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‘Ook de kat gaat mee’
Ryan Palmen (40) wordt de nieuwe burgemeester van Horst aan de Maas. De gemeenteraad heeft hem dinsdag 18 december unaniem voorgedragen als kandidaat
voor de burgemeesterspost. Palmen is nu nog burgemeester van gemeente Hilvarenbeek. Lees verder op pagina 02

OPENINGSTIJDEN
OPENINGSTIJDEN

FEESTDAGEN:
VARKENSHAAS
VARKENSHAAS
CULINAIR
CULINAIR

24 dec:
dec: 08:00 - 18:00
18:00
25
dec: GESLOTEN
25 dec:
GESLOTEN
26 dec:
dec: 10:00
10:00 - 17:00
17:00

Per 500 gram

zaterdag 22 december
t/m zondag 6 januari

Heerlijk

Kerst
ontbijt
495

Kijk voor meer informatie op plus.nl

Lucassen

4

99
499

Geldig t/m maandag 31 december 2018

02

nieuws

20
12

Wetenschappelijke snufjes in
het Dendron College
Gevaarlijke proefjes, interessante verhalen en vliegende drones door
de aula. Het Dendron College stond op vrijdag 14 december in het teken
van wetenschap. In de aula van de middelbare school hield het Dendron
College samen met het Raayland College in Venray een Science
Symposium.
Mieke Jacobs en Simone Beurskens
hebben het symposium georganiseerd.
“We willen onze leerlingen meer
betrekken bij de wetenschap”, legt
Jacobs uit. “Het is belangrijk dat ze
hiervoor worden geprikkeld. Door mid-

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum, twee flyers
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
Niels van Rens
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Iris Cöp, Fenna Deters,
Sylke Deters en Lieke Mooren
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

del van een gevarieerd programma is
er voor ieder wat wils.” Zo was de hele
middag gevuld met allerlei activiteiten
en interessante lezingen. “Van praktische proefjes tot psychische theoretische stof, het programma moet breed
zijn.” Zo vertelt Dr. Jiska Peper over de
hersenontwikkeling bij pubers, doet
een komisch tweetal een aantal scheikundige proefjes en presteren een
aantal leerlingen hun profielwerkstuk.
Leerlingen van het Dendron
College, het Raayland College en
Bouwens van der Boijecollege in
Panningen van vwo die bezig zijn
met vakken als scheikunde, natuurkunde tijdens hun profielwerkstuk zijn
aanwezig bij het Science Symposium.
Inmiddels is het de veertiende editie van het symposium. Dit jaar staat
het thema toekomst centraal. “In de
wetenschap veranderen de technieken snel”, zegt Simone Beurskens.
“Daarom hebben we bijvoorbeeld

vandaag een zorgrobot staan en presenteren leerlingen van het Dendron

College een robot die groenten teelt.
Je moet allerlei onderwerpen hebben

tijdens zo’n middag. Zo blijft het voor
iedereen interessant.”

Vervolg voorpagina

‘Ook de kat gaat mee’
“Horst aan de Maas lijkt mij een
mooie gemeente om te mogen
wonen, leven en werken”, verklaart
Palmen zijn reden om te gaan voor
het burgemeesterschap in Horst aan
de Maas. De gemeenteraad liet in
haar profielschets voor de nieuwe
burgemeester weten onder andere te
zoeken naar een inspirator die van
door pakken weet. Volgens Palmen
herkent hij zichzelf in dit profiel.
Hij geeft het aan belangrijk te vinden

de samenleving actief te betrekken bij
de politiek. “Het mag wel wat drukker
op de publieke tribune tijdens een
raadsvergadering.”
Ryan Palmen werd geboren in
Heerlen en groeide op in Bocholtz,
waar zijn ouders nog steeds wonen.
Hij is getrouwd met Kitty Boermans
en heeft drie dochters: CharlotteSophie (10), Lente (9) en Antje (4).
“Onze jongste dochter begrijpt het
nog niet helemaal, maar de twee

oudsten reageerden enthousiast. Al
vroegen ze zich ook af of de kat dan
wel meeging”, zegt Palmen lachend.
“Maar die gaat zeker mee, die hoort
bij het gezin.” Palmen startte zijn carrière in Horst als belastingadviseur
bij een accountantskantoor. In 2003
werd hij wethouder voor gemeente
Simpelveld, in 2010 werd hij benoemd
als burgemeester van gemeente
Hilvarenbeek. Hij was toen 31 jaar en
daarmee de jongste burgemeester

van Nederland. “Ik heb hele mooie
momenten gehad in Hilvarenbeek
en ga het ook zeker missen. Je weet
echter dat er een moment komt dat
de prik uit de cola gaat en dat wil ik
voor zijn.”
Als zijn voordracht wordt goedgekeurd door de minister van
Binnenlandse Zaken, volgt de benoeming door middel van een koninklijk
besluit en wordt Palmen waarschijnlijk in april geïnstalleerd.

Marianne Pirlo
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
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Voordracht nieuwe burgemeester

‘Hij sprong er echt uit’
Volgens Henk Weijs, voorzitter van de vertrouwenscommissie, is Ryan Palmen de ideale persoon voor de
functie van burgemeester van Horst aan de Maas. “Hij sprong er echt uit.”
In totaal zestien kandidaten
solliciteerden naar het burgemeesterschap in Horst aan de Maas: tien
mannen en zes vrouwen. De vertrouwenscommissie, naast Weijs
bestaande uit de zes fractievoorzitters,
wethouder Bob Vostermans, gemeentesecretaris Hans van der Noordt en
griffier Ruud Poels, heeft de sollicitan-

ten beoordeeld. “Palmen heeft zijn
sporen verdiend als burgemeester van
Hilvarenbeek en komt over als iemand
met een warme persoonlijkheid”,
aldus Weijs. “We wilden graag een
burgemeester voor de langere termijn,
iemand die voor meerdere periodes
beschikbaar is. We halen de Limburger
weer terug van Brabant naar Limburg”,

grapt hij, daarmee verwijzend naar
het feit dat de voormalige burgemeester Kees van Rooij, een Brabander, nu
burgemeester is van de Brabantse
gemeente Meierijstad. De vertrouwenscommissie droeg Palmen dinsdag
18 december aan de gemeenteraad
voor, die unaniem akkoord ging met
de voordracht.

Vanwege de feestdagen
verschijnt er op donderdag
27 december geen HALLO.
De eerste HALLO van
2019 verschijnt
op vrijdag 4 januari.

Persberichten voor de uitgave
van vrijdag 4 januari aanleveren
vóór woensdag 2 januari 12.00 uur via
redactie@hallohorstaandemaas.nl
en advertenties vóór 17.00 uur via
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Stichting IJsbaan Horst

Pluim voor Jan-Rein Visscher
Jan-Rein Visscher uit Hegelsom heeft vrijdag 14 december een pluim ontvangen uit handen van burgemeester Ina Leppink-Schuitema. Hij kreeg de pluim voor zijn inzet voor Stichting IJsbaan Horst.
In 2009 werd voor het eerst op
het Wilhelminaplein in Horst een ijsbaan aangelegd. Toentertijd was het
een cadeau van de gemeente aan
de inwoners ter gelegenheid van de
fusie. In eerste instantie zou de baan
er eenmalig komen, maar door het
succes kwam er een vervolg en werd
de Stichting IJsbaan Horst opgericht.
Jan-Rein Visscher is secretaris van de
stichting en coördinator van de spon-

soring. De stichting is voor 55 procent
afhankelijk van sponsors. Jan-Rein
Visscher neemt rond de bouw en
exploitatie van de ijsbaan vijf weken
vakantie en coördineert dan alles.
Hij heeft contact met alle betrokken
bedrijven en houdt ’s nacht de wacht
bij de ijsbaan. “Overdag slaapt hij
een paar uur en dan is hij weer van
de partij. Hij ontvangt hiervoor geen
enkele vergoeding.

Cateringservice

Zonder Jan-Rein Visscher zou
het nagenoeg onmogelijk zijn om
de ijsbaan draaiende te houden en
dankzij zijn inzet is het evenement
uitgegroeid tot een jaarlijkse
traditie”, aldus burgemeester
Leppink. De pluim is een persoonlijke
waardering van de burgemeester
voor inwoners, organisaties,
verenigingen of instanties uit Horst
aan de Maas.

Griendtsveen krijgt
volwassen prins

Jolanda Pouwels

Oudejaars hapjes
lekker en gemakkelijk
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453
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Carnavalsvereniging de Klotbultjes uit Griendtsveen heeft dit jaar voor het eerst een volwassen prins. Naast
de jeugdprins en het boerenbruidspaar, zwaait dit jaar ook de ‘grote prins’ met de scepter. Hij wordt bekend
gemaakt op zondag 6 januari in De Zaal in Grientsveen.
Het bestuur van de carnavalsvereniging is trots dat ze een
nieuwe hoogheid mag verwelkomen in het dorp. “We willen carnaval
in Griendtsveen voor alle leeftijden maken”, zegt Ilse Voets van de
Klotbultjes. “Sinds we een nieuw
bestuur hebben, willen we dit voor de

inwoners van Griendtsveen waarmaken. Nu we iemand gevonden hebben
die de eerste prins wil zijn, hopen we
dat de carnaval nog meer gaat leven
bij de Grientsveners.”
Voorheen was er alleen een
jeugdprins. Hij kreeg vorig jaar gezelschap van het boerenbruidspaar dat

KORTING

voor het eerst in 20 jaar werd uitgeroepen.
Dit jaar komt er dus een prins bij.
Tijdens Griendtsveen Got Talent worden de jeugdprins en de grote prins
bekend gemaakt.
Het programma begint om
14.11 uur en duurt tot 17.30 uur.

OP ALLE KERSTARTIKELEN! *

elke
zondag
open

WWW.LEURS.NL

* Zie voorwaarden
in de winkel. Geldig
van 26-12-2018
t/m 06-01-2019

levensloopbestendigwonenlimburg.nl

Meer weten over
levensloopbestendig wonen voor

alle leeftijden?
Gratis advies m.b.t. het

Muzikale kerst
Diverse koren en muziekverenigingen zorgden zondag 16 december voor een muzikale kerstsfeer
in het centrum van Horst. Er waren optredens van onder andere Meuleveld Kinderkoor, Fanfare
Vriendenkring Swolgen, Ratatouilles Kerstkoor en Floor en Niamh Vervoort.

levensloopbestendig
maken van

uw woning zie:

www.levensloopbestendigwonenlimburg.nl
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Wat
zeg
je
u ziet het wel,

maar kunt u het ook horen?
vanaf 1 januari 2019
Horen is net als zien een beleving...
...maar wanneer uw gehoor minder
wordt, ontbreekt er iets in die beleving.
Kruytzer Optiek en Optometrie en
Stufkens Hoorcentrum uit Venlo slaan
daarom de handen ineen en presenteren
u vanaf 1 januari 2019: Kruytzer Horen.
Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen
betekenen? Kom eens langs in de winkel
of maak een afspraak.
U bent van harte welkom.

Kerkstraat 17 • 5961 GC Horst • T 077 398 26 61 • E info@kruytzerhoren.nl
www.kruytzerhoren.nl

De onderste
molensteen boven
4

Slottermolen
Grubbenvorst

Horst aan de Maas kende in haar verleden tientallen molens,
waarvan er vandaag de dag nog maar enkele in het landschap terug te
vinden zijn. De redactie dook de archieven in en haalde de geschiedenis van enkele molens naar boven. In deze aflevering: De Slottermolen
in Grubbenvorst.

De Slottermolen vormde een
onderdeel van de nabijgelegen
burcht Gribben (ook wel Grebben
of Grubben genoemd). In 1511
werd de burcht door troepen van
Margaretha van Oostenrijk verwoest. Er volgde herbouw, maar
gedurende de Tachtigjarige Oorlog
werd in 1586 bij de belegering van
Venlo, door Spaanse troepen van
de hertog van Parma de burcht
opnieuw verwoest. De burcht verviel tot een ruïne die ’t Gebroken
Slot werd genoemd. Dit verklaart
ook de naam Slottermolen. In verschillende beschrijvingen leest men
dat de watermolen zou dateren van
rond 1300. De burcht Gribben werd
toen bewoond door de familie Van
Millen. De watermolen was eigendom van de kasteelheer: het was
een banmolen met maaldwang voor
de boeren van de heerlijkheid.

Een banmolen
met maaldwang
De molen bleef deel uitmaken
van het landgoed Gribben dat in de
loop der tijden in handen kwam van
de (Duitse) rijksgraven Von und Zu
Hoensbroeck, die sinds 1794 hun
domicilie hadden op Schloss Haag
bij Geldern. Deze verkocht in 1842
de molen aan Anton Receveur, een
rijk koopman uit Luik. Kennelijk verkeerde de watermolen in een ellendige staat want Reveveur liet de
molen in 1849 afbreken en herbouwen in zijn huidige staat. Een gevelsteen boven de ingang met het
jaartal 1849 en zijn initialen herinneren nog aan dit feit.

Kort na de Eerste Wereldoorlog
werd de molen stilgelegd. In die
tijd was het gemaal nogal verlopen. Dit werd ten dele toegeschreven aan de verpachting van de
molen, waardoor steeds andere
molenaars op de molen kwamen.
Een andere oorzaak was de concurrentie van de stoommolen die in
1912 in Grubbenvorst werd opgericht. Dit was de Coöperatieve
Graanmolen St. Jan. Deze werd in
1912 opgericht door de Boerenbond.
Deze, voor die tijd, moderne stoommaalderij werd al snel een grote
concurrent van de verderop gelegen
Slottermolen.

Concurrentie
stoommolen
Door huwelijk en vererving
kwam de Slottermolen in bezit van
de familie Berger uit Venlo, die het
in 1927 verkocht aan een fabrikant uit Duitsland. De molen werd
na de komst van een stoommolen in het dorp in 1912 stilgelegd.
Na enkele jaren van leegstand werd
het gebouw in 1936 verpacht aan de
familie Van Kuijck die er een restaurant en pension exploiteerde.
Na de Tweede Wereldoorlog werd
het pand, als Duits bezit, onder
beheer gesteld en in 1953 kon de
toenmalige pachter Van Kuijck het
pand kopen. In de jaren 60 werd het
pand weer verkocht en het heeft
sindsdien een woonbestemming.
De Slottermolen is inmiddels een
rijksmonument geworden.
Bron: Stichting Historische Kring
Grubbenvorst
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Horsterse plaatst
zich voor finale
Expeditie Robinson

nieuws 05

Kerstdiner in 1944
Een kalkoen, diverse soorten groenten en aardappelen en als toetje een ijstaart. Voor de meeste mensen is
er tijdens de kerstdagen eten in overvloed. Tijdens de Hongerwinter van 1944-1945 lag dat wel anders.

Dominique Hazeleger (22) uit Horst heeft zich donderdag 13 december geplaatst voor de finale van Expeditie Robinson. Bij de eerste twee
kansen op een finaleplaats haalde ze het net niet, maar bij de laatste
proef won ze en plaatste ze zich voor de finale. Deze wordt op donderdag 20 december op tv uitgezonden.
Met een finaleplaats heeft
Dominique de hele expeditie meegemaakt. Ze heeft dan in totaal
32 dagen op het eiland doorgebracht. In een eerder interview
met HALLO Horst aan de Maas gaf
Dominique al aan dat haar deelname aan Expeditie Robinson een

droom was die uitkwam. “Ik kijk al
jaren naar Expeditie Robinson en
het leek mij de ultieme uitdaging
om te overleven op een onbewoond
eiland.”
De finale wordt donderdag live
vanuit het Ziggo Dome uitgezonden
op RTL 5 om 20.30 uur.

Prins Rob I scheert
hoofd kaal voor KWF
Kankerbestrijding
De prins van Melderslo, Rob van der Beele, wil tijdens zijn aftreden
op zaterdag 5 januari zijn hoofd kaal laten scheren, mits hier 5.500
euro voor gedoneerd wordt aan KWF Kankerbestrijding. Een ludieke
actie die ontstond uit een uitdaging.
Rob werd een tijdje geleden
uitgedaagd om zijn haar af te
scheren als hij daar 500 euro voor
zou krijgen. “Dit geld had ik zo snel
bij elkaar, dat ik besloot het groter
aan te pakken”, aldus Rob.
Hij besloot om een actie voor het
KWF te starten. “In mijn omgeving
ken ik een aantal mensen dat
kanker heeft gehad en daardoor zijn
haar verloren. Daarom leek dit mij
een mooi doel.”

Hij besloot het streefbedrag te
verelfvoudigen. Tijdens zijn aftreden
gaat de buurvrouw van Van der
Beele, die ook kapster is, zijn haar
eraf halen.
Wie solidair is met Van der Beel
en ook zijn hoofd laat kaalscheren,
krijgt een onderscheiding.
Het aftreden begint om 19.11 uur
in MFC de Zwingel in Melderslo.
Het haar van Rob wordt diezelfde
avond geveild onder de bezoekers.

Compositiefoto van een een voedselrantsoen (Foto: Nationaal Archief)
Horst aan de Maas was toen al
bereid, maar boven de rivieren waren
de steden nog in handen van de
bezetter. Het tekort aan voedsel leidde
daar tot hongersnood. Wiel Nabben
van museum Sorghvliet in Tienray
vond in zijn archief diverse recep-

ten voor een ‘kerstdiner’ in 1944.
Het voornaamste ingrediënt: tulpenbollen. Zo is er het recept voor een
echte oorloggssoep: neem op 4 liter
water een ui, zes tulpenbollen, een
lepel olie, zout en kerrie. De bron
laat weten dat het gebruik van een

bouillonblokje deze soep nog enigszins smakelijk zou zijn. Door het zetmeel in de bloembollen dikt de soep
in. Een andere ‘traktatie’ waren in
dunne plakjes gesneden bloembollen, geroosterd en geserveerd met
wat zout.

Onbekende rijdt auto van A67
De politie in Horst is op zoek naar getuigen van een aanrijding op de A67 in de nacht van zaterdag 15 op
zondag 16 december. Daarbij werd een auto van de weg gereden.
Op Facebook meldt de politie
dat op zondag 16 december rond
03.05 uur een groene Skoda Fabia
op de A67 ter hoogte van Evertsoord
in de richting van Eindhoven reed.
“De Skoda werd van achteren

geraakt door een andere onbekend
gebleven auto. Door de aanrijding
belandde de Skoda Fabia in de greppel langs de autosnelweg. Gelukkig
bleef de bestuurder van de Skoda
ongedeerd”, aldus de politie.

Zij is op zoek naar de bestuurder van de auto die de Skoda Fabia
aanreed. Eventuele getuigen wordt
verzocht contact op te nemen met de
politie via 0900 88 44 of anoniem via
0800 70 00.

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

Aanmelding
cursussen 2019
In januari 2019 start bij het Hobby-Gilde
het tweede deel van het cursusjaar.
Voor de volgende cursussen zijn er
voor u nog plaatsingsmogelijkheden:

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

• Talen (Engels, Frans, Duits)
• Schilderen
• Bridge
Voor verdere informatie en
aanmelding verwijzen wij u naar

www.hobbygilde.nl
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TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

op alles!*

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Hubo Sevenum
vernieuwd

Geldig op vrijdag 21 en
zaterdag 22 december

* Vraag naar de voorwaarden.

Wij wensen u fijne feestdagen en een klusvol 2019!
Horsterweg 42 - 5975 NB Sevenum
Tel. 077 467 14 06
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Win een set windlichten

HALLO eindejaarsquiz
Wie was er het afgelopen jaar in het nieuws en waarom? Hoe bekend bent u met de
verschillende dialecten in Horst aan de Maas en hoe goed bent u op de hoogte van de
plaatselijke politiek? De redactie van HALLO Horst aan de Maas test graag uw kennis over
de gemeente met de HALLO-eindejaarsquiz.
Beantwoord onderstaande vragen en
maak kans op een fantastische prijs! Stuur
de antwoorden op deze vragen in, samen
met uw naam, adres en telefoonnummer,
via redactie@hallohorstaandemaas.nl onder
vermelding van eindejaarsquiz. Let op:
uw antwoorden dienen voor maandag
31 december 09.00 uur bij ons binnen te
zijn. De goede inzendingen maken kans op
een set windlichten, beschikbaar gesteld

door tuincentrum Groenzo uit Sevenum.
De winnaars worden in de HALLO van vrijdag
4 januari bekendgemaakt.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

was de reden dat er verschillende badeendjes
04 Wat
opdoken in America afgelopen april?

08

Dit zijn de jubilarissen van Muziekvereniging St. Hubertus Hegelsom
van dit jaar. Hoeveel jaar zijn al deze mensen bij elkaar al lid van de
muziekvereniging?

kreeg Maarten Hermans op 29 september voor
12 Wat
elkaar?

zijn dit en waarom stonden ze afgelopen jaar in de
01 Wie
HALLO?
(Foto: Renée Reijnders)

dorp werd dit jaar Baas van Horst aan de Maas en
05 Welk
hoeveel punten behaalde dit dorp?

