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
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Horst aan de Maas

Puzzelen in Meterik
De zesde voorronde van het NK Legpuzzelen vond zaterdag 7 december plaats in Meterik. In totaal 45 teams gingen met elkaar de strijd aan. De teams moesten een Jan van
Haasteren- puzzel van 1.000 stukjes leggen. Het team De Puzzel-stukken 1 uit Eindhoven was de snelste met een tijd van 1.06,28. In totaal zijn er vijftien voorrondes voor het NK dat
zondag 5 april plaatsvindt in Roelofarendsveen. / Beeld: Jos Derks

Raad wil meebeslissen over realisatie
huurwoningen in Rabobank-gebouw
De partijen Essentie, PvdA en D66+GroenLinks tikten het College van B&W op de vingers omdat zij
meer zeggenschap willen hebben in de plannen om het Rabobank-gebouw aan de Spoorstraat in
Hegelsom om te bouwen tot een appartementencomplex. Ze waren het namelijk niet helemaal eens
met de bouwplannen.
De drie partijen vonden het geen
geschikte locatie om woningen te
realiseren. “We hebben in onze
woningvisie bepaald dat we investeren in woningen in de dorpskernen”, zei Bram Hendrix (Essentie)
die namens de drie partijen sprak.
“Het Rabobank-gebouw ligt niet in
een dorpskern en daarmee passeren we onze doelstelling. Ook willen
wij als raad meer betrekking op het
vaststellen van dit plan en de vergunning. Het college bepaalt het,

wij hebben als raad niets te zeggen.”

Huurvraag
Wethouder Vostermans zei dat de
plek inderdaad niet de meest logische is om woningen te realiseren. “Klopt, daar heb je gelijk in.
Maar omdat een investeerder naar
ons is gekomen met plannen en
er genoeg interesse is, is het een
kans die we als college niet aan ons
voorbij willen laten gaan. Gezien

de grote vraag aan huurwoningen
in onze gemeente kunnen we op
korte termijn dit probleem hiermee
gedeeltelijk opvangen.” Het realiseren van sociale huurwoningen in
het Rabobank-gebouw heeft nog
een voordeel volgens de wethouder.
“Het is een bestaand gebouw dat
nu al een tijdje leeg staat. We kunnen het weer een nieuwe toekomst
geven.”
Lees verder op pagina 05

Vanwege de feestdagen

Persberichten voor de uitgave

verschijnt er in week 52
geen HALLO.

van vrijdag 3 januari aanleveren

De eerste HALLO van
2020 verschijnt
op vrijdag 3 januari.

vóór maandag 30 december 12.00 uur
via redactie@hallohorstaandemaas.nl
en advertenties vóór 17.00 uur via
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
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Wethouder Bouten bezoekt honderd
voetbalwedstrijden in één jaar tijd
Honderd voetbalwedstrijden bezoeken binnen één jaar tijd, dat zijn er
gemiddeld twee per week. Hoewel er misschien mensen zijn die je voor
gek verklaren om zoveel wedstrijden af te gaan, voetballiefhebber én
wethouder Roy Bouten, deed het toch.
Een verslaving kun je het wel een
beetje noemen. Al sinds zijn puberjaren bezoekt Bouten zoveel mogelijk wedstrijden. “En het liefst van
mijn club Ajax”, vertelt hij. Want de
club uit Amsterdam heeft in zijn
leven een speciaal plekje gekregen in zijn voetbalhart. “Ik keek
altijd thuis samen met mijn vader
naar voetbal, uiteraard met sjaal
en shirt. Hij was helaas verlamd
en kon niet bewegen. Het mooiste
moment in de week was dan samen
voetbalwedstrijden kijken, echt ons
moment. Hij was fanatiek supporter
van Feyenoord en daar moet je als
mannetje van vijf natuurlijk tegenin
gaan, dus dat werd Ajax. Zo is het
allemaal begonnen.”

Feyenoord-sjaal
Na een tijdje kreeg Bouten van
zijn moeder zijn eerste wedstrijd
cadeau, natuurlijk van de club uit
de hoofdstad. “Daarna volgden er
steeds meer.” Zijn vader was inmiddels overleden. “Het eerste wat hij
naliet in zijn erfenis was die ene
Feyenoord-sjaal. Die ligt netjes bij
de verzameling voetbalsjaals opgeborgen”, zegt Bouten met een knipoog.

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

Supportersenthousiasme
Later was een seizoenkaart van Ajax
een logische stap, het doel: zoveel
mogelijk wedstrijden bekijken.
Maar de interesse in Ajax ging verder
en zo bezocht Bouten regelmatig een
wedstrijd van een andere club. “Het is
prachtig om je eigen club uit en thuis
door heel Europa aan te moedigen,
maar om bijvoorbeeld naar een wedstrijd te gaan op een lager niveau blijft
ook geweldig. Ik kan altijd genieten
van de sfeer die er hangt, vooral in
wedstrijden waar het om draait zoals
derby’s en kampioenswedstrijden.”
Bouten doelt hiermee op het enthousiasme van deze supporters. Ze zijn fan
van een club die nooit de Champions
League zou winnen. “Maar elk doelpunt en overwinning vieren zij alsof ze
wereldkampioen zijn. Ook de vele vrijwilligers binnen de supportersgroepen
van de clubs stoppen ontelbare uren in
sfeeracties als vuurwerk en spandoeken, daar kan ik echt van genieten en
heb ik diepe respect voor.”

Toeval
Onlangs bezocht Bouten dan eindelijk zijn honderdste wedstrijd in één
jaar: Lille – Ajax. Een jubileum bij zijn
eigen cluppie. “Ja, dat was dan extra
speciaal, maar ook pure toeval.” Er zat
behalve een 0-2 winst geen speciaal
goud randje aan de wedstrijd. “Ik heb
het niet gevierd en van alle daken
geschreeuwd, maar het is toch leuk dit
doel te halen.” Het idee ontstond vorig
jaar. “Mijn teller stond eind 2018 op 97
wedstrijden. Dan moeten die honderd
ook te doen zijn, dacht ik. Nu op naar

het volgende doel: de komende jaren
een wedstrijd in elk van de 55 bij de
UEFA aangesloten landen beleven.”

functie. “Natuurlijk, ik heb een andere
baan gekregen, maar ben geen ander
mens geworden.”

Van de bank

Boek

Maar dit jaar werd Bouten ineens
benoemd tot wethouder. “Dan moet je
soms keuzes maken”, zegt hij. “Zo kon
ik onlangs de wedstrijd tegen Valencia
in de Champions League niet bezoeken
door een symposium over de rookvrije generatie, zoiets gaat dan voor.”
Wel kon Bouten nog op tijd thuis zijn
om de wedstrijd vanaf de bank te
bekijken. “Dat lukt mij op dat moment
niet. De bank verlaat ik na het eerste
fluitsignaal, want die avond heb ik de
hele wedstrijd staand in de huiskamer
bekeken.” Hij krijgt wel veel vragen of
hij als wethouder dan nog wel voetbalwedstrijden kan bezoeken met zo’n

Door de jaren heen heeft Bouten ook
heel wat meegemaakt tijdens het
bezoeken van de wedstrijden door de
hele wereld, want hij probeert ook
zoveel mogelijk uitwedstrijden mee
te pakken. “Ik houd heel erg van het
voetbal in Groot-Brittannië. De rivaliteit onder de clubs heerst daar
enorm, vooral op gebied van religie.
Katholiek en protestant staan soms
lijnrecht tegenover elkaar. Ooit wil
ik daar nog een keer een boek over
schrijven, maar dat is voor later”, zegt
hij lachend. Ook spreekt hij veel supporters in pubs, voordat de wedstrijd
begint. “Daar heb ik het met hen naast

voetbal ook gewoon over de problemen waar zij tegenaan lopen, zoals
met fanatieke Millwall-supporters over
hun keuze voor de Brexit. Dat maakt
het bezoeken van wedstrijden ook
enorm interessant.”

Prachtig gevoel
Als wethouder is het dan accepteren
dat niet alle wedstrijden van Ajax en
andere clubs bezocht kunnen worden, maar de passie voor de sport
en de supporters blijft. “Je kunt het
ook amper uitleggen aan iemand die
geen interesse heeft in de voetbal.
Zoiets moet je gewoon een keer meemaken en dan snap je pas wat voor
prachtig gevoel het is.”
Tekst: Niels van Rens
Beeld: Jos Derks

Stacaravan uitgebrand in Sevenum
Een stacaravan aan de Midden Peelweg in Sevenum is in de nacht van maandag 9 op dinsdag 10 december uitgebrand. De twee bewoners van de
caravan ademden daarbij rook in en werden voor controle meegenomen naar het ziekenhuis.
De brandweer werd rond 02.00 uur
gealarmeerd voor een brand in de
stacaravan op de Midden Peelweg in
Sevenum. Omdat het gevaar bestond
dat de brand zou overslaan naar
omliggende caravans werd de brand

opgeschaald. Om de twee blusvoertuigen van water te voorzien zijn twee
waterwagens opgeroepen. De brand
was snel onder controle en uitbreiding
naar omliggende stacaravans kon worden voorkomen.

Rond drie uur werd het sein brand
meester gegeven. Er waren twee
bewoners aanwezig die op tijd de
stacaravan konden verlaten, maar
wel rook hebben ingeademd. Zij werden daarom meegenomen naar het

ziekenhuis. De brand is ontstaan
toen de bewoner een petroleumkachel wilde bijvullen. De stacaravan is
door de brand vernield en niet meer
bewoonbaar.

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.

Maatregelen parkeerplaats Zwingel nog zonder
resultaat
Een bord ‘eenrichtingsverkeer’ moet bezoekers van MFC de Zwingel in Melderslo erop wijzen niet te hard op de parkeerplaats te rijden.
Het gewenste resultaat blijkt echter nog uit te blijven.
Sinds een jaar is Dagvoorziening
De Zwingel gevestigd in de nieuwe
aanbouw van het gemeenschapshuis
in Melderslo. De nieuwe ruimte ligt
vlak langs één van de toegangswegen naar de parkeerplaats. Zo dicht
bij zelfs dat het af en toe lijkt alsof
het verkeer bijna het gebouw binnen rijdt, zeggen bezoekers van de
dagvoorziening. Dat geeft hen en
medewerkers van de dagvoorziening een onveilig gevoel. “De par-

keerplaats is te bereiken via de
Beemdweg”, legt medewerkster
Truus Hermans uit. “Vervolgens kun
je op drie plekken linksaf de vakken
inrijden. Eén toegangsweg loopt vlak
langs het gebouw. Sommige bestuurders nemen de bocht echter erg
hard, waar onze bezoekers dan van
schrikken. Het zijn niet alleen leveranciers, maar ook bezoekers die te
hard rijden.” De organisatie kaartte
het probleem bij het bestuur van

het MFC aan, die vervolgens contact
opnam met de gemeente. “Ons voorstel was om bijvoorbeeld een trottoir langs het gebouw te leggen of
de weg te versmallen. Dat kan echter
niet, omdat het verkeer er wel door
moet kunnen. Daarom is besloten
om een eenrichtingsbord te plaatsen.
Een oplossing waar we erg blij mee
waren”, aldus Hermans. “Alleen blijkt
dat het bord regelmatig wordt genegeerd.”

Een woordvoerder van de gemeente
laat desgevraagd weten dat indien
automobilisten het verkeersbord
blijven negeren, er naar een andere
oplossing gekeken kan worden.
“Misschien dat er dan een ander bord
geplaatst wordt. We willen graag dat
het gevoel van onveiligheid weggenomen kan worden.”

Tekst: Marieke Vullings
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Singles en fans Efteling treffen elkaar op Facebookpagina

‘Ik ben zelf echt pretparkgek en single en dacht:
waarom ook niet?’
Een besloten groep op Facebook: de Efteling Singles-groep. Je bent single en houdt wel van een uitstapje naar
attractiepark de Efteling, ideale combinatie om de liefde van je leven te ontmoeten ofniet? Peggy van der
Weerden (34) uit Horst is lid van de groep.
Allereerst zegt Peggy zich niet te hebben aangemeld om direct een relatie te zoeken. “Momenteel heb ik het
eigenlijk nog veel te druk met mijn
nieuwe baan”, legt ze uit. “Ik zoek
niet ten einde raad naar een nieuwe
vriend. Ik zie het wel op me afkomen.” Toch is ze een tijdje geleden
lid geworden van de Facebookpagina
voor Efteling singles. “Ik meen dat
ik het ergens voorbij zag komen op
mijn tijdlijn op Facebook. Volgens
mij schonk Omroep Brabant destijds
aandacht aan de groep. Ik ben zelf
echt pretparkgek en single en dacht:
waarom ook niet? Wie weet zit er wel
wat leuks tussen.”

Eén eis
De Facebookgroep Efteling Singles
is opgericht door Anne Sijrier (29).
Zelf zegt ze een groot Efteling-fanaat
te zijn. Ze gaf zich een tijdje geleden op voor een blinddate in en
georganiseerd door het attractiepark. Vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen viel ze buiten de
boot. Daarom besloot ze een speciale Facebookgroep aan te maken om
Eftelingfans en singles bij elkaar te
brengen. Binnen een zeer korte tijd
had de groep meer dan duizend leden

en momenteel zit het aantal rond de
1.500. Om de groep te betreden is
maar één eis waar je aan moet voldoen: single zijn.

Pretparkverslaving
Peggy komt uit een relatie. Samen
met haar ex heeft ze een dochter
Megan (4). Volgens Peggy is zij de
reden van haar pretparkverslaving.
“Als ze thuiskomt springt ze vaak voor
de tv om op YouTube video’s te kijken
over achtbanen. Zij is echt een achtbanenfanaat.” Alleen zit daar één
hindernis tussen, Megan is 1.15 meter
groot. “En dan is ze helaas bijna
overal te klein om toegelaten te worden tot een achtbaanritje, daar moet
je vaak 1.20 meter voor zijn.” Veel
boterhammen eten dan maar.

De Efteling heeft
iets speciaals

Afzijdig
Maar het schuwt Peggy en Megan
dan zeker niet om regelmatig pretparken te bezoeken. “We hebben

een jaarabonnement bij Toverland
in Sevenum, maar misschien zetten we het volgend jaar over naar
de Efteling.” Vooral de sfeer en de
gezelligheid binnen het sprookjespark
vinden de twee magisch. “De Efteling
heeft iets speciaals”, zegt Peggy.
“We komen er erg graag.” Wat zou
dat leuk zijn met een leuke man die
ook nog eens de interesse deelt in de
Efteling? “Ja, dat zou inderdaad ideaal
zijn. Wie weet vind ik hem wel op de
Facebookpagina. Voor nu houd ik mij
een beetje afzijdig op het socialmediakanaal. Tot nu toe heb ik nog niet
echt mijn type gevonden op Efteling
Singles, maar mijn type omschrijven
kan ik ook weer niet. Soms praat ik
mee met de gezellige gesprekken,
maar meestal houd ik me wel afzijdig hoor.”

Lang en gelukkig
Op de Facebookpagina worden onder
andere vragen gesteld vanuit de
leden over de Efteling, maar ook over
het dagelijks leven. Binnenkort wordt
door beheerder Sijrier een blinddate
georganiseerd in het park. “Ik moet
dan helaas werken”, zegt Peggy.
“Maar ik was er toch niet heengegaan, dat is toch wel spannend denk

ik.” Op de vraag of een oproepje
geplaatst mag worden voor geïnteresseerden voor Peggy, begint ze te
lachen. “Zoals ik al zei, ik ben niet
direct op zoek, maar wie weet zit er
wel wat tussen. Ik hoop nu niet tien-

tallen berichtverzoeken te krijgen.”
Peggy staat open voor contact, stuur
haar een berichtje en wie weet leef
je nog lang en gelukkig.
Tekst: Niels van Rens

Sportpark America en Meterik

Illegaal vuurwerk
in woning Horst

Heeft een nieuw onderzoek naar een locatie voor een gezamenlijk sportpark voor America en Meterik nut?
19 procent van de inwoners van Horst aan de Maas vindt van niet. Wie zegt namelijk dat er uit een nieuw
onderzoek naar een geschikte locatie een ander resultaat komt? Door opnieuw te gaan onderzoeken worden
zo onnodig kosten gemaakt.

Politie Horst heeft donderdag 5 december in een woning in Horst
zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. Tegen een 20-jarige man is
proces-verbaal opgemaakt.

‘Een nieuwe locatie is altijd beter’

Voetbalverenigingen AVV America en
RKSV Meterik willen gaan fuseren.
De jeugdafdelingen spelen al samen
en om in de toekomst bestaansrecht
te houden, is een volledige samenwerking onafwendbaar. De vraag is
echter waar er dan getraind moet worden. Een aantal locaties is de afgelopen jaren de revue gepasseerd, maar
afgewezen door gemeente Horst aan
de Maas. Haar voorkeur gaat namelijk
uit naar het opknappen van het sportpark in Meterik. Dit stuit echter op veel
bezwaar vanuit de Americaanse leden.
Reden voor wethouder Han Geurts om
tijdens de gemeenteraadsvergadering
van dinsdag 26 november te melden

dat er een nieuw onderzoek komt.
Geldverspilling vindt 19 procent van
de inwoners, blijkt uit onderzoek van
onderzoeksbureau TipHorstaandeMaas.
nl “Hoezo opnieuw? Heeft het eerste onderzoek niet goed en volledig
plaatsgevonden? Zijn er nog nieuwe
dingen om te onderzoeken? Als dat het
geval is: ja en anders nee”, zegt een
van de ondervraagden. “Hier zit nu zeer
veel emotie en non-feitelijkheid in het
debat. Door daar helemaal weer gehoor
aan te geven kom je er niet uit. Andere
verenigingen in America zijn ook al
samen gegaan , zoals korfbalvereniging
Oxalis, en daar hoor je niets over op dit
vlak. Gewoon doorbijten.”

