KERSTBRUNCH 11:00 uur
parkhotelhorst.nl

1e KERSTDAG
2e KERSTDAG

€32,50 p.p
€29,50 p.p

Kerst 2019

FAMILIE KERSTDINCH 17:00 uur
1e & 2e KERSTDAG

€32,50 p.p

3- OF 4- GANGEN KEUZELUNCH v.a. 12:00 uur
2e KERSTDAG

Voor de

v.a. €42,50 p.p

KIDS

077 397 6000
Info@parkhotelhorst.nl

Kerstcadeautje
Grimeurs
Knutselhoek
Kerstfilm

02 Een veld waar
hond en eigenaar
elkaar treffen

2e

KER Kerstd
STT ag
tijd HEAT
ens
ER
K

05
12

WK49 \ 2019

ERS
d
TDI e
NCH

02 ‘Nieuw onderzoek

sportlocatie AmericaMeterik

05 78 supporters

tekenen Horster
Sportakkoord

05 Petitie voor behoud 12 Gemeentenieuws

bomen Olieslagerstraat
Sevenum

Horst aan de Maas

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

‘Alleen een handkusje’
Leraar Rick Graus van basisschool De Doolgaard in Horst is in het huwelijksbootje gestapt met Zwarte Piet. Tijdens een trouwceremonie op dinsdag 3 december werd Rick in het
onecht verbonden door prins Lars I van D’n Dreumel. Een piet en Sinterklaas vervulden hun rol als getuigen.

Opvolger Vostermans

Rudy Tegels nieuwe wethouder
Horst aan de Maas
De Sevenummer Rudy Tegels (39) is voorgesteld als kandidaat om partijgenoot wethouder Bob
Vostermans op te volgen. Vostermans vertrekt naar gemeente Beesel voor de functie als burgemeester.
Tegels, geen onbekende in Horst aan de Maas, is enorm vereerd dat hij deze functie begin 2020 mag
bekleden.
“Het is een enorme eer als je voor
zo’n functie wordt gevraagd”, vertelt
Tegels trots. “De reacties waren ook
echt overweldigend. Vorige week
vrijdagmiddag werd het bekend en
de hele dag krijg je appjes, telefoontjes en andere felicitaties. Zelfs
minister Raymond Knops belde mij
’s avonds op om mij te feliciteren.
Het doet je wat als iedereen het je
gunt, heel hartverwarmend.”

Ervaring
Een periode van rust zit er de
komende tijd voor Tegels niet in. “Ik
doe aan een combinatie van werk in
het bedrijfsleven (ABAB Accountants
en Adviseurs) en ik ben Statenlid in
de Provinciale Staten van Limburg.
Helaas moet ik deze twee baantjes
opzeggen, maar daar komt wel iets
moois voor in de plaats. In de tussentijd moet ik mij ook gaan inle-

zen in de dossiers als wethouder.”
Tegels heeft het voordeel dat hij
in de periode van 2006 tot en met
2015 al gemeenteraadslid en fractievoorzitter van CDA Horst aan de
Maas is geweest. “Ik heb nog heel
wat kennis liggen van die periode”,
zegt Tegels.

Lees verder op pagina 06

De geruchten gingen binnen De
Doolgaard dat één van de pieten van
Sinterklaas verliefd zou zijn op docent
Rick. Nadat zij al een aantal liefdesbrieven had geschreven aan hem en
al het lef bijeen had geraapt ging Piet
dinsdagmorgen op de knieën voor
Rick.

te volbrengen”, zei hij op het schoolplein van De Doolgaard midden in de
menigte nieuwsgierige kinderen. Een
echte rode loper en tientallen uitgenodigde leerlingen zagen hun leraar
trouwen. Voor de ringen, rozenblaadjes en de sfeer werd gezorgd door kinderen van De Doolgaard.

Chique Jeep

Kussen, kussen, kussen
“Ik was enorm verrast, maar ik had
wel een idee dat ze verliefd op me zou
zijn”, vertelt leraar Rick. ‘s Middags
werd het huwelijk volbracht. Een
ceremoniemeester miste de school
nog. Onverwachts trad daar prins Lars
I van D’n Dreumel met zijn gevolg
aan. Ze werden verwelkomd door het
Dreumellied en de enthousiaste kinderen. “Het is een eer om dit huwelijk

Een joel geroep vanuit de leerlingen
was te horen: “Kussen, kussen, kussen!” Echter stak Sinterklaas daar toch
een stokje voor. “Nee, nee dat is nog
iets te pril. Misschien alleen een handkusje?” Nadat ze het ja-woord gaven
en de huwelijkstaart hadden aangesneden, stapten ze met de Sint in een
chique Jeep richting het feest. “Onze
huwelijksreis gaat natuurlijk naar
Spanje”, aldus de kersverse bruid.

Tekst en beeld: Niels van Rens

02

nieuws \ 0512

Hondenspeelveld in Lottum

Een veld waar hond en eigenaar elkaar treffen
Een hondenspeelveld waar honden veilig los kunnen lopen en met elkaar
kunnen spelen en rennen, zonder dat anderen er last van hebben. Sabine
van de Laak uit Lottum legde onlangs dit idee voor aan de dorpsraad van
Lottum en het werd positief ontvangen.
Het idee kwam nadat Sabine in de
aangrenzende gemeenten van Horst
aan de Maas soortgelijke plannen
verwezenlijkt zag worden. “Ik weet
dat ook in Horst plannen zijn voor een
hondenspeelveld; in Venray, Reuver,
Swalmen en Meijel zijn deze al gerealiseerd”, vertelt de Lottumse. “In de
Norbertuswijk in Horst zijn bewoners, ondersteunt door onder ander
Synthese, ermee bezig en ik ben
met hen in gesprek gegaan en heb
van daaruit mijn idee uitgewerkt.”
Nadat Sabine het had voorgelegd aan
de dorpsraad van Lottum, benaderde
ze via Facebook en mond-tot-mond
zoveel mogelijk hondeneigenaren uit
het dorp om de behoeften te peilen.
“Ik heb veel positieve reacties mogen
ontvangen.”

Geen capaciteit
De dorpsraad staat achter het plan
om in Lottum een hondenspeelveld te realiseren. Echter binnen de
huidige setting van dorpsraad en
bestaande werkgroepen is momenteel geen capaciteit om dit onderwerp
op te pakken. Mogelijke locaties zijn
een veld aan de Steegh (eigendom
gemeente) of een weiland in de hoek
tegen de dijk van de Opperdonksweg.
De dorpsraad adviseert om als initia-

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
hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Bezorgklachten
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
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

tiefneemster een werkgroep hondenspeelplaats te formeren. Het opstellen
van een plan, financiering daarvan,
toestemming vragen aan de eigenaar
en de uitvoering van het plan wordt
door deze werkgroep opgepakt. Waar
noodzakelijk zal de dorpsraad het project ondersteunen.

Dichtbij
Sabine ziet vooral voordelen in een
gezamenlijke plek. “Mens en dier worden er beter van, want hondenbezitters treffen elkaar en gaan met elkaar
in gesprek en geven tips en dat is ook
voor de honden positief. Zij hebben de
mogelijkheid in een veilige omgeving
samen te spelen, hun energie flink
kwijt te kunnen en hun sociale gedrag
verder te ontwikkelen.” Daarnaast is
het voor de ouderen niet altijd mogelijk om naar het buitengebied te gaan
met hun trouwe vriend. “Nu kunnen
ze lekker dicht bij huis hun hond laten
spelen en rennen, zonder omwonenden en voorbijgangers overlast
te bezorgen of in gevaar te brengen. Die overlast bestaat vooral uit
onveilige situaties en hondenpoep op
straat.” Daarom zou een hondentoilet
als onderdeel van het speelveld een
adequate oplossing zijn. Wel moeten
alle baasjes ervoor zorgen dat ze de
uitwerpselen zelf opruimen.

Geen bijtincidenten
Sabine is zich ervan bewust, dat het
plan alleen kans van slagen zal hebben als niet alleen de hondenliefheb-

bers ervan profiteren, maar de hele
gemeenschap. Daarom is het goed
om te weten dat de inwoners van de
dorpen met een hondenspeelveld
duidelijk minder de bovengenoemde
overlast ervaren. “Het enige wat
we nodig hebben is een stuk grond,
goede omheining en de dispensers,
verder niets. Ik heb ook wel ideeën

welke bedrijven ons hier verder in zouden kunnen helpen op gebied van de
kosten.” Op gebied van veiligheid van
de honden zit het volgens Sabine ook
goed. “In Reuver en Venray loopt het
prima en de kleine en grote honden
spelen samen, zonder bijtincidenten.”
Als er geïnteresseerden zijn die Sabine
willen helpen om een hondenspeel-

veld te realiseren in Lottum, kunnen
ze met haar contact opnemen via
sabinevandelaak@live.nl
Mocht iemand bezwaar hebben
tegen het initiatief, dan kan dat
kenbaar gemaakt worden via
info@dorpsraadlottum.nl
Tekst en beeld: Niels van Rens

‘Nieuw onderzoek sportlocatie America-Meterik kan
potentiële gebruikers buitensluiten’
Een nieuw onderzoek volgt voor een sportlocatie tussen de dorpen America en Meterik. Dat was de conclusie
uit de raadsvergadering van 26 november. Het merendeel van de sporters van AVV America is blij, ze hoeft
niet af te reizen naar Meterik. RKSV Meterik vond de conclusie opmerkelijk en niet de beste.
“Het was een nogal verrassende uitspraak die de wethouder die dinsdag
deed”, zegt Geert van Rens, vicevoorzitter RKSV Meterik. De wethouder was diezelfde dag namelijk eerst
standvastig: RKSV Meterik is de beste
locatie voor een gezamenlijk sportpark tussen de twee buurdorpen.
Doordat de gehele raad de mening

deelde om toch een nieuw onderzoek te starten, stond wethouder Han
Geurts buitenspel en beloofde hij een
nieuw onderzoek. “Ik vond het frappant dat hij het standpunt van het
College van B&W niet verdedigde, hij
sloeg ineens om”, zegt Van Rens.
Han Geurts zegt dat hij wel moest:
“Als de raad eist dat we een nieuw

onderzoek moeten starten, dan is
dat zo. Dat moet je dan accepteren.”
Na deze uitspraak was er luid gejoel
te horen van de tientallen aanwezige sporters en supporters van AVV
America. Is de mening van de raad
niet beïnvloed door het emotionele
publiek? “Ik denk dat het wel heeft
meegespeeld”, zegt Geurts. “Het blijft
een moeilijk besluit, want je wil emotie en feiten van elkaar scheiden en
dat gaat niet altijd even makkelijk.
Het belangrijkste is dat je als wethouder doet wat Horst aan de Maas wil,
en als zij een nieuw onderzoek wil
dan moeten we daarin meegaan.”

Zorgen
Vicevoorzitter Geert Van Rens van
RKSV Meterik begrijpt AVV America.
“Het is logisch dat er een protest is.
Nu er een nieuw onderzoek komt,
duurt het proces wel weer langer.
Een nieuwe locatie is onzeker vanwege een nieuw bestemmingsplan,
vergunningen en het verkrijgen van
grond. Dat baart mij ook zorgen. En
wat als de uitkomst hetzelfde blijft?”

Wethouder Geurts beaamt dit. “We
zijn al sinds 2016 bezig en het zal nu
nog langer duren. Ik wil graag dat het
volgende onderzoek zo snel mogelijk
verloopt, maar wel heel zorgvuldig.”

Buitensluiten
Van Rens uit zijn zorgen ook bij het
afscheiden van andere verenigingen.
“Ik denk dat de locatie RKSV Meterik
een prima locatie was, ook naar nabijgelegen verenigingen. In de toekomst
krijgen alle clubs te maken met een
daling in de ledenaantallen, misschien
zouden die bij ons aankloppen. Nu er
misschien een locatie tussen America
en Meterik komt, sluiten we misschien
wel andere potentiële gebruikers buiten. Voor hen is deze locatie niet meer
interessant genoeg, dan gaan zij wellicht liever richting RKSV Wittenhorst
of elders.”
Wanneer het onderzoek start, kan
Geurts nog niet zeggen. “Nee, we
gaan eerst intern het proces goed
afkaderen. Daarna gaan we met de
betrokken verenigingen in gesprek.”

Tekst: Niels van Rens
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Vergroting verspreidingsgebied

Kempen Media zet de
Blerickse Krant voort
De Blerickse Krant wordt vanaf 2020 voortgezet door Kempen Media uit Horst. De inwoners van Blerick,
Hout-Blerick en Boekend blijven één keer in de twee weken het blad ontvangen. De huidige uitgevers, Luud en
Lenie Smeets, hebben eerder aangekondigd te stoppen en zijn op zoek gegaan naar een partij die het blad wil
voortzetten. “De inwoners van Blerick, Hout-Blerick en Boekend kunnen gerust zijn”, zegt Eric van Kempen,
eigenaar van Kempen Media.

Comfortabel
zien op
alle afstanden
Eric van Kempen met Luud en Lenie Smeets

Kempen Media is uitgever van het
huis-aan-huisblad HALLO, dat wekelijks verspreid wordt in de gemeenten
Peel en Maas, Horst aan de Maas en
Venray. De Blerickse Krant past in de
filosofie van het uitbrengen van regionale huis-aan-huisbladen. Directeur
Eric van Kempen: “Wij willen ons
sterk maken voor het behouden van
regionale bladen. Die hebben nog
altijd een belangrijke functie in de
maatschappij. Daarnaast kunnen we

door deze stap ons bereik vergroten,
waardoor we aantrekkelijker worden
voor adverteerders. Die zijn natuurlijk
onlosmakelijk verbonden met huisaan-huisbladen.”

Formule blijft ongewijzigd
De formule van het blad blijft ongewijzigd. Het blad blijft één keer in de
twee weken op de deurmat vallen
van de inwoners van Blerick, HoutBlerick en Boekend. Het blad wordt

dus niet omgeturnd naar het HALLOconcept. “De HALLO-edities bereiken
de hele gemeente, dat is hier niet het
geval. Daar houden we aan vast”, stelt
Van Kempen. De inhoud en vormgeving wordt gedaan door het redactie- en vormgevingsteam van Kempen
Media. “Doordat we met een groot
team zijn, zo’n vijftien personen die
zich bezighouden met redactie en
vormgeving, kunnen we continuïteit
bieden.”

Ervaar zelf op
vrijdag 13 december
de Dailies Total 1®
Multifocal
contactlenzen
tijdens een
speciale
uitprobeerdag
Meld je snel
binnen even aan
want VOL=VOL!

Geen
aanpaskosten*
t.w.v. 65,*vraag naar de voorwaarden

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

Kerkstraat 17 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl

ISTE KERSTBOMEN
DE MOO
alle soorten en maten!
in

Filmfestival in Swolgen
In het kader van Horst aan de Maas 800 werd er in het weekend van zaterdag 30 november en 1 december
een filmfestival georganiseerd. Deze vond plaats in Zaal Wilhelmina in Swolgen. Films van onder anderen
Horst aan de Maasnaren Wiek Lenssen, Marijn Poels, Ruud Lenssen en Jef Mooren werden getoond.
Daarnaast waren films te zien over onder andere het belang van de rozenteelt in buurdorp Lottum en het
dagelijkse leven in een dorp als Swolgen in de jaren 60. / Beeld: Jos Derks

Laat jouw kerstboom
bij ons voorboren en
je kerstboom komt
kaarsrecht te staan
met de Easyfix!

elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370
WWW.LEURS.NL
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Hoe mooier
de herinnering
Hoe mooier
de herinnering
hoe pijnlijker
is ons
verdriet.
hoe pijnlijker
is ons
verdriet.
Wij danken
je voor
wiewie
je was
Wij danken
je voor
je was
en watenjewat
in ons
achterliet.
je in ons achterliet.
Op maandag
december 2019
2019
Op maandag
02 2december
overleed
in
de
leeftijd
van
66
overleed in de leeftijd van 66 jaar,
jaar,
lieveonze
vrouw,
mijn lieve mijn
vrouw,
zorgzame
zorgzame
moederonze
en trotse
omamoeder
en trotse oma

‘Ik verlaat degenen die ik liefheb,
om te gaan naar hen die ik liefhad.’
Na een mooi en goed leven is overleden mijn lieve partner,
mam, oma en superoma

Nettie Sommerdijk - Fleuren
* Batenburg, 9 juli 1929

Mieke van Rens - Cruijsen

† Horst, 25 november 2019
echtgenote van

Mieke vanechtgenote
Rensvan- Cruijsen

Piet Sommerdijk †

echtgenote van

Piet Janssen

Piet van Rens

Nelke
Daniel en Alizia
Isabelle, Juliet
José en Henk
Simone en Luca
Daphne en Dennis
Sjors en Lyvia
Felix en Hedwig
Nina en Gabriel
Felix, Yara
Kate en Jori
Cataleya
Sophie en Hayley
Robin
Eric en Shura
Lena en Joost
Ashton, Morris, Jace, Liv

Hegelsom
Horst
Nijmegen
Amsterdam

Piet
Susan & Tim, Sem, Isa
Hegelsom Piet
Michiel & Renée ♥
Horst Susan & Tim, Sem, Isa
Erik & Carlos
Nijmegen Michiel & Renée
Amsterdam Erik & Carlos
Familie Cruijsen
Familie van Rens
Familie Cruijsen
Familie van Rens

Correspondentieadres:
Correspondentieadres:
Langstraat 52,Langstraat
5963 NW52,
Hegelsom
5963 NW Hegelsom
Mieke is thuis. Er is gelegenheid om persoonlijk
afscheid te nemen op woensdag
van 19.00 tot 21.00 uur.
Mieke is thuis.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
De afscheidsdienst
vindt
plaats van
op zaterdag
7 december
op woensdag en
donderdag
19.00 tot 21.00
uur.
om 12.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk
40 te Venray.
De afscheidsdienst
vindt plaats op zaterdag 7 december
om 12.00 uur in crematorium Boschhuizen,
In plaats van bloemen
liever een
Spurkterdijk
40 tevrijwillige
Venray. bijdrage aan
KWF Kankerbestrijding. Hiervoor staan collectebussen
bij het
condoleanceregister.
In plaats
van bloemen liever een vrijwillige bijdrage aan
KWF Kankerbestrijding. Hiervoor staan collectebussen
bij het condoleanceregister.