09 Wat wil Kronenberg in 2030 zijn?

feestje vierde de Fotogroep Horst aan de Maas dit
13 Welk
jaar?
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eindejaarsquiz 07

welke plek eindigde Nienke Wijnhoven tijdens de
02 Op
finale van The Voice of Holland?

leerlingen hebben zich ingeschreven bij het
03 Hoeveel
Dendron College voor het schooljaar 2018/2019?

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

07 In welk dorp is deze foto genomen?

10 Wat betekent dit dialectwoord: Buize?

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

kreeg de haan op de rotonde bij Hegelsom dit
14 Waarom
jaar gezelschap?

welk liedje komt dit citaat: ‘Wao deep in briëje
15 Uit
bedde, ’t witte gold verborge zit’?

08

familie
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Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de vele blijken van medeleven,
die wij mochten ontvangen na het overlijden van

Geboren

Puck

Lei Janssen
Wij hebben dat als een grote steun ervaren.
Ans, Leo-Francien, Natalie-Pascal
Anika-Patrick-Lars-Bram

Op 11 december 2018 waren

Op 21 december 2018 zijn

Thei en Nel
Vullings-Smits

Joost en Bertie
Coenders-Poels

uit Sevenum
60 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd!
Proficiat!

“Ze zijn weer samen”
Wij willen iedereen bedanken voor de lieve woorden,
kaartjes, bloemen, bezoekjes en uw aanwezigheid tijdens
het afscheid van os mam, oma en kleine superoma

Jo te Baerts - Geurts
Zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet
en zal ons kracht geven om verder te gaan.
Familie te Baerts
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen/
frees/spitmachine/kieper/mesttank/
weibloter/schudder/hark/maaier/
tractor enz. V. Dijk 06 19 07 69 59.
Peelzwervers Matinee
23 dec 14:00 - 17:30 uur Anno’54
Raadhuisstraat 6 Venray.

Heeft u zin in een zeer uitgebreide
all you can eat Winter bbq/
pizza/frituurwagen dan komen de
travelling cooks het voor u verzorgen.
facebook/06 53 13 85 59.
Werkvanuithuis Gezocht mensen met
goede sociale vaardigheden. Coaching/
advisering Bel 06 53 19 00 67.
Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com
Jos Computerhulp Computerproblemen,
les of website. Vraag hulp! 06 10 71 00
70 of www.joscomputerhulp.nl
www.vanroykasseien Grashoek open
dagen 22, 23, 26, 29, 30 en 31 dec
tel. 06 18 92 50 99 Antieke Bouwmat.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Te koop tussenwoning
Van der Horstplein 33 Horst. tel. 06 55
12 69 96. www.heikevastgoed.nl
Stookklaar appel-kachelhout te koop
€ 35,- per kuubskist. Op te halen in
Baarlo Theo Görtz 06 50 26 07 02.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Te huur opslagruimte in Melderslo
(Leeuwerweg 15), 85 m2
(6 x 14m), hoogte 4m, vorstvrij,
verhard buitenterrein, heftruck
aanwezig. Tel. 06 12 84 75 92.
Open zondag 23 december van
11.00 uur tot 17.00 uur. Op alle
kerststukken en meubels 25% korting.
Americaanseweg 108c 5964 PB
Meterik. www.galerijklavertjevier.nl

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken
voor alle felicitaties die wij
hebben mogen ontvangen,
in welke vorm dan ook.
Bedankt!

Annie en Jan
Janssen-Peeters
Pedicure Dorothé wenst u prettige
feestdagen. Ik kom naar u toe of u
komt naar mij. Bel voor een afspraak
06 11 88 61 38.
Te huur zomerhuis aan het strand
in Mallorca voor- en najaar
huisbertcati.com facebook huisbertcati
Peelzwervers Matinee
23 dec 14:00 - 17:30 uur
Anno’54 Raadhuisstraat 6 Venray.
Twedde Kans Meterik, noteer:
vrijdag 21 dec. en vrijdag 28 dec. zijn
we gesloten. De zaterdagen zijn we
gewoon open. Verder wensen we
jullie allen fijne feestdagen en een
gezond 2019 toe. Theej en Lia.
Uitbundige kerstversiering
in kerk Hegelsom 25, 26 en 30 dec.
Tijdstip 10.30-17.00 uur.
Peelzwervers Matinee
23 dec 14:00 - 17:30 uur Anno’54
Raadhuisstraat 6 Venray.

14 december 2018
Dochter van
Bart Rijs en
Marianne Pirlo
Kogelstraat 54
5963 AP Hegelsom

Geboren

Jur

13 december 2018
Zoon van
Frank en Loes Seuren-Geerets
Broertje van Lize en Cas
Massenweg 14
5962 NE Melderslo

Geboren op
29 november
2018

Kess
Dochter van
Tom en Patricia Strijbos
Trotse broer Teus
Horsterweg 66, 5811 AC Castenray

Geboren

Ward

10 december 2018
Zoon van
Marijn en Kim
Janssen-Katelaan
Schepenhof 6
5975 VJ Sevenum

Gevraagd poetshulp voor 4 uur per
week. Tel. 06 44 04 90 08.
Voor een origineel cadeau? Boek een
rondvlucht vanaf vliegveld Grefrath
Niershorst. Info 06 13 62 52 07.
Woningstoffeerderij vd Broek
Trap bekleden met tapijt, vloeren,
raambekleding. Bel 06 16 37 45 14.

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk.
Div. houtsoorten. Ook schuren van
stoelen/veranderen van kasten. Jan
Derikx, Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466
22 83 of 06 10 95 42 20.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag en nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Dag en nacht bereikbaar

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

HALLO in Valencia
Negen vriendinnen, oorspronkelijk uit Oirlo en Castenray,
maar inmiddels ook een aantal uit Horst aan de Maas, gingen in
oktober een weekendje naar Valencia. De groep is al bijna veertig
jaar vriendinnen, en omdat ze allemaal Sarah zijn geworden,
werd daar in oktober in de Spaanse plaats op geproost. Ze hebben
genoten van de bezienswaardigheden in Valencia en natuurlijk
mocht de HALLO daarbij niet ontbreken.

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

www.theoarts.com

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

w w w. b o b n o t e n . n l
0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

en zo 09
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GEPLUKT

Loes van den
Eijnden-Kuijpers

De meeste inwoners van Evertsoord kennen haar van carnaval, maar er schuilt nog meer achter deze vrolijke feestvierster. Ze houdt van het fokken
van kippen en ze werkt vrijwillig als koster in de kerk. Deze week wordt Loes van den Eijnden-Kuijpers (38) geplukt.
Loes werd 38 jaar geleden geboren in Deurne in een gezin met nog
een oudere zus en later kwam daar nog
een jongere broer bij. “We hebben een
hele fijne jeugd gehad. Ons mam was
altijd thuis voor ons en ons pap was
veel aan het werk.” Het gezin Kuijpers
woonde achteraf en ze hadden veel
ruimte om het huis heen. “We mochten eigenlijk alles”, lacht Loes. “Er was
eigenlijk maar één regel: luisteren naar

ons mam!” Loes ging ook in Deurne
naar school. “Eerst natuurlijk naar de
basisschool en daarna ben ik naar de
havo gegaan op het Peelland College.”
Na drie jaar heeft ze de overstap
gemaakt naar het mbo. “Ik wilde altijd
al iets met kinderen en zorg doen.
Dat bleef trekken en dus besloot ik de
opleiding tot verzorgende te volgen op
het Gilde in Venray.” Toen ze 18 jaar
was, behaalde Loes hier haar diploma

PUZZEL

Sudoku

en ging ze werken in de kraamzorg bij
het Groene Kruis in Venlo. “Dat vond ik
hartstikke leuk en dankbaar werk. Ik
heb bij de kraamzorg heel veel geleerd
en ik ben er heel zelfstandig van
geworden”, vertelt ze.
Een jaar eerder, in de kroeg in
Zeilberg, leerde Loes haar huidige man
Marc kennen. “Ik werkte daar achter de
bar. Marc kwam bij mij aan de bar zitten en vroeg of ik een ritje mee op de
motor wilde maken”, lacht ze. Loes en
Marc zijn eerst in Deurne samen gaan
wonen. “In 2003 verhuisden we naar
Evertsoord, naar het varkensbedrijf van
de vader van Marc. In dat jaar zijn we
ook getrouwd”, vertelt Loes. Ze vond
het erg wennen in het kleine dorp.
“Er is hier bijna niets. Je moet er echt
zelf iets van maken, samen met de rest
van de inwoners.” Op de vraag of ze
blij is met die keuze destijds, geeft ze
een volmondig ‘ja’. “Het is hier heerlijk
wonen, lekker rustig in de Peel.”

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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St. Jansstraat
5 5
St. Jansstraat
5964
AA Meterik
5964
AA Meterik
Tel: Tel:
077 077-3526885
- 230 00 15

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Open: dinsdag
t/m 1
vrijdag
(PER
JULI)10.00 - 17.00
dinsdag
t/m- vrijdag
zaterdag
10.00
16.0010.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00

In 2004 werd hun eerste zoon
Sem geboren en later kwamen daar
zoon Pim en dochter Veerle nog bij.
“Toen ben ik gestopt met het werk in
de kraamzorg.” Nu werkt Loes bij het
bedrijf van Marc, dat hij samen met
zijn broer heeft overgenomen van zijn
vader. “Ik werk daar op kantoor en ik
werk met de jonge biggetjes. Toch nog
een beetje kraamzorg”, lacht ze.
Loes is een echte carnavalsvier-

ster. “Vroeger vierde ik altijd carnaval
in Deurne en ik dacht dat we daar al
heel goed waren in carnaval vieren”,
vertelt ze. “Toen ik echter hier carnaval ervaarde, vond ik dat nog veel
leuker. De muziek en hoe leuk iedereen hier meedoet, dat is fantastisch.”
In 2013 werd deze ervaring nog rijker
toen Loes en Marc het prinsenpaar van
de Kroeënekraan en Pieëlhaas werden. “Dat vond ik geweldig. Het was
wel heel druk en een heel geregel met
de kinderen, die toen nog jong waren.
Toen was ik na de carnavalsdagen wel
even blij dat het voorbij was”, lacht ze.
Naast carnaval heeft Loes nog een aantal andere hobby’s. Zo fokt ze kippen
en doet ze soms mee aan wedstrijden.
“Ik zit bij een kleindiervereniging in
Liessel. Elk jaar houden zij een tentoonstelling waarbij je kip wordt gekeurd op
verschillende vlakken. Het eerste jaar
dat ik meedeed, werd ik meteen eerste”, lacht Loes. “Naast het fokken van
kippen heb ik ook een cursus opzetten
van dieren gedaan. Dat vind ik ook heel
erg leuk om te doen, maar ik heb er nu
te weinig tijd voor.”
Sinds dit jaar brengt Loes haar tijd
ook nog regelmatig door in de kerk in
Evertsoord. “Ik ben sinds begin dit jaar
koster voor onze kerk. Daarvoor werd
ik gevraagd en ik heb graag iets over
voor de kerk.” De kerk in Evertsoord
ligt naast de vrouwengevangenis.
“Dat maakt de kerk ook heel bijzonder. Met kerst hebben we bijvoorbeeld
een dienst waarbij de ene helft van
de kerk gevuld is met gevangenen en
de andere helft met bewoners van
Evertsoord. Dat zie je nergens anders.”
Loes is katholiek opgevoed maar heeft
wel een eigen beeld van wat het
geloof voor haar is. “Ik vind het vooral
belangrijk dat we goed voor elkaar zijn,
voor elkaar zorgen en dat we inzien
dat ieder mens iets moois heeft. Dat is
wat voor mij het katholieke geloof is.”

Wij danken alle klanten voor het in ons gestelde
vertrouwen en wensen iedereen

Een gelukkig kerstfeest en een voorspoedig 2019
Loonbedrijf

Hendrix & Smits BV en medewerkers
Lollebeekweg 30A, Castenray
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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

Monaghan Champignons zoekt

PARTTIME
WERKNEMERS
in de pluk

m/v

Voor onze locaties in Nederland,
omgeving Horst, zijn wij op zoek naar gemotiveerde parttime
medewerkers. Wij bieden flexibele uren en een aantrekkelijk
bonussysteem.
Is je interesse gewekt, neem contact met op met Magda van Dieten via:
e-mail: vacatures@monaghan-champignons.com

Samen eten en vieren
met kerst
Lotte Jacobs (33) uit Horst
en haar twee kinderen Nina
(4) en Finn (1) hebben met
kerst van alles op de planning
staan. “Met gescheiden ouders
betekent het dat je veel
verschillende adresjes af moet
met de feestdagen. Zo gaan we
op kerstavond naar de familie
van mijn vriend. En vier ik het op
eerste kerstdag ‘s ochtends bij
mijn moeder en ’s avonds bij mijn
vader. Op tweede kerstdag komt
wel de hele familie bij elkaar met
alle neefjes en nichtjes en alle
aanhang. Alleen mijn broer, die nu
al vier jaar in Thailand woont, mist
kerst. Maar de gedachte troost dat
we hem in maart, met carnaval,
wel weer zien.”

Meer informatie over het bedrijf kun je vinden op
www.monaghan-mushrooms.com

Wij zoeken een fulltime

Allround medewerkerm/v
Het werk bestaat hoofdzakelijk uit het bedienen van heftruck,
van stapel- en ontstapelmachines en palletiseren van kisten.
Voor meer informatie of afspraak sollicitatiegesprek kunt u bellen
met onze bedrijfsleider: Noël Knops tel. 06 - 36 42 59 01 of
noel@plantenkwekerijschreurs.nl

Heerstaat 11, 5975 PW Sevenum T: 077 467 1804
www.plantenkwekerijschreurs.nl

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR VERSCHILLENDE ROUTES IN:

SEVENUM
centrum €

7,00 - € 11,00

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Bij Nora Snellen (78) uit Horst
speelt het geloof een belangrijke
rol met Kerstmis. “Ik ben op eerste
kerstdag koster bij hof te Berkel
en ik zorg ervoor dat de mis mooi
aangekleed is. Ik neem namelijk
witte bloemen en witte kaarsen
mee en hoop dat ik zo iedereen
een mooie kerstochtend kan
meegeven. Verder vieren we kerst
in huiselijke kring. Er komt familie
langs en ik ga met mijn dochter en
schoonzoon eten in het Parkhotel.
Om de kerstsfeer helemaal af te
maken, wordt het huis ook nog
versierd, daar ga ik me vanmiddag
op uitleven.”

Piet en Ria Smidts uit Horst
vieren de kerst met hun kinderen
en vier kleinkinderen. “Met kerst
gaan wij al jaren bij Asteria in
Venray eten, daar is het gewoon
altijd goed.” Ook heeft het stel
nog een verjaardag van een zus op
de planning staan en zien ze hun
familie. Het huis is ondertussen al
ietsjes in de kerstsferen gehuld.
“We zijn niet zo van de overdreven
versieringen, maar een kleine
kerstboom hebben we wel in de
woonkamer staan. Een beetje
versiering hier en daar geeft toch
een gezellig gevoel.”
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Kerstmis is weer in aantocht. De een viert het heel uitgebreid en de
ander is op deze dagen gewoon aan het werk. De redactie begaf zich in
het met lichtjes gevulde centrum van Horst en vroeg voorbijgangers wat
zij gaan doen tijdens de kerstdagen.

De ultieme kerstgedachte is
natuurlijk zorgen voor iemand
die het minder heeft en Twan uit
Grubbenvorst draagt hier zeker zijn
steentje aan bij. Hij staat namelijk
eerste kerstdag als vrijwilliger in
een hospice in Horst te koken.
“Ik doe dit nu voor het derde jaar
en het geeft me veel voldoening.
Op kerstavond en tweede kerstdag
wordt er wel samen met familie
gegeten.” En of zijn vrouw Kris het
erg vindt om op eerste kerstdag
alleen thuis te zitten? “Nee zeker
niet. Ik ben vooral heel trots op
hem dat hij zoiets moois doet voor
anderen. Ik vind het helemaal
niet erg om even lekker rust te
hebben.”

Vrijdagavond 14 december
en zaterdagochtend 15 december
stonden klasgenootjes Willem (11),
Lieke (11) en Bo (11) uit Horst in
het centrum van Horst in de kou
om geld op te halen voor Serious
Request. Met hun chocomelk,
slagroom en marshmallows
hebben ze ongeveer honderd euro
opgehaald voor het goede doel.
Kerst vieren de weldoeners met
hun familie. Waar ze het meest
naar uitkijken, is al het lekkers dat
ze gaan eten en dat ze kunnen
gaan spelen met alle neefjes en
nichtjes.

Met kerst moet er door
sommigen ook gewoon gewerkt
worden. Rianne Schobbers
(43) uit Melderslo werkt als
verpleegkundige in de wijk en op
tweede kerstdag moet zij gewoon
weer aan de slag. “Op kerstavond
en eerste kerstdag vieren we het
wel uitgebreid met cadeautjes
en lekker eten. Wat er op het
menu staat, weet ik nog niet.
Dit jaar heb ik de handen vrij
en hoef ik niet in de keuken te
staan. We gaan namelijk eten bij
mijn broer en schoonzus en mijn
schoonouders. Dat is altijd erg
gezellig.”

vrijdag
21 december

10:00 - 22:00 Geopend
09:00 - 14:00 Rabo Schoolschaatsen

zaterdag
22 december

10:00 - 22:00 Geopend
19:00 - 22:00 Discoschaatsen met DJ 30 Feeze

zondag
23 december

10:00 - 22:00 Geopend
14:00 - 17:00 Feest op het IJs met DJ Guido

maandag
24 december

10:00 - 18:00 Geopend

dinsdag
25 december

14:00 - 18:00 Geopend

woensdag
26 december

14:00 - 18:00 Geopend

donderdag
27 december

10:00 - 19:00 Geopend
19:00 - 22:00 Horster Curling Competitie

vrijdag
28 december

10:00 - 22:00 Geopend
18:00 - 22:00 Discoschaatsen met DJ Guido

zaterdag
29 december

10:00 - 22:00 Geopend
19:00 - 22:00 Discoschaatsen met DJ 30 Feeze

zondag
30 december

10:00 - 22:00 Geopend
18:00 - 22:00 DJ Pieter Joosten

maandag
31 december

10:00 - 18:00 Geopend

dinsdag
1 januari

14:00 - 18:00 Geopend

woensdag
2 januari
donderdag
3 januari

10:00 - 22:00 Geopend
19:00 - 22:00 Discoschaatsen met DJ Guido

10:00 - 19:00 Geopend
19:00 - 22:00 Horster Curling Competitie
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Dinner for one
Door: Marieke Vullings
Op het tikken van de oude klok aan de wand na, was het doodstil in de kamer.
Op de drempel stond Lizzy. Aandachtig keek ze de ruimte rond.
De grote eetkamertafel was gedekt met een stijf
wit tafelkleed met bijpassende servetten, door
mamma-mamma in zwanen gevouwen. Het mooie
servies, dat alleen tijdens speciale dagen uit de kist
op zolder werd gehaald, stond perfect in gelid opgesteld, geﬂankeerd door blinkende messen, lepels en
vorken. Aan het hoofd van de tafel stond het bord van
papa, aan zijn linkerzijde die van mama, tante Josie
en Frits junior. Aan de andere kant oom Frits, Lucy en
Billy. Voor Lizzy was geen plek vrijgehouden. “Ik heb
geen zin om tegen haar aan te kijken als ik aan het
eten ben”, had oom Frits bij binnenkomst al meteen
gezegd. Dus was Lizzy verbannen naar de bijkeuken.
De hulsttakjes waar de tafel mee was versierd,
deden haar niet zo veel, evenals de kandelaars met
hun bloedrode kaarsen en het grote bloemstuk dat
tante Josie had meegenomen en waarvoor mamamama zuchtend plaats had gemaakt. Nee, waar
Lizzy’s blik onweerstaanbaar naar werd getrokken,
was het pronkstuk van deze eettafel, van dit dinertje:
de grote kalkoen. In al zijn geurende, knapperige,
goudgele glorie, baadde het stuk vlees in een zee van
donkerbruine, boterachtige jus. De kommetjes met
aardappelpuree en kroketjes roken al net zo verrukkelijk. Spruitjes hadden niet haar voorkeur, maar ach,
ze kon niet kritisch zijn. Aarzelend keek Lizzy over
haar schouder en zette een stap over de drempel.
Haar tong gleed snel over haar lippen. Zou ze het

durven? Zo’n kans kreeg ze natuurlijk nooit meer.
Haar hart bonkte in haar borst toen ze nog een stap
vooruit zette.
De haastig naar achteren geschoven stoelen
verstoorden het idyllische kerstplaatje een beetje. En
ook het omgevallen glas wijn, waarvan de inhoud
gestaag op de vloer drupte, maakte duidelijk dat het
vertrek haastig was geweest. Niet dat dát Lizzy’s fout
was. Net als dat het niet haar fout was dat Lucy nu
hard buiten ‘mama-mama’ schreeuwde omdat de
deur in het slot was gevallen en ze heel nodig naar
de wc moest. Het zat namelijk zo: het was Lizzy’s taak
om zich te melden als er iets niet pluis was. Of dat nu
de pakketbezorger was, de glazenwasser of iemand
die op de stoep aan de overkant liep. Allemaal zaken
die gemeld moesten worden bij de chef. Daar was ze
nu eenmaal voor aangenomen.
Terwijl ze in de bijkeuken op de deurmat zat, af en
toe een diepe zucht slakend als een vleugje kalkoen
onder de deur door dreef, had ze plotseling haar oren
gespitst. Er scharrelde iets langs de buitenmuur. Het
was te groot voor een muis. Een eekhoorn? Lizzy had
een bloedhekel aan eekhoorns. Ze had ook een hekel
aan sneeuw, maar de plicht riep. Soepel was ze door
het luikje naar buiten gegleden en huiverde even
toen de koude wind haar neus prikkelde. Ze haalde
diep adem. Onmiskenbaar de vieze stank van een
eekhoorn, in de dennenboom recht voor haar.

