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Drumband Jong Nederland Horst vierde zaterdag 9 december het zestigjarig bestaan met een jubileumconcert in Froxx in Horst. De huidige drumband speelde op deze
avond, maar ook de oud-leden lieten van zich horen in het slagwerkconcert. Tot de jaren 90 maakte klaroenen nog deel uit van het orkest. Zij waren dan ook te horen tijdens
het concert, dat uit drie delen bestond: geschiedenis, heden en toekomst. Daarnaast had Bart van der Sterren speciaal voor het jubileumconcert een werk gecomponeerd.

Renovatie openluchttheater

‘Beukenhof vormt hart van het dorp’
Openluchttheater Het Beukenhof in America wordt nieuw leven ingeblazen. Toneelvereniging De Vrije Spelers
heeft het initiatief opgepakt om het theater met de dierenweide en speeltuin op te knappen. De vereniging wil er
in 2019 haar volgende grote productie gaan spelen.
Elke vijf jaar brengt de toneelvereniging uit America een grote
productie op de planken. Voor deze
voorstellingen wordt dan vaak
uitgeweken naar bijzondere speellocaties. Zo werd ‘De waan van de
maan’ midden in het bos gespeeld en
vond ‘Tot ik vlieg’ in de kerk van
America plaats. “We starten meestal
ruim twee jaar van te voren met de
voorbereidingen voor de grote
productie”, vertelt voorzitter

Anita Rongen. “Voor de komende
productie werd geopperd dat het een
geweldig idee zou zijn wanneer we de
voorstelling van 2019 in Het Beukenhof
konden spelen. Dit was tenslotte
vroeger het openluchttheater van de
vereniging.”

Ontmoetingsplek
Toneelvereniging De Vrije Spelers
wilde na de Tweede Wereldoorlog een
locatie waar ze haar buitenvoorstel-

lingen kon geven. Aan de rand van
het dorp werd, op de plek van een
voormalige vuilstortplaats, samen met
de inwoners van het dorp een theater
gebouwd. Tussen 1945 en 1955 vonden
er diverse voorstellingen plaats in
Het Beukenhof. De opbrengsten hiervan
werden gebruikt voor het restaureren van de kerk die in de Tweede
Wereldoorlog zwaar beschadigd was.
Begin jaren 60 raakte het openluchttheater langzaam buiten gebruik,

mede doordat de weersomstandigheden in Nederland niet altijd optimaal
zijn voor buitenactiviteiten en doordat
de televisie in opkomst kwam. Het
theater werd afgebroken en in plaats
daarvan kwam een dierenweide met
speeltuin.

Opknapbeurt
Het terrein is echter wel aan
een opknapbeurt toe, zegt Rongen.
“Nadat we het besluit hadden genomen dat we het theater graag weer
wilden opbouwen, vonden we dat het
een multifunctionele ontmoetingsplek
moest worden.” “Het wordt echt een

park”, vult Wiel Haegens, voorzitter
van stichting Het Beukenhof, aan.
“Een plek voor theater, een speeltuin
en dierenweide. Daarbij loopt de
wandelroute Het Turfstekerspad er
doorheen. Het Beukenhof vormt echt
het hart van het dorp, samen met
café Boëms Jeu en de basisschool.”
De stichting heeft intussen
gesprekken gehad met gemeente
Horst aan de Maas, die positief tegenover de plannen staat. Ook is contact
gezocht met Arcadis, voorheen de
Nederlandsche Heidemaatschappij.
Lees verder op pagina 02
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‘Beukenhof vormt hart van het dorp’

Deze onderneming heeft ook de eerste
keer meegeholpen met het realiseren
van het theater. Haegens: “Zij hebben
het plan ook nu weer omarmd en helpen ons onder andere met het uitwerken van de tekeningen.” Begin januari
moeten de plannen concreet zijn, zodat
in het voorjaar met de bouw begonnen

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Jumbo Phicoop Sevenum
gehele gemeente
Welkoop Sevenum
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

kan worden. De voorstelling zelf staat
gepland voor mei 2019. De stichting is
intussen ook bezig met het vergaren
van de benodigde financiële middelen.
Donderdag 7 december ontving de
stichting een bijdrage van 15.000 euro
uit het Coöperatiefonds van Rabobank
Horst Venray. “Een deel van de kosten
dragen we door zelf werkzaamheden
uit te voeren”, zegt Haegens.

’Hele dorp is
betrokken’
“Daarnaast ondersteunt de dorpsraad ons en draagt ook de toneelvereniging bij.” Verder zijn er plannen
voor een zogenaamde duckrace met
badeendjes op de Kabroeksebeek
tijdens de kermis in juli. “Iedereen is
dolenthousiast”, zegt Rongen.
“Het hele dorp is er bij betrokken.”

Het Beukenhof in vroegere tijden

Koninklijke Onderscheiding

Horstenaar tot
Ridder benoemd
Horstenaar Cees van der Ploeg heeft woensdag 13 december een
Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester
Ina Leppink-Schuitema. Van der Ploeg werd voor zijn verdiensten benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Cees van der Ploeg (71) heeft sinds
hij in 1968 is aangesteld als Reserve
Tweede-Luitenant der Infanterie een
carrière als reserve officier opgebouwd,
zowel in commando- als staffuncties in
de Koninklijke Luchtmacht. Zijn laatste
functie was Luitenant-kolonel,
Liaisonofficier van het Regionaal Militair
Commando Zuid bij het bestuur van
provincie Limburg. Van der Ploeg is
tweemaal uitgezonden naar Albanië en
Bosnië. Met zijn vrijwillige inzet als
reserve officier heeft hij de Nederlandse samenleving op uitzonderlijke wijze
en overgave gediend om haar
veiligheid en zelfstandigheid te
waarborgen, aldus de gemeente.
Daarnaast heeft hij veel bestuursfuncties vervuld binnen Koninklijke
Vereniging van Nederlandse Reserve
Officieren (KVNRO). Hij is belangenbehartiger voor veteranen die lid zijn van
het Regiment Limburgse Jagers.
Vanaf 2015 is hij tevens secretaris van
de stichting.

Hij is vanaf 2004 lid van het
Gezamenlijk Overleg Regimenten en
Korpsen met als aandachtspunt
financiën. Van 2007 tot 2012 was hij
vicevoorzitter van de Vereniging
Infanterie Officieren regio Zuid en
penningmeester in het hoofdbestuur
en zes jaar was hij penningmeester
van de Officiersvereniging Maastricht.
Sinds 2011 is hij secretaris van
Veteranen Vereniging Regiment
Limburgse Jagers en tussen 2007 en
2015 heeft hij als vrijwilliger meegewerkt aan een tiental projecten van de
Stichting Veteranen Actief. Tussen 2005
en 2011 heeft hij vrijwillig de financiële administratie gevoerd van de
VVE (Vereniging van Eigenaren).
Sinds maart dit jaar is hij voorzitter van
de Vereniging van Eigenaars Hof van
Horst. Van der Ploeg ontving de
onderscheiding na afloop van de
onthulling van een kunstwerk op het
monument van het Regiment Limburgse Jagers op legerplaats Oirschot.

Trees Hogema

Interim-directeur
Reindonk
Trees Hogema treedt met ingang van 1 januari aan als interim-directeur
van Streekomroep Reindonk. Zij vervangt Randy Habets die de baan niet
meer kan combineren met zijn andere werkzaamheden.
Hogema blijft voor ongeveer zes
maanden aan als interim-directeur.
Zij is oud-directeur-bestuurder van de
Zorggroep regio Roermond en regio
Tegelen. Zij heeft in verband met haar
pensionering afscheid genomen van
de Zorggroep. Habets was sinds 1 mei
van dit jaar voor twintig uur per week

in dienst van Reindonk. Hij volgde
Pieter Janssen op die eind vorig jaar
door de omroep ontslagen werd
nadat bleek hij onder meer informatie
had verzwegen voor het bestuur.
Habets zal nog wel voor tien uur per
week verbonden blijven aan de
omroep.

Duurzaam

Keukenafval niet
meer in plastic zakken
Gemeente Horst aan de Maas wil in de toekomst het keukenafval niet
meer via plastic zakken, die in de keukenafvalemmertjes zitten, inzamelen. Plastic zakken worden in de toekomst namelijk niet meer geaccepteerd door de inzamelaars.
Sinds 2012 wordt het afval in
Horst aan de Maas gescheiden
opgehaald. Plastic, metaal en
drankverpakkingen kunnen in de
blauwe container, restafval gaat in de
bruine vuilniszakken en het keukenafval mag, in een plastic zak, in het
groene emmertje. In de toekomst
wordt dit door verwerkers niet meer
geaccepteerd omdat dit problemen
geeft met composteren, geeft een
woordvoerder van de gemeente

desgevraagd aan. “Het plastic moet er
nu apart uitgehaald worden en daar
willen de verwerkers vanaf. We gaan
bekijken op welke wijze de inzameling van keukenafval duurzaam
uitgevoerd kan worden.”
Ook gaat de gemeente bekijken
of het luierafval gerecycled kan worden. Sinds 2016 wordt het luierafval
niet meer ingezameld met het gft.
Omdat reclyen niet kan, wordt luierafval nu nog verbrand.

Sluitingstijd

De Lange
wil eerder dicht
Feestcafé De Lange in Horst heeft plannen om op vrijdagen voortaan
eerder te gaan sluiten. Voorheen sloot de uitgaansgelegenheid om
04.00 uur haar deuren, dit gaat veranderen naar 02.00 uur.
De reden hiervoor is volgens
De Lange dat mensen steeds later
uitgaan. “Dit maakt het steeds
lastiger om personeel te vinden”,
aldus een woordvoerder van
De Lange. Het feestcafé hoopt dat
jongeren door een vroegere sluitingstijd voortaan wat eerder naar de

kroeg komen. Nu komen de bezoekers pas rond een uur of één.
“Het draagt zo weinig bij, dat pas
zo laat komen. Wij denken ook dat
bezoekers het hier tussen 20.00
en 02.00 uur net zo gezellig kunnen
hebben als tussen 02.00 en
04.00 uur.”

Aanlevertijden kerst
In verband met Kerstmis zijn de aanlevertijden voor
 ALLO Horst aan de Maas voor de editie van week 52 op donderdag
H
28 december gewijzigd.
Persberichten voor vrijdag
22 december 12.00 uur via
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Advertenties voor vrijdag
22 december 15.00 uur via
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
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Duivensport is immaterieel erfgoed

‘Wat we kunnen doen
is minimaal’

Samen smullen met de kerst!

De postduivensport staat vanaf zondag 10 december officieel op de Inventaris Immaterieel Erfgoed.
In Nederland zijn zo’n 17.000 Nederlanders actief met deze hobby en sport. Ook Horst aan de Maas kent een
aantal postduivenverenigingen.
Volgens Hay Kleuskens, voorzitter
van Postduivenvereniging De Luchtbode
in Horst, is het een leuk idee, maar zal
het op de lange termijn weinig
veranderen. “Het is een begrijpelijk
idee, want de postduivensport is echt
een uitstervende hobby. Dat merken wij
als vereniging ook, het ledenaantal holt
achteruit. Toch denk ik niet dat zo’n
status echt veel toevoegt.” Het doel van
de status van immaterieel erfgoed, is
echter dat de duivensport nog lang niet
tot de geschiedenis behoort. Tot immaterieel erfgoed behoren onder andere
tradities en bijzondere vaardigheden die

beschouwd worden als cultureel
erfgoed dat van generatie op generatie wordt doorgegeven.
De Nederlandse Postduivenhouders
Organisatie (NPO) gaat zich dan ook
actief inzetten om haar immaterieel
erfgoed levend te houden en toekomst
te geven. Zo is er een erfgoedplan
gemaakt en heeft de organisatie een
jaar geleden het traject GPS2021
gestart. Dit laatste heeft als doel
om vanaf 2021 weer een groeiend
ledenaantal te realiseren. Kleuskens:
“De NPO is wel veel aan het ontwikkelen en wij willen daar als vereniging

ook aan bijdragen. Maar wat we kunnen doen is echt minimaal.” Hij betwijfelt dan ook of de status naar immaterieel erfgoed de sport kan redden.
“Misschien dat we door deze status
wat extra subsidies krijgen of zo, om de
sport te promoten. Maar ik weet niet of
dat helpt. De afgelopen jaren zijn hier
in de regio veel verenigingen verdwenen. Wij zijn nu ook aan het kijken voor
een fusie met de resterende verenigingen in de buurt, omdat er gewoon
geen nieuwe leden meer bijkomen”,
aldus Hay. “De sport is eigenlijk ten
dode opgeschreven.”

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

Huurwoningen voor
hoger segment

ZONDA

Wonen Limburg gaat de komende jaren huurwoningen bouwen in Horst aan de Maas. Een deel daarvan zal in
een hoger segment vallen, zodat mensen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, toch een
woning kunnen huren.
Gemeente Horst aan de Maas, de
woningcorporaties Wonen Limburg en
Woonwenz en de Huurdersvereniging
Noord-Limburg hebben afspraken
gemaakt over het wonen in Horst aan
de Maas voor de periode 2017-2021.
Hiermee willen de partijen zorgen
voor een passend woonaanbod en
leefbare dorpen en wijken.
Voor 2018 is er al een aantal
afspraken gemaakt. Zo worden
de komende jaren in Horst aan de
Maas honderd sociale huurwoningen
toegevoegd. Wat dit precies betekent voor 2018 is nog niet duidelijk.
Wel is zeker dat Wonen Limburg zich

hierbij ook gaat richten op de duurdere huurwoningen, zodat mensen
die niet in aanmerking komen voor
een sociale huurwoning maar ook
niet kunnen of willen kopen, toch een
geschikte woning kunnen huren. In het
uitvoeringsprogramma 2018 is verder
veel aandacht voor de huisvesting van
bijzondere doelgroepen en kwetsbare
burgers. Ook wordt rekening gehouden
met de betaalbaarheid en bereikbaarheid voor alle doelgroepen. Met name
de corporaties besteden hier veel aandacht aan. Een belangrijk aandachtspunt is verder de verduurzaming van
de al bestaande huizen. In 2017 is een

groot aantal woningen van Wonen
Limburg al verduurzaamd. Dat wil
zeggen dat ze zijn gerenoveerd naar
gemiddeld energielabel B, door bijvoorbeeld dakisolatie, spouwisolatie
en nieuwe kozijnen en ramen. Het
woonbezit van Woonwenz is al langer
duurzaam genoeg.
Wethouders Bob Vostermans
en Birgit op de Laak geven aan blij
te zijn dat er concrete afspraken
zijn gemaakt over de bouw van
sociale huurwoningen naar behoefte.
Ook zijn ze blij dat er aandacht
is voor de sociale samenhang in
wijken.

Kerstster

Euphorbia pulcherrima.
Diverse kleuren. Ø 12 cm.
2 stuks 7.98 3.99

1
+
1
GRATIS

OPENG!
VAN 12
.00
TOT 17.
00
UUR.

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 50. GELDIG VAN 14-12 T/M 20-12. OP=OP

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

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

Veerpont Grubbenvorst gedoopt
Het nieuwe veer tussen Grubbenvorst en Velden werd vrijdag 8 december officieel gedoopt.
De nieuwe pont is 21 meter lang en biedt plaats aan 12 auto’s. De maasveren in Lottum, Broekhuizen
en Grubbenvorst worden de komende jaren allemaal vervangen. Horst aan de Maas, Peel en Maas,
Venlo en Beesel zijn als Maasoevergemeenten zelf eigenaren van de vijf aanliggende veerlijnen.
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Geboren

Tobias

3 december 2017
Zoon van
Stefan en Elisa
Hoeijmakers-Kruiper
Kreuzelweg 13
5961 NM Horst

Geboren

Rein

in ‘t Zandt
9 december 2017
Zoon van Bart en Myrthe
Broertje van Thuur
Wervelstraat 15
5961 VC Horst

11 december 2012
We missen je Bjorn (Fliep)
Pap, mam en Mitchell

Een bijzonder mens die tot het einde
de regie in haar eigen handen had

Nel Poels
Na een lange reis is hij eindelijk
naar waar hij heen wilde

levenspartner van
Jan Faessen †

Chris Siebers

Zij overleed, thuis in haar eigen vertrouwde omgeving in de
leeftijd van 69 jaar.

Hij overleed in de leeftijd van 76 jaar.

Venray,

Broers en zussen
Neven en nichten

Horst,

Horst, 8 december 2017
Correspondentieadres: Meterikseweg 9, 5961 CT Horst
Speciaal woord van dank gaan uit naar Huisarts Boting, Christel
Janssen-van den Beuken en Proteion Thuiszorg.
De uitvaartdienst heeft woensdag 13 december 2017 plaatsgevonden.

John en Willeke
Joey
Lisa
Richard en Nicole
Bo
Puk
Billy

Horst, 11 december 2017
Correspondentieadres: Hemelrijk 21, 5961 LT Horst
De afscheidsdienst zal worden gehouden op zaterdag 16 december
2017 om 12.00 uur in hotel Asteria, Maasheseweg 80a te Venray.
De crematie zal in besloten kring plaatsvinden

Wij danken u voor uw steun en
medeleven na het overlijden van

Johanna Keizers - Leenders

Nel is opgebaard in Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4
te Horst waar u zaterdag voor de uitvaartdienst van 10.00 tot
10.45 uur afscheid van haar kunt nemen.