Correspondentieadres:
Fam. Janssen en fam. Sommerdijk-Fleuren
Op de Vlis 3, 5961 DZ Horst
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Ik blijf nu hier jij gaat naar daar
en daar is niet zo ver van hier
we spreken af ik weet niet waar
en daar ontmoeten we elkaar...

Na een lang leven vol wilskracht, optimisme en
zorgzaamheid is, omringd door haar kinderen en
kleinkinderen onze lieve mam, schoonmoeder,
oma en superoma overleden

Op vrijdag 29 november 2019 is rustig ingeslapen mijn lieve man

Mien van Enckevort - van den Broek

Piet Hermkens

* Sevenum, 27 mei 1922

hij overleed in de leeftijd van 81 jaar.

St. Josephstraat 7, 5961 GL Horst

† Sevenum, 27 november 2019

echtgenote van

Sjeng van Enckevort †

Mien Hermkens - Korstjaans

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

U bent van harte uitgenodigd voor de afscheidsdienst
op vrijdag 6 december om 16.00 uur in crematorium
Boschhuizen, Spukterdijk 40, Venray.

Correspondentieadres:
Kramerstraat 7, 5975 VT Sevenum

In plaats van bloemen kunt u een vrijwillige donatie
achterlaten voor Hof te Berkel 15 bij het condoleanceregister.

De afscheidsdienst heeft woensdag 4 december
plaatsgevonden in crematorium Boschhuizen.

De vele troostende en lieve reacties bij het overlijden
van ôs mam, oma en schoonmoeder

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Els Keijsers - Niessen
hebben ons goed gedaan.
Onze dank hiervoor.
Kinderen en kleinkinderen

U I T VA A R T Z O R G

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

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

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines oa ploegen/
frees/spitmachine/kipper/mesttank/
schudder/hark/bloter/kopeg/tractor
enz. Tel. 06 19 07 69 59.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Te koop kerstbomen.
P. Kleuskens Langevenseweg 7
Melderslo.
Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.
Kom nu kerststhoppen bij
“Miniatuur”. Veel keuzes in alternatieve kerstbomen, kerstkransen, raamen kerstdecoraties. Kom vrijblijvend
een kijkje nemen bij Miny Kanters,
van Bronckhorststraat 92 in Horst.
Tel.nr. 077 398 51 08.
“Maisboerke” Diervoeders, hooi, stro
en strooisels. Gaat verhuizen 30-112019 naar: Wanssum, Venrayseweg 35
Tel. Joke +31 6 22 42 61 50.
Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com
Te huur opslagruimte in Melderslo
(Leeuwerweg 15), 84m2 (lxbxh=14x6x
4m), toegangsdeur 140x230cm. Voor
meer informatie bel 06 12 84 75 92.
Te koop bouwkavel aan de Broekweg
in Horst voor 1 of 2 woningen. Prijs
notk. horst@intermakelaars.com
Hallo dame, het is nu meer dan
een jaar geleden dat je mijn
gebruiksaanwijzingsboekje van
mijn naaimachine hebt geleend!
Ik wil het zo spoedig mogelijk terug!
In de Riet 39, voor als je het niet
meer weet!
Kerstbomen te koop voor 8 euro per
stuk. Groot, klein, met of zonder kluit.
Doolgaardstraat 33.
Klussen en Tuinen, betrouwbaar
eerlijk advies en snel uw klus klaar en
betaalbaar belt u 06 22 97 87 00.
Huishoudelijk medewerkster
gezocht die mee zorgt draagt voor
een schone werkomgeving op onze
zorgboerderij maar tevens ook lekker
kan koken voor een grotere groep
ouderen. 15 -18 uur in 3 dagen.
info@bergerbaan.nl.
Zoek je een origineel kerstcadeautje
of versiering? Loop dan eens binnen
bij Museum de Kantfabriek!

WIL JE OOK

JOUW
MENING
GEVEN OVER WAT
ER SPEELT IN ONZE
GEMEENTE?

HAN-MARK
ARENDSE
Samen onderweg naar een mooie herinnering

zijn op 13 december
50 jaar getrouwd.

Te koop kerstbomen, alle soorten
en maten. Leo Verhaeg, Hillenweg 9,
Hegelsom.

partner van

Piet van Rens

Wiel en Sien
Vervoort-Janssen

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

MELD JE DAN NU AAN!

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

WWW.TIPHORSTAANDEMAAS.NL
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78 supporters ondertekenen
het Horster Sportakkoord
78 verenigingen, organisaties en inwoners verzamelden zich donderdag 28 november in het Citaverde College
in Hegelsom. Samen ondertekenden ze het Horster Sportakkoord. Daarmee zorgen ze ervoor dat iedereen in
de gemeente Horst aan de Maas kan sporten, bewegen en meedoen.

Laaggeletterdheid

Gemeente Horst aan de Maas
doet mee aan Taalakkoord
Gemeente Horst aan de Maas doet samen met gemeente Venray mee
met het Taalakkoord ‘Meedoen door Taal’. Het project, gericht op
laaggeletterdheid, is een samenwerking van diverse partijen. Beide
gemeentes ontvangen van provincie Limburg een subsidie.
De twee gemeentes, Gilde
Educatie, Synthese, BilbioNu en
Stichting Lezen & Schrijven zijn
allen betrokken bij het project.
De overtuiging is dat taal een
belangrijke voorwaarde is om mee
te kunnen doen in de samenleving.
De aanpak richt zich overigens niet
alleen op Nederlanders die moeite
hebben met lezen, schrijven en
digitale vaardigheden. Ook nieuwkomers (statushouders en arbeidsmigranten) kunnen gebruik maken
van het taalaanbod in het kader
van deze aanpak.

De afgelopen maanden hebben alle
partijen zich samen ingezet om sport
en bewegen meer op de kaart te
zetten in de gemeente Horst aan de
Maas. Wethouder Han Geurts opende
de avond. “Dat er zo veel partijen zich
sterk maken om iedereen in gemeente
Horst aan de Maas mee te laten doen
en te laten bewegen, maakt mij erg
trots. Dat laat maar weer zien dat we
niet voor niets Limburgs kampioen zijn
in het aantal mensen dat lid is van een
vereniging.”
Sportformateur Roy Simons: “Het
Horster Sportakkoord is voor én door
de verenigingen, organisaties en inwoners van Horst aan de Maas. Samen

hebben we dromen en ambities verzameld. Deze zijn vertaald naar concrete plannen om ervoor te zorgen dat
alle inwoners van Horst aan de Maas
meer en beter sporten en bewegen.
Iedereen kan meedoen. En onze vitale
verenigingen leveren daar een belangrijke bijdrage aan”, aldus Simons.
Na een toelichting van het Horster
Sportakkoord, was daar het moment:
de ondertekening. Door middel van
een quiz werd er bepaald aan wie het
eerste sportakkoord werd overhandigd. En dat was Toon Rops van de Jeu
de Boulesclub.
De 78 supporters van het Sportakoord
– de verenigingen, inwoners en orga-

nisaties - zetten één voor één hun
handtekening onder het akkoord.
Alle supporters kregen van wethouder
Geurts een seizoenskaart waarmee
ze twee jaarlijkse supportersavonden
mogen bijwonen. Ook kregen de supporters de mogelijkheid om zich in
te schrijven om mee te denken over
het genietlidmaatschap, de Horster
Sportkaart, de Horster Sportprijs en
Sporten en bewegen voor iedereen. Ideeën die ontstaan zijn tijdens het opstellen van het Horster
Sportakkoord. Ook kunnen de supporters nog nieuwe ideeën indienen.
In april wordt hier verder vervolg aan
gegeven.

Maar daar willen Olivia en Luc middels
een petitie weerstand tegen bieden.
Volgens hen staan de bomen al meer
dan dertig jaar in de straat en bieden
ze een toevluchtsoord voor een groot
aantal vogels en insecten. Luc is voor
behoud van de huidige bomen. “Het is
een prachtige groene wijk die verschillende insecten en dieren aantrekt.
Dat vind ik belangrijk. Vijftien jaar
geleden hebben wij bewust gekozen
om in deze straat te gaan wonen.”
Volgens Luc willen enkele bewoners van de straat de hoge bomen
laten vervangen door kleinere zodat
ze zonnepanelen op de daken kunnen leggen. “Ik vind zonnepanelen
geen reden voor het kappen van de
huidige bomen. Bomen houden de
warmte tegen in de zomer. We willen
de natuur behouden.” De overlast die
de bewoners ervaren van de bladeren
en bladluizen vindt Luc wat overdreven. “Bladeren geven maar een korte
periode van één of twee weken overlast. Daarnaast veroorzaakt elke boom

in welke vorm dan ook overlast door
bladverlies.” De straatbewoners die
overlast ervaren van de huidige bomen
laten weten niet benaderd te zijn
voordat de petitie is gestart. Ze willen
graag anoniem een reactie geven en
duidelijk maken dat ze de natuur in de
straat absoluut willen behouden, maar
wel in een andere vorm. “Deze soort
boom geeft veel overlast door bloesem en bladluis. Het beïnvloed ons
leven. In de zomerperiode hebben we
dagelijks last van een plaklaag op de
stoep of op de auto. We kunnen door
de bomen niet genieten van het buitenleven”, aldus een bewoner. Ook legt
hij uit dat door slecht onderhoud van
de gemeente de bomen zo hoog zijn
geworden, dat ze in de zomer niet in
de tuin kunnen genieten van de zon.
“Toen we in de straat kwamen wonen,
was de overlast in balans. Die jaren
daarna heeft de gemeente de bomen
dermate slecht onderhouden, waardoor ze flink en scheef zijn gegroeid.
Sinds dat wij dit gemeld hebben,

probeert de gemeente er wat aan te
doen, maar het is onmogelijk om het
nog goed te krijgen. We hebben een
tijd geleden een enquête onder de
bewoners gehouden en daaruit bleek
dat zo’n 80 procent voor het vervangen de bomen is. Wij willen graag in
gesprek gaan met de hele straat om
een oplossing te vinden. Groen hoort
in de straat, maar niet dit type boom,
die hoort buiten de bebouwde kom.”
Luc is inmiddels benaderd voor een
gesprek met de straatbewoners om
te praten over de problemen met de
bomen. “Het laatste wat iedereen wil
is verdeeldheid krijgen in de straat.
Dus Olivia en ik zullen dit gesprek
zeker aangaan.” De gemeente Horst
aan de Maas buigt zich nog over deze
kwestie. Zij onderzoekt of de bomen
gerooid dienen te worden en vervangen worden door nieuwe en diverse
soorten of dat de huidige bomen blijven staan.

De volgende stap is het aanstellen van een taalcoördinator en een
taalconsulent die in beide gemeentes worden ingezet. Vanuit de provincie ontvingen beide gemeentes
een subsidie van 30.000 euro voor
de periode van 1 november 2019
tot en met 31 december 2021.
Gemeente Horst aan de Maas en
gemeente Venray dragen beide nog
eens 23.000 euro bij. Gemeente
Horst aan de Maas telt ruim 2.500
laaggeletterden. Het project heeft
als doelstelling dat aantal terug te
dringen.

Rectificatie

Binnen- en buitensportaccommodatie VC Trivia
In het artikel ‘Leden voetbalvereniging AVV America zetten wethouder buitenspel’ in week 48 stond een fout.
De voorzitter van VC Trivia spreekt
in het artikel dat hij binnen- en buitensport op één terrein niet werkt.
Het volgende het er moeten staan:
Indien een gezamenlijk sportpark
voor het cluster America, Meterik
en Hegelsom, waar VC Trivia wel
achter staat, niet verwezenlijkt kan

Petitie voor behoud bomen
Olieslagerstraat Sevenum
Olivia en Luc, bewoners van de Olieslagerstraat in Sevenum, hebben een petitie gestart voor het behoud van
de bomen in de straat. De rij bomen die in de Olieslagerstraat staan, veroorzaken voor straatbewoners overlast door bladverlies en bladluizen. Hierdoor willen enkele buurtbewoners dit type boom laten vervangen
door een ander soort.

Subsidie

VOOR AL UW

worden door welke omstandigheden dan ook, dan moeten we de
binnensportaccommodatie loskoppelen van de buitensportaccommodatie. VC Trivia ziet zeker voordelen
als verschillende sporten op lange
termijn, op een sportlocatie beoefend kunnen worden.
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TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Mini
kerstboom

Picea glauca
‘Conica’.
Ø 17 cm.
Per stuk

Actie

6.59

4.99

ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl

Tekst: Jeanine Hendriks

WK 49. GELDIG VAN 05-12 T/M 11-12. OP=OP
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Treur niet om mij, want zo is het leven
nu eenmaal. Hef het glas, zoals ik dat
vaak deed met een lach en een traan
en dan gewoon weer verder gaan.

Jan Wilhelmus Heinekamp
Echtgenoot van

Barbara Heinekamp-Góralska
Rheden,
21 mei 1945

Horst,
28 november 2019

Een laatste groet aan allen, die mij tijdens mijn leven genegenheid, vriendschap, liefde en hulp hebben gegeven, mijn hartelijke
en welgemeende dank hiervoor.
Jan heeft zijn lichaam ter beschikking van de wetenschap gesteld
dus geen crematie, begrafenis, pracht, praal, bloemen of toespraken. Echter t.z.t. een bezoekje, kaartje, of telefoontje naar Barbara
wordt zeer op prijs gesteld. Het gaat jullie goed allemaal,
mijn zorgplicht houdt nu op, ik blijf echter waken.
Correspondentieadres:
Barbara Heinekamp-Góralska
Lindelaan 324 6043 GN Roermond

Deze paardenman is niet meer….
Afgelopen week hebben wij afscheid moeten nemen
van ons erelid

Bèr van der Coelen
Hij is vanaf het prille begin lid van onze vereniging geweest,
tot het einde toe. Jarenlang actief als commandant,
nauw betrokken bij de jeugd.
Gehuldigd door de landelijke ruiterbond.
Altijd interesse in de sport. Vaak was hij op de concoursen
te vinden en altijd in voor een praatje.
Bèr, zo rustig als je geleefd hebt, zo snel heb je ons verlaten….

Bestuur, leden en oud-leden van
“De Paardenvrienden” America

Wij zijn dolgelukkig
met de geboorte van ons
dochtertje en zusje


Maité

1 december 2019
Dochter van
John & Ilona Thijssen-Lenssen
Zusje van Damián en Manuel
Mgr. Aertsstraat 29
5866 BG Swolgen

Geboren

Pim
1 december 2019
Zoon van
Sergej Lojko en
Lotte Verdellen
Lief broertje van Joos
Zwaanen Heike 8
5973 PV Lottum
Geboren op
28 november
2019

Sem
Dochter en zusje van
Anouk Raedts en
Guus van den Broek, Fer
Drie Kooienweg 24
5977 NL Evertsoord

Geboren

Teun
27 november 2019
Zoon van
Erik Stappers
en Marieke Weijs
Herstraat 48
5961 GK Horst

Rudy Tegels nieuwe
wethouder
Horst aan de Maas
Wonen

Op de kaart

Wat voor hem belangrijk is: “Ik wil
midden tussen de inwoners van
Horst aan de Maas staan. Ik wil
horen wat ze willen en ga kijken wat
ik voor hen kan bereiken.” Tegels
krijgt in zijn portefeuille wonen,
economie, ruimtelijke ordening,
grondexploitaties, economie en agribusiness en structuurvisie.
“Vooral op het gebied van wonen
is de laatste tijd wat te doen hier in
Horst aan de Maas, kijk maar naar
de onlangs gehouden dorpentour.
Zo goed mogelijk bouwen voor een
nieuwe generatie, dat vind ik heel
belangrijk.”

Wat Tegels volgens hem sterk maakt
als wethouder is zijn combinatie in
kennis op gemeentelijk en provinciaal niveau, het bedrijfsleven en het
verenigingsleven in deze gemeente.
“Ik wil al deze aspecten gebruiken om
Horst aan de Maas sterker te maken
en beter op de kaart te zetten in de
regio Noord-Limburg. Door mijn netwerk in te zetten, ga ik dat voor elkaar
krijgen.” Als alles volgens plan verloopt, wordt Tegels begin februari
2020 beëdigd. Vostermans treedt eind
januari af als wethouder.

Medewerkers alert

Opnieuw winkeldiefstal
Jumbo Sevenum
Opnieuw een aanhouding voor winkeldiefstal bij Jumbo Phicoop
Sevenum. Maandag 2 december werd voor de vierde keer in drie
weken tijd een aanhouding verricht. Directeur Jumbo Phicoop
Sevenum Rob Geurts baalt van de diefstallen, maar is blij met het
alert handelen van het personeel. Dat heeft ertoe geleid dat ook de
persoon afgelopen maandag is aangehouden.
Geurts vertelt dat de vier personen
die zijn aangehouden de afgelopen drie weken hebben geprobeerd
om met spullen voorbij de kassa te
lopen. “Het personeel heeft zeer
alert gehandeld. Er zijn meteen
andere mensen bijgekomen, waardoor geen onveilige situaties zijn
ontstaan.” Geurts verwacht dat het
niet de laatste keer zal zijn. “Ik denk
dat het nog wel vaker gaat voorkomen, maar we zijn er alert op.”

Maatregelen

Herinner mij niet in sombere dagen,
herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Winterse sfeermarkt diverse
(ook kinder-) activiteiten bij Pluk en
theetuin in de 7e Hemel, Belgenhoek 7,
Grashoek. 14&15dec 11u tot 17u.