“Eekhoorn! Eekhoorn!”, riep Lizzy, terwijl ze naar de
boom holde. “Eekhoorn! Eekhoorn! Eekhoorn!”,
schreeuwde ze de longen uit haar lijf. Er klonk
gevloek en haastige stappen.
“Wat is er in hemelsnaam aan de hand?”
“Is het een inbreker?”
“Lizzy, af!”
“Mama-mama-mama!”
De mensen krioelden om elkaar heen, keken
tussen de struiken en achter de schuur.
Stilletjes was Lizzy door het luikje terug naar
binnen getrippeld en raakte daarbij de bezem, die
vervolgens tegen de deurklink aan viel. De deur van
de bijkeuken stond open, net als die van de eetkamer. De kalkoen wenkte haar. Met een sprong zat
Lizzy op een stoel en zette haar pootjes op de tafel.
Haar staart kwispelde verwachtingsvol terwijl ze haar
tanden in het vlees zette.

Einde
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Hoorzorg bij Kruytzer

Oh, zit dat zo!

Kruytzer Optiek en Optometrie en Stufkens Hoorcentrum uit Venlo starten
met ingang van 1 januari Kruytzer Horen in Horst.

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners,
Intermakelaars, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

Nieuwe regeling voor
partneralimentatie
Door: Marion van den Aker-Groffen, advocaat en vFAS-scheidingsmediator
Het lijkt er nu dan toch op dat er in de Tweede Kamer een meerderheid
is voor het wetsvoorstel om de duur van de partneralimentatie te verkorten.

De grondslag voor de
partneralimentatie is niet
gewijzigd. Grondslag blijft de
(ook na het huwelijk) voortdurende
solidariteit (lotsverbondenheid)
die door het huwelijk is ontstaan.
Ook is de manier waarop de
partneralimentatie wordt berekend
niet gewijzigd.
De huidige duur van de
partneralimentatie is volgens
de wet twaalf jaar. Deze termijn
geldt zowel voor een huwelijk met
kinderen, als ook voor een huwelijk
zonder kinderen dat langer dan
vijf jaar heeft geduurd. Voor een
huwelijk zonder kinderen dat korter
dan vijf jaar heeft geduurd, is de
alimentatietermijn gelijk aan de
duur van het huwelijk. Van deze

termijnen kan bij het regelen van de
echtscheiding in onderling overleg
af worden geweken. De nieuwe
beoogde regeling houdt in dat een
partneralimentatie geldt voor de duur
van vijf jaar. Maar hierop is wel een
aantal uitzonderingen geformuleerd.
De belangrijkste uitzonderingen op de
hoofdregel zijn:
- Scheidende echtgenoten geboren
vóór 1 januari 1970, waarvan het
huwelijk langer dan vijftien jaar
heeft geduurd, hebben recht op tien
jaar partneralimentatie;
- Het recht op tien jaar
partneralimentatie bestaat ook
voor scheidende echtgenoten
waarvan het huwelijk vijftien jaar
of langer heeft geduurd, waarbij de
alimentatiegerechtigde binnen tien
jaar na de scheiding de AOW-leeftijd
zal bereiken;
- In het geval van scheidende ouders
van kinderen jonger dan twaalf
jaar zal de alimentatiegerechtigde
een aanspraak houden op een
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partneralimentatie van twaalf jaar.
Daarnaast is er in schrijnende
gevallen de mogelijkheid om een
langere termijn dan vijf jaar toe te
wijzen (hardheidsclausule). De nieuwe
regeling zal van toepassing zijn op
echtscheidingsverzoeken die na
1 januari 2020 ingediend worden.
Voor de mensen die vóór 1 januari
2020 gaan scheiden verandert er dus
niets. Wilt u weten wat u het beste
kunt doen met het oog op de nieuwe
regeling, dan kunt contact opnemen
met Marion van den Aker-Groffen,
advocaat en vFAS-scheidingsmediator
bij Van der Putt Advocaten in Venray.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 72 | www.putt.nl
vandenaker@putt.nl

GTL-Europe ontwerpt, ontwikkelt en bouwt installaties, machines
en besturingssystemen voor bedrijven in de composteringsbranche
en champignonteelt wereldwijd

In 2016 verhuisde Kruytzer Optiek
en Optometrie naar een nieuw pand.
Hier worden oogmode en oogzorg onder
één dak aangeboden. In hetzelfde pand

kunnen klanten vanaf 1 januari ook voor
hoorzorg terecht. Hiervoor is het bedrijf
een samenwerking aangegaan met
Stufkens Hoorcentrum.

Een kluswens doen
bij Hubo Sevenum
Bij Hubo Sevenum staat op vrijdag 21 december tussen 12.00 en
15.00 uur een wenscamper op de parkeerplaats. Hier kan iedereen een
kluswens voor een ander opnemen op video. De deelnemer maakt kans op
de maandprijs: een klustegoed van 1.000 euro. Dit bedrag is volledig te
besteden bij Hubo.
Dit jaar maakt de wenscamper
van Hubo een toer langs alle winkels.
Consumenten doen in deze camper
een kluswens voor een ander die
niet genoeg tijd of geld heeft of voor
iemand die het gewoon verdient.

De 1.000 euro klustegoed kan worden
besteed aan producten of service van
Hubo. De Hubo vakman komt ook aan
huis. De wenscamper staat dan ook
symbool voor de nieuwe koers die het
bedrijf vaart.

Café De Vonkel krijgt
nieuwe uitbater
Gerard en Truus Versleijen dragen op 1 januari 2019 café De Vonkel in
Grubbenvorst over aan Toon Voeten. Na veertig jaar lang De Vonkel gerund
te hebben dragen zij nu de zaak over. Het café zal op korte termijn enige
aanpassingen ondergaan zodat er ook ruimte komt voor lunch- en andere
gerechten.
Iedereen kan op 31 december
vanaf 16.00 uur afscheid nemen van
Gerard en Truus en het glas heffen
op hun tijd in de Vonkel. Op 1 januari
begint om 15.00 uur een nieuwjaarsreceptie met een feestelijk programma.

Vanaf 16.00 uur treden Grubbenvorster
artiesten op en om 17.00 uur staat de
officiële en ludieke overdracht van
De Vonkel gepland. Aansluitend zorgt
het trio Henk, Huub en Harrie voor
feestelijke golden oldies.

Monaghan Champignons B.V. zoekt

STUDENTEN

m/v

Begin bij ons!

In verband met sterke internationale groei zoeken wij:
 Meewerkend voorman logistiek met een praktische instelling

 Werkvoorbereider met sterk organisatietalent
 Tekenaar-Constructeur die slimme oplossingen bedenkt
Kijk op onze website voor deze en andere vacatures

Monaghan Champignons B.V.
is op zoek naar gemotiveerde
studenten die in de weekenden
en vakanties willen werken. Wij zoeken medewerkers voor de pluk,
en bij het verpakken van champignons.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Magda van Dieten via:
E-mail: vacatures@monaghan-champignons.com
Meer informatie over het bedrijf kun je vinden op
www.monaghan-mushrooms.com

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

GTLEuropeBV

GTL-Europe B.V.

www.gtl-europe.nl/nl/vacatures/

horramen en -deuren

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

‘Een boom hoort gewoon bij kerst’
Of het nu een echte of een ‘nepperd’ is: 83 procent van de inwoners van Horst aan de Maas zet een kerstboom in huis. Degene die geen
boom in zijn woonkamer zet, versiert zijn woning vaak met kerststukken of andere versierselen. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
“Een echte boom geeft, naar mijn idee,
meer sfeer. En het hoort gewoon bij kerst”,
vindt één van de ondervraagden. Van de ruim
80 procent die een boom zet, kiest 41 procent
voor een echte boom en 42 procent heeft een
kunstboom in huis staan. “Een echte is natuurlijk
veel mooier en ruikt ook nog eens lekker”, geeft
deze persoon toe, “maar kunst is gewoon veel
praktischer.” Een allergie kan ook een reden zijn
om te kiezen voor een kunstboom. “Ik kan een
echte boom niet goed verdragen”, zegt iemand.
“Maar ik heb ook een hekel aan vallende naalden.” 10 procent heeft geen kerstboom dit
jaar. Vanwege kleine kinderen of huisdieren.
“Wij hebben vijf katten. Een kerstboom met ballen is onbegonnen werk dus.”
Een echte boom kost ons gemiddeld tussen de 15 en 30 euro. Voor een kunstboom

Inwonerspanel

1.672 leden

anders
7%
geen boom
10%
echte
kerstboom
41%
kunstboom
42%

Wel of geen
kerstboom?

lang volhoudt”, merkt iemand op. Anderen
tasten we wat dieper in de buidel. Daar geeft
bekijken het per jaar. “Het is afhankelijk van
54 procent meer dan 45 euro aan uit. Maar ze
gaan over het algemeen ook een lange tijd mee. mijn werkdagen. Driekoningen is geen maatstaf voor mij, maar ik moet wel altijd langzaam
“Wij hebben onze kunstboom al ruim 20 jaar en
hij is nog niet versleten. Geen idee wat hij toen- ‘afkicken’.” Er zijn ook mensen die de boom na
Nieuwjaar of zelfs eerder
tertijd gekost heeft, maar
de deur uit doen. “Op of
hij heeft zijn geld wel al
‘Een kunstboom
na nieuwjaarsdag ruimen
opgebracht”, reageert
is praktischer’
we vaak de boel weer op.
een inwoner.
Opgeruimd staat netjes.
En dan is er nog de
‘Ik vier geen kerst’
Dan zijn we hem ook wel
vraag wanneer de kerstweer zat.”
boom weer wordt opge‘Wij hebben vijf katten’
ruimd. Wachten we tot na
TipHorstaandeMaas
Driekoningen (op 6 januis een samenwerkings
ari) of mikken we hem op nieuwjaarsdag al in
verband tussen HALLO Horst aan de Maas
de bladkorf? 42 procent wacht tot Driekoningen
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten
voordat de kerstversieringen in de doos worof aanmelden voor de volgende enquête,
den weggeborgen. “Als de kerstboom het zo
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

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

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2019!
Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Wij zoeken een

gewasbeschermingsmedewerker m/v
Functieprofiel:
Als gewasbeschermingsmedewerker ben jij verantwoordelijk voor
de gewasbescherming van alle planten in de kassen van dit bedrijf.
Deze werkzaamheden gebeuren wanneer andere medewerkers
uit de kas zijn vanaf 16:30 uur. Je krijgt vanuit de bedrijfsleider te
horen welke planten behandeld moeten worden. Je werkt hierbij
zelfstandig en zorgt dat alle gewasbescherming wordt uitgevoerd.
Wie wij zoeken:
• je hebt min. mbo werk- en denkniveau;
• je bent in het bezit van een spuitlicentie, of bereid om dit te
halen;
• je toont veel eigen initiatief;
• je bent flexibel m.b.t. werktijden en -dagen in het seizoen.
Wat wij jou bieden:
• een structurele parttime baan voor ongeveer 15-20 uur per week;
• salaris op basis van CAO Glastuinbouw;
• uitzicht op een vaste aanstelling.

Fijne
Fijne
feestdagen
Fijne
feestdagen
feestdagen

en een
en
een2019!
goed
en
een2019!
goed
goed 2019!

Wil je meer uren werken? Dan zijn er ook mogelijkheden!
Wil je meer weten over deze vacature, neem dan contact op
met onze bedrijfsleider: Noël Knops 06 - 36 42 59 01 of
noel@plantenkwekerijschreurs.nl

Heerstaat 11, 5975 PW Sevenum T: 077 467 1804
www.plantenkwekerijschreurs.nl

Je bankzaken regelen tijdens de feestdagen?
Kerst en Nieuwjaarsdag
is de bank
gesloten. Op 24 en 31 december zijn we open
JeMet
bankzaken
regelen tijdens
de feestdagen?
van
9 toten17Nieuwjaarsdag
uur en telefonisch
tot 21
uur.
kunwe
je open
24/7
Met
Kerst
is debereikbaar
bank gesloten.
Op
24 Bij
en spoedgevallen
31 december zijn
Je bankzaken regelen tijdens de feestdagen?
terecht
bijuur
Rabo
viabereikbaar
+31 88 722tot
6721
67.uur. Bij spoedgevallen kun je 24/7
van
9 tot 17
enInterhelp
telefonisch
Met Kerst en Nieuwjaarsdag is de bank gesloten. Op 24 en 31 december zijn we open
terecht bij Rabo Interhelp via +31 88 722 67 67.
van 9 tot 17 uur en telefonisch bereikbaar tot 21 uur. Bij spoedgevallen kun je 24/7
terecht bij Rabo Interhelp via +31 88 722 67 67.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 49

Kijkwijzer voor YouTube is nodig
Het CDA wil dat de Kijkwijzer ook gaat gelden voor YouTube. De partij wil
dat kinderen die op YouTube filmpjes kijken, beter worden beschermd tegen
beelden met geweld, drugs- of alcoholmisbruik of grof taalgebruik.
Een kleine meerderheid van de stemmers (55 procent) is het hiermee
eens. Deze mensen denken dat een Kijkwijzer gaat helpen om kinderen beter
te beschermen. De rest van de stemmers (45 procent) is het niet eens met een
verplichte Kijkwijzer voor YouTube. Zij denken dat een Kijkwijzer geen effect
heeft op het kijkgedrag van kinderen. “Kinderen trekken zich er niks van aan.

Het maakt het juist extra spannend om stiekem te kijken”, reageert een van
de stemmers op Facebook. Een andere stemmer zegt dat er al veel YouTube
video’s zijn waar een waarschuwing op zit. Dit deel van de stemmers is dus
geen voorstander van deze maatregel en zou het er niet mee eens zijn als er
daarvoor veel geld wordt uitgegeven. Een grote verdeeldheid dus in Horst aan
de Maas. Wat er ook wordt besloten, ouders zijn nog altijd verantwoordelijk
voor wat hun kind online bekijkt. Maar een beetje hulp vanuit YouTube zou
gewenst zijn.

Het reguleren van xtc
door de overheid is nodig

Lijst
geëist

eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
Begin deze week kwam naar buiten dat GroenLinks wil dat de productie van
xtc gereguleerd gaat worden door de overheid.
De partij wil dat de productie via een vergunningensysteem gecontroleerd
wordt en dat er uitsluitend pillen die voldoen aan de kwaliteitseisen verkrijg
baar zijn. Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg vindt dat dit niet alleen vanuit
de volksgezondheid nodig is, maar ook omdat ze vindt dat er iets gedaan moet
worden aan de toenemende macht van criminelen.
Ook de Bredase burgemeester Depla (PvdA) pleit ervoor een verschuiving
in het drugsbeleid. In een interview met de Volkskrant zegt hij: “Geef mij één

argument waarom alcohol vrij verkrijgbaar is en xtc verboden moet zijn? Ik
praat de deskundigen na. Die zeggen mij: xtc is minder schadelijk dan alcohol.”
Veel voordelen, zo lijkt in eerste instantie. Maar het zou ook betekenen
dat xtc gelegaliseerd wordt en dat er dus makkelijker aan te komen is. Risico is
dan dat het gebruik van xtc toeneemt. En is het met de regulatie van xtc door
de overheid wel zo dat de macht van het criminele circuit afneemt? Of wordt
er dan nog steeds doorgegaan met het produceren van xtc, wellicht tegen een
lagere prijs?
Het reguleren van xtc door de overheid is nodig. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 50) > De kerstboom staat voor gezelligheid, niet voor religie > eens 92% oneens 8%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, 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

Grote woorden, geen daden
In de HALLO van twee weken geleden had de omdenker in zorg en
werkgelegenheid, Roy Bouten van de PvdA, het over een fundamentele
transformatie van de zorg en werkgelegenheid door middel van het
oprichten van een broedplaats van innovatie met de grote woorden “In
Horst aan de Maas valt niemand tussen wal en schip”. Een getuigenis van
onkunde met de leefwereld van degenen die tussen wal en schip vallen,
heb ik toen betoogd.
In de HALLO van afgelopen week
stonden weer grote woorden, nu
van Jan Wijnen van de PvdA Horst
aan de Maas: ‘Iedereen doet mee’
(in Horst aan de Maas). Hij verwijst
naar de actie van de Voedselbank,
waar hij aan heeft meegewerkt.
Hij erkent dat er in Horst aan de
Maas ‘helaas nog teveel gezin-

nen onder de armoede grens leven’.
Misschien heeft hij bij deze gelegenheid een snufje armoede geroken. Het
is evenwel geen voelen van de leefwereld van de armen, waarin geploeterd moet worden om rond te komen
en grote offers gebracht worden om
bijvoorbeeld de kinderen een beetje
fatsoenlijk te laten meedoen aan de

VOOR AANKOOP PROEVEN!
WIJ ADVISEREN U GRAAG

Hemelse Wijn

DE HEES
32
SEVENUM

Winkel Kerst: woensdag 19 t/m maandag 24 dec
Oudjaar: vrijdag 28 t/m maandag 31 dec
Extra
open!
December Acties

Fijne
Feestdagen!

Bubbel Limoux van 12,50 voor 9,95
Wit Vermentino van 6,95 voor 5,95
Rood Chateau Grand Moulin
CSG van 10,50 voor 8,95

samenleving. ‘Iedereen doet mee’ is
een sprookje. De netwerkgroep ‘Einde
aan Armoede in 2015’ en samenwerkingspartners spreken over verborgen
armoede, nieuwe armoede, inkomensarmoede en werkende arme gezinnen.
Zij bedoelen dan mensen die al langer geen werk hebben, tijdelijke grote
schulden moeten aflossen, ontslagen
worden, lang op een uitkering moeten
wachten en mensen die verslaafd zijn
of dat zijn geweest. Volgens gegevens
uit dasboard Horst aan de Maas zijn
er 902 huishoudens met een lagere
inkomensgrens, waarvan er 230 die
vier jaar of langer daarvan rond moeten komen. Het betreft dan tenminste

2.100 personen. Meer dan het aantal
inwoners van Melderslo. Er zijn 380
huishoudens met een bijstandsuitkering, dat zijn ongeveer 900 personen.
De stichting Leergeld ziet het aantal
kinderen en aanvragen voor vergoeding voortdurend toenemen: van 746
in 2015 naar waarschijnlijk 900 aanvragen in 2018 en voor 209 kinderen in 2015 naar 320 in 2018. Terwijl
er waarschijnlijk 400 kinderen in
armoede opgroeien en hulp krijgen
bij Leergeld. Alleen een intentie verklaring volgt: ‘Problemen die we aan
moeten pakken’. Werk aan de winkel.
Henk Steenbekkers,
Melderslo

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 24 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

