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Duizend handtekeningen
voor fietspad
Mariet Vervoort en Agnes van den Homberg uit America hebben op woensdag 3 december bijna duizend handtekeningen aangeboden aan wethouder Paul Driessen.
Zij pleiten voor een fietspad langs de Hoebertweg en de Spoorweg in America. De initiatiefnemers noemen de verkeerssituatie op de wegen te gevaarlijk voor fietsers.
Lees verder op pagina 02

Dorpsraad Tienray
wordt dorpsoverleg Tienray
Dorpsoverleg Tienray organiseerde op maandag 1 december in het parochiehuis van Tienray een dorpsavond.
Tijdens deze bijeenkomst werd de nieuwe aanpak van het dorpsoverleg gepresenteerd en verder toegelicht.
In totaal waren er 65 dorpsgenoten aanwezig.
Aangezien er de laatste jaren wei
nig animo meer was voor de dorpsraad,

heeft de voormalige dorpsraad besloten
verder te gaan met een nieuwe naam

6%
BTW *
Hardhouten kozijnen, iets voor jou?
Indien gewenst: volledig afgelakt, beglaasd en gemonteerd
Voorzien van politiekeurmerk “Veilig Wonen” en KOMO gecertificeerd
* vraag naar de voorwaarden

Voltaweg 9, Maasbree  T 077 465 37 01  I www.beukenkozijn.nl

en een nieuwe aanpak. De nieuwe
naam is dorpsoverleg Tienray. Melissa
Voorn legt namens het dorpsover
leg uit: “De naam zegt het eigenlijk
al: dorpsoverleg. We willen mensen
betrekken bij de nieuwe plannen voor
Tienray. Mensen mogen vrijblijvend
meedenken.”
De avond begon met een uitleg van
de transformatie van dorpsraad naar
dorpsoverleg. Inwoners van Tienray krij
gen voortaan drie tot vier keer per jaar
een uitnodiging om naar een dorps
avond te komen.
Lees verder op pagina 02

Vorstelijk genieten aan het water...

‘Een
kleuren
douche
moet je
ervaren’

parkhotelhorst.nl
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Kerst

KERSTBRUNCH € 35,00

1ste en 2de kerstdag vanaf 10:30 uur

FAMILIE KERSTBUFFET € 35,00
1ste en 2de kerstdag vanaf 17:00 uur

3-GANGEN KEUZEMENU € 39,50

keuze uit 4 voor-, hoofd-, en nagerechten)

Horst-Noord

KERSTDINER MET LIVE MUZIEK v.a. € 42,50
1ste en 2de kerstdag vanaf 18:30 uur

A73

Afrit 10

Bel voor een kleurenfolder
Tienrayseweg 2 HORST 077 397 6000 info@parkhotelhorst.nl

4.29

1.99
AH Ambachtelijke
feeststol doos 750 gram

www.ahhorst.nl

8.67

5.00

AH rundergehakt
3 schalen à 500 gram

aanstaande zondag open van 11.00 - 17.00 uur
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nieuws

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente behalve
Broekhuizen(vorst), Lottum,
Meerlo, Swolgen en Tienray)
IJssalon Lo Solé
alleen in America, Evertsoord,
Hegelsom, Kronenberg, Meterik
en Sevenum
Horster Mannenkoor
Alleen in America, Broekhuizen,
Grubbenvorst, Hegelsom, Horst,
Kronenberg, Lottum, Melderslo,
Meterik en Sevenum

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 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Wim Coenen,
Rick van Gasteren, Anne Gubbels,
Fabienne ten Horn, Judith van
Meijel, Cleo Schatorjé, Gyonne
Schatorjé, Rosanne Vromen, Nicky
Willemsen en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Mike van Kempen
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl
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Geen verlaging beverdam Schuitwater
De beverdam in het Schuitwater in Lottum mag niet worden verlaagd. Een aanvraag van Staatsbosbeheer is door Rijksdienst voor ondernemend
Nederland onlangs afgewezen. Dit betekent dat visclub Willem Barendsz, doordat het waterpeil te hoog blijft, daar niet kan vissen.
Staatsbosbeheer wil de overeen
komst met de visvereniging in juni 2016
opzeggen. De organisatie wil wel
proberen samen met de visvereniging
een alternatief te vinden. Woordvoerder
Andy Liebrand: “We hebben beiden een
andere doel. De vereniging wil graag
vissen, maar wij willen het gebied met
de bever beschermen. Door de
beverdam stijgt het water waardoor de
vlonders onderlopen. De bever is echter
een beschermd dier en de dam
verlagen mag wettelijk gezien niet.
Daarom heeft door Rijksdienst voor
ondernemend Nederland onze aanvraag
onlangs afgewezen. Dat wil niet zeggen
dat we niet mee willen denken met de
vereniging. We zijn samen op zoek naar

een alternatieve locatie. Het is echter
moeilijk om een goede plek voor een
visvijver te vinden. Momenteel wordt
bekeken of het mogelijk is de vlonders
tijdelijk te verhogen zodat er toch gevist
kan worden.”
CDA Horst aan de Maas heeft over
de situatie vragen gesteld aan het
College van B&W. Volgens haar verloopt
de dialoog tussen Staatsbosbeheer en
vereniging ‘niet constructief’. Liebrand
kan zich daar niet in vinden. “Dat snap
ik niet. Als ze zich baseert op het feit
dat we de dam niet verlagen, dan is
dat vreemd. Ik ben zelf opsporings
ambtenaar, het zou gek zijn wanneer
we dan iets doen wat tegen de wet
is. Nogmaals, we zijn nog steeds in

gesprek met de visclub.” Theo Wilken,
voorzitter van Sportvisserij Limburg
en woordvoerder namens Willem
Barendsz, beaamt dit. “We hebben
bijna elke week contact met elkaar en
zijn op een constructieve manier op
zoek naar een oplossing. We betreuren
dan ook het besluit van Rijksdienst voor
ondernemend Nederland. Het is triest
dat er geen toestemming komt om de
dam te verlagen. Als er geen vislocatie
wordt gevonden, dan is de club ten
dode opgeschreven.” Henri Gommans,
voorzitter van Willem Barendsz beaamt
dit. “We bestaan al 65 jaar, hebben veel
jeugdleden en doen ook veel voor de
gemeenschap. We willen graag leuke
dingen kunnen blijven doen. Maar we

zijn het gedoe met Staatsbosbeheer een
beetje moe. We zijn bereid om samen
met HSV Eendracht uit Broekhuizenvorst
en projectbureau Ooijen-Wanssum naar
een nieuwe locatie te kijken. Ideaal
zou zijn wanneer Staatsbosbeheer het
contract toch nog voor een aantal jaren
wil verlengen, zodat we de tijd hebben
om een nieuwe plek te vinden. Als dat
het geval is, dan is het ook rendabel om
de steigers te verhogen. Dat doen we
niet voor één jaar.”
Liebrand laat hierop weten: “We
hebben al eerder besloten het contract
niet te verlengen. Dat weet de visclub
ook. Het verhogen van de steigers zou
hoe dan ook een tijdelijke oplossing zijn
om de periode tot juni te overbruggen.”

Vervolg voorpagina

Duizend handtekeningen voor
fietspad
Mariet Vervoort en Agnes van den
Homberg begonnen in oktober met
het inzamelen van handtekeningen.
Aanleiding hiervoor was de volgens
hen gevaarlijke verkeerssituatie op de
Hoebertweg en Spoorweg in America.
Zij grepen dit moment aan omdat
gemeente Horst aan de Maas zich
volgens hen de komende tijd over
de verkeersplannen voor de nabije
toekomst buigt. “We hebben de steun
van de dorpsraad. Zij heeft namelijk al
eerder gepleit voor een fietspad langs
deze wegen”, laten de dames weten.
Volgens de initiatiefnemers vinden
veel fietsers de Hoebertweg en de
Spoorweg onveilig. “Vooral tijdens de

drukke ochtend- en avonduren ontstaan
er veel onveilige verkeerssituaties.
Er hebben al diverse ongevallen
plaatsgevonden, waarvan enkele met
fatale gevolgen”, zeggen ze. “Tijdens
het rondgaan voor handtekeningen
gaven veel mensen ook aan hachelijke
situaties te hebben meegemaakt.”
Daarnaast is het vrachtverkeer op
de wegen volgens de dames zwaar
toegenomen. “Eerst kwamen er zes
vrachtwagens per dag langs. Dat zijn
er nu zo’n 84”, menen ze. “Volgens de
informatie van de gemeente kunnen
dat er in de toekomst zelfs 120 per dag
worden. De gemeente stelt dat fietsers
aan de overkant van het spoor veilig

kunnen fietsen, maar dit is niet het
geval. Die weg ligt verscholen achter de
spoorlijn en begroeiing. Daardoor voelt
het voor fietsers helemaal niet veilig.
Daarnaast is ook aan die kant van het
spoor het vrachtverkeer toegenomen.
Die weg wordt door vrachtwagens en
sluipverkeer gebruikt”, stellen ze.
De initiatiefnemers hebben een
oplossing bedacht. In Hegelsom
ligt vanaf de Spoorweg tot aan de
Tongerloseweg al een fietspad.
“Dat fietspad zou gewoon doorgetrok
ken moeten worden richting America.
Dan kunnen ook de fietsers van
America, Deurne en Ysselsteyn veilig
naar het Citaverde College.” Zij conclu

deren daarnaast dat Horst, Hegelsom
en Sevenum wel een veilige fietsver
binding richting station Horst-Sevenum
hebben. “De overheden willen het
milieubewustzijn bevorderen en
dringen aan om gebruik te maken van
openbaar vervoer en fiets.
Dat moet dan wel veilig kunnen”,
vinden de initiatiefneemsters.
Wethouder Paul Driessen van
verkeer gaf desgevraagd aan dat hij
binnen afzienbare tijd met een gepaste
reactie zal komen maar kon verder nog
niks zeggen. De initiatiefneemsters
gaan in de tussentijd in overleg met
de dorpsraad over eventuele andere
stappen.

Vervolg voorpagina

Dorpsraad Tienray
wordt dorpsoverleg Tienray
Op deze dorpsavonden wordt
besproken wat er bij de dorpsgeno
ten leeft en wat zij graag veranderd
zien. Door middel van werkgroepen
kan iedereen dan zijn of haar steentje
bijdragen.

De dorpsavonden worden
georganiseerd door bestuursleden
van de voormalige dorpsraad. Op de
eerste dorpsavond werd door de dorps
genoten in gespreksrondes gesproken
over de accommodaties, de kermis, het

Auto botst op
vrachtwagen

verkeer, het nieuwe initiatief dorps
overleg en het beste idee van Tienray.
Bij dat laatste onderwerp mochten
inwoners zelf met ideeën voor het dorp
komen.
Het beste idee van Tienray wordt
begin 2015 gekozen. Voor de realisatie
van het beste idee heeft de voormalige
dorpsraad 1.000 euro vrijgemaakt.

“Het is belangrijk dat we vaker horen
wat er speelt onder de mensen. Met de
nieuwe aanpak komen er ook werk
groepen. Zo kunnen mensen die niet
veel tijd hebben, toch een kortdurend
project aanpakken. Jong en oud mogen
meedoen. Ons motto is niet voor niets:
Tienray, dat zijn wij samen”, stelt
Voorn.

Op de A73 ter hoogte van Grubbenvorst is maandagavond 8 december
een automobilist achter tegen de oplegger van een vrachtauto gebotst.
Beide voertuigen raakten daarbij beschadigd. De automobilist bleek te
veel gedronken te hebben.
Het ongeluk gebeurde rond
20.20 uur. Door nog onbekende
oorzaak botste een 20-jarige man uit
het Noord-Hollandse Muiderberg met
zijn auto tegen de oplegger van een
57-jarige vrachtwagenchauffeur uit
München-Gladbach. Een woordvoer
der van de politie geeft aan dat de
weg enig tijd afgesloten is geweest.

“De automobilist had een hond bij
zich, die er na het ongeluk vandoor
ging. De weg werd afgesloten zodat
de hond gevangen kon worden.”
Na controle bleek dat de 20-jarige
man te veel alcohol gedronken had.
Volgens de woordvoerder wordt de
zaak nu samen met het Openbaar
Ministerie verder bekeken.

Schaatsen én zwemmen
4 personen

24 t/m 29 december

€40,00

€20,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Coppus stapt uit
gemeenteraad
SP-raadslid Thijs Coppus uit Horst legt zijn functie neer. Hij heeft burgemeester Kees van Rooij onlangs per brief
geïnformeerd van zijn aftreden. Naast raadslid was Coppus ook fractievoorzitter van de partij in de gemeenteraad
van Horst aan de Maas.

Lekkere

worstebroodjes

www.bakkerijbroekmans.nl

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl
Coppus stopt in de gemeenteraad
omdat zijn raadswerk naar eigen zeg
gen niet meer te combineren was met
zijn baan in Den Haag. Sinds 2001 zat
Coppus, met een onderbreking van drie
jaar, in de gemeenteraad. Daarnaast
was hij vijf jaar lid van de Provinciale
Staten. Daar stopte hij vanwege privé
redenen.