Poldermodel
Toch vindt iets minder dan de helft
van de inwoners dat een fusie pas
kan plaatsvinden als beide clubs
tevreden zijn. Draagvlak moet er
zijn. Een fusie werkt pas als beide
clubs er achter staan. “Bij twee
verenigingen is een nieuwe locatie altijd beter. Anders blijft het,
het voetbalveld van Meterik en
bij een nieuw veld is het van alle
twee”, vindt een inwoner. En anders
kan er eventueel nog voor een
Poldermodel gegaan worden, zoals
iemand suggereert: één veld in
America voor de senioren en de
jeugd samen in Meterik.

Jongeren opgevangen in Ter Peel
In Penitentiaire Inrichting Ter Peel in Evertsoord worden sinds kort 24 jongeren opgevangen. Dit komt omdat
er een tekort aan personeel in jeugdgevangenissen is.
Minister Sander Dekker heeft de
Tweede Kamer hier in een brief over
geïnformeerd. Volgens de minister
is er geen sprake van een tekort aan
bedden. Maar “door de krapte op de
arbeidsmarkt kost het tijd voordat
beschikbare bedden in gebruik kunnen

worden genomen”, aldus de minister
in zijn brief. In Ter Peel zijn daarom tijdelijk 24 plekken beschikbaar gesteld
voor jongeren. “De jongeren zijn
geplaatst in de zogenoemde ‘Flexcap’
aan de zijkant van het complex van
PI Ter Peel”, laat een woordvoerder

van Ter Peel desgevraagd weten.
Deze maatregel wordt opgeheven
zodra het personeel weer op sterkte is
binnen de jeugdinrichtingen, aldus de
minister.

De politie kwam het vuurwerk op
het spoor na een melding. In de
woning werden vier zogenoemde
cobra’s aangetroffen. Dit valt onder
de categorie zwaar illegaal vuur-

werk, dat veel schade en overlast
kan veroorzaken. De cobra’s zijn in
beslag genomen en zullen worden
vernietigd. De politie heeft de zaak
verder in onderzoek.

Bezoek nu
onze gezellige

kerst- en
sfeershow

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl

04

nieuws \ 1212

Na een leven dat in het teken stond van eenvoud,
goedheid en zorgzaamheid, is op
93-jarige leeftijd ôs moe, oma en oma-oma
rustig overleden.

Mia Poels-Huijbers
echtgenote van

Wim Poels †
Meerlo, René Poels †
Heide, Mia en Martin Keijsers-Poels
Leunen, Nellie en Bert Achten-Poels
Roland en Evi
Jolanda en Berry, Esmee
Bianca en Lars, Faas, Niene
Evertsoord, Ria en Piet † Wijnen-Poels
Richard †
Richard en Kim
Linda en Jelle, Bram, Amy
John en Wendy, Naomi, Ivana
Monique
Grubbenvorst, Twan en Annemie Poels-Aerts
Nick
Yoeri
Kirsty

Het laatste beetje is nu op,
veel had ik te verduren.
Het kaarsje is nu opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.
Voor mij die het aangaat is het niet erg,
ik heb genoeg geleden.
Voor hen die ik achterlaat:
vaarwel en wees tevreden.
Dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn, delen
wij u mede dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan
ons pap, schoonvader en trotse opa

Er kan persoonlijk afscheid genomen worden
van mam op donderdag 12 december
tussen 18:30 en 20.00 uur op haar kamer
in Hof te Berkel.
Wij nodigen u uit voor de plechtige uitvaartdienst
op zaterdag 14 december om 10.30 uur
in de parochiekerk H. Oda te Melderslo
en aansluitend voor de crematiedienst
n crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

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

Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com
Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.
Kerstbomen te koop voor 8 euro per
stuk. Groot, klein, met of zonder kluit.
Doolgaardstraat 33.

2 december 2019
Zoon van Saskia Rutten
en Sander van Helden
Broertje van Alek
Steegstraat 3
5962 AG Melderslo

weduwnaar van

Nel Hesen-Craenmehr
5 Horst, 18 november 1931
c Horst, 8 december 2019
Theo en Miek c
Stefan
Ester
Lisan en Rick
Sjakie c
Jac
Peter c en Sylwia
Bert en Rachelle
Joep en Jennifer
Hof Te Berkel 31, 5961 KX Horst
U kunt afscheid nemen van Wiel in het Uitvaarthuis
Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst, op donderdag
12 december van 18.00 tot 18.45 uur.
De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag
14 december om 10.15 uur in de aula van crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray

Ôs mam, oma en superoma
gefeliciteerd met je

95e verjaardag
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.
Zoek je een origineel kerstcadeautje
of versiering? Loop dan eens binnen
bij Museum de Kantfabriek!

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium,
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Te huur appartement aan de
Costa Blanca heerlijk nu in de
winterzon of uw vakantie 2020
boeken. Info ellen@theolommen.nl

Het is de wens om in plaats van bloemen een donatie te
doen voor de vrijwilligers van Hof Te Berkel in de daarvoor
aanwezige collectebussen.

Fietsreparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9 Horst. Graag eerst
bellen 398 60 16/06 28 83 92 29.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Te koop kerstbomen.
P. Kleuskens Langevenseweg 7
Melderslo.
Opruiming. Diverse kleurproducten.
www.mayproosten.nl

&

Dag en nacht bereikbaar

Kay

Wiel Hesen

8 december 2019
Hof te Berkel 133, Horst
Correspondentieadres:
Land van Gelder 12, 5971 DK Grubbenvorst

Geboren

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Paranormale Beurs in Kerstsfeer
op 22 dec.! Parkhotel Horst
Tienrayseweg 2, Horst. Lezingen:
12.00u Psychometrie, 13.00u
Fotoreading dmv Gene Zijde,
15.00u Bloemenlezing.

Cassandra Creatief Grubbenvorst
Kloosterstr. 64a Mode- en quiltstoffen.
Naai- en quiltartikelen.
Naai- en quiltles, workshops.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te koop: licht leren bankstel
(2,5 en 1 zits), ook dressoir,
ovale tafel, tv kast 06 22 02 36 72.

Aandacht voor Gay Straight Alliance

Dendron College
viert Paarse Vrijdag
Het Dendron College in Horst viert op vrijdag 13 december Paarse
Vrijdag. Samen met het Gay Straight Alliance (GSA), groep scholieren van het Dendron, zet de school homoseksuelen, biseksuelen,
lesbiennes en transgenders even extra in de aandacht.

Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl

uit vaar t verzorging

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

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

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Paarse Vrijdag is een jaarlijks internationaal evenement. Om 09.00
uur hijst het Dendron College de
regenboogvlag. Daarna zal locatiedirectrice Zwanetta Por een
woordje doen. Het GSA staat de
hele dag met een speciaal standje
in de hal van de school om onder
andere cupcakes te verkopen aan
leerlingen, leraren en andere geïnteresseerden. Daarnaast zal het
GSA extra aandacht vragen voor

Paarse Vrijdag. Ook zijn de toiletten de gehele dag genderneutraal.
Jongens kunnen een keer naar
de meisjestoiletten en andersom.
De afgelopen weken zijn er verschillende voorlichtingslessen
geweest bij een aantal klassen
binnen het Dendron. Deze worden
jaarlijks gegeven om leerlingen
bekend te maken met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en
transgenders.
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Raad wil meebeslissen over realisatie huurwoningen
in Rabobank-gebouw
Vostermans ging ook in op de
opmerking dat de raad nu niets
te zeggen heeft. “We hebben als
college het recht om deze vergunning te verlenen, zonder de raad in
principe erbij te betrekken omdat
dit een tijdelijke verlening is van
twintig jaar. Wat we wel kunnen
doen is dat als de plannen gereed

zijn, we de raad informeren en
daarna mogen jullie er uiteraard
wat van vinden.” Dat twintig jaar
tijdelijk is, waren Essentie, PvdA
en D66+GroenLinks het totaal niet
mee eens. “Nee, dat is best een flinke
tijd”, zei Hendrix. “20 jaar is echt niet
tijdelijk”, bevestigde Eveline Baas van
D66+GroenLinks.

Streng controleren
Richard van der Weegen (PvdA) doelde
nogmaals op de locatie van huurwoningen. “We hebben genoeg andere
panden in Horst aan de Maas waar we
huurwoningen in kunnen bouwen én
die in de kernen liggen. Denk aan het
pand van het oude Omroep Reindonk,
zij verhuizen onder een nieuwe naam

Snel internet

Deel buitengebied America vanaf
midden december glasvezel
Werkgroep BuitenGewoonBereikbaar meldt dat een gedeelte van de woningen in het buitengebied van
America midden december gebruik kunnen maken van snel internet, ofwel glasvezel.
In totaal worden komende weken
circa vierhonderd adressen in
POP-gebied America geactiveerd.
BuitenGewoonBereikbaar zegt niet
alle adressen tegelijk te kunnen realiseren. “Een deel van de adressen zijn
begin 2020 aan de beurt”, aldus de
werkgroep. De planning wordt gedaan
door de providers. Deze neemt contact

op met de klant om een afspraak te
maken wanneer de levering kan worden gestart. Afhankelijk van of men
wel of geen gebruik wil maken van de
overstapservice wordt de datum van
activatie gepland.

Sevenum

wordt glasvezel aangelegd. “Bij de
laatste adressen in POP-gebied
Sevenum wordt de glasvezelkabel
naar binnen gebracht, afgemonteerd
en getest. Als alle adressen en de
installatie in de POP-Sevenum gereed
zijn, wordt ook hier gestart met het
inplannen van de activatie.”

Ook in het buitengebied van Sevenum

Stijging woonlasten in Horst aan de
Maas hoger dan landelijk gemiddelde
In Horst aan de Maas betalen inwoners volgend jaar meer aan woonlasten, gemiddeld 835 euro ten opzichte
van gemiddeld 762 euro in 2019. Dat is 73 euro meer dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek
van Vereniging Eigen Huis.
De grootste stijging zit in de afvalstoffenheffing, die gemiddeld met
20 procent omhoog gaat. Landelijk
stijgt dit met 8 procent. De ozb stijgt
in Horst aan de Maas met zo’n 2
procent, dat ligt onder het landelijk
gemiddelde van 4 procent. In buurge-

meente Venray stijgen de woonlasten
in totaal met 5,4 procent. Ook daar
gaan inwoners meer betalen aan de
afvalstoffenheffing, al stijgt die daar
niet zo fors als in Horst aan de Maas.
Inwoners van Peel en Maas komen er
nog het gunstigst van af: daar stijgen

de woonlasten gemiddeld met 1,7
procent. Vereniging Eigen Huis heeft
een steekproef gehouden onder 113
gemeenten in Nederland. De stijging
in de woonlasten wordt onder meer
veroorzaakt door de hoge kosten voor
de Wmo.

naar ’t Gasthoês in Horst. Een prima
gebouw op een mooie locatie.”
Vastgesteld is dat de sociale woningen gebouwd worden voor jongeren uit de omgeving. De drie partijen
uitten hun twijfels over deze regeling. “Hoe kunnen we erop toezien
dat deze regel wordt nageleefd?”,
zei Hendrix. “Daar moet je dan wel

echt streng op controleren.” Onderzoek
moet nog uitwijzen of het Rabobankgebouw een geschikte locatie is om
te wonen. “Het gebouw ligt aan een
spoorwegovergang”, zei Vostermans.
“Uit onderzoek moet blijken of dit een
belemmering kan zijn om te wonen.”
Tekst: Niels van Rens

Gemeente wil in 2025
energieneutraal werken
Gemeente Horst aan de Maas streeft er naar om in 2025 energieneutraal te werken. Dit geldt voor het gemeentehuis en de gemeentewerven in Horst en Sevenum.
Het project komt voort uit het coalitieakkoord. De gemeente sluit
daarbij aan het Akkoord van Parijs
aan. Om volledig energieneutraal te werken wordt onderzocht
wat het huidige energieverbruik
is en waar mogelijke bespaard
kan worden. Ook wordt bekeken
hoe de rest van het energieverbruik op een duurzame manier

opgewekt kan worden. Daarnaast
heeft de gemeente als doel alle
gemeentelijke accommodaties,
zoals scholen en gemeenschapshuizen, energieneutraal te maken.
Dit moet in 2035 gerealiseerd zijn.
In 2050 moeten ten slotte ook alle
lantaarnpalen, rioolgemalen en
verkeersregelinstallaties energieneutraal zijn.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

America rondom Hofweg € 8,00
Horst rondom Pastoorsveld € 13,00
Griendtsveen € 7,50
Sevenum rondom Steeg € 11,00

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

Wereldlichtjesdag
In Sevenum werd zondag 8 december stil gestaan bij Wereldlichtjesdag. Dit is een dag waarbij gemiste
kinderen worden herdacht. Er vond een tocht plaats en er waren optredens van Marloes Nogarede en
Sanne Hesen, begeleid door Koen Muijsers.
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Waar hij op zaterdag nog flink met ons met de kerstdennen
in de weer was, werd het vanaf zondag plots heel stil.
Met grote verslagenheid geven wij u kennis
van het plotselinge overlijden van....

HALLO op reis

Ger Keijsers
* Melderslo, 16 december 1950

† Venlo, 5 december 2019

echtgenoot van

Nell Keijsers – Huijs †
Geert en Yvon
Imke, Fenna
Paul en Tansy
Bart, Aysha
Roy en Jeanine
Rens, Eva †, Lotte
Correspondentieadres:
Doolgaardstraat 33
5961 TP Horst
De afscheidsdienst van ozze pap
heeft woensdag 11 december
plaatsgevonden.
De kerstbomen die jij eigenhandig
uit de grond hebt gehaald,
zullen komende week
op gezette tijden worden verkocht.

Oud-prinsen in Den Haag
De Oud-prinsenvereniging van cv dun Ezelskop uit Sevenum maakte dinsdag 17 september, Prinsjesdag,
een tochtje naar Den Haag. ‘s Ochtends stonden ze op de tribune op het Lange Voorhout om het koningspaar toe te zwaaien. Daarna was er ook tijd voor een foto met de HALLO.

HALLO op reis

Zijn laatste beugelwedstrijd is gespeeld
Donderdag 5 december is ons spelend lid van het derde team
én middagteam

Ger Keijsers
overleden. Hij was een fanatieke speler en kon helemaal
opgaan in het spel. Bescheiden, betrouwbaar en altijd klaar staan
voor de club; zo was Ger. We verliezen in hem een mooie
beugelaar en gaan hem missen.
We wensen kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte
om dit verlies te kunnen verwerken.

In de gevangenis

Namens alle leden
en bestuur

Vriendenclub KZRT uit Sevenum bracht onlangs, vrijwillig, een bezoekje aan de gevangenis van
Veenhuizen. Ze lazen er onder andere de HALLO en mochten daarna gelukkig weer naar huis.

HALLO op reis

Gemeentegids en kalender
niet meer huis aan huis
verspreid
De gemeentegids en kalender van gemeente Horst aan de Maas
worden voortaan jaar niet meer huis aan huis verspreid. In plaats
daarvan kunnen inwoners deze ophalen bij speciale afgiftepunten.
Gemeente Horst aan de Maas
verspreidt sinds 2001 jaarlijks
een kalender met daarop foto’s
van inwoners. Daarbij is ook een
gemeentegids gevoegd. Tot nog
toe kregen mensen deze automatisch in de brievenbus. De
gemeente heeft nu echter besloten de huis-aan-huis-verspreiding
te stoppen. “We hebben onderzoek
gedaan onder ons inwonerspanel
en daaruit bleek dat de meerderheid geen behoefte meer heeft

aan de papieren versie”, laat een
woordvoerder desgevraagd weten.
Ook wil de gemeente in het kader
van duurzaamheid geen papier huis
aan huis verspreiden, dat rechtstreeks in de papierbak belandt.
De informatie in de gemeentegids
is op de website van de gemeente
te vinden. Wie toch in het bezit
wil komen van een fysiek exemplaar van de gids en kalender kan
deze bij diverse afhaalpunten in de
gemeente ophalen.

Bestemming IJsland
Vriendinnen Angelique uit Meerlo en Margo uit Horst maken elke vijf jaar samen een reis. Dit jaar was de
bestemming IJsland, waar ze in totaal 2.200 kilometer hebben rondgereden. “Netvliezen maakten overuren door al de wonderbaarlijke natuurverschijnselen. Het was Genieten met een hoofdletter G”, aldus de
twee, die ook nog even poseerden met de HALLO.
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Geplukt

Erik Roelofs America
Deze Americaan heeft de perfecte combinatie gevonden van gezond leven, sport en een bourgondische leefstijl. Hij is waterpolokeeper bij het
eerste team van HZPC Horst en deze week wordt Erik Roelofs (32) geplukt.

der bij de Jong Nederlandgroep
De Snoepertjes. “Fantastisch om
met die kinderen groep te draaien.
Daar haal ik echt veel energie uit.
Daarnaast ben ik ook vaak te vinden
in OJC Cartouche, de soos in America.
Jarenlang heb ik voor de kroeg de filmmarathons georganiseerd en ben ik
tapper geweest. Tegenwoordig sta ik
aan de andere kant van de tap.” Want
van zijn leven genieten doet Erik het
liefst. Festivals bezoeken, concerten
afgaan en op reis. “Ik ben graag zoveel
mogelijk met vrienden op pad. Zo willen we elk jaar minimaal één weekendfestival bezoeken en heb ik onlangs
met een kameraad een reis door het
zuiden van het grote Amerika gemaakt.
Een dikke aanrader.”

Gezondheid

Knietjes geven, een trap tegen je
scheenbeen en getrek aan zwembroeken, het gebeurt allemaal
onder het water tijdens waterpolo.
“Het is inderdaad een harde sport
en dit soort dingen horen erbij”,
zegt Erik Roelofs. “Als de scheidsrechter even niet kijkt, dan proberen veel spelers het elkaar moeilijk
te maken. Na de wedstrijd is het
dan weer helemaal omgedraaid en
heeft iedereen respect voor elkaar.
Dat is het mooie van waterpolo,
het is echt een sportieve sport.
Er wordt ook echt niet gescholden
naar de scheidsrechter, want dan
lig je er meteen uit. Daar kunnen
die voetballers wel van leren.”