Boodschappenlijstjes,
verlanglijstjes, Top2000lijstjes, de maanden november en december zijn de
maanden van de lijstjes. Nu
heb ik al een week geleden
een grote fout gemaakt in
zo’n lijst, kom ik er van de
week achter er weer een te
hebben gemaakt.
Het is er om clichémoe
van te worden, de Top2000.
Overal op Facebook, Instagram,
radio en televisie. Zelfs deze
HALLO staat er vol mee. Ik moet
opbiechten, ik ben vergeten
mijn Top2000-lijst in te vullen.
Ja, ik weet het, het doet me ook
ontzettend zeer. Bij deze dan
dat Supertramp en Radiohead
die niet mogen ontbreken.
Maar dat ene andere lijstje
ben ik ook vergeten in te vullen.
Jij vast niet. De lijst voor het
Woord van het Jaar.
Blokkeerfries is het geworden
en het komt in de nieuwe druk
van de Dikke van Dale. Er staat
nu nog een dikke rode streep
onder het woord als ik het in
Word typ, maar dat gaat snel
veranderen. Ik heb nu wel spijt
dat ik het lijstje van het Woord
van het Jaar niet heb aangevuld.
Dat woord zal het niet lang
overleven, ben ik bang. Vooral
als we kijken in de historie.
Appongeluk, selfie, ontvrienden
en gedoogregering zijn de
afgelopen jaren belangrijke
woorden van het jaar geweest.
Daar mag swaffelen natuurlijk
niet bij ontbreken.
Daarom ben ik volgend jaar
extra oplettend als het om een
lijstje gaat. Om het niet te
vergeten, misschien moet ik van
al deze lijstjes maar een lijstje
maken.
Omlijst ze,
Niels
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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 (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Kerstmis 2018
Nog een paar dagen en dan is het Kerstmis. Twee dagen die in veel
gezinnen en families uitgebreid worden gevierd met lekker eten en
drinken en vooral met elkaar. Niets mis mee zou je zo zeggen, maar is
dat wel zo?
Want hoe is het gesteld met de
Horstenaren die afhankelijk zijn van
de Voedselbank? Of van zorg? Of zich
niet meer veilig voelen om wat voor
een reden dan ook? En wat te denken van de grote groepen in onze

gemeente die ver van hun thuisland
leven, soms zelfs met weinig privacy
voor henzelf of hun gezin. Waar is de
kerstgedachte dan? Volgens de SP is
hier maar één antwoord op: solidariteit. Samen eerlijk delen, zodat we het

allemaal goed hebben. Niet afhankelijk van liefdadigheid, maar een overheid die hier regie op voert zodat niet
langer het recht van de sterkste geldt.
Ook de andere twee uitgangspunten
van de SP zijn te herleiden naar het
kerstfeest. Gelijkwaardigheid gaat over
het feit dat je niet allemaal hetzelfde
bent, maar dat wel iedereen evenveel
waard is. De vrijwilliger in het buurthuis doet even waardevol werk dan

een directeur van een bedrijf. Of in SP
termen: de folderaar in de wijk is net
zo belangrijk als het gemeenteraadslid.
En als laatste menselijke waardigheid: Ieder mens heeft toch graag
zelf de regie over zijn eigen leven en
leefomgeving. En wat als dat even niet
meer lukt? Moeten onze burgers dan
hun waardigheid opgeven en hopen
op liefdadigheid? Of staat de overheid
voor ze klaar om ze te helpen, waar

nodig, met zorg en ondersteuning?
Het zou toch fijn zijn als diegene die
altijd helpt ook eens een vrije dag
heeft.
De SP Horst aan de Maas wenst
alle inwoners van Horst aan de Maas
hele warme en gezonde kerstdagen
met allen die hen lief zijn.
Fractie en bestuur
SP Horst aan de Maas

Jong geleerd is oud gedaan
‘Jong geleerd is oud gedaan’ is een spreekwoord dat van toepassing
is op het recente bericht in de HALLO over basisschoolleerlingen die zélf
conflicten oplossen. De leerling die tevens een mediator is en waar de
leerlingen op school de grondwet hebben ondertekend.
De school heeft als primaire
functie de educatie van leerlingen,
maar daarnaast ook een opvoedfunctie. Een kind is immers vijf dagen in
de week aanwezig op school. Een
veilige omgeving is mede om die
reden van essentieel belang voor de

ontwikkeling van kinderen. Binnen
een veilige omgeving horen van
nature ook conflicten, echter tot op
een zekere hoogte. Van conflicten kun
je leren. En al helemaal als ze zonder
tussenkomst van een docent worden
opgelost (lees: de functie van

mediator). Het spreekwoord ‘jong
geleerd is oud gedaan’ is mijns inziens
van toepassing hier. Het is geweldig
te zien dat kinderen zélf de conflicten op een vredige manier oplossen.
De manier waarop dit gebeurt is op
zichzelf al een vorm van educatie.
Het feit dat basisscholen de
Schakel en de Bottel een grondwet
hebben, die de leerlingen met z’n
allen hebben ondertekend, is op die
leeftijd al een juiste bewustwording

van regels. De regels worden gehandhaafd door middel van leerlingen die
optreden als mediator. Voor zowel de
mediator als de leerling in het conflict
is dit een uitstekende educatieve functie. De school wordt op deze manier
een veilige en vooral leuke omgeving.
Hier kunnen volwassenen nog wat van
leren. Gewoon. Doen.
Luc Cuijpers,
VVD Horst aan de Maas

Botany B.V. in Meterik is een jong, energiek en groeiend bedrijf, gespecialiseerd in
expertise onderzoek ter ondersteuning van productontwikkeling in de glastuinbouw van
o.a. bloemen, planten, groente en fruit. We werken met verschillende teeltsystemen.
De groei zit er goed in en daarom zijn wij op zoek naar een:

Teeltchef

m/v, fulltime

Functieomschrijving
Als teeltchef ben je verantwoordelijk
voor de dagelijkse coördinatie en
uitvoering van de teeltsturing in proeven
voor de vestigingen in Meterik en
Venlo. Je maakt deel uit van een team
van 4 teeltdeskundigen. Je helpt het
team groeien in hun vaardigheden en
draagt zorg voor de implementatie
van nieuwe technieken in de teelt van
tuinbouwproducten.

Takenpakket:
• je bent verantwoordelijk voor het
teeltproces van groenten en bloemen;
• je begeleidt proeven en projecten vanuit
je teeltdeskundigheid;
• je bent verantwoordelijk voor de
klimaatregeling, bemesting, watergift en
gewasbescherming;
• je initieert technische verbeteringen en
innovaties.

Functie-eisen
Voor deze functie is minimaal mbo
werk- en denkniveau nodig met enkele
jaren ervaring. Je hebt een gedegen
teelttechnische achtergrond met

ervaring in groente- en/of bloementeelt
onder glas. Je hebt kennis van moderne
klimaatregeling en bemestingssystemen.
Je bent een teamspeler met goede
communicatieve vaardigheden. Je bent
bereid tot het draaien van weekend-/
storingsdiensten en daarom woonachtig
in een straal van 30 kilometer van Horst of
daartoe bereid je daar te vestigen. Je hebt
een positieve instelling en brengt dit op
een prettige en positieve wijze over op je
collega’s. Je werkt graag in teamverband.

Standplaats

WIJ WENSEN IEDEREEN PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN GELUKKIG 2019

L

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

GEZOCHT
Pleeggezin met
een warm hart
in Horst

Meterik

Aangeboden
We stellen je een veelzijdige en
afwisselende baan in het vooruitzicht bij
een jong, groeiend en dynamisch bedrijf
in een prettige werkomgeving. Een goede
salariëring met marktconforme secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren
Sollicitaties via e-mail, inclusief cv,
vóór 14 januari 2019, sturen naar:
administration@botany.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst

Dr. Droesenweg 7
5964 NC Meterik
www.botany.nl

Neem voor meer informatie
of aanmelding contact op met:
Vera Hendrix of Dorrie Bosch
T 088-0072970
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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 (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Veiligheid
Afgelopen dinsdag was er een themabijeenkomst Veiligheid. Er
waren verscheidene presentaties met betrekking tot veiligheid in de
regio Noord-Limburg.
De eerste presentatie ging over
de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
Hierin zitten onder andere de brandweer, GGD, politie en de gemeenten.
Zij maken een risico-inventarisatie
voor de gemeenten in NoordLimburg. Hierin wordt bepaald welke
impact een incident heeft en hoe
waarschijnlijk het is dat dit kan
gebeuren. Dan heb je het over
bijvoorbeeld een aanvaring op de

Maas met gevaarlijke stoffen of een
uitbraak van dierziekten die overdraagbaar zijn op mensen. Voor
kinderen uit groep 7 en 8 heeft de
Veiligheidsregio Limburg-Noord een
ervaringsles ontwikkeld: Risk Factory
Limburg-Noord. Gezond en veilig
leven, leren door beleven.
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:
alcoholgebruik, overgewicht, veilig
internetten maar ook verkeersveilig-

heid, hoe ben ik zichtbaar op de weg,
brandveiligheid, wat te doen bij brand
en wanneer bel ik 112. De tweede
presentatie ging over het veiligheidshuis Limburg-Noord over integrale
aanpak van (kleine) criminaliteit,
zeven dagen in de week, volgens de
methode ZSM, Zorgvuldig, Snel en op
Maat. Binnen het veiligheidshuis
werken politie, openbaar ministerie,
raad voor de kinderbescherming,
bureau halt, verslavingszorg, raad voor
rechtsbijstand, justitie, het Leger des
Heils, Slachtofferhulp en het CJIB
samen om het slachtoffer bij te staan

en dader binnen de wettelijke kaders
te beboeten of te bestraffen. De derde
presentatie van het RIEC ging over de
ondermijning van het gezag door
criminelen en hoe verscheidene
instanties samenwerken om de
invloed van criminele organisaties, de
onderwereld, op de bovenwereld
terug te dringen. De vierde presentatie
was van onze politie. Wat mij het
meest bijbleef is dat zij, ondanks het
grote gebied wat zij moeten bedienen
komend jaar, moet inkrimpen. En wat
mij nog het meest verbaasde was dat
50 procent van de opsporingscapaci-

klein naar groot gaat. Van een gezonde
gemeentefinanciën ter grootte van
100 miljoen euro tot een veilige fietsverbinding tussen America en station
Horst-Sevenum. Van het openhouden
van de Floriade tot voldoende bouwen in onze dorpen. En van een goed
duurzaamheidsbeleid tot een gezonde
gemeente. Alles met het oog op de
mooie en fijne woongemeente die
Horst aan de Maas is en alles in overleg met de 42.215 inwoners van Horst

aan de Maas, ondernemers en toeristen. Wij gaan ook in 2019 door met
onze strijd voor een Horst aan de Maas
waar niemand tussen wal en schip
valt, waar het goed wonen is, waar
gezondheid en duurzaamheid belangrijk zijn en waar we kunnen blijven
investeren in accommodaties en verenigingen. Samen met jullie. Hele fijne
feestdagen en tot in 2019.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

teit gaat naar meldingen gerelateerd
aan arbeidsmigranten. Dit vooral
door de omstandigheden waarin
arbeidsmigranten soms verkeren.
Dus willen we inzetten op het
waarborgen van goede omstandigheden voor deze groep. We gaan
met agenten in gesprek zodat we
tips mee kunnen nemen in nieuw
beleid. D66+GroenLinks Horst aan de
Maas wenst u fijne feestdagen en
een voorspoedig, gezegend, duurzaam, gezond en veilig 2019.
Bert Vrieling,
D66+GroenLinks

2018
De laatste HALLO Horst aan de Maas van 2018. Een mooi moment om
terug te kijken. Terugkijken op een roerig jaar. Een jaar waarin we
verkiezingen hadden en een jaar waarin we ons in hebben gezet voor
Horst aan de Maas. Via de coalitieonderhandelingen en door het dagelijkse politieke werk, op straat en in zaaltjes.
Verkiezingen waarin we dertien
stemmen te kort kwamen om onze
derde zetel te houden. Van teleurstelling naar motivatie en vastberadenheid. Een verkiezing ook waar 1.968
mensen op ons hebben gestemd of

19.357 stemmers naar de stembureaus
zijn gekomen en 14.822 mensen dat
niet hebben gedaan. Maar vooral een
jaar waarin we ons weer in hebben
gezet voor 34.179 stemgerechtigden
en 42.215 inwoners. Een inzet die van

Het jaar zit er weer bijna op
Het einde van het jaar is alweer in zicht, deze week hebben we de
laatste raadsvergadering gehad voor dit jaar.
Een jaar waarin een nieuwe
coalitie werd gevormd en een
nieuw college is aangetreden. In het
nieuwe jaar zullen we gaan besluiten over de verder uitgewerkte
begroting waarin het coalitieakkoord verwerkt is. Politiek gezien
liggen er mooie uitdagingen om
op te pakken. Ik denk dan bijvoor-

beeld aan het herijken van het beleid
rondom arbeidsmigranten. Een dossier wat in economische zin maar
zeker ook in maatschappelijke zin zijn
aandacht behoeft. Enerzijds zien we
de behoefte aan menskracht die we
samen niet meer ingevuld krijgen en
aan de andere kant worstelen we met
de invulling van integratie en is leef-

Grote winter
opruiming!
kortingen tot 70%
Ook schoenen
flink afgeprijsd

baarheid een aandachtspunt.
Maar ik denk ook aan de verdere
uitwerking van het accommodatiebeleid. Hoe zorgen we ervoor dat we
gezamenlijk komen tot realisatie van
plannen, maar houden we ook realiteitszin? Verenigingen zullen meer en
meer samen moeten gaan doen om
alles overeind te houden. Ik zie een
OLS, wat volgend jaar in Sevenum
gehouden mag worden, als een mooie
gelegenheid nog meer verbindingen

te leggen waar we uiteindelijk samen
beter van worden.
Kortom genoeg uitdagingen om
voor te gaan en als CDA staan we dan
ook in 2019 weer graag voor u klaar.
Ik wens u allen heel mooie feest
dagen en natuurlijk alle goeds voor
het nieuwe jaar en wellicht zien we
ons op de nieuwjaarsreceptie 4 januari
in de Mérthal.
Loes Wijnhoven,
CDA Horst aan de Maas

Kinderdagverblĳf ‘t Hommeltje
Met gemengde gevoelens heb ik dit jaar de moeilĳke keuze gemaakt
om te stoppen met ’t Hommeltje. Vanaf 1 januari gaan wĳ een
samenwerking aan met kinderopvang ’t Nest en daarmee zullen
de deuren van ‘t Hommeltje definitief sluiten. Graag wil ik alle
medewerkers en andere mensen die in de afgelopen 11 jaar voor
mĳ hebben klaargestaan enorm bedanken!

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

Alle ouders bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen.
Én alle kleine Hommeltjes bedankt voor alle super
gezellige momenten samen!

(tenzij anders aangegeven)

wij wensen u fijne feestdagen
Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Met vriendelijke groetjes,
Maike Janssen
Frans Woltersstraat 36, Horst.

www.bekro.nl

Verwarming
■

kinderdagverblĳfhommeltje@gmail.com

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gemeentehuis en Openbare Werken

Aangepaste dienstverlening
vanwege feestdagen
Het gemeentehuis en Openbare Werken

• Maandag 7 januari 2019 tot 10.00 uur

zijn gesloten op:

(Nieuwjaarsreceptie personeel)

Eindejaarsviering personeel:

Team Burgerzaken is op 24 en 31 december

• Gemeentehuis gesloten donderdag

tussen 9.00 en 10.00 uur uitsluitend bereikbaar

20 december 2018 vanaf 12.30 uur
• Openbare Werken gesloten donderdag
20 december 2018 vanaf 12.00 uur

voor het maken van afspraken voor het doen
van geboorte- en/of overlijdensaangiften, op
het telefoonnummer 06 - 53 35 59 73.

Gesloten tijdens Kerst op:

Bij dringende meldingen, waarbij direct gevaar

• Maandag 24 december 2018

voor de omgeving dreigt, kunt u het storings-

• Dinsdag 25 december 2018 (1e Kerstdag) en

nummer bellen (06 - 23 49 82 49).

• Woensdag 26 december 2018 (2e Kerstdag)

Op 4 januari
2019 nodigen
we u van
harte uit voor
de Nieuwjaarsreceptie.
Dit jaar
extra speciaal
vanwege de
opening van
het jubileumjaar
‘HadM800’.

Namens
het bestuur
van gemeente
Horst aan
de Maas

Vanaf 18.30 uur bent u welkom in
‘De Mèrthal’ aan de Gasthuisstraat in
Horst, waar vanaf 19.00 uur een boeiend
programma begint. Het voltallige college
en het bestuur van de stiching ‘Horst aan
de Maas 800’ ontvangen u graag.
In 2019 herdenken en vieren we een jaar
lang 800 jaar menskracht in Horst aan de
Maas. In de nieuwjaarsrede van de burgemeester zal dat zeker de aandacht krijgen.
Gouverneur Theo Bovens is aanwezig om
het speciale karakter van deze nieuwjaarsreceptie extra luister bij te zetten. Voor de
aftrap van het jubileumjaar is een toepasselijk programma samengesteld. Na een
ludieke terugblik op het dan voorbije jaar
2018 volgt omstreeks 20.15 uur een gezamenlijke toost op het nieuwe jaar. Daarna
kunt u nog in een gezellige ambiance met
elkaar napraten of vooruitkijken.

Gesloten tijdens Nieuwjaar op:
• Maandag 31 december 2018
• Dinsdag 1 januari 2019 (Nieuwjaarsdag)

Bestuur en medewerkers gemeente
Horst aan de Maas wensen u ﬁjne
feestdagen en een goed en gezond 2019

Ryan Palmen
voorgedragen
als nieuwe
burgemeester
De gemeenteraad heeft dinsdagavond
Ryan Palmen als nieuwe burgemeester van
Horst aan de Maas aanbevolen. Ryan Palmen
(40) is nu burgemeester van Hilvarenbeek.
Kijk voor meer informatie over de
voorgedragen burgemeester op
www.horstaandemaas.nl.

Burgemeester

Bekendmakingen

C.C. Leppink-Schuitema
Gemeentesecretaris

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

drs. J. van der Noordt MMO

worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:

Aanmelden is niet nodig.

Starter van het vierde kwartaal 2018

America

Horst

Meterik

Zwarte Plakweg

Schoolstraat 21

Americaanseweg 108d

Zwarte Plakweg 59

Burgemeester

Op maandag 17 december is Hét Preventie Team uitgeroepen tot de starter van het vierde

Broekhuizenvorst

Energiestraat 16

Horsterweg 42

kwartaal 2018. Susan Stevens en Harold Stevens vormen samen met Bart Zwiers en Juriën

Mgr. Schravenstraat 14

Custersweg 6

Maarten de Vriesstraat 2

Grubbenvorst

Kronenberg
Peelstraat ongenummerd

Hét Preventie Team

Steeghsstraat 14-16

Beterams Hét Preventie Team dat werkt vanuit hun praktijk aan de Postbaan in Wanssum.

Sevenum

Erik de Rodeweg ongenummerd

De medewerkers van Hét Preventie Team

gemeenten Horst a/d Maas en Venray,

Narcissenstraat 10

begeleiden, coachen en informeren mensen

Rabobank Horst Venray en het Venrays

Middelreuvelt 47

die bij hun komen, niet omdat ze ziek zijn, maar

Ondernemers Platform, startende

juist om dat te voorkomen.

ondernemers een steuntje in de rug geven.

Hegelsom

Horsterweg 68

Horst aan de Maas

Bovendien dingt de winnaar mee naar een prijs

Past. Debijestraat 6b

Losbaan 12

Ook meedoen?

van 1500 euro voor de Starter van het Jaar.

Middelreuvelt 31

Zwaanen Heike 20

Vertrokken naar onbekende
bestemming Helenaveenseweg 1

Met de verkiezing van de Starter van het

Ook meedoen? Meer informatie staat op

Kwartaal willen de initiatiefnemers, de

www.venray.nl/ondernemers.

Tienray
Nieuwe Baan 10

Lottum

Sevenum
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Burgemeester
Ina LeppinkSchuitema
bezocht
het 60 jarig
huwelijk van
het echtpaar
Vullings–Smits
in Sevenum.
Namens de
gemeente

Afgelopen dinsdag vond de prijsuitreiking plaats van de ﬁets-win-actie van het gemeentelijk
verkeersproject Veilig op weg. De winnaars hadden eerder dit jaar een enquête ingevuld in de
pop-up stand van Veilig op weg en maakten hiermee kans op het winnen van een ﬁets. In het
gemeentehuis kregen Wiesje van Lin (5) en Stef Verbong (14) elk een cheque overhandigd
door wethouder Beurskens.

verraste zij de
jubilarissen
met een bos
bloemen en het
gebruikelijke
cadeau.

Gemeentegids

Overzicht leden gemeenteraad
1 van 2
pagina

Kerst en Nieuwjaar

pagina
2 van 2

Wijziging afvalinzameling
• Op dinsdag 25 december wordt er geen
afval opgehaald. Inwoners die normaal
gesproken hun afval op 25 december
zouden aanbieden, kunnen PMD en
restafval op zaterdag 22 december
(vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.
• Op dinsdag 1 januari wordt er geen
afval opgehaald. Inwoners die normaal
gesproken hun afval op 1 januari zouden
aanbieden, kunnen PMD en restafval op
zaterdag 5 januari (vóór 07.00 uur) aan de
straat zetten.
Voor keukenafval zijn er geen inhaaldagen.
U kunt dit op de eerstvolgende reguliere
ophaaldag aan de straat zetten.

De afgelopen
dagen
zijn de nieuwe kalenders en gemeentegidsen huis aan huis verspreid.
Fout
gemeentegids
Het overzicht
van de raadsleden
hierin
nietkalenders
compleet.
VVD fractie staat
eraan
niet bij.
De afgelopen
dagen zijnisde
nieuwe
enDe
gemeentegidsen
huis

U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op
uw eigen digitale afvalkalender via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

huis verspreid. In de gemeentegids is een storende fout geslopen. Bij het
18
18-12-20
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Wij betreuren deze fout. In de loop van januari wordt een inlegvel voor
de kalender huis aan huis verspreid met de complete informatie over de
gemeenteraadsleden.

18-12-20
18

Overigens wordt op de betreffende pagina in de gemeentegids verwezen
naar de informatie op de website. Hier is het overzicht van raadsleden wel
compleet.

Bedankt voor uw vertrouwen
het afgelopen jaar!
Wij wensen U ﬁjne feestdagen
en een gezond 2019

NIEUW IN STRAELEN

Proef • Beleef • Geniet
Ontdek het zelf
in ons sfeervolle restaurant!

