC
strandden veelal rond het zestienmetergebied. EFC was vooral gevaarlijk
via corners en standaardsituaties. In

de 80e minuut kopte EFC uit een
corner de 1-0 binnen. Voorafgaand
werd een overtreding gemaakt die
door de scheidsrechter over het hoofd
werd gezien. Na de 1-0 ging Sparta’18
meer risico nemen en counterde EFC in
blessuretijd naar de 2-0. Over de
gehele wedstrijd gezien een terechte
overwinning.

kampioen judo

Door: Judoclub Jigoro Kano
De Limburgse kampioenschappen judo vonden onlangs plaats in
Roermond. Vanuit judovereniging Jigoro Kano uit Sevenum deed ook een
aantal judoka’s mee. Het niveau lag erg hoog en de judoka’s hebben het
erg goed gedaan.
De club heeft er een Limburgs
kampioen bij. Djow Joris (6) wist al
zijn tegenstanders te verslaan en
mag zich nu beste van Limburg in zijn
categorie noemen. Ook Rien Dirckx

wist een podiumplek te veroveren en
eindigde als derde. Ook Jayden, Sven,
Bram, Jop, Romy, Vera, Maartje, Jens
en Bram die net naast het podium
eindigden, hebben het goed gedaan.

BROMMOBIEL met AM rijbewijs

uw brommobieldealer in de regio
WEJEBE Blitterswijck bv
*Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Niet geldig i.c.m. andere acties of inwisselbaar tegen contanten.

LET OP! HEEFT U
NOG RECHT OP EEN
BRILVERGOEDING?

Oude Heerweg 23
5863 AC Blitterswijck
Tel: 0478 532 444
www.wejebe.nl

is wegens uitbreiding van ons
team op zoek naar een:

VRAAG ER NAAR!

teeltmedewerker

m/v

• wij bieden een afwisselende baan met
alle voorkomende werkzaamheden in
onze champignonkwekerij
• fulltime dienstverband
• goede enthousiaste en flexibele inzet

VESTIGING HORST - ST. LAMBERTUSPLEIN 2 - TELEFOON (077) 820 02 62

KOM, KIJK EN BEWONDER

CAMPSOPTIEK.NL

Heb je interesse of wil je nog meer
informatie bel of mail dan naar ons.
Sikes Champignons BV
Rouwkuilenweg 43, 5813 BH Ysselsteyn
06 - 29 50 19 29 • karin@sikes.nl
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Enthousiaste Commercieel medewerker
Commercieel medewerker binnendienst
verkoop-binnendienst
Huislijn Kantoormeubelen B.V. is een groothandel in kantoormeubilair
en verkoopt
producten
project- en designmeubilair
enhaar
verkoopt
haar
middels
eenmiddels
uitgebreid
in Nederland
België. Het
ontwerpen
& ontwikkelen
van
producten
een dealernetwerk
uitgebreid dealernetwerk
in en
Nederland
en België.
Het ontwerpen
& ontwikkelen
de
vindtvindt
plaats
in Nieuw-Bergen.
De productie
is veelal
ondergebracht
bij internationale
vanproducten
deprijslijst
producten
plaats
in Nieuw-Bergen.
De productie
is veelal
ondergebracht
bij internationale
partners (o.a. in Duitsland, Frankrijk, Italië en Turkije). Wij groeien en zijn daarom per direct op zoek naar
Wij
en zijn medewerker
daarom per direct
op zoek naar een Commercieel medewerker binnendienst.
eengroeien
Commercieel
verkoop-binnendienst.

America maakt korte metten
met BVV
Door: voetbalvereniging AVV America
Het eerste team van AVV America maakte zondag 19 november korte metten met koploper BVV uit
Blitterswijck. In een rommelige wedstrijd was America de betere ploeg en wist via enkele snelle
uitvallen de defensie van de koploper vier keer te verschalken. De defensie van America hield goed
stand en de ruime overwinning, 4-1, was verdiend. America voegt zich hierdoor bij de subtop in de 5e
klasse E. (Foto : Hay Mulders)

Functieomschrijving
Als commercieel medewerker binnendienst
ben je dagelijks
het aanspreekpunt
voor de bestaande
verkoop-binnendienst
ben je dagelijks
het aanspreekpunt
voor de beklanten.
adviseert
ze over
prijzen, levertijden
en orderverwerking
brengt offertes uit.inOok
je verantwoordelijk
voor
staande Je
klanten.
Je bent
verantwoordelijk
voor de
het ben
systeem
alsmede alle daaruit
de
orderverwerking
in het systeem
alsmede alle
daaruit
voortkomende
handelingen.
voortkomende
administratieve
handelingen.
Je werkt
nauw
samen metadministratieve
het verkoop-team.
Je werkt nauw samen met het verkoop-team.
Jouw profiel
Jouw
profielMBO werk- en denkniveau
• Minimaal
• MBO
werken denkniveau
Ervaring
in een
vergelijkbare functie is een pré maar niet noodzakelijk
• Ervaring
in een vergelijkbare
functie
Stressbestendig,
zelfstandig en
nauwkeurig
• Beheersing van Nederlandse en
taal
woord en geschrift
taalEngelse
in woord
eningeschrift
• Goede communicatieve vaardigheden
• Klantgericht, enthousiast en flflexibel
exibel
• Stressbestendig,
zelfstandig
en nauwkeurig
Hands-on-mentaliteit,
accuraat,
betrouwbaar en collegiaal
• Hands-on-mentaliteit, accuraat, betrouwbaar en collegiaal
• Bezit van rijbewijs-B
Wat bieden wij jou
Wat
bieden
wij jou
• Fulltime
functie
voor 40 uur per week
• Fulltime
functie
voor 40 uur
week
Uitdagende,
dynamische
enper
afwisselende
functie met uitzicht op lang dienstverband
• Uitdagende
afwisselende
meten
uitzicht
op lang dienstverband
Een prettigeen
werksfeer
in eenfunctie
leuk team
met enthousiaste
collega’s
• Een
prettige
werksfeer
met enthousiaste
collega’s
Goede
primaire
en secundaire
arbeidsvoorwaarden
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Herken jij je in deze profielschets en wil jij graag deel uit
maken
ons team,
dan
benelschets,
jij de kandidaat
wekandidaat
zoeken! die wij zoeken!
Herkenvan
jij jezelf
in deze
profi
dan bendie
jij de
Stuur
Stuur je
je CV
CV met
met motivatiebrief
motivatiebrief voor 15 april 2017 naar:
voor 25 november 2017 naar:
Huislijn Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers
Industrieterrein De Flammert 1214
5854 NC Nieuw-Bergen
Of per e-mail naar c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl

www.huislijnkantoormeubelen.nl
www.berenn.nl
Follow us at
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Gelijkspel heren Sporting ST
in Stevensbeek
Door: voetbalvereniging Sporting ST
De eerste herenteams van voetbalverenigingen Sporting ST Swolgen-Tienray en SVS uit Stevensbeek stonden
zondag 19 november tegenover elkaar. Er ging een vinger uit de kom en er werd een enkel omgeslagen bij de
gasten van Sporting ST, maar de wedstrijd eindigde uiteindelijk in 1-1.
Al na zeven minuten sloeg de
schrik toe, toen er bij Bram een vinger
uit de kom ging. Na een paar minuten
blessurebehandeling kon Bram weer
verder. Na twintig minuten was het
eerste kansje voor SVS. Ramon sloeg
twee minuten later zijn enkel om, maar
kon toch verder spelen. Na een half uur
kwam er een eerste mogelijkheid voor
Sporting via Sven Beurskens.
Een minuut later ontstond er via
een voorzet van Sven Kerstjens een
kans voor Jur. Maar Jur kopte net onder
de bal door. In de counter werd SVS
gevaarlijk, maar dit werd opgelost
door Rene. Na veertig minuten kwam

SVS op voorsprong. In de 45e minuut
kreeg Sporting een vrije trap aan de
rechterkant. Deze werd bij de tweede
paal neergelegd en viel binnen,
zonder dat de bal aangeraakt werd.
Doelpuntenmaker was Marco Pennings.
Vlak daarna viel Sven Beurskens uit,
die werd vervangen door invaller Tim
Hodzelmans. De ruststand was 1-1.
De tweede helft was net bezig
toen via een goede bal van Ramon een
kans voor Jur ontstond. Na 55 minuten
werd Ramon vervangen door Marco
Cornelissen. In de 60e minuut maakte
Pim een harde overtreding, waarvoor
hij een gele kaart kreeg. Na een goede

pass van Rik kwam Marco voor de keeper. Door de redding van de doelman
bleef de stand gelijk. Na 75 minuten
liet Sporting ST weer van zich horen.
Door een voorzet van Marco kon Jur op
goal koppen. Ook daar kon de keeper
weer redden.
Vervolgens kwam ST goed weg.
Een buitenspelgoal werd afgekeurd.
Vlak voor tijd kreeg de thuisploeg nog
een kans via een afstandsschot.
Maar via Bram en de paal ging de
bal naast. Vervolgens kreeg SVS nog
een paar corners, maar echt gevaarlijk
werd het niet meer. De eindstand was
en bleef 1-1.

Rolluiken voor
aan uw woning

is op zoek naar een
•
•
•
•

Melderslose korfbalsters. De ploeg
liep opnieuw uit, dit keer tot 9-15.
SV Melderslo had het zwaar, maar
bleef knokken voor wat het waard
was en wist de schade daardoor te
beperken.
Winst zat er echter niet meer in
en bij een stand van 13-16 klonk het
eindsignaal.

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

C2C
chauffeur

m/v

het salaris is volgens CAO beroepsgoederenvervoer.
de werktijden zijn in dagdienst.
wij vragen een zelfstandige en flexibele inzet.
fulltime of parttime. Dit is in overleg mogelijk

Heb je interesse of wil je nog meer informatie?
Mail dan naar info@sikes.nl
Gesitrans C2C BV, Rouwkuilenweg 43,
5813 BH Ysselsteyn, 06 - 29 50 19 29

Intreentofhiël
Schon hôrster
verhale

Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 19 november tegen ODC 1 uit Ommel en Asten.
Tijdens de laatste confrontatie verloor SV Melderslo met ruime cijfers, dus de ploeg had nog wat recht te zetten.
De wedstrijd werd gespeeld in sporthal De Berkel in Horst. De stand werd 13-16.
tegen elkaar op. SV Melderslo was nu
ook fel en kwam terug tot 8-8, maar
het was ODC dat voor rust de
voorsprong pakte. Bij een stand van
8-10 gingen de ploegen de kleedkamers in. Na rust leek SV Melderslo in
eerste instantie sterk door te gaan.
De ploeg maakte de 9-10 maar daarna
was ODC fysiek te sterk voor de

Zonwering
voor binnen

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL

Geen punten voor
SV Melderslo-korfbalsters
Waar ODC enorm fel aan de
wedstrijd begon, leek SV Melderslo
in de beginfase nog niet helemaal
wakker. Binnen enkele minuten keek
het tegen een 0-3 achterstand aan.
Na een time-out stond SV Melderslo
echter weer op scherp en begon het
aan een inhaalrace. De rest van de
eerste helft gingen de ploegen gelijk

Zonwering
voor buiten

Beide
buk skes
same:

€ 17.95

Te verkriëge beej:
•
•
•
•
•

Liesbeth’s Grandcafé
Plus
VVV
Bruna
Buurtsuper Maelderse

•
•
•
•

zaal Debije Haegelsum
café Kleuskens Miëterik;
Dagwinkel Amaerica;
Herberg De Morgenstond
Griendtsveen
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Eerste puntenverlies
Wittenhorstdames
Door: Richard Aben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Na het pakken van de periodetitel een week eerder, speelde het eerste damesteam van Wittenhorst uit Horst
zondag 19 november thuis tegen de nummer 6, ZSV uit Deurne. De Horster dames verloren voor het eerst de punten.
Het werd 2-4.