Op volle kracht
“Afgelopen maanden heb ik
gemerkt dat mijn baan in Den Haag
steeds moeilijker is te combineren met

het raadslidmaatschap in Horst. Ik heb
hier lang over nagedacht. Uiteindelijk
ben ik samen met mijn fractie, tot de
conclusie gekomen dat het verstandiger
is een stap terug te doen. Ik realiseer
me dat ik met mijn besluit juist die
mensen teleurstel, die afgelopen maart
op mij gestemd hebben. Een volks
vertegenwoordiger moet zich op volle
kracht kunnen inzetten in de gemeen
teraad én daarbuiten. Dat verdienen
zeker ook de mensen die mij gekozen
hebben. Nu mij dat niet meer goed
lukt, heb ik de knoop doorgehakt”,

aldus Coppus. Anthony van Baal wordt
de nieuwe fractievoorzitter van de
partij. Deze geeft aan het vertrek van
Coppus jammer te vinden, maar de
keuze te begrijpen. “Helaas vertrekt
Thijs naar het westen. Spijtig voor ons,
maar veel respect voor deze moedige,
zeer zware beslissing.”
De lege plek in de gemeen
teraad wordt opgevuld door Frank
Spreeuwenberg, die de vorige
raadsperiode ook in de raad zat.
Thijs Coppus neemt op dinsdag
16 december afscheid van de raad.
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Annie Hoeijmaker
Hoeijmakers
Praktijk voor Marcos-therapie Reïntegratie
Reïntegr
en Coaching

UITNODIGING

De afgelopen 5 jaar werkte ik als Marcos-therapeut in
Gezondheidscentrum Zorg de Keizer in Venray. Ik ben met mijn praktijk
verhuisd naar mijn huisadres: Fleursstraat 28 Hegelsom.
Wil je graag een kijkje komen nemen in mijn nieuwe praktijk?
Dat kan op zaterdag 13 december van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Je bent van harte welkom!
www.anniehoeijmakers.nl • info@anniehoeijmakers.nl • M 06-28944081

Kerstbrunch in het Steakhouse
Kerstdiner In de Witte Dame
Beide dagen mogelijk. Bel voor info 077 355 72 00

Pastoor Vullinghsplein 14 Grubbenvorst • www.brasserieindewittedame.nl

Hallo op Bonaire
Emmy (10) en Job (17 ) Rutten uit Melderslo waren onlangs op bezoek bij hun broer Sjoerd Rutten (19),
die momenteel op een van de Caribische eilanden verblijft. Hij loopt stage bij vakantieoord Plaza Resort
Bonaire op Bonaire. “Sjoerd had al bijna zes maanden geen HALLO meer gelezen. Onder het genot van een
lekkere warme zon heeft hij samen met zijn broertje en zusje toch nog even tijd vrij gemaakt om het
nieuwsblad te lezen”, laat het thuisfront weten.

Deuk
winkelwagentje!

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Stem en maak kans op een kerstpakket

HALLO Kerst top 10

De kerstboom mag weer naar binnen en de ballen, engeltjes en slingers opgepoetst: kerst staat voor de deur.
Inmiddels hoort daar ook traditioneel de HALLO Kerst top 10 bij. Elk jaar maakt HALLO Horst aan de Maas een
overzicht met de meest geliefde kerstliedjes uit Horst aan de Maas. Want wat zegt nu meer kerst dan kerstliedjes?
Geef jouw favorieten aan ons door en maak kans op een mooie prijs.

Afwatering hundje
in aanleg
Het water dat uit het nieuw geplaatste beeld van het Horster hundje
komt, veroorzaakte afgelopen week lichte overlast in de winkelstraat in
Horst-centrum. Gemeente Horst aan de Maas gaat dat oplossen: nog voor
kerst komt er een extra goot voor de afwatering.
Een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas geeft aan dat
de gemeente het standbeeldje
donderdag voor de opening van het
plein kreeg. “We waren blij dat het er
net voor de opening was.” De aanleg
van een extra goot in de bestrating

naast het beeld om te zorgen voor
afwatering, was ook al gepland.
“We proberen dit voor kerst te reali
seren.”
Bijkomend voordeel is volgens de
woordvoerder dat de bomen op het
plein meer water krijgen.

Cel voor oplichting
Sevenum
Een man die eind 2011 een bedrijf in uitvaartkisten uit Sevenum
heeft opgelicht, is maandag 8 december door de Rechtbank Limburg
veroordeeld tot twaalf maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk.
Naast het Sevenumse bedrijf lichtte de man nog een keur aan andere
slachtoffers op.

Misschien heb jij hele goede herin
neringen aan kerstmuziek van The
Beatles of krijg je het spontaan warm
van de soundtrack van films als Home
Alone? Heb je een hekel aan Flappie of
kun je niet zonder een Bakske vol met
Stro met Kerst? Laat het ons weten.
De afgelopen jaren klom Youp van
’t Heks Flappie steeds hoger, tot deze
vorig jaar de eerste positie behaalde.
Vaste waarden in de top 10 zijn onder
andere Happy Xmas van John Lennon
en Fairytale of New York van The
Pogues en Kirsty MacColl. Ben je het

hier volmondig mee eens of zou je
deze nummers juist graag eens uit de
lijst willen zien verdwijnen om plaats te
maken voor jouw persoonlijke topper?
Het enige dat je hoeft te doen is
op www.hallohorstaandemaas.nl te
stemmen op je favoriete kerstnum
mer en uitleggen waarom nou juist
dat ene liedje jouw stem verdient. Met
jouw stemmen maak je kans op een
kerstpakket van Boerderij ’t Platteland
ter waarde van 50 euro.
Om het je makkelijker te maken,
hebben we alvast een aantal opties

BOUWKAVELS VANAF € 146.000,- V.O.N.

gegeven, maar mocht je favoriet in deze
lijst ontbreken, dan kun je die altijd
toevoegen. Tot maandag 22 december
12.00 uur kun je je stem bekendmaken.
Vergeet niet je motivatie in te vullen
voor je nummer één. Onder de inzendin
gen verloten we het kerstpakket van
Boerderij ’t Platteland.
In de uitgave van 24 december
presenteren we de HALLO Kerst top 10.
De liedjes zijn dan ook via onze website
te beluisteren. Ook de winnaar wordt
dan bekendgemaakt. Over de uitslag
kan niet worden gecorrespondeerd.
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4 ROYALE PATIOBUNGALOWS
•
•
•
•
•
•

Royale kavels variërend van ca. 261 m²
Standaard 2 slaapkamers
Ruime woonkamer en keuken
Standaard berging en bijkeuken
Uitzicht op groen
Diverse kopersopties mogelijk,
o.a. garage en 3e slaapkamer
• Verkoopprijzen vanaf € 239.000,- v.o.n.

SCHITTEREND WONEN VLAKBIJ
HET CENTRUM VAN SEVENUM

De man bestelde in 2011 vier uit
vaartkisten bij een bedrijf in Sevenum
op naam van een niet bestaande
bedrijf. Hij gebruikte daarbij een
valse naam. De man heeft de kisten
ontvangen maar heeft de verschul
digde 1.850 euro nooit betaald. De
rechtbank acht hem daarom schuldig
aan oplichting.
De man heeft daarnaast vele
andere oplichtingen op zijn kerfstok,
aldus Rechtbank Limburg. Zo heeft hij
onder andere auto’s gehuurd en niet
teruggebracht of zelfs proberen te
verkopen, heeft hij valse betalingen
gedaan en zich meermaals voorge
daan als directeur of compagnon van
het niet bestaande uitvaartzorgbedrijf.

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

2 COMFORTABELE EENGEZINSWONINGEN
• Royale kavels variërend van ca. 201 m²
tot 227 m² met tuin op het zuiden
• 3 slaapkamers
• Vaste trap naar ruime zolder
• Vrije achterom middels (mandelig)
achterpad
• Standaard uitbouw van 2,4 m.
• Standaard buitenberging
• Verkoopprijzen vanaf € 199.000,- v.o.n.

KOM NAAR HET OPEN HUIS
OP ZATERDAG 13 DECEMBER A.S.
VAN 11.00 u TOT 12.00 u

en laat u informeren over de nog in verkoop zijnde woningen.
De inrit van het plangebied is gelegen tussen Maasbreeseweg 47 en 49.

WWW.CREEMERHOF.NL

Volgens de rechtbank zijn de
slachtoffers van de oplichtingen finan
cieel benadeeld en heeft hun ver
trouwen in de medemens een forse
deuk opgelopen. Zij stelt dat de dader
een man is “die zich niet bekom
mert om zijn slachtoffers en geen
enkele verantwoordelijkheid neemt.”
Tijdens de inhoudelijke behandeling
van zijn zaak op 24 november was
de man dan ook niet in de rechtbank
aanwezig.
De rechtbank legt de man naast
zijn celstraf een voorwaardelijke straf
op, in de hoop dat hij zijn oplichtings
praktijken in de toekomst niet meer
voorzet. Ook moet hij zijn schulden bij
de gedupeerden aflossen.

www.bekro.nl

Verwarming
■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

KERSTBOMEN
Nordmann (uit Denemarken)
Omorika
Miniboompje
In pot of gezaagd
vanaf E 9,50
kerstgroen / takken

Overdekte verkoop
dagelijks geopend van 9.00 t/m 20.00 uur,
zondags van 10.00 t/m 15.00 uur.

Hay Cox
Molengatweg 4 Horst
Tel. 077-3982922, 06-54306964

t 077 260 00 00

t 077 398 90 90

Ook bereikbaar via Veldoostenrijk-Schengweg
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De plek waar de politie traint
Nederland kent 23 verschillende trainingscentra voor Nederlandse politieagenten. Een van die centra ligt aan de
Medegebroeksweg in Sevenum. In het centrum trainen alle agenten van de eenheden in Limburg en Oost-Brabant.
Vier keer per jaar oefenen ze en worden ze getoetst.

Naast de trainingen in het trai
ningscomplex oefenen de agenten uit
Horst aan de Maas ook in de praktijk.
Dito geeft als voorbeeld de training in
het Dendron College in Horst eerder
dit jaar. “De politie zet nu in op de
zogenaamde school shootings, zoals
ze die in Amerika kennen. Als er zoiets
gebeurt als met Koninginnedag in
Alphen aan den Rijn, dan moet de
politie weten hoe zij moet handelen.
Hier leren de agenten de basis en in de
praktijk mogen ze laten zien dat ze het
kennen.”
Vandaag wordt er getraind met het
nieuwe dienstwapen. “In de praktijk
ruimte krijgen agenten de komende
tijd een driedaagse omscholingscursus
voor het nieuwe dienstwapen. Als
zij laten zien dat ze het wapen goed
beheersen, kunnen ze het omruilen

voor hun oude wapen.” Een minder
populair onderdeel van de toetsing is
de fysieke vaardigheidstest. Agenten
die conditioneel niet in orde zijn,
worden daar nu nog niet op afgekeurd,
maar volgens Dito is die kans in de
toekomst wel aanwezig. “Daarom
is het ook belangrijk dat er wordt
getraind.”
Alle agenten die in het trainings
centrum komen, weten van tevoren
waarop ze getoetst worden. Het voor
naamste doel voor de agenten is om
in de praktijk professioneler en veiliger
te kunnen handelen. Zo wordt er ook
echt geschoten in het centrum. Dito:
“Met de schietbekwaamheid zit het
wel goed, maar er zijn altijd agenten
die een herkansing nodig hebben. Een
schot op de verkeerde plaats kan al
betekenen dat een agent zakt.”

dorpsoverleg
Agenten krijgen een omscholingscursus om het nieuwe dienstwapen te leren kennen
Rob Dito is leidinggevende van het
IBT-centrum in Sevenum en ziet er op
toe dat alle integrale beroepsvaardig
heden trainingen (IBT) op de juiste
manier onder begeleiding van
gecertificeerde docenten verlopen.
Naast theorielokalen kent het complex
onder andere een sportzaal, fitnesszaal,
schietbaan en een grote praktijkruimte.
Al vanaf 2007 komen er dagelijks
150 politieagenten over de vloer.
Allemaal moeten zij slagen om op
straat te mogen werken. Politieagenten
hebben niet altijd zoveel in de praktijk
mogen oefenen. Dito legt uit:
“Omstreeks 2000 voerde de toenmalige
Minister van Defensie de IBT-keuring in.
Vanaf dat moment worden agenten

getraind en getoetst op aanhoudingsen zelfverdedigingstechnieken, op het
gebruiken van het dienstwapen en op
de kennis van de wetten en regels van
ons land. Alle agenten die op straat
werken, komen dus wel eens hier om
te laten zien dat ze goed kunnen
functioneren.”

Nieuw dienstwapen
De reden dat het centrum in
Sevenum gebouwd is, is volgens Dito
simpel: “We zochten naar een plek met
veel ruimte. We hebben hier in het com
plex heel veel ruimte, maar ook hier in
de omgeving kunnen we vaker oefenen.
Bijvoorbeeld in de winter bij recreatie
park De Schatberg.” Jaarlijks komen er

zo’n 23.000 agenten naar Sevenum.
“Het centrum is iedere dag bezet en
iedere agent komt hier minimaal 32 uur
per jaar zijn of haar oefeningen doen en
toetsen maken”, zegt hij.
Het is de bedoeling dat agenten in
het trainingscomplex zoveel mogelijk
situaties uit de praktijk gebruiken om
een volgende keer beter te kunnen
handelen. “Op straat kun je niet veilig
trainen, want dan heb je altijd mensen
die zich af gaan vragen wat er aan de
hand is of mensen die zich ermee gaan
bemoeien. Daarbij kunnen agenten
hier ook hun emotie tonen of kunnen
er fouten gemaakt worden. Dat kan op
een openbare straat natuurlijk niet”,
praat Dito verder.