Spareribs
Erik is bij de eerste heren van

HZPC de sluitpost in het team. “Keeper
zijn, ik vind het geweldig. Een groot
gedeelte van de wedstrijd heb je
natuurlijk niet heel veel te doen, maar
als je dan een aanval stopt, dan geeft
dat zo’n voldaan gevoel, heerlijk.”
Samen met zijn team reist Erik flink
wat kilometers af binnen de competitie. “We zijn ingedeeld in districtsklasse 5: Limburg, Noord-Brabant en
Zeeland. Het verste waar we jaarlijks
heen moeten is Terneuzen, dat is zo’n
2,5 uur reizen. Als we uitwedstrijden spelen, maken we er dan met de
hele groep ook een leuke dag van.
Dan gaan we vaak spareribs eten of
doen we een andere leuke activiteit.” Het team speelde eerst op een
niveau hoger, maar deze klasse werd
door de bond opgeheven en daardoor
werd HZPC automatisch naar de eerste

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Ik werd ook uitgenodigd
voor Jong Oranje

gen. Ik wilde eigenlijk werk en privé
gescheiden houden, maar je weet
hoe dat gaat. We zijn wat gaan drinken en nu wonen we sinds kort in ons
eigen huisje in America. We hebben
een geregistreerd partnerschap, maar
op de knieën zal ik vast nog een keer
gaan. Eerst ons huis helemaal afmaken en dan kijken we wel verder, dat
feestje komt er nog wel een keer”,
zegt Erik lachend.

Speciaalbierbrouwer
Dromen doet Erik genoeg, maar voor
nu heeft hij het prima voor elkaar.
“Ja, ik heb niets te klagen. Wie weet
brouw ik ooit nog mijn eigen speciaalbiertje, dat lijkt me wel tof. Ik houd van
die stereotype bierbrouwers met een
baardje en die met een lepel in zo’n
ketel aan het roeren zijn. Mijn eigen
biermerk, wie weet zit dat er nog in.”

Vrijwilligersmens
Dorpsgevoel
Erik is geboren en getogen in America.
Het dorp is enorm belangrijk voor
hem. “America heeft een speciaal
plekje in mijn hart. Veel vrienden
wonen hier en het grootste gedeelte
van mijn familie woont in het dorp.”
Want familie is enorm belangrijk voor
Erik. “We zijn thuis altijd heel close
geweest. Als het mee- of tegenzit kan
ik altijd bij mijn ouders, zus Karin en
broer Stephan terecht, zij wonen allemaal hier.” Erik is ook enorm trots op
het dialect dat leeft in Horst aan de
Maas. “Ik denk dat van de jeugd hier
ongeveer 80 procent dialect spreekt
en of het verstaat. Ik ben trots op mijn
dialect en vindt het oprecht één van
de mooiere talen. Het hoort hier een
beetje bij de cultuur en dat maakt
Horst aan de Maas zo mooi.”

In zijn vrije tijd doet deze Americaan
veel vrijwilligerswerk. Zo is hij lei-

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Jos Derks

Hondenopvang & Uitlaatservice
www.villabibaonline.nl
Tel: 06 – 161 34 304
Kerkkuilenweg 13
5977 NG Evertsoord

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

Op de knieën
Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

klasse district gedegradeerd. “Ik werd
ook toen ik een jaar of 16 of 17 was
uitgenodigd voor de selectie van Jong
Oranje, maar moest kiezen tussen mijn
opleiding of de sport. Toen heb ik voor
mijn toekomst in het werk gekozen.”

Ook drinkt hij graag een speciaalbiertje
met vrienden en zo probeert Erik zoveel
mogelijk van zijn bourgondische leefstijl te genieten. “Ik vind het belangrijk
deze levensstijl met een gezonde blik
te bekijken. Zo doe ik veel dagelijks
samen met Maud aan gezonde voeding en maak ik heel bewust keuzes
in eten en drinken.” Ook is hij trots op
zijn nieuwe woning. “Samen met Maud
vonden we belangrijk dat we energiezuinig leven. Daarom hebben we
ons huis energieneutraal laten maken.
Alleen een elektrische auto mist nog,
maar die zal er ooit vast nog komen.”

Erik werkt dagelijks bij een distributiecentrum in Venray waar hij onder
andere douanedocumenten van
vrachtwagenchauffeurs goedkeurt.
Het bedrijf is vooral gespecialiseerd in
voeding, voedingssupplementen en
shakes. Daar heeft hij ook zijn partner Maud leren kennen. “Ze werkte
op een andere afdeling en kwam
wel eens daar post halen of bren-

Openingstijden:
ma gesloten
di-vr 09.30 tot 17.30 uur
za 09.30 tot 15.00 uur

Voor een
graag
afspraak
n
van tevore
bellen tel.
511
0478-796

GROTESTRAAT 28 VIERLINGSBEEK • WWW.SFEERBADKAMER.NL
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Winterparadijs Venray: van overdekte ijsbaan tot sfeervolle
kerstmarkt

WINTERPRET
VENRAY 2019

13 december t/m 5 januari
Schouwburgplein Venray

venraybloeit.nl/winterpret

1212 \ winkel & bedrijf

09

Onderzoekscentrum
Zacht Fruit
in Horst
In Horst werd vrijdag 6 december de
intentieverklaring voor de realisatie
van het te ontwikkelen Onderzoeks
centrum Zacht Fruit ondertekend.
Dit is een stap in de overgang van
Aardbeienland naar Berry Briljant.
Het onderzoekscentrum wordt ontwikkeld door Delphy. Tijdens een informatieavond op maandag 16 december
worden de plannen aan de omgeving
gepresenteerd.

Binnenkijken bij...

Column

Van eiland
naar wijland

Toverland past openingstijden aan
Attractiepark Toverland in Sevenum verlengt vanaf 2020 de openingstijden. Ook worden er meer evenementen georganiseerd. In de maanden
november en december is het park in tegenstelling tot voorgaande jaren echter alleen geopend in de weekenden en tijdens de kerstvakantie.
Vanaf 2020 is Toverland tot 18.00 uur
geopend en in de zomervakantie tot
20.00 uur. Het aantal Midzomeravonden
wordt uitgebreid naar twaalf en er
komen veertien Halloween Nights.
Jean Gelissen jr., algemeen directeur:
“Door onze gasten langer de tijd te
geven om Toverland te bezoeken, kunnen wij nog meer magische geluksmomenten creëren. Ook vinden de
evenementen volgend jaar vaker plaats.
De evenementen geven een extra
dimensie aan de totaalbeleving van
onze gasten. Wij willen nóg meer gasten de gelegenheid bieden om dit zelf
te komen ervaren.” Waar het park nu
in de maanden november en december
nog dagelijks is geopend, is dat vanaf
volgend jaar alleen in de weekenden.
Reden is het teruglopend bezoekersaantal door de week in die maanden.

Oh, zit dat zo!

Het toeslagen debacle
De media hebben er de afgelopen weken vol van gestaan. Zijn kinderopvangtoeslagen ten onrechte stopgezet? Heeft de staatssecretaris wel alle informatie gedeeld met de Tweede Kamer? Het probleem is
echter volgens mij het systeem zelf.
De Belastingdienst was er echter
vooral om te geld innen, terwijl
het toeslagenstelsel nu juist een
uitkeringsfabriek is. Daar kwam
bij dat het publiek dat recht kreeg
op toeslagen vaak nog nooit met
de Belastingdienst in aanraking
was geweest terwijl het voor het
goed uitvoeren van de toeslagen
cruciaal is dat wijzigingen
accuraat worden bijgehouden
en doorgegeven. Ten slotte is
het systeem erg fraudegevoelig
gebleken.

Toeslagen bestaan sinds 2006
en de praktische uitvoering
is eigenlijk al vanaf het begin
problematisch. De uitvoering
kwam bij de Belastingdienst.
Deze dienst werd destijds gezien
als het toppunt van ambtelijke
efficiency.

Al vanaf het begin waren er
problemen. De Belastingdienst
had flinke achterstanden in de
verwerking van de toeslagen.
Daardoor kwam het voor dat
toeslaggerechtigde pas jaren later
te horen kregen dat er geld moest
worden terugbetaald. Dat ging
vaak om tienduizenden euro’s.

Geld dat de meeste mensen niet zo
hebben liggen.
Daarna kwam de Bulgarenfraude.
Onterecht aangevraagde
kindertoeslag die naar het
buitenland verdween en niet
meer terug te vorderen bleek.
De politiek ging er stevig in en
de Belastingdienst haalde de
teugels aan. Niet langer achteraf
controleren, maar bij vermeend
misbruik (vooraf) geen toeslag
toekennen. Het gevolg is te raden,
ook in situaties die achteraf te
goeder trouw blijken heeft de
Belastingdienst geen toeslag
toegekend. Wederom is er politieke
heibel.
Het is te gemakkelijk alle schuld bij
de Belastingdienst neer te leggen.
Zij zijn slechts een uitvoerder van
het systeem dat de politiek heeft
bedacht.

Het toeslagensysteem is een
enorme geldrondpompmachine
geworden, met veel onnodig werk
en risico op fraude en fouten.
Ik zou zeggen uithuilen, afschaffen
en opnieuw beginnen met wat
anders.

Door: Mathieu Hooijmaijers RB
Belastingadviseur

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

Onze maatschappij is in beweging. De hiërarchische systemen zijn niet meer van deze tijd.
Deze generatie jongeren gaat
het niet beter krijgen dan haar
ouders. Als volwassenen denken we dat jongeren alleen met
zichzelf bezig zijn, maar ze
verrassen ons telkens weer met
daadkracht.
De Greta Thunbergs en Boyan Slats
van deze wereld gaan hun passie achterna en spelen een rol van
betekenis voor onze toekomst.
Zij hebben volwassenen om zich
heen, die hen die ruimte geven.
Onderwijs is ruimte geven om te
ontwikkelen. Dat betekent af en toe
op je handen gaan zitten om niet in
te grijpen. Niet oplossen maar helpen. Lastig omdat onderwijs soms
ook vast zit in oude systemen.
Hoe mooi is het dan als je in je
school ontdekt dat, als je de grenzen opzoekt van het onderwijssysteem, er meer ruimte ontstaat
om te leren, voor maatwerk, voor
nieuwe leertrajecten, die niet
alleen op school uitgevoerd worden.
Kansen voor alle leerlingen in onze
regio door samenwerking, zodat
ook zij hun passie achterna kunnen
en van toegevoegde waarde zijn
voor hun omgeving. Het enige dat
we moeten doen is het lokaal uit,
onze eigen school uit en met elkaar
doen waar we goed in zijn; jongeren laten groeien. Onderwijsmensen
zijn zeer betrokken maar nog niet
altijd verbonden met elkaar en hun
omgeving. Hoe mooi kan het zijn
om van een eiland naar een wijland te groeien. In mijn onderwijsland denken en doen leerlingen ook
mee op thema’s die zij inbrengen.
Zes weken geleden brachten zij in
de gemeenteraad het thema drugsproblematiek in: “hallo gemeenteraad (lees volwassenen) wat gaan
wij er samen aan doen?” Een prachtige kans om een probleem in onze
gemeente samen aan te pakken
vanuit een ander systeem namelijk
dat van jongeren. Wij (volwassenen) deden wat we altijd al doen,
signaleren en praten over jongeren
en niet met ze.
Kom op mensen, laten we eens van
ons eiland afkomen en een groen
wijland met de jongeren creëren
om dit probleem samen in onze
gemeente aan te pakken.
Marlies Scheres, adjunct directeur
Citaverde College Hegelsom
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Stikstofcrisis 120 jaar geleden
houden wordt door een boerin van
De staatslandbouwcommissie concludeert in 1890 dat de grote landbouwcrisis van 1878-1895 is veroorden ouden stempel, die dat “goedje”
zaakt door: achterlijkheid, gebrek aan kennis en sleur bij boeren, gebrek aan organisatie en coöperatie,
slechte geregelde kredietverlening, teruglopende conjunctuur, niet door buitenlandse concurrentie alleen. voor niks nog niet op ’t land zou wilTijdgenoten pater Gerlacus van den
Elsen en kapelaan/pastoor Henricus
Wilhelmus Roes zagen de gevolgen:
hongerende burgerbevolking, verpauperde boerenstand, emigratie,
de trek naar de steden en de industrie. De boerenapostel Van den Elsen
organiseerde de boeren in coöperaties. Kapelaan/pastoor Roes begon in
1902 in Deurne, tussen 1909 tot 1919
in Kessel Noord-Brabant, vervolgens

opnieuw Deurne tot 1941 boeren
door middel van experimenten in
kleine proefvelden en bijscholingscursussen kennis te laten nemen van
dé revolutionaire bemesting in de
landbouw, kunstmest.
Grote en jarenlange tegenwerking
was zijn deel. Door behoeftige en
minvermogende keuterboeren en
veenarbeiders kunstmest te geven en
te bekostigen, raakten zij uit eigen

ervaring er van overtuigd dat er geen
weg terug was. Voor hen gold niet
meer: ”Vader en moeder hebben het
altijd zo gedaan, die zijn er ook gekomen; ’t is altijd zoo geweest, en zoo
is ’t het beste.”
Roes geeft in ‘Bemesting, Veld
vruchten- ,Groente- en Ooftteelt’ nog
een les: ”Zoo dikwijls gebeurt ‘t, dat
de zoon of zelfs de vader kunstmest
wil gaan gebruiken, maar tegenge-

len… De dwaze meening, dat het
aanwenden van kunstmest iets overbodigs of liefhebberijtje voor menschen met veel geld is, moet vooral
bij de boerinnen weggenomen worden. Ze moeten overtuigd worden
dat kunstmest, goed aangewend,
den grond veel krachtiger maakt.” En
nog zo’n motto: “Laat het geld niet
op de spaarbank of in de kast liggen
en uw akkers hongerlijden!”
Het gaat om: kalk, fosforzuur, kali

en stikstof, die moeten in de grond
aanwezig zijn. “Deze moet gij op uw
duimpje kennen...’t Is noodig, dat gij
die vier namen diep in uw geheugen
prent…opdat gij ze nooit zoudt vergeten.” Zin in boeren en rentabiliteit
kwamen terug. De samenleving kon
weer verder.
De huidige stikstofcrisis is een fluwelen crisis. Niet door boeren uitgevonden.

Henk Steenbekkers,
Gussekuulke Melderslo

Ingezonden brief

SAAM: Dialoog of duo-loog
Het samengaan van de voetbal verenigingen van America en Meterik was zorgvuldig door beide verenigingen voorbereid. Op jeugdniveau
wordt al met plezier samengewerkt. Klasse. Een dialoog die alle lof verdient.
Van ‘onderop’, de standaardkreet die de partij van de verantwoordelijk wethouders Geurts en
Vostermans altijd luidkeels gebruikt
als verenigingen iets bedenken
wat ze eigenlijk zelf ook willen.
Zelfs Afslag10 werd, met de wethouder als projectleider als iets van
onderop gezien. In feite een farce,
maar ‘van onderop’ werd wel in het
leven gehouden. Hoe moeten we
dat nu zien bij SAAM. Het kan moeilijk zijn een goede locatie te vin-

den en het bestemmingsplan kan in
de weg zitten. Maar toch niet voor
wethouder Vostermans. Te pas en te
onpas past hij bestemmingsplannen
aan als het voor zijn opdrachtgevers
nodig is. Maar niet als het hem en
zijn collega niet past. En waarom?
Is dat nodig om geld te sparen om
de luxe van het Gasthoês van wethouder Geurts te financieren? Is het
om de gaten die bij het luxe project
van het zwembad gaan ontstaan te
dichten? Want dat prestige project

‘van onderop’moet natuurlijk wel
doorgaan.
Met het woord ‘dialoog’ heeft wethouder Vostermans moeite. Ze, de
ondernemers (zie migrantendialoog), moeten het initiatief nemen.
Neen regels zijn er nog niet volgens
wethouder Vostermans, die zijn
we aan het opzetten is zijn reactie.
Zonder regels kun je dus ‘verdeel
en heers’ best toepassen moeten
wethouders Geurts en Vostermans
hebben gedacht.

Het duo trof elkaar waarschijnlijk
en begon samen een dialoog/duoloog, zagen de financiële voordelen,
schatten de kansen van ‘verdeel
en heers’ in, keken elkaar aan en
schreven op wat uit hun ‘duo-loog’
naar voren kwam, ongetwijfeld
gesteund door hun eigen partij al
was die in de raad heel voorzichtig.
In Meterik, sporthal erbij verzinnen en ‘verdeel en heers’ toepassen. Een onfatsoenlijke maar nog
ongeregelde, bekende tactiek.

Bestuurders en toekomstige burgemeesters onwaardig.
De raad riep om een onafhankelijke
begeleiding bij de verdere terreinkeuzes. Een soort motie van wantrouwen of brevet van onvermogen
uitgedeeld door de raad aan beide
wethouders? ‘Verdeel en heers’
op een waardige wijze afgestraft.
Hopelijk is die verderfelijke tactiek
straks verleden tijd.

Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

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.
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Door Horst aan de Maas 800 voel ik me
meer verbonden met de gemeente
Het zal niemand ontgaan zijn dat Horst aan de Maas het afgelopen jaar een feestje heeft gevierd. Het hele jaar door waren er activiteiten in het
kader van het achthonderdjarig bestaan van Horst aan de Maas.
Concerten, exposities, symposia: werkelijk alles werd met een 800 jaar-sausje overgoten.
Doel van de feestelijkheden was onder andere
de verbinding tussen inwoners te bevorderen.
Je bent geen Horstenaar, Sevenummer of Tienrayse, maar inwoner van Horst aan de Maas.
De organisatie hoopt dat Horst aan de Maas 800

ervoor heeft gezorgd dat mensen over hun dorpsgrenzen heen keken en ook activiteiten in een ander
dorp bezochten. Daardoor voelt iedereen zich meer
verbonden met de gemeente en is er geen sprake
van ‘zij’ en ‘wij’.
Aan de ander kant: zijn het niet juist altijd de eigen
inwoners die een evenement in hun dorp bezoe-

ken? Het gaat er toch juist om of een concert of andere activiteit jou interesseert? Of dat nu in Lottum
plaatsvindt of Swolgen, dat maakt dan toch niets
uit?
Door Horst aan de Maas 800 voel ik me meer verbonden met de gemeente. Wat vindt u?

Bespreking poll week 49

Vuurwerkverbod voor particulieren is enige oplossing
Het is ieder jaar een terugkerende discussie.
Wat te doen met het vuurwerk op oudejaarsavond? Er gaan steeds meer geluiden op om het
afsteken van vuurwerk te verbieden voor particulieren om illegaal vuurwerk aan te pakken
en overlast te voorkomen. Toch vinden mensen
vuurwerk een traditie die in ere gehouden moet
worden. Daarnaast hebben mensen veel plezier
in het afsteken van vuurwerk. De stelling van
week 49 luidde: Vuurwerkverbod voor particulieren is enige oplossing.
Door het strenger reguleren en het aanpakken

van illegaal vuurwerk kan veel overlast voorkomen
worden. Jaarlijks gebeuren er vele ongelukken die
simpelweg voorkomen kunnen worden door geen
vuurwerk af te steken. Daarnaast is het een stuk veiliger als het afsteken van vuurwerk centraal geregeld wordt door bijvoorbeeld de overheid.
Doordat de poll via verkoopvuurwerk.nl Almere werd gedeeld, stroomden de reacties binnen.
90 procent van de respondenten is het oneens met
de stelling. Rob Janssen vraagt zich af welke overheid dit gaat betalen. “Wie gaan deze shows afsteken? En hoeveel shows worden er dan gegeven per

gemeente? En wie gaat de schade betalen bij het
groter worden van de illegale markt? Eerst nadenken voordat jullie de hetze groot houden. Dan kan
beter niemand meer de auto en de fiets pakken en
binnen in huis blijven zitten. Nee, daar gebeuren
ook nog ongelukken. Laten we beginnen om op de
scholen uitleg te geven over vuurwerk. En een hoop
Youtube-video’s verwijderen. Daardoor breng je bepaalde kinderen en jongvolwassen niet op ideeën
die overlast of schade veroorzaken.”

Ingezonden brief

Zwarte Piet
Hoi Jélena, met aandacht heb ik jouw column over Zwarte pieten gelezen in de Hallo van donderdag 5
december. Je hebt jouw ideeën over de zwartepietendiscussie met ons gedeeld. Graag wil ik mijn overwegingen delen.
Je kent het sinterklaasliedje dat
eindigt met de tekst: ‘Ook al ben
ik zwart als roet, ik meen het wel
goed’? Als je je echt afvraagt, wat
staat hier eigenlijk, dan kun je toch
niet anders dan concluderen: ‘Ik ben
wel zwart, maar ik ben toch zo slecht
nog niet’.
Zwart en niet echt oké dat is een
stereotypering. Denk aan: iemand
de zwarte piet toespelen, iemand
zwart maken, het zwarte schaap in
de familie en in films zie je eveneens

de stereotypering terug. En zie dan
wat er gebeurt op de tribunes in de
voetbalstadia. Sinds kort heeft een
gekleurde voetballer aan het publiek
laten zien hoe het hem raakt om uitgescholden te worden op basis van
zijn huidskleur. De wereld van het
voetbal heeft het signaal opgepikt.
Weet je Jélena, bij traditie zou je in
Horst, Truus of Mien of Toos of Nel of
Lies of anderszins geheten hebben
maar zeker niet Jélena. In de tijd veranderen tradities onder invloed van

vele factoren. Daar is bewustwording van wat iets met mensen doet
toch heel belangrijk bij. Inmiddels
zijn wij in Nederland met mensen
uit vele verschillende culturen. Het
is goed te zoeken naar een juiste
balans om elkaar zeker niet onnodig
te kwetsen. De nakomelingen van
de mensen uit het koloniale verleden leven nu hier onder ons. Zij zijn
onze medeburgers en hebben last
van deze stereotypering. Het kind
dat thuis komt uit school en tegen

zijn moeder zegt: ‘Ze schelden mij
uit voor Zwarte Piet’. Dat moeten
we toch niet willen? Voor kinderen
die in Sinterklaas geloven maakt het
totaal niets uit of Piet zwart, rood,
geel, paars is of met roetvegen. En
ook niet tot welk geslacht het hulpje
van Sinterklaas behoort. Misschien,
nadenkend over Sint 2020, gaat de
goedheiligman dan op weg met
Pieten die voor alle kinderen goed
voelen.

Francine Thielen-Tonnaer
Gebr. van Doornelaan, Horst

Ingezonden brief

Prijs voor bouwput NGB
De ondernemersprijs van Horst aan de Maas is gewonnen door het NGB. In de nieuwe varkensstal is nog geen varken vetgemest, de biovergister
en mestverwerking bestaan alleen op papier en de kippenslachterij moet de komende jaren nog gestalte krijgen. Aan de A73 is wel een vierde van
de kippenstal in gebruik.
Dat nu een gigastal in aanbouw de
ondernemersprijs krijgt is niet te verteren. Vrijwel niemand in de omgeving wil zo een stal. Ook gewone
veehouders zien het met lede ogen
aan. Zij protesteren niet bij LLTB, politieke partijen, leveranciers en banken
om hun ‘collega’s’ niet af te vallen.
De landelijke politiek wil deze fout
intussen niet nóg een keer maken.
Vindt de jury van de ondernemersprijs het ontwerp van de architect,
de constructie, het kleurenpalet, de
gebruikte ‘duurzame’ materialen,

de zogenaamd ‘landschappelijke
inpassing’ zó geweldig dat de prijs
nu al gerechtvaardigd is? Een vleesfabriek overgoten met een saus van
diervriendelijkheid en duurzaamheid.
Normaal worden prijzen gegeven na
jarenlange inspanningen en bewezen
methoden en toepassingen.
Gezien de jarenlange strijd tegen de
gevolgen voor mens en milieu en de
huidige stikstofproblematiek zouden
prijzen moeten worden gegeven aan
omwonenden, de werkgroep max
5 odeur, MOB in Nijmegen, werk-

groep Behoud de Peel en vereniging
Behoud de Parel.
Of is de ondernemersprijs een
politieke prijs? Het geeft de voorstemmers voor het NGB in de
gemeenteraad een legitimatie dat ze
lang geleden een goede keuze hebben gemaakt.
Proficiat dan. De strijd is bijna gewonnen. De vleesfabriek wordt gebouwd.
Het BNP stijgt. De stikstofuitstoot en
klimaatverandering gestimuleerd.
Wie gaat dat oplossen? De ondernemers van het NGB in elk geval niet.

Die treft geen blaam, zij werken binnen de regels en worden zelfs door
de politiek gefaciliteerd. Zij zijn voorlopig druk met hun eigen toko.
De mensen, of ondernemers die de
gevolgen voor mens, dier en milieu,
namelijk het klimaat- en stikstofprobleem oplossen, die verdienen pas
een prijs. Veel groter dan… die ondernemersprijs van Horst aan de Maas.

André Vollenberg,
Vereniging Behoud de Parel

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.

Brandt los!

Column

Geluk bij een
ongeluk
Op vrijdagavond ging ik tijdens
de korfbaltraining hard door
mijn enkel. Op maandagochtend moest ik weer naar school.
Op krukken, met het OV, helemaal naar Maastricht.
Twee treinen, een bus, en
zo’n 500 meter strompelen.
Klinkt niet zo fijn en dat was het ook
niet. Maar de hulp van alle medereizigers, passanten en studiegenoten
was een lichtpuntje in de duisternis.
Instappen in de overvolle sprinter
op station Tegelen was geen feest,
maar ik had binnen no time een zitplaats met extra beenruimte dankzij
een aardige man tegenover me, die
plaatsmaakte zodat ik mijn been
kon strekken. In de volgende trein
was het gelukkig een stuk minder
druk en hoefde niemand plaats voor
me te maken.

De hulp kwam
uit alle hoeken
Wel kwam de conducteur nog even
langs om te vragen of alles goed
ging. De bus die ik vervolgens nam
om op school te komen, was absoluut geen pretje, maar ik was nog
amper binnen of een meisje stond
haar zitplaats al aan me af. Toen ik
daarna van het Vrijthof naar de universiteit moest lopen/strompelen,
spraken twee voorbijgangers me
aan om me beterschap te wensen. En op school kwam de hulp
uit alle hoeken, ook van mensen
die ik normaal niet echt spreek.
Meerdere klasgenoten vroegen me
(soms zelfs meerdere malen) of ze
iets voor me konden doen. Deuren
werden voor me open gehouden,
spullen voor me gehaald en weggebracht en er werd zelfs een meeting voor me naar de begane grond
verplaatst, zodat ik geen trappen
op hoefde te stuntelen. Toen mijn
dag in Maastricht er op zat, zat ook
mijn terugreis weer vol helpende
handen en mentale support.
Dat ongeluk in een klein hoekje
zit, was me duidelijk na die val op
het korfbalveld. Dat hulp uit alle
andere mogelijke hoeken komt,
ervoer ik op die maandag erna.
Zo liet mijn kapotte enkel me toch
een heel mooi en meevoelend
stukje mens zien. En daar werd ik
best gelukkig van.
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Andere openingstijden
rond de feestdagen
Tussen 19 december en 6 januari zijn onze openingstijden anders dan normaal.

Niet mountainbiken in het donker!

MTB-route
in de Schadijkse bossen

Voor de meeste zaken heeft u een afspraak

Wij doen de oproep om na zonsondergang geen gebruik te maken van de MTB-route in de

19 dec.

open van 8.00 - 12.00 uur

nodig. Op www.horstaandemaas.nl of

Schadijkse bossen. Er wordt helaas, tegen de regels in, na zonsondergang met schijnwer-

20 dec.

normale openingstijden

telefonisch via (077) 477 97 77 kunt u een

pers door het bos geﬁetst op de MTB‑route. Dit is een zeer verontrustende en ongewenste

23 dec.

normale openingstijden

afspraak maken.

ontwikkeling.

24 t/m 26 dec.

gesloten

27 dec.

normale openingstijden

Gemeentewerf

Maak overdag gebruik van de prachtige

met felle lichtbundels, die kriskras door het bos

30 dec.

normale openingstijden

19 dec.

open van 7.30 - 12.00 uur

MTB-routes

schijnen, zorgt voor veel onrust en verstoring.

31 dec./ 1 jan.

gesloten

20 t/m 23 dec.

normale openingstijden

MTB-route De Schaak is een prachtige, uitda-

Omdat het parcours erg bochtig en heuvelach-

2 en 3 jan.

normale openingstijden

24 t/m 26 dec.

gesloten

gende en goed onderhouden route. Dit maakt

tig is èn vrijwel de gehele Schadijkse Bossen

6 jan.

open van 10.00 - 20.00 uur

27 t/m 30 dec.

normale openingstijden

de route zeer gewild en trekt zelfs MTB-ers

doorkruist is deze verstoring extra groot.

31 dec./1 jan.

gesloten

aan van buiten de regio. Overdag is dit geen

Gemeentehuis

rijden. De aanwezigheid van ﬁetsende mensen

Voor een geboorte- of overlijdensaangifte kunt u

2 t/m 5 jan.

normale openingstijden

probleem. De natuur heeft zich daar inmiddels

Respect voor de natuur en het nachtelijke

ons op 24 en 31 december telefonisch bereiken

6 jan.

open van 10.00 - 16.00 uur

op aangepast in de wetenschap dat ’s avonds

leven van de dieren

en ’s nachts de rust weer terugkeert in het bos.

De gemeente wil vooralsnog de bossen niet

De natuur kan hierdoor in de nachtelijke uren

afsluiten na zonsondergang, maar doet een

zijn gang gaan. Dieren zoals reeën, vossen,

beroep aan alle gebruikers om de activiteiten

dassen, uilen en vleermuizen gaan er in de

na zonsondergang te staken. Wethouder Eric

nacht op uit om hun voedsel te verzamelen.

Beurskens: “Het is ongewenst dat er na zons-

Andere dieren waaronder vogels maken dan

ondergang activiteiten met (felle) verlichting

gebruik van het bos om tot rust te komen of

plaatsvinden in de bossen. Onze fauna wordt

te slapen. Gelukkig zijn onze bossen tussen

hierdoor verstoord. We houden de bossen

Op woensdag 25 december wordt er geen keukenafval (in 60 liter containers) opgehaald.

zonsondergang en zonsopgang nog open-

graag open zodat iedereen ervan kan genieten.

Inwoners die normaal gesproken hun 60 liter container met keukenafval op 25 december zouden

gesteld. Dit maakt het mogelijk om ook in het

Maar dat betekent ook dat we respect moeten

aanbieden, kunnen de container op zaterdag 28 december (vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.

donker en ’s nachts het bos te kunnen beleven.

hebben voor de fauna en hen de rust moeten

Momenteel komt het af en toe voor dat mensen

gunnen”.

Op donderdag 26 december wordt er geen afval opgehaald.

’s nachts het bos in gaan. Hierdoor heeft dit

Iedereen is tijdens het daglicht van harte

Inwoners die normaal gesproken hun afval op 26 december zouden aanbieden, kunnen PMD

nauwelijks een verstorende werking op de na-

welkom op de prachtige MTB-route in de

en restafval op zaterdag 28 december (vóór 07.00 uur) aan de straat zetten. Ook inwoners die

tuur. Echter dit is anders met MTB-ers die met

Schadijkse Bossen. Zo houden we de natuur in

normaal gesproken hun 60 liter container met keukenafval op 26 december zouden aanbieden,

schijnwerpers in het donker over de MTB-route

Horst aan de Maas in ere.

van 9.00 - 10.00 uur op 06 - 53 35 59 73.

Wijziging afvalinzameling
Kerstmis en Nieuwjaar

kunnen deze container op zaterdag 28 december (vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.
Voor keukenafval in 10 of 23 liter emmertjes is er geen inhaaldag. U kunt dit op de eerstvolgende
reguliere ophaaldag aan de straat zetten.
Op woensdag 1 januari wordt er geen keukenafval (in 60 liter containers) opgehaald.
Inwoners die normaal gesproken hun 60 liter container met keukenafval op 1 januari zouden
aanbieden, kunnen de container op zaterdag 4 januari (vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.

Meld je aan!

Wie verdient de Nationale
Vrijwilligersprijs?

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol. Gelukkig zijn er binnen onze gemeente veel inwoners die
dit met enorm veel inzet doen én met heel veel plezier. Dat verdient erkenning en waarde‑
ring! Met de Nationale Vrijwilligersprijzen worden lokale en landelijke organisaties én bijzondere vrijwilligers in het zonnetje gezet. De gemeente Horst aan de Maas mag drie initiatieven
aanmelden voor deze Nationale Vrijwilligersprijs. Daarbij mogen we ook twee vrijwilligers
doorgeven die extra in het zonnetje gezet mogen worden.

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

Hoe werkt het?

Niet alleen organisaties worden in het zonnetje

Uit alle inzendingen selecteren we maximaal

gezet. Er is een PassiePrijs voor de vrijwilliger

Broekhuizen

Westsingel ong.

Sevenum

drie pareltjes uit onze gemeente. Die dragen we

die zich op enthousiaste, bijzondere of inspire-

Hoogstraat 18

St. Lambertusplein

De Sondert 37

voor bij de Nationale vrijwilligersprijs. Een team

rende wijze inzet.

Grubbenvorst

Lottum

Steeg 43

van experts buigt zich over alle aanmeldingen

En de Gouden Venus van Milo wordt uitgereikt

Venloseweg 22

Horsterdijk 7

Van Reiffenburgstraat ong.

uit heel Nederland, en selecteert 12 lokale

aan een kandidaat die laat zien dat een beper-

Kloosterstraat / de Zumpel

Meerlo

Raadhuisplein

initiatieven.

king hem of haar niet tegenhoudt om zich met

Past Vullinghsplein

Julianastraat 54 t/m 64

Op den Bergen 10-11

passie als vrijwilliger in te zetten.

Dorpsstraat 12

Veestraat 8

Swolgen

Hegelsom

Melderslo

Gun 11A

Wat zijn de prijzen?
De twaalf landelijk genomineerden krijgen

Meld jouw initiatief aan op

Westsingel 200

Lottumseweg ong.

Tienray

een promotieﬁlm ter waarde van € 3000,-.

www.horstaandemaas.nl/vrijwilligersprijs.

Horst

Meterik

Spoorstraat 53

Op 28 maart 2020 reikt minister Hugo de

Laat ons weten waarom jouw initiatief,

Americaanseweg 35

Kempweg 16

Vertrokken naar onbekende

Jonge de Nationale Vrijwilligersprijzen uit: een

of die éne vrijwilliger de Nationale

Meterikseweg 112 en 116

Kannegietweg 11

juryprijs van € 6.000,- en een publieksprijs van

Vrijwilligersprijs verdient. Meld je aan via

Gebr. Van Doornelaan 114

Americaanseweg 114

€ 2.500,- te winnen door zoveel mogelijk stem-

www.horstaandemaas.nl/vrijwilligersprijs.

Wouterstraat kavel 13

men te verzamelen.