Magazijn-/montagemedewerker
Huislijn Kantoormeubelen B.V. is een groothandel in kantoormeubilair en verkoopt haar producten
middels een uitgebreid dealernetwerk in Nederland en België. Het ontwerpen & ontwikkelen van
de producten
vindt plaats in Nieuw-Bergen. De productie is veelal ondergebracht bij internationale
prijslijst
partners (o.a. in Duitsland, Frankrijk, Italië en Turkije).
Wij groeien en zijn daarom per direct op zoek naar een magazijn-/montagemedewerker.
Functieomschrijving
Als magazijn-/montagemedewerker ben je dagelijks verantwoordelijk voor de montage van
kantoormeubilair in ons magazijn. Ook het op locatie plaatsen van binnenkomende goederen,
orderpicking, alsmede het assisteren bij laden en lossen behoren tot je werkzaamheden.
Jouw profiel
• VMBO werk- en denkniveau
• Ervaring met montage- en magazijnwerkzaamheden
• Zelfstandig kunnen werken
• Hands-on-mentaliteit
• Accuraat en betrouwbaar
• Collegiaal
• Technisch en logistiek inzicht
• Bezit van rijbewijs-B
• Diploma reach-heftruck is een pré

aansluitingstreffer uit een penalty.
Michelle de Wit schoot de bal onhoudbaar binnen. Met een gelijkspel in het
vooruitzicht werd er aanvallend
gewisseld bij Wittenhorst. Een spannende slotfase brak aan, waarin ZSV uit
een counter de wedstrijd op slot
gooide, 2-4. Wittenhorst blijft koploper
in de derde klasse E.

Melderslo doet zichzelf
tekort

Herken jij
in deze
profielschets,
dan ben
de kandidaat
die wedie
zoeken!
jij je
jezelf
in deze
profielschets,
danjijben
jij de kandidaat
wij zoeken!

Huislijn Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers
Industrieterrein De Flammert 1214
5854 NC Nieuw-Bergen
Of per e-mail naar c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl

nog volop gescoord. Binnen vijf
minuten vergrootte ZSV de voorsprong
naar 0-2. Wittenhorst kwam terug tot
1-2 door een doelpunt van Michelle de
Wit na een goede actie van Sanne
Janssen. In de 72e minuut liep ZSV
weer verder uit. De 1-3 werd binnengewerkt. Tien minuten voor het einde van
de wedstrijd maakte Wittenhorst de

Periodetitel naar lachende derde

Wat bieden wij jou
• Fulltime functie voor 40 uur per week
• Uitdagende en afwisselende functie met uitzicht op lang dienstverband
• Een prettige werksfeer met enthousiaste collega’s
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Stuur
met motivatiebrief
Stuur je
je CV
CV met
motivatiebrief voor 12 augustus 2017 naar:
voor 25 november 2017 naar:

Al na tien minuten keek Wittenhorst tegen een achterstand aan.
ZSV brak door de verdediging en
benutte de kans, 0-1. De eerste helft
maakte ZSV het spel en daardoor liep
Wittenhorst achter de feiten aan.
Vlak voor rust begon Wittenhorst beter
te spelen en creëerden de dames nog
een enkele kans. Na de rust werd er

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

r
Al mee ar
ja
dan 23 st!
r
o
in H

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01

Restaurant het Maasdal is op zoek naar

zelfstandig werkend
kok en een hulpkok (m/v)
een oproepkracht
in de bediening (m/v)
hoofdzakelijk voor de weekenden

een

en bij drukte door de week.

Heb je geen 9/5 mentaliteit en weet jij van aanpakken, dan horen
wij graag van je. Horeca-ervaring is wenselijk.
Stuur je sollicitatie en cv naar info@restauranthetmaasdal.nl
of bel (077) 398 22 33. Je kunt natuurlijk ook gezellig even binnen
lopen als je geÏnteresseerd bent.
Team het Maasdal

Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Ze kon zondag 19 november het periodekampioenschap binnenhalen bij puntverlies van Belfeldia, maar dan
moest het eerste herenvoetbalteam van SV Melderslo wel zelf winnen van SVEB uit Broekhuizenvorst. Doordat het in
Melderslo 1-1 werd en Belfeldia verloor van Oostrum, ging Oostrum er als lachende derde met de periodetitel
vandoor.
De kansen waren in de eerste
helft, die van beide zijden pover
voetbal opleverde, spaarzaam. Jeroen
Kallen en Stijn Vullings namens
Melderslo en Giel Seuren en Maik
Vermazeren aan SVEB-zijde hadden
kansen. Het vizier stond echter niet
scherp of beide keepers Bas van
Westerveld en Ruben Paardekooper
stonden een doelpunt in de weg.
In de tweede helft zette Melderslo

steeds meer druk naar voren en kwamen er volop kansen. Bart Verheijen
vergat te scoren na een actie en Jeroen
Gubbels stuitte op de SVEB-goalie. In de
68e minuut was het dan toch raak.
Uit een corner knikte Bart Theeuwen
de 1-0 binnen. Melderslo bleef de
aanval zoeken en SVEB wankelde,
maar keeper Paardekooper of een
slechte afronding stonden een doelpunt
in de weg. SVEB was tot verdedigen

gedwongen, maar wist in een van de
weinige counters na een misser in de
Melderslo defensie de 1-1 op het scorebord te zetten door Dean Crompvoets.
Melderslo zette aan voor een slotoffensief, maar wist het net niet meer
te vinden. Lachende derde was deze
middag Oostrum dat door haar winst op
Belfeldia zowel Belfeldia als Melderslo
voorbij stak en de periodetitel binnensleepte.