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

Gemeente
haalt pannakooi
Tienray weg
Tot verbazing van dorpsoverleg Tienray verdween een week geleden
de pannakooi uit haar dorp. Weggehaald door gemeente Horst aan de
Maas die dacht dat de pannakooi niet meer gebruikt werd.
De pannakooi stond voorheen
bij het oude voetbalveld van de
voormalige voetbalvereniging van
Tienray, Top 27. Gemeente Horst aan
de Maas heeft de pannakooi daar
zonder overleg weggehaald, zegt
Melissa Voorn van het dorpsoverleg.
De gemeente geeft toe dat er hier
een fout is gemaakt en dat de
pannakooi, zodra er een geschikte
locatie is gevonden, terug wordt
geplaatst. Een woordvoerder van
gemeente Horst aan de Maas licht
toe: “Horst aan de Maas heeft een
aantal pannakooien, waarvan twee
die rouleren. Wij dachten dat de
voetbalvoorzienig in Tienray niet
meer gebruikt werd en hebben
deze daarom weggehaald met de

bedoeling hem op te nemen in het
roulatiesysteem. Achteraf bleek dat
het dorpsoverleg daar niet zo blij mee
was. We hadden inderdaad beter
eerst kunnen overleggen.”
Voorn: “De pannakooi in Tienray
werd de laatste tijd weinig meer
gebruikt, omdat het gras niet meer
wordt gemaaid door de gemeente.
De oude locatie is dus niet meer
gebruiksvriendelijk. Daarvoor werd
de pannakooi wel veel gebruikt op
het oude voetbalveld. Nu wordt er
gezocht naar een nieuwe locatie
om hem terug te plaatsen.” Volgens
Melissa Voorn zijn er drie mogelijke
locaties: op het grasveldje naast de
soos, in de speeltuin aan de Pastoor
Maessenstraat of op de Trambaan.

www.tinsun.nl

Bomenpleintje heropend
Het bomenpleintje aan de Pastoor Vullingsstraat in Sevenum is zondagmorgen 7 december heropend.
Stichting Groengroep Sevenum heeft er afgelopen zomer voor gezorgd dat het centrum van Sevenum weer
boomrijk werd. Ook zijn de gedachtenisbomen van een nieuw bord voorzien. Het project werd 7 december
afgerond. Samen met enkele bewoners verrichtte wethouder Paul Driessen de opening. De naam
‘Derperpleintje’ werd daarbij onthuld.

• Afhaalservice

• Kerstarrangementen

• Arrangementen

• Catering
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Marlies Wismans-van Heijster

T.k. gevraagd: modelauto’s.
Schaal 1:18 diverse merken, ook
dinky toys. Tel. 06 19 20 62 22 of mai
len: cfranssen@ziggo.nl

Wij zullen ons Marlies blijven herinneren als een enthousiaste
en toegewijde muzikante, die we graag in ons midden hadden.
Wij zullen haar missen.

Alleenstaande vrouw zoekt in Horst een
huurappartement met balkon. Uw
reactie graag op mijn mobiel nummer
06 45 99 22 48.

Toch nog onverwacht bereikte ons het bericht dat
is overleden.

Wij wensen Ger en de kinderen heel veel sterkte toe.
Leden mandolinevereniging Rosa Musica Lottum

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Te koop kerstdennen.
Doolgaardstraat 33. Tel. 077 398 54 02.
Te koop grote donkerbeige kuipfauteuil, alcamara leder, zacht suede,
z.g.a.n.. Tel. 077 398 48 64.
Binnen vlooienmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22.
Zo. 11 jan. 9-16 uur. Voor meer info
en inschrijven via hh-marktkramen.nl
Te koop kerstbomen vanaf 1 m tot
2½ m, alle maten € 8.00 Kleuskens
Langevenseweg 7, 5962 NK Melderslo.
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze betaalbaar op!
Reparaties aan pc/laptop, opschonen,
WiFi, internet, antivirus, beveiliging. Bel
mij gerust op 06 14 51 11 20.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
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.
Te huur grote kantoor-/praktijkruimte in Swolgen. 120 m2 entree,
4 kantoren, toilet en een klein keuken
tje via trap naar 90m2 archiefruimte,
12 eigen parkeerplaatsen, 450 euro
p.m. Tel. 06 50 42 84 99.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl u wacht!
Ook voor drukkers en inslagknopen.
Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
In balans. Praktijk voor gezondheid en
welzijn. www.mayproosten.nl

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Te koop kleine pakjes hooi.
Th. Everts. Dorperdijk 8,
5975 PV Sevenum. 06 25 53 30 43.
Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Opheffingsuitverkoop Florale
Vormgevers Loevestraat 37 Horst.
Koopjes: glas-keramiek-schilderij-kerst
artikelen- vrijdag 21 nov t/m woe
24 dec 13.30 - 17.30 uur, koopzondag
30 nov en 21 dec 12.00 - 17.00 uur.
T.k. gevr. landbouwmachines
o.a. shudder/hark/maaier/ploeg/
kipper/weisleep/mesttank/tractor enz.
vee/paardentrailer 06 19 07 69 59.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Leegverkoop 50%.
Wij sluiten 21 december in Horst,
om weer te openen in Meterik 10
januari. Daarom alles 50% korting.
Twedde Kans kringloop Noordsingel 43
Horst. Open wo + do 12-17 vrij 12-20 en
za 10-16 uur 06 21 23 88 89.
Te koop: vrijstaande woning. Bekijk
op YouTube: Michelslaan 34 Hegelsom.
Voor info tel. 06 51 09 09 22.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u huishoudelijke hulp?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

Te koop kerstbomen ‘Omorika’
in pot, tot 2 meter. € 9,- per stuk.
Tongerlostraat 21 Sevenum.
Te huur in Grubbenvorst:
2-kamerappartement in woonboerderij
met eigen ingang. Tel. 06 54 22 26 46.
Te koop: openhaard hout, eiken,
gekloofd, gedroogd en gestapeld op
pallet van 1,5 m3. Evt. thuis bezorgd.
tel.nr. 06 40 89 44 35.
Verloren: 3 sleutels aan sleutel ring
ARUBA. Tel. 06 23 75 31 73
Mega-restanten uitverkoop
za 20 december van 09.00-16.00
uur. Restanten uitverkoop! Alles mag
weg! Lang houdbare bloemdecoraties,
potterie, cadeauartikelen, glaswerk,
kransen, enz. enz. www.decorato.nl
tel. 06 30 90 94 25 Swolgen.

Te huur in Grubbenvorst 2- en 3kamerappartement in woonboerderij
met eigen ingang. Tel. 06 22 25 43 89.
Long olie helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de longen
en versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Workshop “Verlangen”
Ook benieuwd naar wat 2015 je brengt
en hoe je daar zelf een hoofdrol in
speelt? Waar verlang jij naar? Kom dat
onderzoeken in de workshop (28-12)
waarin we dansen, zingen en stil zijn.
Info: www.huisikben.nl
Interieurverzorgster biedt zich aan
voor 3 uur in de 14 dagen op dinsdag
morgen. Schrijf naar Hallo Horst aan
de Maas, br.o.nr. 701, Handelstraat 17,
5961 PV Horst.
Te koop damesfiets, i.p.st., merk RIH,
maat 49, 7 versnellingen, trommelremmen, blauw, 100 euro.
Tel. 06 12 91 79 86.
Te koop wegens omstandigheden
E-bike Gazelle Arroyo met Bosch
motor Volledige garantie, z.g.a.n.
Is nog maar 70 km. mee gefietst.
P. Rutten. Horst tel. 077 463 19 57.
Kerstdennen te koop.
Eenmalig a.s. zaterdag 13 december
van 9-15 uur. Zelf uit te zoeken
Nordmann en Omorika kerstdennen.
Stationsstraat 100 Hegelsom.

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

Gevraagd:

Schooljeugd

van Well

STERK
in onderhoud

(13 t/m 16 jaar)
Bij voorkeur meisjes
van 27 dec. t/m 3 jan.
alleen in de ochtenduren

Plantenkwekerij
van Vegchel

Molengatweg 2d, Horst
r@plantenkwekerijvanvegchel.nl

Bouw en hout
in goede handen!

Kerstgroepen en stallen te koop.
Atelier Germalein, Langstraat 25A,
Hegelsom, tel. 077 398 27 76.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
13:30 tot 17:00 uur, zaterdag 9:00 tot
15:00 uur.
Te koop kerstbomen Ómoreka.
Akkerweg 6 Horst tel. 06 46 11 34 30.
Wie heeft zondag 7-12 mijn zwarte
G-Star jas meegenomen bij de Lange
Horst en (waarschijnlijk) zijn eigen
zwarte G-Star jas met petje laten
hangen? Bel 06 43 54 03 99.
Gezondheid, een lekkere massage,
bel Anja, 06 83 71 34 34.

Meer
informatie?
Kijk naar ons bij

RTL LifestyleXperience Plus

Garagesale, a.s. zaterdag 13 december,
alles moet weg. Van Douverenstraat 24
Horst.

Dag en nacht bereikbaar

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

Afgelopen zondag verloren zilveren
armbandje met magneetsluiting.
Tel. 077 398 22 61.

a.s. zaterdag
13 december
om 13.25 uur
op RTL4!

www.sijbersbouwbedrijf.nl

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
Ook in het

weekend!

tandprothetische praktijk

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST

T (077) 398 70 99
info@theoarts.com

www.theoarts.com

U kunt bij ons terecht voor:
• implantaatgedragen kunstgebit (kliksysteem)
• aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
• vergoeding ook vanuit uw basisverzekering
en rechtstreeks via de zorgverzekeraar

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45
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Man houdt d
 ieseldief aan
De eigenaar van een bedrijf aan de Hoebertweg in America heeft dinsdagavond 2 december een man
overmeesterd die vermoedelijk diesel wilde stelen.
De eigenaar van het bedrijf
kreeg door zijn beveiligingssysteem
te weten dat er bedrijvigheid op zijn
terrein plaatsvond en is vervolgens
poolshoogte gaan nemen.

Aan de achterkant van het bedrijf
trof hij de verdachte, een 27-jarige
man uit Tegelen. Hij achtervolgde hem
en wist hem uiteindelijk zelf aan te
houden.

Janssen Distribution Services BV is uitgegroeid tot een
service center voor een wereldwijde klantenkring. Naast
logistieke activiteiten worden er ook diensten geleverd op
het gebied van assemblage en customer service. Het team
van 325 medewerkers reageert snel op markt- en klantbehoeften. Er worden continue nieuwe diensten ontwikkeld
waarbij gebruik wordt gemaakt van de moderne technologie.

De politie heeft de man meege
nomen. De verdachte is inmiddels in
vrijheid gesteld. Er loopt echter nog
wel een onderzoek, aldus een woord
voerder van de politie.

Momenteel hebben we

diverse vacatures

Botsing
Gebr. van Doornelaan
Een 39-jarige vrouw uit Meerlo is zondagmiddag 7 december lichtgewond geraakt bij een aanrijding op de
Gebr. van Doornelaan in Horst. De auto waar de Meerlose in zat verleende geen voorrang aan een automobilist
die van rechts kwam.

Voor het volledige overzicht zie:

www.janssen1877.com

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

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken

De inwoonster van Meerlo zat
samen met haar 44-jarige echtgenoot
en gezin in een auto die vanaf de
richting van de Veld-Oostenrijk over
de Gebr. van Doornelaan kwam. Op de
kruising met de Pr. Marijkestraat kwam

een auto van rechts bestuurd door
een 31-jarige man uit Horst.
De man uit Meerlo verrichtte geen
voorrang, waardoor de Horstenaar hem
niet meer kon ontwijken en het voer
tuig in de zijkant raakte. Daardoor kon

de deur aan de passagierszijde
niet meer worden geopend. De brand
weer heeft deze opengeknipt.
De inwoonster van Meerlo klaagde
over rugpijn en is ter observatie naar
het ziekenhuis overgebracht.

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Vanaf januari 2015
organiseren wij de
volgende cursussen:
• Computer Windows 7
• Computer Windows 8
• Cursus iPad
• Digitale fotobewerking
• Kralen en sieraden maken
met fimo klei
• Stoelyoga
• Spaans 1e jaars
voor beginners
Voor informatie en opgave
kunt u terecht op onze website:

www.hobbygilde.nl

NAJAARSSALE 2014
25%-70%

KORTING
najaarscollectie

Spoorstraat 1, Tienray T. 0478-691271 www.modehuiscruysberg.nl

Drie keer negentig
Tweelingzussen Coos Steeghs-Kleuskens (l) en Truus van den Munckhof-Kleuskens (r) worden maandag
15 december 90 jaar. Dat is al best bijzonder, maar opvallender is dat ook hun oudere zus An van RengsKleuskens op 7 januari dit jaar 90 jaar is geworden. De zussen zijn geboren en getogen in America en zijn de
oudste drie uit een gezin van vijftien kinderen. An woont tegenwoordig in Meterik.
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 PRODUCTEN  

HET LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL IS GRATIS. ACTIE T/M 31-12-2014 ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL.

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl
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Vullings Systemen wint Agro Food en
Technology award
Vullings Systemen uit Horst heeft op woensdag 3 december de Agro Food & Technology Award 2014 gewonnen.
Het bedrijf won de award voor haar Multiflex Water Supply System (WSS), een nieuw concept van water geven in de
champignonsector.