Matrassen & lattenbodems
Schuimrubber naar wens
op maat gesneden
Caravan- en bootstoffering
Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 14.00 - 17.00 uur
Schaumstoff-Meister
Industriegebied Zand I
Zeppelinstr. 22
D-47638 Straelen
Tel. 0049/2834/944 944 4

Kerkstraat 11 • Sevenum • T: 077 467 43 46 • www.vitellius.nl
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Kerstfeest met uw keurslager
een greep uit ons assortiment

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

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

Nu slechts € 12,50 pp

MAAK 5 DAGEN KAN
S OP € 100,00 VLEE
Bij aankoop van uw
S!
boodscha
ppen ontvangt u een
Het winnend lotnum
lotnummer.
mer wordt de volgen
de dag bekend gemaa
Kijk in onze winkel en
kt.
op de facebook-pagin
a Keurslager Crist Co
of u de gelukkige winn
pp
ens
aar bent.
Actie loopt van 20 tot

en met 24 december

2018.

LEKKER GROOT VLEES
Wij hebben voor u
diverse heerlijke
stukken vlees
in huis gehaald
• rosbief
• fricandeau
• braadvlees
• kogelbief
• ossehaas
• lamsvlees
• kalfshaas
• kalfsfricandeau
• bavette
• picanha
Ook diverse soorten
in braadzak

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

BESTEL TIJDIG UW
WILD EN GEVOGELTE!
De rest is

100% gegarandeerd
op voorraad!

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

Laat u eens lekker verrassen!

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

Ook gevulde rollades
• met appel/kaneel
• met gekruid gehakt
• met fruit
• met kruidencrème

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

DIVERSE HEERLIJKE
PATÉS
• nootpaté
• wildpaté
• kerstpaté
• reepaté
• appeltjes paté
• Italiaanse kalfspaté
• paté met abdijbier
dit alles met een heerlijke
veenbessenconfiture

alles wordt op maat gemaakt

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

ZONDAG 24 DECEMB
ER
OPEN VAN 09.00 - 1
5.00 UUR

Verstand van lekker eten!
Crist Coppens
St. Lambertusplein 5, Horst, tel. 077 398 37 94
www.coppens.keurslager.nl
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aan
Eline Willemse

Kerstgevoel
Iedereen zet de kerstboom
weer, de Top2000-lijst is
bekend, Serious Request komt
eraan en er worden al heel
wat plannen gemaakt voor de
kerstvakantie, kortom: kerst
komt eraan.

Naam
School
Leeftijd
Woonplaats

Eline Willemse
Citaverde College
12 jaar
Swolgen

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou nog ooit graag een rondreis
door Spanje willen maken. Ik zou juist
door Spanje willen reizen omdat ik nu
ook de Spaanse taal aan te leren ben.
Ik leer Spaans omdat ik het een mooie
en interessante taal vind.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou heel graag nog willen leren
hoe je een echte goede chef kok
wordt. Ik zou graag een goede chef
kok willen worden, omdat ik veel
van koken houd. Ik kook en bak
zelf ook veel thuis. Ik vind het zelf
namelijk ook heel leuk om nieuwe en
zelfbedachte recepten te maken en te
bakken.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou nooit mijn knuffel weggooien
die ik met mijn geboorte heb gekregen. Deze knuffel betekent heel veel
voor mij. Ik zou ook niet weten wat ik
zonder dat kleine beestje zou moeten
doen.

In welke bestaande film zou je zelf
graag willen spelen?
Ik zou graag in de verfilmingen van de
boeken van Harry Potter mee willen
spelen. Ze zijn oorspronkelijk geschreven door J.K. Rowling. De films van
Harry Potter en de boeken zijn echt
geweldig. Ik hou van de fantasie en
de creativiteit die ze er in hebben
verwerkt. Ik ben helemaal fan van
haar creativiteit waar deze fantasie
is uitgekomen. Ik vind het ook steeds
spannender worden naarmate je bij de
laatste paar films komt.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Mijn laatste grote beslissing is dat
ik de haarpuntjes van mijn haar heb
laten blonderen. Ik ben uiteindelijk
heel blij met het resultaat.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Ik heb mijn beste vriendin in groep 1
ontmoet. Mijn beste vriendin heet
Jody. Ik ben nu nog steeds heel goed
bevriend met haar, dus dat is al voor
een hele lange tijd.
Heb je een verborgen talent?
Ja, ik heb een verborgen talent.
Ik teken en schilder graag. Om eerlijk
te zijn, kunnen mijn ouders er eigen-
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lijk helemaal niks van, dus ik ben dan
toch wel benieuwd van wie ik dit verborgen talent heb geërfd.
Wat is je droombaan?
Mijn droomban is om een chef-kok te
worden. Het liefst in een eigen restaurant en het zou nog leuker zijn als dat
restaurant ook nog een Spaans thema
heeft.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdag avond?
Op een vrijdag avond kijk ik het liefst
The Voice of Holland samen met mijn
moeder, vader en broer. Vaak maken
we het dan ook heel gezellig met
lekkere hapjes, kaarsjes en van alles
en nog wat erbij. Altijd heel gezellig
dus.
Hond of een kat?
Ik ben mijn hele leven lang al met een
hond opgegroeid en nu heb ik er ook
weer twee. Dus dan zou ik in principe
moeten kiezen voor een hond. Ook al
heb ik twee honden, een kat lijkt me
ook wel leuk.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat over
jou te weten zouden komen?
Ik denk dat de meeste zich er dan over
verbazen dat ik al zes jaar aan judo
doe. Een paar maanden geleden heb

ik ook al de blauwe band gehaald, hier
ben ik erg trots op. Momenteel judo ik
drie uur per week omdat ik bij de 2e
en 3e groep meehelp.
Wat ligt er onder jouw bed?
Onder mijn bed liggen mijn kleren.
Mijn kleren liggen altijd onder mijn
bed omdat ik op een hoogslaper slaap.
Daaronder staat een kast waar mijn
kleren in liggen.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Als ik een dier was, zou ik een hert
zijn. Ik zou dan een hert zijn omdat ik
het hele mooie dieren vind. Als het
heel vroeg in de ochtend is kunnen
we thuis buiten er ook een paar zien
lopen.
Dag of nacht?
Ik zou dan voor dag kiezen. Ik kies
dan voor dag omdat ik van de
ochtend houd. Dan is alles nog lekker
vroeg.
Festival of discotheek?
Ik zou liever naar een festival gaan,
ik hou er heel veel van om in de frisse
buitenlucht te zijn. Ik zou liever niet
naar een discotheek gaan, omdat ik
dan aan een ruimte denk waar iedereen staat te roken en in de kleine
ruimte staat te zweten.

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 NH Beringe
phoven@gmail.com
ge • 06 22 37 12 88 • renevano
Meijelseweg 3 • Berin06
223 712 88 • renevanophoven@gmail.com
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en een gelukkig nieuwjaar

Deze bovenstaande dingen
zijn voor mij altijd wel heel
bepalend voor hét kerstgevoel.
Alle kerstversieringen maken
het erg gezellig in huis, maar
ook in de dorpen en straten.
Ik vind het altijd bijzonder om
te zien hoeveel moeite sommige mensen doen om van hun
tuin een soort lichtfestival te
maken, en dat terwijl ze er zelf
vaak niet eens zoveel van zien.
Ook de Top2000 en Serious
Request volg ik altijd fanatiek.
Muziek vind ik sowieso een
grote sfeerbepaler, zeker met
kerst. Ook het principe van
Serious Request, waarbij het
hele land zich inzet om iets
goed te doen voor een groep
mensen die het hard nodig
hebben, vind ik altijd heel mooi
om te zien. Helaas geen glazen
huis meer dit jaar, wat ik wel
een beetje jammer vind. Ik ben
een paar keer bij het glazen
huis geweest en het is echt heel
leuk om bij te wonen. De hele
stad staat dan in het teken van
Serious Request. Zowat elke
winkel, elk bedrijf en elke
vereniging organiseert wel
verschillende acties om zoveel
mogelijk geld in te zamelen
voor het goede doel. Het
samenzijn en de gezelligheid is
iets wat met kerst extra wordt
benadrukt. Het lijkt soms wel
dat het met kerst per se gezellig
moet zijn, en je per se samen
moet zijn, terwijl ik denk dat
dat de rest van jaar minstens zo
belangrijk is.
Sylke
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Adver torial

Ad Kuipers, voormalig apotheker uit Venray:

‘Ik heb veel baat bij deze
behandeling van huidkanker’
Voormalig apotheker Ad Kuipers (73) heeft altijd een lichte huid gehad. Al in z’n jeugdjaren raakten zijn huidcellen beschadigd door de
UV-straling van de zon, waarover destijds nog niet veel bekend was. Toen Ad 67 was, kreeg hij een milde vorm van huidkanker. Hij is
hiervoor met succes op de polikliniek Dermatologie van VieCuri in Venray behandeld. Sinds 2012 staat Kuipers onder controle en krijgt hij
onderhoudsdoses voor als de huid soms wat onrustig is.
Eenmaal beschadigde cellen kunnen
zich niet herstellen. Je bent dan vatbaar voor
Actinische Keratose, ook wel zonlichtbeschadiging genoemd. Deze huidafwijking kan heel

plaatselijk voorkomen, op kleine plekjes, maar
ook op grotere huidoppervlakken. Het wordt
als een voorstadium van huidkanker gezien.
Ad Kuipers: ‘Bij mij ontstonden er plekjes rond

mijn neus, aan de zijkant van mijn gezicht,
vlakbij mijn oor en op mijn arm. Dit was een
vorm van basaalcelkanker, de meest voorkomende vorm van huidkanker, die bijna nooit
uitzaait. Ik kreeg onder mijn neus plekjes die
rood werden en gingen schilferen. Daarna trad er
een soort eeltvorming op. Dat is op een mooie
manier weggesneden, zonder te hechten.’
Diverse behandelmethoden
‘Bij mijn oor en op de arm had ik een
voorstadium van plaveiselcelkanker. Die plekken kunnen uitgroeien tot tumoren en zijn
ook kwaadaardig. Ze zijn weggesneden en
daarna gehecht. Sinds 2012 word ik regelmatig
gecheckt, in het begin elk halfjaar, nu eens per
jaar. Er ontstaan bij mij regelmatig plekjes die
we op diverse manieren behandelen. Zo heb ik
lichttherapie gehad waarbij plekjes eerst met
een zalf worden ingesmeerd en daarna aan fel
licht worden blootgesteld. Omdat ik behoorlijk kaal ben, is mijn hoofd ook een gevoelige
plek. Daar ben ik een paar keer met vloeibare
stikstof voor behandeld. Ook dan gaat er eerst
zalf op je hoofd. Die trekt een tijdje in, je moet
daarna een poos wachten met een doek om je
hoofd en kunt ondertussen in een van de rustkamers terecht. Daarna krijg je een verdoving
en worden delen van je hoofdhuid even bevroren. Oude cellen worden zo grondig opgeruimd.
Een effectieve, maar ondanks de verdoving niet
geheel pijnloze therapie.
Ik heb veel baat bij een crème. In overleg
met de dermatoloog van VieCuri heb ik daar
een paar tubes van in de koelkast liggen die ik
gebruik wanneer het nodig is. Op deze manier
is er prima mee te leven.’

Petra Sonnemans-Fransen,
verpleegkundig consulent Dermatologie VieCuri:

‘De patiënt op z’n
gemak stellen is al het
halve werk’
Bijna dertig jaar is Petra Sonnemans-Fransen werkzaam bij VieCuri. Lange tijd als
verpleegkundige, de laatste vier jaar als verpleegkundig consulent. Zij ondersteunt de
dermatoloog bij allerlei dermatologische behandelingen, waaronder operatieve ingrepen
van huidkanker. Ook draait ze verpleegkundige spreekuren waar ze patiënten zelfstandig
behandelt. Ze regelt alle randzaken rond een ingreep én de begeleiding van patiënten.

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl

Petra: ‘Het goed en tijdig informeren van
patiënten is heel belangrijk. Natuurlijk zijn
patiënten zenuwachtig als ze bij ons komen.
Je neemt veel stress en onzekerheid weg
als je duidelijk vertelt wat er gaat gebeuren:
hoe werkt een verdovingsprik en op welke
wijze verloopt de ingreep. Na afloop geef je
aan hoe ze de wond moeten verzorgen, hoe
bepaalde crèmes werken en wanneer ze bij
ons aan de bel moeten trekken. Je kunt bij
twijfel of onduidelijkheid altijd op ons terugvallen. Deze info staat ook op de site en in
folders, maar het werkt vaak het beste als je
dit persoonlijk vertelt.’
De verpleegkundigen bij Dermatologie

assisteren daarnaast bij kleine ingrepen.
Petra: ‘We zorgen dat alles klaar staat, geven
operatiemiddelen aan en zorgen ervoor dat
de arts veilig en steriel zijn werk kan doen.
Als verpleegkundig consulent instrueer ik
andere verpleegkundigen ook over Mohs’
chirurgie, een specifieke techniek waarbij tijdens de ingreep microscopisch wordt
gecheckt of een plek waar net weefsel is
weggesneden ook helemaal ‘’schoon’’ is.
Het is prachtig werk wat wij doen. Met een
luisterend oor en een glimlach op je gezicht,
zie je patiënten tot rust komen en een
manier vinden om goed om te gaan met hun
dermatologische aandoening.’

Michette de Rooij,
dermatoloog VieCuri:

‘Steeds jongere
mensen krijgen
een vorm van
huidkanker’
Michette de Rooij is al achttien jaar
dermatoloog bij VieCuri: ‘Wij werken nauw
samen met oncologisch - en plastisch
chirurgen en oncologen. Dit gebeurt niet
alleen binnen VieCuri, maar ook met het
universitair ziekenhuis in Maastricht.
Die brede, multidisciplinaire aanpak
onderscheidt VieCuri van andere aanbieders in de regio.’ Veertig procent van de
patiënten op de polikliniek Dermatologie
van VieCuri in Venlo of Venray heeft een
vorm van huidkanker. ‘De afgelopen
twintig jaar is deze groep patiënten verdubbeld en dat is zeer zorgelijk.’

Trof huidkanker vroeger vooral ouderen vanaf vijftig jaar, tegenwoordig melden
steeds meer dertigjarigen zich op de polikliniek. Het is vooral de blootstelling aan te veel
zon en zonnebankgebruik die tot huidkanker
kunnen leiden. De Rooij: ‘Denk daarbij ook
aan de groep mensen die in de land- en tuinbouw werkt en vaak de hele dag buiten is.
Zij lopen een verhoogd risico als ze zich niet
goed tegen UV-straling beschermen.’
Diverse behandelmethodes
In zowel Venlo als Venray bieden de dermatologen diverse therapieën aan. De Rooij:
‘De meeste vormen van huidkanker en hun
voorlopers zijn goed behandelbaar. Soms zijn
dit medicinale crèmes, maar ook photodynamische therapie (met licht) en vloeibare
stikstof worden veel toegepast. Cryo-peeling
is een speciale vorm: zonbeschadigde hoofdhuid wordt hierbij verdoofd via een zenuwblokkade en oppervlakkig bevroren. Het is
een effectieve manier om de huid als het
ware te vernieuwen. Voor andere vormen van
huidkanker is een eenvoudige ingreep onder
plaatselijke verdoving de beste keus.’
Mohs’ chirurgie en
multidisciplinair werken
‘Voor speciale vormen van huidkanker is
er een aanvullende techniek: Mohs’ chirurgie waarbij tijdens de ingreep alle sneevlakken door de patholoog worden gecontroleerd.
Als op een plek nog huidkankercellen aanwezig zijn, wordt dat deel opnieuw geopereerd
en gecontroleerd, net zolang tot de hele plek
volledig schoon is. Gezond weefsel wordt zo
gespaard en de cosmetische consequenties
blijven beperkt.
Tekst: Frank Heijster
Foto’s: Hans van der Beele
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De Peg

Tijdens carnaval heten de inwoners van de dorpen in Horst aan de Maas bijvoorbeeld Turftreiers, Geiten of Dreumels. Maar waar komen deze namen eigenlijk vandaan?
HALLO Horst aan de Maas ging op onderzoek uit. Deze week: De Peg uit Lottum.

De Peg zoals we de vereniging
nu kennen is een Gekke Moandig
vereniging, maar zo is de club in
het begin niet opgericht. In 1958 is
de vereniging gestart als carnavalsvereniging. Paul van Dijk,

lid van het bestuur van de Gekke
Moandig vereniging, vertelt over het
ontstaan. “Voordat de vereniging werd
opgericht, werd er al een aantal jaren
een soort carnaval gevierd”, vertelt
Paul. “De voetbalclub, de ruitervereni-

ging en de harmonie organiseerden
vanaf 1955 een optocht en ook een
carnavalsbal.” Een jaar later, in 1956,
was er een prins. “Grad Smits was de
eerste prins in Lottum, nog voordat de
carnavalsvereniging werd opgericht

dus”, zegt Paul. “Daarna is er zelfs nog
een prinses geweest. Dat was Trees
Turlings.”
In 1958 kwam dan het moment
dat er een echte carnavalsvereniging werd opgericht en deze kreeg de
naam ‘de Peg’. “Een peg is een stukje
driehoekig hout waarmee ze vroeger
klompen repareerden”, vertelt Paul.
“Lottum stond vol met hout dat peggenhout genoemd werd. Daarvan werden deze peggen gemaakt.” De eerste
drie prinsen van de carnavalsvereniging waren tevens ook de oprichters.
“Sef Keiren, Hub Braem en Jan Lenssen
waren de kartrekkers in die tijd. We
hadden ook vanaf het begin een raad
van elf en die kozen de prins. Dat is
nog steeds zo”, aldus Paul. De reden
dat de raad van elf de prins kiest, is
omdat de prins in Lottum tot 2016
geen adjudanten had. “Om die reden
was het natuurlijk belangrijk dat de
prins goed bij de raad van elf paste en
andersom. Sinds drie jaar hebben we
wel adjudanten, maar de raad kiest
nog altijd wie er prins wordt.”
De prins in Lottum komt al vanaf

het begin uit in een pomp, die is
nagebouwd van de pomp die al
ruim 150 jaar op de markt in het
dorp staat. “Op de pomp zat vroeger een peg”, vertelt Paul. “Die
peg werd in 1935 gestolen door de
Plaggenhouwers uit Grubbenvorst.
Onze carnavalsvereniging heeft
de peg toen terug moeten halen
precies op de grens tussen
Grubbenvorst en Lottum, want verder mochten ze niet komen”, lacht
Paul. Heel wat jaren later, in de
jaren 60, is de peg opnieuw weggehaald. “Dit keer door studenten
van de hts in Venlo. Zij deden dit
als een soort ontgroening en hoopten dat wij zouden betalen om de
peg terug te krijgen zodat ze daar
bier van konden kopen. Dat hebben we niet gedaan”, vertelt Paul.
“Ruim 10 jaar later, toen de school
in Venlo werd afgebroken, vond
iemand uit Lottum de peg terug.
Nu wordt hij streng bewaakt door
de voorzitter en staat hij alleen
tijdens de receptie van de prins op
het podium.”

Joepiepedje Sevenum
Wij zijn op zoek naar versterking
ontvangt donatie
van Rabobank
Het Rabobank CoöperatieFonds verraste Stichting KnopenLopen en de
Groengroep Sevenum op zaterdag 15 december met een donatie van 5.000
euro voor de realisatie van het Joepiepedje. Het Joepiepedje moet in het
voorjaar van 2019 klaar zijn voor gebruik.
Mede door de donatie van de
Rabobank kunnen de initiatiefnemers
al snel beginnen met de uitvoering
van fase een. Daarnaast zijn er bijna
veertig vrijwilligers actief bij het aanleggen van het Joepiepedje. Zij plant-

ten al bomen en snoeiden waar nodig.
Het Joepiepedje wordt een pad waar
men het landschap en de natuur aan
de rand van Sevenum kan beleven en
wordt toegankelijk voor mensen van
alle leeftijden.

Voorlichtingsavond
Kronenberg
energieneutraal
Werkgroep bedrijven en maatschappelijk vastgoed, een werkgroep
van EnergieKronenberg, organiseert op donderdag 10 januari een
voorlichtingsavond met het onderwerp ‘Kronenberg in 2030 energieneutraal’.
De werkgroep is geformeerd
omdat bedrijven een ander doel en
andere belangen hebben dan normale huishoudens. Tijdens de voorlichtingsavond wil de werkgroep
met deze doelgroep van gedachten wisselen over hoe de bedrijven een bijdrage kunnen leveren
aan een oplossing voor het vraagstuk ‘Kronenberg in 2030 energieneutraal’. De avond duurt van
19.30 tot 21.30 uur. Op de agenda
staat onder andere een uitleg over

EnergieKronenberg en Reindonk
Energie. Daarnaast geeft André
Derksen van Enepa uitleg over de
verplichtingen die bedrijven hebben
voor de komende jaren ten aanzien
van de energietransitie. Ook hebben
bezoekende bedrijven de mogelijkheid om hun wensen en behoeften kenbaar te maken tijdens deze
avond. Mail voor meer informatie
naar hv36763@gmail.com of voor
aanmelding naar info@energiekronenberg.nl

vacature

Werkvoorbereider
In deze functie ben je verantwoordelijk voor een goede voorbereiding van de uit
te voeren projecten op de onderdelen (tijds-)planning, werkschema’s, eenduidige
werkomschrijvingen, inkoop en een goede administratieve verwerking daarvan.
Tijd, budget en kwaliteit houd je scherp in de gaten en je stemt alle disciplines
goed op elkaar af.