Aanmelden kan tot 31 december.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

bestemming Horst aan
de Maas
Patersstraat 4 Evertsoord

077 - 477 97 77
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Actieprogramma Vrijetijdseconomie

Toeristische sector Horst aan de Maas groeit door
Horst aan de Maas is, met jaarlijks bijna €165 miljoen aan bestedingen en circa 2.800 banen

Actieprogramma Vrijetijdseconomie

door samenwerking met ondernemers en (extra)

de tweede grootste van Noord-Limburg in de toeristische sector. Een groot deel van het

Noord-Limburg

investeringen de groei van de toeristische sector

toeristisch aanbod in de regio is dan ook hier in Horst aan de Maas te vinden, en in het bij-

Dit onderzoek werd uitgevoerd in verband met

bevorderen. Voor toeristische ondernemers is

zonder in het gebied de Peelbergen. De kracht van de gemeente ligt met name in de bunga-

de start van het Actieprogramma Vrijetijds-

er vanuit de samenwerkende gemeenten een

lowsector en de dagrecreatieve trekkers.

economie Noord-Limburg in 2018. Met het

nieuwsbrief gemaakt, u kunt zich daarvoor aan-

Actieprogramma Vrijetijdseconomie wil de regio

melden via www.horstaandemaas.nl/vtenl

Dat blijkt uit grootschalig onderzoek in opdracht

De Peelbergen

van de samenwerkende regiogemeenten

Tussen de A67 en de A73, van Sevenum tot en

Beesel, Bergen, Gennep, Mook en Middelaar,

met America en gelegen aan de Midden Peel-

Peel en Maas, Venlo en Venray.

weg, ligt het natuur- en recreatiegebied de Peel-

Naar het gemeentehuis?

Groei in verblijfs- en dagtoerisme

Grandorse, Center Parcs: Het Meerdal en Lim-

Maak eerst een afspraak!

De gemeente heeft nog steeds het grootste

burgse Peel, De Schatberg, GR8 Hotels en nog

Als het nodig is om iets persoonlijk in het gemeentehuis aan te vragen dan moet u eerst een

aandeel in overnachtingen (32%) in de regio

een aantal andere unieke bedrijven en organisa-

afspraak maken. Bijvoorbeeld voor de aanvraag van een paspoort, ID‑kaart of rijbewijs.

Noord-Limburg. De stijging wordt grotendeels

ties. De Peelbergen is met €115 miljoen (+15%

veroorzaakt door de bungalowparken en cam-

t.o.v. 2013) en 1.850 tot 2.150 banen economisch

Hoe maakt u een afspraak?

onze balie, maar op onze website kunt u altijd

pings, maar ook de hotels, B&B’s, verhuur-en

ontzettend belangrijk voor de toeristische sector

Op onze website horstaandemaas.nl/af-

terecht. Veel dingen zijn 24/7 te regelen op

groepsaccommodaties maken een flinke groei

in Horst aan de Maas én voor Noord-Limburg.

spraak kunt u makkelijk een afspraak maken.

onze website. Bijvoorbeeld een vergunning-

door.

Bovendien bevindt zich bijna 40% van het attrac-

Als u dat toch lastig vindt, kunt u ons bellen

aanvraag, afvalinfo opzoeken of melden dat

Met ruim 4.5 miljoen bezoeken realiseerden

tiebezoek, 35% van het bungalowaanbod en 29%

of even binnenlopen. We helpen u graag aan

er een verkeersbord kapot is.

aanbieders in Horst aan de Maas samen een

van het totaal aantal overnachtingen in Noord-

een afspraak. U bent van harte welkom aan

Kijk eens op www.horstaandemaas.nl

stijging van 14% t.o.v. 2013.

Limburg, in het gebied de Peelbergen.

Kom genieten van ons 20 meter lang

Kerstbuffet

Een betoverende Kerst bĳ
Pancakes & More De Brouwer
Wij pakken deze Kerst uit en hebben voor ieder wat wils;
heerlijke soepen, een skipiste van salades, spectaculair
gepresenteerde koude en warme gerechten,
chocoladefondue, verschillende ijssoorten, mini-donuts
en nog veel meer….
(maar dat blijft de Kerstverrassing)!
Nieuwsgierig geworden?

Eerste en Tweede kerstdag
Middag 11:00 uur - 14:00 uur
Avond 16:00 uur - 19:30 uur

€ 28,50 p.p. incl. drankenbuffet
€ 2,50 per levensjaar tot 12 jaar

3-6 gangen / lunch of diner

Keuzemenu

Voorgerechten Marbré van ganzenlever
gandaham, maïshoen, meloen, pompoen
Terrine van zalm en paling komkommer,
haringkaviaar, crème fraiche, dille, wonton
Soepen Wildbouillon (en croüte, groenteparels, hert
Kreeftensoep (pernod room, kreeft, bieslook
Tussengerechten Patrijs hete bliksem, ganzenlever, krachtige jus
Coquille bloemkool, truffel, paling, beurre blanc
Hoofdgerechten Hertenrugﬁlet rode biet, paddenstoelenbitterbal,
cantharel, sjalot, spruit, appelstroopjus
Zeeduivelﬁlet doperwt, gnocchi, spinazie,
hollandse garnaal, beurre noisette
Nagerecht Winterwonderland met diverse zoete desserts
Kaas Kaasbar met diverse kazen en garnituren

Eerste en Tweede kerstdag
3-gangen € 44,50 | 4-gangen € 49,50
5-gangen € 54,50 | 6-gangen € 59,50

19

Kom samen met familie of vrienden
genieten van onze Shared Dining! Op deze manier
kunt u samen met familie of vrienden de gerechtjes
delen die aan tafel geserveerd worden. Dit is niet alleen
gezellig maar ook kunt u hierdoor genieten van meer dan
20 verschillende gerechtjes! Ons restaurant zal omgetoverd
worden waardoor het kerstgevoel u niet zal ontgaan.

t’

t’

Kom genieten aan de Maas voor een
onvergetelijke Kerst! Wij hebben dit jaar weer
een speciaal kerstmenu voor u samengesteld! U heeft
hierbij de keuze uit 3-6 gangen voor lunch of diner.
Ook hebben we een aantal verrassingen voor u klaar staan!

077 - 477 97 77

rs

19

gemeente@horstaandemaas.nl

rs

Ke

rs

t’

Jullie worden als gast betoverd met een
20 meter uitgebreid kerstbuffet! Een skipiste
van salades, spectaculair gepresenteerde warme en
koude gerechten, chocoladefondue en nog veel meer!
En dat in een magische Kerstsfeer!

Postbus 6005, 5960 AA Horst

Ke

19

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Ke

bergen. Hier liggen o.a. Attractiepark Toverland,

Shared dining

Bites
brood | olijf | dips | spiced popcorn | groente pickles |
geroosterde amandel | sticky ham
Appetizers
carpaccio | cappuccino van bospaddenstoelen | Coppa di Parma met
vijgencompote | chorizo kroketje met vadouvancrème | scampi pil pil
Refreshment
Sgroppino
Main dishes
viscurry pakketje | zacht gegaard buikspek | zoete aardappel mousseline |
steamed bun burger | entrecôte met topping van nacho peppadew |
groente pannetje | pommes frites | salade
Dessert
vers fruit | chocolade mousse | witte chocolade ganache | brownie |
slagroomsoesjes | marshmallows | honeycomb toffee
Last taste
kofﬁe | thee | Christoffel surprise

Eerste en Tweede kerstdag

Reserveer nu uw tafel!

U bent van harte welkom vanaf 12:00 uur voor de lunch
en vanaf 18:00u voor het diner. Uitsluitend op reservering.

lunch 12:00 uur tot 15:00 uur | diner 17:00 uur tot 20:00 uur
€ 38,50 per persoon | Uitsluitend op reservering

www.debrouwerbroekhuizen.nl

www.hetmaashotel.nl

www.bijchristoffel.nl

info@debrouwerbroekhuizen.nl
Veerweg 15 5872 AE Broekhuizen | +31(0)6-11104426

info@hetmaashotel.nl
Veerweg 11 5872 AE Broekhuizen | 077-4632114

info@bijchristoffel.nl
Veerweg 11a 5872 AE Broekhuizen | (085) 483 21 22
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D66-GroenLinks Horst aan de Maas

Help, ik kan niet goed lezen en schrijven

Jaren geleden gaf ik Nederlands les aan een groepje analfabeten.
Volwassen mensen die niet konden lezen en schrijven. Maar slim als ze
waren, konden ze het héél lang verborgen houden. Werken deden ze
met plezier en naar ieders tevredenheid.
Toch werden ze ontslagen toen het
uitkwam. Het lukte mij deze supergemotiveerde volwassen mensen daadwerkelijk te leren lezen.
Zo wilde een vader leren lezen
omdat zijn zoontje naar school ging
en leerde lezen. Eén ding hadden al mijn ‘leerlingen’ gemeen:

SP Horst aan de Maas

ze schaamden zich. Les wilden ze
op een plek waar geen bekenden
kwamen.
Concluderend: mensen die laaggeletterd zijn en dus niet, of niet goed
kunnen lezen en schrijven hebben
het moeilijk om in de samenleving
mee te doen. Ze vinden vaak geen

stel om hier ‘ja’ tegen te zeggen.
Uiteraard stemde D66+GroenLinks
voor. De grootste uitdaging zal zijn
mensen te overtuigen van: ‘doe
mee’. Kent u mensen of vermoedt u
dat mensen moeilijk of niet kunnen
lezen: overtuig ze ervan dat met
‘Meedoen door Taal’ nieuwe kansen ontstaan.

Jos Gubbels,

Meer openheid over huisvesting van arbeidsmigranten

Onlangs werd tijdens de raadsvergadering weer aandacht gevraagd voor ontwikkelingen rondom
huisvesting van arbeidsmigranten. Dit keer betrof het een locatie aan de Tienrayseweg. Daar worden
114 arbeidsmigranten gehuisvest die gaan werken in een naastgelegen kassenbedrijf.
Steeds vaker zien werkgevers huisvesting van arbeidsmigranten als een
verdienmodel. Het levert veel huur
per maand op, maar heeft niets te
maken met goede huisvesting realiseren. De SP heeft ook bezwaren in verband met de dubbele afhankelijkheid
van de werknemer. Geen werk meer?
Dan valt ook de huisvesting weg.

werk en hebben daardoor vaker
schulden. Ze schamen zich voor hun
kinderen en voor hun omgeving. Ze
zijn weinig zelfredzaam. Uit onderzoek blijkt dat er in onze gemeente
ongeveer 2.500 mensen tussen 16
en 65 jaar moeilijk kunnen lezen en
schrijven. Om van te schrikken.
De gemeente Horst aan de Maas
(en Venray) wil hier verandering
in brengen middels het taalproject
‘Meedoen door Taal’. Afgelopen
dinsdag lag er een raadsvoor-

Aan de Tienrayseweg vinden al volop
bouwactiviteiten plaats en de vergunning is al verleend. Van een zorgvuldige omgevingsdialoog is geen
sprake geweest, terwijl dat nou net
één van de belangrijkste veranderingen in het nieuwe beleid rondom
huisvesting arbeidsmigranten was.
Op de vraag hoe de wethouder een

VVD Horst aan de Maas

eventuele bouwstop gaat afdwingen
kwam een ontwijkend antwoord.
Hebben we deze regel dan voor niets
afgesproken?
Het lijkt een patroon te worden:
een ondernemer heeft een plan om
arbeidsmigranten te huisvesten, al
dan niet voor zijn eigen werknemers; de wethouder steunt dit; de

in alle openheid kan gebeuren en de
burgers goed vertegenwoordigd worden. Helaas zal de bewoonster aan
de Tienrayseweg die gebruik maakte
van het spreekrecht niet de laatste
zijn die dit onderwerp onder de aandacht brengt, maar wij zullen haar en
alle burgers die een beroep op ons
doen, blijven steunen.

Sonja van Giersbergen, raadslid

Samen werken aan de toekomst

De jeugd heeft de toekomst. Het is daarom belangrijk dat de jeugd zich
goed kan ontwikkelen en daar ook kansen voor krijgt. Het samenwerkingsverband tussen de ondernemersorganisatie O-twee en het
onderwijs is zo’n kans.
Leerlingen op het basis- en voortgezet onderwijs kunnen een kijkje in de
keuken nemen bij onze ondernemers.
En dat is belangrijk. Een gevoel krijgen wat ondernemen inhoudt, zien
wat er op de werkvloer gebeurt en
inzien dat die stelling van Pythagoras
toch écht gebruikt wordt. Allemaal

CDA Horst aan de Maas

buurt wordt geïnformeerd en heeft
vervolgens het nakijken als de bouw
begint. Men kan dan nog wel procedures voeren bij de rechter, maar
die duren lang en zijn duur. Er zijn
burgers die daar de energie, tijd en
geld in kunnen steken, maar het is te
triest voor woorden dat het nodig is.
De SP zou graag zien dat de
bevoegdheid tot het verlenen van
een vergunning voor huisvesting
arbeidsmigranten teruggaat naar de
gemeenteraad, zodat besluitvorming

ervaringen die ze nooit op school
zouden opdoen, maar absoluut een
verrijking zijn.
Ook voor ondernemers is dit een
goede ontwikkeling. Hun toekomstige werknemers zijn zich nu aan
het oriënteren op vervolgstudies en
carrièremogelijkheden. Dan is het

ook belangrijk dat ze met die mogelijkheden in aanraking komen. Al
is het maar zodat ze weten dat die
mogelijkheden er zijn, iets wat nu
niet altijd het geval is.
Bovendien is onze jeugd prima in
staat om out-of-the-box te denken en
daar een mooi profielwerkstuk over
te schrijven. Ze is niet vastgeroest in
haar denkpatroon en dat zorgt voor
creatieve oplossingen. Iets waar
bedrijven wellicht nu al voordelen uit
kunnen halen.

Tenslotte is dit ook een kans voor
alle docenten die in onze gemeente
werken. Zij kunnen bij een aantal bedrijven aankloppen voor een
docentenstage. Op deze manier blijven ze op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen die relevant zijn voor hun
vak. Ook kunnen ze een lessenreeks
(deels) vervangen door middel van
excursies of gastlessen. Samen werken aan de toekomst. Gewoon. Doen.

te maken met stijgende kosten op
beiden vlakken.
Het hoge serviceniveau van ons
afvalsysteem wordt enorm door de
inwoners gewaardeerd, want waar
ergens wordt het afval letterlijk
huis aan huis opgehaald. Dat maakt
ook dat in onze ogen hier een rekening voor betaald mag worden.
Neemt echter niet weg dat het een
uitdaging blijft om de kosten te
beperken en reële keuzes te blijven maken als het gaat over afval

dan wel investeringen in het riool.
Dit om een en ander betaalbaar te
blijven houden voor ieder van onze
inwoners. Graag gaan we hier dan
ook met u over in gesprek.

Tom Obers

Gemeentelijke belastingen

Als u dit leest hebben wij de laatste raadsvergadering van 2019 er
al weer op zitten. Een van de vaste agendapunten van deze raadsvergadering is het vaststellen van de gemeentelijke belastingen
voor het nieuwe jaar.
Er komt komend jaar een forse
tariefstijging aan. We hebben er in
Horst aan de Maas vanaf dit jaar
voor gekozen om ook de interne
kosten toe te rekenen aan de riool
en afvalstoffenbegroting, dit om
uiteindelijk kostendekkend te werk
te kunnen gaan. Het duurder wor-

den van afvalverwerking en het
aanpassen van de riolering aan
de nieuwe klimaatinvloeden zorgt
eveneens voor een grotere stijging
van de kosten welke in de heffing
verdisconteerd worden. Deze trend
is overigens ook zichtbaar in
andere gemeenten, ook die hebben

Sjaak Jenniskens,raadslid

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.

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

3 van de 4 slaagt!

WWW.MENS-EN-RELATIE.NL
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

E

M
Autobedrijf Thielen
St. Odastraat 32
5962AW Melderslo
077-398 1793
www.autobedrijfthielen.nl

Het adres voor:
• Onderhoud en reparaties van alle
merken personen- en lichte
bedrijfsauto’s/ campers
• Accu’s en banden
• Occasions
• APK
• Diverse gebruikte wintersets €100,• Wielen wisselen €14,95 *
* Vraag naar de voorwaarden

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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Meterik troeft EWC af
RKSV Meterik speelde zondag 8 december tegen voetbalvereniging EWC uit Well. Meterik was sterker,
creëerde verreweg de meeste kansen en won met 5-1. Trainer Peter van Osch van EWC die na 6 jaar afscheid
neemt van de groen-witte, gaf na de wedstrijd aan dat zijn team er nog genadig vanaf was gekomen.
Vanaf de aftrap heerste Meterik en
kreeg diverse kansen maar pas na
20 minuten viel de 1-0 uit een corner van Piet Steeghs die rechtstreeks
in de goal verdween. EWC leek wakker geschud en werd na een half uur
gevaarlijk. Koen Stevens trapte een
vrije trap op de rand van het zestienmetergebied over de goal. Maar even
later schoot hij toch de 1-1 binnen,
toen hij zijn fysiek slim gebruikte en
simpel binnen schoot. Meterik leek
voor rust weer op voorsprong te
komen maar Rens Aerts schoot vanuit

vrije positie voorlangs en Bart Houben
schoot na een fraaie individuele actie
rakelings naast.
Na een uur kwam Meterik op een
geruststellende voorsprong. Brent La
Crois stuurde Rens Aerts de diepte
in en ditmaal plofte de 2-1 langs de
keeper wel in de lange hoek. Even
later waren de rollen omgedraaid.
Piet Steeghs gaf een fraaie voorzet op
Rens, die zijn tegenstander uitkapte
en terugplaatste op Brent die de 3-1
binnen schoot. EWC beet nog even
van zich af maar keeper Luuk Haenen

haalde met een katachtige reflex een
inzet uit de hoek. Dré Peeters besliste
de wedstrijd door na een fraaie aanval
de 4-1 snoeihard binnen te schieten.
Spelertrainer Mimoun Akron van EWC
kon niet zijn stempel op deze wedstrijd drukken, hij werd door Huub
Kleuskens vakkundig uit de wedstrijd
gespeeld. In de slotfase maakte Brent
La Crois gretig gebruik van de geboden
ruimte en scoorde nog de 5-1.
Tekst: voetbalvereniging
RKSV Meterik

Persoonlijke records en finaleplekken
voor HZPC op NJJK
Het NJJK zwemmen vond donderdag 5 tot en met zondag 8 december plaats in Eindhoven. Namens HZPC
waren hier zeven zwemmers aanwezig: Lars Hagens (junioren 2), Matthew Finney (junioren 2), Cas Verstegen
(junioren 3), Tijn van Kuijk (junioren 3), Sjors Lemmers (jeugd 1), Luna de Vries (jeugd 1) en Meike van de Ree
(jeugd 1).