Sindy Schipper
Sindy is 52 jaar geworden.
partner van

Yvonne Vos

Benny en Berry
Christel en Harold

Dag én nacht bereikbaar!

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

De crematie van Sindy heeft plaats gevonden op
donderdag 28 november in crematorium Boschhuizen in Venray.

Opruiming. Diverse kleurproducten.
www.mayproosten.nl
Trap bekleden voor € 350,00 incl.
tapijt, zijkanten + leggen. Bel 06 16 37
45 14 Woningstoffeerderij vd Broek.
Garageverkoop Zaterdag
7 december van 9.00 tot 17.00 uur
Prins Bernhardstraat 51 Horst.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Yoga en klankschalen zondag 15
december van 10.00-13.00 uur.
Inlich. jeanne.verdellen@hotmail.com
of 06 46 32 00 29, ook als cadeaubon.
T.k. 50mtr drainageslang diam. 100
mm met pp450 omwikkelt, geschikt
voor hemelwaterafvoer. Prijs €100
tel. 06 15 11 13 40 Broekhuizenvorst.

Extra maatregelen worden er voorlopig niet genomen. “We hebben
al een rugzakverbod in de winkel.
Daarnaast kunnen we met camera’s
natuurlijk veel. Zelfs kentekens van
auto’s kunnen we herleiden”, zegt
hij. “Verder is het bewustzijn onder
medewerkers nu ook groter waardoor we het eerder traceren.”

Cijfers
Geurts stelt dat vier winkeldiefstallen in drie weken erg veel is voor
de winkel uit Sevenum. Landelijk
gezien hebben Nederlandse winkeliers in 2018 1,8 miljard euro
verloren aan winkeldiefstal. 600
miljoen euro wordt besteed aan het
bestrijden van winkelcriminaliteit.
Dat brengt het totale bedrag op 2,4
miljard, dat neerkomt op 1,9 procent van de totale jaarlijkse omzet.
Winkeliers berekenen de diefstallen
door in hun prijzen, waardoor het
de Nederlander gemiddeld 139 euro
per jaar extra kost. Dat blijkt uit de
studie Retail Security in Europe die
is uitgevoerd door onderzoekers
van de Universitá Cattolica del Sacro
Cuore uit Milaan.

Tekst: Robert Hesen

uit vaar t verzorging

John van Hoften

23 november 2019
van Blitterswijckstraat 14, 5961 ST Horst

Tekst: Niels van Rens

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

De Hôrster Popkwis is terug
De Hôrster Popkwis komt terug. Dat maakte de organisatie
bekend. Teams kunnen zich weer inschrijven om mee te doen aan
de muzikale quiz. Deze wordt gehouden op zaterdag 11 januari in
OJC Niks in Horst.
Het evenement werd van 2008
tot 2013 door gemiddeld dertig
teams bezocht. Ze streden op de
gouden elpee. Het evenement
werd elk jaar in ’t Gasthoês in
Horst gehouden. Na een aantal
edities stopte de organisatie met
het organiseren.
Daarna werd het evenement
opgepakt onder de naam Popslag.
Vorig jaar stopten zij. Het leek
erop dat er dit jaar geen muziekquiz georganiseerd zou worden,

totdat daar toch weer De Hôrster
Popkwis het leven zag.

Programma
In OJC Niks wordt deze editie de
muziekkennis getest. Verder wordt
het een avond met live-muziek,
een live-column, een interactieve
publieksronde en een afsluitfeest
verzorgd door deejaycollectief De
Vinylzuchtige Types. Deze editie
minder plek dan normaal: twintig
teams.

07

0512 \ nieuws
HALLO op reis

HALLO op reis

Marlies en Nicole in Boedapest

Toon en Will in Vietnam
Toon Martens en Will Jacobs uit Swolgen zijn onlangs op vakantie geweest naar Ha Long Bay in Vietnam.
De twee hadden een exemplaar van de HALLO in hun tas gedaan om eens rustig het Horster nieuws te
lezen. Uiteindelijk zijn de twee de HALLO helemaal vergeten. Toen ze tijdens een minicruise in Ha Long Bay
terechtkwamen, zagen ze het blad weer in een zijvakje zitten en besloten ze om het blad op de boot te lezen.
Natuurlijk moest dat moment vastgelegd worden.

Marlies Geurts en Nicole van den Bosch maken samen elk jaar stedentrips. Vorig jaar was Krakau aan de beurt en een editie van HALLO was
uiteraard mee. Helaas vergaten de dames een foto te maken. Ook in
september in Riga zijn de dames het vergeten, maar dat maakten ze
goed in Boedapest. “Wat een prachtige stad, zoveel cultuur en historie,
maar ook chique koffiehuizen en hippe ruïnebars. We kwamen ogen en
tijd tekort”, aldus de dames. De foto met de HALLO is gemaakt op de
Gellèrtberg met een uitzicht over de Donau.

HALLO op reis

Eric, Thijs, Twan en Hans in Schotland
Eric Seuren, Thijs Kuipers, Twan Versteegen en Hans Boots zijn onlangs op vriendentrip geweest naar het
eiland Islay in Schotland. Het zijn echte levensgenieters, het betrof geen zonvakantie aan het Schotse
strand, maar een whiskyreis. De vier mannen namen de HALLO mee en schoten deze foto bij de ferry.

HALLO op reis

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

America rondom Hofweg € 8,00
Sevenum rondom Steeg € 11,00

Maria, Jos, Roob en José in Polopos
De stellen Maria en Jos Rutten en Roob en José Hendriks uit Broekhuizen bezochten onlangs het Spaanse
dorp Polopos. Het dorp is vooral bekend vanwege het tv-programma op RTL4 Het Spaanse Dorp Polopos
waarin stellen de strijd aangaan in een dorp om zo goed mogelijk in te burgeren en uiteindelijk een bestaand
huis te verbouwen. Demi en Daniël, de schoondochter van de familie Rutten, zorgden voor het onderkomen
van de twee bezoekende stellen. Tijdens het bezoek aan de winkel van Demi gingen ze op de foto met de
HALLO. Maria, Jos, Roob en José maakten ook kennis met Johnny en Juani die nog steeds bezig zijn met het
verbouwen van hun huis. Ook het kunstenaarsechtpaar, Wijnand en Thysa, is nog volop aan het werk.

bedragen per week

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

08

jongeren \ 0512

15-vragen aan

Karl Strube Horst
Dag of nacht?
Ik ben echt een nachtmens.
’s Nachts heb ik gewoon veel meer
energie dan overdag. Het kost minder energie om te gaan slapen dan
om wakker te worden. Ik heb ook
geen moeite met een nachtje doorhalen.

Geloof je in buitenaardse wezens?
Ja, ik geloof wel dat er iets van
leven bestaat in de ruimte, maar
ik denk niet dat deze wezens zijn
zoals in de meeste scifi-films wordt
gesuggereerd. Er zijn bacteriën
gevonden op Mars, dus het zou gek
zijn als er dan nergens anders leven
bestaat.

Ben je meestal te vroeg, precies
optijd of te laat?
Ik ben meestal véél te vroeg of
net op tijd. In Duitsland is het echt
heel onbeleefd als je ook maar één
minuutje te laat bent. Dus ben ik
met het idee opgegroeid dat ik altijd
ruim op tijd moet zijn. Dat is nog een
overblijfsel uit de Duitse cultuur.

Ben je introvert of extravert?
Ik denk dat ik zeker wel extravert
ben. Ik heb geen moeite met nieuwe
vrienden maken en ik vind het ook
enorm leuk om met anderen te praten.

Wat was de grootse beslissing die
je onlangs hebt genomen?
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Karl Strube
17 jaar
Horst
Dendron College

Kat of hond?
Ik kies sowieso voor een hond. Ik
heb altijd honden gehad. Met een
hond kun je tenminste leuke dingen
doen en een hond heb je een soort
van nodig. Een kat doet gewoon lekker zijn eigen ding.

Wat was je eerste gedachte toen
je vanmorgen opstond?
‘Ah, neeeeh. Nu al?’ Ik had niet per
se slecht geslapen, maar ik heb last
van een soort winterdipje. In het
donker opstaan vind ik echt heel
naar.

Hoe zou jij je eigen biografie
noemen?
‘Een beetje gek maar voor de rest
wel oké.’ Ik ben een beetje verstrooid en doe soms gekke dingen.

Zo kan het zijn dat ik bijvoorbeeld
voordat ik ga werken ik eerst nog vijf
keer op en neer moet lopen naar
mijn kamer omdat ik iets vergeten
ben of iets anders mee wil nemen.

Wat voor reis zou je ooit nog
willen maken?
Het lijkt mij gewoon gaaf om overal
zo’n beetje geweest te zijn, om van
ieder continent iets gezien te hebben.

Heb je een bijbaan?

@ hôrsmemes
Elke week geeft @horsmemes zijn visie op Horst aan de Maas

Ik heb een bijbaan. Ik ben vakkenvuller bij een supermarkt in Sevenum.
Ik vind mijn werk erg leuk omdat
ik veel contact heb met klanten. Ik
vind het erg leuk om met mensen te
praten. Zo gaat de tijd ook een stuk
sneller voorbij.

Optimist, pessimist of realist?
Diep van binnen ben ik erg pessimistisch, vooral omdat ik dan
nooit teleurgesteld kan worden en
geen valse hoop kan hebben. In de
wereld gebeuren zoveel slechte dingen, daarom vraag ik soms me af:
waarom zou er nu iets goeds gebeuren? Als je al op het laagste puntje
zit kun je alleen nog maar omhoog
gaan.

Mijn grootste beslissing was om in
Horst aan de Maas te komen wonen
en mijn school hier af te maken.
Omdat ik de sfeer hier veel beter
vind dan in de stad waar ik ben
opgegroeid heb ik na lang en veel
nadenken besloten hier te blijven
wonen.

Wat is je droombaan?
Ik wil graag dokter worden om mensen te helpen en genezen als ze
ziek zijn. Ik denk dat dit één van de
grootste bijdragen is die je als persoon in de maatschappij kan hebben.
Ik wil me, wanneer ik een arts ben,
opgeven voor een programma zoals
Artsen zonder Grenzen.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefst doe ik iets samen met
vrienden. Het maakt niet uit of het
gewoon een film kijken of uitgaan is.
Als het maar gezellig is.

Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo knap willen zijn?
Ik zou liever twee keer zo slim willen zijn, dan kan ik een goede baan
krijgen en heel veel geld verdienen.
Waarmee ik dan plastische chirurgie
kan betalen en ik toch nog heel mooi
kan worden.

Hoi

Column

Zwarte pieten
Sinterklaas is weer in het land.
Samen met zijn nieuwe paard
en al zijn pieten. Wie heeft dat
dan ook bedacht? Een nieuw
paard van Sinterklaas? Maar
die zwartepietendiscussie, dat
is pas een gedoe.
Mensen die normaal niets met de
politiek doen die nu wel opeens
gaan bemoeien in die discussie. En waarom? Nederland is een
vrij land met haar eigen tradities.
Nederland was volgens mij het
eerste land dat het homohuwelijk
legaliseerde. Over het algemeen
zijn Nederlanders heel erg vrijgevend en gastvrij. Buiten Geert
Wilders is er niemand die zich
openbaar stoort aan andere bevolkingsgroepen. Ondanks dat ik het
ermee eens ben dat Nederland
vrij is en er vooral andere culturen
mogen zijn, ben ik het niet eens
met de pieten. Het is al jaren een
traditie. En het gaat te ver.
Sinds dat kleinere groepen steeds
meer vrijheid krijgen en geaccepteerd worden gaan ze echt te ver.
Alsof de kleinere groepen nu meer
recht hebben op bepaalde dingen
dan de grote groep. En begrijp me
niet verkeerd, de grote groep hoeft
ook niet meer recht te hebben dan
de kleine groep. Ik vind dat iedereen juist dezelfde rechten zouden
moeten hebben. Maar om een kinderfeest zo uit te buiten en er zo’n
politiek schandaal van te maken
is toch nergens goed voor? Als je
het echt een groot probleem vindt,
vier dan geen Sinterklaas. Kinderen
hebben niet eens door dat Zwarte
Piet als racisme gezien kan worden. Totdat je ze het duidelijk gaat
maken met al die demonstraties
en discussies. Toen ik jonger was,
heb ik het ook nooit zo gezien. En
ik denk dat als ik de pieten zou
zien veranderen dat het dan een
stuk duidelijker wordt voor kinderen dat Sinterklaas misschien niet
is wie hij is. Want waarom zouden
de pieten veranderen? Daar horen
volwassenen toch geen invloed op
te hebben? Voor kinderen zijn dat
standaard mensen. Laat de pieten
voor wat het is en geniet met je
kinderen van Sinterklaas.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen in je leven?
Afgelopen jaar was ik voor het eerst
in Nederland als uitwisselingsstudent. Ik heb hier in één jaar zoveel
van de cultuur geleerd en zoveel
leuke dingen gedaan dat ik dit heel
graag zou willen overdoen.
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Tekst: Teun van Zon
Beeld: Jos Derks

Fijne pakjesavond!
Jélena
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Netwerkbijeenkomst
Armoede in Kronenberg

Bellissimo Kapsalon
Bedrijf:
Eigenaar:
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Sector:
Start:

In de vierde netwerkbijeenkomst van de gemeentelijke werkgroep
Armoede Tevens geeft Ann Phillipsen uitleg over eenzaamheid na het
overlijden van haar man. Ook volgt er een presentatie over het organiseren van activiteiten om armoede en eenzaamheid in het dorp of de wijk
tegen te gaan. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 10 december vanaf
19.30 uur in gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg.

Bellissimo Kapsalon
Bakiro
Herstraat 1a, Horst
06 87 95 29 72
Bellissimokapsalon@outlook.com
Kapper
04 november 2019

Activiteiten:
Het product dat Bellisimo gaat aanbieden is het knippen en scheren
van baard en haar. Op een trendy
en professionele manier en met de
nieuwste technieken. Bellissimo
Kapsalon loopt mee met de nieuwste
haarmode en luistert naar de wens
van de klant, zodat de klant met een
mooi geknipte haarbeurt en een goed
gevoel de kapsalon verlaat. Dit geldt
ook voor kinderen; er zijn kinderen die bang zijn voor de kapper.
Bellissimo Kapsalon heeft eigen technieken om het kind een vertrouwd
gevoel te geven zodat hij/zij op een
rustige manier geknipt kan worden.

Doelgroep:
De doelgroep is jongens en heren
van alle leeftijden.

Onderscheidend vermogen:

onderscheiden van de andere kappers en daarom hebben zij ook gekozen voor het knippen en scheren/
verzorgen van baarden en lopen zij
mee met de haartrend. Hun tarieven zullen een stuk lager liggen
ten opzichte van de concurrenten.
”Bellissimo Kapsalon heeft een passie voor haren knippen en vindt
het leuk om verschillende soorten
haarstijlen uit te proberen en zeker
om met de mode mee te gaan.”
Daarmee gaat Bellissimo zichzelf
onderscheiden van andere kapsalons,
zodat de klanten de eigenaar en haar
zaak gaan onthouden. Door ook te
kiezen voor het knippen, verzorgen
en scheren van baarden, met daarbij
een mooie aangeklede kapperszaak
is de zaak uniek. Daarbij biedt de
kapperszaak ook nog aan om eventueel overtollige haartjes weg te halen
met de touwtjestechniek.

Bellissimo Kapsalon wil zich graag

Ann Philipsen uit Helden opent de bijeenkomst. Ann, moeder van drie kinderen, trouwde toen ze 19 was en werd
tien jaar later weduwe. Na verloop van
tijd ging ze op zoek naar verdieping
en zingeving, waarover ze nu schrijft
en toneelstukken maakt. In haar persoonlijke uiteenzetting staat het ‘alleen
in het leven staan’ en de bijkomende
eenzaamheid centraal. En dit alles in het
Heldens dialect.
Na deze opening wordt door Piet Linders
uitgelegd hoe in de Norbertuswijs

in Horst is gestart met een activiteit
gericht op ontmoetingen voor mensen
in eenzaamheid en armoede. Stichting
Naoberzorg Nederland richt zich op
nieuwe of bestaande initiatiefgroepen die ‘iets willen doen voor hun dorp
of wijk’. Zij illustreren hoe zij kunnen
ondersteunen bij het organiseren van
activiteiten als deze. Vervolgens gaan
we met geïnteresseerden in gesprek
over wat er nodig is om over te gaan tot
het organiseren van ontmoetingen voor
mensen in armoede en eenzaamheid.

Certificaten en AED in Sevenum
Burgemeester Palmen reikte op maandagavond 2 december aan 25
KBO-leden een certificaat uit voor het succesvol volgen van de cursus
Reanimatie en AED in De Hoêskamer in Sevenum. De cursus werd mogelijk gemaakt door de actie van 3FM Serious Request.
KBO Sevenum gaf tennisvereniging
Apollo ’69 een AED met bijhorend
onderhoudscontract van 5 jaar. Omdat
er bij De Wingerd al een AED hangt,
werd deze symbolisch aan het bestuur

van Apollo ’69 geboden. Zij gaan ook
een cursus organiseren. Ook tafeltennisvereniging Seta en voetbalclub
Sparta ’18 zijn bezig met het realiseren
van cursussen.

Oh, zit dat zo!