Carolien en Marcel, Lisa, Maud
Evelien en Dennis, Lotte, Floor

Nel zou in plaats van bloemen een gift aan het Longfonds
op prijs gesteld hebben. Hiervoor staan collectebussen bij
het condoleanceregister.

Sevenum, december 2017
Correspondentieadres: Venrayseweg 51, 5961 AD Horst

Dank voor de goede zorg van zorg met een hart
van haar dreamteam

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.

T.k. gevraagd landbouwmachines
2.3.4.schaar wentelploegen-freeskopeg.weibloter-weisleep-kippersmesttanks-klepelmaaier-schuddershark-maaiers-schijveneg-tractors enz.
06 19 07 69 59.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Breien voelt als mediteren.
En het is nu de tijd voor een heerlijk
warme muts, col, sjaal of trui. Natuurlijk
zelf gebreid! Breimode en handwerken
‘t Schippertje Schoolstraat 6 Horst
tel. 077 398 19 75. Volg ons op facebook.

Dag en nacht bereikbaar

Welkom lief meisje!

Geboren op
8 december 2017

Imke
Dochter en zusje van:
Erik en Mieke
Hendrix-Versleijen
Liz
Radmakerstraat 9
5961 KC Horst

Kerstbomen te koop
tot 1.50 meter € 8.00. P. Kleuskens
Langevenseweg 7 Melderslo.
Diane voor diverse massages.
Diane Maasbree, voor diverse
ontspanningsmassages! 06 16 67 03 81.
Ook heren op leeftijd zijn welkom!
Te koop kerstbomen Omorika van
150 cm tot 225 cm elke dag open
vanaf 2 dec. behalve op zondagen
m.u.v.10 dec. open v.a. 9.00 tot 17.00
uur vers van het veld. Fam. Pouwels
Swolgensedijk 13 te Melderslo
tel. 06 23 76 57 95.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of nieuwe
website! Bel mij op 06 31 52 45 17.
Te koop kerstbomen Omorika in pot
€ 8,00. Bemmelstraat 15, Horst.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
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.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed
Professioneel, ervaren
en betrokken
Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl

HET MOOISTE CADEAU DAT
JE KUNT GEVEN IS JE TIJD.
HET MOOIE WAT JE TERUG KRIJGT
IS VOLDOENING EN VERDIEPING.

Vier generaties
Met de geboorte van Day Christiaens uit Horst zijn er vier generaties compleet. Day is de dochter
van Jill Christaens-Vervoort. De oma van Day is Margriet Vervoort-in ’t Zandt uit Horst en Mien
in ’t Zandt-Deckers uit Grubbenvorst is de overgrootmoeder.

Spreekt deze tekst je aan?
Word dan zorgvrijwilliger bij ons.
Je hebt geen zorgachtergrond nodig; wij hebben zelf een
goede voorbereidingscursus. Die cursus begint in maart 2018.
Bel of mail
voor vrijblijvende
informatie of meld je aan.
www.hospicezenit.nl
T 0478 55 14 34

Kleindiervereniging P.S.V. Horst geeft tips

Maatregelen tegen
vogelgriep

Hoenderstraat 95e, 5801 CJ Venray

AMBACHTELIJK GOURMETTEN
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

In Biddinghuizen in Flevoland is op vrijdag 8 december bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep vastgesteld.
Kleindiervereniging P.S.V. Horst e.o. geeft tips hoe houders van pluimvee besmetting en verspreiding kunnen
voorkomen.
“Eigenaren van hobbypluimvee
moeten maatregelen treffen die door
de overheid zijn opgelegd. Zo geldt
voor deze mensen een afschermplicht
voor hun pluimvee. Dit houdt in dat zij
hun pluimvee moeten afschermen,
zodat de dieren niet in contact kunnen
komen met (wilde) watervogels en hun
uitwerpselen”, aldus de vereniging.

Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in
een volière te houden of in een ren
onder te brengen. Het binnen voeren
van de dieren trekt ook minder wilde
vogels aan. Verder is het verstandig om
van schoeisel te wisselen bij het
betreden van het dierverblijf, raadt de
vereniging aan. Hiermee wordt
voorkomen dat de hokken worden

vervuild. “Alles om eventuele besmetting en de verspreiding ervan te
voorkomen. Hoelang deze situatie gaat
duren, is nu nog niet bekend. Maar als
we kijken naar afgelopen jaren dan kan
dit nog wel enkele maanden ongewijzigd blijven.” Sinds vrijdag 8 december
geldt er een verbod op de tentoonstellingen van pluimvee.

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

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

HALLO in Spanje
Leden van Werkgroep Sevenum EO brachten in het weekend van 17 tot en met 19 november een
bezoek aan het tuinbouwgebied in Murcia in Spanje. Daar hadden ze ondanks de zeer interessante reis
ook nog even tijd om de HALLO te lezen.
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Altijd samen, nooit alleen, onafscheidelijk, altijd één.
Intens verdrietig omdat hij niet meer bij ons is maar dankbaar
voor alle mooie jaren die we samen hadden, is na een niet te
winnen strijd thuis overleden, mijn grote liefde, allerliefste
Pap, schoonvader en trotse Opa

Op 15 december zijn

Bert & Riek
Ambrosius-Kuunders
50 jaar getrouwd

Ton Hendrix
Alfonsia (Fons, Zus) Hermsen
* Wanssum, 20 juli 1948
Horst

† Wanssum, 10 december 2017

Wendy en Dave Schouten-Hendrix
Bram en Floor

Beemdweg 4, 5861 CR Wanssum
Ton is thuis, waar u afscheid van hem kunt nemen op vrijdag
15 december van 18.00 uur tot 19.30 uur.
We zullen Ton bijzonder gedenken tijdens de crematiedienst
zaterdag 16 december om 16:00 uur in de aula van
crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40, 5807 EE Venray.
Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.
In plaats van bloemen is het de wens om een donatie te
schenken aan K.W.F. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig.
Indien u geen persoonlijk bericht heeft ontvangen,
gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de betrokkenheid,
de bloemen, de vele kaarten en de aanwezigheid bij het
afscheid van “Ozze Va, Opa, Superopa,”

Mies Janssen
“Stuks Mies”
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Met droefheid ontvingen wij het bericht
van het overlijden van

De zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 23 december om 18.00 uur
in de St. Lambertuskerk te Horst.

Frank Boekesteijn
Erelid van Wittenhorst sinds 1982
Frank, het oudste lid van Wittenhorst,
was liefst 78 jaar onafgebroken lid van onze vereniging.
Tussen 1949 en 1955 was Frank actief als speler van
Wittenhorst 1 tijdens een grote bloeiperiode
van het voetbal in Horst.
Zijn typische stijl als gevreesde linksbuiten verwierf hem
veel bekendheid in de regio. Na zijn actieve periode als
speler bekleedde Frank tal van functies binnen Wittenhorst,
waaronder gedurende 20 jaar het voorzitterschap van de
veteranenafdeling.
Met respect gedenken wij zijn inzet voor en
grote betrokkenheid bij Wittenhorst.
Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en familie
veel sterkte toe bij dit grote verlies.
Bestuur en leden R.K.s.v. Wittenhorst

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Campers te huur. Vakantieplannen
2018? Huur een luxe camper.
Camper verhuur de Witte Horst - Venlo.
L. Boekestijn www.essodewitte.nl
06 43 47 63 39.
Gevonden sleutelbos ter hoogte
van Cafe Boems Jeu in America.
Tel. 077 464 15 22

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende
belangstelling, mooie kaarten, telefoontjes en vele andere
blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het
overlijden van

Louis (Lod) Litjens

Proficiat

pap & mam / opa & oma
namens
Stefan & Silvia, Freek & Lotte
Monique & Henk, Sten & Noa
Jaarrond aardappelen te koop.
Makkelijk verkrijgbaar d.m.v.
zelfbediening. Mts. Kellenaers-Kusters,
Bosstraat 63 Hegelsom.
Bedrijfs-/praktijkruimte gezocht in
Horst, 200 - 400 m2. Huur of koop
beide bespreekbaar. Tel. 06 24 87 76 35.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Bekijk al onze meubels in de webshop!
Witte meubels - eiken boomstamtafels
maatwerk - kussens – tuinmeubels.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Woninginrichting bij u thuis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden v.a. € 150,00.
Vloeren: tapijt, vinyl en laminaat,
tevens raambekleding. Bel voor gratis
prijsopgave 06 16 37 45 14.
Interieurverzorgster kantoor.
Interieurverzorgster voor het poetsen
van kantoorpand, betreft 1 avond per
week ongeveer 3 uur.
Bedrijf in America. Tel: 06 22 87 02 48
Connie Timmermans.
Te huur 2-persoons woning in
Evertsoord. Deze mooie halfvrijstaande
woning met tuin en terras is per
1 februari beschikbaar. Voor verdere
informatie 077 464 17 42.
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.

Uw belangstelling was en is voor ons een grote steun.
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag
16 december a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk te Meterik.
Nel, Edwin & Cindy, Susan & Twan, Rick, Daan en Lars
Bedankt voor alle donaties aan Hospice Doevenbos.

Cadeauweken bij Cleopatra

3 + 1 GRATIS
actie tot en met 31 december 2017
zie voorwaarden in de winkel

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

WWW.DRIESSENDAKWERK.NL
077-4652559

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

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl
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Sijbers-Support Elektrotechniek aan het werk voor Toverland

‘Dit soort installaties zijn een vak apart’
Voor de uitbreiding van attractiepark Toverland in Sevenum is het bedrijf Sijbers-Support Elektrotechniek uit
Kronenberg bezig met de elektrische installaties. Een behoorlijk grote opdracht voor het kleine bedrijf. “Dat ze ons
dat als klein bedrijfje met alleen maar werknemers uit Horst aan de Maas gunnen, dat waardeer ik echt.”

Begin dit jaar kreeg Mark Sijbers,
de directeur van Sijbers-Support
Elektrotechniek, de vraag van
Toverland of hij met zijn bedrijf de
elektrische installatie van het nieuwe
gebied wilde uitvoeren. “We waren al
langer de huisinstallateur”, vertelt
Sijbers, “maar voor uitbreidingen van
dit formaat werden normaal gesproken grotere bedrijven ingehuurd.”
In september werd gestart met de
werkzaamheden. Geen gemakkelijke
klus voor zo’n klein bedrijf. Sijbers:
“Het is zeker een uitdaging, maar we
draaien inmiddels op volle sterkte.”

’Het is anders
dan anders’
Onder de elektrische installaties
vallen onder andere de gewone ‘huisinstallaties’, zoals de verlichting en de
stopcontacten. Ook de showverlichting is echter een onderdeel van de
werkzaamheden van Sijbers. “Dit soort
installaties zijn een vak apart. Daar
komen besturingssystemen bij kijken
waar goed over nagedacht moet
worden. Er moet overleg worden
gevoerd met Toverland zelf en we
zijn afhankelijk van wat de creatieve

Een rubriek van:
InnoVista accountants en adviespartners, Intermakelaars, Kempen Communicatie en Van der Putt Advocaten

Box 3 (het vervolg)
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Tot een paar jaar geleden was box 3 nog overzichtelijk maar ook
onrechtvaardig. Bij de invoering van box 3 in 2001 werd nog gesproken van
de pret-box vanwege het lage belastingtarief, maar door de snel dalende
rente op spaargelden werd het veronderstelde forfaitaire rendement van 4
procent al snel als oneerlijk ervaren.

Enige tijd geleden schreef ik
al dat de belastingheffing in box
3 een klein beetje eerlijker zou
worden gemaakt. In plaats van
het veronderstelde rendement van
4 procent over het hele vermogen,
wat met een belastingtarief van
30 procent uitkomt op 1,2 procent
belasting over het vermogen is per
1 januari 2017 een schijventarief
ingevoerd. De gedachte is dat de
kleine spaarder minder rendement
kan maken dan de grote belegger.
Vanaf 2017 is het veronderstelde
rendement voor de eerste 75.000,00
euro vermogen 2,65 procent (in
plaats van 4 procent) en voor de volgende 900.000,00 euro 4,52 procent.
Daarboven geldt een rendement van
5,38 procent. Het belastingtarief is
hetzelfde gebleven, nl. 30 procent.
Tevens is het vrijgestelde bedrag
opgetrokken naar 25.000,00 euro
per persoon (dus voor een echtpaar
50.000,00 euro).

Overleg voeren met
andere bedrijven
Naast het installatiewerk, is
Sijbers zelf ook nog aangewezen tot
coördinator van alle installaties van
de uitbreiding, wat wil zeggen dat hij
naast de installatiewerkzaamheden
ook veel overleg voert met andere
bedrijven die aan het werk zijn in
Toverland. “Het komt er eigenlijk op
neer dat het mijn taak is om er voor
te zorgen dat uiteindelijk alles er op
tijd is.” En dat moet één maand voor
de opening het geval zijn, zodat die
maand nog gebruikt kan worden om
te testen.

Hotraco Hegelsom
wint InnovAward

Oh, zit dat zo!

Het nieuwe kabinet doet daar
nog een schepje bovenop (of vanaf
zo u wilt). De vrijstelling per persoon
wordt vanaf 2018 opgetrokken naar
30.000,00 euro. Verder gaan de forfaitaire rendementen verder omlaag.
Ik zal u de details besparen, maar het
kom er op neer dat de belasting voor
de eerste 75.000,00 euro boven de
vrijstelling in 2017 0,86 procent is
en in 2018 0,6 procent, minder dan
de 1,2 procent die u eerst betaalde,
maar nog altijd meer dan u op de
bank krijgt.
In de schijf van 900.000,00 euro
gaat de belasting van 1,38 procent
in 2017 naar 1,3 procent in 2018,
meer dus dan 1,2 procent die in het
verleden werd geheven. Daarboven
is het tarief zelfs van 1,2 procent
naar 1,62 procent in 2017 gegaan en
dat wordt in 2018 nauwelijks beter
met 1,61 procent. De tarieven van
de jaren daarna zijn afhankelijk van
de rente- en beleggingsontwikkeling
van de komende jaren. De verwachting is dat deze wat gaan stijgen.

mensen bedacht hebben”, legt Sijbers
uit. “Gelukkig weten we wat er van
ons verwacht wordt, doordat we al
wat ervaring hebben met het werk
in Toverland. Dat was ook één van de
redenen waarom Toverland ons bedrijf
koos voor de uitbreiding.” Hoewel het
dus lang niet altijd gemakkelijk is, is
het toch nog steeds vooral een heel
leuke opdracht voor het bedrijf van
Sijbers. “Dat merk je ook aan de werknemers. Het is anders dan anders en
dat wekt meteen ieders interesse.”

Een beetje eerlijker is het
dus wel geworden, maar nog
steeds is de belasting aanzienlijk
hoger dan de rente die je bij de
bank krijgt. Ook in de laagste
tariefschijf. Eenvoudiger is het
zeker niet. Wil je weten hoeveel
belasting je moet gaan betalen
dan kun je bijvoorbeeld kijken
op www.berekenhet.nl onder
het kopje Sparen & Beleggen
bij het onderdeel Box 3
Vermogensbelasting.

Het Hegelsomse bedrijf Hotraco heeft op vrijdag 8 december een
InnovAward gewonnen. Het bedrijf bedacht samen met de Wageningse
Universiteit een zitstok voor kippen, die zelf vogelmijten telt en de boer een
seintje geeft wanneer hij daartegen moet optreden.
De InnovAward is in 2012 in het
leven geroepen door de Provincie
Limburg. Doel is ondernemers in het
midden- en kleinbedrijf te stimuleren
tot creatief en innovatief ondernemerschap. Voor de InnovAward waren er dit
jaar 84 inzendingen. Daaruit werden
drie winnaars gekozen, waaronder dus

Hotraco. De winnaars kregen een
geldbedrag van 30.000 euro. Die prijzen
werden uitgereikt door gedeputeerde
Twan Beurskens van Economie en
Kennisinfrastructuur. De uitreiking vond
plaats in het Center Court, op de
Brigthlands Chemelot Campus in
Sittard-Geleen.