Kampioen TV Apollo ‘69
Team Groen 1 van Tennisvereniging Apollo ’69 uit Sevenum is dit
seizoen kampioen geworden. Het team bestaat uit Baer Verheijen,
Mats Reijnders, Sven Janssen, Mats Vermeulen en Jayden Klomp.

VC Set Up MB 2 promoveert
De uitwedstrijd van de meiden VC Set Up MB 2 uit Meerlo zaterdag
7 december tegen Flamingo’s MB2 uit Gennep moest de bekroning
worden op een goede eerste seizoenshelft.

Anders dan andere jaren werden
leeftijdscategorieën bij de junioren
samengevoegd. Hierdoor werd de
concurrentie voor sommigen een stuk
groter. Bij de junioren 1 en 2 werden
geen medailles per afstand uitgereikt,
maar werd er gezwommen in een
groot klassement (beste 30) en een
klein klassement (nummers 31 tot
60).
In totaal kwamen de zwemmers
van HZPC 34 keer aan de start. Tijn
kwam aan de start op de 50 schoolslag, 200 wisselslag, 200 schoolslag, 50 vrijeslag en 100 schoolslag.
Hij ging naar huis met enkele persoonlijke records. Ook Cas zwom een

goed toernooi. Hij kwam aan de start
op de 200 vlinderslag, 200 wisselslag, 100 vlinderslag, 200 schoolslag
en 100 schoolslag. Op de 100 vlinderslag en schoolslag kwalificeerde hij
zich voor de finales, waar het nog een
tandje harder ging. Sjors kwam bij de
jeugd aan de start op de 100 en 200
vlinderslag, waarop hij mooie races
neerzette.
Matthew en Lars kwamen bij de junioren 1-2 uit in het klein klassement.
Zij zwommen alle 100 meter afstanden, plus de 200 meter vrijeslag en
gingen naar huis met meerdere persoonlijke records. Matthew eindigde
op de 10e plek in het klassement en

ontving daarvoor een welverdiende
medaille.
Bij de dames-jeugd kwam Luna in
totaal 5 keer aan de start: 100 vlinderslag, 200 vlinderslag, 200 wisselslag, 400 wisselslag en 200
schoolslag. Zij zwom persoonlijke
records en tijdens de finale van de
200 meter wisselslag wist zij zichzelf
nog eens te verbeteren. Op de laatste
dag van het zwemtoernooi kwam ook
Meike aan de start. Zij zwom op de
200 meter rugslag een keurige race
en een persoonlijk record.

Tekst: zwemvereniging HZPC

Wegens uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Allround
onderhoudsmonteur m/v
Flamingo’s had de laatste weken
een paar puntjes laten liggen waardoor VC Set Up bij winst kampioen zou zijn. De eerste set ging
continu gelijk op en beide teams
lieten zien waarom ze aan kop van
de ranglijst staan. Er werd gevochten voor ieder punt en het publiek
genoot van lange rally’s waarin
de meest onmogelijke ballen van
de grond werden gehaald. Helaas
won Flamingo’s de eerste set.
De tweede set liet VC Set Up halverwege de teugels een beetje
vieren. Flamingo’s liep daardoor
een paar punten uit en hoewel
VC Set Up nog goed terugkwam,
werd de tweede set nipt verloren met 26-24. Het lukte om in de

derde set nog een tandje bij te
schakelen en de derde set werd
gewonnen met 25-22. De vierde
set startte VC Set Up slordig waardoor Flamingo’s uit kon lopen naar
17-10. Met een fantastische servicebeurt lukte het echter om de
achterstand om te buigen en de set
te winnen met 22-25. Eindelijk was
het verzet van Flamingo’s gebroken en na een relatief gemakkelijke
vijfde set stond er na ruim 2 uur
volleyballen een 2-3 winst op het
scorebord. VC Set Up MB2 promoveert samen met Flamingo’s naar
de hoofdklasse.
Tekst en beeld:
volleybalvereniging Set Up

Functieomschrijving
Als onderhoudsmonteur werk je voor de Sikes groep.
We hebben o.a. twee champignonkwekerijen en
een eigen transportbedrijf. Met jouw technische
kennis en vaardigheden help je mee de machines
te onderhouden en los je storingen snel op. Op die
manier draag je er aan bij dat er zonder teveel stagnatie
doorgewerkt kan worden. Jouw werk bestaat uit het
uitvoeren van kleine reparaties en implementeren van
technische verbeteringen aan de bestaande installaties.
Het werk kan daarnaast ook bestaan uit het uitvoeren
van klein onderhoud en reparaties aan ons wagenpark.
Zeer diverse werkzaamheden dus!

Functie-eisen
Als onderhoudsmonteur beschik jij over / kun jij:
• werkervaring in een vergelijkbare functie (pré);
• affiniteit met food- en/of machinebouw;
• affiniteit met transportmaterieel (pré);
• zowel zelfstandig werken als in teamverband presteren;
• voldoende interesse in de techniek en de wil om jezelf
verder te blijven ontwikkelen;
• een flexibele instelling;
• een handen uit de mouwen mentaliteit;
• onder druk presteren;
• een goede beheersing van de Nederlandse taal;
Arbeidsvoorwaarden
Als Onderhoudsmonteur kan en mag jij het volgende
verwachten:
• Uitdagende functie binnen een groeiend bedrijf
• Prettige en informele werksfeer
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en
doorgroeimogelijkheden
· Marktconform salaris
Spreekt deze veelzijdige vacature je aan?
Solliciteer dan direct door te mailen
met Karin Sikes karin@sikes.nl
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Eerste kwalificatiewedstrijd
voor turnsters Hosema
Het wedstrijdseizoen voor de turnsters van Hosema is van start gegaan. Zaterdag 7 december turnden Bente,
Aniek en Saskia hun eerste KNGU kwalificatiewedstrijd in Sporthal Puishof in Panningen.

Handboogtoernooi in Tienray
Handboogsportvereniging ‘t Trefpunt organiseert van vrijdag
13 tot en met zondag 15 december voor de 25e keer een dorpstoernooi. Het toernooi wordt gehouden in de clubaccommodatie in
Tienray.
Deze wedstrijd staat open voor
buurten, verenigingen, besturen, personeelsverenigingen of
vriendengroepen die onderling de
strijd aan willen gaan met pijl en
boog. Voorwaarde is dat de spelers
geen lid zijn van de Nederlandse

Handboog Bond. Het toernooi
start met een aantal voorrondes,
waarna de hoogste acht teams
doorgaan naar de finale op zondag
15 december om 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.trefpunttienray.nl

Afdeling korfbal

SV Melderslo wint verrassend
ruim van titelkandidaat ODC
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 8 december
tegen ODC 1 uit Ommel/Heusden, een ploeg die op het veld meedoet
voor de titel in de Topklasse. In de zaal staat de ploeg echter in de
Hoofdklasse en trof ze dit weekend SV Melderslo in sporthal
De Schop in Asten. SV Melderslo zorgde voor een verrassing en
won royaal met 13-20.

In januari turnen zij hun tweede kwalificatiewedstrijd turnen waarna bekend
wordt of ze doorstromen naar de
landelijke wedstrijden, de Limburgse
Kampioenschappen meerkamp en/of
LK toestelfinales. Een belangrijke maar
ook spannende dag voor zowel turnsters als trainsters aangezien Hosema
voor het eerst een aantal turnsters
laat uitkomen in de landelijke categorie N3/divisie 3. Vanwege vervelende
blessures en omstandigheden konden
Lise (instap N3), Lin (pupil2 N3) en
Pleun (junior divisie 3) niet deelnemen.
Bente (instap N3) turnde zaterdag
haar eerste officiële wedstrijd ooit
en mocht op deze dag dan ook de
spits afbijten. Bente had er veel zin

in en natuurlijk traden er hier en daar
ook wat zenuwen op. Op ieder toestel werd er door Bente netjes en
foutloos geturnd waardoor ze uiteindelijk onverwachts er met de zilveren medaille van door ging. Later op
deze dag turnden Aniek (pupil 1 N3)
en Saskia (junior divisie 3). Op baan
een startte Aniek met twee mooie
sprongen, die beloond werden met
de hoogste score. Op de rekstok heeft
Aniek naar kunnen geturnd maar op
de balk moest ze een val incasseren. Aniek heeft zich goed herpakt,
want op het laatste toestel liet ze een
mooie vloeroefening zien waarbij ze
wederom de hoogste score behaalde.
Aniek eindigde op een vijfde plaats.
Op baan twee werden de toestellen

vloer en sprong geturnd door Saskia.
Ook haar brugoefening was zeer strak
maar behaalde hier één eis niet wat
een half punt extra aftrek opleverde.
Saskia sloot haar wedstrijd af op de
balk. Tijdens het inturnen verliep de
verbinding tussen boogje en radslag
steeds perfect, echter moest Saskia
tijdens de wedstrijd hier twee vallen
voor incasseren. Saskia eindigde op
een 18e plaats. Na de tweede kwalificatiewedstrijd wordt middels ranking
duidelijk welke turnsters door mogen.

Tekst en beeld:
turnvereniging Hosema

JO19 SV Melderslo kampioen
Het team JO19 van sportvereniging SV Melderslo is op zaterdag 7 december kampioen geworden. Door een
overwinning op Baarlo werd de definitieve drie punten binnengehaald door de voetballers. Door deze
overwinning staan de mannen vijf punten los van ST SSS’18/VV Holthees-Smakt, de nummer twee in de
poule. Daarmee heeft Melderslo het kampioenschap veiliggesteld.

SV Melderslo opende de score
in deze wedstrijd, maar in de
beginfase ging het nog gelijk
op. SV Melderslo was scherp en
erg effectief in haar aanvallen.
Ook verdedigend had de ploeg het
goed dicht staan. Dat resulteerde
in een ruststand van 7-11. Na rust
trok SV Melderslo de scorende lijn
door. ODC kreeg een lesje efficiëntie van de Melderslose korfbalsters, die ontzettend sterk waren

in de afronding. SV Melderslo wist
op een gegeven moment zelfs vier
maal te scoren in slechts 3 minuten tijd. Hoewel ODC bleef proberen, kon de ploeg de scherpte
van SV Melderslo niet bijbenen.
Zo werd de eindstand bepaald op
13-20 en gingen de twee punten mee naar Melderslo, dat nu
tweede staat in de hoofdklasse.
Tekst: SV Melderslo
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Dames Set Up verliezen nipt

Vijfde setter voor Hovoc

Het eerste damesteam van VC Set Up ut Meerlo speelde zaterdag 7 december uit in Gemert tegen Were-Di DS1.
Were-Di stond op de zevende plaats op maar vier punten achterstand van VC Set Up maar wel met een wedstrijd meer gespeeld.

Het eerste vrouwenteam van Hovoc uit Horst reisde zaterdag
7 december af naar Beugen naar het eerste team van Vocala.
De heren van Hovoc speelden thuis tegen Tupos uit Baarlo.
Beide ploegen wonnen, de vrouwen met 1-3 en de heren met 3-2.

De start van de eerste set was niet
goed. VC Set Up stond al snel op
achterstand met 9-2 en kon de servicepass niet onder controle krijgen
waardoor Were-Di een nog grotere
voorsprong nam met 17-7. VC Set Up
leek zich te kunnen herstellen en
kwam terug tot 18-12 maar niet veel
verder. De set werd verloren met
25-15.
De tweede set werd beter gestart.
Continue stond de Meerlose ploeg
op voorsprong en via 8-12 liep die uit
naar 10-18. Were-Di kwam nog iets
terug naar 13-18 maar na een time
out van VC Set Up werd de voorsprong
verder vergroot naar 14-23 en de set

gewonnen met 15-25.
De derde set ging gelijk op. Na een
gelijkstand van 7-7, pakte VC Set Up
een voorsprong met 10-13 maar al
snel zette Were-Di deze om in een
achterstand van 15-13. Door een sterke
servicebeurt kwam ze weer terug op
voorsprong met 17-19 en die werd niet
meer uit handen gegeven. Door een
sterke servicedruk won VC Set Up de
derde set met 22-25.
Het begin van de vierde set pakte
Were-Di de voorsprong. Maar VC Set
Up kwam terug en vanaf 10-11 ging
de set steeds gelijk op. Via 13-13 en
17-17 herpakte Were Di DS 1 echter de
voorsprong met 20-18. Een spannende

slotfase volgde waarbij Were-Di als
eerste op setpoint kwam met 24-22.
Door een sterke service van VC Set Up
kon Were-Di het setpoint niet benutten en kwam het team op voorsprong
met 24-25. Maar ook VC Set Up liet het
setpoint onbenut en verloor de vierde
set uiteindelijk met 28-26.
VC Set Up startte niet goed aan de
beslissende vijfde set, keek al snel
tegen een achterstand aan van 9-3,
kwam nog redelijk terug naar 13-7
maar verloor uiteindelijk de vijfde set
met 15-8.

Tekst: volleybalvereniging Set Up

Wittenhorst verliest van Geldrop
De voetbalmannen van RKsv Wittenhorst uit Horst speelden op zondag 8 december een uitwedstrijd tegen
Geldrop 1. De wedstrijd vol goals eindigde in een 5-2 uitslag in nadele van Wittenhorst.
Geldrop begon veelbelovend aan de
wedstrijd en kwam regelmatig voor
het vijandelijke doel. Doelman Jaap
Omvlee moest enkele malen handelend optreden. Wittenhorst kwam
niet in de wedstrijd voor. Het speelde
veel te afwachtend, de beleving werd
node gemist. Dit werd duidelijk geïllustreerd door het doelpunt van Geldrop.
Verdediger Zanders zag zijn redding
hard in zijn eigen doel belanden, 1-0.
Vlak voor de pauze werd Geldrop voor
de tweede maal geholpen. Balverlies

op het middenveld was de aanleiding
voor het tweede doelpunt. Met enig
fortuin verdween de bal in het doel,
ruststand 2-0.

Counter
Direct na de pauze kwamen de bezoekers terug. Debutant Nick Driessen kon
uit een corner vakkundig binnen knikken, 1-2. In deze fase leek Wittenhorst
voor nog meer in staat te zijn. Echter in
de 51e minuut viel het derde doelpunt.
Stijn Lanen kon makkelijk inschieten.

Snel kwam Geldrop uit een counter
op 4-1 en was de wedstrijd gespeeld.
Het pleit toch voor de ploeg dat in
dezelfde minuut Daan Verlijsdonk uit
een snelle aanval de stand van 4-2 op
het scorebord wist te zetten. Het onfortuin bij Wittenhorst bleef aanhouden.
Dion van Horne zorgde met een eigen
doelpunt voor de eindstand van 5-2.
Uit een voorzet van Geldrop schoot hij
ongelukkig de bal in eigen doel.

VV Hegelsom wint met ruime cijfers
De voetbalheren van VV Hegelsom speelden een wedstrijd op zondag 8 december tegen Achates. Zij kwam op
bezoek op sportpark Wienes in Hegelsom. De wedstrijd werd gewonnen door de thuisploeg met 6-0.

Kopie
Het was Hegelsom dat het vervolg van
de wedstrijd onder controle had en
via Jordi Geurts op een 2-0 voorsprong
kwam. Dit was tevens de ruststand.

Het begin van de tweede helft was
een kopie van het begin van de eerste
helft. Wederom waren de bezoekers
net uit de kantine en of de bal lag al
in het netje. Thom Derks schoot de bal
vanuit een onmogelijke hoek (op de
achterlijn) als een kanonskogel in het
doel van Achates, 3-0. Doelman Sjors
Witt had niet veel te doen deze wedstrijd op enkele kleine kansen na die
hij allemaal goed wist te pareren.

Spannend
De Heren kregen Tupos uit Baarlo
op bezoek en leverden voor het
publiek een fraaie wedstrijd. De
Tupose Boy’s lieten tijdens het
inslaan behoorlijk wat powerplay
zien. De eerste set was het even
aftasten waar de mogelijkheden

lagen en na een 15-15 gelijkstand
ging het gas erop bij de Horster
mannen. Een, door de gehele
wedstrijd heen, sterk serverende
Tom Weijs gaf de nekslag en pakte
met 25-20 de eerste setwinst.
De tweede set waren de Tupossers
bekomen en pakten meteen de
draad op. Ze leverden een uitstekende servicedruk, waar Hovoc
veel moeite mee had. Met een niet
meer bij te benen achterstand en
met 15-25 lag de wedstrijd weer
helemaal open. De coach van
Hovoc stelde een nieuwe basis
voor om het tij te keren en dat was
meteen merkbaar in de derde set.
Nog voor de helft van de set was
gepasseerd, stond Hovoc vooropm,
25-20. Tupos, zelf met een ruime
selectie, wisselde en leverde goed
volleybal af. Hovoc pareerde veel
aanvallen en deelde gevoelige slagen toe. Nipt pakte Tupos de vierde
set met 22-25. De vijfde set ging
uiteindelijk met gemak naar Hovoc
met 15-8.

Tekst: volleybalvereniging Hovoc

Tekst: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst

Keeper scoort vanuit doel

De bezoekers langs de lijn waren
amper gesetteld of het eerste doelpunt lag er al in. Doelman Sjors Witt
trapte de bal vanuit zijn handen richting het doel van Achates. Waar niemand rekening mee hield was dat
deze uittrap via een stuiter achter de
doelman van Achates terecht kwam,
1-0 voor Hegelsom.