Funda en Tinder
Funda is eigenlĳk een soort Tinder, maar dan voor huizen. Mogelĳke kopers checken eerst de foto’s. Spreken de foto’s niet aan?
Dan klikken kopers verder naar het volgende huis. U heeft maar één kans op die eerste indruk.
foto’s waar we zo mooi mogelijk
voor de dag komen. Want we
weten inmiddels, wanneer de foto
niet goed is, dan is het swipen
naar de volgende. Zo gaat het ook
op funda.nl

Daarom is het zo belangrijk dat
je makelaar uitstekende foto’s
gebruikt om het huis van jou als
klant op te laten vallen. Nu meer
dan ooit. Ook in contacten tussen
mensen, beoordelen we elkaar
binnen enkele seconden, enkel op
basis van het uiterlijk. Op Tinder en
andere dating-apps plaatsen we
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Het zoeken naar een huis begint
bijna altijd online met het ‘gluren’
op Funda. Veel Nederlanders
vinden het heerlijk om online
rond te kijken. Vaak hebben ze
nog niet eens de intentie om ook
echt een huis te kopen, maar
als ze dan de foto zien van dat
ene huis op Funda. Uw huis.
Komen ze dan toch stiekem in de
verleiding om hun huidige huis in
te wisselen?
Al is een te verkopen object nog
zo prachtig in het ‘echt’, wanneer
dat niet te zien is op de foto,
klikt de consument direct door
naar de volgende. Foto’s zijn

een doorslaggevende factor in
of en hoe snel een object wordt
verkocht. Zelfs in een krappe markt
als deze, helpen goede foto’s om
meer geïnteresseerden binnen
te krijgen en daarmee dus meer
biedingen en uiteindelijk die ene
ideale koper.
Nog een laatste foto-tip.
De belangrijkste foto is de
‘hoofdfoto’. De foto die in het
overzicht staat met de andere
huizen. Laat het object hier van de
beste kant zien. Gaat het om de
buitenkant of toch de binnenkant?
Is de tuin, de mooie omgeving of
de binnenkant uw unique selling
point?
Is er een match? Dan is het
tijd voor de eerste ‘date’ zodat
potentiële koper en huis elkaar
echt leren kennen. Succes.
En vergeet niet dat in dat geval

echt geldt: ‘looks do matter’,
neem dus geen genoegen met
minder, kies voor een makelaar
die werkt met een professioneel
fotograaf.

Door: Dennis Holthuijsen,
Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg

www.intermakelaars.com

NIEUW IN HORST
Knipbeurt heren
E 13,00
Knipbeurt kinderen

Binnenkijken bij...

Column

Vakantie...
“Mevrouw de directeur, mag ik
tussen kerst en Nieuwjaar óók
twee weken vakantie?” Dat was
een vraag die ik kreeg van een
mevrouw die al twee jaar in Ter
Peel verblijft. Vakantie is een
periode waarin je je de dagelijkse activiteiten staakt en vrij
bent van verplichtingen van
studie of werk. Na afloop vertellen wij elkaar dan de vakantieverhalen, gaan wij weer
uitgerust aan het werk en de
kinderen weer naar school.
Normaal toch.
Niet helemaal als je in de gevangenis verblijft. De meeste vrouwen
in Ter Peel werken 52 weken per
jaar vijf (halve) dagen per week,
met uitzondering van de feestdagen uiteraard. Werken in Ter Peel
betekent werken op ons terrein
in de wasserij, in de winkel, in de
arbeidszaal, in de schoonmaak, in
de catering of als afdelingsreinigster.
Werken heeft een functie binnen
de detentie. Het zorgt ervoor dat
de vrouwen een zinvolle daginvulling hebben, verantwoordelijkheid
nemen, kwaliteiten van zichzelf
ontdekken, leren samenwerken en
een dag- en nachtritme krijgen of
blijven houden. Allemaal zaken die
helpen om op een goede manier
terug te keren in de maatschappij. 70 procent van de vrouwen in
detentie is moeder en ondanks dat
ook hun kinderen reguliere schoolvakanties hebben, merken zij hier
niets van.
De dagelijkse routine gaat binnen de gevangenis namelijk altijd
door en de vrouwen werken iedere
dag opnieuw voor minimaal 0,76
en maximaal 1,14 euro per uur.
Werken in de gevangenis is niet
vrijblijvend en als je veroordeeld
bent en een gevangenisstraf hebt
gekregen van de rechter; dan
moet je volgens de penitentiaire
wet werken. Het antwoord op het
vakantieverzoek was dus, nee.
Geen onderbreking van de dagelijkse activiteiten behalve op feestdagen. Geen extra verlof tot de
dag dat de arbeid binnen de muren
vervangen wordt voor arbeid buiten de gevangenis.
En pas dan begint voor de vrouwen
van Ter Peel wellicht ooit weer de
tijd van de vakantieverhalen.

tot 10 jaar

E 11,00
Herstraat 1a Horst • (06) 87 95 29 72 • bellissimokapsalon@outlook.com

(06)123 689 65

www.poelselektrotechniek.nl

Carla Wijnhoven
Penitentiaire Inrichting Ter Peel
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Tuinvogels herkennen

Vogelwerkgroep ’t Hökske 25 jaar
De Vogelwerkgroep ’t Hökske viert in 2020 haar 25-jarig bestaan. Vooruitlopend op een jaar met allerlei
activiteiten onder de naam ‘25 jaar musse kieke’, begint de groep met een bijeenkomst om de meest voorkomende tuinvogels te leren kennen. Deze avond wordt gehouden op maandag 9 december om 20.00 uur in de
Sevewaeg in Sevenum.
Aan de hand van foto’s en geluiden van vogels, lopen enkele ervaren vogelaars binnen de werkgroep
de meest voorkomende vogels door.
Van de merel tot heggemus en gaai
tot grote bonte specht; ruim twin-

tig vogels passeren de revue. Verder
wordt er ingegaan op de werkwijze
van de tuinvogeltelling. Op welke
wijze tel je vogels, hoe hou je de score
bij, welke valkuilen kom je tegen bij
de telling en waar stuur je de gege-

vens naar toe na de telling? Met deze
kennis op zak kan iedereen meedoen
met de Nationale Tuinvogeltelling
van 24 tot en met 26 januari 2020.
Deelname is gratis.

Landelijke actiedag Voedselbank

Drie jubilarissen
St. Caecilia America
Peter Janssen en Hans van den Munckhof werden tijdens het
Caeciliafeest van Muziekvereniging St. Caecilia in America in het
zonnetje gezet. Peter Janssen werd gehuldigd vanwege zijn 40-jarig
lidmaatschap en Hans van den Munckhof voor zijn 50-jarig lidmaatschap. Ook Jan Derix (foto) werd gehuldigd. Hij zit 70 jaar bij St.
Caecilia. Hij wist onder meer twee keer het Wereld Muziek Concours
te winnen. Hij ontving een cadeau en het speldje van de muziekbond
met drie zirkonia.

Kienavond Trefhove
Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray organiseert op zaterdag
14 december haar jaarlijkse kienavond. De locatie is clublokaal
Trefhove aan de Wittebrugweg in Horst.
Hier zijn verschillende prijzen te
verdienen en er wordt een tombola
gehouden. Geparkeerd kan worden
op de parkeerplaatsen van sport-

vereniging Wittenhorst. Het evenement begint om 20.00 uur en om
19.15 uur is de zaal open.

Van Duren Groenservice
zoekt nieuwe collega!
Door de continue groei in onze uitgebreide klantenkring
zijn wij op zoek naar een nieuwe (fulltime/parttime) collega
die ons team komt versterken

Zelfstandig Hovenier
Allround Hovenier
Wat VRAGEN we van JOU?
• Opleiding en bij voorkeur al
ervaring in hovenierswerk
• Man/vrouw
• Fulltime/parttime
• Leeftijd: zo jong/oud
als je je voelt
• MBO werk- en denkniveau
• Collegiaal en betrouwbaar
• In bezit van rijbewijs B(E)
• Een goed humeur...

Wat BIEDEN we aan JOU?
• Afwisselend werk (aanleg,
renovatie en onderhoud)
• Continuïteit bij een groeiend
bedrijf met een jarenlange
reputatie:
- 9,3 op hoveniernederland.nl
- Tuinkeur-gecertificeerd
- SBB-erkend Leerbedrijf
• Zelfstandig werk in een veilige
omgeving
• Prima arbeidsvoorwaarden

Heb je interesse of wil je gewoon eens een dagje met ons meelopen,
neem dan gewoon contact op via 06 - 29240433
of info@vandurengroenservice.nl
Maasbreeseweg 12B, Panningen
Tel. 077 - 720 19 95
www.vandurengroenservice.nl

De actiedag van de Voedselbanken in Limburg vindt dit jaar plaats op zaterdag 7 december. Voedselbank
Limburg-Noord staat dan in de gemeenten Horst aan de Maas, Venray, Gennep en Bergen in diverse supermarkten om spullen in te zamelen.
Het doel van de actie is om de
magazijnen weer vol te krijgen met
lang houdbare producten, zodat
de Voedselbank weer een buffer
heeft voor de komende maanden.
Voorbeelden van lang houdbare producten zijn producten in blik of glas,

pasta’s, koffie, enzovoorts. Ook zamelt
de Voedselbank non-food producten
in zoals wasmiddel en schoonmaakproducten. De Voedselbank LimburgNoord zorgt ervoor dat er iedere week
meer dan 170 ondersteunende voedselpakketten samen worden gesteld

voor degenen die niet zelf in hun eerste levensbehoefte kunnen voorzien.
Iedereen kan een aanvraag doen om
voor een voedselpakket in aanmerking
te komen.

Tonpraters en verschillende optredens

Kletsavond in Griendtsveen

Carnavalsvereniging De Klotbultjes uit Griendtsveen organiseert op zaterdag 18 januari haar jaarlijkse
Kletsavond. Verschillende artiesten en tonpraters treden op in gemeenschapshuis De Zaal in Griendtsveen.
Na de aftrap van de ellufde-vande-ellufde en het prinsenbal en
Griendstveen Got Talent organiseert
De Klotbultjes het volgende evenement. Voor de 33e keer reizen verschillende artiesten af naar het dorp.
De aftrap van de Kletsavond begint
om 19.30 uur. Het is volgens de orga-

nisatie ‘een avond vol gecombineerde
Limburgse, Brabantse en lokale gezelligheid’.

Tonpraters
Naast muzikale optredens treden ook een aantal tonpraters aan.
Achtereenvolgens komen in de

ton: Jorlan Manders, Boy Janssen,
Wichard de Benis, Dirk Kouwenberg,
Frank Schrijen en Rob Scheepers.
De avond wordt afgewisseld met
lokale optredens van de dansgardes
van De Klotbultjes en enkele verrassingen. De muzikale omlijsting wordt
verzorgd door Blaaskapel Ragazzi.

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

en en -deuren

horram
Ook voor zonweringen, glasservice,

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

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

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

schoonmaak
nieuwbouw
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

0512 \ enzo
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Geplukt

Floor Hermans Meerlo
Als kind was hij al altijd aan het tekenen. Zijn carrière in de kunstwereld kwam dan ook niet onverwacht. Naast zijn werk als kunstenaar, biedt hij
asielzoekers en arbeidsmigranten in de regio al jaren een dak boven hun hoofd op zijn boerderij in Meerlo. Deze week wordt Florus ‘Floor’ Hermans
(73) geplukt.

lijke omstandigheden. Ik kon ze in
ieder geval een dak boven hun hoofd
bieden.” Hij stond verschillende keren
voor de rechter voor zijn daden, maar
dat weerhield hem er niet van door
te gaan met het opvangen van deze
mensen. Dat sociaal voelende is iets
wat Floor vermoedelijk van zijn moeder heeft. “In mijn jeugd zat er tijdens
het eten vaak een ‘kruujer’ aan tafel
die mee at”, zegt hij. Na het opvangen van asielzoekers, begon Floor
met de huisvesting van Poolse gastarbeiders, ‘avonturiers’, zoals hij ze zelf
noemt. “Dat begon vlak na de val van
de Berlijnse Muur. Polen hoorde toen
nog niet bij de EU, dus ook zij waren
eigenlijk illegaal. Ze mochten hier niet
werken.”

Niet alleen maar
plaatjes maken

Floor werd geboren in Oostrum, als
oudste in een gezin met acht kinderen. Op zijn 7e verhuisde de familie
Hermans naar Broekhuizenvorst, waar
ze in Kasteel Ooijen gingen wonen.
Met 70 hectare grond hadden de
kinderen alle ruimte om buiten te
spelen. “Ik heb geweldig leuke herinneringen aan Broekhuizenvorst”,
vertelt Floor. “Ik heb er ook nog
altijd veel vrienden wonen.” Hij ging
er naar de basisschool, waarna hij
naar de MULO ging. Toen hij die
af had, wist hij niet wat hij wilde.
“Ik heb altijd al getekend en toen

ik niet wist wat ik wilde gaan doen,
namen mijn ouders het initiatief om
me mee te nemen naar kunstenaar
Sef Moonen. Die zei: ‘Stuur die jongen
maar naar de kunstacademie.’” En zo
geschiedde.
Floor ging naar de kunstacademie in
Maastricht. Daar volgde hij het eerste deel van zijn opleiding, waarna
hij in Tilburg afstudeerde van de
opleiding tot tekenleraar. “Toen ben
ik vijf jaar tekenleraar geweest op
drie verschillende scholen”, zegt hij.
Uiteindelijk lag zijn hart toch bij het
zelf tekenen en schilderen, dus werd

Puzzel

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten
met kluit, in pot of gezaagd
kerstgroen gratis
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KERSTBOMEN

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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mensen kon laten participeren op cultureel gebied. Toen begonnen hier op
de boerderij, bij galerie Pachamama
de eerste culturele festivals.”
Roekenbosch in Blitterswijck sloot
echter na een jaar. Een groep asielzoekers kwam toen naar Floor met de
vraag of ze niet bij hem kon komen
wonen. “Op de boerderij is plaats
genoeg, dus ik ben begonnen met
de vrijwillige opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen”,
zegt hij. “Daar kun je van denken
wat je wilt, maar die mensen hebben
vaak te maken met ontzettend moei-

Tekst: Aniek van den Brandt
Beeld: Jos Derks

Sudoku

9

hij autonoom kunstenaar. “Ik dacht:
we zien wel waar het schip strandt.”
Inmiddels is Floor 73 en vaart het
schip nog steeds. Behalve tekenen
en schilderen doet hij nu ook veel
aan fotografie. In zijn werk probeert hij maatschappelijke thema’s
te verwerken. Een van zijn grootste
projecten gaat bijvoorbeeld over de
opvang van illegale buitenlanders in
Nederland. “Begin jaren 90 zaten er
zo’n zevenhonderd asielzoekers in
het toenmalige AZC Roekenbosch, in
Blitterswijck”, begint hij zijn verhaal.
“Ik ben toen gaan kijken of ik die

De opvang van deze mensen presenteerde Floor als een kunstproject.
Een tijd geleden besloot Floor een
groot fotoboek genaamd ‘De aspergestekers’ te maken, waarin hij verslag doet van die tijd. “Ze werkten
toen veelal op kleine familiebedrijfjes in de aspergeteelt”, vertelt hij.
“Ook tegenwoordig is de integratie
van Poolse arbeidsmigranten weer
erg maatschappelijk relevant”, zegt
hij. “Waarschijnlijk mag ik daarom
binnenkort op een integratiebijeenkomst in Broekhuizenvorst een
presentatie geven over mijn boek.”
Floor is dankbaar dat hij dat mag
doen en is trots op de bijdrage die
hij kan leveren. “Als kunstenaar wil
ik niet alleen maar plaatjes maken.
Ik wil functioneren als een medium,
als iemand die iets doet met de
dingen die in zijn omgeving gebeuren.” Ook in de toekomst hoopt hij te
kunnen blijven anticiperen op maatschappelijke thema’s. “Ik heb me ook
aangesloten bij kunstcollectief ZEEN.
Daar ben ik heel blij mee. ZEEN wil
onder andere een kunstwandelroute
organiseren, waar regionale kunstenaars hun werken op billboards kunnen laten zien. Ook dat is weer een
mooie manier om kunst onder de
mensen te brengen.”

Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 18.00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.00 uur
zondag 10.00 tot 16.00 uur
U kunt bij ons pinnen!

M. Direks Boom- en
Plantenkwekerij

Horsterweg 21a, Castenray
tel.: 06-20 22 92 25

www.boomkwekerijdireks.nl
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Raadsavond

Op dinsdag 10 december
vergadert de gemeenteraad
Meepraten
De raadsavond bestaat uit een voorbereidend
gedeelte (waaraan ook burgerraadsleden
kunnen deelnemen) en een besluitvormend gedeelte. Tijdens de voorbereidende vergadering
kunnen inwoners gebruik maken van het burgerpodium (dat mag ook gaan over zaken die niet
op de agenda staan). Wilt u gebruik maken van
het burgerpodium? Neem dan uiterlijk 24 uur
vóór de vergadering contact op met de grifﬁer,

Meer informatie

de heer R. Poels, tel: (077) 477 97 70 of 06 - 51

De openbare vergadering is in de raadzaal

85 28 91 of email: grifﬁer@horstaandemaas.nl

van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.
De besluitvormende vergadering is gepland

Agenda

vanaf 20.00 uur. Afhankelijk van het verloop van

Op de agenda van de besluitvormende verga-

de voorbereidende vergadering kan dit tijdstip

dering staat o.a. de belastingverordeningen,

vervroegd worden.

omroep Horst aan de Maas en het project
Taalakkoord. Meer informatie leest u op de

U kunt de vergadering ook live volgen via

website www.horstaandemaas.nl/raad.

www.horstaandemaas.nl/raad.

Commissie bezwaren en
klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag
10 december 2019 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur

plaats in het gemeentehuis van Horst (in-

Behandeling van bezwaarschrift tegen wei-

gang via hoofdingang). Voor meer informatie

gering correctieverzoek in BRP. De commis-

kunt u contact opnemen met de secretaris

sie brengt advies uit over te nemen besluiten

van de commissie, mevr. A. Schatorje-

op bezwaarschriften. De hoorzitting vindt

Linders, tel. 077 - 477 97 77.

Naar het gemeentehuis?