Crist Coppens
500 gram satévlees
+ gratis saus € 5,95

geldig t/m
zaterdag
16 december 2017

2 hertenbiefstuk à 125 gram € 7,50

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu

www.coppens.keurslager.nl

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

UNDERLAYMENT PLATE,5N0
122 x 244 x 1,9 cm

per stuk • incl. btw

€ 28
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Wat
zeg je?
Bewoners vinden bomen en groen in de
gemeente erg belangrijk. “Groen draagt bij aan
de leefbaarheid van een dorp”, zegt iemand,
“In Grubbenvorst werden bomen gekapt langs
één van de mooiste wegen naar het dorp.
Het dorp wordt al aan alle kanten ingeklemd
door snelwegen en industrie. Slecht voor de
inwoners en het toerisme.” Een ander vindt
monumentale bomen ook erg waardevol.
“Mooi, authentiek en ze vertellen een geschiedenis.” Ook worden monumentale bomen
vergeleken met gebouwen. “Aangezien een
monumentaal gebouw niet veranderd mag
worden, waarom mogen monumentale bomen
dan wel gekapt worden?”
Toch geven veel mensen aan dat het al
dan niet kappen van bomen wel in het juiste

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ze vertellen een geschiedenis’
In Grubbenvorst ontstond onlangs ophef over de kap van monumentale bomen. Ook in Griendtsveen zijn inwoners niet blij met de voorgenomen kap van bomen in het dorp. Monumentale bomen worden namelijk gezien als bepalend voor het gezicht van een gebied. Dat vindt ook
81 procent van de inwoners van Horst aan de Maas. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Oneens
5%
Neutraal
14%
Eens
81%
Monumentale bomen
zijn beeldbepalend

bomen niet per se belangrijk vinden voor
perspectief moet worden geplaatst.
het gezicht van een gebied. “Als ze weg
“De bomen moeten wel veilig zijn. Als ze
zijn ontstaat er gewoon een nieuw beeld”,
oud of ziek zijn en ze breken snel af, dan moezegt iemand. Een ander
ten ze gekapt kunnen en
geeft aan zelf in de
mogen worden”, zegt
bomen gewerkt te
een inwoner. Ook een
hebben. Hij vervolgt:
ander vindt dat de kap
‘De leefbaarheid’
“De kap in Grubbenvorst
van bomen in somgeeft ook een mooi,
mige gevallen gerecht‘Nieuwe bomen planten’
open karakter.”
vaardigd kan worden:
‘Mooi, open karakter’
TipHorstaandeMaas is
“Bomen kunnen zeer
een samenwerkings
oud worden en op den
verband tussen
duur in de weg staan.
HALLO Horst aan de
Er kunnen altijd nieuwe
Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
bomen geplant worden en dan op een betere
of aanmelden voor de volgende enquête,
plaats.”
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
Er zijn ook mensen die monumentale

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

Mooie woorden, nu nog vastleggen
De vele betrokkenen op de publieke tribune hoorden in de extra
vergadering van de Commissie Ruimte dat SP, D66, PvdA en Essentie goede
kanttekeningen maakten over hetgeen er nog in het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied ontbreekt, om grootschalige Intensieve veehouderij aan
de Kleefsedijk, te voorkomen. Daarnaast waren we blij dat wethouder
Vostermans zei dat de in september aangenomen motie niet alleen gold
voor Kleefsedijk 9, maar ook voor het naastgelegen ongenummerde
Klevar-perceel.
Het klonk allemaal goed, echter
in het nieuwe bestemmingsplan
vinden we er té weinig van terug.
En mondelinge afspraken en toezeggingen hebben géén juridische
waarde. Wij hebben veel zittingen
bij de Raad van State bijgewoond en
veel gerechtelijke uitspraken voorbij

zien komen. Daardoor weten we dat
enkel verwijzen naar toezeggingen of
stukken niet genoeg is. Al staat iets in
een RIB of zelfs in de Structuurvisie.
Hetgeen er bijvoorbeeld al jaren in
de Structuurvisie staat, heeft ons
bij rechtszaken nooit echt geholpen. Zo’n onderbouwing was nooit

afdoende. Het zal ook daadwerkelijk
in het bestemmingsplan benoemd
of opgenomen moeten worden.
Temeer daar de ondernemer, met
heel veel (vooral provinciale) ‘hulp’
ooit een milieuvergunning voor het
ongenummerde perceel heeft weten
te bemachtigen. Daarnaast laat de
POL incidenteel nieuw-vestigingen
toe. Hoe gaat dat uitpakken? Maak de
borst maar nat, als het ontwerpplan
wordt aangenomen hoe het er ligt.
Waarom zaken niet duidelijk en
gemotiveerd in het bestemmingsplan
opnemen? Waarom het voor de
zekerheid niet wél onderbouwen?
Om herzieningsmogelijkheden,

onduidelijkheden of wat dan ook,
vooraf te tackelen. Dat is toch hetgeen de raad voor ogen heeft.
Iedereen weet met welke ervaren
adviseur we moeten dealen. Hoe slim
en geslepen deze te werk gaat en
het onmogelijke graag mogelijk
maakt. Daarom moet de zaak worden
dichtgetimmerd. Nu, (op de valreep)
het bestemmingsplan nog Raad van
State-proof maken, zodat jarenlange juridische trajecten uitblijven.
Want dat zou (ook de gemeenschap)
wederom veel te veel kosten. Wij zijn
er echter na bijna 11,5 jaar van overtuigd dat we binnen de kortste keren
weer in Den Haag staan, als het defi-

nitieve plan niet beter onderbouwd
wordt. Want ook de ondernemer
en diens adviseur zien duidelijk
mogelijkheden. Dat zou toch een
blamage zijn. Op 19 december kan
de gemeenteraad nog verhinderen
dat dit een gebed zonder end wordt.
Het ligt in hun handen.
Met zoveel mogelijk zekerheid
voorkomen is hier natuurlijk veel
en veel beter, dan straks alwéér
moeten genezen.
Thea Lemmen, Rina van Sprundel,
Niek Verhaegh, Loes Mestrom
en Loe Janssen
namens Werkgroep Kleefsedijk

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
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Bespreking Poll week 48

Ik koop mijn cadeaus alleen online
86 procent van de stemmers op de poll van week 48 is het oneens met de
stelling ‘Ik koop mijn cadeaus alleen online’. Echt winkelen voor de feestdagen
heeft blijkbaar voor veel mensen toch nog iets sfeervols. Bovendien is het ook
goed voor de winkels in steden en dorpen om je cadeaus daar gewoon te kopen.
Die hebben het immers moeilijk genoeg door alle online ontwikkelingen van
tegenwoordig. Toch zegt ook 14 procent alle cadeaus voor de feestdagen online

te kopen. Dit is sneller, makkelijker en bovendien bieden online warenhuizen
vrijwel alles aan. Ook heb je online de mogelijkheid om prijzen te vergelijken.
Online is er geen drukte en hoef je niet in de rij staan. Je kunt er gewoon in
één keer alles bestellen en het een dag of wat later al ingepakt op de deurmat
hebben liggen. Dat is voor sommige mensen toch handiger dan afreizen naar
de juiste winkel voor de cadeaus.

Een status als immaterieel erfgoed voegt weinig toe
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De duivensport kwam onlangs op de Inventaris Immaterieel Erfgoed te
staan. Tot immaterieel erfgoed behoren onder andere tradities en bijzondere
vaardigheden die beschouwd worden als cultureel erfgoed dat van generatie op
generatie wordt doorgegeven. De duivensport heeft de status gekregen met als
doel de sport te beschermen om deze te bewaren voor de toekomst. Dit heeft
echter weinig zin. Als mensen iets niet in leven willen houden, dan willen ze het
niet. Je kunt niet voorkomen dat zaken soms uitsterven.
En de ene persoon kan een traditie écht immaterieel erfgoed vinden, terwijl
een ander het grote onzin vindt. Waar ligt dan de grens? Wanneer mag iets

tot immaterieel erfgoed behoren? Dat is niet te bepalen. Maar aan de andere
kant kan zo’n status wel tot gevolg hebben dat er bijvoorbeeld extra subsidies
komen voor de betreffende sport of traditie. Hiermee kan deze dan gepromoot
worden, wat de vitaliteit weer kan bevorderen. Lang niet alle tradities die het
moeilijk hebben, zijn ook ten dode opgeschreven. Het zou ontzettend zonde zijn
om helemaal geen energie meer te steken in bijzondere tradities. Een status
als immaterieel erfgoed kan de verdwenen energie in sommige gevallen zeker
terugbrengen.
Een status als immaterieel erfgoed voegt weinig toe. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 49) > Een vuurwerkverbod vergroot de veiligheid > eens 80% oneens 20%

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

Verrassend jubileumconcert drumband Jong Nederland
Het is zaterdagavond 8 december rond de klok van zevenen.
De sfeervol ingerichte zaal van Froxx loopt al aardig vol. Achter de coulissen verzamelen zich oud-leden van de drumband. De leeftijd varieert van
40 jaar tot ruim in de 70. Sommigen hebben elkaar al jaren niet gezien:
”Verrek, ziede geej dat!”.
Enkele maanden geleden zijn
we benaderd door Jack Janssen,
mede-organisator van dit jubileumconcert: Of we bereid waren
het spits af te bijten. Het is niet
tegen dovenmansoren gezegd; alle
trommen en klaroenen zijn bezet
en na een hartelijk welkom door
performer Ton Kleeven klinkt al
snel het commando van de eerste
tambour-maître van de drumband,

Lambert Vullinghs, over de bühne:
tamboers! Daar roffelen de eerste
maten van de modelmars over de
aanwezigen. Na een aarzelend begin
hebben ook de klaroenblazers weer
voldoende spanning op hun lippen.
Na ons komt een recentere lichting
onder leiding van Theo Hendriks op
de bühne. Zij spelen hun partij vanaf
papier. Dit komt het muzikale niveau
duidelijk ten goede. De derde groep

Personalia

onder leiding van oud-dirigent Mark
Rozengarten tilt alles naar een nog
hoger niveau. De drumband is een
volwaardige showband geworden.
Na de pauze volgt dan het hoogtepunt van de avond. Een ruim anderhalf uur durende wervelende show,
die zijn weerga niet kent. Alles waar
geluid uit kan komen, wordt gebruikt.
De huidige leden bespelen niet alleen
de trom, maar ook een metalofoon,
xylofoon en zelfs de bezemsteel wordt
niet met rust gelaten. Hoogtepunt
van deze avond is voor de één het
optreden van de Nachtengaaltjes,
voor de ander het door Koen Tijssen,
de professor Dijkgraaf van Horster

bodem, ingeleide en door Bart van
der Sterren gecomponeerde muziekstuk Sound of Science. De uitvoering
onder leiding van de huidige dirigent
Bart Jeuken is een ode aan de muzikale wetenschap. Na afloop klinkt
dan een staande ovatie voor de
huidige leden van de showband van
Jong-Nederland en genieten we nog
van de toegift: A brand new day.
Noteert u 11 december 2032 in
uw agenda? De showband van JongNederland bestaat dan 75 jaar.
Dank voor deze avond.
Jac. Truijen, oud-lid drumband
Haammakerstraat, Horst

Wij zijn op zoek naar chauffeurs

trekker/citytrailer
Bart Janssen AA MBA (53 jaar)
zal per 1 januari 2018 toetreden
als partner bij Lenssen Advies.
Bart was in dit werkgebied
voorheen actief als directielid
van Rabobank Maashorst en
Rabobank Peel en Maas en zal
bij Lenssen Advies onder andere
actief zijn op het terrein van
Corporate Finance en
Accountmanagement.
Horst aan de Maas | Langstraat 20b • 5963 NW Hegelsom
Peel en Maas | Roggelseweg 2a • 5988 BP Helden
Venray | De Voorde • 5807 EZ Oostrum

www.lenssenadvies.nl

voor het inzamelen van reststromen
d.m.v. rolcontainers

haakarmcontainercombi
voor het vervoer van reststromen en agrarische producten,
overnachtingen behoren bij de werkzaamheden

trekker/oplegger

m.n. agrarisch vervoer: overnachtingen behoren bij de werkzaamheden
Voor meer informatie graag contact opnemen met Marleen van Leendert

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l

De eerste sneeuw is al
gevallen, Wham! en Mariah
Carey komen elk uur wel een
keer voorbij op de radio en
ook het grote kersthamsteren
in de supermarkten is al
begonnen. Toch wil bij mij het
kerstgevoel nog niet echt
komen.
Sinterklaas overviel me dit
jaar een beetje. Natuurlijk,
ik had de pepernoten wel zien
liggen in de winkels en dat
Sinterklaas in één uur vijf
dorpen in Horst aan de Maas
bezocht, dat was ook mij niet
ontgaan. Toch kwam 5
december ineens heel snel.
Het feit dat wij thuis geen
surprises deden en er dus ook
niet van mij werd verwacht dat
ik complete kunstwerken zou
fabriceren van een wc-rolletje
en doos macaroni, kan daar ook
mee te maken hebben. Daarbij
viel pakjesavond dit jaar
midden in de week en
aangezien het merendeel al in
de weekenden daarvóór
Sinterklaas had gevierd, was dit
eigenlijk een gewone dinsdag
net als anders. Het duurde dan
ook niet lang of ik zag de eerste
kerstverlichting in de straten al
weer verschijnen. Op kantoor
werden de kerstbomen, nog
voordat de sint één voet op zijn
boot terug naar Spanje had
gezet, al versierd. De taaitaai
en het strooigoed lagen sterk
afgeprijsd bij de kassa’s en de
dansende kerstman kon bij de
bakker in de etalage laten zien
hoe soepel zijn heupen nog
steeds zijn. En toch heb ik nog
steeds geen kerstboom in huis
gehaald, loop ik langs de
kerstkransjes in de winkel en
heb ik geen idee wat ik mijn
ouders voor kerst moet kopen
(want ja, dan doen we wél
kadootjes). Ik wacht nog
steeds op het ‘Christmas
miracle’.
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Kerstinloop in
De Rozenhof

Fijnstofmeting oud en
nieuw

In De Rozenhof in Lottum wordt zondag 17 december een kerstinloop
georganiseerd door vrijwilligers. Hier worden kinderactiviteiten georganiseerd, vindt livemuziek plaats en ook de kerstman is aanwezig.

Vereniging Behoud de Parel houdt samen met GreenTechLab tijdens oud en nieuw een fijnstofmeting. Zij stellen
tien sensorkits ter beschikking aan geïnteresseerde inwoners uit de regio Grubbenvorst die dan zelf fijnstof willen
meten.

Samen met basisschool De Bottel
organiseert De Rozenhof verschillende
kinderactiviteiten rondom kerst.
Vanaf 13.00 uur vinden er diverse
muziekoptredens plaats, opgevoerd
door het opstaporkest en de blokflui-

Elk jaar organiseert het RIVM (Rijks
Instituut voor Volksgezondheid en
Milieu) een publieke fijnstofmeting
rond oud en nieuw. Hiermee wil zij
extra aandacht vragen voor het
fenomeen fijnstof. Vereniging behoud
de Parel doet hier dit jaar aan mee. Elk
jaar met wordt op oudejaarsdag veel
vuurwerk afgestoken om het nieuwe
jaar in te luiden. Daarbij komt een hoop
fijnstof vrij. Maar hoeveel extra fijnstof

ters van de jeugdharmonie en het
Ensemble van Koninklijke Harmonie uit
Lottum. De Rozenhof en het kenniscentrum worden veranderd in een
ontmoetingsruimte in kerstsfeer waar
de kerstman iedereen welkom heet.

Kerst in De Torrekoel
Gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg staat zondagochtend
17 december in het teken van kerst. Er zijn optredens en er worden
wafels en ander gebak verkocht voor het goede doel.
Fanfare Monte Corona, muziekopleiding Via Corona en zangvereniging
Melodia maken de ochtendkerstmuziek. Leden van de fanfare en Happy
Dance zorgen voor de verkoop van
onder andere koffie en thee.
De dames van het vroegere oogstcorso bakken wafels en ook leden van
de fanfare en van de Kronenbergse
Vrouwen Samen bakken iets voor bij
de koffie. De opbrengst van al het
gebak gaat naar het goede doel van

dit jaar: kleine muziekinstrumentjes
die gebruikt kunnen worden in de
muzieklessen op basisschool
De Kroevert, bij lessen en optredens
van Via & Monte Corona of door
andere gebruikers van de Torrekoel.
Bezoekers en vrijwilligers van
dorpsdagvoorziening De Kompeniej
maken kerstdecoraties die eveneens
worden verkocht voor het goede doel.
Inloop vanaf 10.15 uur, om 10.30 uur
beginnen de optredens.

veroorzaakt dit eigenlijk? Hoe lang
duurt het voordat het extra fijnstof uit
onze straten verdwenen is? Is het
mogelijk deze fijnstof te meten met
goedkope sensoren? Allemaal vragen
betreffende de luchtkwaliteit waarop
de organisatie antwoorden wil krijgen
met dit onderzoek. Het doel is om op
deze wijze mensen bewust te maken
van de luchtkwaliteit en hoeveelheid
fijnstof in de lucht in de regio.

Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden via info@behouddeparel.nl
In verband met het technisch bereik
van de meter kan niet iedere locatie
meedoen. Dit wordt beoordeeld na
aanmelding. Verder moet de locatie
beschikken over een standaard
stopcontact.De meetresultaten kunnen
via www.behouddeparel.nl worden
ingezien.