Lees meer op: www.hermanvaessen.nl
Herman Vaessen B.V.
Leemvenweg 1
T (077) 465 17 08
5993 RH Maasbree
F (077) 465 30 11

info@hermanvaessen.nl
www.hermanvaessen.nl
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Verkleedwedstrijd

Kerstwandeling door
Kasteelpark Ter Horst
Stichting Landschap Horst aan de Maas organiseert op donderdag 27 december de traditionele
Kerstwandeling door Kasteelpark Ter Horst in Horst. Wandelaars kunnen starten tussen 18.00 en 19.30 uur.
De startlocatie is weer bij Kasteel Huys ter Horst, te bereiken via de Venrayseweg.
De route is circa 4 kilometer,
maar is op twee plaatsen in te korten
indien gewenst. Beide verkortingen
zijn ongeveer 700 meter en worden tijdens de route aangegeven.
De paden zijn verlicht met lichtjes,
fakkels en vuurkorven en er is volop
warme chocolademelk en glühwein

te verkrijgen. Ook zijn er weer muzikale optredens van diverse artiesten en zorgt Fotogroep Horst aan de
Maas er voor dat iedereen op de foto
kan.
Deze foto’s zullen op de website
en Facebookpagina van de stichting geplaatst worden en kunnen

gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Kinderen kunnen ook weer
meedoen aan de verkleedwedstrijd,
die dit jaar het thema ‘winter’ heeft.
De wandeling is gratis. Gezien
de beperkte parkeerruimte wordt
iedereen gevraagd zoveel mogelijk
te voet of per fiets te komen.

Het wijkcomité heeft het idee
voor de activiteit overgenomen van
de gemeente Leudal, die in Roggel
al eerder deze activiteit organiseerde. De activiteit bevat een
beweegprogramma en een gezellig
samenzijn.
De soep dient als ‘toetje’ na
lichamelijke en geestelijke inzet. Op

de twee zondagen wordt de activiteit gehouden van 11.00 tot 13.00
uur in het Huis van de Wijk in Horst.
Het project is een samenwerking
van het wijkcomité Norbertus met
Stichting Naoberzorg NL.
Aanmelden voor de activiteit kan
via werkgroep11@norbertuswijk.nl
of bel naar 06 26 61 64 87.

Carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst start op zaterdag
29 december met de voorverkoop van de prinsenproclamatie, de
pronkzitting en het Hôrster Carnavalsmatinee. Deze activiteiten vinden
plaats in januari en februari.

Senior Productiemedewerker
Inhoud van de functie:

Eisen:

Als Senior productiemedewerker (meewerkend)
geef je dagelijks leiding aan een team van
productiemedewerkers. Je krijgt de kans het
team verder te ontwikkelen en processen te
verbeteren om zo de productiekwaliteit, efficiency
en veiligheid naar een hoger niveau te brengen.
Werkzaamheden worden uitgevoerd in twee
ploegendienst of in dagdienst.

De Senior productiemedewerker die wij zoeken
kan mensgericht te werk gaan en beschikt over
leidinggevende kwaliteiten die deze werkwijze
kracht bij zetten. Daarnaast beschik je over een
gedegen helicopterview en kun je vanuit dit
oogpunt prioriteiten stellen die bijdragen aan een zo
goed mogelijk verloop van het totale proces.

Positie:

- MBO werk- en denkniveau.
- Affiniteit met techniek.
- Goede communicatieve vaardigheden aangevuld
met leidinggevende vaardigheden.
- Kennis van zowel de Engelse als Duitse taal.

Functie-eisen:

Productiemedewerker
Inhoud van de functie:

Eisen:

Als productiemedewerker ben je
verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren
van productiewerkzaamheden, zorg dragen
voor de aanvoer van voormateriaal, het op orde
houden van de werkvloer en het bijhouden
van de gebruikte materialen en voorraad.
Werkzaamheden worden uitgevoerd in twee
ploegendienst of in dagdienst.

Voor deze functie is het belangrijk dat je een
proactieve en flexibele werkhouding hebt. Je levert
een belangrijke bijdrage aan het teamverband.
Dit vereist een collegiale en coöperatieve houding
en goede communicatieve en sociale vaardigheden.
Je werkt nauwgezet, kunt goed communiceren,
denkt mee en hebt een resultaatgerichte instelling.

Positie:

- LBO+/MBO werk- en denkniveau
- Affiniteit met techniek

Je rapporteert aan de Senior productiemedewerker

Wijkcomité Norbertus in Horst organiseert op de zondagen 23 en
30 december de activiteit Kom-op-de-soep-én-in-beweging.
De activiteit is bedoeld voor iedereen die juist op zondag behoefte
heeft aan gezelschap en iets leuks wil doen.

Carnavalsactiviteiten
D’n Dreumel Horst

Metalwire B.V. heeft zich gespecialiseerd
in de verkoop en bewerking van
industriële draad. Wegens forse
uitbreiding van onze activiteiten in ons
nieuwe logistieke centrum zijn wij per
direct op zoek naar een enthousiaste

Je rapporteert aan de Operations Manager

Bewegen en eten
in Norbertuswijk

Functie-eisen:

Wat bieden wij:
Naast een goed salaris kom je te werken bij een stabiele onderneming
met goede toekomstperspectieven. In eerste instantie krijg je een tijdelijk
contract voor de duur van één jaar. De intentie is om op termijn een vast
dienstverband aan te bieden.

Geïnteresseerd?
Schriftelijke sollicitaties met motivatie en cv t.a.v. René Halmans
naar sollicitatie@metalwire.com
Overige informatie is te vinden op www.metalwire.com

De eerste activiteit is de prinsenproclamatie en vindt plaats op
zaterdag 26 januari. Deze avond start
om 20.00 uur met optredens van de
junioren- en senioren showgroep van
D’n Dreumel, de eigen liedjeszangers, Pats Boem Paaf, De Toddezèk
en Wir Sind Spitze. Om 21.30 uur
start de proclamatie van de 57e prins
van het Dreumelrijk.
In het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 februari vindt

eerst de pronkzitting en daarna het
Hôrster Caranvalsmatinee plaats.
Tijdens de pronkzitting treden zowel
artiesten uit Horst als artiesten uit de
rest van Limburg op.
Deze avond start om 20.00 uur.
Het Hôrster Carnavalsmatinee start
zondagmiddag om 13.30 uur met
optredens van verschillende Horster
artiesten.
Kijk voor meer informatie op
www.dreumel-horst.nl

Kaarsjes op kerstavond in Kronenberg
Werkgroep Oorlogssporen Kronenberg organiseert op maandag
24 december een bijeenkomst bij het oorlogsmonument op het
Bedelaarspad. Bezoekers hebben deze avond de mogelijkheid om een
kaarsje te branden voor geallieerde militairen die hun leven gaven voor
vrede en vrijheid.
Enkele jaren geleden is er een
beweging ontstaan die mensen
motiveert om op de oorlogsgraven
op kerstavond kaarsjes te branden uit dankbaarheid. Werkgroep
Oorlogssporen Kronenberg volgt deze

beweging sinds afgelopen jaar door
op deze avond tussen 16.00 en 17.00
uur samen te komen bij het oorlogsmonument. Iedereen is welkom om
deze bijeenkomst bij te wonen en
een kaarsje te branden.

Kerstwandeling
Vogelwerkgroep
’t Hökske
Vogelwerkgroep ’t Hökske organiseert op tweede kerstdag, woensdag 26 december, haar jaarlijkse kerstwandeling. De wandeling loopt
door de Mariapeel en is voor iedereen vrij toegankelijk.
Al een aantal jaren is het de
traditie van de Vogelwerkgroep om
te wandelen door de Mariapeel.
Het afgelopen jaar is er in dit gebied
veel veranderd.
Deze veranderingen zijn tijdens
de wandeling te bekijken. Om 09.00
uur verzamelen de wandelaars aan

het einde van de Zwarte Plakweg
in America. De wandeling duurt
ongeveer 1,5 uur.
Na afloop is er de mogelijkheid tot opwarmen in de jachthut.
Daar wordt gezorgd voor koffie,
thee, glühwein en warme chocolademelk.
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Hard werk SV Melderslo
niet beloond
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 16 december
tegen Stormvogels 1 uit Luyksgestel. De wedstrijd werd gespeeld in
sporthal De Berkel in Horst. De eindstand werd 11-14.
Na de slappe wedstrijd van
vorige week was het voor SV
Melderslo zaak om zich deze week
tegen topfavoriet Stormvogels te
herpakken. Dat het zwaar ging worden tegen de ongeslagen ploeg uit
Luyksgestel was van tevoren duidelijk. Toch begon SV Melderslo vol
strijdlust aan de wedstrijd. De ploeg
stond er weer als collectief en wist
het Stormvogels behoorlijk lastig te
maken. Alleen in het afmaken van
de kansen was SV Melderslo minder
scherp dan Stormvogels, waardoor er

in de rust toch een achterstand van
5-10 op het scorebord stond. Na rust
breidde het loepzuivere Stormvogels
de voorsprong in eerste instantie verder uit tot 5-12. Daarna lukte
het scoren ook aan de kant van SV
Melderslo weer en de ploeg kwam
terug tot 10-12. Stormvogels scoorde
helaas snel de 10-13 en de 10-14,
maar de strijd was nog niet gestreden. SV Melderslo bleef knokken tot
de laatste seconde, maar moest bij
een eindstand van 11-14 uiteindelijk
haar meerdere erkennen.

Winst en nederlaag Hovoc
Door: volleybalvereniging Hovoc
De dames van Hovoc DS1 Horst speelden op zaterdag 15 december tegen ADC DS1 uit Stein. Zij wonnen met
0-4.Hovoc HS1 reisde naar Soest om het tegen Axell Claims / Sovoco HS1 op te nemen. Zij verloren met 4-0.
Voor de dames werd het hoogst
haalbare doel gesteld. Vijf punten
thuis houden. Lekker volleyballen en
servicedruk moest hiervoor zorgen. In
de eerste set werd er veel gescoord
en veel verdedigd. De service lag niet
altijd even goed. Hierdoor creëerde
ADC kansen, maar dit werd goed
opgelost door harder te werken op alle
andere facetten. Een terechte eerste
set winst van 25-21 werd gepakt.
De tweede set werd er vanuit ADC
meer druk geleverd. Lang keken de
dames van Hovoc tegen een achterstand aan. Door een sterke servicereeks van Fennie Wagemans en
de kwaliteiten van de aanvallers en

Winst voor Olsredlem
Door: volleybalvereniging Olsredlem
Olsredlem Dames 1 uit Melderslo stond zaterdag 15 december in de
Ter versterking
Ter versterking
van ons van
team
ons
zijn
team zijn
wedstrijd tegen FC DS2 uit Odiliapeel / Volkel. Gezien de stand op de
wij op zoek
wij op
naar:
zoek naar:
ranglijst beloofde dit een spannende wedstrijd te worden. Olsredlem
won met vier punten.

verdedigers kwam Hovoc bij de 20
langszij om er vervolgens met kracht
overheen te gaan, 25-21. Ook in de
derde set begon Hovoc met een achterstand. Beide ploegen lieten geen
kans onbenut en knokte voor elk punt.
Tot de dertien had ADC het voortouw.
Vanaf daar werd het een zenuwslopende race om wie als eerste de winst
zou pakken. Setpoints gingen over en
weer, maar Hovoc pareerde die kan
en dit resulteerde in een 27-25 winst.
De wedstrijd was gewonnen maar het
waren nog geen vijf punten. De laatste
set begonnen de dames sterk en met
een voorsprong. Geleidelijk kwam ADC
iets dichterbij, maar tevergeefs, 25-21.

Ter versterking
van ons team zijn wij op
zoek naar:

CHAUFFEUR PARTTIME / FULLTIME

De dames uit Melderslo gingen
fanatiek van start. Dit resulteerde in
een eerste set op winst van 17-25.
De tweede set verliep stroever. Door
enkele persoonlijke fouten bleef het
team achter de feiten aan lopen en
liet TFC in hun spel komen. Bij een
stand van 23-21 in het voordeel van
TFC leken de dames de draad weer
op te pakken. Helaas kwam dit net
te laat en werd deze set met 26-24
verloren. Echter zette de stijgende
lijn zich wel door. Met goed aanvallend spel en veel serve druk werd
deze set vrij gemakkelijk binnen
gesleept met 16-25. Ook in de laatste

Wij
rijden nationaal en internationaal
CHAUFFEUR
CHAUFFEUR
met mesttankoplegger en walkingfloor.

Met een 4-0 set winst is een mooie
derde positie in de poule bereikt.
De heren van Hovoc worden
geplaagd door blessures en zieken
in het team en moesten het tegen
de nummer vier van de competitie
opnemen. Dit resulteerde helaas in
de slechtste wedstrijd van het seizoen. De mannen van Horst hadden
dan wel in de laatste vijf wedstrijden
er drie gewonnen, maar Sovoco was
een maat te groot. Met 25-19, 25-17,
25-15 werd in de vierde set alle hoop
verloren met 25-10. De mannen gaan
een peniebele winterstop in en zullen
de tweede helft alles op alles moeten
zetten voor klasse-behoud.

Digitaliseren
van beeld en geluid
• film en video
• foto en dia’s
• muziek
info@studioadato.nl

077 351 48 44
PARTTIME
/ FULLTIME
/ FULLTIME
set bleef Olsredlem fanatiek strij- PARTTIME
www.studioadato.nl
Info:
Mark
van
den
Biggelaar
Wij
rijden
Wij
nationaal
rijden
nationaal
en
internationaal
en
internationaal
den voor ieder punt. Deze vierde
met mesttankoplegger
met mesttankoplegger
en walkingfloor.
en5809
walkingfloor.
Breevennenweg
5,
EK Leunen, Tel. 06-12866180
set werd dan ook met 19-25 gewonHet betreftHet
of dagritten,
betreft of dagritten,
/ nachtritten,
avond- / nachtritten,
of weekendritten.
of weekendritten.
nen. Wederom vier welverdiende of avond- of
punten gingen mee naar Melderslo.
Tevens gevraagd
Tevens gevraagd
en aangeboden:
en aangeboden:
De komende zaterdagen ligt de
competitie even stil, maar 19 januari
hopen ze deze sterke lijn door te zetvoor vloeibarevoor vloeibareen/of vaste
en/of
mest
vaste mest
ten tijdens de thuiswedstrijd tegen
Info:
VCP DS1. Het tweede damesteam Info:
Mark vanMark
den Biggelaar
van den Biggelaar
dat in dezelfde 2e klasse uitkomt Breevennenweg
in
Breevennenweg
5, 5809 EK
5, Leunen
5809 EK Leunen
een andere poule doet het bijzon-Tel. 06-12866180
Tel. 06-12866180
der goed met een welverdiende 4-0
Wat ga je doen?
overwinning op Vocala uit Rijkevoort
• Je bent verantwoordelijk voor het verrichten van ondersteuning aan de afdelingen logistiek
en administratie
en poseert momenteel op een 4e
• Je verwerkt logistieke en administratieve data in onze informatie-systemen
plek op de ranglijst.

Studio ADATO

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een
AFZET
AFZET

Enthousiaste logistiek
administratief medewerker

Gelijkspel in Well

GFC’33 blijft
ongeslagen
Door: voetbalvereniging GFC’33
De voetbalmannen van EWC Well en GFC’33 uit Grubbenvorst deelden zondag 16 december de punten. Grubbenvorst speelde gelijk in
Well met 0-0.
GFC’33 moest improviseren
in de verdediging door de blessures van het centrale duo Wouter
van Denzen en Wouter Peeters.
Trainer René Peters gaf het vertrouwen aan de 18-jarige Sander
Heijnens rechts achterin, waardoor
Sebastiaan Theelen opschoof naar
het centrum van de verdediging. In
de eerste helft was GFC’33 duidelijk de betere ploeg. EWC zakte in,
liet de Grubbenvorstenaren het spel
maken en gokte op een uitbraak via
de snelle spitsen. Maar GFC-doelman
Davy Wilmer had in de eerste
45 minuten weinig te doen. Dat was
niet het geval voor zijn collega aan
de overkant. GFC’33 liet meerdere
kansen liggen om de score te openen. De grootste mogelijkheid was
voor Bas van Beckhoven die alleen
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op de doelman afging, maar die iets
te lang wachtte met afronden waardoor een verdediger zijn schot nog
kon blokken.
Na de rust kwam de ploeg
uit Well wat meer uit de verdedigende stellingen en was de wedstrijd beter in evenwicht. Aan beide
kanten waren er mogelijkheden om
te scoren. Maar het bleef uiteindelijk bij 0-0. Ook al benoemde EWCtrainer Peter van Osch het team uit
Grubbenvorst als de beste ploeg die
EWC tot nu toe was tegengekomen,
GFC’33 had in de laatste tien minuten paal en lat nodig om het punt
veilig te stellen. Met zes overwinningen en vijf gelijkspellen zijn de
Grubbenvorstenaren daarmee bijna
halfweg de competitie nog steeds
ongeslagen.

m/v

• Je hebt dagelijks contact met klanten, zowel Nederlands als Duitstalig
• Je werkt nauw samen met je collega’s in een dynamisch team

Wat vragen wij?

• MBO werk- en denkniveau
• Het is pre als je ervaring hebt in een soortgelijke functie
• Je beschikt over uitstekende communicatieve en schriftelijke
vaardigheden in de Nederlandse en Duitse taal
• Competenties: zelfstandig, flexibel, stressbestendig, initiatiefrijk,
communicatief vaardig en klantgericht

Wat bieden wij?

• Een vast dienstverband
• Goed salaris, afhankelijk van opleidingsachtergrond
en werkervaring
• Fulltime, in overleg 32 uur bespreekbaar.

Wie is Jewagas

Jewagas levert een breed assortiment gassen voor iedere toepassing. Van technische gassen voor
(productie-)bedrijven tot en met propaan voor thuisgebruik. Jewagas is een familiebedrijf met
meer dan 25 jaar ervaring in gasoplossingen voor de Nederlandse en Duitse markt.
Onze vakmensen zijn experts op het gebied van gassen, installaties en regelgeving.
Zij delen hun kennis graag. Onze klanten kunnen dan ook rekenen op
deskundig advies.
Kom jij ons team versterken? Dan stap je binnen bij een
groeiende organisatie met een sterke focus op innovatie.
Wil je meer weten? Bel dan met Kevin Verstappen,
tel. 0478 – 532525.
Ben je enthousiast geworden?
Stuur dan meteen je
sollicitatie naar
kverstappen@jewagas.com.

Zo kan het ook.

Stayerhofweg 11 | 5861 EJ Wanssum | 0478-532525 | F 0478-532442
E info@jewagas.com | www.jewagas.com
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Al meer dan 40 jaar uw specialist in Venlo e.o. voor

sfeerhaarden
gas • hout • pellet • CV • elektrisch

Minckelersstraat 13-15, Venlo
E info@doensen.nl
www.doensen.nl

Hierbij laat ik weten dat ik per 1 januari 2019 stop met mijn bedrijf.

Athos mb2 kampioen
Door: volleybalclub Athos
De mb2 van volleybalclub Athos uit Sevenum zijn op zaterdag 15 december na een bloedstollende
thriller kampioen geworden in de 2e klasse. Zij versloegen hun directe concurrent met 2-3. De club
feliciteert de meiden en coaches met hun overwinning.

het
Graag wil ik iedereen bedanken voor
hoop
ik
en
jaren
open
afgel
de
in
n
vertrouwe
via
u in de toekomst te mogen ontmoeten
Technisch Adviesbureau Smedts”.
Thei Drissen
...Thei stopt niet helemaal. Voor u als klant verandert er niet zoveel.
Want na jarenlange samenwerking tussen Thei Drissen Metsel en Tegelwerken
en Technisch Adviesbureau Smedts, zal hij bij ons in dienst treden. Wij weten
zeker dat de vakbekwaamheid van Thei een goede aanvulling zal zijn in ons team.

Verwarming

|

Cv-specialist

|

Loodgieterswerk

Ons bedrijf is in de afgelopen 20 jaar
gegroeid. Er is is een goede werksfeer
binnen ons bedrijf, mede dankzij ons
team, dat klein en betrokken is en hart
heeft voor de zaak. Dit waarderen wij
enorm en geloven dat dit een goede
formule is voor een perfect eindresultaat
voor onze klanten.

|

Installatiewerk

Sanitair

Advies & Begeleiding

Kievitweg 11, 5976 PA Kronenberg
Hay Smedts: 06-55 32 73 35 | www.smedtsinstallaties.nl

Sporting ST/SVEB JO 13-1 stelt
eerste plek veilig
Door: voetbalvereniging Sporting ST/SVEB
Sporting ST/SVEB JO 13-1 werd op zaterdag 8 december kampioen. Het team won de uitwedstrijd
tegen SVOC ‘01 met 2-4. Hiermee hebben de jongens hun eerste plek veilig gesteld. Van de elf door
hen gespeelde wedstrijden werden er maar liefst tien gewonnen. De andere wedstrijd speelde het
team gelijk.