Maak eerst een afspraak!
Als het nodig is om iets persoonlijk in het gemeentehuis aan te vragen dan moet u eerst een
afspraak maken. Bijvoorbeeld voor de aanvraag van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
Hoe maakt u een afspraak?

onze balie, maar op onze website kunt u altijd

Op onze website horstaandemaas.nl/afspraak

terecht. Veel dingen zijn 24/7 te regelen op

kunt u makkelijk een afspraak maken.

onze website. Bijvoorbeeld een vergunning-

Als u dat toch lastig vindt, kunt u ons bellen

aanvraag, afvalinfo opzoeken of melden dat

of even binnenlopen. We helpen u graag aan

er een verkeersbord kapot is.

een afspraak. U bent van harte welkom aan

Kijk eens op www.horstaandemaas.nl

5 tot 12 december 2019

Werkzaamheden basisschool
Onder de Wieken Meterik
Op donderdag 5 december 2019 wordt gestart met de aanleg van een inﬁltratievoorziening

Gemeente gestopt
met WhatsApp

voor het hemelwater van het schoolplein van basisschool Onder de Wieken in Meterik.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit

De werkzaamheden zullen ongeveer 1 week in

de aanleg van waterdoorlatende tegels, zodat

beslag nemen.

het afstromend hemelwater kan inﬁltreren in

Sinds 1 december kunt u ons helaas geen appje meer sturen.

de ondergrond. Doel van deze maatregel is om

Mogelijke overlast

Nederlandse gemeenten mogen deze gratis berichtservice namelijk niet meer gebruiken

het schone hemelwater af te koppelen van het

De werkzaamheden kunnen enige overlast

voor dienstverlening. Dit heeft WhatsApp kortgeleden besloten.

riool.

opleveren. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Het is op dit moment nog onduidelijk of

Contact met de gemeente

gemeenten over een tijdje wel mogen appen

Veel zaken kunt u direct aanvragen of regelen

via WhatsApp Business. Als dat moge-

via onze website. Natuurlijk kunt ons bereiken

lijk wordt, dan onderzoeken we eerst de

per telefoon, e-mail, brief, social media en

klantvriendelijkheid daarvan. We blijven de

fax. Of loop even binnen. Voor de meeste

ontwikkelingen op de voet volgen.

aanvragen heeft u een afspraak nodig.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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Afgelopen week

Bekendmakingen

bezocht burgemeester
Palmen het echtpaar
Ben en Thea Hendrix-

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Driessen in Grubben-

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

vorst.
Deze nog zeer actieve

America

Kerkstraat /

Nusseleinstraat

St. Lambertusplein

Sevenum

vrijwilligers vierden

De Sondert 37

hun 60 jarig huwelijk.

Broekhuizen

Kronenberg

Steeg 43

Naast de persoonlijke

Hoogstraat 18

Meerweg

Horsterweg 19

felicitaties ontvingen de

Griendtsveen

Lottum

Berghemweg 12

jubilarissen een mooi

Helenaveenseweg 18

Markt

Medegebroekweg ong.

boeket bloemen.

Grubbenvorst

Meerlo

Raadhuisplein

Kloosterstraat / de Zumpel

Julianastraat 54 t/m 64

Swolgen

Hegelsom

Zwingellaan 15 + 21

Gun 11A

Westsingel 200

Tienrayseweg 7

Tienray

Kogelstraat

Melderslo

Spoorstraat 53

Horst

Lottumseweg ong.

Horst aan de Maas

Americaanseweg 35

Meterik

Reglement van orde

Vondersestraaat

St. Jansstraat

gemeenteraad vastgesteld

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Naar het gemeentehuis?
Maak eerst een afspraak
Ga naar horstaandemaas.nl/afspraak. Telefonisch een afspraak maken kan ook.

gemeente@horstaandemaas.nl

Omroep Horst aan de Maas

Afgelopen raadsvergadering is de gemeenteraad door de directeur van Omroep Horst aan de Maas, Evert
Cuijpers, bijgepraat over de voortgang van de samenwerking van Omroep Horst aan de Maas met Omroep Venlo.
Een belangrijke stap is geweest dat
de naam is gewijzigd van Omroep
Reindonk naar Omroep Horst aan de
Maas. Ook is gestart met een meer
vaste programmering zodat kijkers
weten wat ze kunnen verwachten.
Om, onder andere financiële, risico’s
uit te sluiten en onafhankelijk te blijven is besloten om niet te fuseren met
Omroep Venlo, maar wel te streven

naar een vergaande samenwerking
waar van elkaar geleerd kan worden. D66+GroenLinks is een enorme
voorstander van het stimuleren van
onafhankelijke journalistiek. Een steekomroep is een ideaal instrument om de
inwoners bijvoorbeeld te laten zien hoe
de lokale politiek tot zijn besluiten komt
en welke beslissingen worden genomen. Wij zijn er dan ook over te spre-

PvdA Horst aan de Maas

ken dat Omroep Horst aan de Maas de
ambitie heeft om te streven naar een
lokaal toereikend media-aanbod, zoals
de Mediawet 2008 dat voorschrijft.
Er moet nog een flinke kwaliteitsslag
gemaakt worden om te voldoen aan
de kwaliteitscriteria gemaakt door de
VNG en NLPO. Aangezien Omroep Horst
aan de Maas zelf heeft aan gegeven
nog niet te voldoen aan de eisen, heb-

ben wij nog een aantal vragen gesteld
aan het college en aandachtspunten
meegegeven. Dit is met name gericht
op hoe de ontwikkeling van de kwaliteit van omroep wordt gemeten. Tevens
zijn wij benieuwd naar de consequenties indien de omroep niet de gewenste
ontwikkeling doormaakt in kwaliteit
en ook het aan trekken van benodigde
adverteerders. Het college heeft ons
toegezegd ons volgend jaar periodiek
te blijven informeren. Komende vergadering, dinsdag 10 december, zal er

een besluit worden genomen over een
extra subsidie van 75.000 euro voor een
nieuw playout systeem. Het grootste
voordeel van dit nieuwe systeem is dat
nieuws veel sneller kan worden uitgezonden dan met het huidige, gehuurde
systeem. Verder nemen de huurlasten
van het huidige systeem toe waardoor
een eigen aanschaf op relatief korte termijn kan worden terugverdiend.
Mascha Tijssen,
Burgerraadslid D66+Groenlinks

Helden van Horst aan de Maas

Als PvdA Horst aan de Maas deze week een vervolg op ons deel van de Helden-campagne. Een campagne
gericht op de echte helden in onze samenleving. Mensen die zich geheel onbaatzuchtig inzetten voor
anderen. Deze week hebben we weer helden in het zonnetje gezet. Gewoon omdat ze dat verdienen.
Al bijna 40 jaar organiseert OJC
Walhalla, Prilpop: een gratis te
bezoeken muziekfestival dat aan
aanstormend talent het podium
biedt. De Heideroosjes en Rowwen
Hèze zijn voorbeelden. Pril, omdat

077 - 477 97 77

het festival in april, met Pasen,
plaatsvindt en vanwege het prille
talent.
De organisatie bestaat geheel uit
vrijwilligers, veelal jongeren, die
hier een kans krijgen om talenten

te ontwikkelen en te leren verantwoordelijkheid te nemen en samen
te werken. Dat gebeurt natuurlijk
ook bij andere jeugdcentra, maar
vandaag is onze aandacht speciaal
voor Prilpop. Het festival is wijd en

zijd bekend, veel jongeren komen
naar Sevenum om Prilpop mee te
maken en vrienden te ontmoeten.
Prilpop komt maar zelden negatief
in de publiciteit, ook al vieren de
bezoekers het feestje op hun eigen
manier. Mensen uit de buurt worden goed geïnformeerd en uitgenodigd om vergaderingen bij te wonen.
Rede genoeg om de vrijwilligers van

Prilpop in het zonnetje te zetten met
bloemen en eeuwige roem.

Wietje Selen

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.

U heeft een initiatief
AUTOBEDRIJF

en dit past niet in het gemeentelijke beleid ?
Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden !

Voor al uw onderhoud en
apk-keuringen aan
personen- en bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

bureau
leefomgeving
Schoolstraat 7, 5961 EE te Horst | +31 (0)77-208 6099
info@bureauleefomgeving.nl | bureauleefomgeving.nl
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CDA Horst aan de Maas

Grondprijsdifferentiatie voor reguliere woningbouw

Wat is grondprijsdifferentiatie eigenlijk? Hiermee bedoelen we dat de
grond voor reguliere woningbouw kan verschillen per kern binnen
onze gemeente. In een kleinere kern kan de grondprijs wellicht
omlaag. We hebben als CDA tijdens de raadsvergadering van dinsdag
26 november een motie ingediend met de oproep aan het college om te
onderzoeken wat de mogelijkheden en ook de gevolgen zijn van een
mogelijke aanpassing van de grondprijs. De hele raad heeft onze motie
gesteund. Dat is positief en geeft aan dat dit idee breed wordt gedragen.
Ook hebben we op 26 november als
raad besloten om de grondprijs voor
particuliere huur en sociale huur

substantieel te verlagen. Mooi om te
zien dat de CDA-motie die we hiervoor hebben ingediend op 2 juli dit

jaar zo snel is opgepakt door het college. Deze aanpassingen stimuleren
initiatieven van de woningbouwverenigingen en particuliere investeerders, met als doel om de druk op de
woningmarkt te verlagen door de
bouw van meer huurwoningen. De
grondprijs voor reguliere woningbouw is aangepast op basis van
inflatie.
Complimenten aan de gemeente
voor het organiseren van de goed
bezochte woonavonden. Mooi om

te zien dat een groep jongeren uit
Lottum tijdens de bijeenkomst in
Swolgen samen het initiatief hebben
genomen om samen te kijken naar
mogelijkheden voor woningbouw
in Lottum. De groep heeft al een
gesprek gevoerd bij de gemeente,
waar de wensen en mogelijkheden in een constructief overleg zijn
besproken. Mijn overtuiging: initiatief
nemen loont.
Eric Brouwers, raadslid CDA

SP Horst aan de Maas Leden voetbalvereniging AVV America geven wethouder gele kaart
De leden van de voetbalclub uit America waren boos omdat wethouder Han Geurts het sportcomplex van
RKSV Meterik onverwacht had gekozen als voorkeurslocatie. Een niet nieuw, gemeenschappelijk sportpark, zoals eigenlijk de inzet was, zou tussen de twee dorpen in komen.
Natuurlijk snappen ze ook wel dat ze
zonder samenwerking met Meterik
niet verder kunnen. Maar de wethouder creëerde een patstelling door
behalve te kiezen voor Meterik ook
nog op dezelfde locatie een sporthal
te willen realiseren. Hoe kan het dat
dit plan gemaakt is door de wethouder zonder onderzoek te doen naar

de mening van de betrokken voetbalverenigingen? Waarom is dit plan
in een raadinformatiebrief gekomen,
ondanks dat ruim 71 procent van de
leden van AVV hier tegen waren? Hoe
kan het dat gemeenschapsgeld over
de balk gegooid zou worden, omdat
het zeker was dat AVV niet naar
Meterik zou komen en het recentste

VVD Horst aan de Maas

plan dus ook niet toekomstbestendig
zou kunnen zijn?
De leden togen dus naar de vergadering van de gemeenteraad
en bezetten de publieke tribune.
Woordvoerder Houben meldde
tijdens het spreekrecht dat AVV
America zich geschoffeerd voelt,
want de leden willen niet verhui-

der zou volharden in de keus voor
Meterik, steun van de overige fracties. Die citeerden zelfs passages uit
de motie van de SP, overigens zonder
de bron te noemen. Het resultaat:
de wethouder ging om en er komt
een nieuw onderzoek naar een plek
ergens tussen de twee kernen in.

Het is nu hoog tijd om aan te pakken. Alléén grondprijsverlaging zal
niet werken. Het college zal ook aan
de slag moeten met het aanpassen
en ‘opruimen’ van wijken die niet
meer aan het huidige of toekomstige
beeld voldoen. Alle gronden binnen de gemeente moeten in kaart
worden gebracht zodat voor nu en de
toekomst vaststaat wat waar wel en
niet kan.
Tenslotte zal er een dialoog per kern
op gang moeten komen waarin

de dorpen zelf meer regie krijgen
over wat waar moet komen en wat
waar mag wijken. Deze dialoog
dient gevoerd te worden samen met
betrokken (lokale) marktpartijen die
een rol kunnen spelen in uitwerking
en realisatie van de plannen, want
alleen zo gaan we achterstand inhalen. Bovenal: op deze wijze kan elk
dorp zelf meesturen aan haar eigen
toekomst. Gewoon doen.

Sonja van Giersbergen, raadslid

Bouw moet door

Wat is er toch allemaal aan de hand in de bouw? Iedere inwoner van
Horst aan de Maas weet dat er binnen zijn of haar eigen kern grote
behoefte is aan nieuwe woningen. Zowel huurwoningen als koopwoningen. De bevolkingssamenstelling wijzigt en de huishoudens verdunnen. Dit leidt ertoe dat vraag en aanbod niet meer op elkaar
aansluiten. Daarnaast wordt de vraag naar starters- en seniorenwoningen groter.
Daarnaast heeft de voltallige
gemeenteraad gevraagd om een
onderzoek naar effecten van kostprijsverlaging van de grond in kleine
kernen. Tenslotte spelen zaken als

Essentie

zen naar het buurdorp. Vanwege de
afstand, onveiligheid met reizen en
de kosten. De club voelt zich niet
serieus genomen door het college.
De wethouder verweerde zich aanvankelijk met dat ‘in dit langlopend
dossier keuzes gemaakt moeten worden en dat er altijd eerlijk en duidelijk gecommuniceerd is.’ Weinig hoop
voor de Americanen dus. Maar tijdens de raadsvergadering kreeg de
SP, we hadden al een motie klaarliggen voor het geval de wethou-

PFAS en stikstofproblematiek een rol
in de vergunningverlening. Gelukkig
zijn daar nu oplossingen voor verzonnen, al moeten we het daadwerkelijke effect nog afwachten.

Eric Thissen, VVD

Locatie sportpark SAAM vs Helling 2. Een déjà-vu?

Alle ontwikkelingen rondom SAAM geven mij een gevoel van een déjà-vu. Als inwoner van Meerlo en lid
van SV Meerlo heb ik destijds vergelijkbare ervaring opgedaan als de Americanen van nu. De voetbalverenigingen van Wanssum en Meerlo fuseerden en de gemeente beloofde een nieuw sportpark aan te leggen
halverwege tussen Meerlo en Wanssum: aan de Helling. Blitterswijck zou ook aansluiten. Gelijktijdig werd
de toenmalige gemeente Meerlo-Wanssum opgesplitst: Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren naar Venray,
Meerlo, Swolgen en Tienray bij Horst aan de Maas.
De nieuwe gemeentes besloten dat
er een ‘Sportpark Zuid’ kwam voor
Tienray en Swolgen (Sporting ST) en
een ‘Sportpark Noord’ voor Meerlo
en Wanssum (inmiddels SV United)
op de voormalige accommodatie

De Broekberg in Wanssum. Ondanks
allerlei protesten van leden van het
voormalige SV Meerlo kwam het
sportpark in Wanssum.
Wat waren nu de gevolgen?
Blitterswijck haakte direct af en

bleef, tegen alle afspraken in, zelfstandig doorgaan in eigen dorp. In
Meerlo waren het vooral de ‘oudere
leden’ die de voetbalclub de rug
toekeerden. De jongeren uit Meerlo
waren snel aan de situatie gewend

en waren blij met de mooie nieuwe
accommodatie. De integratie van
spelers van Meerlo en Wanssum in
de selectie van het eerste team verliep soepel en ook de lagere teams
bestonden uit spelers afkomstig van
of Meerlo of van Wanssum.
In Meerlo zelf bleef nog lange tijd
een leegte achter. Niet meer op zondagmiddag naar het voetbalveld om
wat bij te praten. Wanssum kreeg
wel de voetballers van Meerlo, maar
niet de vrijwilligers die jarenlang

SV Meerlo trouw hadden gediend.
De druk op de vrijwilligers van
Wanssum is daarom hoog. Laat dit
een waarschuwing zijn bij het zoeken
naar sportlocaties. Naast de hardware (locaties en accommodaties)
vergeten we soms de zachte kant
vanuit de vereniging, namelijk leden
en vrijwilligers goed mee te nemen
in deze soms moeilijke keuzes.
Namens Essentie,
Gérard Bruijsten, burgerraadslid

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.
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PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Grote
vlooienmarkt

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308

Tegelen

Nancy Peppelenbos

Zondag 8 december

Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een ﬁjne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

C.C. Haandert, Haandertstraat 6
van 10.00 tot 15.30 uur
+/- 120 kramen
077 474 38 20

niemans-markten.nl

3 van de 4 slaagt!

WWW.MENS-EN-RELATIE.NL
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio
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Vuurwerkverbod voor particulieren
Het is ieder jaar een terugkerende discussie. Wat te doen met het vuurwerk op oudejaarsavond? Jaarlijks besteden Nederlanders 70 miljoen
euro aan vuurwerk en lopen velen nog altijd verwondingen op door het afschieten van vuurwerk. De schade voor particulieren in 2018 als
gevolg van vuurwerk lag tussen de 15 en 20 miljoen. Er gaan steeds meer geluiden om op het afsteken van vuurwerk te verbieden voor particulieren en centraal te regelen.
Tegenstanders van de stelling stellen dat vuurwerk een traditie die in ere moet worden gehouden. Er heerst soms een sfeer van ‘er wordt
ons al zoveel afgenomen’. Daarnaast hebben
mensen gewoon veel plezier in het afsteken van
vuurwerk. Jongeren die al maanden bezig zijn
met het vuurwerk verzamelen kun je dat toch
niet afnemen? Het perkt onze vrijheid in, zullen deze mensen zeggen. Vaak is het een kleine groep die het verpest voor de meerderheid.
Door het strenger reguleren en het aanpakken

van illegaal vuurwerk kan veel overlast voorkomen
worden. Daardoor schakel je de herrieschoppers uit
en kunnen particulieren gewoon vuurwerk blijven
afsteken. Een van de belangrijkste redenen om een
vuurwerkverbod in te stellen, is met het oog op de
veiligheid. Jaarlijks gebeuren er vele ongelukken
die simpelweg voorkomen kunnen worden door
geen vuurwerk af te steken. Zo’n vijfhonderd mensen lopen ieder jaar verwondingen op en het aantal
gewonden met oogletsel neemt toe. Gevolg is dat
de maatschappij moet opdraaien voor de kosten van

behandelingen. De kosten voor particulieren als gevolg van het afsteken van vuurwerk liggen jaarlijks
tussen de 15 en 20 miljoen, kosten die voorkomen
kunnen worden. Daarnaast is het een stuk veiliger
als het afsteken van vuurwerk centraal geregeld
wordt door bijvoorbeeld de overheid. De meeste
ongelukken gebeuren immers met particulieren.
En dan het een traditie is? Dat wil niet zeggen dat
iedere traditie goed is en in beton gegoten moet
worden. Een vuurwerkverbod voor particulieren is
de enige oplossing. Wat vindt u?