De uitverkiezing vond plaats tijdens
het Agro Food & Technology Congres in
Wageningen, waar het bedrijf uit Horst
met een pitch van twee minuten de
concurrentie aanging met tien concur
renten. Juryvoorzitter Marcel van Haren
was vol lof over de Multiflex WSS.

Champignoncel
nabouwen
Vullings Systemen maakt al twintig
jaar automatische watergeefsystemen.
Ze noemen hun nieuwe technologie
uniek. “Sensoren meten het vochtgehalte en aan de hand daarvan wordt
bepaald wanneer en hoeveel water er
bij de champignons gevoegd moet wor
den. Dat is heel belangrijk, want een
champignon bestaat voor 90 procent
uit water”, legt Jan Arts, directeur
van Vullings Systemen uit. “Normaal
gesproken voegen telers water toe op
ervaring en gevoel. Dat hoeft nu niet
meer, want het systeem werkt volledig
autonoom. Het is een betrouwbaar
hulpmiddel voor alle kwekers.”
Vullings Systemen kan nog niet

Lekker! Van onze eigen bakker

Christoffelvlaai

9.99

Brood- en
Banketbakkerij

Lucassen

www.plushorst.nl

7.99

geldig van 8 december t/m 13 december 2014

Jan Arts, directeur van Vullings Systemen en John Hermans, sales manager

| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 90

Schitterende kerstcadeaus
en ook kerstpakketten

exact zeggen hoeveel een
champignonkweker precies verdient
met het in huis nemen van de Multiflex
WSS. “We weten nu dat een kweker tien
tot vijftien procent water kan besparen
en vijf procent meer champignons kan
kweken”, zegt Arts. Om het systeem
optimaal te laten werken, is het
bedrijf nu nog op zoek naar de beste
sensoren. “Wageningen Universiteit
heeft wereldwijd verschillende sensoren
onderzocht en we hebben laatst
dekaarde verscheept naar Amerika. Daar
is een sensorenproducent nu proeven
aan het doen om de beste sensoren te
vinden”, stelt Arts. Naast de trofee won
het bedrijf uit Horst ook 2.500 euro, vier
supporturen van Wageningen Universiteit
en TNO en gratis begeleiding door een
financieringsspecialist. Met deze prijs
gaat het bedrijf een champignoncel
nabouwen, waar bedrijven uit binnenen buitenland het nieuwe systeem
kunnen uitproberen. “We willen kwekers
uit de buurt, maar ook vanuit het
buitenland hier naar toe halen om ze te
laten zien wat er allemaal mogelijk is”,
aldus Arts.

Munckhof weer Best Managed
Company
Voor het zesde jaar behoort vervoersbedrijf Munckhof uit Horst tot de best geleide bedrijven in het midden- en
grootbedrijf van Nederland. Dat maakten Deloitte en ING donderdag 4 december bekend.
Deloitte organiseert het Best
Managed Companies-programma voor
het zevende achtereenvolgende jaar
en voor de tweede keer samen met
ING. Munckhof deed dit jaar voor de
zesde keer mee en werd door de jury
weer geselecteerd tot de groep best
geleide bedrijven.
Volgens de jury is Munckhof een
innovatief koploper in de markt,
die de juiste balans heeft gevon
den tussen ambitie en strategie.

Munckhof werd daarnaast geprezen
vanwege haar klant- en marktken
nis. Tom Roefs, algemeen directeur
van Munckhof: “Het is ontzettend
mooi om van een onafhankelijke en
zeer professionele jury te horen dat
we met Munckhof op de goede weg
zijn. De jury benoemt dat mensen de
drijvende kracht zijn achter Munckhof.
Dat is een conclusie die ik geheel
onderschrijf.”
Jaarlijks selecteren Deloitte en ING

de best geleide bedrijven binnen het
Nederlandse midden- en grootbedrijf,
door onder andere te kijken naar de
strategie, de bedrijfsvoering, de
mate van innovatie en de financiële
resultaten van Munckhof. Het pro
gramma richt zich op Nederlandse
ondernemingen die een omzet ken
nen van minimaal vijftien miljoen
euro, financieel gezond zijn en een
aandeelhoudend of zelfstandig
bevoegd management hebben.

Wereldlichtjesdag bij Theo Arts
Kerkstraat 8, Horst • www.horst.wereldwinkels.nl

Uitvaarthuis Theo Arts staat zondag 14 december stil bij Wereldlichtjesdag. Om 18.30 uur verzorgt Lucie GeurtsSaris een herdenkingsdienst.
Tijdens de bijeenkomst zijn
uitvaartzangeres Angelique HesenSwinkels en rouwdeskundige Gertie
Mooren ook aanwezig.

Voor een in realisatie zijnde Paardensportaccommodatie
aan de Peelstraat in Sevenum
zijn wij op zoek naar medewerkers.

• Exploitatiemanager
• Medewerker Facilitaire Dienst
Zoek je een leuke uitdaging kijk op: www.peelbergen.eu

Op Wereldlichtjesdag steken mensen
om 19.00 uur over de hele wereld
kaarsjes aan ter nagedachtenis aan
overleden kinderen. Het speciaal

voor Wereldlichtjesdag gemaakte lied
Precious Child wordt gezongen door
Angelique Hesen-Swinkels, die de
dienst muzikaal gaat omlijsten.

Hattrick voor bakkerij Gommans
in Sevenum
Voor de derde keer op rij heeft bakkerij Gommans, De Echte Bakker in Sevenum, de prijs voor de beste kerststol
van Nederland gewonnen. De bakkerij troefde in de top drie van de competitie bakkerijen uit Hoensbroek en
Tubbergen af.
“Als je gebeld wordt met de mede
deling dat je gewonnen hebt, is dat
fantastisch”, zegt Bas Gommans, die de
bakkerij met zijn broer Joep runt. Bas
nam de competitie zo serieus dat hij
’s nachts nog stollen heeft gebakken
omdat hij niet tevreden was met het
eerdere resultaat. De nacht voor de
bekendmaking van de winnaar heeft hij

geen oog dichtgedaan. Joep en moeder
Ine Gommans vonden dit wat ver gaan,
geeft hij toe. “Deze inzet is ongekend”,
vertelt Chris Scholtens, jurylid van de
wedstrijd. Hij vindt dat de stol van
Gommans uitblinkt in korstkleur en
model. Daarnaast is de smaak als uit
muntend beoordeeld. Behalve smaak
zijn de inzendingen op tien andere

onderdelen beoordeeld waaronder
model en vulling. Gommans evenaarde
dit jaar de eigen recordscore van 8,4.
De jaarlijkse competitie wordt
georganiseerd door het Echte
Bakkersgilde, waar Gommans bij
aangesloten is. Op maandag
8 december nam Gommans de prijs
in ontvangst van de jury.
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Energetische massage

‘Een kleurendouche moet je ervaren’
May Proosten (54) uit Horst is al 15 jaar eigenaar van haar eigen massagepraktijk Het Stiltehuis. Hier masseert
ze haar klanten door verschillende kleuren oliën te gebruiken. “Deze kleurendouche zorgt in tegenstelling tot een
gewone massage voor iets extra’s in je lichaam. Het zorgt ervoor dat je energie beter stroomt”, zegt de masseuse.

alleen de spieren worden gemasseerd,
maar we bekijken het hele plaatje.
Dus hoe zit je bijvoorbeeld op sociaal
gebied.” May heeft ook energetische
trainingen gevolgd. “Hier wordt gelet
op de ademhaling en de energie
rondom het lichaam.”

Chakrasysteem

May Proosten houdt zich sinds
1999 al bezig met het masseren. Ook
heeft ze verschillende cursussen en
trainingen gevolgd. “Zo heb ik lessen

in anatomie, aromatherapie, Oosterse
geneeswijzen en ontspanningstechnie
ken gevolgd.” In 2000 maakte ze ken
nis met de holistische basismassage.

“Dit is wat zachter dan de gewone
massage. Er zit meer gevoel in en er
wordt gekeken naar de hele mens.
Dat wordt bedoeld met holistisch. Niet

Vanuit de energetische trainin
gen kwam May in aanraking met de
kleurendouche. “Voor een kleurendou
che wordt gebruik gemaakt van het
chakrasysteem. Chakra’s zijn ener
giecentra in het lichaam. Dit systeem
komt uit India en is al eeuwenoud.
Het zegt dat elke chakra een bepaalde
kleur heeft. Het lichaam bestaat uit
trillingen en bij elke trilling hoort een
kleur. Zo bestaat bijvoorbeeld de lage
rug uit de kleuren rood of oranje, de
middenrug is geel of groen en de nek
en schouders blauw. In totaal zijn er
zeven hoofdchakra’s, maar omdat de
zevende overal om ons heen is, ga ik
uit van zes.”
Als een klant deze kleurendouche
wil ervaren, heeft hij of zij eerst een
intakegesprek. “Dan zijn ze hun ver
haal kwijt. Ik behandel mensen met
veel verschillende klachten. Zo zijn
er mensen die last hebben van stress
door een te hoge werkdruk of juist
door ontslag. Of ze hebben een burn-

Oh, zit dat zo!

De oliën zijn volgens May basis
oliën op aromatherapeutische basis.
“Ik maak ook gebruik van verschil
lende kruiden. Als ik masseer, doe
ik dit trouwens niet in de klassieke
richting naar het hoofd, maar juist naar
onderen naar de benen of armen. Dit
is de energetische manier en voert de
afvalstoffen beter af. Als je alles naar
boven masseert, krijg je hoofdpijn en
een energetische massage moet juist
voor balans in het lichaam zorgen.”

2014 - 2013 - 2012

Nieuwe ontslagbescherming
payrollers

Verkrijgbaarheid:
Winkel Past. Vullinghsplein Sevenum
Jumbo Sevenum
Gratis bezorging (vanaf 3 stollen) in Horst/
Sevenum/TradePort Venlo
Per post met 10 stuks gratis in heel Nederland

Door: Mathieu Hooijmaijers FB, belastingadviseur
In arbeidsverhoudingen valt de term payrolling steeds vaker, maar
wat is nu eigenlijk een payroller? Dat is lastig te zeggen. Payrolling is
namelijk geen wettelijke term. Een payrollwerknemer zit ergens tussen
een uitzendkracht en een eigen medewerker in.

Wat het payrollbedrijf precies
doet, is afhankelijk van de afspraak
tussen het inlenende bedrijf en het
payrollbedrijf. De kern is in elk geval
dat de inlener zelf de werving en
selectie uitvoert, maar dat de payrollwerknemer op de loonlijst komt
van het payrollbedrijf.
De redenen waarom werknemers
via een payrollbedrijf worden ingehuurd, kunnen divers zijn. De inlener
heeft bijvoorbeeld minder administratieve lasten en een vergaande
flexibiliteit in zijn personeelsbestand.
Een inlener kan namelijk door opzegging van het payrollcontract direct en
zonder nadere voorwaarden of kosten
van de werknemer af, simpelweg
door het contract met het payrollbedrijf op te zeggen.
De afgelopen jaren zijn door diverse rechters al gaten in dit systeem

Blauw, de kleur
van de hals

beste
kerststol
van nederland

Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Coen Absil onroerende zaken, Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

geschoten. Een rechter constateerde
bijvoorbeeld dat de positie van een
werknemer die via payroll in dienst was
feitelijk niet afweek van de positie van
een vaste werknemer. De rechter vond
in die situatie dan ook dat de werknemer feitelijk niet in dienst was van het
payrollbedrijf, maar van de inlenende
werkgever.
De overheid heeft de wijziging
van het ontslagrecht dat volgend jaar
gaat plaatsvinden, aangegrepen om de
positie van de payrollwerknemer verder
gelijk te schakelen met die van eigen
werknemers. Vanaf 1 januari is het
daardoor niet meer zo gemakkelijk een
payrollmedewerker te ontslaan.
Net als bij het ontslag van eigen
werknemers, dient voor de payrollwerknemer een ontslag getoetst te worden
aan de ontslagregels. De inlenende partij
moet dit onderbouwen. Bij ontslag om
bedrijfseconomische redenen dient de
inlener bijvoorbeeld slechte financiële
situatie van zijn bedrijf te onderbouwen.

out, problemen in de persoonlijke
sfeer of zijn onzeker.” Na het gesprek
legt de masseuse eerst haar handen
op lichaam en begint te voelen.
“Ik praat niet tijdens de massage,
omdat ik me dan niet kan concen
treren op wat ik voel. Mensen zijn
vaak niet gewend om hun gevoelens
te uiten, omdat we altijd maar sterk
moeten zijn en alles op moeten krop
pen. Door mijn handen op het lichaam
te leggen, maak ik contact. Ook let ik
op de ademhaling en de energiever
bindingen. Dan ga ik aan de slag met
de verschillende oliën. Als ik bijvoor
beeld merk dat het in de hals niet
goed zit, gebruik ik extra blauw, de
kleur van de hals.”

Daarnaast wordt het afspiegelingsbeginsel (de wettelijke regeling
die regelt wie als eerste de klos is bij
ontslag) vanaf 2015 toegepast op de
eigen werknemers en de payrollwerknemers van een bedrijf samen. Dat
kan ertoe leiden dat eerst een eigen
werknemer moet worden ontslagen
voordat afscheid kan worden genomen van een payrollwerknemer.
De nieuwe regelingen zijn een
uitvloeisel van de politieke wens om
meer werknemers de zekerheid te
geven van een vaste baan. Het lijkt
erop dat payrolling puur vanwege de
flexibiliteit voor de werkgever zijn
langste tijd heeft gehad.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

Gommans

De Echte Bakker
sinds 1914
Bestel direct op
w w w . ve r s br o o d . n l

Geen klus te gek . . .