TE OUD OM TE WERKEN?
WIJ VINDEN VAN NIET!
Wij zoeken mensen met levensinhoud en een passie
om te zorgen. Voor huishoudelijke hulp en verzorgende
taken, kan tevens gecombineerd. De verdiensten zijn
goed, met tijd voor de mensen en geen werkdruk.
Te mooi om waar te zijn?
Zeker niet, vraag het aan onze (T)huishulpen.
Bel voor info: Miranda 06-55803380 of
Anita 06-11274810 of kijk op www.plus-extra.nl

Vrijwilligers
in het zonnetje
Het online vrijwilligersplatform Horstaandemaasvoorelkaar wil in
december vrijwilligers in het zonnetje zetten. Daarvoor is zij een actie
gestart waarmee vrijwilligers een gourmetpakket kunnen winnen.
December is een maand waarin
veel Horstenaren elkaar opzoeken om
samen met familie en vrienden de
feestdagen door te brengen.
Maar waar ook Horstenaren elkaar
helpen om iets voor elkaar te krijgen.
Denk aan samen een diner voorbereiden bij een dorpsdagvoorziening, een
krantje lezen bij een gemeenschapshuis, een knutselactiviteit begeleiden
met jong en oud in de wijk of
bijvoorbeeld een klusje of boodschap
te doen als vrijwillige klussendienst of
maatje. In de gemeente Horst aan de

Maas zijn veel inwoners die zich
vrijwillig inzetten om een ander te
helpen. Om deze maand een
vrijwilliger in het zonnetje te zetten,
is Horstaandemaasvoorelkaar gestart
met een actie. Op www.facebook.
com/HadMvoorelkaar kan worden
aangeven welke vrijwilligers een
gourmetpakket verdienen. De actie
loopt van donderdag 14 tot en met
donderdag 21 december. Vrijdag
22 december wordt de winnaar
bekendgemaakt via de Facebook
pagina.

Samen en niet
alleen in Sevenum

Van Lipzig BV is een bedrijf, gespecialiseerd in het vervaardigen en monteren van aluminium en
kunststof kozijnen, schuifpuien, lichtstraten, overkappingen, vouwwanden, vliesgevels, rolluiken
en zonwering. Zowel voor bedrijven als particulieren.
Bij Van Lipzig BV worden alle aluminium en kunststof produkten in eigen werkplaats vervaardigd
en gemonteerd. Team Van Lipzig wordt gevormd door ongeveer 20 medewerkers.
Wij beschikken in onze bedrijfspanden (Venray en Venlo) over een showroom
waarin de diverse producten getoond worden.
Wegens de enorme groei en om onze bezoekers goed te kunnen blijven bedienen zijn wij per direct op zoek naar een

flexibele verkoopmedewerker / calculator (fulltime)
U beschikt over:
■

■
■

In dorpshuiskamer Efkes Same in Sevenum vindt op donderdag 28
december een evenement plaats voor iedereen die het leuk vindt nieuwe
mensen te ontmoeten en contacten te maken. De deuren staan open
vanaf 11.00 tot ongeveer 15.00 uur.
Verschillende organisaties zoals
Efkes Same, SamenUitBus Horst
aan de Maas, KBO-Sevenum, de
contactgroep van mantelzorgers en
een sportconsulent van de gemeente Horst aan de Maas geven meer
informatie over hun activiteiten.
Men kan onder andere deelnemen
aan een eenvoudige fitheidstest,
koersbal doen of een boek meenemen. Er wordt gezamenlijk gegeten.
Ook worden er filmpjes van en over
Sevenum vertoond.
Dit evenement is een initiatief

van de organisaties die zich hebben
verenigd in het samenwerkingsverband ‘Samen en niet alleen
in Sevenum’, ondersteund door
Synthese en gemeente Horst aan
de Maas. Het doel is activiteiten
meer op elkaar af te stemmen en te
versterken. Genoemde organisaties
vinden het allemaal belangrijk dat
iedereen in Sevenum het gevoel
heeft dat hij of zij erbij hoort, dat
er mogelijkheden zijn om elkaar te
ontmoeten of samen iets te gaan
doen.

■

■

■
■

■

Functie-eisen:

Een gedreven en gemotiveerde houding met
een overtuigend karakter
Representatief voorkomen
Klantgerichtheid, nauwkeurigheid en besluitvaardigheid
Commercieel-/cijfermatig en bouwtechnisch
inzicht
De capaciteit om onder stress resultaatgericht
en efficiënt te blijven werken
Het goed in teamverband kunnen werken
Flexibele beschikbaarheid van maandag
t/m zaterdag
Vaardigheden om offertes te maken

Om in aanmerking te komen voor deze functie
dien je te voldoen aan onderstaand profiel:
■ Minimaal 5 jaar ervaring als verkoper / calculator
binnen een vergelijkbaar bedrijf en vergelijkbare
(kleinschalige) projecten.
■ Woonachtig in de omgeving van Venray.
■ In bezit van rijbewijs B (en eigen vervoer).
■ Bereid om buiten de reguliere kantoortijden
te werken.

Wij bieden u:
■
■
■
■
■
■

Een contract van 38 uur per week
Een vast salaris
Prettige en informele werksfeer
Pensioenregeling
Mogelijkheid op een vast contract
Eventuele reis- c.q. onkosten vergoeding

Voor meer informatie of sollicitaties kunt u terecht bij Koen van Lipzig op 0478 58 44 17.
Ook geeft onze website een goede indruk over de werkzaamheden van ons bedrijf.
U kunt sollicitaties per mail sturen naar info@vanlipzig.nl
Keizersveld 8 5803 AN Venray ■ www.vanlipzig.nl
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KOM JIJ ONS TEAM
VERSTERKEN?
De Hanssen Group is actief in de gevelelementenbranche, zowel
particulier als zakelijk. Sinds het ontstaan in 1979, heeft zij zich vanuit
familiebedrijf Bohaco ontwikkeld tot een toonaangevende speler met
ruim 120 medewerkers.
Vanwege groei bieden wij op dit moment een aantal fulltime functies:

• WERKVOORBEREIDER(S)
De kunststof productie van Hanssen Meijel (in
Panningen) is een van de grootste en modernste
in Nederland. Je coördineert en verwerkt orders.
Met het oog op projectbewaking communiceer
je tussen productieplanning en opdrachtgever.

• MEDEWERKER(S) KUNSTSTOF
PRODUCTIE

Maatschappelijke stage
bij de Groengroep
Bram Philipsen, leerling van het Citaverde College in Horst, voldeed onlangs zijn maatschappelijke
stage bij de Groengroep in Sevenum. Samen met vijftien vrijwilligers van de Groengroep werkte hij
een ochtend mee. De Groengroep verwacht nog veel Citaverde-leerlingen te mogen ontvangen en hen
zo wat bij te brengen.

Schoolschaatsen

Opening schaatsbaan Horst
De eerste planken van de ijsbaan in Horst werden op woensdag 6 december gelegd. Inmiddels is de opbouw
bijna afgerond. De ijsbaan gaat vrijdagavond 15 december open voor schaatsend publiek.
De officiële opening vindt al op
donderdag 14 december plaats, maar
de baan is voor het publiek geopend
vanaf vrijdagavond 15 december.
De ijsbaan is dit jaar wederom tot
stand gekomen dankzij vrijwilligers.
De organisatie heeft een groot
vrijwilligersbestand waar zij op kan
terug vallen.
Dit jaar heeft de organisatie van de
ijsbaan de samenwerking opgezocht

met Jongeren Op Gezond Gewicht,
ofwel JOGG. Het schoolschaatsen vindt
dit jaar plaats op 18, 19, 21 en 22
december van 09.00 tot 16.00 uur en
op woensdag 20 december van 09.00
tot 13.00 uur. Tijdens het schoolschaatsen krijgen de leerlingen een gezond
tussendoortje en kunnen ze deelnemen aan een korte quiz. De prijs van
deze quiz is een clinic boksen voor
de hele klas. Voor vriendengroepen,

collega’s of andere groepen komt dit
jaar de curlingcompetitie weer terug.
De teams, van minimaal vijf spelers,
strijden in drie speelavonden om de
‘Horster-curlingbokaal’. De speelavonden voor deze competitie zijn op donderdag 21, 28 december en 4 januari
van 19.00 tot 22.00 uur.
Meer informatie over curling,
schoolschaatsen en de ijsbaan zelf is te
vinden op www.ijsbaanhorst.nl

De kunststof productie van Hanssen Meijel (in
Panningen) is een van de grootste en modernste
in Nederland. Je bedient de CNC gestuurde
machinale productielijn en voert werkzaamheden
uit in de afmontage van de kunststof kozijnen.

• MONTEUR(S)
Ben jij secuur, technisch en heb je werkervaring
in de bouw? Je monteert dagelijks Bohaco
kunststof en aluminium ramen, deuren, serres
en zonwering bij particulieren in Zuid-Nederland
(standplaats Meijel).

• MEDEWERKER ALUMINIUM
PRODUCTIE
De aluminium productie van Hanssen Meijel
(in Meijel) staat voor maatwerk en kwaliteit.
Wij zoeken een productiemedewerker met
technisch inzicht en twee rechter handen.

Bekijk de vacatures op:
hanssengroup.nl/vacatures

SOS Meerlo-Wanssum

Tv-uitzending
dovenschool Gambia
Het tv-programma LifeStyle Experience besteedt in haar uitzending aandacht aan de Stichting Care Foundation
The Gambia (CTFG). Deze stichting realiseerde onder meer samen met SOS Meerlo-Wanssum een school voor dove
kinderen.
In april 2013 startte SOS MeerloWanssum met het project waarmee
zi j een speciale school bouwt voor
dove kinderen in het dorpje Jiboro in
Gambia. In samenwerking met
Stichting Care Foundation The Gambia
en veel vrijwilligers is dit project
uiteindelijk gerealiseerd. Op 4 maart
was de familie Goumans-Coenders
aanwezig bij de officiële opening van

de school. Voor hen was het een
heel bijzondere ervaring om ook te
zien dat het geld daadwerkelijk op
de goede plaats terecht is gekomen.
In de tv-uitzending van LifeStyle
Experience bij RTL 4 en RTL 5 vertelt
de voorzitter van stichting CFTG, Ineke
de Rijk, over de projecten die in het
dorp Jiboro zijn opgezet, waaronder de
school.

De uitzendingen zijn op zondag
17 december RTL 4 LifeStyle Experience van 14.20 tot 15.20 uur,
zaterdag 23 december RTL 5 LifeStyle
Experience van 15.10 tot 16.10 uur,
zondag 24 december RTL 4 LifeStyle
Experience van 14.20 tot 15.20 uur en
op zaterdag 30 december RTL 5
LifeStyle Experience van 15.10 tot
16.10 uur.

Word jij onze nieuwe collega?
We bieden je een functie in een gezond bedrijf waar kwaliteit voorop
staat. Voor meer informatie neem contact op met:
De heer Ivo Hanssen via tel. 077-326 86 39. Schrijf je sollicitatie aan:
Hanssen Group, t.a.v. afdeling P&O, Postbus 7112, 5980 AC Panningen
of mail naar vacature@hanssengroup.nl.
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GEPLUKT Lennart Huijs

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.

de talentenjacht The Band in België.
“Op een donderdagmiddag werd ik
ineens gebeld door een Vlaming die
vroeg of ik auditie wilde doen voor
een programma dat The Band heet”,
zegt hij. Lennart heeft zelf al twee keer
meegedaan aan The Voice. Daarom
twijfelde hij een beetje of hij aan een
nieuwe talentenjacht mee zou doen.
Uiteindelijk vond hij het concept van
The Band zo leuk dat hij toch besloot
om mee te doen. “Bij The Band vormen
de makers een band in plaats van dat
het om een individu gaat, dat sprak me
wel heel erg aan”, zegt hij. Nadat hij
zich had ingeschreven moest hij voor de
eerste auditieronde naar Amsterdam.
Toen hij hier doorheen was moest hij al
snel genoeg naar Antwerpen. Op deze
manier bleef hij maar rondes door gaan,
totdat hij uiteindelijk in de finale stond,
die hij vervolgens ook nog won. Hierna
ging het allemaal heel erg snel. Samen
met zijn band heeft hij binnen een
week een setlist van een uur gemaakt,
waar hij vervolgens de hele zomer mee
heeft getourd door West-Vlaanderen
en een beetje van Brussel. Dit was wel
een heel erg leuke ervaring zegt hij:
“Samen met Jebroer en Lil’ Kleine zit je
dan backstage, dat was best wel cool.”
Samen met zijn vriendin Marlou woont hij in Grubbenvorst. Hij voetbalt op zijn tijd, houdt van een biertje hier en daar, maar is vooral bekend als zanger
van de band 30past7. Deze week wordt Lennart Huijs (25) geplukt.
Lennart is geboren in Broekhuizen,
maar woont sinds twee jaar in samen in
Grubbenvorst. Voor de liefde is hij
hiernaartoe verhuisd, vriendin Marlou
komt namelijk uit dit dorp. Ook al komt
hij zelf niet uit het aspergedorp, toch
vind hij het wonen hier erg fijn. In dit
huis wonen ze al twee jaar. “Binnenkort
gaan we eindelijk een beetje aan het
huis klussen, dit is toch wel iets wat we
al langer wilden”, vertelt hij.
Lennart studeert nog. In Utrecht
startte hij met de studie bedrijfseco-

nomie, maar dat bleek hem toch niet
te liggen. Vervolgens probeerde hij
nog twee opleidingen in Nijmegen,
maar heeft hij toch voor de opleiding
logistiek gekozen. Deze opleiding volgt
hij aan de Fontys in Venlo. Het duurde
wat langer bij hem voordat hij door had
wat bij hem paste. “Je kunt wel zeggen
dat ik bijna alles uit heb geprobeerd.
De opleiding logistiek bevalt me tot
nu toe wel heel erg goed. Ik was een
beetje onrustig en ongestuurd in mijn
jongere jaren, dat is nu gelukkig wel
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KERSTBOMEN
TE KOOP

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie-Balans & Hormonale Balans
Pijnklachten, Vermoeidheid, Migraine

Ondersteuning Roken en Afvallen!

Nordmann

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

Fraseri
Glauca

Intreentofhiël
Schon hôrster
verhale

In pot of gezaagd

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

- Maandag t/m zaterdag
vanaf 09:00 uur

Beide
buk skes
same:

- Zondag vanaf 10:00 uur

Oplossing vorige week:
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Deze band staat nu wel op een lager
pitje. Na het winnen van The Band werd
een single uitgebracht, maar deze sloeg
niet aan. De tweede single sloeg nog
minder aan dan de vorige. “Het heeft
me zeker kansen opgeleverd, maar de
muziekwereld is echt heel erg hard.
Door al de druk en stress die op ons lag
om te presteren is er jammer genoeg
weinig van over gebleven. Dit is jammer, maar dan ga je niet in zak en as
zitten. Dan ga je gewoon door en zie je
wel wat er verder gebeurt.”

Acu-Balance

Fijnspar

9
8

Hij zingt al sinds 2008 bij de band
30past7. Nu de jongens wat ouder zijn,
merkt hij ook dat iedereen de band
wat serieuzer neemt. Ze willen nu ook
eigen muziek maken, in plaats van
alleen maar covers spelen. Een paar
weken geleden zat de band nog in de
studio om wat demo’s op te nemen.
“Deze demo’s gaan we rond sturen
als promovideo’s en kijken hoe er op
gereageerd wordt. Dat is wel heel erg
leuk,” vertelt hij. Een boost voor zijn
muziekcarrière was wel het winnen van

Omorika

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

bijgetrokken,” zegt hij lachend. Lennart
zou het niet erg vinden om uiteindelijk
een baan in de logistiek te vinden, ook
al ligt zijn hart toch wel bij muziek.
Zijn liefde voor muziek komt vooral van
zijn vader. “Vroeger had mijn vader
een muziekinstallatie waar hij alleen
maar muziek van John Hiatt op draaide.
Bijna alle albums had hij bij elkaar
verzameld, mijn vader was er helemaal gek op. Toen is de interesse voor
muziek wel een beetje gekomen denk
ik,” vertelt hij.

’Dan ga je
gewoon door’

NIEUWE LIND
VENRAYSEWEG 109
06-24877263

€ 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

13

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
14 december 2017
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Aanvang 19.00 uur

Raadsvergadering
19 november 2017
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28
91 of email: griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen:
• Voorstel tot het beschikbaar stellen van een
aanvullend voorbereidingskrediet van €
155.000 voor een haalbaarheidsonderzoek
naar het realiseren van één gezamenlijk
sportpark voor AVV America, TC America en
RKSV Meterik.
• Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan Buitengebied.
• Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het
bestemmingsplan en het exploitatieplan Klaver
5, fase 1.
• Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan Horsterdijk Lottum.
• Voorstel tot het opiniërend bespreken van het
beschikbaar stellen van een krediet voor de
revitalisering van ‘t Gasthoes en de aanleg van
de infrastructuur in het gebied Centrum Zuid/
Gasthoês.
• Voorstel tot het vaststellen van de herziene
perspectievennota maatschappelijke
Accommodaties.
• Voorstel tot het vaststellen van het Meerjarig
Onderhoudsplan voor het Vastgoed van de
Gemeente Horst aan de Maas.
• Voorstel tot het verlenen van een krediet
voor nieuwbouw van de Basisschool Tienray
en Swolgen bij het sportcomplex Kerkebos
en bijbehorende verkeersmaatregelen en/of
voorzieningen in de omgeving.