Bespreking poll week 48

Racisme in amateurvoetbal is serieus probleem
Zo’n driekwart van de stemmers op deze poll vindt dat racisme binnen het amateurvoetbal een serieus probleem is.
Aanleiding voor de stelling was de wedstrijd
FC Den Bosch tegen Excelsior op zondag 17 november die werd stilgelegd vanwege racistische
spreekkoren op de tribune. Daarop volgde een
week vol statements waarbij spelers en trainers, maar ook bewindslieden en bestuurders,
zich uitspraken tegen racisme. De kans is groot
dat er vaak wordt doorgespeeld en het dus niet

in de publiciteit komt. Anno 2019 zou je mogen
verwachten dat het maken van racistische opmerkingen ver achter ons ligt, iedere opmerking is er
dus één te veel en moet als een serieus probleem
worden gezien.
De overige 24 procent ziet dat anders. Zij vragen
zich af of er inderdaad week in week uit racistische
spreekkoren langs het veld te horen zijn. Het inci-
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dent in Den Bosch heeft in de media enorm veel
aandacht gekregen. Daarnaast lijkt het op dit moment alsof we in een racistisch land leven, maar
incidenten die hier gebeuren staan niet in vergelijking met wat in Oost-Europa op tribunes gebeurt.
Wellicht zijn het gewoon een paar gekken die het
amateurvoetbalpubliek een racistisch stempel geven.

Graag tot ziens bij:

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

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Ingezonden brief

Wolvenbustoer: goede opfrisbeurt collectief geheugen
De wolf bestaat als diersoort meer dan tweehonderdduizend jaar. De vraag blijft: Is de wolf ongewenst of
is de wolf een welkome aanvulling? Bestaat de Grote Boze Wolf vooral in onze geest en ons collectief
geheugen? Is de jubel over de terugkeer van de wolf terecht, terwijl de agrarische sector met provincies
protocollen ontwikkelen rond de bescherming van de boerderijdieren en afdekken van de eventuele
schade?
In het collectief geheugen van
Midden- en Noord-Limburg is gegrift:
de wolf lust kinderen. In Sevenum
staat: de Onze Lieve Vrouwekapel of
de kapel van het wonderbare schot
uit 1676, ter herinnering aan Lucia
Slots die aan een wolf ontkwam.
Onderweg van Helden naar Sevenum
op een winterdag komt zij plotseling
oog in oog te staan met een wolf.
‘Zij bad tot O.L.Vrouw en toen de wolf
haar wilde aanvallen, klonk er een

schot. De wolf viel dood neer.’
Gedenk de rampzalige maanden
juli en augustus 1810: kinderen die
zijn verslonden of aangevallen door
wolven in de gemeente Beesel en
omgeving. Op 31 juli, 3 jaar oud,
teruggevonden twee onderbenen en
een arm; 2 augustus, 3 jaar, teruggevonden de zakdoek; 13 augustus,
8 jaar en 7 maanden, teruggevonden bijna de helft van het lichaam;
27 augustus 3 jaar, niets terugge-

vonden. ‘Iedereen is zo door vrees
bevangen dat niemand van de ene
gemeente naar de andere durft te
gaan of zelfs van het ene naar het
andere gehucht.’
De wolf wordt bestreden door drijfjachten, wolfskuilen en vergiftiging.
De burgemeester van Helden schrijft
(28 augustus, 1810) een brief aan de
burgemeesters van Horst en Deurne
over een drijfjacht op 1 september
te beginnen om 4 uur ’s morgens;

22 gemeenten werkten samen met
meer dan 3.800 man.
Op 16 september 1810: de wolf doet
een poging ‘tegen de burgemeester van Kessel die ’s morgens was
uitgegaan en zich op een kwart mijl
van zijn dorp bevond met voor zijn
verdediging niets dan zijn handen.
Hij kwam één van die dieren tegen
en kon er zich slechts van ontdoen
door achterwaarts lopend naar de
huizen te gaan.’ In Nederland is
gewoonweg geen plaats genoeg
voor de wolf.

Nielsflits

Column

*bliep bliep*
Sommige Facebookmedewerkers maken zich
zorgen over de komende feestdagen: wat moeten we zeggen
als vrienden en familie aan het
kerstdiner kritische vragen
stellen over Facebook? Daar
heeft het bedrijf een oplossing
voor gevonden: de Liam Bot,
een chatbot die fungeert als
woordvoerder van Facebook.
Niets voor de HALLO?
Want ik mag tijdens de feestdagen
ook genieten van mijn vrije tijd.
De HALLO verschijnt een weekje
niet, wat trouwens niet betekent
dat er niet gewerkt wordt. Als het
gemeentehuis affikt op Eerste
Kerstdag, dan sta ik uiteraard in de
eerste rij met pen en papier.
Zo’n chatbot, tja zou dat wat zijn
voor de HALLO? We zijn immers
eventjes niet meer bereikbaar.
Wie moet dan al die prangende
vragen beantwoorden? Uiteraard
schakelen we de voicemail in en
hebben we een automatische reply
op onze mail, maar een chatbot,
dat zou pas vooruitstrevend zijn.
Ik ben bang dat het dit jaar er niet
in zit, maar ik zie het oprecht nog
wel een keer gebeuren in de toekomst.
Kijk maar eens naar een aantal
webshops, die hebben vaak ook
een chatbot voor je vragen. Mocht
je er niet uitkomen met Mr. Robot,
dan wordt je doorverwezen naar
de ‘echte’ service. Wel moet ik
een beetje uitkijken dat ik niet
vervangen wordt door een robot.
Gelukkig zitten achter de journalistieke artikelen vaak veel emotie
en die kan een computer nog niet
opschrijven. Lijkt me ook niet zo
gezellig. Ik kom graag bij je langs
voor een interview en een kop koffie. Dan hou ik er ook van om even
gezellig over iets anders te kletsen
dan het interviewonderwerp zelf.
Niet echt gezellig als er dan een
apparaat tegenover je zit die de
vragen op je afvuurt.
Achja, we zien het wel in de toekomst. 2020 staat weer voor de
deur en dus weer een nieuw
decennium. Ik voorspel veel
extreme ontwikkelingen op gebied
van technologie. Als ik er maar niet
wordt uitbezuinigd als journalist.
Kom toch graag een kopje koffie bij
je drinken.

Henk Steenbekkers, Melderslo

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.

Chat ze,
Niels
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VC Set Up verslaat koploper
Avance met 3-1
VC Set Up DS 1 uit Meerlo speelde zaterdag 30 november een thuiswedstrijd tegen Avance DS 1 uit Sambeek. Het Meerlose volleybalteam slaagde erin revanche te nemen vanwege de slechte prestatie
een week eerder tegen Hajraa uit Eindhoven.
Avance begon sterk aan de eerste set en nam meteen een voorsprong van 2-6 maar VC Set Up
kwam terug naar 8-7. Avance bleef
gedurende de eerste set een kleine
voorsprong houden en de slotfase
kwam in zicht. VC Set Up kon niet
meer aanhaken en de eerste set
werd met 21-25 verloren.
In de tweede set ging het gelijk op.
VC Set Up pakte een kleine voorsprong van 20-18, verspeelde die
ook weer met 21-22 maar kwam
terug. Uiteindelijk won het team de
set met 26-24. De derde set werd
prima gespeeld. De gehele set nam
VC Set Up een voorsprong. Na een

sterke servicereeks liep VC Set Up
verder uit en pakte de setwinst met
25-18.
Ook de vierde set speelde VC Set
Up uitstekend. In het begin ging
het gelijk op tot 7-8 maar daarna
pakte VC Set Up een voorsprong.
De vierde set werd verdiend
gewonnen met 25-18. Koploper
Avance werd getrakteerd op een
3-1 nederlaag. VC Set Up pakte
vier belangrijke wedstrijdpunten.
Zaterdag 8 december speelt VC Set
Up uit in Gemert tegen Were-Di DS
1, nummer zes op de ranglijst.

Volleybal

VC Trivia D1 haalt vijf punten
in eigen huis
De dames van VC Trivia speelden op zaterdag 30 november haar laatste thuiswedstrijd van 2019 in de
Dendron Sporthal tegen Livoc Liessel D2. Deze dag wisten de dames na lange tijd weer een overwinning te
boeken, ze wonnen de wedstrijd redelijk eenvoudig met 4-0.
De eerste set nam de thuisploeg meteen het heft in eigen handen. Met
verzorgd spel was meteen duidelijk
dat de dames van VC Trivia de leiding hadden. Livoc wist haar spel niet
onder controle te krijgen, waardoor de
eerste set met 25-12 werd gewonnen
door VC Trivia. In de tweede set volgde
een soortgelijke set waarin VC Trivia
bepalend was. Met een sterke service
werd meteen de toon gezet aan het
begin van de set. De dames wisten dit
vast te houden, terwijl er daarnaast

ook nog zeker verbeterpunten zaten.
Een overtuigende setstand van 25-11
zorgde voor een 2-0 voorsprong in de
wedstrijd.

Sterke service
De derde set liet VC Trivia de tegenstander ook steeds meer in haar spelletje komen. Livoc bood tegenstand,
waardoor ook de thuisploeg aan het
werk moest om de voorsprong in de
set vast te kunnen houden. Aan het
einde van de set werd deze voor-

sprong even uit handen gegeven,
maar wist VC Trivia op tijd het tij te
keren door een sterke service. Het
hoofd werd koel gehouden en daardoor de set met 25-21 gewonnen.
De laatste set wist de thuisploeg de
wedstrijd op een passende manier
af te sluiten. Ze hield de leiding vast
gedurende de set en ontregelde het
spelletje van de ploeg uit Liessel. De
set werd met 25-17 gewonnen.
Tekst: volleybalvereniging VC Trivia

Tekst: VC Set Up

Tegen Olympia Boys
Voor één jaar

Gelijkspel voor Sporting ST

Sparta’18 verlengt contract
hoofdtrainer Ronald Steijlen

In het Brabantse Ommel is Sporting ST zondagmiddag 1 december niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel.
Deze uitslag zal voor de heren uit Swolgen en Tienray voelen als puntverlies, maar voor Olympia Boys als een
overwinning.

De voetbalclub Sparta’18 uit Sevenum heeft het contract met
hoofdtrainer Ronald Steijlen verlengd met één jaar. De oefenmeester begon dit seizoen bij de club en kwam met zijn team sterk uit de
startblokken door direct de periodetitel te pakken.
Sparta’18 is blij dat ze trainer
Steijlen nog een jaar mogen houden in Sevenum. “Ronalds samenwerking met de spelersgroep, staf
en de rest van de club is goed en
constructief. De sfeer en de resultaten zijn goed. Alle reden om het
contract vroegtijdig te verlengen”,

aldus de club. Naast de verlenging
met de hoofdtrainer, wordt ook de
samenwerking met Eric Driessen,
trainer Sparta 2 en keeperstrainer
Chretien van der Horst verlengd.
Beiden zijn afgelopen seizoen ook
nieuw gestart.

Met drie behoorlijke kansen in het
eerste half uur vloog Sporting ST uit
de startblokken. Met goed spel domineerde ze waardoor de wedstrijd
veelal op de helft van Olympia Boys
werd gespeeld. De eerste kans van de
wedstrijd was voor Jur Janssen die na
kap-en-draaiwerk een schot kon lossen. Het schot ontbrak helaas de juiste
richting, kinderspel voor de doelman.
Even later volgde een tweede grote
kans voor Sven Beurskens op aangeven van Jimmie Janssen. Beurskens
trof één op één met de keeper geen
doel. In de 13e minuut was het wel
raak voor Jur Janssen: een lange voorzet tot voorbij de tweede paal werd

door Micha Cox knap teruggelegd
en als een echte spits beheerst binnengetikt. Vlak voor rust veranderde
het spelbeeld plots. Sporting liet zich
terugdringen tot het eigen zestienmetergebied waardoor Olympia Boys
zowaar gevaar kon stichtten. Van uitgespeelde kansen was geen sprake,
maar een goal viel wel na een afgezwaaide corner. Met een 1-1 ruststand
konden beide teams de handen en
voeten gaan opwarmen.

Slordig
De tweede helft is samen te vatten als slordig. Sporting nam na de
slechte fase voor rust het heft weer in

handen, maar creëerde onvoldoende
kansen. De enige dreiging kwam van
de voeten (en hoofd) van Tim van
Rijswick af, maar de lat en doelman
stonden in de weg. Het was inmiddels
donker toen scheidsrechter Lebens
afsloot. Sporting hoeft niet ontevreden
zijn met getoonde spel, maar wel met
de eindstand. Twee punten verloren
vandaag, dus volgende week vol aan
de bak thuis tegen Egchel. Het is een
kwestie van de komende zes wedstrijden winnen en dan gaat de periode
mee naar Swolgen en Tienray.

Tekst: voetbalvereniging Sporting ST

VACATURE

Interieurbouwer
Buitendienst
fulltime - Meijel
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega
die keukens en complete interieurs monteert
bij onze klanten. Al onze keukens en interieurs
worden op maat gemaakt in onze eigen
fabriek in Meijel.
Geïnteresseerd?
Stuur een email met cv of bel Ingrid Vollenberg
ivollenberg@mereno.nl 077-3998850

Nieuwe dojo Budoclub Horst geopend
Budoclub Horst heeft op zaterdag 30 november haar nieuwe dojo geopend. Dat werd gevierd op haar
nieuwe onderkomen op de tweede verdieping van het Junior College in het gebouw van het Dendron
College in Horst. Na een toespraak van voorzitter Jeroen Kleeven en wethouder Han Geurts werd de
dojo officieel geopend door het onthullen van een groot doek met het logo van de club. Na het maken van
een groepsfoto werd nog nageborreld met de aanwezigen. De budoclub heeft een nieuw onderkomen
moeten zoeken na het vertrek uit ’t Gasthoês en kan met dit onderkomen de komende jaren de
budosport beoefenen.
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Volleybal

Dames en heren Hovoc
strijden om eerste positie
Heren 1 van volleybalvereniging Hovoc zakte op zaterdag 30 november af naar Weert om het tegen Stravoc
op te nemen en VC Volt kwam vanuit Cuijk naar Horst om het tegen eerste damesteam van Hovoc te spelen.
Beide eerste teams kwamen uit tegen de hekkensluiters en wonnen met maximale cijfers.
De dames hadden zich als doel
gesteld om eigen spel vast te houden. De eerste twee sets lukte dit
goed. Blok, service en aanval verliep vlekkeloos en met 25-12 werd
de eerste set gewonnen en de
tweede set met 25-13. In de derde
set werd de lijn doorgezet en kon
een voorsprong opgebouwd worden.
Doch door een grotere servicedruk
nam het aantal eigen servicefouten
toe en kreeg Volt nog wat punten
cadeau, maar dit had verder geen
gevolgen. De set werd met 25-19
gewonnen.
Ook de laatste set lukte het om eigen
niveau vast te houden en werd de
met 25-18 gewonnen, en zijn de

dames naar de nummer twee in de
competitie opgeklommen.

Eerste positie
De heren hielden een sociaal wisselbeleid aan waardoor iedereen
aan spelen toekwam. Stravoc had
niet veel punten, maar had links en
rechts toch wel wat setjes weten af
te snoepen. De eerste set was een
set waar Hovoc de meeste punten
scoorde. Stravoc zorgde voor een
ongekende hoge servicefoutenlast
en zo werd het gat niet te groot voor
Stravoc. Maar een sterk blok en een
foutloze side out maakte Hovoc tot
winnaar, 20-25. De tweede set waren
de Horster heren toch niet helemaal

bij, want de coach moest van de zijlijn ingrijpen om erger te voorkomen.
Na een minimale time-out werden de
schouders er onder gezet en een achterstand werd vlekkeloos omgebogen in een voorsprong wat dan werd
afgerond in een winst, 22-25. Wakker
geschud door dit bijna debacle ging
de zweep erover. De derde set werd
moeiteloos met 12-25 binnengeharkt
en de laatste set werd rustig afgespeeld met 18-25.
Hovoc staat op de eerste positie in de
competitie, maar Polaris en Gepidea
liggen in hun kielzog.

Tekst: volleybalvereniging Hovoc

Voetbal

Meterik te sterk voor Stormvogels

TK: Penalty
Na de thee was Meterik sterker en
gevaarlijker. Brent La Crois werd vlak
na rust binnen de zestien onderuit
gehaald en schoot zelf de toegekende
penalty binnen. Meterik bleef veel
gevaarlijker met zeer beweeglijk aanvalsspel, maar Dré Peeters en Brent
misten de scherpte om de voorsprong
uit te bouwen. Dré was meermaals
ongrijpbaar voor de oranje mannen
en gaf na een uur een fraaie assist op

Rens Aerts. Deze zag eerst zijn kopbal
gekeerd door de keeper, maar vervolgens schoot hij de terugspringende
bal resoluut binnen. Meterik hield het
initiatief maar Teun Jakobs en Rick
Hesen verzuimden om de 2-5 binnen
te schieten. In de slotminuten kreeg
Stormvogels zijn enige kans en Gijs
Cremers schoot de 3-4 binnen. Rick
Hesen bekroonde zijn goede invalbeurt met een prima assist op Rens
Aerts en deze schoot de 3-5 fraai in de
lange hoek.