Hegelsom na rust langs
Kwiek Venlo
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Het eerste team van VV Hegelsom is erin geslaagd om zondag 19 november op eigen veld de mannen van
Kwiek Venlo te verslaan. In een redelijke saaie eerste helft waarin de brilstand werd genoteerd, gebeurde vrij
weinig, maar na rust werd het verschil gemaakt en scoorden de mannen uit Hegelsom maar liefst drie keer.
Eindstand 3-0.
Hegelsom die de wedstrijd als
nummer laatst van de competitie
begon, met drie punten achterstand
op Kwiek Venlo, wilde graag aansluiten
bij de middenmoot van de competitie
en dus moest er gewonnen worden op
eigen veld. In de eerste helft wisten beide ploegen de wedstrijd niet
echt te domineren en daar kwamen
ook niet echt grote kansen uit voort.
Daarom gingen beiden ploegen thee
drinken zonder dat er nog een bal in
het doel gevallen was. In de tweede
helft kwam Hegelsom feller uit de

kleedkamer, maar wist dit nog niet
te benutten. Nadat er enkele wissels
plaatsvonden kreeg Hegelsom grotere
kansen. Dit resulteerde uiteindelijk in
de bevrijdende maar verdiende 1-0.
De ingevallen Dorian Teensma schoot
de bal achter de doelman van Kwiek
Venlo, 1-0. Hegelsom bleef niet stil
zitten en parkeerde alles behalve de
bus. Ze gingen door en wilde nogmaals
scoren. Jordi Geurts die een sterke
wedstrijd speelde ging zijn mannetje
met enige regelmaat voorbij en testte
daarbij de doelman van Kwiek een

aantal keer. De 2-0 viel uiteindelijk
nog, Guido Kauffeld tekende voor
de 2-0 en de wedstrijd was zo goed
als gespeeld. Als kers op de taart
scoorde de sterk spelende Jordi Geurts
de allesbeslissende 3-0. Een cadeau
voor zijn sterke wedstrijd maar ook
een cadeau voor het team, bij deze
virtuele stand ging Hegelsom namelijk
Kwiek Venlo op doelsaldo voorbij op
de ranglijst. Het bleef uiteindelijk 3-0
waardoor Hegelsom gestegen is naar
de negende plaats met negen punten.
Een extra oppepper voor Vak-9.

Scheidsrechter deelt ervaringen
Scheidsrechter Ed Janssen is dinsdag 28 november te gast bij Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray.
De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van de verenging en start om 19.30 uur.

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

Ed Janssen vertelt over zijn ervaringen met het leiden van wedstrijden op
het hoogste niveau. Hij leidt al sinds
2005 eredivisiewedstrijden.

Ed Janssen gaat onder meer in op de
toepassing van de spelregels, maar hij
staat ook stil bij de vraag: ‘Hoe ga je in
het veld om met mondige en kritische

spelers?’ Ook deelt hij met behulp van
televisiebeelden zijn visie en ideeën.
Tijdens de avond is er gelegenheid tot
het stellen van vragen.
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Sint Caecillia sluit
jubileumjaar af

Optreden Monique
Klemann Trio

Muziekvereniging Sint Caecilia sloot zaterdag 18 november haar 100-jarig jubileumjaar af met een reünieconcert. Tijdens dit concert werden stukken uit de oude doos gespeeld en werd het jubileumboek gepresenteerd.

Zangeres Monique Klemann staat op zondag 26 november op het
podium van Cambrinus in Horst. Vanaf 16.00 uur verzorgt zij een
optreden.

In totaal werden deze avond zeven
stukken gespeeld die de vereniging de
afgelopen honderd jaar eerder speelde.
Een van de stukken werd opgedragen
aan oud-dirigent Dominique Schreurs,
die onlangs overleed.

Later op de avond werd het jubileumboek gepresenteerd. Scheidend
burgemeester Kees van Rooij overhandigde deze aan Ab Rongen, zoon van
meister Rongen, de oprichter van St.
Caecillia. Ab droeg veel materiaal bij

aan het boek. Van Rooij nam ook zelf
nog woord, waarin hij vertelde dat
het belangrijk is voor de gemeente
om de maatschappelijke waarde van
de muziekvereniging voor ogen moet
houden.

’t Gasthoês

Johnny Cash Tribute
door Def Americans
De Brabantse band Def Americans staat op zaterdag 25 november op het podium bij Kukeleku in Horst. De band
brengt een tribute aan Johnny Cash en speelt tijdens de theatervoorstelling een groot aantal nummers uit het
repertoire van Johnny Cash en June Carter.
Johnny Cash is een Amerikaanse
Rocklegende uit de jaren 70 die
bekend werd door het album
American Recordings. Dit album,
gevuld met een verzameling aan
sober uitgevoerde akoestische
nummers, wordt gezien als de kroon

op het werk van Cash. Toch moet,
volgens Def Americans, het overige
werk van Cash niet onderschat
worden. Daarom voeren zij naast de
American Recordings nummers,
ook andere nummers uit en staan er
ook duetten van Johnny en June,

gospels en American Songbook
materiaal op de setlist. De voorstelling
‘Johnny Cash, American Recordings’ is
op zaterdag 25 november om
20.00 uur te zien en te horen in
’t Gasthoês in Horst. Kijk voor meer
informatie op www.kukeleku.com

Klemann is vooral bekend als
zangers van Loïs Lane, waarmee ze
een aantal hits scoorde. Ook was ze
tot voor kort lid van de band ‘Girls
Wanna Have Fun’ en toerde Monique
in 1990 zes weken met Prince door