Handelstraat 9 Horst 077 - 397 86 00

www.munckhofservicecenter.nl

TE Koop: Kerstbomen
Jac Cox
Molengatweg 8
5961 PA Horst

MAX,€23

077-3985216
06-10068489
Van 09:00 tot 20:00

10
Kies de boom die bij u past!
Bij ons heeft u een rruime keuze
euze uit
verschillende soorten en maten kerstbomen.
Met o.a. Nordmann, Zilverspar & Blauwspar
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Reserveren via: info@leurs.nl
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open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

* Niet geldig in onze webshop, het goedkoopste artikel
ontvangt u gratis en geldig t/m 24-12-2014.

HET MEEST GEVARIEERDE SHOPPING CENTER VAN NEDERLAND

PAK UIT
met
Trefcenter!
Ga naar www.facebook.com/trefcentervenlo
en maak kans op een prijs!

sogood

TM

NIEUW IN TREFCENTER!

GRATIS PARKEREN | NIJMEEGSEWEG VENLO | WWW.TREFCENTER.NL

Venlo:
een compleet
dagje uit!
www.venloverwelkomt.nl
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GEPLUKT Henri van Wylick

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

de naastgelegen woning woont. En
de zus van Dorothé woont hier ook
naast. Familie is dus heel dichtbij”,
zegt Henri.
Henri werkt tegenwoordig als
senior adviseur stedelijk water. Hij is
daarnaast in zijn vrije tijd voorzitter
van de dorpsraad van Broekhuizen
en Broekhuizenvorst en steekt daar
veel energie en tijd in. “Ik help ook
nog mee met het organiseren van
activiteiten voor jongeren in dit
dorp en oh ja, ik zit ook nog in het
kerkbestuur”, lacht hij. Of er dan ook
nog tijd voor ontspanning overblijft?
“Ja, hoor. Ik probeer twee keer in de
week te tennissen. Dat doe ik ook
graag.”

Niet meer weg
uit Broekhuizen

Hij is open, flexibel en degene met de drive om het reilen en zeilen in het dorp te regelen. Hij is graag met zijn
omgeving bezig en bekommert zich maar al te graag om het dorp dat hem lief is. “Ik woon niet alleen in
Broekhuizen om er te wonen, maar ook om er te leven.” Deze week wordt Henri van Wylick (48) geplukt.
Henri werd geboren in Lomm en
bracht daar zijn jeugd door. Hij ging
naar de middelbare school in Venlo
en vervolgde daarna zijn weg aan de
Hogere Agrarische School (HAS) in Den
Bosch. Nadat hij aan zijn dienstplicht
had voldaan, ging hij werken in
Almere.
“Ik ben in Almere gaan wonen,
maar later hier naar het zuiden
teruggegaan. In Almere woonde ik
heel mooi, dus ik wilde er minstens
zo’n mooie woonplaats voor terug”,

lacht hij. Met zijn partner Dorothé
van Oyen (48) vond hij zijn plekje in
Broekhuizen.
Zijn kinderen Elisa (17) en Judy (15)
werden geboren in Almere, maar de
jongste, Nora (12), mag zich rasechte
Limburger noemen. “Dorothé en ik
wilden dat onze kinderen in een dorp
zouden opgroeien. De stad zien en
ontdekken ze vanzelf wel als ze ouder
worden”, meent Henri. Nu wonen
ze in het ouderlijk huis van Dorothé.
“We zorgen voor haar moeder, die in

Volgens Henri is het helemaal
niet gek dat hij zo betrokken is bij het
dorp. “Niet iedereen doet dat, maar
als ik op een gegeven moment ergens
ga wonen, wil ik ook weten wat er
speelt.” Als het even kan, wil hij ook
niet meer weg uit Broekhuizen. “Ik
heb hier van alles opgebouwd en kan
hier enorm genieten. ’s Zomers aan
de Maas en ’s winters gewoon vanuit
mijn achtertuin”, zegt hij. De kippen
van de buren lopen bij hem in de tuin

Toegangspoort
voor de gemeente
Henri wil altijd Broekhuizen blijven
wonen. “Als het kan wel, al is het
maar om het gezicht van het dorp
te verdedigen”, grapt hij. Daarmee
doelt hij op de toren met horeca en
appartementen, die in de toekomst
hoogstwaarschijnlijk gebouwd gaat
worden aan de Maas. “Broekhuizen
dient als toegangspoort voor de
gemeente. Zo’n hoge toren past hier
niet. Het landschap aan de Maas is
voor de fietsers en de wandelaars.
Die moet je niet verjagen, want die
horen hier thuis”, besluit Henri.

TWEEDE PAAR

SCHOENEN

1 EURO

*

VOOR

*uitgezonderd nieuwe en standaard collectie

PUZZEL

Sudoku

en samen met zijn buren houdt hij
koeien. “Dat is toch leuk.”
Terwijl Henri genoeg werk te
doen heeft, staan zijn weekenden in
het teken van zijn gezin. “Ik ben in
het weekend vaak met de meiden
op pad. Ze volleyballen allemaal en
dan wil ik natuurlijk wel af en toe
gaan kijken. Of ik moet ze naar een
uitwedstrijd brengen. Dan ben ik mijn
zaterdag al kwijt”, aldus Henri. “Toen
ik nog jong was, zat ik ook al bij veel
verenigingen. Dat zit er in of niet. Dat
de meiden dat doen, is alleen maar
goed en ik ga graag mee hoor”, stelt
de familieman.

schoenmode
Steenstraat 14, Horst | 077 397 01 31 | www.deschoesterschoenmode.nl

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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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
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Hamlapjes v/h scharrelvarken 500 gram € 6,10
Kalfsragoût en wildragoût
gratis pasteitjes
Heerlijke Pastramie
uit eigen keuken 100 gram € 2,95
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

Autobedrijf

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

Wat
zeg je?

TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik heb wel een aansluiting,
maar maak er geen gebruik van’

In Horst aan de Maas werd drie jaar
geleden gestart met de aanleg van glasvezel.
In totaal 48 procent van de inwoners heeft
een aansluiting op het glasvezelnetwerk.
Velen die toentertijd glasvezel hebben aan
laten leggen, maken er echter geen gebruik
van. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Glasvezel is vooralsnog alleen verkrijgbaar in
de bebouwde kom en op enkele bedrijventerrei
nen. Een groot deel van de mensen die een aan
sluiting heeft op het glasvezelnetwerk, gebruikt
het echter niet. “Er is nog geen enkele aanbieder
die tegen vergelijkbaar tarief hetzelfde huidige
aanbod van de kabel kan aanbieden”, geeft
iemand als reden waarom hij geen gebruik maakt
van zijn aansluiting. “Eerst moeten de kinderziek
ten eruit zijn, dan kunnen we het overwegen”,
voegt een ander daar aan toe.
De mogelijkheid tot sneller internet was voor

11
12

Nee
52%

En ook voorbereid zijn op toekomstige ontwikke
lingen, is een reden om voor glasvezel te kiezen.
“Je moet een beetje met de tijd meegaan”,
meent één van de gebruikers. Mensen die buiten
de bebouwde kom wonen, blijven vooralsnog
verstoken van glasvezel.
Mocht er toch glasvezel
aangelegd worden in het
buitengebied, dan is het
nog maar de vraag wie die
gaat betalen. Tot ongenoe
gen van deze bewoner:
“Waarom zouden wij
buiten de bebouwde kom
anders behandeld moeten worden als het gaat
om de kosten voor de aansluiting? Als het om
andere kosten en voorzieningen gaat dan moeten
wij ook hetzelfde betalen als de mensen die in de
kern wonen.”
Ruim drie kwart van de inwoners vindt dat
ook het buitengebied glasvezel moet krijgen,

mits er voldoende animo voor is. De overige
23 procent vindt dat wie er voor kiest buiten de
bebouwde kom te gaan wonen, moet weten
dat dit zowel voor- als nadelen heeft. “Degene
heeft daar bewust voor gekozen. Als hij dan
glasvezel wil, moet hij dit
zelf regelen en daar niet
de gemeenschap voor
op laten draaien”, vindt
iemand. Wie uiteindelijk
voor de kosten van glas
vezel in het buitengebied
moet opdraaien, daar
zijn de meningen over
verdeeld. De aanbieder, vindt 39 procent, terwijl
27 procent meent dat zowel de gemeente als de
bewoner zelf moet betalen.
Voor meer resultaten of aanmelden voor
de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

‘Zie er geen voordeel in’
‘Ik woon in
het buitengebied’
‘Bedrijfsmatig is het nog
niet aan te raden’

Ja
48%

Heb je glasvezel?
58 procent de reden om voor een aansluiting te
kiezen. Anderen geven aan dat de gratis aanslui
ting hen over de brug hielp.

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. 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. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Behoud de Parel gematigd positief over station Grubbenvorst
Oprichting van het station Grubbenvorst Greenport wordt door Behoud
de Parel met gemengde gevoelens ontvangen. Voor een deel van de
bewoners is het station een uitkomst terwijl anderen het niet nodig vinden.
Bestuurders willen ten koste
van alles de Greenport Venlo op de
kaart zetten en dit is dan ook de
hoofdreden dat het station er komt.
De plaatsing van het station aan de

westzijde van de spoorlijn is de meest
voor de hand liggende en geeft de
minste overlast voor de bewoners.
Ook is de ontsluiting van Grubbenvorst
beter en kan aangesloten worden op

Ook met de kerstdagen ovenvers brood en gebak …..
Door ons bezorgd voor uw gemak !!!
Brood en gebak van Bakkerij ’t Bruëdje uit Blerick voor de
kerstdagen a.u.b. uiterlijk maandag 22 december bestellen
of kijk op

www.relouw-janssen.nl

Wij bezorgen in de volgende kernen:
Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Melderslo, Horst,
Hegelsom, Meterik, Sevenum & Kronenberg.

de Greenportlane en de A73. Uiteraard
biedt elektrificatie van de spoorlijn
milieuvoordelen. Helaas gaat door
de aanleg van het station met de bij
behorende ontsluiting natuur verloren.
Met name in het verlengde van de
Burgemeester van Kempenstraat en bij
de Brandakkersweg. Deze natuur kan
gecompenseerd worden door aanplant

ten waardoor Behoud de Parel mede
is opgericht. Met de bouw van het
station komen de activiteiten wel erg
dicht bij het dorp. Het is daarom een
verantwoordelijke taak voor bestuur
ders en dorpsraad een keuze voor de
best mogelijke locatie te maken.
André Vollenberg,
namens Behoud de Parel

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
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0
dan 2 st!
in Hor

Fijne feestdagen en de beste wensen voor 2015!
Mercuriusweg 15, 5971 LX Grubbenvorst • tel: 077 366 26 73 of 06 502 51 784
fax: 077 366 43 70 • e-mail: info@relouw-janssen.nl

tussen de nieuw aan te leggen weg
en de A73. Ook zou het realiseren van
het beloofde ecoduct over de A73 de
natuur ten goede komen. Tenslotte
is dit onderdeel van de ecologische
verbindingszone en de ecologische
hoofdstructuur. Afgelopen jaren is het
buitengebied van Grubbenvorst flink op
de schop gegaan door de vele projec

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

Banden - Accu’s - Carwash

WINTERBANDEN
155/65R14 v.a. E 49.00
175/65R14 v.a. E 53.00
185/65R15 v.a. E 60.00
195/65R15 v.a. E 60.00
205/55R16 v.a. E 72.00
225/45R17 v.a. E 79.00

Zolang de voorraad strekt. Prijzen incl. montage,
balanceren, ventiel, verwijderingsbijdrage en btw.