• Voorstel tot het vaststellen van de visie en
doelen van Trendsportal - Mobiliteitsplan
Noord-Limburg.
• Voorstel tot het instemmen met het ontwerp van
de 1e actualisatie van de bestuursafspraken
POL-uitwerkingen Noord-Limburg.
• Voorstel tot het vaststellen van de evaluatie
Integraal Beleidsplan Sociaal Domein.
• Voorstel tot het vaststellen van de
Verordeningen Wmo, Jeugdhulp en PGB
begeleid werken Wsw.
• Voorstel tot het aanpassen van het
toetsingskader Hafabra-onderwijs (harmonie,
fanfare, brassband).
• Voorstel tot het vaststellen van de 2e bijstelling
van de begroting 2017.
• Voorstel tot het vaststellen van de Grondprijzen
2018.
• Voorstel tot het vaststellen van de
verordeningen reinigingsheffingen en OZB
2018.
• Voorstel tot het vaststellen van diverse
belastingen-/ legesverordeningen 2018.
U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 19.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis.
De vergadering is ook live in video te volgen via
de website www.horstaandemaas.nl.
De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van het
gemeentehuis, in de bibliotheek en op de website
www.horstaandemaas.nl

Op vrijdag 1 december opende “Bram Designed” aan de Herstraat 1 - A in Horst. De officiële
openingshandeling werd verricht door wethouder Paul Driessen van de gemeente Horst aan de Maas.

Sluiting gemeentehuis en
Openbare Werken tijdens
Kerstmis en jaarwisseling
Het gemeentehuis en Openbare Werken zijn gesloten op:
Eindejaarsviering personeel
Gesloten donderdag 14 december 2017 vanaf
12.00 uur
Kerst
Gesloten maandag 25 december (1e Kerstdag)
en dinsdag 26 december 2017 (2e Kerstdag)
Nieuwjaar
Gesloten maandag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
Gesloten woensdag 3 januari 2018 tot 10.00 uur
(Nieuwjaarsreceptie personeel)
Voor dringende meldingen met betrekking tot
gemeentewerken die niet uitgesteld kunnen
worden, mag u het storingsnummer
06 - 23 49 82 49 bellen. Het gaat hier dus
uitsluitend om dringende meldingen, waarbij
direct gevaar voor de omgeving dreigt.

Ook in het jaar 2018 gelden de volgende
openingstijden:
Telefonische bereikbaarheid op maandag t/m
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur (op maandagen
tot 20.00 uur).
Opening van de publieksbalies: op maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Daarnaast
is alleen de afdeling Burgerzaken op maandag
geopend van 9.00 tot 20.00 uur.
Snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs kan
van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie afgehaald
worden.
Bestuur en medewerkers gemeente Horst
aan de Maas wensen u fijne feestdagen en
een goed en gezond 2018

Bekendmakingen
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:

Het echtpaar Verstraaten - Bertrams uit Hegelsom vierde hun 60 jarig huwelijksjubileum.
Waarnemend burgemeester mevrouw Ina Leppink - Schuitema overhandigde de jubilarissen namens
de gemeente Horst aan de Maas een boeket bloemen.
Evertsoord
Patersstraat 26 b

Griendtsveen
Kanaalweg ongenummerd
kavel 14
Hegelsom
Reysenbeckstraat 28

Horst
Handelstraat 6
Witveldweg 100
Custersweg ongenummerd
Venrayseweg 143
Sevenum
De Hackert 9
Renkensstraat 9b
Maasbreeseweg 99
Tongerlostraat 27

Tienray
Spoorstraat 77
Vastgesteld bestemmingsplan
Bedrijventerrein
Horst aan de Maas
Beleidsregels Participatiewet,
IOAW en IOAZ gemeente
Horst aan de Maas
vastgesteld.
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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.

Gevolgen van de Intensieve Veehouderij
Tijdens een bijeenkomst in Deurne op 29 november werd gesproken
over de gevolgen van de intensieve veehouderij (IV). Een van de sprekers
vertelde dat er voor de veeboeren die kiezen voor een grote uitbreiding
van hun stallen, met soms meer dan 8.000 tot 10.000 varkens, op den duur
ook geen toekomst mogelijk is.
Deze veeboeren zijn gedwongen om uit te breiden willen ze het
financieel redden en ze zullen moeten
blijven uitbreiden en investeren.
Ze worden voorgelicht door de markt
met het verhaal dat er technisch
zoveel meer mogelijkheden zijn

die het milieu niet zouden vervuilen.
Dit terwijl allang duidelijk is dat de
mestverwerkers zelden voldoen aan de
eisen van de milieuwet.
Bedenk dan dat er in Nederland
maar 40 procent van bijvoorbeeld het
varkensvlees wordt geconsumeerd.

De overige 60 procent gaat naar
het buitenland. De meestal kleinere
familiebedrijven worden bedreigd
in hun bestaan omdat ze het niet
op kunnen nemen tegen de grote
IV-bedrijven. Het leefmilieu in de buurt
van de IV-stallen wordt steeds verder
aangetast. Wat ook opvalt, is dat de
overheid te weinig rekening houdt met
de onderzoeken van het RIVM dat de
gevolgen voor de gezondheid in kaart
heeft gebracht. Het laatste onderzoek
gaf aan dat omwonenden groter risico

lopen om bijvoorbeeld ernstige longziekten te krijgen.
De SP vindt dat er een halt moet
worden toegeroepen aan de groei
van de intensieve veehouderij. Horst
aan de Maas kan en moet de concurrentie op dit gebied niet aan willen
gaan. De agrarische sector mag geen
negatieve gevolgen hebben voor het
landschap, de natuur en de leefomgeving van mens en dier.
Riek Janssen,
SP Horst aan de Maas

Voedselverspilling
Wat is duurzaamheid? Duurzaamheid is een heel breed begrip.
Veelomvattend. Voor ons is duurzaamheid dat we zaken oppakken en
verbeteren die ons leven toekomstbestendig maken.
Iets wat naar onze mening
onderbelicht wordt is de grootschalige
voedselverspilling wereldwijd.
Hier is qua duurzaamheid nog veel
terrein te winnen. Er wordt per hoofd
van de bevolking jaarlijks circa 50 kilo
voedsel weggegooid en 57 literpakken drank weggespoeld. Dat terwijl

12 procent van de wereldbevolking
geconfronteerd wordt met ondervoeding en ook in onze regio mensen
afhankelijk zijn van de voedselbank.
Grootste boosdoener blijkt de houdbaarheidsdatum te zijn die op de verpakkingen vermeld staat. Er is namelijk
een groot verschil tussen de ‘tenminste

Hadé Collection

van oudsher geënt is op de agrarische
sector. Er zijn genoeg bedrijven en
instellingen in de regio die hier advies
in kunnen geven. Gezien onze ambitie
van de Gezondste Regio 2025 kunnen
we met z’n allen ook laten zien dat
we met een gezonde (lees: verstandige) manier met voedsel omgaan.
Zeker met de feestdagen op komst
geen overbodige luxe.
Eric Seuren,
PvdA Horst aan de Maas

BRENG JIJ
BAANBREKENDE
ONTWERPEN NAAR
DE PRAKTIJK?

VOOR SFEER IN HUIS

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

houdbaar tot’ en de ‘te gebruiken tot’
datum. Het resultaat is een flinke afvalberg van bruikbaar voedsel die ook nog
verwerkt moet worden. Daarnaast is er
veel energie gestoken in bijvoorbeeld
de teelt en bereiding van voedsel.
Samengevat gaat er dus enorm veel
tijd, energie en geld verloren wat deels
gemakkelijk voorkomen had kunnen
worden. Zaak dus om bewustwording te
kweken bij de mensen, iets wat mogelijk zou mogen zijn in een gemeente die

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

VENRAYSEWEG 16B - HORST

www.hadecollection.nl

ROMMELMARKT
Cornelissen zoekt een

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

Oproepchauffeur

m/v

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

T 077 208 32 00 • www.hallohorstaandemaas.nl

Als allround interieurbouwer word je verwelkomd in een
familiebedrijf dat al ruim 25 jaar baanbrekende interieurs
ontwerpt en realiseert. Natuurlijk kom je in een leuk team te
werken, maar kun je ook zelfstandig aan de slag. Als mboopgeleide interieurbouwer of meubelmaker heb je enkele jaren
aan werkervaring op zak en doe je niets liever dan werken met
hoogwaardige materialen, de modernste CNC-machines en de
nieuwste technieken.
Ben je daarnaast ook fl exibel, klantvriendelijk en in het bezit
van een rijbewijs B? Dan hebben wij dé baan voor jou.
Wat bieden we jou?
Een baan met doorgroei- en opleidingsmogelijkheden
(Woodwop, Imos) in een leerzame, dynamische en groeiende
organisatie. Salaris en de uitstekende arbeidsvoorwaarden
zijn meer dan marktconform. Onze voorkeur gaat uit naar een
collega die ons fulltime versterkt. Aan de slag? Stuur dan je CV
en een motivatie snel naar info@cornelissen-interieurs.nl
Keizersveld 81,
5803 AP Venray
0478-515231,
info@cident.nl

WWW.CORNELISSENPRAKTIJKINRICHTING.NL

Mèrthal Horst
17 december

9.30/15.30 uur
Gasthuisstraat 30, 5961 GA
A73 afrit 11

www.carbootsalehorst.nl

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

LEKKERE HAPJES
voor kerst
en oud & nieuw

077-3661708
www.depaddestoelerij.com
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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.

Vergeet je gezondheid niet
Acties rondom Noord-Limburg de Gezondste Regio van Europa 2025 en
de ambitie van Horst aan de Maas om de gezondste gemeente van
Nederland te worden stemmen mij (extra) vrolijk. Een mooie ambitie
vinden wij als D66+GroenLinks en nodig ook.
De opmars van beroepsziekte
nummer 1 zet een uitroepteken achter
die noodzaak. Het woord burn-out
kent tegenwoordig bijna iedereen.
Een aantal jaren geleden hoorde je er
amper iets over. Nu geeft één op de
zeven Nederlanders aan burn-out-

klachten te ervaren. Niet alleen de voor
de hand liggende groep mensen met
een extreem drukke baan, maar ook en
zelfs vooral studenten en twintigers
bezwijken onder de ongezonde druk en
een ongezonde levensstijl. In de top 5
tips om burn-outklachten te voorkomen

van psychiater Bram Bakker staan onder
andere: goed slapen, genoeg rust en
genoeg sporten. Letten op je gezondheid verlaagt de kans op een burn-out.
De organisatie achter Noord-Limburg de
Gezondste Regio van Europa 2025 helpt
mee om daadwerkelijk positieve
verandering te bewerkstelligen op
verschillende terreinen. Ondernemers,
de overheid, sport, onderwijs, cultuur en
de zorg kunnen allemaal meedoen.
Ik vind het mooi om te zien dat de

(werk)cultuur waarin men de eigen
gezondheid nog wel eens vergeet, begint
om te kantelen naar een gezondere
manier van leven, waar zorgen voor
jezelf terecht centraal wordt gesteld.
Dit komt ten goede aan het geluk van
mensen, verhoogt de productiviteit en
verlaagt het ziekteverzuim. Een
gezondere trend is ingezet. Samen zorgen we dat deze trend doorzet.
Inez Arts,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Bestemmingsplan buitengebied
Afgelopen donderdag is het bestemmingplan buitengebied in de
commissie ruimte besproken. Een bestemmingsplan geeft de ‘bestemming’
van een gebied of de bestemmingen in een gebied aan. Bijvoorbeeld of en
wat voor bedrijvigheid er in een gebied mag plaatsvinden.
Een nieuw bestemmingsplan was
noodzakelijk, omdat op dit moment
nog gewerkt werd met ‘oude’
plannen van gemeenten Sevenum,
Meerlo-Wanssum en Horst aan de
Maas. Het samenvoegen is een proces
van ruim twee jaar geweest waarin
intensief is overlegd met belangheb-

benden. Het resultaat is een plan dat
grotendeels het huidige beleid volgt,
echter met een aantal wezenlijke wijzigingen. Met betrekking tot intensieve
veehouderij (IV) worden de voorwaarden voor het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid strenger (conform
landelijk) voor het aspect stikstof.

Tevens herzien we het huidig beleid
op het moment dat de resultaten van
het RIVM-gezondheidsonderzoek naar
IV bekend zijn en daar aanleiding toe
geven. Dit doen we om grip te houden
op de gezondheidsaspecten die aan IV
verbonden zijn. Daarnaast verruimen
we regels voor vrijkomende agrarische
bebouwing om zo ‘verpaupering’ in het
buitengebied tegen te gaan. Maar ook
om kleinschalige bedrijvigheid te laten
groeien. Verder scherpen we het beleid
ten aanzien van horeca in het bui-

OPEN HUIS HET MOLENVELDHUIS
HORST - VRIJDAG 2 FEBRUARI 2018 VAN 14-16 UUR

tengebied aan. Dit kan in het nieuwe
plan beter gereguleerd worden om zo
wildgroei te voorkomen. Alleen echt
onderscheidende horeca wordt toegestaan. Daarmee hopen we de totale
horecastructuur te versterken. Al met
al geen spectaculaire wijzigingen maar
behouden wat goed is, verbeteren
wat nodig is. Het plan wordt behandeld tijdens de raadsvergadering van
19 december.
Marcel Beelen,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

Er zijn
enkele nog
st
beschik udio’s
baar!

Op vrijdag 2 februari van 14.00 tot 16.00 uur nodigen wij iedereen uit, die een
kijkje wil nemen achter de deuren van Het Molenveldhuis. Bent u gewoon nieuwsgierig of bent u geïnteresseerd in wat wij doen? Aarzel dan niet om vrijblijvend
binnen te lopen. Onze medewerkers staan u graag te woord en geven u desgewenst een rondleiding.
In het hart van de wijk Molenveld ligt één van de kleinschalige
woonzorglocaties van Dagelijks Leven: Het Molenveldhuis.
Het voormalige schoolgebouw De Peelhorst heeft plaatsgemaakt voor een prachtig nieuw gebouw, dat een tweede
thuis biedt voor mensen met dementie, alzheimer of een
andere vorm van geheugenverlies. Hier kunnen zij wonen
zoals thuis, in een prettige, vertrouwde omgeving, dichtbij
familie en vrienden.
Het Molenveldhuis biedt mensen met geheugenverlies,
24 uur per dag zorg op maat. Met een compact team van
zorgprofessionals zorgen we ervoor dat het onze bewoners
aan niets ontbreekt. Daarbij werken wij altijd vanuit de
mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Wij vinden

Het zijn de kleine dingen die ervoor zorgen dat onze bewoners zich écht thuis voelen. Zo is het interieur met veel
zorg en aandacht samengesteld, zodat er een intieme en
huiselijke sfeer ontstaat. Het Molenveldhuis biedt plaats
aan twintig bewoners, waarbij iedere bewoner een eigen
studio heeft met zit-/slaapkamer en badkamer, die zoveel
mogelijk naar eigen inzicht kan worden ingericht. Tevens
biedt Het Molenveldhuis de mogelijkheid voor bewoning
door een echtpaar en is er een logeerkamer voor respijtzorg aanwezig. De bewoners komen graag samen in een
van de twee woonkamers voor een kopje koffie, een vers
bereide maaltijd, maar ook om een potje te sjoelen, een
kaartje te leggen of samen tv te kijken. Uiteraard mag een
stukje vlaai op z’n tijd niet ontbreken. Zomers is het heerlijk
vertoeven in de royale tuin.

Klein, vast team van zorgprofessionals.

Iedere bewoner heeft een eigen studio
met zit-/slaapkamer en badkamer.

Voor iedereen toegankelijk, ook voor
mensen met alleen een AOW.

Dagelijks Leven wil het verschil maken in zorg voor mensen
met geheugenverlies. Gewoon, omdat iedereen goede zorg
en een écht thuis verdient! Onze zorg is dan ook voor
iedereen betaalbaar, ook voor mensen met alleen een AOW.

Open Huis
het belangrijk dat onze bewoners het gevoel van eigen
regie behouden, net als zelfredzaamheid en eigenwaarde.
Daarbij hoort ook een zinvolle dagbesteding, afgestemd
op de wensen en behoeften van onze bewoners. Hierbij
geldt altijd: niets moet, alles mag!

Bij deze nodigen wij u van harte uit voor een vrijblijvende
kennismaking op vrijdag 2 februari van 14:00 uur tot 16:00
uur tijdens ons Open Huis. Wilt u liever een aparte afspraak?
Neemt u dan contact op met Hannelore Gorissen
via 06 - 1209 1327 of mail naar h.gorissen@
dagelijks-leven.nl Zij vertelt u graag
meer over alle mogelijkheden.

Het Molenveldhuis | Gebroeders van Doornelaan 17 | 5961 BA Horst
06 - 1209 1327 | h.gorissen@dagelijks-leven.nl | www.hetmolenveldhuis.nl

Iedere dag vers bereide maaltijden.