Vocala liep achter de feiten aan
en van 13-18 ging de winst met
17-25 naar Hovoc. In de tweede
partij zette Hovoc deze drive
voort en wist ook hierin met
gemak de boventoon te voeren,
19-25. Vocala begon het spel van
Hovoc te doorzien, bleef net achter Hovoc en wist ze in de finale
nog onder druk te zetten door er
voorbij te gaan. Hovoc hield het
hoofd koel, leverde de service,
pakte de side out en met hakken
over de sloot werd de derde set
gewonnen, 22-25. Vocala zette
haar opleving voort en liet Hovoc
niet meer haar eigen spel spelen. Hovoc maakte verder slordige fouten waar Vocala er geen
maakte en pakte net een 0-4
overwinning voor Hovoc af, 25-19.

Goalregen

de rood-witte, 4-0. Na enkele kansen van Marc van Rens wist hij in de
88e minuut eindelijk raak te prikken. Hij wist de bal beheerst binnen
te schieten na een één-op-één duel
met de keeper, 5-0. Het slotakkoord
was voor Thom Derks: Een vrije trap
van randje zestien werd door Derks
opgeëist en schoot het onder de muur
door. Eindstand 6-0. Volgende week
wederom een thuiswedstrijd voor
Hegelsom. Ditmaal komt Heijen op
bezoek.

In de 83e minuut was het wederom
Thom Derks met een doelpunt voor

Tekst: voetbalvereniging VV Hegelsom

Lenssen Vul- en Sluittechniek B.V. te Sevenum is een
modern bedrijf met een internationale klantenkring,
dat nieuwe en second-life machines levert voornamelijk
bestemd voor de voedingsmiddelenindustrie.
Voor uitbreiding en aanvulling voor ons team en werkplaats zoeken wij de volgende medewerkers:

MONTAGE- EN PRODUCTIELEIDER MACHINEBOUW M/V
Tevens inkoop van onderdelen en klantcontact in
verband met service en reparaties

CONSTRUCTEUR
MACHINEBOUW M/V
Ervaring met Solid Works

BESTURINGSTECHNICUS

M/V

Ervaring met Siemens PLC programmeren

Ruime overwinning voor Oxalis

ASSEMBLAGE- en of
REVISIETECHNICUS

Voor korfbalvereniging Oxalis stond zondag 8 december de derde wedstrijd in de zaalcompetitie op het programma. Klick ‘15 1 uit Wilbertoord was de tegenstander. Na twee verloren wedstrijden was Oxalis erop
gebrand om te winnen. Dat lukte met 11-21.

Redelijke beheersing van de Engelse en Duitse taal is
gewenst en in het bezit van rijbewijs.

Oxalis begon goed aan de wedstrijd,
waardoor er al snel 2-0 op het scorebord stond. Klick ‘15 kreeg geen ruimte
om langszij te komen. Oxalis liep binnen
acht minuten van een 2-3 voorsprong
uit naar een 2-8 voorsprong. Tot aan de
rust werd er aan beide kanten gescoord
waardoor er bij het fluitsignaal een
stand van 5-10 op het scorebord stond.

In de rust gaf trainer/coach Jan Wielink
aan dat de dames van Oxalis duidelijk
moesten zijn in de organisatie. Na rust
gaven de dames uit Horst aan de Maas
Klick ‘15 1 kort de kans om dichterbij
te komen. Klick ‘15 1 bleef scoren en
kwam terug tot 9-12. In de time-out
die volgde, werd Oxalis even wakker
geschud door trainer/ coach Jan Wielink.

In het vervolg van de wedstrijd pakte
Oxalis echt door en volgden de doelpunten snel na elkaar. Oxalis liep ver weg
en dit resulteerde in een ruime overwinning van 11-21. Zondag 15 december
speelt Oxalis 1 om 13.30 uur thuis tegen
Celeritas (S)/ Avanti (S) 1.
Tekst: korfbalvereniging Oxalis

M/V

Zowel op onze locatie als bij klanten

CAO metaalbewerkingsbedrijf is van toepassing.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen
met Mart Lenssen 06 53 21 6887.
Solliciteren kan per e-mail op: m.lenssen@lvs-bv.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Berghemweg 23, 5975 RJ Sevenum
T +31(0)77-467 2157 I www.lvs-bv.nl
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Kerstdiner in Horst

Vervoersservice

Een aantal dames organiseert op Tweede Kerstdag, donderdag 26 december, een kerstdiner. Het diner wordt
onder de noemer ‘Eet mee’ georganiseerd in het Huis van de Wijk en de hal van basisschool De Twister in de
Norbertuswijk in Horst.

AutoMaatje in Sevenum
KBO Sevenum onderzoekt de inzet van AutoMaatje in het dorp.
Dit is een vervoerservice voor mensen die minder mobiel zijn en
een aanvulling op de wijkbus en wensauto.
KBO Sevenum voert daar momenteel gesprekken over met de ANWB
en gemeente Horst aan de Maas.
Een AutoMaatje is een vrijwilliger
die met zijn eigen auto mensen die
slecht ter been zijn vervoert naar
bijvoorbeeld de kapper, huisarts of
winkel. Hij ontvangt daarvoor een
vergoeding. Het is ook mogelijk om
AutoMaatje in te schakelen als men

naar de schouwburg wil of familie wil bezoeken. KBO Sevenum wil
inventariseren of er in Sevenum
mensen zijn die interesse hebben
in een functie van coördinator of
vrijwilliger. Neem daarvoor contact
op met Toon Fortuin fortuintoon@
hotmail.com, 077 467 19 51 of Peter
Lalieu voorzitter@kbosevenum.nl,
077 467 15 56.

Liedjesmatinee in Hegelsom
In Hegelsom wordt op zondag 15 december het jaarlijkse
Liedjesmatinee gehouden. Dit jaar treden tien artiesten op bij de
ouderen en drie jeugdgroepen. Deze activiteit wordt georganiseerd in Zaal Debije in Hegelsom.

Verbinden is één van de kernwoorden voor 800 jaar Horst aan de Maas.
Volgens de organisatie past dit kerstdiner goed bij dit thema. Want het
wordt georganiseerd voor mensen die
tijdens Kerst alleen zijn en nergens

kunnen aanschuiven. Diegene die
meedoen aan het kerstdiner worden
thuis opgehaald en weer teruggebracht. Het diner wordt mede mogelijk gemaakt door donaties van onder
andere gemeente Horst aan de Maas

en Rabobank Horst-Venray. Het programma is livemuziek en een kerstverhaal, ook de kerstman komt langs.
Deelnemers zijn welkom vanaf 10.30
uur en het programma eindigt rond
17.00 uur.

Naast een aantal bekende
artiesten als Jan Jacobs en
De Happy Hotdogs, is ook voorzitter Jos Peeters van de partij.
Cain Verdellen (18) is één van
de nieuwe gezichten dit jaar.
In de jeugdcategorie doen de
winnaars van afgelopen jaar,
Teuntje, Ize en Lynn, opnieuw

mee. Dit jaar doen de Fitgirls
voor het eerst mee. Het zijn acht
meiden uit de Dansgarde van
Hegelsom. Een andere nieuwe
artiest is de Power Kuukes en
met een gemiddelde leeftijd van
7 jaar de jongsten deelnemers.
Het Liedjesmatinee begint vanaf
15.11 uur in Zaal Debije.

KOM OOK SCHAATSEN!

IJSBAAN WILHELMINAPLEIN HORST
van 13 december 2019 t/m 5 januari 2020

Kijk voor openingstijden, entree prijzen en agenda op ijsbaanhorst.nl
Wij leveren de techniek achter
een goed resultaat
• Computers
• Netwerken
• Telecommunicatie
• Beveiliging

077-3970485

Openingsfeest

13 december
met Jeopardy
Aanvang 20.00u, entree 5,- pp.
geen voorverkoop

www.cornelissen-techniek.nl
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15-vragen aan

Suze Lenssen Sevenum
Hoi

Column

Feestdagen
om nooit te
vergeten
De kerstvakantie begint bijna en
ik kan niet wachten. Gezellig met
familie eten, de hele dag romantische kerstfilms kijken en samen
met vrienden je vol proppen met
lekkers dat nog over is van
kerstavond. Ik denk dat meerdere mensen met mij instemmen
wanneer ik zeg dat december één
van mijn favoriete maanden is,
maar waarom eigenlijk?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Suze Lenssen
13 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat is jouw stopwoordje?
Ik zeg heel vaak ’weet je’. Ik zeg dat
altijd in het dialect. Dus dan krijg je
“wit ze”. Dat zeg ik heel vaak op het
begin van mijn zin. Mijn vader zegt
dan altijd “als het heit is dan zwit
ze”. Dat vind ik vaak ook erg grappig
om te horen. Dan heb ik ook door dat
ik ‘’wit ze’’ heel vaak zeg.

Welke grote beslissing heb jij
onlangs genomen?
Ik denk de beslissing dat ik vrijwilligerswerk ben gaan doen. Dit doe ik

ook nog niet zo heel lang en omdat
ik dat nog nooit echt eerder heb
gedaan. Dat is toch wel een verandering in je leven. En best een
grote beslissing die je moet maken.
Zeker als je mijn leeftijd hebt.

Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Mijn leukste vak is toch wel gym,
dan kun je tenminste bewegen nadat
je vijf uur en soms nog wel meer
stil in een klaslokaal hebt gezeten.
En mijn stomste vak is toch wel wiskunde, want dit vind ik heel moeilijk
met al die cijfertjes.

Geloof je in buitenaardse wezens?
Nou, ik denk niet dat er zo ineens

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

aliens op aarde komen lopen, maar
ik denk wel dat er ergens heel ver
weg iets van ander leven kan zijn.

superleuk vak. En dat mijn docente
dan ook nog zo chill is, vind ik echt
geweldig.

Wat is de laatste foto die jij hebt
gemaakt?

Hoe zou jij je eigen stijl
omschrijven?

De laatste foto die ik nu heb
gemaakt is een foto van mijn hond,
ik zag hem heel schattig liggen en
ik dacht: daar moet ik even een foto
van maken.

Ik draag vooral gewoon wat ik leuk
vind en dat is denk ik wel wat nu
in de ‘mode’ is. Ik vind flared broeken op dit moment erg mooi om te
dragen, daarin lijken mijn benen nog
langer. Maar over het algemeen is
het erg casual.

Hoe heb jij je beste vriendin
ontmoet?
Mijn beste vriendin Fem heb ik vorig
jaar in het 1e jaar van het Dendron
ontmoet op school en nu net iets
meer dan een jaar later zijn we beste
vriendinnen en zien of spreken we
elkaar echt elke dag.

Waar ben jij verslaafd aan?
Er is niet echt iets waar ik echt verslaafd aan ben, maar ik zit toch wel
vaak op mijn telefoon. En niet te vergeten mijn lieve en schattige hond
Teun aaien.

Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Dat ik vijf jaar terug een keer kwijt
ben geraakt op skivakantie op de
berg. Dit wordt eigenlijk bijna wel
altijd verteld over mij door mijn
familie. Dit was ook wel een spannend moment.

Wat is je favoriete hobby?
Ik speel heel graag hockey en ik
speel ook graag met mijn hond,
Teun. Dat zijn echt mijn lievelingsbezigheden. Beide.

Wie is je favoriete leraar?
Mijn favoriete lerares is mijn gymdocent, ze is heel aardig en niet te
streng. En dat vind ik erg fijn in een
docent. Ik vind gym sowieso al een
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Is er een liedje waar jij speciale
herinneringen aan hebt?
September van Earth, Wind & Fire,
dit liedje luister ik altijd met mijn
familie. Dit doet mij dus herinneren
aan mijn familie en dat doet me ook
denken aan het superleuke dansfeest
op mijn vaders 50e verjaardag.

Heb jij een bijnaam?
Ja, maar niet zo zeer een bijnaam.
Het is een afkorting van mijn eigen
naam. Eigenlijk noemen de meeste
mensen mij daarom Suus, omdat
dat gewoon de afkorting van mijn
naam is.

Heb jij een verborgen talent?
Wat niet veel mensen weten is dat ik
me heel goed in andere mensen kan
verplaatsen, hoe andere mensen zich
zouden kunnen voelen dus. Dus dat
zou ik wel kunnen beschouwen als
mijn verborgen talent.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou wel heel graag ooit een keer
naar Amerika willen en daar een
rondreis maken, dat lijkt me echt
heel gaaf om te doen een keer in
mijn leven. Dat is niet iets wat je
altijd meemaakt.

Die vraag klinkt misschien een beetje
gek. Ik noemde net allerlei redenen
om de feestdagen leuk te vinden.
Zijn dat niet redenen genoeg?
Iets wat ik me soms tijdens de
feestdagen (dan wel per ongeluk)
afvraag, is of ik het op dat exacte
moment wel naar mijn zin heb. Als je
dit bedenkt zul je vinden dat het
antwoord op deze vraag vaak geen
overtuigende ja is. Wanneer je om
je heen kijkt zie je bijna iedere keer
redelijk wat mensen onverschillig op
hun telefoon kijken. Niet echt een
feestsfeer zou ik zeggen. Hoe kan het
dan dat diezelfde feestjes waar je je
dit realiseert meestal toch als heel
leuk in je geheugen blijven plakken?
Heb je op dat moment gewoon nog
niet door dat je het best leuk hebt
of maakt je brein je herinneringen
onbewust leuker dan dat ze eigenlijk waren. Het zou best kunnen dat,
nadat je van een leuke periode vol
met actie naar je normale routine
gaat, je pas echt kan inzien hoe
gezellig iets was vergeleken met de
‘saaie’ periode waar je nu in terecht
bent gekomen. Ook mijn tweede
theorie is denk ik niet zo vergezocht.
Toen mensen nog in kleine stammen leefden was het onderhouden
van goede sociale relaties essentieel
voor het overleven van een groep.
Het lijkt mij dan ook niet gek dat de
evolutie ons zo heeft geprogrammeerd dat sociale interacties zoals
feestjes bij voorbaat als een positievere herinnering worden opgeslagen en de mindere kanten vergeten,
om zo het groepsgevoel en dus de
kans om te overleven te vergroten.
Nou ben ik natuurlijk geen expert.
Misschien denk ik hier wel te veel
over na. Tijdens de echte leuke
momenten houdt niemand, ook ik
niet, zich bezig met dit soort vragen.
Ik wens iedereen fijne feestdagen,
feestdagen om nooit te vergeten.

Teun
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Donatie Onder de Wieken
aan Stichting Leergeld
Kinderen uit groep 7 en 8 van basisschool Onder de Wieken in
Meterik hebben een deel van de opbrengst van de postzegelactie
gedoneerd aan de Stichting Leergeld Horst aan de Maas.

Sinds vorig jaar kunnen scholen een
deel van het geld dat ze met de
actie hebben opgehaald besteden
aan een project in hun eigen stad,
dorp, wijk of school. De kinderen
van Onder de Wieken doneerden

In Museum de Kantfabriek in Horst op vrijdag 20 december een nieuwe expositie: ‘Het geheim van de Smidse
ontrafeld’. De expositie gaat in op het archeologisch onderzoek dat op deze plek in Horst is uitgevoerd.

690 euro aan de stichting. Zij gaat
het geld inzetten om kinderen uit
gezinnen met een laag inkomen
mee te laten doen met activiteiten
op onder andere school en verenigingen.

BEKRO Horst
Installatietechniek

www.bekro.nl

Verwarming
■

Expositie archeologisch
onderzoek de Smidse

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

St. Jansstraat
5 5
St. Jansstraat
5964
AA Meterik
5964
AA Meterik
Tel: Tel:
077 077-3526885
- 230 00 15

Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Essentiële oliën
Bloesemremedies
Schüssler celzouten
OPENINGSTIJDEN

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Werkplaats & verkoop!
Tuin-, Grondverzet- en Landbouwmachines

In 2009 werd er archeologisch onderzoek gedaan op de hoek van de
Veemarkt en het Wilhelminaplein in
Horst, ter voorbereiding op de nieuwbouw van het huidige appartementencomplex en winkels. Op deze plek
stond in de 12e eeuw al een houten huis. Enkele eeuwen later werd

dat vervangen door een gebouw uit
mergel met een leien dak. Op het
achtererf werden grote hoeveelheden smeedslakken gevonden, die als
afval ontstaan bij het smeden van
ijzeren voorwerpen. Deze vondsten
wijzen erop dat op die plek vroeger
een smederij oftewel smidse heeft

gestaan. In Museum de Kantfabriek is
te zien hoe deze Horster smid leefde
en werkte. Er is aandacht voor het
ambacht én voor het smedengilde van
Horst in de 16e eeuw. De patroonheilige van dit gilde was St. Eligius, waarvan het beeld nog steeds te zien is in
de St. Lambertuskerk in Horst.

Feestje bouwen

Eerste Dameszitting in Sevenum
In Sevenum wordt op zondag 9 februari de eerste editie van de Dameszitting georganiseerd. Een klein groepje
vriendinnen houden in samenwerking met de Sevewaeg deze zitting.
De reden om een Dameszitting te
organiseren, was omdat de organisatie in omliggende dorpen zag dat zittingen als deze een groot succes zijn.
“Er zijn veel meer herenzittingen ten
opzichte van dameszittingen. Tot onze
verbazing was dit idee nog nooit in

Sevenum opgepakt, terwijl Zaerumse
megjes toch ook een prima feestje
kunnen bouwen”, aldus de organisatie.

Roze bubbels
Op het programma staan onder andere
Heite Soep, Duo Vreemd, DJ Toller

Theo en ook Sevenumse artiesten
als de ZDF Superstars en een surprise
act. De middag begint om 12.11 uur
met een glaasje roze bubbels. Het
programma wordt gestart met spek
met eieren om een bodem te leggen.
De kaartverkoop is inmiddels gestart.