Europa, als voorprogramma.
Tijdens het optreden in Cambrinus
wordt Monique begeleid door de
gitaristen Jeroen den Hengst en Astrid
Akse. Meer informatie is te vinden op
www.cambrinusconcerten.nl

Kerstconcert
Grubbenvorster
Mannenkoor
Het Grubbenvorster Mannenkoor organiseert op woensdag
13 december een kerstconcert. Het concert vindt plaats om 19.00 uur in
de parochiekerk van Grubbenvorst.
Tijdens het concert zijn er
gastoptredens van het Meuleveld
Kinderkoor uit Horst, Gemengd
Zangkoor Animato uit Horn, Duo Chapieter, Jacqueline Fijnaut (sopraan),
Jacueline Harthoorn (trompet) en
Hans Bouten, Rutger Willemsene en
Peter van Dooren (percussie).

Ook het Grubbenvorster Mannenkoor zelf treedt op onder leiding van
dirigente Oksana Bos-Baljva.
Het geheel wordt begeleid op orgel
en piano door Geert Verhallen.
Meer informatie over het kerstconcert
van het Grubbenvorster Mannenkoor
is te vinden op www.GMK88.nl

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

Voor ons team in Grubbenvorst zijn wij op zoek naar een

Trainee Assistent Locatiemanager (m/v)
40 uur per week

Werkzaamheden
De Trainee Assistent Locatiemanager zal eerst diverse orderhandling, logistieke en
administratieve taken uitvoeren, alvorens door te groeien naar Assistent Locatiemanager.
Als Assistent Locatiemanager zorg je voor de algemene aansturing binnen de vestiging bij
afwezigheid van de locatiemanager. Hierbij stuur je de productiemedewerkers aan en zorg je
voor een optimale orderdoorloop en -uitvoering. Verder draag je zorg voor alle interne en externe
logistieke afhandelingen. Als Assistent Locatiemanager ben je verantwoordelijk voor het gehele
reilen en zeilen binnen de locatie. Ook ben je aanspreekpunt voor leveranciers, klanten en
collega’s bij afwezigheid van de locatiemanager.
Wij zoeken iemand die
• een afgeronde MBO opleiding heeft, bij voorkeur richting tuinbouw of logistiek;
• minimaal twee jaar relevante werkervaring heeft in een soortgelijke functie;
• afﬁniteit met en kennis heeft van de tuinbouwsector;
• accuraat, stressbestendig, oplossingsgericht en een teamspeler is;
• helder en direct communiceert;
• een goede beheersing van Nederlandse, Engelse en Duitse taal heeft;
• een ﬂexibele en dienstverlenende instelling heeft.
Werken bij
Van der Knaap is een groep van ondernemingen gespecialiseerd in het ontwikkelen van
hoog-waardige oplossingen voor beworteling en groei. Van der Knaap Groep is in korte tijd
uitgegroeid tot de top in de professionele tuinbouw, zowel nationaal als internationaal. Binnen
Van der Knaap staan innovatie, klantgerichtheid en collegialiteit centraal.
Jouw reactie
Ben jij de collega naar wie wij op zoek zijn? Reageer dan door jouw CV en motivatiebrief te
mailen naar: Nicole Koreman via HR@vanderknaap.info. We kijken ernaar uit van je te horen!
Neem voor informatie over deze functie contact op met Dave Martens, tel. 077-3661373.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld.

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben
dagelijks bezig met doodgewone zaken.
Mijn bedrijf Consendo, uw steun voor
nu en later, begeleidt mensen rondom
verliessituaties met als doel om ze zolang
mogelijk zelf de regie in hun persoonlijke
situatie te laten behouden.

Eigen bijdrage zorg en regelgeving
Zoals in de vorige column over schenken al aangegeven is de hoogte van
de eigen bijdrage van de zorg onder andere afhankelijk van de hoogte
van uw vermogen. Daarnaast is uw verzamelinkomen bepalend voor de
hoogte van de eigen bijdrage. Deze twee factoren, verzamelinkomen
en vermogen, bepalen derhalve hoeveel u moet betalen indien u in de
zorg terecht komt. Uitgangspunt voor deze berekening is het vermogen
van 2 jaar geleden, het zogenaamde peiljaar. Dit betekent dat indien
men in 2017 wordt opgenomen in een zorginstelling men voor de eigen
bijdrage teruggaat naar het vermogen van 2015.
De eigen woning speelt een aparte rol. Pas bij verkoop of indien de
woning langer dan 2 jaar onbewoond is c.q. te koop staat, telt de eigen
woning mee als vermogen voor de berekening van de eigen bijdrage
van de zorg. Zolang u of één van u beiden in de woning woont, telt deze
niet mee als vermogen voor de eigen bijdrage.
De eigen bijdrage wordt berekend indien u een voorziening vanuit de
gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ontvangt, dan
wel een beroep doet op de Wet Langdurige Zorg. De hoogte van de eigen
bijdrage is afhankelijk van de soort voorziening (WMO) of de indicatie
(WLZ). Indien u van de WMO naar de WLZ gaat, kan dit tot problemen
leiden. Dit wordt de zogenaamde “zorgval” genoemd. Denk hierbij aan
de situatie dat u nog thuis woont en gebruik maakt van voorzieningen
vanuit de WMO, maar dat opname in een zorginstelling onvermijdelijk
is. Door plaatsing op een wachtlijst voor een zorginstelling kan dit
gevolgen hebben voor de voorzieningen vanuit de WMO.
Meer weten?
Wilt u meer weten over eigen bijdrage zorg en “zorgval”? Kom naar onze
gratis informatieavond op 28 november 2017 bij Gasterij Bergerbaan of
neem contact met ons op: T: 077 3031070 of E: info@consendo.nl
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Tabletcafé BiblioNu Horst
BiblioNu Horst organiseert op zaterdag 25 november van 10.00 tot 13.00 uur een tabletcafé. Tijdens dit tabletcafé is het mogelijk om alles te weten te komen over de nieuwste apps, handige functies op de tablet, smartphone
en e-reader en er is de mogelijkheid om vragen te stellen over de technologie.
In het tabletcafé zijn studenten
aanwezig die de deelnemers helpen
met de tablets, smartphones en
e-readers. Zij beantwoorden vragen en
geven uitleg over zowel nieuwe als
oudere technologie. Deelnemers