Dagelijks Leven | Stationsstraat 122 | 7311 MJ Apeldoorn
055 - 576 6676 | zorg@dagelijks-leven.nl | www.dagelijks-leven.nl
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Kampioenschap
Set Up jongens C

Eerste punten
binnen voor Oxalis
Door: Karin Cleven, korfbalvereniging Oxalis
“Oxalis is yes, en JES is no.” Die bemoedigende woorden sprak coach
Wendy Theelen de dames van Oxalis 1 toe, voorafgaand aan de wedstrijd
op zondag 10 december. JES 1 uit Venhorst was dapper door het winterse
weer naar Sevenum afgereisd, maar Oxalis wist met 17-10 de overwinning in eigen huis te houden.
Het was een pittige pot voor de
Horstenaren. JES was fel in de duels
en Oxalis had daar moeite mee.
JES kwam na twee minuten op een
0-1 voorsprong, maar daar nam de
thuisploeg na vier verloren wedstrijden geen genoegen mee. Drie doelpunten voor Oxalis brachten de stand
naar 3-1. Het bleek nog te vroeg in de
wedstrijd voor JES om de kop te laten
hangen, waardoor ze de stand weer
gelijk trok naar 3-3.
Bij Oxalis ging er op dat moment
een knop om, weer verliezen was
geen optie. Er werd gezocht naar
kansen. Af en toe ging dat nog te
moeilijk, maar de dames slaagden
erin om de rust in te gaan met een
ruime 10-5 voorsprong.

Door: volleybalvereniging Set Up
De jongens volleybalclub Set Up JC 1 uit Meerlo moesten zaterdag 9 december door de sneeuw naar Uden voor
hun wedstrijd tegen Saturnus. Ze hadden nog minimaal drie punten nodig om kampioen te worden.

JES gaf zich echter nog niet
gewonnen. Het was nog niet beslist
en in de tweede helft was het dan
ook zaak dat Oxalis net zo doorging
zoals het de eerste helft geëindigd
was. Het duurde na rust even voordat
de korf weer gevonden werd. Na tien
minuten vielen de doelpunten weer,
aan beide kanten. Oxalis was de
dames van JES steeds net een stap
voor, waardoor ze het gat niet meer
wisten te dichten. Toen de tegenpartij ook verzaakte uit strafworpen te
scoren, had Oxalis de wedstrijd binnen. Ze won uiteindelijk met 17-10.
De punten bleven verdiend in
eigen huis en Oxalis verlaat door
de winst de laatste plaats op de
ranglijst.

De eerste wedstrijd van dit seizoen
had Set Up al thuis tegen Saturnus
gespeeld en toen met 3-1 gewonnen.
De jongens wisten dus dat ze de punten
niet gratis zouden krijgen. Met acht
man was het team van Set Up JC 1 in
Uden compleet. De eerste set begonnen
ze sterk en bouwden al snel een
voorsprong op. De jongens speelden
geconcentreerd en met plezier. De set
werd gewonnen met 12-25. De tweede
set gingen ze met hetzelfde spel verder.

Er werd erg goed opgelet en er werden
weinig fouten gemaakt. De tweede set
werd dan ook gewonnen met 14-25.
Nog één setje winnen en dan zou
Set Up JC 1 het kampioenschap
binnenhalen.
Ook de derde set zwakten ze niet
af. Sterker nog, deze set gaven ze bijna
niets weg. De service was goed en
aan het net werd ook goed gescoord.
Met goed geplaatste ballen en af en toe
een mooie aanval kwam de tegenstan-

der nauwelijks aan spelen toe. Kon een
aanval dan toch worden opgezet, dan
had Set Up JC 1 ook nog een blok staan.
De derde set werd gewonnen met
7-25. Het kampioenschap was binnen. De vierde set hadden de jongens
van Set Up JC 1 wat meer moeite om
geconcentreerd te blijven spelen maar
ook deze set wonnen ze met 18-25.
Volgende week gaan ze thuis nog één
wedstrijd vlammen voor het publiek en
dan zit het seizoen er alweer op.

www.haardstede.nl

Commercieel medewerker binnendienst
Enthousiaste logistiek medewerker
Huislijn Kantoormeubelen B.V. is een groothandel in kantoormeubilair en verkoopt haar producten
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AVOC-HVC-VCM MC1 kampioen
Meisjes C1 van fusievereniging AVOC-HVC-VCM uit America, Hegelsom en Meterik zijn op zaterdag
9 december kampioen geworden. De meiden speelden een thuiswedstrijd in de gymzaal van America
tegen de meisjes C1 van volleybalclub Asterix uit Maasbree. Dankzij een 3-1 overwinning wisten de
meiden van coaches Miranda Swinkels en Malon Linskens de titel binnen te halen. Fenne, Floor, Mieke,
Mirthe, Demi, Danique, Janny, Ise en Danique kroonden zich zo tot kampioen. Na de winterstop gaat
het team verder in de hoofdklasse.
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Fusienaam volleybalclubs
VC Trivia
VC Trivia wordt de naam van de fusieclub van de volleybalverenigingen uit America, Hegelsom en Meterik.
Dat werd onlangs bekendgemaakt tijdens een algemene ledenvergadering van de drie gezamenlijke clubs. Trivia is
Latijns voor een plaats waar drie wegen bijeenkomen.
Volleybalverenigingen AVOC, HVC
Hegelsom en VC Meterik zullen op 1 juli
2018 officieel gaan fuseren tot één
nieuwe vereniging met ruim driehonderd leden. Hoe de nieuwe clubkleuren

eruit gaan zien is nog niet bekend.
”De werkgroep Cultuur & Communicatie
is hier nu nog druk doende mee”, aldus
Mark Ramaekers van de fusiecommissie
Driesprong, de werknaam van de fusie.

Voorlopig gaat de nieuwe club trainen
en wedstrijden spelen in de huidige drie
plaatsen. ”De club streeft wel naar een
eigen honk in één van de drie kernen”,
aldus de fusiecommissie.

Hovoc-dames overwinteren
als kampioen

SNS Huisselectie
Altijd keuze uit meerdere
hypotheekaanbieders
Met een SNS Hypotheek krijg je
goede rente en voorwaarden.
Maar misschien is er wel een
hypotheek die nog beter bij jou
past. Daarom valt er bij ons wat
te kiezen. Bij ons heb je keuze
uit 8 hypotheekaanbieders: de
SNS Huisselectie. Zo kunnen we
je altijd een hypotheek
aanbieden die het beste past bij
jouw wensen.

Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste herenteam van volleybalvereniging Hovoc wachtte zaterdag 19 december Forza Schouwen/Duivenland HS1 uit Schouwen Duivenland op. Hovoc DS1 reisde naar Uden om het tegen Saturnus DS1 op te nemen.
Voor de dames van Hovoc was het
een moeizame start wat resulteerde in
een achterstand van zeven punten.
Met enige moeite konden de Horster
dames punt voor punt de achterstand
inhalen. Aan het einde van de set leefde
het spel bij Hovoc op en won zij de set
met 24-26. De Horster dames werden op
scherp gezet en startten vervolgens de
tweede set. Deze set was identiek aan
de eerste set: een moeizame start en
een langzame inhaalrace. De achterstand kon niet meer ingehaald worden
en de tweede set werd schromelijk
afgegeven met 25-22. In de derde set
herpakte Hovoc zich en kon meer druk
zetten met de serve en de side-outs

werden gemaakt (18-25). De laatste set
werd net als set drie gewonnen (19-25).
De vier meegenomen punten maakt dat
Hovoc met zes punten los op de
nummer twee als ‘kampioen’ in de
promotieklasse overwintert.
De heren kregen ondanks code geel
de meest westelijk gelegen tegenstander Forza Schouwen Duivenland over
de vloer. Deze laatst geplaatste
tegenstander had vaak wel een puntje
weten te bemachtigen. Hieruit
volgende ook het advies van coach Bob
Soberjé ”Eigen niveau halen en spelen
is nu het belangrijkste.” De laatste tijd
lieten de heren zich nogal eens
meeslepen met het niveau van de

andere partij. De eerste set was er ook
geen vuiltje aan de lucht en met 25-10
werd overduidelijk gewonnen.
De tweede set tapte zowel Forza als
Hovoc uit een ander vaatje. De stand
ging gelijk op tot boven de twintig.
Zelfs de servicereeksen van Lars Bouten
kon het verschil niet groter dan drie
punten maken. Uiteindelijk werd er met
25-22 gewonnen. De Horster mannenmacht pakte dit signaal op en lieten de
Zeeuwen niet meer zo dichtbij komen.
Met 25-18 en 25-16 werden de laatste
twee sets ingenomen. Met vijf punten
rijker kruipen de mannen naar een
beminnelijke derde plaats in de tweede
divisie.

Open dartstoernooi in Hegelsom
Dartclub Debije organiseert op woensdag 27 december het derde open single dartstoernooi. Het toernooi
vindt plaats in zaal Debije in Hegelsom.
Er wordt deze middag gespeeld
op negen banen. Een hoofdpodium
is de plaats van de finale.
Geïnteresseerden kunnen zich
inschrijven van 13.00 tot 14.00 uur

in de zaal. De wedstrijden beginnen rond 14.15 uur. De eerste
drie prijswinnaars krijgen een
geldprijs en ook voor de verliezersronde worden prijzen ter beschikking

gesteld. In Horst aan de Maas
spelen diverse clubs wekelijks
competitie.
Neem voor meer informatie
contact op via 06 25 17 09 62.

Moeilijke uitwedstrijd

Zege voor Set Up
ondanks slecht spel
Door: Mirthe Brands, volleybalvereniging Set Up
Voor het eerste damesteam van Set Up uit Meerlo stond zaterdag 9 december de moeilijke uitwedstrijd tegen
Apollo Mill DS 1 op het programma. De dames uit Mill stonden op een vierde plaats op de ranglijst, dus dit zou geen
gemakkelijke wedstrijd worden. Set Up wist desondanks de punten mee naar huis te nemen, 1-3.
Het begin was goed voor de
Meerlose meiden. Ze namen meteen
een 3-6 voorsprong. Apollo Mill kwam
toen echter beter in de wedstrijd en
knokte zich terug tot 9-9 en de
Meerlose dames kwamen zelfs op een
14-12 achterstand. Set Up herpakte
zich echter en tot 15-15 ging het gelijk
op. Toen wisten de Meerlose meiden
een gaatje van drie punten te slaan tot
17-20 en dit werd ook niet meer
weggegeven en de set werd met
21-25 gepakt.
De tweede set was er een om snel
te vergeten. Het begin was slecht en

via 7-1 en 13-6 werd het 16-6. In deze
set was er geen beleving te zien aan
Meerlose kant en niets lukte meer,
mede door veel persoonlijke fouten
en ongeconcentreerd spel. Zodoende
werd pas de tweede set in deze competitie ingeleverd met 25-13.
Het spel in de derde set was beter
dan de tweede, maar het normale
niveau werd de gehele wedstrijd niet
gehaald. Zodoende werd er ook in
deze set continu tegen een achterstand aangekeken. Via 5-2, 8-4 en
12-10 werd het 16-14. Vanaf 17-18
kwamen de Meerlose meiden op

voorsprong en in de slotfase besliste
Set Up deze set met 22-25.
De laatste set was eigenlijk een
kopie van de derde. Ook nu keken
de meiden van coach Bart Schmeits
veelal tegen een achterstand aan en
via 7-5, 12-7, 17-13 kwamen ze in
de slotfase op 19-18. Net als in de
derde set was Set Up de betere in de
slotfase en op 21-22 werd er voor het
eerst een voorsprong gepakt. De set
werd binnengesleept met 22-25.
Zonder echt goed te spelen werden
de vier punten meegenomen naar
Meerlo.

De Bleek 7
5801 MC Venray

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

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

Salon
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hart en
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Boeken Bloesem remedies
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Interview lijsttrekker: Birgit op de Laak

‘Een derde periode als wethouder
zou fantastisch zijn’
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen interviewt HALLO Horst aan de Maas de lijsttrekkers van de zes
politieke partijen in Horst aan de Maas. Waar gaan zij zich de komende jaren sterk voor maken, wat zijn hun
ambities en wat hopen zij te bereiken? In deze aflevering Birgit op de Laak, lijsttrekker van de Partij van de Arbeid.

gesprekken zaken kunnen signaleren.
Die ondersteuning moet nog meer
groeien. Zien we iedereen? Weten we
waar de problemen zijn? Er zijn al veel
inwonersinitiatieven ontstaan, denk
aan Noaberzorgpunten, en die moeten
we gebruiken.”

maar een klein stipje op de aardbol,
maar het is wel belangrijk dat we onze
verantwoordelijkheid nemen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze ‘voetafdruk’ zo klein mogelijk is? We willen
investeren in energiebronnen als zonnepanelen en windenergie. We willen
dat onze leefomgeving gezond is en
gezond blijft.”

Inwonersinitiatieven
gebruiken

Of ze zin heeft in de komende
verkiezingen? “Natuurlijk”, antwoordt
Birgit op de Laak met een grote lach.
“Tijdens zo’n campagne word je uitgedaagd om kort en bondig te vertellen
waar je voor staat. Dat is leuk om te
doen. Ik hoop dat de inwoners van
Horst aan de Maas de afgelopen vier
jaar onder de loep nemen, kijken naar
wat we hebben gepresteerd en daarop
hun keuze baseren.” De verkiezings-

periode heeft echter ook nadelen,
zegt ze. “Wat ik wel jammer vind
van verkiezingscampagnes is dat de
verschillen tussen de partijen nog eens
extra uitvergroot worden. Door het jaar
heen zijn we als coalitie en oppositie
op samenwerking gericht en tijdens de
verkiezingen worden de verschillen zo
benadrukt.”
Het verkiezingsprogramma van
de PvdA kent drie thema’s, geeft

Op de Laak aan: “We willen graag een
menselijk gezicht voor ondersteuning
en zorg. Daarnaast zoeken we naar
manieren om politiek en samenleving
bij elkaar te brengen. En als laatste
richten we ons op milieu en duurzaamheid.” De gemeente heeft er de
afgelopen jaren op het gebied van zorg
veel taken bijgekregen. “Ik ben trots
op de mensen in de gebiedsteams die
door middel van vraagverhelderings-

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

Ook wil de PvdA de samenleving
meer bij de politiek brengen. “Jammer
dat mensen de politiek iets vinden
dat buiten de samenleving staat.
Regelmatig geef ik een rondleiding
door het gemeentehuis, om uit te leggen wat we hier allemaal doen. Om
mensen inzicht te geven in wat politiek
kan doen om leven, wonen en werken
in de Horst aan de Maas aangenaam te
maken.” Als het aan de PvdA ligt, zet
het gemeentehuis letterlijk de deuren
verder open. “Ons doel is om bestuurscentrum en samenleving meer met
elkaar te verbinden. Het gemeentehuis
nog opener te maken voor inwoners,
laten zien waar we mee bezig zijn.
Politiek en samenleving samenbrengen
willen we bereiken door inwoners nog
meer bij de besluitvorming te betrekken. Stel dat we het centrum opnieuw
gaan inrichten. Dan kunnen we een
plan maken op het gemeentehuis en
dat is dat. Wat we ook kunnen doen is
kijken hoe mensen zich bewegen door
het centrum en daar de infrastructuur
op aan laten sluiten.”
Het derde thema in het verkiezingsprogramma is duurzaamheid.
“Horst aan de Maas is misschien

De PvdA hoopt ook de komende
vier jaar weer mee te besturen.
“Ik hoop van harte dat de mensen
waarderen wat we de afgelopen
vier jaar hebben gedaan en dat we
als partij dezelfde plek in de coalitie
behouden. Het aantal zetels willen we
handhaven en het liefst uitbreiden.
Persoonlijk zou ik een derde periode als
wethouder fantastisch vinden. Ik voel
me enorm betrokken bij Horst aan de
Maas. We hebben een gemeentelijk
organisatie die stevig genoeg is om alle
taken aan te kunnen, maar die ook nog
steeds een informeel karakter heeft.”
Zou Op de Laak zichzelf ooit nog
wel eens op de zetel van de burgemeester zien? Lachend: “Dat zou ik wel
willen!” Dan serieus: “We hadden de
burgemeester van onze dromen. Het
wordt een hele kluif voor de volgende
om in die voetsporen te treden. Ik vind
het goed dat de nieuwe gemeenteraad een profielschets mag opstellen
voor zijn opvolger. Of dit nu een man
of vrouw wordt maakt niet uit, als het
maar de beste kandidaat is voor Horst
aan de Maas.”