Tekst: voetbalvereniging RKSV Meterik

KERSTBOMEN

Nordmann, Omorika
Miniboompje

In pot of gezaagd vanaf € 9,50
kerstgroen / takken

• overdekte verkoop • dagelijks geopend van 9.00 - 18.00 uur •
• zondag van 10.00 - 15.00 uur • ‘s avonds in overleg •

Blessuregolf

Perkplantenkwekerij Hay Cox,

Zwaar bevochten zege Wittenhorst

Molengatweg 4 Horst, tel. 077 - 398 29 22, 06 - 54 30 69 64

Op het sportpark Ter Horst zagen de supporters zondag 1 december een boeiend schouwspel. Niet dat er goed
werd gespeeld, integendeel zelfs. Het hard werken van beide ploegen maakte dat er veel gebeurde. Voor de
start van dit treffen met Limburgia uit Brunssum werd Wittenhorst-trainer Kosterman wederom geconfronteerd met enkele blessures. Zo moesten Joris Peelen en Tom Spreeuwenberg afhaken. De blessurelijst is nu op
acht gekomen.
Met behulp van JO19-spelers Van der
Sterren en Wijnhoven werd de zware
confrontatie begonnen. Limburgia
was vanaf het begin heer en meester.
Er was voor Wittenhorst niks anders
om de bal tegen te houden. De voorsprong van Limburgia in de vierde
minuut was illustratief voor het spel
van de oranjehemden. Ongedekt kon
Swen Cornelissen de bal binnenschieten: 0-1.
Niemand gaf een cent voor een
ommekeer bij de Horstenaren. De
bal kon slechts mondjesmaat in
eigen gelederen worden gehouden.
Totdat in de 19e minuut geheel tegen
de verhouding in de stand gelijk
werd getrokken. Als een duveltje uit

VE

spelers voor de bal. Gijs Cremers kon
uit de counter gemakkelijk de 2-2 binnenschieten.

4

Meterik begon net als de voorgaande
wedstrijden sterk en Piet Steeghs
schoot na 5 minuten al de 0-1 op het
scorebord. Mike Nabuurs mocht een
paar minuten later de gelijkmaker scoren na een fout in de verdediging van
Meterik. Vervolgens was Stormvogels
met name fysiek iets sterker, maar
Meterik behield goed de rust en gaf
maar weinig kansen weg.
Na een half uur kopte Teun Jakobs
een voorzet terug op Brent La Crois en
deze schoot vanuit de draai de 1-2 binnen. Weer gaf Meterik de voorsprong
te gemakkelijk weg door onnodig balverlies op het middenveld en teveel

DE RKO
CE OP S
M TAR
BE T
R

Stormvogels en Meterik gingen op zondag 30 november beide voor de drie punten. De groen-witte van trainer
Jan van Ooijen beslisten in het koude Siebengewald pas in de slotfase deze spannende wedstrijd en wonnen
verdiend met 3-5.

de doos verscheen Daan Verlijsdonk
oog in oog met de doelman. Met een
mooie sliding verdween de bal tergend in het vijandelijke doel: 1-1.
Na de pauze leek de thuisclub wat
agressiever te zijn. Een solo van Daan
Verlijsdonk na een voorzet van Niek
van der Sterren werd gesmoord door
de doelman. De strijd ging over en
weer verder met kansen aan beide
zijden.
Nadat Limburgia enkele mogelijkheden onbenut liet gaan was het antwoord aan Wittenhorst. Eerst met
enkele goede aanvallen en een schot
tegen de paal was het Willem Heijnen
die na een lange blessure zijn entree
maakte en de bal van Daan Verlijsdonk

kon verzilveren tot een 2-1 voorsprong.
Deze stand was voor Limburgia een
grote tegenvaller. De kansen werden
door hen niet benut. Het slotakkoord
was echter weer voor de Horstenaren.
Hierin kon de goed spelende Bono
Wijnhoven zijn spel bekronen. Marco
Daniels gaf op maat de bal aan Bono
en dit was tevens de eindstand van
3-1.

Tekst: Piet Nabben,
RKsv Wittenhorst
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Winnaar Rabobank
Juniorrun: gefeliciteerd!
Op 6 oktober waren wij trotse sponsor van de Venrayse
Singelloop.

Op maandag 4 november organiseerde Rabobank Horst Venray een mooie bijeenkomst in de Schouwburg
waarbij Michiel Vos en Philip Marey optraden als sprekers. Tijdens deze avond waren bijna 300 klanten aanwezig.

Michiel Vos

Michiel Vos is jurist en Verenigde Staten-correspondent,
standplaats New York, voor Nederlandse en Vlaamse
televisie en radio: VRT’s Terzake, De Afspraak en VRT radio. Hij schuift in Nederland geregeld bij op de televisie
in talkshows en actualiteitenprogramma’s om ons bij te
praten over de Verenigde Staten - van Donald Trump tot
aan pop culture, Hollywood en alles daartussen in.
Philip Marey is senior VS Strateeg en verantwoordelijk

Philip Marey

voor de visie van de Rabobank op de Amerikaanse economie en financiële markten. Hij schrijft en geeft klantenpresentaties over onderwerpen als het beleid van de
Fed, de Amerikaanse economie, renteontwikkelingen
en de impact van de Amerikaanse politiek op financiële
markten en verschijnt regelmatig in de media. Hij heeft
verschillende econometrische modellen voor rente- en
valutaontwikkelingen ontwikkeld.

Extra aflossen of storten op je hypotheek in 2019?
Regel het nu nog!
Het einde van het jaar komt in zicht. Heb je een hypotheek en wil je extra aflossen of extra storten? Dan is
het belangrijk dat je dit op tijd doorgeeft.
Voor welke datum in december precies? Op onze website staan de belangrijkste datums voor je op een rij en vind
je meer informatie over extra aflossen of storten. Ga naar www.rabobank.nl/horstvenray en regel het zelf online.

Financieel Adviseur Adri van de Kreeke (r) reikt de prijs uit aan Mila Hendriks (l)

Eén van de winnaars van de Rabobankprijs is Mila Hendriks.
Wij wensen Mila veel plezier bij JUMP XL.

Rabo schoolschaatsen.
Doe je mee?
Vanaf vrijdag 13 december staan de ijsbanen weer op
het Wilhelminaplein in het centrum van Horst en op het
Schouwburgplein in het centrum van Venray.
Ook dit jaar zijn wij sponsor van de ijsbanen. Rabobank maakt
het mogelijk dat alle kinderen van de basisscholen kunnen
schaatsen. Wij wensen jullie veel plezier toe!

Winnaars Ondernemersprijs Horst aan de Maas

Ondernemers gefeliciteerd!
Gewijzigde openingstijden
in de decembermaand
Rabobank Horst Venray

Sinterklaas
Sinterklaas
Op
5 december zijn onze kantoren normaal
Op 5 december zijn onze kantoren normaal geopend. De
geopend.
De inloopavonden op kantoor
inloopavonden op kantoor Horst en kantoor Venray vervallen.
Horst en kantoor Venray vervallen.
Kerst

Kerst
Op dinsdag 24 december zijn onze kantoren geopend tot 16.00
Op
dinsdag 24 december zijn onze kantoren
uur. Telefonisch zijn wij bereikbaar tot 21.00 uur. Op Eerste en
geopend
tot 16.00 uur. Telefonisch zijn wij
Tweede Kerstdag zijn wij gesloten en telefonisch niet
bereikbaar
tot 21.00 uur. Op Eerste en Tweede
bereikbaar.
Kerstdag zijn wij gesloten en telefonisch niet
bereikbaar.
Oud en Nieuw
Op dinsdag 31 december zijn onze kantoren geopend tot 13.00

In de Mèrthal werd op donderdag 21 november Nieuw
Gemend Bedrijf uitgeroepen tot winnaar van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2019. Ruud Lenssen van
Ruud Lenssen Documentaires werd door het publiek
uitgeroepen tot Jonge Ondernemer 2019 en won een
cheque ter waarde van € 1.000,-. Samen met de andere

genomineerde jonge ondernemers Claire de Swart van
GEMBER en Tim Neven en Tim Bergsma van TIM! mag hij
een miniMaster volgen bij de Rabobank.
Wij feliciteren de winnaars en alle genomineerden en
wensen hen veel succes voor de toekomst!

Oud
uur. Wijen
zijnNieuw
telefonisch bereikbaar tot 21.00 uur. Nieuwjaarsdag
Op
dinsdag
31telefonisch
december
zijn onze kantoren
zijn wij gesloten en
niet bereikbaar.
geopend tot 13.00uur. Wij zijn telefonisch
bereikbaar
tot een
21.00
Wij wensen je alvast
heleuur.
fijne decembermaand.
Nieuwjaarsdag
zijn wij gesloten en telefonisch niet bereikbaar.
Wij wensen je alvast een hele fijne decembermaand.
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Door Drumband Jong Nederland Horst

Kerstconcert in Lambertuskerk
Drumband Jong Nederland Horst organiseert op zondag 15 december een kerstconcert in de Lambertuskerk
in Horst. De drumband wordt bijgestaan door zangkoor Meriko Vocaal en zangeres Lisette Vervoort.

Lezing over Mèrthalarchitect Frits Peutz
LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 11 december een
lezing over architect Frits Peutz, de ontwerper van de Mèrthal in
Horst. De lezing wordt verzorgd door Ton van Mastrigt, stedenbouwkundige en voormalig stadsbouwmeester van Heerlen.

De vader van Van Mastrigt werkte
als bouwkundige bij Peutz. Als kind
wist hij al dat het werk van Peutz
omstreden was en dat Heerlen
zonder Peutz anders had uitgezien.
Het accent in de lezing ligt bij het
Nieuwe Bouwen in de jaren dertig.
Onder andere wordt zijn levensloop

Iedere twee jaar organiseert
Drumband Jong Nederland Horst een
concert met populaire slagwerkmuziek. In het verleden, 2002 tot en met
2015 was dat een middagvullend slagwerkfestival in de Mèrthal genaamd

Drumpop. In 2017 vierde de drumband
haar 60-jarig bestaan met een concert
in de Froxx. Nu is de keuze gevallen op
een kerstconcert.
De aanwezigen krijgen een groot
aantal kerstklassiekers te horen. Bart

Jeuken is dirigent, in samenwerking
met Meriko Vocaal en Lisette Vervoort.
Het kerstconcert start om 19.00 uur.
Aan het eind van het concert, rond
20.30 uur, is er de mogelijkheid om
wat na te kletsen in het atrium.

Lezing geschiedenis van bossen in Horst
In het Zoemhukske in Horst geeft Piet Hoebers op woensdag 11 december een lezing over de geschiedenis van
de bossen in Horst. De lezing begint om 19.30 uur.
In een Powerpoint-presentatie licht
Piet Hoebers de rol van, onder andere
de overheid, die tot het ontstaan van
deze houtarme situatie geleid heeft,

nader toe. Verder komen de vele vormen van bosgebruik en misbruik aan
de orde. Hoebers legt deze avond uit
waardoor de natuurlijke bossen ach-

teruit gingen en tenslotte geheel verdwenen.

Horst aan de Maas 800

Kerstwandeling in Sevenum
De laatste activiteit van Horst aan de Maas 800 wordt gehouden
op zondag 15 december. Rondom Herberg Bergerhof in Sevenum
waant het publiek zich honderd jaar terug in de tijd. Op deze plek
wordt stilgestaan bij Kerstmis zoals dat door de tijden is gevierd.
Na de opening volgt er een kerstroute langs verschillende plekken
waar wordt gezongen en gemusiceerd. De groepen worden onder
ander voorbij een levende kerststal en langs toneelvoorstellingen
genavigeerd. Onderweg komen ze
een hoedenmaker, schoonschrijver,

Iedere zaterdag
geopend 10.00-15.00 uur.

voor 1 dag in de week (uren in overleg)

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

FAM. SIKES / YSSELSTEYN / 06 48 43 23 77

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

Praktisch ontmoeten

Groot assortiment ladders
en (werk-)trappen
voor vakman en DHZ-er.
Voor meer info
en onze zeer scherpe prijzen zie

www.ladder-outlet.nl
Timmermannsweg 89,
Ysselsteyn, poort 2

Netwerkbijeenkomst voor professionals, vrijwilligers en inwoners in
Horst a/d Maas die te maken hebben met armoede.
Dinsdag 10 december, aanvang 19.30 uur,
gemeenschapshuis “De Torrekoel”, Meerweg 11, 5976 NS Kronenberg
Voor meer informatie en om aan te melden:
www.horstaandemaas.nl/bijeenkomstarmoede

verhalenverteller en een verzamelaar van kerstattributen tegen.
Ook de historie van de streek wordt
verteld. De tocht begint om 11.00
uur bij Boerderijterras Bergerhof in
Sevenum en duurt toch ongeveer
17.00 uur. De entree is gratis.

LADDER-OUTLET.NL

GEVRAAGD:

POETSHULP

tijdens de lezing behandeld. Na de
inleiding en voorbeelden van het
moderne karakter van Peutz, zal Ton
van Mastrigt in een lezing zes toonaangevende gebouwen van Peutz
bespreken. De lezing is op woensdag
11 december in zaal De Leste Geulde
in Horst. Het begint om 20.00 uur.

KERSTBOMEN
VAN DE
KWEKER
★ Nordman
★ Omorika (Servische spar)
★ Groene spar (Fijnspar)
★ Koreana (Koreaanse den)
★ Blauwspar (2 soorten)
-

In pot,
Met kluit
Gezaagd
In pot geteeld

(recht en vast in pot)

Vanaf
30 november
dagelijks open
van 08.00 tot
20.00 uur

- Vanaf 25 cm tot 300 cm

Kerstbomenkwekerij

Leon en Annet Coenders
Witveldweg 30, Grubbenvorst
077 - 366 22 36
www.facebook.com/coenders.kerstbomen
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Inloopdag

Advents- en kerstliederen

Snoeien in Meerlo

Winterconcert Horster
Mannenkoor
Het Horster Mannenkoor geeft op zaterdag 14 december om
20.00 uur een winterconcert in de St. Odakerk in Melderslo. Naast
het Horster Mannenkoor is ook Vocal Ensemble Quint uit Venlo te
horen die dag.

Tijdens het concert worden enkele
advents- en kerstliederen gezongen, zoals The Yearning en Carol
of the Magi, maar ook ook nummers als Nothing Else Matters
van Metallica en het Zweedse I
Bröllopsgarden komen voorbij. Het

Mosa Saxofoonkwartet en de orgelklanken van Arno Kerkhof begeleiden de koren tijdens het concert.
Meer informatie over het winterconcert is te vinden op
www.horstermannenkoor.nl

De Kantfabriek

De boomgaard waarin gesnoeid
wordt bestaat uit allerlei verschillende bomen van jong tot oud. “Een

Afstudeerwerken en
innovatieve mode
Museum de Kantfabriek in Horst komt met de dubbelexpositie
Mop-Up 3 en Innovatieve Mode en Slim Textiel. Het museum presenteert hier afstudeerwerk van onder andere Nederlandse kunstacademies. De expositie is te zien van zondag 19 januari tot en met
zondag 15 maart 2020.
Het museum geeft aan een podium
te willen bieden aan ontwikkelingen op textielgebied. Daar hoort
onder andere het tonen van afstudeerwerk bij van fashion- en textielstudenten van Nederlandse
Kunstacademies. Ook prototypen en outfits van de Technische

Stichting IKL organiseert in samenwerking met Stichting Landschap Horst aan de Maas op zaterdag
21 december een inloopdag waarbij mensen leren snoeien. Aan de rand van Meerlo, bij het Kasteelke aan de
Molenbeek, wordt gesnoeid. De dag is voor mensen die beter willen leren snoeien. Een ervaren instructeur
begeleidt de snoeidag. De dag start om 09.00 uur en duurt tot 14.00 uur.

Universiteit Eindhoven en St. Lucas
Boxtel zijn producten van studenten en docenten die te zien zijn
tijdens de expositie. Zo is er bijvoorbeeld biologische en circulaire
mode te zien, een project van ontwerper Daniëlle Ooms.

ideale leerplek met een breed scala
aan bomen. Je zult zelf de snoeischaar
ter hand moeten nemen, zorg dus

voor passende kleding en schoeisel.
Wij zorgen voor het gereedschap”,
aldus IKL.