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
MASTBROEK

✃

poeliersbedrijf
TAMME KONIJNENDELEN
EXTRA GROTE SCHALEN (1,3 À 1,4 KG P/ SCHAAL)

€ 10,00 per schaal
Tegen inlevering van
2de schaal € 5,00 deze advertentie
Alleen geldig op dinsdag 16 december 2014

OUDE
HOLLANDER

Heerlijke snijdbare oude kaas

500 gram

€ 5,95

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

BEDMODE

BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk
KOUD G

IS BINNEN!
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A
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NS | SLOPEN

DE NIEUWE COLLECTIE

OVERTREKKEN | LAKENS |

HOESLAKE

Ns, HOEslAKENs
Er is wEEr VOlOp FlANEl, lAKE
EN DEKbEDOVErTrEKKEN!
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opinie 13

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. 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. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld.
De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

’Foutje’ van 200.000 euro
Overschrijdingen bij bestedingen lijken normaal te worden. Dat dit bij
megaprojecten voorkomt, zoals de Amsterdamse metro, is verklaarbaar.
Maar, dat dit bij de verbouwing van een dorpse sporthal in Sevenum
gebeurde, is alleen te verklaren uit onbekwaamheid of nonchalance, denk
ik. Het ging om 200.000 euro. Niet niks voor een gemeente als de onze.
Hoe dat kwam?
Er was geen rekening gehouden
met een lift voor mindervaliden en
een verbetering van de akoestiek.
Voorzieningen die voor elke openbare
ruimte, en speciaal een sporthal,
voorgeschreven zijn. “Waar is de
exacte opdracht”, vroeg de commissie
ruimtelijke ordening aan de porte

feuillehouder. Die was hij kwijtgeraakt.
Dus is het onderzoeksbureau niet aan
sprakelijk, luidde zijn antwoord. Maar,
heeft dat bureau dan geen kopie? Dat
had ik gevraagd als gemeenteraadslid.
Behalve de voorgaande ronden,
niet gestelde vragen, zijn er nog meer
te stellen, zoals: Wie is er verantwoor

delijk voor de keuze van een bureau
dat niet op de hoogte is van relevante
bouwvoorschriften? Vervolgens, toen
de overschrijding een feit was, werd
de gemeenteraad niet direct geïn
formeerd. Wie was daarvoor verant
woordelijk? Heeft de wethouder de
overschrijding niet direct met de burge
meester, de onafhankelijke vertegen
woordiger van de Kroon, besproken?
Wat was zijn oordeel? En hoe luidde het
advies van het afdelingshoofd, de heer
Van Putten?
Dinsdag 16 december zullen de
burgers weten hoe de gemeenteraad

oordeelt over dit alles. Ik voorspel
dat alles met een sisser zal aflopen.
De wethouder heeft al beterschap
beloofd en hij is verzekerd van de
steun van zijn partij, het CDA.
Wordt het geen tijd voor een
enquête over het functioneren van
ons dagelijks bestuur? Ik denk daarbij
ook aan de schaamteloze protectie
van een brouwerij, waarover ik een
’zwartboek’ samenstelde en waarover
het college nog steeds een verklaring
schuldig is aan de gemeenteraad.
André de Bruin,
Sevenum

Bespreking Poll week 48

Gezamenlijk energie besparen is handiger
Bijna drie kwart, 74 procent, van de stemmers was het eens met
onze poll van twee weken geleden, Gezamenlijk energie bespraken is
handiger. Ruim een kwart van onze stemmers, 26 procent, was het echter
niet eens met de poll: zij vinden dat iedereen zelf moet weten of en hoe
hij of zij energie bespaart. Aanleiding voor de poll was het initiatief van
de dorpsraad van America en Buurkracht om een project op te starten dat
mensen gaat helpen bij besparingsmaatregelen.
Bij het project in America kan iedereen die dat wil zich aansluiten.
Gezamenlijk wordt dan gekeken hoe in de buurt energie bespaard kan
worden, bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen of spouwmuren
te isoleren. Ook kan in samenspraak één leverancier in de arm worden

genomen. Tegenstanders van de stelling zouden kunnen denken dat
iedereen het zelf moet kunnen bepalen. Mensen zouden zich anders
verplicht kunnen voelen om zich aan te sluiten.
Hay Mulders uit America vindt dat het initiatief in America echter
niet als verplichting gezien moet worden. Hij reageert op onze website:
“Het is voor mensen die samen iets willen doen. Het moet absoluut
niet als een verplichting ervaren worden. Ieder maakt uiteraard wel zijn
eigen afweging, maar juist in het collectieve kan het voordeel zitten als
het gaat om aanschaf van energiebesparende maatregelen. Samen sta
je sterker! De buurt gaat ook verder dan je eigen buurt, je eigen straat
alleen.”

Een vuurwerkverbod gaat te ver
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Inmiddels twintig gemeenten in Nederland hebben besloten tijdens de
jaarwisseling op sommige plekken een vuurwerkverbod in te stellen. In onder
meer Amsterdam, Rotterdam, Den Helder en Vianen mag dan op vooraf
bepaalde plekken, zoals winkelgebieden, bij verzorgingshuizen en schoolplei
nen, geen vuurwerk worden afgestoken. In Horst aan de Maas is dit nog niet
aan de orde, maar het zou wel een goede overweging zijn. Sommige mensen
moeten niets van vuurwerk hebben, zijn er zelfs bang voor en durven met
oudejaarsdag bijvoorbeeld niet eens de straat op naar de winkel. Bewoners
van verzorgingstehuizen kunnen van al dat geknal een onveilig gevoel krijgen.
En wat te denken van dieren? Die schrikken misschien en gaan ervandoor.

Misschien zou zelfs één centrale plek waar vuurwerk afgestoken mag worden
en verder nergens, ook een goed idee zijn.
Aan de andere kant moet je het ook niet overdrijven. Mensen kunnen goed
op zichzelf passen. Als je ziet dat iemand met rotjes bezig is, dan ga je toch
gewoon een blokje om? En wie met middernacht niet buiten wil staan als er
vuurwerk wordt afgestoken, blijft toch gewoon lekker binnen? Daarnaast is
niet iedereen die vuurwerk afsteekt een vandaal. Er zijn genoeg mensen die
veiligheidsvoorschriften in acht nemen en gewoon willen genieten van een
mooie show.
Een vuurwerkverbod gaat te ver. Wat vindt u?

Marieke
ment...
Elk jaar verschijnen er
nieuwe kerstsingles. Ieder
zichzelf respecterende artiest
kan er niet onderuit om een cd
vol te blèren over het kindeke in
het stro en Rudolph the rednosed reindeer, lijkt het wel. Zelfs
uit Horst aan de Maas komen er
deze kerst nieuwe kerstliedjes.
Maar hoe kan het dan toch dat
steevast op elk kerst top
tien-lijstje de klassiekers op
nummer 1 staan? De top drie
van de HALLO kerst top 10 2013
was Flappie van Youp van ’t Hek,
gevolgd door Driving Home for
Christmas van Chris Rea en The
Pogues en Kirsty MacColl met
Fairytale of New York. Liedjes die
stuk voor stuk meer dan 25 jaar
oud zijn. En wat te denken van
old time favorite Bing Crosby? In
1942 zong hij al weemoedig
over een witte Kerst. Last
Christmas? Uitgebracht in 1984.
Eenzame kerst? Stamt uit 1976.
Aan welke voorwaarden
moet een liedje voldoen wil het
een kerstklassieker worden?
In elk geval moet het ouder dan
25 jaar zijn om een plekje
verdienen in een kerst top tien
of in überhaupt welke top tien
dan ook (Top 2000, Bohemian
Rapsody, meer hoef ik denk ik
niet te zeggen). Moet het woord
Kerstmis, kerst of kersttijd in de
titel voorkomen? Niet per se.
Denk bijvoorbeeld aan Stop the
Cavalry van Jona Lewie. Doet het
al jaren goed in de kerstlijstjes,
terwijl het niet eens een
kerstlied is, maar een protestsong tegen de oorlog. Dat
betekent ook dat een kerstklassieker niet vrolijk moet zijn,
liever niet zelfs. Heimwee moet
de boventoon voeren, net als
verbroken relaties, eenzaamheid
en het verlangen naar vroeger.
Wordt het dan niet eens tijd voor
een nieuwe aanpak? Een
kerstrap van Snoop Dogg op het
strand van de Bahama’s,
bijvoorbeeld. Of Coldplay die
zingt over een groepsbarbecue
onder de kerstboom. Zullen we
afspreken dat we voor deze
HALLO Kerst top 10 nu eens niet
die oude meuk insturen, maar
voor iets nieuws gaan?

...of ni?
www.horstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 49) > Ik wil dit jaar een echte winter > eens 34% oneens 66%

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
11 december 2014
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
16 december 2014
Gezien de omvang van de agenda is er een
mogelijke uitloop naar woensdag 17 december.
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de vergadering contact op met de griffier, de heer R. Poels,
tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91 of email:
griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen:
- Bestemmingsplan Klaver 11
- Correctieve herziening
Paraplubestemmingsplan Huisvesting
Arbeidsmigranten
- Startnotitie Kaderstelling raad inzake het bestemmingsplan Buitengebied
- Bestuursopdracht Evaluatie
Stimuleringsmaatregelen
- Verordeningen Participatiewet
- Actieplan Duurzaamheid 2014-2018
- Aanpassingen (alsmede meerkosten en reno-

vatie) Sportaccommodatie De Kruisweide,
Sevenum
- Diverse belastingen-legesverordeningen
2015
- Verordeningen reinigingsheffingen en OZB
2015
- Financiële verordening Horst aan de Maas
2015
U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis. De vergadering wordt live in
video uitgezonden via de website.
De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van het
gemeentehuis, in de bibliotheek en op de website www.horstaandemaas.nl

Ondersteuning en zorg in 2015
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning aan inwoners
van Horst aan de Maas die: een beperking hebben; een beroep doen op jeugdzorg; ondersteuning bij werk & inkomen nodig hebben. Vanuit de gemeente houden wij u op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen en wat die voor u betekenen. Op deze plek lichten we elke
week kort een onderwerp toe. Deze week: team Werk & Inkomen.
De nieuwe WMO
Het vraagverhelderingsgesprek
Verslag over de bijeenkomsten
van de gebiedsteams

Wethouder
Driessen feliciteerde
Geraldine Titulaer
met de opening van
“Sycopa” aan de
Bremweg in Horst.
Het bedrijf geeft
inzicht in de dieperliggende oorzaak
van problematiek die
speelt bij cliënten.
Paardencoaching
is zowel individueel
als voor groepen
inzetbaar.

Veranderingen in de Jeugdzorg
Centrum Jeug en Gezin
Participatiewet
Team Werk & inkomen
Speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Sociale werkvoorzieningen
Wat doet Team Werk & Inkomen?
Team Werk & Inkomen van de gemeente
Horst aan de Maas ondersteunt inwoners die
geen werk hebben of dreigen zonder werk te
komen. Dit heet re-integratie. Het team zorgt
daarnaast voor inkomensondersteuning in de
vorm van een uitkering als het inkomen (tijdelijk) wegvalt. Ook inwoners met financiële
problemen en zelfstandige ondernemers kunnen terecht voor advies en ondersteuning.
Team Werk & Inkomen en de
Gebiedsteams, hoe werken die samen?
Samen met de inwoners die problemen
tegenkomen in het dagelijks leven gaat de
gemeente op zoek naar een oplossing. De

eerste stap is het vraagverhelderingsgesprek.
Het team Werk & Inkomen voert het gesprek
als de problemen gaan over werk, inkomen
of financiën. Als het gaat om problemen door
een beperking of problemen in het gezin,
voert het gebiedsteam het gesprek.
Soms is er hulp nodig van zowel het gebiedsteam als van het team Werk & Inkomen. De
teams nemen dan met elkaar contact op en
bespreken de problemen die spelen en de
mogelijke oplossingen. De inwoner voert dus
maar één vraagverhelderingsgesprek. Ook na
de vraagverheldering blijven de teams contact
met elkaar houden zodat de hulpvraag goed
in beeld blijft.
Wilt u meer informatie?
U kunt daarvoor terecht op onze website:
www.horstaandemaas.nl. Daar treft u een lijst
aan met veel gestelde vragen en antwoorden.
Mocht u daar niet de informatie aantreffen die
u zoekt, dan kunt u contact opnemen met de
gemeente via 077 - 477 97 77, maandag tot
en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Volgende week vertellen we u meer over
speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Gladheidbestrijding
Burgemeester
Kees van Rooij
feliciteerde
namens de
gemeente het
60 jarig
huwelijkspaar
Smulders –
Verdellen en
de 100 jarige
mevrouw
Dora Huijs –
Janssen uit
Horst.
Hij overhandigde
hierbij een
boeket
bloemen en het
herinneringsbord.

Met de winter voor de deur staat de gemeente zoals ieder jaar weer klaar voor het geval vorst
en sneeuw de wegen onveilig maken. Met maar liefst 800.000 kilo strooizout, 8 strooi- en
schuifvoertuigen en een groot aantal medewerkers in piketdienst proberen we ook de komende
maanden de overlast tot een minimum te beperken. Via sociale media houden we u op de
hoogte van de ontwikkelingen op de wegen.
Gladheidbestrijdingsplan
Jaarlijks wordt een zogenaamd gladheidbestrijdingsplan vastgesteld. In dit plan staat precies aangegeven wanneer en op welke wijze de gladheidbestrijding in Horst aan de Maas wordt uitgevoerd.
U kunt dit plan raadplegen op de website van de
gemeente.
Strooiroutes
In het plan is aangegeven welke prioriteiten er gelden bij het strooien van de wegen en de fietspaden.
Sneeuwvrij houden eigen trottoir
Vooral bij sneeuwval wordt vaak een langdurige inzet gevraagd van personeel en materieel.

Sneeuwruimen op looproutes en trottoirs is niet
mogelijk. Daarom doen wij een dringend beroep
op u als burger om tijdens sneeuwval ook een
steentje bij te dragen door het trottoir voor uw
woning zo veel mogelijk sneeuwvrij te maken.
Daar hebt u niet alleen zelf plezier van, maar
ook uw directe buren en anderen die via uw
straat een boodschap moeten doen. Kortom: met
elkaar kunnen we het leven in winterse omstandigheden wat aangenamer maken.
Informatie
Meer informatie over de uitvoering van het
gladheidbestrijdingsplan kunt u vinden op onze
website: www.horstaandemaas.nl

Openingstijden gemeentehuis
tijdens de feestdagen

Bekendmakingen

Het gemeentehuis is tijdens de feestdagen geopend op:

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te
raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking
op het volgende.
America
Zwarte Plakweg 48a
Midden Peelweg 6a
Hegelsom
Kogelstraat 35
Spoorweg 6
Horst
Melatenweg
Haagweg 2
Witveldweg ongenummerd
Hof te Berkel ongenummerd
Hamweg 7 a
Witveldweg ongenummerd
Laagheideweg 11
Bótterpedje

Horst aan de Maas
Besluit maatschappelijke
ondersteuning gemeente
Horst aan de Maas en
Algemene beleidsregels
inkomensondersteuning
gemeente Horst aan de
Maas vastgesteld
Regeling beheer en toezicht
BRP

Melderslo
Broekhuizerdijk 53
Danielweg 16

Lottum
Zandterweg 14

Swolgen
Generaal Dempsystraat
ongenummerd

Meerlo
Pluisbergweg 1

Eindejaarsviering personeel
- gesloten donderdag 18 december 2014
vanaf 13.00 uur.
Kerst
- geopend maandag 22 december 2014;
- geopend dinsdag 23 december 2014;
- geopend woensdag 24 december 2014
tot 12.30 uur;
- gesloten donderdag 25 december 2014
(1e Kerstdag);
- gesloten vrijdag 26 december 2014
(2e Kerstdag).