Pastoor de Bijestraat 24 Hegelsom Mitchell van Lipzig
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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

een hoop tijd. Zelf vind ik het ook moeilijk om mijn outfit samen te stellen.
Ik weet nooit wat ik aan moet trekken.
Dan is het weer te winters en dan weer
te zomers. Ook weet ik niet altijd of iets
wel op elkaar past en ben ik bang dat
Wat zou je nooit weggooien?
anderen het misschien lelijk vinden.
Mijn humor zal ik nooit weggooien.
Hond of kat?
Ik vind het altijd leuk om mensen aan
het lachen te maken.
Een kat, want die hoef je niet uit te
Wat was je eerste gedachte toen je
laten. Ze kunnen ook langer alleen
vanmorgen opstond?
thuis zijn zonder dat je er op hoeft te
Of ik nog wel kon uitslapen. Ik wilde
letten. Verder zijn ze erg knuffelbaar en
nog langer in bed blijven liggen, want
komen ze gezellig naast je op de bank
ik was best wel moe. Normaal slaap ik
liggen.
nooit uit maar vandaag bleef ik opstaan Wat is je favoriete hobby?
maar uitstellen. Ik had ook geen idee
Ik heb eigenlijk twee favoriete hobby’s:
wat ik moest aantrekken. Dat is ook
bugelspelen bij de muziekvereniging in
altijd een heel gedoe.
Hegelsom en volleyen bij HVC VCM en
In welke bestaande film zou je zelf
AVOC. Muziekles heb ik alleen vrijdag.
willen spelen?
Volleybal doe ik dinsdag, woensdag
Charlie St. Cloud. Dit omdat het een
en zondag. Soms ook nog de zaterdag
leuke film is en Zac Efron erin speelt.
als ik wedstrijd heb. Ik heb het dus erg
Hij is heel erg knap. De film gaat over
druk met mijn hobby’s maar daar ben ik
jongen en zijn broertje die een autoinmiddels aan gewend. Thuis zou ik me
ongeluk krijgen. Het broertje gaat dood anders ook maar vervelen.
waardoor de jongen zich erg schuldig
Wat is jouw stopwoordje?
voelt. Ik vind het een ontroerende
Mijn stopwoordje is gewoon ’stop’.
film. Zelf zou ik wel het broertje willen
Het is kort en snel gezegd. Op de
spelen.
basisschool heb ik geleerd: stop is stop.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Dit gebruik ik wanneer ik iets irritant
Een kast die al je kleren uitkiest. Zo hoef vind en mensen echt moeten stoppen.
je het zelf niet te kiezen en dat scheelt
Als ik chagrijnig ben gebruik ik het wel
Danique Oomen
13 jaar
Hegelsom
Dendron college

aan
Danique Oomen

vaker. Gelukkig heb ik meestal wel
een goeie dag en ben ik bijna nooit
chagrijnig.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik was het meest zenuwachtig toen we
op vakantie gingen naar Italië met de
auto. We hadden toen nog een Renault
Espace en reden op een hele steile
berg (21 procent stijging). De auto
zat helemaal vol met koffers en wij
zaten er ook nog met zes man in. We
kwamen dus niet heel erg snel de berg
op. Ik was echt bang dat de auto het
zou opgeven of dat we de afgrond in
zouden rijden. Gelukkig hebben we het
toch gered.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik best
wel vaak vrolijk ben. Ik ben dan ook
spontaan en maak genoeg grapjes.
Vaak wordt gezegd dat ik een gezellig
persoon ben. Mijn slechtste eigenschap
is dat ik veel rommel maak. Door het
hele huis is dan mijn rommel te vinden.
Verder vinden mijn vriendinnen dat ik
te vaak te laat kom. Dan staan ze weer
op me te wachten als we naar school of
naar volleybal moeten.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?

In volleybal. Dan mag je tegen hele
goeie mensen gaan spelen. Later wil ik
net zo goed worden als mijn zus. Zij is
er echt heel goed in en zit bij Peelpush
in Meijel. Daar hebben ze goede trainingen en coaches. Ze speelt ook al in de
eredivisie.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Toen ik een hele nieuwe kamer zou krijgen, had ik geen zin om mee te gaan
naar de winkel. We gingen daarheen
om nieuwe meubels en verf uit te zoeken. Elke keer als mijn ouders volgens
hen een hele mooie kamer hadden
gevonden, vond ik het verschrikkelijk.
Ik ging toen op een bureaustoel zitten
en bleef de hele tijd zeggen: ‘vies en
lelijk’. Als ik dan nu een keer het woord
‘vies’ of ‘lelijk’ gebruik, wordt het weer
herhaald.
Welke reis zou je nog willen maken?
Ik zou nog graag een wereldreis willen
maken. Ik wil wel zien hoe landen van
elkaar verschillen en hoe de cultuur
daar is. Het liefst zou ik dan ongeveer
anderhalf jaar weg zijn. Dan zou ik niet
alleen maar op het strand gaan liggen,
maar ook de mensen daar helpen en
vrijwilligerswerk doen.
Wat is je droombaan?
Ik zou graag bij de politie willen
werken. Dit lijkt me echt een heel leuk
beroep. Dan kan ik samen met een
vriendin gaan rondscheuren en boetes
uitdelen. Ik zou dus wel de politieopleiding willen gaan doen. Het is alleen wel
een hoog niveau met strenge toelating.
Maar ik wil wel gaan doorleren zodat
ik die opleiding kan gaan doen. Ik zit
liever langer op school en heb dan een
leuke baan.
Wie kent jou het beste?
Mijn familie en Floor die tijdens dit
interview naast mij op de bank zit.
Met haar bespreek ik altijd alles en het
gaat altijd over de raarste onderwerpen. Floor en ik kennen elkaar sinds de
geboorte en we wonen schuin tegenover elkaar. We zien elkaar dus heel
vaak en kunnen veel samen lachen.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Film en serie kijken met vriendinnen.
Vrijdag ben ik dan wel wat later, omdat
ik eerst fanfare heb. Vrijdag en zaterdag
zit ik altijd met Floor. Verder hebben
we nog een aantal vrienden van de
basisschool. Dit hopen we ook zo lang
mogelijk te houden.

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR
SPECIALE AANBIEDING

MENU: 2 personen voor € 16,00
GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL
± 10 verschillende gerechten € 11,50 p.p.

(vanaf 6 personen onbeperkt lekker eten, inclusief voor- en nagerecht)
Openingstijden:
Maandag, woensdag en donderdag 16.00 - 21.00 uur
Vrijdag en zondag 16.00 - 22.00 uur | Dinsdag gesloten

1E EN 2E
KERSTDAG
GEOPEND

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07

is op zoek naar een
•
•
•
•
•

CHAUFFEUR m/v

Het salaris is volgens cao
Wij vragen een zelfstandige en flexibele inzet
Fulltime of parttime in overleg
In bezit van Code 95
Ervaring trekker/oplegger (walking floor)

Heb je interesse of wil je meer info?
Bel 06 17 30 80 50

FCJ-NL Transportes B.V. | Lottumseweg 6 | 5872 AB Broekhuizen

Een kille
teleurstelling
Het zal niet veel mensen
ontgaan zijn, maar het
sneeuwde een paar dagen
geleden best heftig in ons
landje.
Dit heeft ons land in twee
groepen verdeeld. Mensen die
sneeuw haten en mensen die
van sneeuw houden. Persoonlijk
hoor ik meer bij de laatste
categorie, alhoewel ik snap dat
mensen sneeuw haten. Vooral
mensen die veel met het OV
reizen, haten sneeuw. Is ook best
logisch, want het OV doet het
ook niet zo super met sneeuw.
Om zelf geen haatrelatie met
sneeuw te krijgen, had ik een
plan bedacht om op tijd in
Utrecht te komen.
Zondag om 16.00 uur moest
ik namelijk daar zijn voor school.
Deze afspraak moest en zou ik
per se halen. Dus zo ging ik al op
zaterdagavond op pad met mijn
rugzakje naar Utrecht.
Mijn plan werkte perfect.
Ik kwam zonder problemen aan
in Utrecht en kon lekker mijn
bedje in kruipen. Helaas had ik
te vroeg gejuicht. Zondag stond
ik te wachten op mijn bus.
Een bus eerder ook nog zodat ik
zeker op tijd in de stad zou zijn.
Oh, wat was ik naïef. Mijn bus
kwam niet opdagen en de bus
daarna ook niet. Na een half uur
gewacht te hebben in de sneeuw
besloot ik het op te geven.
Lekker warm onder een dekentje
kwam ik er achter dat er
helemaal geen bussen reden.
Tot zeker 18.00 uur hebben
er geen bussen gereden. Ik snap
dat het moeilijker wordt voor
bussen om te rijden in dit weer,
maar leg me dit eens uit.
Waarom kunnen de bussen in
Lottum, een klein dorpje in
Noord-Limburg, wel rijden met
dit weer, maar de bussen in
Utrecht, een van de grootste
steden van Nederland, niet?
Sorry Utrecht, maar Lottum
wins again!
Liefs, Puck
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Zelfgemaakte spullen

Kerstmarkt Taalrijk
voor kinderen in
Jemen
TaalRijk, de school voor anderstalige leerlingen in Hegelsom,
organiseert op donderdag 21 december een kerstmarkt voor kinderen in
Jemen. Van 14.00 tot 15.00 uur verkopen de leerlingen zelfgemaakte
spullen.
In Jemen heerst momenteel een
noodsituatie door de burgeroorlog.
Daardoor hebben de kinderen daar
geen geld voor kleding, medicijnen,
eten en drinken.
Om de kinderen in Jemen te
helpen, organiseert TaalRijk daarom

Basisscholen krijgen bezoek
van topsporter
Basisscholen De Krullevaar, De Dobbelsteen en De Horizon in Sevenum en basisschool De Kroevert
in Kronenberg kregen donderdag 7 en vrijdag 8 december bezoek van een topsporter. Aanleiding was
de tweede KERNgezond-activiteit die in het teken stond van gezond gedrag. De topsporters gaven een
gastles genaamd ‘De Held’. Op donderdag was triathlete Neiske Becks te gast bij De Krullevaar en
De Horizon. Wielrenster Sabrina Stultiëns bezocht De Kroevert en De Dobbelsteen. De Held is een
gastles die in het teken staat van gezond gedrag en sportiviteit.

Ben jij een zelfstandige,
hardwerkende en flexibel
ingestelde collega?
Ben jij goed in het plannen
van je werkzaamheden
en bewaar jij het overzicht?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die zich
toelegt op systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek georiënteerde oplossingen.
Bij de Hotraco Group werken ongeveer 200 medewerkers. Je komt te werken in een dynamische omgeving waarin je de
mogelijkheid hebt om gevarieerd werk te doen, met uitzicht op een vast dienstverband.

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een gedreven en enthousiaste:

Interieurverzorger
Door de groei en uitbreiding van onze
organisatie zijn wij inmiddels werkzaam op
drie locaties. Als interieurverzorger zorg je
samen met vier collega’s voor de algehele
netheid van de algemene ruimtes en
kantoren op de vestigingen (regio Horst).
Samen verzorgen jullie ook bestellingen
van schoonmaakartikelen, koffie, thee en
dergelijke. Voor vergaderingen en trainingen
tref je voorbereidingen door de juiste
tafelschikking, koffie/thee en desgewenst
broodjes te regelen. Gedurende de pauzes
zorg jij dat er voldoende koffie en thee klaar
staat. Bij beurzen verzorg jij de facilitaire
spullen ten behoeve van de Hotraco-stands.

(m/v)

12 uur per week,
eventueel mogelijkheid tot uitbreiding

een kerstmarkt, waarbij de leerlingen zelfgemaakte spullen gaan
verkopen. Ook wil de school geld
ophalen door het ophalen van lege
flessen. Die kunnen naar TaalRijk
worden gebracht, of worden door de
school zelf opgehaald.

Voorbereidingen
Hôrster Revue in
volle gang
De Hôrster Revue wordt, na de succesvolle revues van 2007 en 2012,
opnieuw georganiseerd. De productie ‘Oêt d’n Tiêd’ is in april en mei
2018 te zien in de Mèrthal in Horst. De kaartverkoop start begin januari.
In deze revue wordt het verleden
van Horst met een grote knipoog naar
de vaderlandse geschiedenis
herschreven. Welke gebeurtenissen
die in Horst hebben plaatsgevonden,
hebben de loop van onze geschiedenis bepaald? Waar ging het goed en
waar ging het juist goed mis?
Echte en alternatieve feiten wisselen
elkaar af. Momenteel wordt er al

gerepeteerd in OJC Niks te Horst onder
leiding van regisseuse Esther
Koenen-Jacobs.
De kaartverkoop voor de revue
start in het begin van het nieuwe
jaar. Naast op een aantal aangewezen
verkoopadressen, start de verkoop
dan ook online. De precieze datum
wordt nader gecommuniceerd via de
website www.horsterrevue.nl

Première film
Swolgense Laurens
Lenssen
De korte film ‘Zero’ van de Swolgense regisseur Laurens Lenssen gaat
op vrijdag 5 januari in première. In OJC Niks in Horst presenteert Lenssen
zijn afstudeerproject, waarmee hij zijn diploma Image and Media
Technology (IMT) aan de HKU heeft behaald.
Zero is een 18-jarige jongen die
moeite heeft met het verlies van zijn
vriendin Lilly. In plaats van zijn
emoties te confronteren, vlucht hij
weg naar een fantasiewereld.
Een wereld waarin hij gelooft dat de
demon Kami zijn geliefde Lilly heeft
ontvoerd.

Zero probeert haar nog te redden.
Tijdens de première is OJC Niks open
vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur begint
Lenssen met een kort woordje over
zijn project.
Aanmelden voor de première kan
via LaurensLenssen94@gmail.com of
via het Facebookevent: Première Zero.

Profiel geschikte kandidaat:
•
•
•
•
•

je hebt bij voorkeur (enkele jaren) ervaring als interieurverzorgster;
horeca-ervaring is een pre;
je hebt een hands-on mentaliteit en je weet van aanpakken;
je hebt oog voor detail en denkt mee met de organisatie;
je bent flexibel om meerdere uren te werken tijdens vakanties van
collega’s of bij evenementen in de avonduren. Je werkzaamheden
zullen verdeeld worden over drie dagen.

Wij bieden:
• een zelfstandige functie binnen een organisatie met prettige
werksfeer;
• een functie in een hecht team;
• goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het MetaalBewerkingsbedrijf.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com, t.a.v. Kim Scheepers (HR Officer).
Meer informatie over Hotraco kun je vinden op www.hotraco.com.

YouTube

Vlogger Dylan
Haegens naar Horst
Vlogger Dylan Haegens uit Venray komt op zondag 17 december naar
het centrum van Horst. Van 14.30 tot 15.30 uur is hij op het Lambertusplein te vinden.
Dylan Haegens is een vlogger met
meer dan één miljoen abonnees op
YouTube. Hij is erg populair bij de
jeugd. Speciaal voor de meet & greet

zal er een podium gebouwd worden
op het Lambertusplein, waar hij zijn
fans kan begroeten en tijd maakt voor
een foto.
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Rabobank Horst Venray
ondersteunt
maatschappelijke projecten
Rabobank Horst Venray maakte op donderdagavond 7 december bekend welke maatschappelijke projecten
een bijdrage ontvangen uit haar Coöperatiefonds. In De Wingerd in Sevenum werden tien cheques overhandigd,
variërend van 1.500 euro tot 15.000 euro en in totaal goed voor een bedrag van 37.500 euro.

cultuur 21

Wegens groeiende activiteiten zijn wij op zoek naar een

energieke productiemedewerker
Wij bieden:
een afwisselende baan waarin je o.a. aluminium puien produceert,
vliesgevels, overkappingen, serres en lichtstraten.
Tevens mag je van ons verwachten dat je binnen het bedrijf
wordt opgeleid.

De eisen die wij aan deze functie stellen zijn:
Je bent energiek, je hebt relevante werkervaring,
een flexibele werkinstelling, en je kunt zelfstandig werken.
Beschikken over technische kwaliteiten, een goede motivatie en
gedrevenheid zijn een vereiste.

Past deze baan bij jou? Stuur dan je motivatie naar:
Keizersveld 8 5803 AN Venray ■ Tel. 0478 58 44 17
E-mail info@vanlipzig.nl ■ www.vanlipzig.nl

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
Zo kreeg Stichting Americaans
Toneel voor project het Openluchttheater Het Beukenhof in America een
bedrag van 15.000 euro. Uit America
ontving daarnaast ook Stichting
Peelmuseum America een bijdrage
van 3.500 euro voor het renoveren
van de ramen van het gebouw.
Voor Stichting Streekomroep Reindonk
was er 3.000 euro, zodat de kwaliteit
van de omroep verbeterd kan worden.

Stichting Historische Kring Grubbenvorst/Lottum ontving 1.500 euro om
meer ruimte te creëren voor archiefstukken. Voor Stichting AMC uit Horst
was er eveneens een cheque
van 1.500 euro voor het project
Intreentofhiël.
Eerder dit jaar heeft Rabobank
Horst Venray al een bedrag van ruim
78.000 euro beschikbaar gesteld vanuit het Coöperatiefonds.