onderling kunnen elkaar ook helpen.
Het tabletcafé is geen workshop of
cursus. Het is een samenkomst van
enthousiaste gebruikers die graag
meer willen weten over hun apparaten
of hun kennis willen delen. Het mee-

nemen van een opgeladen apparaat
wordt aangeraden en ook het weten
van gebruikersnaam en wachtwoord is
nodig. Dit is handig bij het installeren
van nieuwe apps. Deelname aan het
tabletcafé is gratis.

Herdenking bevrijding
bij De Locht
Melderslo werd op 23 november 1944 bevrijd van de Duitser overheersers. Op zondag 26 november wordt dat feit herdacht bij Museum De Locht.
Op het terrein van het museum staan ongeveer 25 historische legervoertuigen opgesteld, waaronder een tank en een originele militaire zendinstallatie.
Schoolkinderen worden om
11.30 uur met militaire voertuigen bij
de kerk opgehaald. Van daaraf trekt de
stoet, voorafgegaan door doedelzakspelers, richting De Locht. Bij het
museum wordt een lezing gehouden
door Hans Steenmetz, kenner van wat
er zich tijdens de oorlog in de streek

heeft afgespeeld. Verder is er muziek
van doedelzakspelers en de Andrew
Sisters brengen liedjes uit de bevrijdingstijd te gehore. Ook is er een
tentoonstelling met foto’s en platen uit
de oorlogstijd.
Het middagprogramma begint om
13.00 uur.

Kinderworkshop stof bedrukken
In Museum de Kantfabriek in Horst vindt op woensdag 29 november een kinderworkshop stof
bedrukken plaats. Bij de twee uur durende workshop wordt met een eigen gemaakte stempel of
sjabloon en verf een lapje stof bedrukt. De stempel wordt vervolgens om een glazen potje gedaan,
zodat een sfeerlicht ontstaat. De workshop bij Museum de Kantfabriek is bedoeld voor kinderen in de
leeftijd van 6 tot 12 jaar en duurt van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur. Neem voor meer informatie of om
aan te melden contact op via cursus@museumdekantfabriek.nl

CSI de Peelbergen Tour 23 - 26 November 2017
INTERNATIONALE SPRINGWEDSTRIJD OP EQUESTRIAN CENTRE de PEELBERGEN

GRATIS ENTREE
donderdag 23 november
13.00 - 20.00 uur
Internationale rubrieken
Restaurant alle dagen geopend

vrijdag 24 november
08.30 - 20.30 uur
Ranking proef &
internationale rubrieken

zaterdag 25 november
09.30 - 20.30 uur
Internationale rubrieken
aansluitend feestavond met
DJ Stijn

zondag 26 november
08.30 - 18.00 uur
Finales
Grote Prijs (aanvang 15.15 )

Travers 5 | 5976 PL | Kronenberg |www.peelbergen.eu | info@peelbergen.eu
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Hitmaestro genomineerd
voor Party Award

cultuur 29

Benefietconcert
SjanTé in Horst

Stijn Bastiaansen (22) uit Horst, voor veel mensen beter bekend als Hitmaestro, is dit jaar voor het eerst
genomineerd in de categorie ‘opkomende party DJ van Nederland’. Deze award wordt uitgereikt door Party Awards
op woensdag 29 november in Studio 76 in Etten-Leur.

Op het Wilhelminaplein in Horst vindt op zondag 26 november van
14.00 tot 18.00 uur een benefietconcert plaats in het kader van ‘movember’. Doel is om geld in te zamelen voor de bestrijding van prostaat- en
teelbalkanker. Amusementsorkest SjanTé uit de regio Ysselsteyn organiseert het concert samen met het Proeflokaal van Horst.
November staat al sinds jaar en
dag in het teken van ‘movember’.
Mannen laten hun snor staan en
proberen in ruil hiervoor fondsen te
werven om zo geld op te halen voor
de bestrijding van prostaat- en
teelbalkanker. De muzikanten van
SjanTé hebben van dichtbij te maken
met deze ziekte. Daarom hebben ze
besloten om een benefietoptreden
te houden, in samenwerking met
het Proeflokaal. Om geld op te halen

voor de movemberstichting kunnen
er verzoeknummers aangevraagd
worden tegen een vrijwillig
geldbedrag.
Er zijn lijsten met nummers die
aangevraagd kunnen worden
beschikbaar. Tijdens het concert zal
er verder een barbier van MEC
Barbers aanwezig zijn om de
gekweekte snorren te verwijderen.
Brouwerij De 7e Hemel uit Sevenum
levert daarnaast speciaal-bier.

Feest in de Mèrthal

Intocht Sinterklaas
in Horst
Sinterklaas brengt op zaterdag 25 november een bezoekje aan
Horst. Jong Nederland Horst organiseert de tourrit van de Sint en zijn
pieten door Horst centrum en aansluitend het Sinterklaasfeest in de
Mèrthal.