Renantia geeft Winterconcert
in Griendtsveen
Muziekvereniging Renantia organiseert op zondag 15 december haar jaarlijkse Winterconcert in de kerk van
Griendtsveen. Zoals voorgaande jaren wordt het optreden verzorgd door medewerking van personen en
gezelschappen uit het dorp zelf.
Muziekvereniging Renantia staat onder
leiding van dirigent Jos de Vos. Naast
Renantia zal de toneelvereniging
Grikon optreden en wordt een aantal
nummers opgeluisterd door gitarist en
zanger Harrie van de Berg. Het thema
dit jaar is Ieder zijn eigen verhaal. Het

Winterconcert is een gevarieerd aanbod aan muziek van concertwerken
tot muziek die in een kleinere bezetting ten gehore wordt gebracht. Na
het optreden is iedereen welkom bij
herberg De Morgenstond om daar te
proosten met een glaasje glühwein

of chocolademelk bij een vuurkorf op
het terras. Tijdens dit feestje word de
achtergrondmuziek verzorgd door het
Christmas Choire van toneelvereniging
Grikon.

www.henkaarts.com | info@henkaarts.com | 077-4640420 | Wouterstraat 36 5966PR America
in

0512 \ cultuur

Nieuwjaarsconcert in Dendron College
De Koninklijke Harmonie van Horst organiseert op zondag 5 januari het Nieuwjaarsconcert. Het evenement
vindt plaats in de aula van het Dendron College in Horst. Het wordt een combinatie van hoogtepunten van
Rockopera Tommy en het Bevrijdingsconcert 75-jaar vreej.
Onder anderen Petri Vullings, Maikel van
Helden en Roy Verbeek vertolken deze
hoogtepunten van de bekende Horster
evenementen. Naast deze herhalingen,
zijn er ook een paar nieuwe muzi-

kale verrassingen. Het concert begint
om 14.00 uur in het Dendron College.
Het optreden wordt geopend door het
jeugdorkest onder leiding van Mannie
Beckers. Daarna zal de slagwerkgroep,

onder leiding van Hans Vloet, en het
groot orkest, onder leiding van Geert
Mooren het programma in een crossover vervolgen. Kijk voor meer informatie op www.harmonievanhorst.nl

Activiteiten openluchtmuseum De Locht
In openluchtmuseum De Locht in Melderslo zijn op zondag 8 december de smeden aan het werk en maken ze stroop
in de stroopmakerij. In de kapel op het terrein van De Locht geeft Kleinvocaal vanaf 14.00 uur een optreden.
Het repertoire bestaat voornamelijk
uit vocale muziek uit de periode 15001650. Naast de vaste expositie zijn er
een aantal kleinere wisselexposities

te bekijken: ‘De meisjes van het confectieatelier’. ‘De 16 kerkdorpen van
gemeente Horst’, ‘De ontwikkeling van
de glastuinbouw in Noord Limburg’ en

‘De kachel als centrum van het huiselijk leven in grootmoeders tijd’. Het
museum is open op woensdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Amnesty actie in het Dendron College
De jongeren van het Dendron College in Horst komen op vrijdag 6 december massaal in actie voor jongeren
die in de knel zitten elders in de wereld. De ledenraad deelde samen met hun docenten voorafgaand informatie uit over de omstandigheden van de jongeren waarvoor de actie gehouden wordt. Het gaat dit jaar over
drie verschillende vormen van onrecht waarbij jongeren betrokken zijn.
In Nigeria is Nasu Abdulaziz en met
hem 30.000 anderen zonder vervangende ruimte met geweld uit hun huizen gezet. Zij eisen nieuw onderdak.
In Mexico is de 14-jarige José Adriàn
die doof is en per ongeluk terecht
kwam bij een opstootje waarbij een
politieauto beschadigd werd. Hij werd
opgepakt, mishandeld en belandde in
de politiecel. Hij roept de Mexicaanse

autoriteiten op dit onrecht ongedaan
te maken. In Canada vecht Jianne
Turtle tegen de kwikvervuiling in de
rivier waaraan de inheemse Grassy
Narrows bevolking wordt blootgesteld.
De bewoners kampen met oogproblemen en aandoeningen aan het
zenuwstelsel. Kinderen hebben leerproblemen. De oproep gaat naar de
premier van Canada.

Op deze wijze neemt het Dendron
College deel aan een wereldwijde
actie waarop verzoeken worden verzonden naar autoriteiten die de rechten van hun burgers schenden. Ook
worden wenskaarten gestuurd naar
mensen die opkomen voor het stoppen van schendingen van de rechten
van de mens.

Wereldlichtjesdag in Sevenum
Over de hele wereld branden op zondag 8 december om 19.00 uur kaarsen voor overleden en vermiste kinderen. De tweede zondag van december is het namelijk traditioneel Wereldlichtjesdag. Ook in Sevenum wordt er
op het Pastoor Vullinghsplein stilgestaan bij deze dag.
Om 18.45 wordt vanuit het Pastoor
Vullinghsplein in een korte tocht vertrokken naar de blokhut, waar stil
wordt gestaan bij het gemiste kind.
Marloes Nogarede en Sanne Hesen zijn

deze dag live te horen, begeleid door
Koen Muijsers. Ze zingen onder andere
het speciaal voor deze dag geschreven lied Precious Child. Na afloop van
de herdenking is er koffie en thee en

vlaai. Ook is er dan de mogelijkheid
om na te praten. Meer informatie is
te vinden op de Facebookpagina van
Wereldlichtjesdag Noord-Limburg.

Themadag basisschool STip en ouderen
NaoberzorgPunt KanZ Tienray hield met groep 8 van basisschool STip op maandag 2 december een themadag Het vergeten Kind en armoede. Deze dag was speciaal voor ouderen. Vier weken lang verdiepten de
kinderen in het thema. Zo timmerden de één samen met vader en opa een houten huis met als interieur een
kinderbedje en een knuffel. Drie dagdelen stonden de leerlingen in de supermarkt om geld in te zamelen.
Zo schilderden houten doosje en wandkleden. De ouderen kregen ook een speciaal cadeau, ontworpen en
gemaakt door cliënten van Oet de Verf uit Panningen. / Beeld: Sten Jetten

AFSLAG10
VERBINDT
Eerder gaf de stuurgroep een inkijkje in recente software en
hardware ontwikkelingen. Om tot vervolgstappen en realisatie te
komen, is prioritering vereist. Dit gebeurt momenteel vanuit twee
clusters: enerzijds de locatie rondom Dendron College, waarbij
Hovoc, HCH, HZPC en gemeente samen optrekken en anderzijds de
locatie rondom Kasteel Huys ter Horst, waarbij RKsv Wittenhorst,
HTC en gemeente betrokken zijn. Daarnaast lichten we wederom
een partner uit: Smaakboerderij De Gastendonk.
PRIORITERING IN TWEE CLUSTERS
In verschillende sessies hebben de individuele partners plannen
en ambities met elkaar uitgewisseld. Niet alles kan tegelijk
gerealiseerd worden en daarom is er gekozen om in twee
clusters met elkaar de diepte in te gaan en samen keuzes te
maken. Vanuit ‘locatie Dendron’ liggen er vijf (ook de handbalclub
wordt hierin betrokken) verschillende ambities bij de gemeente
en wordt momenteel gewerkt aan één plan. Dit plan is de basis
voor een voorstel (incl. ramingen van kosten en opbrengsten) dat
richting college en gemeenteraad zal gaan. Bij ‘locatie Kasteel’
geven Wittenhorst en HTC aan prioriteit te willen geven aan
de herontwikkeling van Kasteel Huys ter Horst (met daarin een
Multifunctionele Interactieve Ruimte). Echter, ontwikkeling van
het eigen plan ‘ontwikkeling Multifunctionele Accommodatie
Buitensport’ mag daarbij niet stil komen te staan. Starten met
een haalbaarheidsonderzoek is dan ook de nadrukkelijke wens.
Binnen de clusters is tevens focus aangebracht in de doelgroepen
die per locatie geaccommodeerd zouden moeten worden. Al
het voorgaande wordt gedaan om de besluitvorming vanuit de
gemeente te ondersteunen. Deze besluitvorming is nodig om de
plannen daadwerkelijk te realiseren.
UITGELICHTE PARTNER:
SMAAKBOERDERIJ DE GASTENDONK
Bij Smaakboerderij De Gastendonk halen ze hun energie uit het
verwennen van zoveel mogelijk mensen met heerlijke gerechten,
boordevol ingrediënten van eigen teelt en uit eigen streek. Dit doen ze
dagelijks vol passie, wat tot uiting komt in hun sfeervolle restaurant,
de kookworkshops, catering en de smaakvolle producten in hun eigen
verswinkel. “Met smaak en beleving centraal, van veld naar vork, al 5
generaties lang”.

Joep & Lieke en Henny & Gerrit van De Gastendonk
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Agenda t/m 12 december 2019

vr
06
12

za
07
12

zo
08
12

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

Dameszitting

Netwerkbijeenkomst armoede

Tijd: 10.30 uur
Locatie: De Lange Horst

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis
De Torrekoel Kronenberg

Wild Kingdom Winterfestival

Herenzitting

Tijd: 19.00-01.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 10.30 uur
Locatie: Parkhotel Horst

Wild Kingdom Winterfestival

Kerstconcert

Tijd: 19.00-01.00 uur
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 14.30-17.30 uur
Locatie: De Baersdonck Grubbenvorst

Voorronde NK Legpuzzelen

Wereldlichtjesdag

Tijd: 19.15 uur
Locatie: MFC de Meulewiek Meterik

Tijd: 18.30 uur
Locatie: Pastoor Vullinghsplein Sevenum

Filmfestival Swolgen - dag 3
Horst aan de Maas 800

Filmfestival Swolgen - dag 4
Horst aan de Maas 800

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: werkgroep Swolgen
Locatie: Zaal Wilhelmina Swolgen

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: werkgroep Swolgen
Locatie: Zaal Wilhelmina Swolgen

di
10
12

Pakjesavond
Tijd: 22.00 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum

Verhalen in de raad
Horst aan de Maas 800
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: raadszaal gemeentehuis Horst

wo
11
12

Lezing geschiedenis bossen Horst
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Het Zoemhukske Horst

Lezing over Mèrthal-architect
Frits Peutz
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: LGOG Kring Ter Horst
Locatie: Zaal de Leste Geulde Horst

do
12
12

Vur Oow: eenzaamheid
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Huis van de Wijk Horst

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

Huis van de Wijk

Ceciliafeest Kerkkoor
Grubbenvorst

Een nieuwe editie van Vur Oow vindt op donderdag 12 december plaats. Het thema deze avond is eenzaamheid. Vur Oow wordt gehouden in het Huis van de Wijk in de Norbertuswijk in Horst.

Kerkkoor Grubbenvorst vierde op maandag 25 november hun
Ceciliafeest. An van Rens Geurts, die al 40 jaar lid en de huidige voorzitster is van het kerkkoor, ontving tijdens het feest uit handen van het
bestuur een oorkonde samen met een beeldje en een bloemetje. Er werd
ook een feestlied voor haar gezongen dat was geschreven door
Piet Hertsig: ‘Hoe mooi is ons Kerkkoor’.

Avond Vur Oow: minder eenzaamheid
Deze avond zijn verschillende
pitches van initiatieven te horen
die eenzaamheid tegengaan in

de omgeving Horst aan de Maas.
Verder is er deze avond ruimte voor
amusement met een optreden van

Grada en Dora. De bijeenkomst
duurt van 19.30 tot 21.30 uur en is
vrij toegankelijk.

VLOER- EN WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1650

2095

BARCELONA 15 X 60 CM

KALBAJAR 20 X 20 CM

€ / PER M2

€ / PER M

2

DETEGELTENT.NL

Op zoek naar een leuke en goed
betaalde baan in de schoonmaak?
Waarom werken bij ICS Groep?

€
Goed salaris

Persoonlijke aandacht

www.werkenbijicsgroep.nl

Opleidingen

Na de huldiging ging het koor verder
met een eigen versie van het tv-programma Maestro. De drie bestuursleden, zonder enige dirigeer-ervaring,
namen het tegen elkaar op. An van
Rens, de jubilaris, werd door jurylid

en dirigente van het kerkkoor Helma
Rijbroek gekozen tot beste dirigente
van de drie.

Beeld: Thei Verstappen
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Religie

Medische zorg

America
zondag

Apotheek
Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

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

Hegelsom
Heilige mis

09.30

woensdag
donderdag
vrijdag

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

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum

Heilige mis

09.00

Meerlo
zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
donderdag
Rozenkrans
17.30
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Tienray
zaterdag
woensdag

kerkdienst
kerkdienst

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

Huisartsenpost
Professor Gelissensingel 20 Venlo
0900 88 18
cohesie.org
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
0900 88 18
cohesie.org
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

10.00
14.30

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

Tandarts
Spoedgevallendienst

6 t/m 8 december 2019
Tandheelkunde Venray
Buitenlust 27c, Venray
0478 82 02 21

9 t/m 12 december 2019
Martens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
077 398 62 27

Verloskundige zorg
Industriestraat 11, Horst
Raadhuisplein 2, Meerlo
Postbaan 14a, Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl

Priesternoodnummer

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum

Alarmnummer

06 55 40 80 23

112

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum

Geen spoed, wel politie?

06 15 15 30 10

Het evenement begint om 19.15 uur
met de aanmelding. Teams kunnen
zich dan melden bij de wedstrijdleiding om een plaatsje te verdienen aan
één van de tafels. Daarna volgt de
opwarming en de uitleg, waarna om

20.00 uur de voorronde begint. Tussen
21.45 en 22.30 uur zullen de eerste
teams klaar zijn en daarna is de prijsuitreiking. Vorig jaar won Let’s play
a game. ‘De Puzzel-stukken’ was 24
minuten te laat door een lekke band,

maar eindigde toch op vier minuten
van de koploper op de tweede plek.
De beste teams plaatsen zich voor de
landelijke finale.

Gebiedsteams

Verloskundige zorg
Danure

De Schuilplaats
zondag

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

(alleen na telefonische afspraak)

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zondag

Het NK Legpuzzelen is zaterdag 26 oktober van start gegaan. De eerste voorronde vond plaats in Teteringen
en op zaterdag 7 december is Meterik aan de beurt om haar beste puzzelaars in te zetten. Dan wordt namelijk
de vijfde voorronde gespeeld in MFC de Meulewiek.

Venlo

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Voorronde NK Legpuzzelen in Meterik

Apotheek Maasdorpen
11.00

Grubbenvorst

zondag

Apotheek Horst

23

Brand, ongeval of misdrijf

0900 88 44

Diga Colmore Venlo B.V. is een groothandel in luxe woondecoratie en meubelen.
Vanwege sterke groei van onze organisatie, zijn we op zoek naar een klantgerichte kassière. Het betreft
een functie voor 20 uur, maar in drukke tijden ben je bereid om maximaal 24 uur te worden ingezet.

Kassière
Een kassafunctie bij Colmore is geen reguliere
kassafunctie. Je draagt zorg voor een vlotte en
nauwkeurige afhandeling van alle transacties
aan de kassa. Dit kan gaan om het afrekenen van
producten, maar ook van transacties van goederen
die op transport gaan. Een secure afhandeling van
de administratie richting ons externe magazijn
(bijv. afhaalbonnen) is hierbij noodzakelijk.
Naast kassawerkzaamheden draag je zorg voor
voldoende voorraad van de artikelen in de winkel en
zorg je voor een representatieve winkelruimte.
Wat wij vragen
• Collegiaal, flexibel en graag zelfstandig aan het werk
• Ervaring met kassawerkzaamheden, ervaring met
Exact is een pre
• Klantvriendelijk, accuraat en stressbestendig
• Bereid om in het weekend te werken
(om het weekend)
• Niet bang om de handen uit de mouwen te steken
• Communicatief vaardig en je beheerst de
Nederlandse, Duitse of Engelse taal (in woord)
• Fysiek in goede conditie i.v.m. de aard van de
werkzaamheden

20-24 uur

Wat wij bieden
• Aantrekkelijke personeelskorting op onze meubels
en woondecoratie
• Marktconform salaris, 8% vakantiegeld,
pensioenregeling en collectieve zorgverzekering
• Toeslag voor werken in het weekend en met
feestdagen
• Je werkt in een leuk team, met spontane collega’s
• Informele werkomgeving
Kortom; jij bent het visitekaartje van Colmore en
zorgt ervoor dat klanten met een glimlach naar
buiten gaan.
Solliciteren
Ben jij die persoon die wij zoeken? Solliciteer dan nu!
Stuur je sollicitatiebrief met cv naar Diga Colmore
Venlo B.V. t.a.v. dhr. Ad Remmers, Floralaan 25,
5928 RD Venlo, maar bij voorkeur per e-mail naar
ad.remmers@colmore.nl
Meer informatie
Wil je eerst meer informatie over de vacature neem
dan gerust contact op met Ad Remmers 077-3241930

WWW.COLMORE.NL
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249,-

169,-

SMART

FullHD

329,-

LED TV LC-32HI3012E

249,-

• 32” (81 cm) • Full HD • Quad Core processor
• HDR • Direct LED-Backlight • WebOS 4.5

299,-

229,-

349,-

*

90 DAGEN OP PROEF

799,-

649,-

4K TV 50PUS7394

Full HD TV 32LM6300

• 32” (81 cm) • HD Ready
• Active Motion 100 Hz • 3x HDMI, 2x USB

4K

ULTRA HD

• 50” (126 cm) • 4K Ultra HD • Driezijdig Ambilight
• 1700 PPI • HDR 10+ • Dolby Vision & Atmos

249,-

* Na €50,- Cashback van Tefal

Vrijstaande kookplaat VKI6010

Stoomgenerator GV9568

• Inductiekookplaat • 1-fase plug & play
• 4 kookzones, 9 standen per zone • Eenvoudige tiptoetsbediening

• Krachtige stoomprestaties voor snelle resultaten
• 7.2 bar pompdruk • Anti-kalksysteem • 5 instellingen

79,-

55,-

259,-

Magnetron MW7890

249,-

169,Micro stereo-systeem X-CM56-B

• Solo-magnetron • 700 Watt • Inhoud: 20 liter
• Draaiplateau • Ontdooifunctie

• 2 x 15 Watt • Basversterking
• Afspelen via CD, MP3, Radio, USB en Bluetooth

Stofzuiger EP:TUMMERS PARKET
• Airbelt technologie • 10 meter actieradius
• Regelbare zuigkracht • Parketborstel
• 5 jaar garantie

WD!

VERNIEU

Tummers
www.eptummers.nl

Roermond

Weert

Panningen

Tegelen

Echt

Heythuysen

Horst

Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
Tel. +31 (0)475 425262

Moesdijk 2
6004 AX Weert
Tel. +31 (0)495 534164

Markt 121
5981 AA Panningen
Tel. +31 (0)77 3071300

Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
Tel. +31 (0)77 3738511

Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
Tel. +31 (0)475 319595

Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
Tel. +31 (0)475 440353

Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
Tel. +31 (0)77 3983021

Let op! Op pakjesavond
(donderdag 5 dec) zijn al
onze winkels gesloten
vanaf 17:00.