“Het mooie van deze projecten
is dat ze onze leefomgeving een
stuk mooier maken, precies waar het
in het Coöperatiefonds om draait”,
aldus Angelique Jansen-Swinkels,
aankomend directievoorzitter
Rabobank Horst Venray. “Het is dan
ook fantastisch dat wij in heel 2017
al aan 22 maatschappelijke initiatieven een bijdrage hebben mogen
leveren.”(Foto: Hans van der Beele)

> 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

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

dameskleding | damesschoenen | tassen

40 % KORTING
Vanaf
vrijdag
23 juni
Vanaf
vrijdag
15 december

Wild Kingdom Winterfestival
In Horst vond vrijdag 8 en zaterdag 9 december Wild Kingdom Winterfestival plaats. Hiervoor had
de organisatie de Mèrthal omgetoverd tot winterfestival. Het Wild Kingdom festival werd voorgaande
keren georganiseerd bij de kasteelruïne en werd nu voor het eerst ook indoor gehouden. Voor het
festival stonden op zowel vrijdag als zaterdag artiesten als Jebroer en StukTV op de planken.

www.heerenstraat.nl
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Ad vertorial

Ronde Tafel plaatst opnieuw
Wensboom bij ijsbaan Horst
Wat is nu de ultieme Kerstgedachte? Iets moois doen voor iemand anders! De Ronde Tafel 160 Venray-Horst
plaatst daarom net als vorig jaar een Wensboom bij de ijsbanen in Horst en Venray.
De Ronde Tafel steunt het hele jaar door allerlei
regionale projecten. Vaak gaat het dan om financiële
of fysieke hulp aan vrijwilligers, die zich sterk maken
voor kwetsbare mensen in onze lokale gemeenschap.
Zo’n samenwerking maakt de impact van hun inzet extra
groot. In de loop van de jaren kregen zo diverse groepen
een steuntje in de rug. Van basisscholieren tot bejaarden
en van mantelzorgers tot muziekverenigingen.
Klein gebaar
Soms kan een klein gebaar echter ook een grote
invloed hebben. Vorig jaar stond de Ronde Tafel
Wensboom daarom voor het eerst bij de ijsbanen in Horst
en Venray. Het was meteen een daverend succes. Dit hele
jaar kon de Ronde Tafel zo tientallen wensen in vervulling

laten gaan. Vaak met hulp van ondernemers uit de regio.
Van een tuinmake-over tot een roofvogelshoot en van een
wellnessdag tot een rondvlucht. Allemaal voor mensen
die het door hun bijzondere situatie echt verdienen.
Wensboom
Kent u ook zo iemand? Dan is dit uw kans! Op zondag
17 december staat namelijk van 13.00 tot 16.00 uur
weer een heuse Ronde Tafel Wensboom bij de ijsbanen
middenin Horst en Venray. Iedereen kan een kerstwens
komen indienen voor iemand anders. De Ronde Tafel
zal dan in het nieuwe jaar opnieuw diverse wensen in
vervulling laten. Vrienden of vreemden, van jong tot oud wie gunt u iets moois? Vul uw wens hieronder in, knip het
strookje uit en bezoek de Wensboom!

Mijn Kerstwens
Van:

Voor:

Naam:

Naam:

E-mail:

Relatie:

In Museum De Locht in Melderslo kunnen kinderen op zondag 17 december hun eigen kerstboompje versieren. Ook vindt er in de kapel een concert
plaats.
Met het oog op het kerstfeest
kunnen kinderen in De Locht hun eigen
kerstboompje versieren en mee naar
huis nemen. De muziekgroep Vurdewind geeft een optreden en voor
kinderen wordt een veilingklok
gedemonstreerd en is de stroopmaker

Telefoon:
Wens:
Reden:
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Muziek en kerstbomen
in Museum De Locht

EINDEJAARSSHOW
8
IN 201

aan het werk. Een ander muziekoptreden vindt op die dag plaats in de kapel
van De Locht. Hier spelen Volodymyr
Kurylenko op de bajan, een Russische
accordeon, en Anna Janssen op viool.
Meer informatie is te vinden op
www.museumdelocht.nl
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FINALE KNALLERS

PRIVATE
LEASE

G VENLO - VENRAY
A
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KO 17 december
10.00

uur
- 17.00

Jij regelt de brandstof,
wij de rest
Vraag een berekening op maat.
Een gloednieuwe auto voor
een vast, laag bedrag
Echt alles is inbegrepen,
je betaalt alleen de brandstof
Meest complete private lease
abonnement

NIEUW IN ONZE SHOWROOM!

AutoArena
Venlo, Celsiusweg 5. Tel. 077 - 320 30 40

ARENA OCCA
SIONPA
Venray, Keizersveld 85. Tel. 0478 - 55 13 00

RK VENLO, 2
20 OCCASIO
NS

www.autoarena.nl
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Kerstconcert Renantia
Griendtsveen

Optreden Thad Beckman
Op het podium van Cambrinus in Horst is zondag 17 december Thad Beckman te zien. De uit de Verenigde Staten
afkomstige muzikant stond eerder op de planken bij Cambrinus.

Muziekvereniging Renantia uit Griendtsveen organiseert op zondag
17 december haar Winterconcert onder leiding van dirigent Paul van de
Veerdonk. Het concert begint om 15.00 uur in de kerk van Griendtsveen.
Het thema dit jaar is ‘Jingle all
the way’. Net als in de voorgaande
jaren, werken personen en gezelschappen uit het dorp zelf mee aan
het concert. Naast Renantia treedt
de toneelvereniging Grikon op en
wordt een aantal nummers opgeluisterd door het Combo Gee Bas

en muzikale talenten als Mario van
Ooij, Romy Mennen en Gerrie en
Harrie Eijkemans. De presentatie is in
handen van de Brabantse troubadour
Tonny Wijnands. Na het concert is
iedereen welkom bij herberg De
Morgenstond voor een hapje en een
drankje.

Levende kerststal in
Sint-Lambertuskerk
Het atrium van de Sint-Lambertuskerk in Horst is op zaterdag 16 en
zondag 17 december het decor van de levende kerststal. Het bekende
kerstverhaal is in een nieuw jasje gestoken. De voorstelling speelt
zaterdag 16 december om 19.00 uur en zondag 17 december om 13.45 en
15.15 uur.
Deze uitvoering is verzonnen,
geschreven en georganiseerd door de
werkgroep Lèvende Kèrsstâl. De werkgroep heeft van het bekende
kerstverhaal een vernieuwde
voorstelling gemaakt. Er spelen tien
acteurs in de voorstelling die in het

Horster dialect opgevoerd wordt.
In het atrium komt een kerstdecor
met kerststal en levende dieren.
Met de uitvoering van het kerstverhaal wil de werkgroep laten zien dat
het originele kerstverhaal van alle
tijden is.

De muzikant combineert volgens
Cambrinus bluesballads met folky
rootsmuziek. Hierbij begeleid hij
zichzelf op gitaar en dobroXXX.

“In zijn folksblues neemt Thad
Beckman met zijn gruizige stemgeluid
de luisteraar mee over de stoffige
wegen van de verlaten vlaktes in

Mineralen uit de VS

Houd jij overzicht in drukke
tijden en ben je accuraat?

In Galerie Magma in Sevenum is op zaterdag 16 december een
expositie van mineralen. De galerie is geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Deze dag is Armin Schöler aanwezig als speciale gast.
Yolanda Wanten en Hans
Vostermans hebben na hun reis in
het Midden- en Zuidwesten van
Amerika verschillende mineralen
bemachtigd. Tijdens deze reis
hebben ze mijnen bezocht waar ze
de vondsten hebben opgedaan om

In OJC Walhalla in Sevenum vindt dinsdag 26 december, tweede
kerstdag, een optreden plaats van Hausmagger. Wie in de jaren 90 is
opgegroeid kent waarschijnlijk bandlid Theo Wesselo van het duo Rembo
& Rembo.
Theo Wesselo vormde samen met
Maxime Hartman het duo Rembo &
Rembo. Samen met drummer Jeroen
van Leeuwen, Myrle de Pyrle op
bas, Eddy Sewerratti op gitaar en
toetsenist Reid vormt hij nu de band
Hausmagger. “Poëtische surfpunk met

een absurdistisch randje, meer heb je
niet nodig om je kerstdiner tot de
bodem te laten zakken”, aldus de
organisatie. In het voorprogramma
speelt Andy & the Antichrist. De deuren gaan deze avond om 21.00 uur
open.

Optreden
Predilection
De beatcoverband Predilection geeft op vrijdag 22 december een
optreden in café De Buun in Horst. Dit concert begint om 22.00 uur.
Predilection speelt deze avond
hits uit de jaren 60 en 70. De band
speelt het programma waarmee zij
optrad tijdens haar tour in
Engeland, in april van dit jaar.
Doel is de jarige eigenaar van

Wil jij werken in een groeiende
organisatie met een open
communicatie?

aan de collectie mineralen toe te
voegen. Naast de mineralen zijn er
video’s te zien over hoe de mineralen worden gevonden. De Duitse
Armin Schöler is te gast om te laten
zien hoe hij speciale acryldisplays
maakt.

Hausmagger in
OJC Walhalla

De Buun even goed in het
zonnetje te zetten met zijn
geliefde liedjes uit de tijd dat hij
nog jong was. Het concert is voor
iedereen toegankelijk en de
toegang is gratis.

Amerika”, luidt Cambrinus’ beschrijving. Het concert begint om 16.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl

Dan zoeken wij jou!

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die zich toelegt
op systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek georiënteerde oplossingen. Bij de Hotraco
Group werken ongeveer 200 medewerkers. Je werkt in een logistieke omgeving waarin het contact met collega’s van alle
afdelingen groot is. De informele manier van communiceren wordt als zeer prettig ervaren en zorgt voor een goede werksfeer.

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

Administratief Logistiek Medewerker

(m/v)

Fulltime, met uitzicht op een vast dienstverband
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die de logistieke afdeling komt versterken. In deze functie ben jij verantwoordelijk voor de administratieve taken op onze logistieke afdeling.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• het bewaken en beheren van de inkomende en
uitgaande goederenstroom;
• het continu afstemmen met andere afdelingen over de
status van lopende projecten;
• het aanvragen van transporttarieven en organiseren van
transporten;
• het verzorgen van de juiste documentatie ten behoeve
van onze wereldwijde export;
• je bent de spil in het web en communiceert continu met
je directe collega’s op de werkvloer;
• het aansturen van roulerende voorraadinventarisaties.

Wij vragen:
• een (afgeronde) mbo-opleiding richting logistiek of een
vergelijkbare opleiding;
• een hands-on mentaliteit en je weet van aanpakken;
• je hebt een structurele werkwijze en werkt nauwkeurig;
• een persoon met een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
• een medewerker die initiatief toont en prioriteiten kan
stellen.

Wij bieden:
• een uitdagende functie met veel zelfstandigheid en
verantwoordelijkheidsgevoel binnen een groeiende en
veranderende organisatie;
• een functie in een klein gemotiveerd team;
• goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het
Metaalbewerkingsbedrijf.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com, t.a.v. Kim Scheepers (HR Officer).
Meer informatie over Hotraco kun je vinden op www.hotraco.com.
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Dorpsraadsvergadering

Kerstboom versieren en muziek

Concert Thad Beckman

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café ’t Hukske Meterik

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

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Theatervoorstelling Muzifique

Kerstconcert

Kerstconcert

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Leste Geulde Horst

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

Tijd: 16.30 uur
Organisatie: Egelsheim en Happy Sound
Locatie: kerk Hegelsom

Opening ijsbaan voor publiek

Kerstinloop

Kerstconcert

Tijd: 18.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: De Rozenhof Lottum

Tijd: 16.30 uur
Locatie: kerk Sevenum

Madam Croes

De Lèvende Kèrsstâl 2017

Concert Music is Life

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Café Croes Moeke Sevenum

Tijd: 13.45 uur en 15.15 uur
Locatie: atrium St. Lambertuskerk Horst

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: fanfare Eendracht Meerlo
Locatie: kerk Meerlo

De Lèvende Kèrsstâl 2017

Concert Volodymyr en Anna

Tijd: 19.00 uur
Locatie: atrium St. Lambertuskerk Horst

Tijd: 14.00 uur
Locatie: kapel De Locht Melderslo

Voorstelling Overpeinzingen

Dylan Haegens

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Huis van de Wijk Horst

Tijd: 14.30-15.30 uur
Locatie: Lambertusplein Horst

Kerstconcert

Adventsconcert

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Mannenkoor Die Sevensanghers
Locatie: Partycentrum De Wingerd Sevenum

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: gemengde zangvereniging Con Brio
Locatie: kerk Broekhuizenvorst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: JumpXL Horst

Rommelmarkt

Winterconcert

Tijd: 09.30-15.00 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging Renantia
Locatie: kerk Griendtsveen
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Kinderworkshop kerst
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Kerstmarkt
Tijd: 14.00-15.00 uur
Locatie: TaalRijk Hegelsom

Uw agendapunt hier?
Wilt u de activiteiten van uw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail uw agendatip naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Autobedrijf

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

Samen de leefomgeving
verbeteren
Samen de leefomgeving

verbeteren

Deze tien initiatieven
ontvangen
een bijdrage!
Deze
tien initiatieven
ontvangen een bijdrage!

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

Initiatiefnemers gefeliciteerd!
Wij Initiatiefnemers
feliciteren alle initiatiefnemers
gefeliciteerd! met de bijdrage die zij ontvangen vanuit het
Coöperatiefonds
Rabobank
Horst Venray.
Zobijdrage
ook Stichting
AMC en Stichting
Wij feliciteren alle
initiatiefnemers
met de
die zij ontvangen
vanuit het
Streekomroep
Reindonk
uit Horst.
succes
metStichting
de realisatie
jullie projecten!
Coöperatiefonds
Rabobank
HorstVeel
Venray.
Zo ook
AMCvan
en Stichting
Streekomroep
uit Horst. Veel succes met de realisatie van jullie projecten!
Meer
weten? KijkReindonk
op Rabo.nl/horstvenray/sponsoring

Meer weten? Kijk op Rabo.nl/horstvenray/sponsoring

Een aandeel in elkaar

Een aandeel in elkaar

www.bekro.nl

Verwarming
■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27
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Medische Religie
zorg
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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
15 t/m 21 december 2017
30 maart t/m 5 april 2018
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
T 0478 58 66 05

11.00

10.30

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

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

zaterdag
Heilige mis
18.00
zondag
Heilige mis
10.30
maandag
Heilige mis
18.30
aansluitend gezamenlijk
boeteviering
dinsdag
Heilige mis
09.00
		
Aanbidding
09.25
woensdag Heilige mis
18.30
donderdag Heilige mis
18.30
vrijdag
Heilige mis
18.30
		

Kronenberg

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zaterdag

kerstconcert

19.30

Lottum
Meerlo

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Melderslo

112

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

portretten. “Ik probeer heel dicht bij
het schilderen te blijven. Mijn schilderijen hebben een ‘moody’ stijl.
Ik gebruik altijd maar één lamp en één
reflectiescherm. De zogenaamde
Rembrandt-verlichting zorgt al snel voor
de dramatische sfeer die ik zoek”,
zo laat Gemmy Woud-Binnendijk
weten.
De kunstenares is nog geen
twee jaar bezig met portretfotografie.

Toen ze net was gestart, kwam ze voor
kant naar Museum de Kantfabriek.
Vanaf dat moment tot nu heeft WoudBinnendijk carrière gemaakt als fotografe en mag ze artikelen in Vogue en
Zoom op haar naam schrijven. Nu komt
ze terug naar Museum de Kantfabriek,
maar dan met eigen werk. De expositie
Fine Art Photography toont dertig beelden en laat je kennismaken met haar
beeldend vermogen.

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

zaterdag
		

Heilige mis

17.30
17.30

19.00

Swolgen
Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

18.00
19.00

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

anco lifestyle centre
Diverse kortingen voor nieuwe
én bestaande leden

Hotel Asteria Venray
10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant
E 1 korting op jam

Boerderijwinkel Lenders
Bootcamp Power
50% korting op 10 credits
5% korting op de rekening

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

kerkdienst

18.00

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

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
APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95
Driegangenmenu voor E 17,50

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

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

Eetcafé Ald Vors

De Schuilplaats
zondag
		

Het LoopCentrum

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

Eclicker

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

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

ANBISE

Brasserie ‘54

Sevenum

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Deelnemers

5% korting op alle aankopen

Meterik

zondag
dinsdag
		

HALLO voordeelpas

Blauwebessenland

Priesternoodnummer
Alarmnummer

Gemmy Woud-Binnendijk is een
kunstenares met een grote liefde voor
fotografie. Voorheen was de kunstenares hoofdzakelijk bezig met schilderen.
Dit is ook terug te zien in haar
fotografiewerk. De beelden doen
namelijk denken aan het werk van
Hollandse schilders uit de 17e eeuw.
In het werk van de kunstenares werd
de clair-obscurtechniek gebruikt, dit
zorgt voor een dramatisch effect in de

Horst (Lambertus)

Tienray

Verloskundige zorg

Fine Art Photography in
Museum de Kantfabriek

19.15

Griendtsveen
Heilige mis

Expositie in Horst

Kunstenares Gemmy Woud-Binnendijk exposeert Fine Art Photography in Museum de Kantfabriek in Horst.
De expositie is te zien van zondag 17 december tot en met zondag 22 april.

Broekhuizenvorst

zondag

service 25

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
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Enkele voorbeelden...

Zanussi Gaskookplaat

AEG Gaskookplaat

Grundig Gaskookplaat

ZGG76534XA

HG795540XB

GIGM7235250XG

52%
49%

289,-

€ 147,-

Geïntegreerde vonkontsteking
RVS, 3 gietijzeren pannendragers
Inbouwmaten (hxbxd): 30 x 700 x 480 mm

WWW.SUPERKEUKENS.NL

619,-

48%

€ 297,Gehard glas met beschermend inox-kader
LED-verlichting voor status van de vlam
Inbouwmaten (hxbxd): 50 x 750 x 490 mm

359,-

€ 187,4 gasbranders, 1 wokbrander met glazen inleg
Metalen oppervlak met RVS frame
Inbouwmaten (hxbxd): 43 x 680 x 510 mm

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