De nominatie volgt na een
bewogen jaar voor de Horster dj, die
naast zijn shows door het land ook
regelmatig op feestjes in de gemeente te vinden is. Hij sloot zich aan bij
feestagency Code 16 en veranderde
zijn naam van DJ STYN naar Hitmaestro. Zijn zomer was goed gevuld met
festivals zoals Freshtival,

Hockeyloverz en Festyland.
Toch kwam de nominatie die daarop
volgde als een verassing. “Ik hoorde
van de nominatie door een belletje
van de organisatie”, reageert
Bastiaansen.’’Ik was natuurlijk wel
verrast, maar wat een eer om
genomineerd te zijn.”
“Ik hoop dat ik een kans maak om

te winnen”, vertelt de dj. “Dat zou
een mooie stap zijn voor mijn carrière
waardoor er hopelijk nog meer mooie
boekingen binnen zullen komen.”
De winnaars van de jaarlijkse Party
Awards worden gekozen door het
publiek. Zij kunnen via sms of op de
website stemmen op hun favoriete dj.

Traditiegetrouw zal Sinterklaas
een tourrit door het centrum van
Horst gaan maken. Om 15.00 uur zal
hij bij de blokhut van Jong Nederland Horst (Toon Hendriksstraat) alle
aanwezige mensen begroeten.
Vervolgens vertrekt Sinterklaas en
mag iedereen zich uiteraard bij de
stoet aansluiten. Onderweg houdt
de stoet stop bij het Sint Lambertus-

plein waar burgemeester Kees van
Rooij Sinterklaas ontvangt en een
officieel woordje namens alle
inwoners uit Horst aan de Maas
spreekt. Ook vindt er op het Sint
Lambertusplein nog een verrassing
plaats. Uiteindelijk komt Sinterklaas,
rond de klok van 16.00 uur, in de
Mèrthal aan waar het Sinterklaasfeest los barst.

(Foto: Daniëlle van der Veeken)

Magazijnverkoop
dameskleding | schoenen | tassen

70%
KORTING
Vrijdag 24 november
Zaterdag 25 november
Zondag 26 november

10 - 20
10 - 18
12 - 17

Hebt u ook genoeg van die hoge administratiekosten?
RGB 68.60.57
#686057

RGB 00.71.89
#0071B9

RGB 71.22.77
#712277

Vanaf € 17,50 per maand regelt u het helemaal zelf zonder dat u beschikt
over boekhoudkundige kennis!
CMYK
58.53.56.26

CMYK
100.44.0.0

CMYK
67.99.10.2

Alles in uw administratie kunt u 100% automatisch
laten verwerken. Zo worden in- én verkoopfacturen
en bankmutaties automatisch geboekt, maar ook
foto’s van facturen en bonnetjes via de CASHapp!
Daarnaast kunt u de talloze koppelingen met
instanties gebruiken, waardoor informatie slechts
eenmaal ingevoerd wordt.
Pantone 405 C

Pantone 300 C

Pantone 259 C

Ubuntu

1. Een eigen inlogcode om mee te kunnen kijken in
de administratie
2. Een eigen facturatieprogramma
(zowel op de pc/laptop als met een App op de
telefoon te gebruiken)
-> onbeperkt aantal facturen
-> factuur (met evt eigen logo) direct
per mail verzonden en direct geboekt
in de boekhouding
-> altijd juiste verkoopfacturen met
juiste nummering en geen facturen
meer kwijtraken

3. Inkoopfacturen komen direct vanuit de leverancier
binnen in CASH, men hoeft alleen akkoord te
geven voor verwerking in de boekhouding
4. Alle openstaande facturen opvragen en
Ve r d a n a V e r d a n a i t a l i c
desgewenst direct betalen met internetbankieren
5. Alle inkoop- en verkoopfacturen staan digitaal
opgeslagen op dezelfde plek, dus geen facturen
meer kwijtraken en geen papierwerk meer
6. Altijd up-to-date overzichten met grafieken als
winst en verlies, balans, omzet per dag, per week
per maand, per kwartaal, ook op de App!
7. Niets meer hoeven uitzoeken en naar je
boekhouder hoeven brengen
8. Online communiceren met je boekhouder/
accountant door berichtenverkeer
9. Een App op de telefoon voor klantbeheer,
facturatie, documenten, overzichten en het
maken van foto’s van contant- en pinbonnetjes
welke direct worden opgeslagen in uw online
administratie.

En u staat er niet alleen voor! Wij begeleiden u met het inrichten en actueel houden van
uw administratie. Voor meer informatie kunt u terecht bij Bert Fleuren, 0478-632119.
Kempweg 143 | 5801 VR Venray | Tel/fax: 0478 632 119 | GSM: 06 51 909 804 | info@bertfleuren.nl | bertfleuren.nl
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Agenda t/m 30 november 2017
do
23
11
vr
24
11

Uitreiking Ondernemersprijs

Optreden Like U2

Optreden Monique Klemann Trio

Tijd: 19.00 uur
Org: Stichting Ondernemersprijs Horst aan de Maas
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Blok10 Horst

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Vogelmarkt

Buuttegala

Tijd: 09.30-12.00 uur
Org.: Vogelvereniging de Gevleugelde Vrienden
Locatie: Zaal ’t Brugeind Meerlo

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: C.V. D’n Dreumel en De Lange
Locatie: Zaal De Lange Horst

Internationale
vogeltentoonstelling
Tijd: 19.30-22.00 uur
Locatie: doelhuis De Schutroe Horst

Lezing hoogbegaafdheid

Modelautoruilbeurs

Tijd: 20.00 uur
Locatie: BiblioNu Horst

Tijd: 10.00-15.00 uur
Locatie: De Schatberg Sevenum

Optreden Le Freak

Internationale
vogeltentoonstelling

Tijd: 22.00 uur
Locatie: café Croes Moeke Sevenum

za
25
11

zo
26
11

Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: doelhuis De Schutroe Horst