VC Trivia D1 sluit jaar
met zege af
Door: volleybalclub Trivia
VC Trivia D1 speelde zaterdag 15 december haar laatste wedstrijd van 2018 tegen MVC ’64 dames 1 uit
Maashees. Na een spannende pot ging uiteindelijk de zege naar het thuisspelende team.
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Met een eindstand van 4-0 wist
VC Trivia D1 alle punten thuis te
houden. De eerste set werd er met
overtuiging en lef aan de wedstrijd
gestart. VC Trivia speelde meteen
haar eigen spelletje en wist daarmee
het spel van de dames uit Maashees
te ontregelen. Met een duidelijke setstand van 25-12 werd de eerste set
binnengehaald. In de tweede set ging
VC Trivia op gelijke voet voort. Er werd
snel genoeg een ruime voorsprong
opgebouwd. Toch wist MVC nog aardig dichtbij te komen, maar VC Trivia

liet zien dat ze niet zomaar een punt
gingen afgeven: 25-20. Deze instelling werd ook in de derde set duidelijk. Een ontzettend spannende set,
waarin VC Trivia het haarzelf onnodig
moeilijk wist te maken. Ze liet MVC zo
dichtbij komen dat er bij beide partijen verschillende setpoints benut
konden worden. Echter wisten de
gasten dit niet waar te maken, de
thuisspelende ploeg daarentegen
wel. Met 32-30 werd de derde set
uiteindelijk door VC Trivia gewonnen.
In de vierde set eigenlijk hetzelfde

verhaal. Nu wist de thuisspelende
ploeg net iets eerder een einde te
brengen aan deze set en daarmee
ook aan de wedstrijd. 26-24 in de
vierde set zorgde voor de volle vijf
punten voor het eerste damesteam
van VC Trivia.
Door deze zege neemt VC Trivia
op dit moment een zesde plek in de
rangorde in. In het nieuwe jaar zal
VC Trivia D1 haar ingeslagen weg in
de competitie vervolgen en zet ze
ook haar deelname aan de regionale
bekercompetitie voort.
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Vier keer NK-goud voor Cas Verstegen
Door: zwemvereniging HZPC
In Eindhoven werd van vrijdag 14 tot en met zondag 16 december de NJJK gezwommen: de Nederlandse Junioren-Jeugd Kampioenschappen. Namens HZPC uit Horst deden Cas Verstegen
en Tijn van Kuijk mee in de leeftijdscategorie junioren 2 (jongens 13 jaar).
rie. Hiervoor kreeg hij nog een mooie
prijs uitgereikt. Ook Tijn kwam thuis
met vele mooie persoonlijke records
én medailles. Met de naweeën van de
griep heeft hij gestreden om elke race
weer met een mooie tijd uit het water
te komen. Tijn behaalde een bronzen
medaille op de 200 meter schoolslag en een bronzen medaille op de
400 meter wisselslag. Daarnaast viel

hij vier keer net buiten het podium:
vierde op de 200 meter wisselslag,
100 meter schoolslag en 100 meter
vlinderslag en vijfde op de 200 meter
vlinderslag.
Voor beide heren was dit een
mooi, succesvol en leerzaam weekend. Een uitstekend voorbeeld voor de
senioren van HZPC die komend weekend deelnemen aan het NK in Tilburg.

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
Voor beide heren was het een
topweekend. Cas was in bloedvorm
en dat bewees hij al direct tijdens
de eerste sessie met een persoonlijk record van 3 seconden en de
Nederlandse titel op de 200 meter
vlinderslag. In de middagsessie op
vrijdag behaalde hij een zilveren

medaille op de 200 meter wisselslag. Ook op zaterdag was het raak
voor Cas: goud op zowel de 200 meter
schoolslag en 100 meter vlinderslag.
Beide races gingen wederom gepaard
met dikke persoonlijke records. En
op zondag behaalde Cas, na een zeer
spannende race, zijn vierde gouden

> 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

medaille op de 400 meter wisselslag.
Bovendien behaalde hij even later
nog een bronzen medaille op de 100
meter schoolslag. Als afsluiter won Cas
het Arena klassement in zijn leeftijdscategorie: wanneer alle medailles
omgezet worden in punten had Cas de
meeste punten in zijn leeftijdscatego-

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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Sporting ST/SVEB JO 11-1
ongeslagen kampioen

Succes voor vogelvereniging
Ons Genoegen
Door: vogelvereniging Ons Genoegen
Vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst nam op zaterdag 15 en zondag 16 december deel aan de Limburgse
Kampioenschappen van de Nederlandse bond van Vogelliefhebbers. In totaal werden er 2.179 vogels tentoongesteld. De deelnemers uit Horst behaalden vier keer goud, vier keer zilver en drie keer brons.
Met de 2.179 tentoongestelde
vogels was deze tentoonstelling de
grootste van Nederland. De tentoonstelling werd georganiseerd door
Stichting Districtsshow Limburg en vond

plaats in Nieuwstadt. De leden van
Ons Genoegen die in de prijzen vielen
waren Fr. Schattevoet (twee keer zilver,
twee keer brons), M. Verstraaten (twee
keer goud, één keer zilver), G. van de

Lisdonk (twee keer goud, één keer
zilver, één keer brons) en P. Drissen
(één keer goud). Daarnaast ontving
M. Verstraaten de predicaatprijs voor de
mooiste postuurkanarie van de show.

Creatieve zelfstandig
werkend kok

m/v

Wij willen ons keukenteam versterken en hebben plaats voor een

38 uur per week
Tevens zoeken wij een

Oproepkracht
voor de bediening

m/v

Door: voetbalvereniging Sporting ST/SVEB
SVEB/Sporting ST JO 11-1 werd op zaterdag 8 december kampioen in de tweede klasse. Ze speelde
haar wedstrijd tegen Hegelsom JO 11-1. Na een moeizame start werd er uiteindelijk met 10-0 gewonnen. Door deze overwinning is het team ongeslagen kampioen en promoveren ze naar de eerste klasse.

liefst met enige ervaring
Zij met een passie voor het vak kunnen solliciteren naar
info@restaurantboszicht.nl t.a.v. Mevr. Feijen.
Provincialeweg 2, 5993 RG Maasbree
T 077 465 12 04 www.restaurantboszicht.nl
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Gelijke stand

Meterik
kan het verschil
niet maken
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
De mannen van RKSV Meterik speelden zondag 16 december een
spannende derby tegen VV Hegelsom op sportpark de Vonckel.
Het bleef 0-0 ondanks dat Meterik 75 minuten tegen tien man
speelde.
Meterik kon het manvoordeel
niet uitbuiten, door te veel foute
passes, het vele lopen met de bal
en het zeer vertragende spel van
Hegelsom in de tweede helft.
Hegelsom was vlak voor rust
zelfs het gevaarlijkste met een
inswinger vanaf de cornerstip, die
Meterik-keeper Luuk Haenen onder
de lat wegtikte. Er was ook een solo
van Guido Kauffeld die hij besloot
met een verraderlijk schot, dat rakelings naast ging. Dré Peeters leek
Meterik op voorsprong te brengen, zijn inzet werd echter door
Hegelsom-keeper Joris Haegens
prima gekeerd.

Verraderlijk schot
rakelings naast
In de rust moest trainer Bob
Maas aanvoerder Gijs van Rengs wisselen vanwege een blessure. Mede
daardoor duurde het enige tijd voordat de groen-witten Hegelsom onder
druk kregen. Rick Hesen schoot, na
een gave actie van Dirk van Rengs
over de vleugel, de voorzet in
maar Joris Haegens bracht redding.
Nick van Berlo zijn voorzet of schot
belandde in het dak van het doel.

Vervolgens maakte Hegelsom goed
gebruik van de geboden ruimte en
werd tweemaal gevaarlijk via
de counter, maar de inzetten
gingen gelukkig voor Meterik
voorlangs.

Dames Brovoc MC1 kampioen
Het Meisjes C team van Brovoc is op zaterdag 15 december kampioen geworden. De uitwedstrijd
tegen Hovoc MC 3 moest met 3-2 gewonnen worden. Lichtelijk gespannen begonnen de meiden aan
de wedstrijd. De eerste twee sets werden vrij gemakkelijk binnengehaald met 25-13 en 25-18.
Maar de altijd zware derde set ging moeizamer. Gelukkig werd die toch met 25-20 gewonnen.
De vierde set ging nipt naar Brovoc met 25-23 en de wedstrijd werd met 4-0 gewonnen.

Vizier stond niet
op scherp
De laatste 20 minuten zette
Meterik alles op alles om de overwinning binnen te halen, maar
het vizier stond deze middag niet
op scherp. Rick Hesen bracht Dré
Peeters in stelling, maar zijn schot
ging rakelings over de rechter kruising. Vlak erna ging een inzet van
Teun Jakobs over de linker kruising.
Tom Verbong speelde geen gelukkige wedstrijd, maar leek toch
matchwinnaar te worden. Zijn kaats
via de grond werd door Joris
Haegens echter gekeerd.
Vervolgens bekroonde Jelle Aerts
zijn goede invalbeurt bijna met een
doelpunt. Zijn inzet werd door Joris
Haegens corner getikt. In de laatste
minuut kreeg een Hegelsom aanvaller nog de vrije doortocht. Gelukkig
voor Meterik had ook hij zijn vizier
niet op scherp staan.

JO11-1 S.V. Lottum kampioen
Door: voetbalvereniging S.V. Lottum
Het is JO11-1 van S.V. Lottum gelukt om ongeslagen kampioen te worden in de najaarsreeks.
In een seizoen waarin alle wedstrijden werden gewonnen, werd in acht wedstrijden maar liefst
76 keer gescoord en kreeg het team slechts dertien doelpunten tegen.

Heerlijk
kerstshoppen...

7 dagen
in de week
Ruim 40
verschillende
winkels, o.a.

Je vindt ECHT ALLES bij Trefcenter
Nijmeegseweg Venlo | www.trefcenter.nl
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Hosema succesvol
tijdens turnkampioenschappen
Door: turnvereniging Hosema
In het weekend van 15 en 16 december turnden zestien meiden van
gym en turnvereniging Hosema Horst hun eerste plaatsingswedstrijd van
de Limburgse Kampioenschappen. De wedstrijd vond plaats in Panningen.
Met gezonde spanning turnden de meiden een goede wedstrijd op de vier
onderdelen brug, sprong, vloer en balk. Hier en daar werden wat foutjes

Sporting ST/SVEB JO 13-2 door
ruime overwinning kampioen
Door: voetbalvereniging Sporting ST/SVEB
Sporting ST/SVEB JO 13-2 speelde op zaterdag 8 december een wedstrijd tegen SV United. Na de
nederlaag tegen hun directe concurrent MVC, moest er met hoge cijfers gewonnen worden om de
eerste plek terug te veroveren. In de rust stond de stand al op 5-0. Ook in de tweede helft bleef het
team scoren en dat zorgde voor een eindstand van 10-0. Door deze ruime overwinning zijn ze door
een beter doelsaldo terecht kampioen geworden. Wouter, Bam, Wessel, Casper, Ryan, Simon, Joep,
Guus, Mohamed, Enrico, Loek, Stan en Tom proficiat met deze knappe prestatie. “Met zoveel jongens
voor het eerst op een groot veld spelen en meteen kampioen worden”, aldus de club.
gemaakt, maar dat maakte de leiding
ervan bewust waar ze de komende
tijd nog aan moesten werken. In totaal
zijn er veertien van de zestien turnsters die zich geplaatst hebben voor
de halve finale van de Limburgse
Kampioenschappen. Daarnaast heeft
een groot aantal turnsters zich ook
nog geplaatst voor één of meerdere
toestelfinales.

Pleun Wijnhoven turnt dit jaar in
het niveau Junior divisie 3. Dit betekent dat Pleun twee plaatsingswedstrijden heeft. De eerste heeft ze
afgelopen weekend geturnd en de
tweede zal in januari plaatsvinden.
Hierna wordt door middel van ranking
opgemaakt of ze doorstroomt naar de
landelijke wedstrijden, LK toestelfinale
en LK meerkamp finale.

Eurosteel BV gevestigd te Venlo is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van
uitrustingsstukken voor wegenbouw-, recycling- en grondverzetmachines. De organisatie
heeft in ruim 30 jaar een uitstekende naam verworven binnen de bouwmachine branche.
Onze kwaliteitsproducten worden onder eigen geregistreerde merknamen geleverd aan
klanten door geheel Europa. De klanten zijn voornamelijk dealers en importeurs van
graafmachines en wielladers.In onze moderne vestiging worden door een enthousiast team
van ruim 50 medewerkers geheel in eigen huis en met behulp van de modernste machines
enkel stuks en kleine series ontwikkeld en gefabriceerd.
Ter uitbreiding van onze afdeling productie zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste
en gemotiveerde:

CNC draaier / frezer
Takenpakket:
• allround verspanen op onze CNC draai-,
frees- en kotterbanken;
• preventief onderhoud aan de machines.

Meiden van SVEB/
Sporting ST JO 11-2
kampioen
Door: voetbalvereniging Sporting ST/SVEB
De meiden van SVEB/Sporting ST JO 11-2 speelden op
zaterdag 1 december tegen SVEB/Sporting ST JO 11-3. Ondanks dat
de JO 11-3 een prima wedstrijd speelde, wonnen de meiden van
trainers Nicole en Rob met 1-9. Hierdoor was het kampioenschap
een feit. De meiden wisten tot nu toe al hun tien wedstrijden te
winnen. Ze maakten daarbij 90 doelpunten en kregen er slechts
18 tegen.

Functie-eisen:
• diploma VMBO metaal;
• zelfstandig kunnen werken;
• kwaliteitsbewust en nauwkeurig;
• verantwoordelijkheidsgevoel;
• goede contactuele eigenschappen;
• flexibele en proactieve houding.

M/V Fulltime

Arbeidsvoorwaarden
Naast een marktconform salaris heeft
Eurosteel een uitstekend pakket
arbeidsvoorwaarden volgens
de CAO metaalbewerkingsbedrijf.
Na gebleken geschiktheid kan een vast
arbeidscontract volgen.
Sollicitaties
Voor meer informatie over de vacature
CNC draaier / frezer kunt u contact opnemen
met dhr. Jan van Lier (productieleider).

U vindt ook meer informatie over de vacatures op www.eurosteel.nl/vacatures
Uw schriftelijke sollicitatie inclusief uitgebreide CV ontvangen wij graag voor 10-1-2019.
Eurosteel BV t.a.v. Mevr C. Joosten
Van Heemskerckweg 10 (Trade Port West 8014)
5928 LL VENLO, T: 077 - 387 60 60
E: c.joosten@eurosteel.nl, I: www.eurosteel.nl
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Tweede editie

Grubbenvorster
Lempkestoch
De 4 organiseert op vrijdag 28 december voor de tweede keer de
Lempkestoch in Grubbenvorst. De start is vanaf 18.00 uur in het
Ursulinenpark voor het klooster.
De deelnemers lopen in het
donker een tocht van ongeveer
vijf kilometer. Onderweg passeren
ze verschillende lichtobjecten en zijn
er gevarieerde muzikale optredens.
Voor de eerste Lempkestoch in 2017

Horst aan de Maas
in halve finales LVK
Gemeente Horst aan de Maas levert zes kandidaten die gaan strijden tijdens de 43e editie van het Limburgs
Vastelaovesleedjes Konkoer 2019. Vier daarvan komen uit Grubbenvorst. Dat werd maandag 17 december
bekendgemaakt.

schreven 600 deelnemers zich in.
Inschrijven voor deze winterse wandeling kan op de website van De 4
door het inschrijfformulier volledig in
te vullen. Kijk voor meer informatie
op www.de-4.nl

Winterwandeling
Kronenberg
De jaarlijkse winterwandeling in Kronenberg vindt plaats op donderdag 27 december. De tocht begint om 12.30 uur en duurt tot
ongeveer 14.00 uur. Wandelaars kunnen verzamelen bij Sportpark
De Heesbergen in Kronenberg.
De route loopt via enkele paden
waar men normaal gesproken niet
vaak komt. Deze route is dit jaar iets
langer dan voorheen. Er kan in totaal
9,5 kilometer worden afgelegd, maar

het kan ook ingekort worden tot een
lengte van zeven kilometer.
Meer informatie is te vinden op
www.kroenenberg.nl/
winterwandeling

Happy Hotdogs uit Hegelsom
Op donderdag 10, vrijdag 11 en
zaterdag 12 januari vinden de halve
finales plaats in de Muziekgieterij
in Maastricht. Op donderdag 10
januari treedt Martijn & Marcel uit
Grubbenvorst op met het liedje
Toeter Tei. Vrijdag 11 januari is het
aan de beurt aan Björn van Berkel
uit Grubbenvorst met het nummer

Umdet ut vastenaovend is!. De Happy
Hotdogs uit Hegelsom vieren dit jaar
hun debuut. Zij staan voor het eerst
in de halve finale van het LVK met
het nummer Volle Petat. Op zaterdag
12 januari treedt Heite Soep op
uit Horst met Maak ’t Laat! en de
twee Grubbenvorsterse groepen
Ken & Robbie met Met ’n Masker op!

En De Toddezèk met hun nummer
Plaar mâr aan. Het publiek kan
stemmen op zijn favoriet. De twintig
finalisten worden bekendgemaakt
op zaterdag 2 februari, via een liveuitzending op L1-radio tussen 13.00 en
17.00 uur. De finale vindt plaats
op vrijdag 15 februari in het MECC
in Maastricht.

2e kerstdag,
zondag 30 december en
oudjaarsdag geopend

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
februari 2019 laat plaatsen

* Deze actie geldt voor keukens gekocht vanaf vanaf 1 december 2018. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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De Locht met kerst
Museum de Locht in Melderslo is dit jaar rond Kerstmis en Nieuwjaar
in kerstsferen gehuld. Bezoekers kunnen er gedurende deze periode
terecht voor diverse activiteiten en demonstraties. Het museum is open
op woensdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Op eerste
kerstdag en Nieuwjaarsdag is het museum gesloten.
De demonstraties smeden en
stroop maken worden op zondag
23 december gehouden en ook
kan er worden geluisterd naar een
muziekoptreden van Loes van Dijk op
de harp. Bezoekers kunnen tevens
een tweetal wisselexposities bezoeken, namelijk ‘Slaapkamergeheimen’,

met alledaags en bijzonder linnengoed dat was ondergebracht in de
ouderlijke slaapkamer in grootmoeders tijd en ‘Winter verbeeld’ met
winterse taferelen gevat in aquarellen, foto’s, schilderijen en tekeningen. Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Drie Koningenspel in
het Huis van de Wijk
Wijkcomité Norbertus organiseert op zondag 6 januari het
Nieuwjaarstreffen in het Huis van de Wijk in Horst. Tijdens deze bijeenkomst wordt er het Drie Koningenspel opgevoerd, waarbij het verhaal
van de tocht van de Drie Koningen wordt verteld.
De groep van de Drie Koningenspelers bestaat uit zestien acteurs.
Zij brengen het verhaal van de Drie
Koningen tijdens deze bijeenkomst.
Na afloop van het spel wordt er

getoast op het nieuwe jaar. De avond
start om 19.00 uur, maar bezoekers
hebben vanaf 18.30 uur de mogelijkheid om binnen te lopen. Het
Nieuwjaarstreffen is vrij toegankelijk.

vacature

Vullings Metaalbewerking B.V. te Horst is toeleverancier
van mechanisch bewerkte producten van metaal, non-ferro
en kunststof. Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert
en installeert machines voor diverse toepassingen.
Raak jij ook nooit uitgeteld? Dan ben jij mogelijk onze
nieuwe collega, met hart voor de techniek, groei,
ontwikkeling en zelfontplooiing, voor de volgende functie:

TECHNISCH CALCULATOR

m/v

Ben jij de techneut met een passie voor cijfers, of zit je in
je laatste jaar HTS werktuigbouwkunde en wil je opgeleid
worden tot deze uitdagende functie, dan nodigen we jou
van harte uit om contact met ons op te nemen.

Wat vragen we van jou als calculator?
• HBO werk-/denkniveau
• Sterk analytisch vermogen
• Teamplayer

Wat ga je doen als calculator?
• Beoordelen van de klantaanvraag op (technische)
maakbaarheid
• Zelfstandig opstellen en uitwerken van calculaties op
zowel kosten- als technisch niveau
• Aanvragen van en onderhandelen met leveranciers
aangaande uitbestedingen en bijbehorende
aanbiedingen
• Uitwerken van offertes

Wat bieden wij jou als calculator
• Een afwisselende en inspirerende baan binnen een
innovatief bedrijf (zie ook onze website
www.vullings-horst.nl)
• Marktconform salaris
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden,
waaronder flexibele werktijden
Spreekt bovenstaande jou aan, neem dan contact op met
de heer J. Evers, tel. 077-3982235 of stuur je sollicitatie
naar: H.vullings@vullings-horst.nl

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4 5961 PV Horst T 077 - 398 22 35 E info@vullings-horst.nl www.vullings-horst.nl

Kerstconcert
in kerk Swolgen
In de kerk van Swolgen wordt zaterdag 22 december een kerstconcert georganiseerd. De aanvang is 19.00 uur en de toegang is gratis.
Fanfare Vriendenkring, Gemengd
Koor Unitas en de zangeressen
Jolanda Mulder en Daphne Stevens
organiseren op de laatste zaterdag

voor Kerstmis weer het traditionele
kerstconcert. Volgens de organisatie
belooft het een mooi programma te
worden met muziek voor jong en oud.