Sevenum
Horsterweg 19
Horsterweg 68
Maasbreeseweg 85
Beatrixstraat 16
Gelderdijk 24

Nieuwjaar
- geopend maandag 29 december 2014;
- geopend dinsdag 30 december 2014;
- geopend woensdag 31 december 2014 tot
12.30 uur;
- gesloten donderdag 1 januari 2014
(Nieuwjaarsdag);
- gesloten vrijdag 2 januari 2015;
- gesloten dinsdag 6 januari 2015 vanaf
15.00 uur (Nieuwjaarsreceptie personeel).

KERSTBOMEN
Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten

Snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs kan
van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie afgehaald
worden.

geldig t/m zaterdag 13 december 2014

met kluit, in pot of gezaagd
kerstgroen gratis

Alleen dinsdag 16 december

gehakt half-om-half

Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 19.00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.30 uur
zondag 10.00 tot 16.00 uur
M. Direks
Horsterweg 21a Castenray
tel.: 06 - 20 22 92 25

Ook in het jaar 2015 gelden de volgende
openingstijden:
Telefonische bereikbaarheid op maandag
t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur (op maandagen tot 20.00 uur).
Opening van de publieksbalies: op maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Daarnaast
is alleen de afdeling Burgerzaken op maandag
geopend van 9.00 tot 20.00 uur.

Crist Coppens

Te Koop

www.haardstede.nl

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

hele kilo halve prijs
LET OP ONZE ADVERTENTIE VAN VOLGENDE WEEK

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Over de functie

Je werkzaamheden zijn afwisselend en bestaan onder meer uit:
-

Drotech bv is een handelsonderneming in producten voor de carrosserie- en
voertuigbouw met een jaaromzet van zo’n € 3 miljoen. Als toeleverancier van
vele carrosserie-, trailer- en aanhangwagenfabrikanten leveren we door heel
Europa aan klanten als Nooteboom, Broshuis, Trade Port Trailer Service,
Schmitz, Humbaur, Hapert, Saris, Henra, Cheval Liberte. De inkoop doen
we via Partners in Oost Europa en in eigen beheer in Azië, waarbij we voor
diverse klanten “custom made” producten laten ontwikkelen en produceren.
Met een team van zes medewerkers streven we ernaar om onze klanten
perfect van dienst te zijn door goed relatiemanagement en een benadering
waarin klantgerichtheid, daadkracht en ﬂexibiliteit centraal staan.

Wij zijn op zoek naar een collega!
Vanwege groei zijn we op zoek naar een jong talent dat zich ontwikkelt tot
allround logistiek administratief medewerker (M/V).
Reageren
Je kunt je c.v. en motivatie voor 31 december a.s. richten aan info@drotech.nl
t.a.v. Marjolijne Coenradi. Voor meer informatie: 06-52405121.

-

vragen over productieorders en/of materiaalbeschikbaarheid afhandelen;
het aannemen, verzendklaar maken en verzenden van orders;
administratieve handelingen verzorgen die betrekking hebben op het
logistieke proces;
het uitvoeren van voorraad transacties;
magazijnwerkzaamheden;
transport (goederenvervoer).

Functie-eisen
-

MBO werk- en denkniveau;
beheersing van de Duitse en Engelse taal is een must;
ervaring met Windows toepassingen Word en Excel;
geldig heftruckcertiﬁcaat is een pré;
afﬁniteit met metaalbewerkingproducten.

Proﬁel
-

je zit in de beginfase van je loopbaan (starter of zo’n 2 jaar ervaring);
je bent een teamspeler, die ook goed zelfstandig kan werken en van
aanpakken houdt;
je bent communicatief sterk en goed in het onderhouden van
contacten;
je bent ﬂexibel en toont initiatief;
je kunt nauwkeurig en accuraat werken;
je bent positief ingesteld en houdt van afwisseling;
woonachtig in de regio Horst aan de Maas;
fulltime beschikbaar.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

SP maakt zich zorgen over crisisopvang kinderen en jeugd
De SP maakt zich zorgen over het verdwijnen van professionele
crisisopvang voor kinderen en jeugd in Noord-Limburg. Het lijkt er op dat
gemeenten in Midden-Limburg geen zorg inkopen bij de Mutsaersstichting,
de organisatie die tot nu toe zorg draagt voor die crisisopvang.
De gemeenten in Noord-Limburg,
waaronder Horst aan de Maas,

betalen wel voor de broodnodige
hulpverlening van de Mutsaersstichting.

Als de gemeenten in Midden-Limburg
niet meebetalen, ontstaat een reële
kans dat de Mutsaersstichting op moet
houden te bestaan.
Gezien deze situatie heeft de
SP een brief met een aantal vragen
gestuurd naar het College van B&W

van Horst aan de Maas. De SP vraagt
of B&W de zorgen deelt met de SP en
zo ja, of B&W invloed wil uitoefenen,
dan wel overleg wil plegen met de
gemeenten in Midden-Limburg om als
nog zorg in te kopen voor crisisopvang.
De SP vraagt het college ook wat

de gevolgen zijn voor crisisopvang
van kinderen en jeugd uit Horst
aan de Maas, wanneer blijkt dat de
Mutsaersstichting op moet houden te
bestaan.
Aniet Fonteyne,
SP Horst aan de Maas

doet. Als CDA staan wij met midden
in de samenleving. Al mijn CDAcollegaraadsleden hebben wel een of
meerdere vrijwilligerstaken. Dankzij of
juist om die reden kunt u ons te allen
tijden aanspreken mochten wij zelf
de signalen al niet oppikken. Niet dat
wij het zondermeer voor u op kunnen
lossen, maar we zullen het zeker de
aandacht geven die het behoeft.
Als we dit allemaal gewoon samen
doen dan komt ook dit goed.

Laat dat nu ook juist de slogan
van het CDA zijn en zoals de mensen
uit Grubbenvorst weten ook mijn
persoonlijk slogan. Als we het samen
gaan doen, zal de kreet participatie
maatschappij echt inhoud en waarde
krijgen. Als we het samen gaan doen
om er samen beter van te worden,
zal de participatiemaatschappij een
succes worden.
John Jenniskens,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Participatiemaatschappij
In alle media hebben de politiek en overheid tegenwoordig de mond
vol van de participatiemaatschappij. Het lijkt wel of dit het toverwoord is
om alles op te gaan lossen, niet alleen met betrekking tot de zorg. Maar
is dit alles eigenlijk wel zo nieuw als het wordt gebracht?
Ik ben zelf al tientallen jaren
actief in het vrijwilligersgebeuren en
ik kan u verzekeren dat de participa
tiemaatschappij al jaren gemeengoed
is binnen Horst aan de Maas. Als je
vandaag de dag om je heen kijkt, ik
zie dan vooral wat er in Grubbenvorst

gebeurt, dan heb je voorbeelden te
over: Kom Er Bij (dorpsdagvoorziening),
vrijwilligers die de bloembakken in
Grubbenvorst verzorgen en zijn er nog
wel een paar initiatieven die binnen
kort het levenslicht zullen zien. Zie ook
Hegga Metamorfosa in Hegelsom, wat

een fantastisch initiatief is dit. Allemaal
stuk voor stuk activiteiten die van
onderuit zijn ontstaan. De uitdaging
voor de komende jaren zal dan ook
niet zijn om deze kreet te integreren
of te implementeren. De uitdaging
ligt voornamelijk bij bestuurlijk
Nederland en dan zeker bij de diverse
overheidsinstanties en de politiek. De
politiek moet inspirerend, motiverend
en faciliterend zijn en de burgers
moeten vertrouwen op hetgeen ze

Open brief aan het CDA over verkeersveiligheid
Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Dat lijkt de werkwijze
van het CDA. Dat geldt ook voor de verkeersveiligheid. Aanvankelijk wil
men het probleem niet erkennen, om vervolgens, als het niet anders meer
kan, mooi weer te spelen en te tonen hoe zorgzaam men is.
Al jaren wijst D66 op de gevaren
voor het verkeer in het algemeen en
voor fietsers en voetgangers in het
bijzonder. Deze gevaren ontstaan door
de vele ondoordachte aanpassingen,
die worden uitgevoerd onder de
verantwoordelijkheid van dit college,
waarin het CDA domineert.
Voorbeelden zijn de wisselende

Varkenshaas
licht gekruid
Per 500 gram
7,95

kilo 9,98

voorrangssituatie op rotondes, de onlo
gische oversteekplaatsen voor fietsers,
de wegverbredingen met betonblok
ken, waardoor landweggetjes jaagpa
den worden, de recente wijziging in de
op- en afritten bij de A73, de aanpas
singen aan de Americaanseweg, de
Hofweg en de (te) geringe breedte van
fietspaden.

Superdeals:

4,99

Douwe Egberts
Senseo

5,69

Alle soorten 2 zakken à 36 stuks
7,28

2 voor

Geldig van wo 10 dec t/m di 16 dec 2014

Puzzels en spellen actie
tot 13 dec!

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Door het stellen van vragen en
het geven van suggesties probeert
D66 al jaren om het college op andere
gedachten te brengen. Dat is bij dit
college een hele klus. Vooral omdat
het college daar niet echt toe wordt
uitgenodigd door de coalitiepartijen,
waarin het CDA een zwaarwegende
stem heeft. Zij volgen vrijwel altijd
het college kritiekloos, of het zou een
opmerking voor ‘de bühne’ moeten
zijn.
Kennelijk toch wel door ons wakker
geschud, was er vorige week ineens

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

In pot,
Vanaf
Met kluit
cember
de
6
Gezaagd
iedere dag
In pot geteeld
geopend!
(recht en vast in pot)
- Vanaf 25 cm tot 300 cm

Garagedeuren • Kunststof kozijnen • Zonweringen
077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

www.mathpeeters.nl

Kerstbomenkwekerij

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

een ingezonden brief van het CDA
over de verkeersveiligheid. Maar als je
regelmatig met de wethouder ‘achter
de schermen’ overlegt over alle onder
werpen, dan is deze bief niet geloof
waardig. Het CDA is medeverantwoor
delijk voor de slechte, ondoordachte
maatregelen, die het verkeer voor de
zwakke deelnemers onveiliger maken.
Deze brief heeft een hoog ‘krokodillen
tranengehalte’.
De CDA-fractie kan en mag zich
niet verschuilen achter het college en
de slechte uitvoering van de genomen

maatregelen. De CDA-fractie heeft in
deze het college kritiekloos gevolgd
en heeft daarmee het recht van spre
ken allang verloren. Enige zelfkritiek
zou het CDA sieren.
D66 is ook buiten de verkiezings
tijd benieuwd naar uw mening.
Wij zitten elke eerste zaterdag van de
maand van 11.00 tot 12.00 uur in de
bibliotheek van Horst klaar met een
kopje koffie.
Henk Kemperman,
fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas
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bestrijding van alle ongedierte
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1STE EN 2DE
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www.blok10horst.nl
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50-jarig bestaan

SV Aspargos bereidt zich
voor op jubileumjaar
SV Aspargos uit Grubbenvorst viert volgend jaar haar 50-jarig bestaan. In 2015 worden vele festiviteiten
georganiseerd ter ere van het jubileum van de volleybalclub. De aftrap wordt gegeven met de Grubbenvorster
boerebroelof.

verenigingen 17
Fifa-gametoernooi
Verschillende verenigingen uit Horst aan de Maas organiseren op
zondag 28 en maandag 29 december een Fifa-gametoernooi. De poulewedstrijden worden gespeeld in de kantine van RKsv Wittenhorst.
De finales vinden plaats via een groot scherm op de middenstip.
Iedereen mag meedoen aan
het Fifa-gametoernooi. De winnaar
krijg de FIFA Horst aan de Maas-cup
uitgereikt. Deelnemen kan
via inschrijving op
www.games5.nl/inschrijven
Tijdens het toernooi wordt ook
een dj-contest gehouden. Hier kan

iedereen zijn of haar dj-vaardighe
den laten horen. De Fifa-deelnemers
geven punten aan de dj’s. De beste
dj mag zijn muziek laten horen
tijdens de finale. Dj’s moeten hun
eigen materiaal meenemen en
kunnen zich aanmelden via
djcontest@rksv-wittenhorst.nl

Op de Spekt 10
Broekhuizenvorst

Wilt u graag:

✓ ontbijten met morgenzon
op het terras

✓ achtertuin en terras op
Zuid

✓ vrije achterom
✓ oprit, carport, verwarmde
berging

✓ solide gebouwd en top
onderhouden

✓ zeer ruim én energiezuinig
✓ óók genieten van de
avondzon

De volleybalclub uit Grubbenvorst,
met momenteel ongeveer vierhonderd
leden, viert in 2015 haar 50-jarig jubi
leum. De organisatie voor verschillende
activiteiten is dan ook al in volle gang.
Onlangs presenteerde de jubileumcom
missie het logo waarmee Aspargos het
jubileumjaar wil ingaan. Dat logo werd
onthuld door voorzitter Lou Jacobs en
voorzitter van de jubileumcommissie,
Loek den Otter, en hangt inmiddels in
sporthal ’t Haeren. De eerste jubileu
mactiviteit in 2015 is de boerebroelof

in Grubbenvorst. SV Aspargos heeft
dit jaar de organisatie in handen.
Inmiddels hebben al vele leden aan
gegeven mee te doen. Het uitkomen
van het bruidspaar vindt plaats op
zaterdag 17 januari. Daarnaast wordt in
het jubileumjaar een reünie georga
niseerd voor alle (oud-)leden van de
club. Op zaterdag 25 april vindt deze
reünie plaats. De laatste activiteit in
het jubileumjaar is het feestweekend,
dat wordt georganiseerd op zaterdag
5 en zondag 6 september in samen

werking met Tennisclub Grubbenvorst,
die komend jaar ook 50 jaar bestaat.
Tijdens dit jubileumweekend staan
sportactiviteiten gepland op het gebied
van tennis en volleybal, zoals clinics
en demonstraties van CMV, bossabal
en beachvolleybal, gevolgd door een
feestavond.
De club geeft aan te draaien op
vele vrijwilligers en veel te investeren
in de jeugd, om er voor te zorgen dat
de club ook de komende 50 jaar nog
kan blijven bestaan.