Tabletcafé

Herdenking bevrijding

Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: Bibliotheek Horst

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

Internationale
vogeltentoonstelling

Canix Memorial

ma
27
11

Informatieavond
postcoderoos-project

di
28
11
wo
29
11

Kwekerscafé

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Reindonk Energie
Locatie: Zaal ’t Brugeind Meerlo

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: boomteeltstudieclub Horst aan de Maas
Locatie: café Oud Meerlo Meerlo

Kinderworkshop stof bedrukken
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 14.00 uur
Locatie: kerk en OJC Canix Lottum

Debatmiddag

Sinterklaasfeest

Benefietconcert SjanTé

Brandweeroefening

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 14.00-18.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Brandweer Horst en Brandveilig Leven
Locatie: Dendron College Horst

Uitkomen prins en boerenbruidspaar

Concert Zephyros

Tijd: 19.49 uur
Organisatie: C.V. D’n Bok
Locatie: café Wilhelmina Swolgen

Tijd: 14.30-16.00 uur
Locatie: c.c. ’t Gasthoês Horst

Optreden Def Americans

Optreden Heger Walter Band
and Friends

Tijd: 10.00-22.00 uur
Locatie: doelhuis De Schutroe Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: c.c. ’t Gasthoês Horst

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Zaal De Wingerd Sevenum

Tijd: 14.00 uur
Locatie: BiblioNu Horst

do
30
11

Viltworkshop
Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

HACCP-cursus
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Synthese
Locatie: DDV Naesenhof Broekhuizen

Nederlands grootste boekhandel vind je om de hoek én op bruna.nl
Nederlands grootste boekhandel vind je om de hoek én op bruna.nl

Héél véél Sint-cadeaus
boeken met voordeel
TOPTITELS
VANAF

bij

Bruna Horst
Kerkstraat 3A
5961 GC Horst

week 46-48

2

99

service 31

23
11

Medische Religie
zorg

TE HUUR LOODS 3000 m2
MET KOELFACILITEITEN

America
zondag

Heilige mis

Huisarts en apotheek

Broekhuizen

Horst

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

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

11.00

www.ikzoekeencontainer.nl
10.30

19.15

zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

09.00
09.00

Melderslo
17.30
17.30

Heilige mis

19.00

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

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

10.30
19.00

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden

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

Blauwebessenland
Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54
5% korting op de rekening

Sevenum

zondag
		

Parkhotel 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

Bootcamp Power

Swolgen

Verloskundige zorg

Het LoopCentrum

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

E 1 korting op jam

Meterik

zaterdag
		

ANBISE

anco lifestyle centre
Heilige mis
Heilige mis

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

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

19.15

Lottum
zondag

HALLO voordeelpas
Deelnemers

Kronenberg

zondag
donderdag
		

Spoedgevallendienst
24 t/m 30 november 2017
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
T 0478 58 72 73

Info: Martin Frankort e-mail: martin@frankortbeheer.nl
gsm: 06 - 53 40 55 20

09.30

Horst (Lambertus)

(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

Tandarts

1 Groot laad dock / 2 Grote overheaddeuren
zijwandhoogte 5.50 mtr / nokhoogte 10 mtr.
Inpandig: BG 15 x 15 mtr opslagruimte
Eerste verdieping: 15 x 15 mtr div kantoren
2 Koelcellen in totaal 17 x 15 mtr
Loods is totaal geïsoleerd en voorzien van verwarming
Bestemming: agrarische hulpverlening
Te huur vanaf 1/7/2018
Koop is eventueel mogelijk in nader overleg.

Griendtsveen

Meerlo

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

Regio Horst 10 min rijden vanaf de A 73
Afmeting 50 x 60 meter, bouwjaar 2000
Verhard voorterrein 2000 m2
Totale perceeloppervlakte 3.99 hect.

tel. (077) 320 97 00

Broekhuizenvorst

Venray

Gebiedsteams

Prijs € 35,00 m2 ex btw / ex WGL

18.00

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

IJssalon
De Zeuten Inval
10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

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

Into Beauty

Camps Optiek

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

10% korting op een zonnebril

Intratuin Venray

Center Parcs Het Meerdal

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

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
10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eclicker
APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

Eetcafé Ald Vors
Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie
10% korting op de eerste
behandeling

Janssen
Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

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

Logeerhuis Kapstok

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

Tikkie Anders
Eén gratis consumptie bij de lunch

Voet Zorg Venray

Eén nacht gratis logeren

10% korting op een voetbehandeling
naar keuze bij min. besteding van E 15

Lunchroom
Lekker Gewoën

Wauw speciaal voor jou

25% korting op het tweede gerecht

Museum de Kantfabriek
Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

My-LifeSlim
E 6,50 korting op de intake

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Pakje!

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

Paramedische Voetzorg Horst

10% korting op het hele assortiment
20% korting op alle voetproducten

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

Driegangenmenu voor E 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor E 5

The Zen Company
E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions

Zonnestudio Horst
15% korting op zonnecosmetica

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

Voordeelpas

Tummers
t ij & b tr uwbaar!
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Altijd al een grotere tv, UHD of Smart TV gewild?
Dan is dit uw kans!
TV

Op alle tv’s van 44” en groter:

GRANDIOZE INRUILKORTING
12 49
5 ’’
cm

14 55
0 ’’
cm

van minimaal € 300,- bij inruil van uw huidige tv

4K

ULTRA HD

899,-

SMART

4K

ULTRA HD

-/-

UHD TV / KD49XE7096

INRUILKORTING

• 49" (125 cm)
• 4K Ultra HD
• Smart TV met Android

304,-

GRATIS
BEZORGD!

999,-

SMART

INRUILKORTING

-/-

595,-

UHD TV / KD55XE7096
• 55" (140 cm)
• 4K Ultra HD
• Smart TV met Android

304,-

GRATIS
BEZORGD!

695,-

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

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