Keetvoetbaltoernooi
in Sevenum
Synthese organiseert met het jongerenwerk weer een keet-voetbaltoernooi voor keten in en rondom Horst aan de Maas. Dit jaar vindt het
toernooi op 22 december plaats in sportzaal de Kruisweide in Sevenum.
De keten strijden tegen elkaar voor de titel ‘keet-voetbalkampioen
2018’.
De wedstrijden worden gespeeld
in teams van vijf tegen vijf op halve
velden. De aftrap van de eerste wedstrijd is om 10.30 uur en rond 17.00
uur is de prijsuitreiking. De beste drie
teams winnen, naast een beker, nog
een andere prijs die later in de keten
zelf wordt uitgereikt.

Daarnaast zijn er ook nog prijzen
voor onder andere de meest enthousiaste coach of het meest sportieve
team.
Voor meer informatie of aanmelding kunnen teams contact opnemen
met Patrick Kleisterlee van jongerenwerk Synthese, op 06 17 15 75 51.

Kerstmarkt
Megelsheim
Groep 6, 7 en 8 van Basisschool Megelsheim in Meerlo organiseren
op 20 december van 18.00 tot 19.30 een kerstmarkt. De opbrengst van
de markt gaat naar de actie Samenloop voor Hoop, waarmee er geld
ingezameld wordt voor het KWF.
Iedere klas heeft allerlei creaties
gemaakt die verkocht worden op de
markt. Verder is er een tweedehandsmarkt georganiseerd en vinden
er kleine activiteiten plaats op het

leerplein. Ook kan het publiek er
terecht voor een versnapering.
Het adres van Basisschool
Megelsheim is Monseigneur
Jenneskensstraat 13 te Meerlo

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Vrachtwagenchauffeur
gasf lessenwagen m/v
Wat ga je doen?

Als vrachtwagenchauffeur zorg je voor onze transporten met gasflessenwagens naar
klanten in Nederland en Duitsland. Het betreft enkel dagritten. De werktijden zijn
flexibel en afhankelijk van de dagelijkse planning.

Wat vragen wij?

• Je bent in het bezit van rijbewijs CE en code 95
• Je bent in het bezit van CCV-B chauffeursdiploma
en ADR, tank en stukgoed (mogelijkheid tot het
• Competenties: zelfstandig, flexibel, stressbestendig, initiatiefrijk,
communicatief vaardig en klantgericht

Wat bieden wij?

• Een vast dienstverband
• Goed salaris conform CAO Brandstoffenbedrijf

Wie is Jewagas

Jewagas levert een breed assortiment gassen voor iedere toepassing. Van technische gassen voor
(productie-)bedrijven tot en met propaan voor thuisgebruik. Jewagas is een familiebedrijf met
meer dan 25 jaar ervaring in gasoplossingen voor de Nederlandse en Duitse markt.
Onze vakmensen zijn experts op het gebied van gassen, installaties en regelgeving.
Zij delen hun kennis graag. Onze klanten kunnen dan ook rekenen op
deskundig advies.
Kom jij ons team versterken? Dan stap je binnen bij een
groeiende organisatie met een sterke focus op innovatie.
Wil je meer weten? Bel dan met Kevin Verstappen,
tel. 0478 – 532525.
Ben je enthousiast geworden?
Stuur dan meteen je
sollicitatie naar
kverstappen@jewagas.com.

Zo kan het ook.

Stayerhofweg 11 | 5861 EJ Wanssum | 0478-532525 | F 0478-532442
E info@jewagas.com | www.jewagas.com
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Agenda t/m 03 januari 2019
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Kerstworkshop
Tijd: 13.30-15.30 uur
Locatie: Cassandra Creatief Grubbenvorst

za
22
12

Keetvoetbaltoernooi

Darttoernooi

Tijd: 10.30-17.00 uur
Organisatie: Synthese en Jongerenwerk Sevenum
Locatie: Sportzaal De Kruisweide Sevenum

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Knor Meterik

ma
24
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Kerstmarkt

Kok Gevraagd!

Tijd: 18.00-19.30 uur
Organisatie: Groep 6, 7 en 8 basisschool Megelsheim
Locatie: Basisschool Megelsheim Meerlo

Tijd: 13.30-14.30 uur
Organisatie: Toneelvereniging Ernst & Humor Swolgen
Locatie: Eetcafé Bej Ber Swolgen

Kerstmarkt

Onder de Volle Maan

Optreden Gerrit Christiaens

Tijd: 18.00-20.00 uur
Locatie: Basisschool De Kameleon Grubbenvorst

Tijd: 19.00-20.30 uur
Organisatie: Pannenkoekenhuis Aan de Drift
Locatie: Pannenkoekenhuis Aan de Drift America

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Lichtjesfeest

Kerstconcert

Kerst in Canix

Tijd: 18.30-20.30 uur
Organisatie: Atelier de Stal
Locatie: De Naobere Grubbenvorst

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Fanfare Monte Corona
Locatie: Smelentos Evertsoord

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Samen breien en haken

Kerstconcert

Kerstviering

Tijd: 19.00-21.30 uur
Locatie: Breimode en Handwerken ’t Schippertje
Horst

Tijd: 19.00 uur
Org: Fanfare Vriendenkring, Gemengd koor Unitas
Locatie: kerk Swolgen

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Kerk Evertsoord

Top 2000 ‘live’

Croestaler Schneefest

All You Need Is Love Kerstspecial

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Muziekcafé Anja van de Smid Horst

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café Croes Moeke Sevenum

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum

Sinnerboy Rory Gallagner

Green River

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun Horst

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun Horst

Kerstworkshop
Tijd: 13.30-15.30 uur
Locatie: Cassandra Creatief Grubbenvorst

Quiltcafé
Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

zo
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Grote Tienderse Escape Quiz
Tijd: 19.30 uur
Locatie: OJC Gaellus Tienray

Kerstviering en bekijken kerststal
Tijd: 10.30-17.00 uur op 25, 26 en 30 december
Loctie: kerk Hegelsom

Meditatie Warmte Ervaren

Toepen en Pokeren

Tijd: 10.00-11.00 uur
Locatie: Huys van Puur Horst

Tijd: 16.30 uur
Loctie: OJC Phoenix Hegelsom

Demonstraties smeden en stroop
maken

Kerst in de Kieut

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

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Kieut Brokeze
Locatie: Oude Vonkelweg 4 Broekhuizen

Kerstborrel

Speciaalbieravond

Tijd: 17.00 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum

Tijd: 16.30 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

De wielen van de bus gaan rond
en rond

Tankzoepe

Sezako Kerstconcert

Jingleball

Tijd: 19.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

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

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Café Croes Moeke Sevenum

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Knor Meterik

Zaterdag 29 DEC - START VOORVERKOOP

Prinsenproclamatie, Pronkzitting &
Horster Carnavalsmatinee

z ondag 2 3 dec - ko o pz o n dag
h orst cen trum
Verrassend Veelzijdig
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Kerstwandeling

Top 2000 ‘live’

FRAAY doet Top2000

Tijd: 09.00-10.30 uur
Organisatie: Vogelwerkgroep ’t Hökske
Locatie: einde van Zwarte Plakweg America

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Muziekcafé Anja van de Smid Horst

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun Horst

Kerstbrunch

Nonstop2000

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Staatsie1866 Hegelsom

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Aprés-kerst-party

Top 2000 Quiz

Bordspellen

Tijd: 16.00-22.00 uur
Organisatie: De Vinylzuchtige Types
Locatie: Muziekcafé Anja van de Smid Horst

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Grand Café Liesbeth Horst

Tijd: 16.30 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

vr
28
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Bierspellenavond
Tijd: 16.30 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Magic Christmas Party

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: De Hôrster Kwis
Locatie: Grand Café Liesbeth Horst

ma
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Expositie Altaarnatief
(t/m 30 december)

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin Meerlo

do
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De Hôrster Kwis 2018

zo
30
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Oliebollenactie
Tijd: 11.00-15.00 uur
Organisatie: Dansvereniging All for you
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

NYEndless Countdown
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

New Years Ball

Tijd: 19.30 uur
Locatie: St. Lambertuskerk Horst

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: Café De Lange Horst
Locatie: Mèrthal Horst

Dansvoer: Christmas Revival

Dartstoernooi

NYE Party

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum

Kerstwandeling

Toep2000

SpikSplinter Nieuwjaar XXL

Tijd: 12.30-14.00 uur
Locatie: Sportpark De Heesbergen Kronenberg

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 23.00 uur
Locatie: Café De Lange Horst

Kerstwandeling
Tijd: 18.00 uur
Organisatie: Stichting Landschap Horst aan de Maas
Locatie: Kasteel Huys ter Horst Horst

za
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Melders Ommetje
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

di
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NYE 2019
Tijd: 02.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Popquiz

Kerstballentoernooi

Nieuwjaarsduik

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Grand Café De Sevewaeg Sevenum

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: Volleybalvereniging Athos
Locatie: Sporthal de Kruisweide Sevenum

Tijd: 11.30 uur
Organisatie: Stichting Cold Turkey
Locatie: strand Kasteelse Bossen Horst

Pubquiz

Tafelvoetbaltoernooi

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Nieuwjaarsborrel met dj Peter
Keijsers

Pubquiz

Oliebollen-Quizz

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Knor Meterik

Tijd: 21.30 uur
Locatie: Blok 10 Horst

Tijd: 16.30 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

SALE
GLASGROENTEN PLANTENKWEKERIJ AMERICA zoekt:

• VRACHTWAGENCHAUFFEUR - 20 uur/week
Vervoer van planten naar klanten in de regio

• ALLROUND MEDEWERKER - 40 uur/week

Heftruck rijden en planten uitzetmachine bedienen

www.plantenkwekerijrobvanvegchel.nl

info@plantenkwekerijrobvanvegchel.nl

1 item 30%
2 items 40%
3 items 50%
* alleen geldig op artikelen met een sale label.
* niet geldig i.c.m andere acties.

In december zijn wij iedere zondag open
van 12.00-17.00 uur.
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Medische zorg
Huisarts en apotheek Gebiedsteams
Horst

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
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
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
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
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

Gemeente Horst aan de Maas
ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via T 077 477 97 77
www.horstaandemaas.nl/
gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
21 t/m 23 december 2018
Het Tandhuys
Raadhuisstraat 12, Venray
T 0478 58 22 81
24 t/m 27 december
Tandartsenpraktijk Thé
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71
28 t/m 30 december
Heldens-in’t Zandt tandartsen
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44
31 december t/m 03 januari
Dentilia
Centrum voor mondgezondheid
Helfrichstraat 14a, Venray
T 0478 58 14 58

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

22 t/m 28 december
Horst (Lambertus)

America
zondag
maandag
		
dinsdag

Heilige mis
Kindje wiegen
Gezinsmis
Hoogmis

11.00
16.30
17.30
11.00

Heilige mis
Heilige mis
Gezinsmis
Nachtmis
Hoogmis
Hoogmis
Heilige mis
Heilige mis

19.15

zaterdag
maandag
dinsdag

Heilige mis
Nachtmis
Gezinsmis

19.15
21.00
09.30

21.00

Lottum
Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
maandag
dinsdag
woensdag
		

Heilige mis
Nachtmis
Hoogmis
Rozenkrans

Broekhuizen
zondag
maandag
dinsdag
		

Heilige mis
Nachtmis
Hoogmis

10.30
22.30
10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

Evertsoord
maandag

Nachtmis

Nachtmis
Heilige mis

21.00
09.30

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

Hegelsom
zondag
maandag
		
woensdag

Heilige mis
Gezinsmis
Woord-gebed
Happy Sound

09.30
18.00
22.30
10.30

Grubbenvorst
centrum € 12,00

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Heilige mis
Kindje wiegen
Nachtmis
Hoogmis

19.00
19.00
20.00
09.30

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
		
woensdag
donderdag
		
vrijdag
		

Heilige mis
Heilige mis
Gezinsmis
Nachtmis
Vocal Con.
Rozenkrans
Heilige mis
Hoogmis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
23.00
11.00
18.00
18.30
11.00
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Swolgen

Sevenum

Meerlo

Melderslo
17.30
19.30
09.30
17.30

Tienray

De Schuilplaats

		

America
zondag

Kronenberg
Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Heilige mis

19.15

11.00

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

Hegelsom
Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
Avondmis
Hoogmis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

19.15

donderdag
vrijdag
		

zondag

Heilige mis

09.00

Tienray

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
donderdag

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Hoogmis
Heilige mis
Rozenkrans

Melderslo

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Meterik
Swolgen

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis

Meerlo

Grubbenvorst

zondag

zaterdag
		

Lottum
10.30

Broekhuizenvorst

zondag

Horst
Stuksbeemden € 10,25

zaterdag
maandag
		
dinsdag
		

29 december t/m 04 januari

Griendtsveen

BEZORGERS
GEZOCHT!

18.00
10.30
19.30
23.00
11.00
10.30
18.30
18.30

Kronenberg

zondag

Griendtsveen
maandag
woensdag

Meterik

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
		

18.00
10.30
18.00
10.30
18.30
18.30
18.30

Priesternoodnummer

Sevenum
18.00
09.30
18.00
10.30
18.30
18.00

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum
T 06 55 40 80 23
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10

Rabobank steunt
documentaire Ruud Lenssen
Rabobank Horst-Venray steunt de documentaire die filmmaker Ruud Lenssen uit Horst maakt over het thema
dementie. De Rabobank financiert de documentaire met een bedrag van 3.337 euro.
In deze documentaire volgt
Lenssen zijn dementerende vader
Jac en de worsteling van zijn moeder Ria als mantelzorgster en echtgenote. Het is een samenwerking tussen
Ruud Lenssen Documentaires en de
Stichting Capricorn uit Meerlo. De
documentaire heet ‘Wei’, doelend op

het weiland waar vader Jac Lenssen
door de jaren heen ‘boerde’ en zijn
pony’s en vee verzorgde. Toen eenmaal de dementie opkwam, kon hij
de weg naar het weiland niet meer
alleen vinden en moest zijn vrouw
altijd mee. Naarmate het dementieproces vorderde, werd het steeds

moeilijker voor Ruuds moeder.
Namens Rabobank Horst-Venray
reikte medewerkster Yvonne Wanten
een cheque uit aan secretaris
René Poels (Capricorn) en filmmaker
Ruud Lenssen. De documentaire gaat
naar verwachting najaar 2019 in
première.
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AS800
als Hub van Doorne filmster en uitvinder
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zijn. Twee dingen die ik heel leuk vind.
Het was een leuke maar vermoeiende dag en ik
ben benieuwd hoe de film geworden is.
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Tijmen Geurts,
Jeugdig acteur
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Gouverneur Bovens bij
aftrap HadM800!
Film ‘De hemel op aarde’
Veel symboliek tijdens start jubileumjaar 2019

8 Eeuwen
menskracht
in de top 100

Een film over 1000 jaar kerkhistorie in Horst.
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Dat nijverheid, ondernemersgeest en drang
naar verbetering in onze gemeenschap hebben geleid tot een hoogwaardige industrie
en innovatieve bedrijven die wereldwijd een
toontje meezingen, blijkt uit de Top 100 van Op vrijdag 4 januari wordt in de
“Maakindustrie 2018”.
Mèrthal een symLiefst drie bedrijven uit Horst aan de Maas nemen bolische aftrap
daar een plaats in: Hotraco uit Hegelsom (96), Din- gegeven voor Horst
nissen (23) uit Sevenum en Christiaens Group die op aan de Maas 800.
een 4e positie genoteerd staat.

Gevarieerde
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december!
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TV800 is te zien bij Omroep Reindonk vanaf
zaterdag 22 december om 17.00 uur en daarna
via de website www.horstaandemaas800.nl.

Over de plek waar het begon,
pakkend in beeld gebracht in een
prijswinnende documentaire van
Arie Stas en Theei Custers.
Op vrijdag 11 januari gaat de film
in première (voor genodigden)

Reserveren? Stuur een mail naar
docuhemelopaarde@gmail.com.
De film is ook beschikbaar voor
vertoning bij verenigingen, organisaties en bijeenkomsten.
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Wist u dat?
St. Lucia de oudste vereniging is van
de gemeente Horst aan de Maas en
stamt uit 1479.

Voorafgaand aan de
Nieuwjaarsreceptie van
de gemeente Horst aan de Maas wordt ‘800’
ingeluid met veel symboliek. Kennismaken
en klokgelui hebben nog nooit zo veel met
elkaar gemeen gehad.

Deze schutterij speelt al een rol in 1501
als Horst het recht krijgt om tweemaal
per jaar een jaarmarkt te organiseren.
Een recht dat haar wordt verleend
omdat Horst in die tijd een centrum
van linnennijverheid is. De twee
jaarmarkten, een in mei en een in
september, zijn daarmee de voorlopers van
de twee Horster kermissen zoals we
die nu kennen.

Gouverneur Bovens is eregast om de klok uit
Lottum te onthullen die een jaar lang gaat
tikken voor iedereen die de afgelopen eeuwen zich heeft ingezet voor hun omgeving.
Het verhaal van Hub & Hay, een verhaal over
‘dromen en volhouden’, krijgt zijn première
op een prachtig lied van Jack Poels en
Egbert Derix.

In aflevering 3 van TV800 gaan wij op bezoek bij een
huis met meer dan 1 miljoen knopen in Broekhuizenvorst en gaat Jan Lammers in America op zoek naar
het geboortehuis van Hub van Doorne.
Verder testen we in Sevenum de kennis van kunstwerken uit Horst aan de Maas en wordt uitgelegd
waarom er in de muur van de Nicolaaskerk in Broekhuizen een kanonskogel zit.

en wordt daarna getoond op 15
januari, 19 maart en 23 april,
iedere keer weer in de Leste
Geulde in Horst.

De uitnodiging die
namens de stichting
‘HadM800’ alsook
door de gemeente is
verstuurd.

Fouragehandel G. van

Daal

De aftrapceremonie annex nieuwjaarsreceptie begint stipt om 19.00 uur en is voor
iedereen toegankelijk. Burgemeester
Ina Leppink-Schuitema brengt
omstreeks 20.30 uur een toost uit
op het nieuwe feestelijke jubileum- en herdenkingsjaar 2019!
EEN GREEP UIT WAT ER IN 2019 KOMEN GAAT...
- EEN VELDSLAG IN KRONENBERG - CAMPING ACHTER DE HEGGA - DONKER HORST - SPORT COLLEGETOUR - MARIA & DE STEENFABRIEKEN VAN TIENRAY - SWOLGENS FILMFESTIVAL - EVERTSOORD 60 JAAR - SCHILDERIJENCOLLECTIE VAN WILLEM VINCENT - - DE KANTFABRIEK HAALT 3X UIT! - OUDSTE HUIS VERHALEN IN DE RAAD - HET LIED VAN HUB EN HAY - LEZINGEN LGOG - HEMELRIT - EN VEEL MEER
- VOLGENDE KEER MEER!

Hartjes wafelijzer / WA2103

29,95

39,95

22,95

99,95

• 4 grillplaten met een aardewerk bord en één centrale unit

Grillplaten set / Dinner 4-all 103080

139,-

• RVS-deksel • Anti-aanbaklaag

Wafelijzer / WF-2195

29,95

65,-
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VAN 11:0

ALLE WINKELS

VAN 9:30 tot 17:00
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• MEENEEMPRIJS & BODEMPRIJS
• 50" (127 cm) • 4K Ultra HD
• Smart TV
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• Voor tosti’s, wafels, panini’s en meer

nu 187

*
• MEENEEMPRIJS & BODEMPRIJS
• Actieradius 15 m • QuattroPower System
STOFZUIGER / BGL8SIL4 • Zeer stille stofzuiger

NORMAAL 299,-

37%

winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

4K TV / LC50UI7222

37%
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Multisnack apparaat / SW854D

85,-

• Traploos instelbaar • 1400 watt
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Wafelijzer / WA1450
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GRANDIOZE EINDEJAARS UITVERKOOP!

• Anti-aanbaklaag • Voor 8 personen

76,95

Hartjes wafelijzer / 120

89,95

• Extra groot bakoppervlak van 24 cm

Gourmetstel met grillplaat / RG2681

47,95

• Platen met anti-aanbaklaag • “Coul-touch”

37,95

Tummers

dag 2
4

Maan

* Na €30,- cashback via Bosch.

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

op alle Samsung Premium TVʼs vanaf serie 8

KORTING

€700,-

tot wel

www.eptummers.nl/QLED

Schrijf u in voor een gratis VIP-demonstratie:

Professionele demonstraties
& speciale acties.

21, 22, 23 DEC

QLED
EVENT