Achtste editie

Winterwandeling in Kronenberg
Wandelaars kunnen op vrijdag 27 december terecht in Kronenberg voor de jaarlijkse winterwandeling. Deze
wordt georganiseerd door SV Kronenberg en vindt voor de achtste keer plaats.

Plan uw afspraak via telefoon of e-mail: info@gebratech.nl

Officieel Husqvarna dealer

De wandeling is een combinatie van
een aantal bestaande routes door de
bosrijke omgeving van Kronenberg.
Er wordt gebruik gemaakt van het
bestaande wandelnetwerk en daar-

naast kruist de route een aantal van
de herinneringsplekken van de route
Oorlogssporen. Onderweg kunnen
vragen worden beantwoord waarmee prijzen gewonnen kunnen wor-

den. Startpunt van de wandeling is
het sportpark De Heesbergen aan
de Meerweg in Kronenberg. Er kan
worden gestart tussen 12.30 en
14.00 uur.

55+-trouwerij in Sevenum
De KBO van Sevenum organiseert op zondag 9 februari een ‘trouweriej 5.5+’ in zaal De Wingerd. Deze feestmiddag is voor alle inwoners uit Sevenum van 55 jaar en ouder.

GEBRATECH B.V.
Mgr. Aertsstraat 33
5866 BG Swolgen

Martijn van den Brandt Tel: 06-15183297
Vincent Geerts
Tel: 06-30531856

De middag begint om 13.30 uur. Vanaf
14.30 uur vindt de ‘borebroeluftceremonie’ plaats. Het bruidspaar wordt
bekendgemaakt en in de onecht worden verbonden. Vervolgens is er een
kleine receptie voor het ‘broedspaar’,

waarbij de beide prinsentrio’s van
’Ût Ezelsköpke en D’n Ezelskop aanwezig zijn. Daarna gaat het programma
verder met optredens van onder
andere Zaerumse dansgardes, buuttereedners en een Zaerumse Joekskapel.

Wie wil mag zelf de dansvloer opgaan.
Van 17.00 tot 18.00 uur is er een
ouderwetse koffietafel. Daarna gaat
het programma verder met muziek.
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Rob Scheepers bij Kukeleku

Adventsconcert in Lottum

Cabaretier Rob Scheepers brengt op vrijdag 13 december zijn
nieuwjaarsconference ‘Scheepers checkt uit’ op het podium van
MFC de Zwingel in Melderslo. Deze show begint om 20.15 uur.

Gemengde Zangvereniging Le Rossignol geeft op zaterdag 21 december een adventsconcert in De Smetenhof
in Lottum. Gastkoor is zanggroep METalleMAN uit Horst. Het concert begint om 19.30 uur.
Naast beide koren verleent ook
sopraan Jolanda Versteegen haar
medewerking aan het concert.
Gemengde Zangvereniging Le

Rossignol heeft onlangs haar zestigjarig bestaan gevierd en staat onder
leiding van de nieuwe dirigent Marco
Mariën. Dirigent van METalleMAN is

dirigente Oksana Bos-Baljva. Er wordt
zowel a-capella gezongen als instrumentaal begeleid.

Video’s maken met helden

TikTok-evenement bij De Schatberg
Bekende internationale TikTokkers zijn op zondag 15 december te gast op Landal Domein de Schatberg in
Sevenum. TikTokkers zijn mensen die bekend zijn om de social media-app TikTok.
De veertig populairste TikTokkers zijn
uitgenodigd zoals @markie.ly, @sidneydunk, @yazidzohri, @casforyou,
@ninatokaya en @indigojael. Tussen
12.00 en 15.30 uur kunnen belangstellenden met hun helden video’s
maken. Daarnaast mogen er vragen
gesteld worden en kunnen geïnteresNa twee cabaretprogramma’s
waarmee hij door het hele land
tourde is het nu weer tijd voor een
nieuwjaarsconference onder de
rivieren. In deze voorstelling vraagt
Scheepers af waarom iedereen
schreeuwt tegenwoordig en roept
hij mensen op lief te zijn. “Dus, wat
te doen in 2020? Gaan we hier

onverstoord mee verder? Of zullen we in het nieuwe decennium gewoon wat vaker luisteren
naar elkaar? Praten? Fluisteren?
Misschien wordt het tijd dat we
gewoon even een paar tellen stil
zijn met z’n allen.”
Beeld: Minneboo Fotografie

seerden met de TikTokkers op de foto.

Internationaal event
Ronald Hoppzak, eigenaar van
De Schatberg: “Voor mij is TikTok wel
bekend, mijn kinderen gebruiken de
app ook, maar dat het zo enorm groot
is was wel nieuw voor mij. Het is

uniek dat we zo’n internationaal event
hebben bij ons op de Schatberg &
FEC Sevenum in samenwerking met
Creator Network. Mijn eigen kinderen
kunnen in ieder geval niet wachten
om de TikTokkers zelf te ontmoeten.
De TikTokkers logeren het weekend
aan het water.”

Nina & Julia in De Locht
In Openluchtmuseum De Locht in Melderslo vindt zondag 15 december het derde kapelconcert plaats.
Dit keer is er een optreden van Nina & Julia.
Op deze dag draait ook de veilingklok
draait voor kinderen. Verder wordt er
stroop gemaakt in de stroopmakerij.

De groep Vurdwind zorgt voor muziek.
Het concert van Nina & Julia begint om
14.00 uur. Het museum is deze dag

geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

The Lasses bij
SundayFolk & more
Folkband The Lasses staat zondag 15 december op het podium
SundayFolk &more in De Wingerd in Sevenum. Dit optreden begint
om 16.00 uur.

FT – Administratief Medewerk(st)er
Locatie: Venlo

OVER
BELA GROUP

The Lasses bestaat uit Sophie
Janna en Margot Merah. In de
afgelopen maanden speelden ze
onder andere in Canada, Japan,
Amerika, en Engeland. Hun laatste album (een samenwerking met
de Amerikaanse Kathryn Claire)
was volgens OOR ‘een parel voor

de folk’. The Lasses zingt folkballades uit de Schotse, Ierse en
Amerikaanse folktradities en eigen
liedjes. Ze worden begeleid met
bodhrán, gitaar en tenor-ukulele.

Beeld: Ronald Rietman

Kerstpopjes maken
In Museum de Kantfabriek in Horst is op woensdag 18 december
een kinderworkshop. Deelnemers kunnen een kerstpopje maken.
De pop wordt aangekleed met lapjes vilt of stof. Voor extra versiering kan worden gekozen uit lint en
kraaltjes. De workshop duurt twee

uur en is voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. De activiteit
begint om 14.00 uur en duurt tot
16.00 uur.

Wij zijn een veelzijdig
en ondernemend
bedrijf met een
no-nonsense
mentaliteit. Naast
actief te zijn in
Transport (BELA
Transport BV) zijn we
tevens actief in de
handel van diervoeders
(Rined Fourages BV
en Agri Trade GmbH),
handel in grondstoﬀen
voor biogasproductie
(VTO BV) en zijn we
eigenaar van varkenshouderij bedrijven
(Varkensbedrijf BELA,
BELA Gemaalweg).
Deze bedrijven zijn allen
100% dochters van BELA
Group BV. Daarnaast
hebben wij deelnemingen in bedrijven
in Nederland en België

Jouw nieuw functie

Je vervult als administratief medewerker een belangrijke rol bij het administratief correct
afhandelen van binnengekomen orders/facturen. Je voert administratieve werkzaamheden
uit t.b.v. de juiste afwikkeling van onze diensten aan klanten. Ook ben je als administratief
medewerker proactief bezig met het bedenken en initiëren van verdere ontwikkelingen in
het administratief proces. Met als doel; een correcte, snelle en eﬃciënte administratieve
afwikkeling.

Taken & verantwoordelijkheden

• Verantwoordelijk voor het juist verwerken van de uitgaande en binnengekomen orders en/
of facturen;
• Verantwoordelijk voor de juiste administratie van klantgegevens ten behoeve van een
eﬃciënte en correcte afhandeling van het order-to-cash proces;
• Verantwoordelijk voor het beheren van de klantgegevens;
• Ondersteunen van de Group Controller. Denk hierbij aan het maken van overzichten of het
uitzoeken van administratieve vraagstukken;
• Proactief benaderen van klanten indien er bepaalde gegevens niet correct zijn of
onvolledig en deze gecorrigeerd in het systeem zetten;
• Nauwe samenwerking met de mensen van verkoop om het order-to-cash proces te
optimaliseren/verbeteren;
• Klaar staan om vragen te beantwoorden van de controller en management over de
administratieve afhandeling van een order en/of factuur;
• Draagt zorg voor het juist afwikkelen van de administratie rondom een order;
• Ondersteuning van de Verkoop.

Waar zijn wij naar opzoek?

• HBO werk- en denkniveau, minimaal in het bezit van een MBO-4 opleiding
• Goede typvaardigheid;
• Goede beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift (Engels en Duits is een pré)
• Geen 9 tot 5 mentaliteit;
• Kennis van het Oﬃce pakket (Outlook, Word en Excel)

Wat bieden wij?

• Wij bieden je een uitdagende, verantwoordelijke en veelzijdige functie in een
dynamische omgeving met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. We volgen de CAO
Dierhouderij, je salaris is mede afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Daarnaast
stimuleren wij persoonlijke groei, verdere ontwikkeling op je vakgebied en bieden we
doorgroeimogelijkheden conform de groeiambities van het bedrijf.

Interesse?

• Ben jij onze administratieve kracht die wij zoeken? Neem dan contact op met Dick Kroot
Algemeen Directeur, via 06 – 46 67 99 63 of mail naar dkroot@belagroup.nl. Indien u
graag wilt solliciteren stuur dan uw CV + motivatiebrief naar onze HR afdeling;
hr@belagroup.nl.
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Agenda t/m 19 december 2019

vr
13
12

Brei- en haakcafé

Winterconcert

Kerstconcert

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

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Horster Mannenkoor, Vocaal Ensemble
Quint en het Mosa Saxofoonkwartet
Locatie: St. Odakerk Melderslo

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Jeugdharmonie van Harmonie Sint Joseph
Locatie: Kapel La Providence Grubbenvorst

Kerstwandeling
Horst aan de Maas 800

Optreden The Lasses

Single Open Darts Toernooi
Tijd: 19.00-23.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

zo
15
12

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Herberg Bergerhof Sevenum

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Sundy Folk Sevenum
Locatie: De Wingerd Sevenum

Kerstviering

TikTok-evenement

Kerstconcert

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Stichting Evangelisatie Limburg
Locatie: Kapel de Schuilplaats Horst

Tijd: 12.00-15.30 uur
Locatie: De Schatberg Sevenum

Tijd: 19.00-20.30 uur
Organisatie: Drumband Jong Nederland Horst
Locatie: Lambertuskerk Horst

Rob Scheepers

Optreden Nina & Julia

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Kukeleku Horst
Locatie: MFC de Zwingel Melderslo

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum de Locht Melderslo

De Korte Presents: Jungle

Kerstconcert

Decemberconcert Joep’s Kapel

Tijd: 22.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Harmonie-Orkest Noord-Limburg en
Gemengde Zangvereniging Con Brio
Locatie: St. Nicolaaskerk Broekhuizen

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

Roellerdisco b2b Martificial
Intelligence

Kerstconcert

Tijd: 22.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

za
14
12

Kinderworkshop kerstpopje maken
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Muziekfabriek Meerlo

Open dag gezondheidscentrum

Liedjesmatinee

Tijd: 14.00-17.00 uur
Organisatie: Vividus Chiropractie en
Kinesist Rob Beurskens
Locatie: Kranestraat 33, Horst

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Kerken anders verlicht
Horst aan de Maas 800

Top 2000 Live

Tijd: 17.00-21.00 uur
Organisatie: Werkgroep Kerken HadM800
Locatie: Onze-Lieve-Vrouw-OnbevlektOntvangenkerk Evertsoord

wo
18
12

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Muziekcafé Anja ván de Smid Horst

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

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
r
o
H
Ta Hamminga in samenwerking met
in

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

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

Kerk Evertsoord in het licht
De kerk van Evertsoord wordt zaterdag 14 december geheel met kaarslicht verlicht. Dit gebeurt in het
kader van 800 jaar Horst aan de Maas. De kerk is van 17.00 tot 21.00 uur verlicht. Binnen wordt warme
chocomel en wafels voor alle bezoekers geserveerd en brengt de jeugdfanfare muziek ten gehore.
Buiten zorgt Jong Nederland Evertsoord voor een passend kersttafereel.
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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

Tienray
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

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
(alleen na telefonische afspraak)

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

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

Venlo

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Apotheek Horst

Apotheek Maasdorpen
11.00

Grubbenvorst

zondag

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

Gebiedsteams

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

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

De laatste fase van de restauratie van de kerk in Broekhuizenvorst, werd donderdag 5 december afgerond.
Het opgeknapte kruis, de haan en de wereldbol werden teruggeplaatst op de toren. De restauratie werd met
steun van onder andere provincie Limburg, gemeente Horst aan de Maas en Bisdom Roermond uitgevoerd.

GEZONDHEIDSCENTRUM HORST
Januari en februari

Gratis nek- en rugscan
ades en scheefstanden
Analyse op spierspanningen, blokk
via 077 - 320 19 19
uitsluitend na telefonische afspraak

Spoedgevallendienst

13 t/m 15 december 2019
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
0478 58 72 73

16 t/m 19 december 2019
Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

06 55 40 80 23

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum

Restauratie ‘vorster toren’

Tandarts

Danure Verloskundigen
10.00
14.30

Priesternoodnummer

06 15 15 30 10
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Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Wij behandelen o.a.

• Klachten aan rug of nek,
met of zonder uitstraling
• Hoofdpijn en migraine
• Artrose en slijtage
• Hernia/ischias
• Duizeligheid
• Fibromyalgie

Kom ooke
naar onz

G
A
D
N
E
P
O terdag

Tevens kunt u bij ons terecht voor:

• Echografie: onderzoek van gewrichten
en weke delen
• Shockwavetherapie: bevordering van
weefselherstel o.a. bij schouderklachten,
tennisarm, slijmbeursontsteking en hielspoor
• Dryneedling
• Carpaal Tunnel Syndroom behandeling
via tractie uitsluitend in Venlo
• EPTE

Voor meer informatie of het maken
van een afspraak:

op za
ber
14 dec0 e- 1m
7.00 uur
van 14.0

Kranestraat 33, 5961 GX Horst • T 077 - 320 19 19
of bezoek onze website: www.vividus-chiropractie.nl
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Tummers

t
Het grootste assortimebnur
!
g
im
L
n
va
n
e
d
a
r
b
&
n
e
k
k
ba
* Bij aankoop met 1 of
meerdere extra platen.

LET OP:
GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN

99,69,-

89,-

NU TOT €75,- CACHBACK!*

Multi-snackapparaat SW854D
• Geschikt om snel en makkelijk tosti's, wafels, poffertjes en panini's te maken
• Met 4 gratis platen en een leuk receptenboek per plaat
• De platen zijn voorzien van een anti-aanbaklaag en zijn vaatwasmachinebestendig

45,-

Wafelijzer CW2438
• Multifunctioneel wafelijzer
• Voor 4x7 wafels • 1600 W
• Vaatwasserbestendige bakplaten

39,-

65,-

11.00-16.00 Fritel Bakken & Braden Demo's
ZA. 14-12 Weert
Loop binnen om te proeven!
11.00-17.00

DO. 19-12

Weert

16.30-20.30

16.30-20.30

59,-

29,-

Showcooking met de Airfryer

Loop binnen om te proeven!

Workshop "Wafels Bakken"

Schrijf u in via www.eptummers.nl/workshops

Workshop "Wafels Bakken"

25,-

35,-

Roermond

ZA. 21-12

Weert

ZA. 21-12

Panningen

ZO. 22-12

Roermond

Loop binnen om te proeven!

Grillplaat-set Dinner4All Pure 104040

11.00-17.00

Roermond

Showcooking met de Airfryer

Loop binnen om te proeven!

11.00-17.00

Roermond

Showcooking met de Airfryer

Loop binnen om te proeven!

• De uitneembare platen zijn vaatwasserbestendig
• Geschikt voor 2-4 personen
• De set is uitbreidbaar
• Beschikt over een anti-aanbaklaag

11.00-17.00

Weert

Showcooking met wafelijzers

Loop binnen om te proeven!

11.00-17.00

Showcooking met wafelijzers

DO. 26-12
VR. 27-12
ZA. 28-12
ZO. 29-12

11.00-17.00

11.00-17.00

Roermond

Schrijf u in via www.eptummers.nl/workshops

Showcooking met wafelijzers

Loop binnen om te proeven!

29,Bakplaat ABP602

Gourmetset 162725 Raclette 6 Grill Party

• Geschikt voor o.a. vlees, vis, groente, aardappels
• Opvanggootje en -bakje voor overtollig vet of bakresten
• Uitneembare traploos instelbare temperatuurregelaar
• Beschikt over een anti-aanbaklaag

• Geschikt voor grillen en racletten
• De grillplaat en pannetjes zijn vaatwasserbestendig
• Geschikt voor 2-6 personen
• Beschikt over een anti-aanbaklaag

VR. 20-12

11.00-17.00

31 december (oudjaarsdag):
Alle winkels geopend
van 9.30 – 17.00

• Voor Brusselse wafels • 2 wafels per keer • Anti-aanbaklaag • 5 vermogensstanden

Demonstraties & Workshops
Roermond

2e kerstdag (26 december):
winkel Roermond & Weert geopend
van 11.00 – 17.00

Wafelijzer 1445

Wafelijzer 1629
• Voor hartjes-wafels • 5 wafels per keer • anti-aanbaklaag • 6 vermogensstanden

ZO. 15-12

24 december:
Alle winkels geopend
van 9.30 – 17.00

JURA koffiedemonstraties

Loop binnen om te proeven!

Showcooking met wafelijzers

Loop binnen om te proeven!

Bezoek www.eptummers.nl/workshops voor meer info.

109,-

129,-

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