53e prins

Prinsenproclamatie D’n Dreumel
De proclamatie van de 53e prins van carnavalsvereniging D’n Dreumel vindt plaats op zaterdag 10 januari.
De voorverkoop start zaterdag 13 december.
Voordat de opvolger van prins Rob
I bekend wordt gemaakt, is er eerst
nog een show met muziek, zang en
dans. Optredens zijn er onder meer

van Beppie Kraft en Big Benny. De
muzikale omlijsting is in handen van de
Carnavalsband. De prinsenproclamatie
is in de Mèrthal in Horst en begint om

20.11 uur. De voorverkoop start op
zaterdag 13 december om 14.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.dreumel-horst.nl

✓ én betaalbaar!
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

1e en 2e kerstdag serveren wij een diner in vorm
van een buffet aan tafel bestaande uit
de volgende gangen
5 verschillende voorgerechten, 3 tussengerechten
3 hoofdgerechten, 2 bijgerechten en 3 nagerechten
voor een feestelijke prijs van € 32,50 p.p. (ook à la carte)
31 december zijn we geopend van 17.00 tot 21.00 uur
à la carte en voor groepen een pizza/pasta buffet
(onbeperkt) voor € 12,50 p.p.
Reserveren kan via telefoon of e-mail. La Rondine heet u van harte welkom!

La Rondine - Meterikseweg 84 - Horst
077-3989089 - info@larondine.nl - www.larondine.nl

Verdienste voor Horster carnaval

D’n Alde Knoeper
naar Jong Nederland Horst
De Ald Preense van carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst reiken op woensdag 28 januari in zaal
De Lange in Horst D’n Alde Knoeper uit aan Jong Nederland uit Horst, vanwege haar verdienste voor het
Horster carnaval.
In 2015 bestaat Jong Nederland
Horst (JN) 70 jaar en dat maakt
haar volgens de Ald Preense tot
een van de oudste verenigingen in
Horst. In 2012 zijn Scouting Horst en
Jong Nederland gefuseerd tot Jong
Nederland Horst.
Jong Nederland Horst is al
tientallen jaren actief in het Horster
carnaval, stellen de Ald Preense.
Jaarlijks nemen zij met vele groepen
deel aan de optochten. Ook organi

seren ze bijvoorbeeld carnavalsfees
ten voor verenigingen in OJC Niks.
Daarnaast kwamen jeugdprinsen in de
loop der jaren uit de gelederen en is de
Drumband bij vele carnavalsactiviteiten
actief. Diverse leden behoren tot de
wagenbouwers van de prinsenwagen
van cv D’n Dreumel.
Naast de carnavalsactiviteiten is
JN ook op andere maatschappelijke
terreinen actief in de gemeenschap.
Zo organiseert ze jaarlijks de viering

van St. Maarten, de intocht van St.
Nicolaas en haalt de vereniging al
jaren het oud papier in Horst op.
D’n Alde Knoeper wordt
jaarlijks door de Ald Preense van
cv D’n Dreumel uitgereikt aan
diegene die zich verdienstelijk heeft
gemaakt voor het carnaval in het
algemeen en carnavalsvereniging
D’n Dreumel in het bijzonder. De uit
reiking gebeurt in een carnavalspro
gramma dat om 20.11 uur begint.

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.
Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.

Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.
Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.

25
jaar

18

verenigingen
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Kerstmarkt in
Berkele Heem
Stichting Vrienden van Hof te Berkel organiseert op donderdag
18 december een kerstmarkt in verzorgingshuis Berkele Heem in Horst.
Tijdens de kerstmarkt worden ver
schillende kerstartikelen aangeboden,
zoals stallen, bomen, zelfgemaakte
kaarten en kerststukjes. Het geheel
wordt aangekleed met sfeervolle

muziek. De opbrengst komt geheel
ten goede aan de bewoners van het
verzorgingshuis.
De markt duurt van 18.00 uur tot
21.00 uur.

Winkelwagenactie
voor voedselbank
Serviceorganisatie Kiwanis Horst aan de Maas organiseert op zaterdag
13 december een winkelwagenactie voor de voedselbank. Tussen 10.00 en
14.00 uur kunnen consumenten in diverse supermarkten naast de reguliere
boodschappen een klein extraatje kopen om af te staan aan de Voedselbank
Noord-Limburg.
In de gemeente Horst aan de
Maas zijn verschillende gezinnen die
voor weinig geld hun boodschap
pen moeten doen, omdat hun vaste
lasten hoog zijn of omdat ze een laag
inkomen hebben. Kinderen zijn hiervan
vaak de dupe, omdat er geen geld
is voor wat extra’s. Door in decem
ber de voedselmand extra te vullen,
wil Kiwanis deze kinderen ook een
feestmaand bezorgen.

Het winkelend publiek wordt
gevraagd op 13 december houdbare
producten te doneren, zoals voedsel in
blik, macaroni, rijst, koekjes, koffie en
thee. De etenswaren die tijdens de actie
zijn opgehaald, gaan naar de voedsel
bank. Etenswaren kunnen gedoneerd
worden in de supermarkten Albert Heijn
Horst, Plus Horst, Spar America, Jumbo
Sevenum en in het winkelcentrum
De 4 Jaargetijden in Sevenum.

Prominenten verwennen
vrijwilligers
Voor de landelijke vrijwilligersdag bedacht het bestuur van Museum de Kantfabriek in Horst zondag
7 december een ludieke actie om haar vrijwilligers te bedanken. Ze werden uitgenodigd voor een feestje
met drank, spijs en zang. Voor de zang zorgde het trio De Cultuurbarbaren en voor de inwendige mens
zorgden prominenten uit de gemeente Horst aan de Maas. Zo serveerden Riet Janssen van Janssen-Noy uit
Sevenum, Theo Clevers van Clevers IJssalons, voormalig wethouder en gedeputeerde Ger Driessen, wethouder
Ger van Rensch, Gerald van der Vrande van café-restaurant De Morgenstond in Griendtsveen en CDA-kamerlid
Raymond Knops een gerecht met de naam ‘Uiterste best’.

Meer zelfvertrouwen voor uw kind!

23(1'$*
GHFHPEHUDV
9ULMVWDDQGHOHYHQVORRSEHVWHQGLJHJH]LQVZRQLQJPHWJDUDJH
Luxe woning op riante kavel, plan Hof te Berkel

In januari starten weer 6 bijeenkomsten

WEERBAARHEIDSTRAINING (Rots en Water)

Michaële de Vreede; weerbaarheids-, beelddenktrainer, creatief therapeut
Meer info: www.zelfverzekerdkind.nl

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

Royaal wonen nabij het centrum
a/d Dr. van de Meerendonkstraat 2-b

In de kern van de gemeente Horst a/d Maas wonen, op loopafstand van winkels, restaurants en
terrassen? En toch vrij wonen? Dat kan!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vrijstaand woonhuis met garage en overdekt terras
Levensloopbestendig met slaapkamer en badkamer op de begane grond
2 ruime slaapkamers en een badkamer op de 1e verdieping
Royale bergzolder op de 2e verdieping
Hoogwaardige afwerking met optimaal isolatiepakket
Praktische woning, gebouwd onder hedendaagse architectuur
Onderhoudsvriendelijk en energiezuinig
Kavel oppervlakte ca. 379 m2
Inhoud woning ca. 760 m3
Op loopafstand van het centrum
Nabij diverse uitvalswegen (A73 en A67)

9UDDJSULMV€YRQ

Benieuwd naar deze woning? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linders
bouwbedrijf te Hegelsom, telefoon 077 - 398 33 14.
Of kom naar de open dag op zaterdag 13 december a.s. U bent van harte welkom!

=DWHUGDJGHFHPEHUDVXXUXXU

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

:
De 3Vrouwen bestaat 10 jaar

10% korting op het
sortiment
hele as
(behalve boeken)
25% korting
op de sieraden

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

sport 19
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Strijd verloren

SVEB vreest degradatie
Door: Geert Schatorjé , SVEB
Het is Sinterklaastijd en zo kon het gebeuren dat Tim Brouwers van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst, zondag 7 december zijn voetbalschoenen was vergeten mee te nemen naar sportpark De Oude
Linde in Well. Met spoed werden de schoenen in Well bezorgd zodat Tim om 14.30 uur aan de aftrap stond voor de
wedstrijd van SVEB tegen EWC.
De openingsfase van deze wedstrijd
was voor SVEB, dat met leuk voetbal
de aanval zocht. Echt gevaarlijk werd
het niet voor het doel van EWC-goalie
Jelle Martens. EWC wachtte rustig
af in de wetenschap dat de kansjes
vanzelf zouden komen. Al na tien
minuten ging het verdedigend fout
bij SVEB. Eén lange bal van EWC en
plots stond SVEB achterin tegen een
meerderheid van EWC-spelers. Het was
de eerste aanval van EWC en meteen
was het raak; 1-0 door Fay Storm.
Binnen een minuut had SVEB de zaak
weer in evenwicht. Een voorzet van
Giel Seuren werd door Rick Tissen
vallend binnengekopt. EWC ging voor
de tweede maal ten aanval. Minoun
Akrom schoot EWC vanuit een scherpe

hoek naar 2-1. In het restant van de
eerste helft werd het spelbeeld steeds
rommeliger en zakte de wedstrijd
naar een bedenkelijk niveau. In de
45e minuut ging het achterin dan
ook wederom fout. Zonder een
controlerende laatste man werd SVEB
simpel uitgespeeld en scoorde Koen
Stevens de 3-1.

Meer volwassen
Door enkele omzettingen in de
rust, speelde SVEB in de tweede helft
veel overtuigender en veel meer
volwassen dan in de eerste helft.
De van een blessure herstelde Sjors
Schatorjé ging als laatste man spelen
en Rick Tissen op rechts voorin. SVEB
trok de wedstrijd meer naar zich toe en

kreeg een makkelijk gegeven penalty.
Maar waar Joris de Mulder zijn andere
drie penalty’s in deze competitie
onberispelijk inschoot, moest hij
vandaag zijn meerdere erkennen in
de doelman van EWC. Tien minuten
later schoot EWC een vrije trap vanaf
25 meter op de buitenkant van de
kruising. Minoun Akrom schoot daarna
van de hoek van het strafschopgebied
op doel en omdat SVEB-doelman
Eef Goumans iedereen luidkeels tot
‘rust’ maande, trok iedereen zijn
been terug en verdween de bal in de
rechterbenedenhoek, eindstand: 4-1.
Met slechts één punt uit twaalf
wedstrijden lijkt voor SVEB de strijd
tegen degradatie reeds vóór de
winterstop verloren.

Verdiend verlies

Zure nederlaag voor Sporting
Door: Thijs Gerrits, Sporting ST
Het had de laatste overwinning moeten worden zo vlak voor de winterstop. Met drie punten zouden de heren
van het eerste elftal van Sporting ST op negentien punten uitkomen, waarmee ze zouden aansluiten bij de subtop
van de vijfde klasse F. Het mocht echter niet zo zijn. Met slecht spel en een veel gretiger Resia uit Wellerlooi, verloor
Sporting ST verdiend met 2-0.
De heren uit Swolgen en Tienray
leken bij het startsein van scheids
rechter Slaats nog moeite te hebben
met de gure weersomstandigheden
in Wellerlooi. Het spel was slap en de
thuisploeg maakte de dienst uit. Met
name de lange ballen vanuit de Resiadefensie zorgden voor het grootste
gevaar. Tegenover de vele kansjes
van de thuisploeg konden in de eerste
helft maar twee kansen voor Sporting
ST worden gezet. De eerste kans was
voor Bas van Aken, die op aangeven
van Sander Thijssen net niet het hoofd
tegen de bal kon zetten.

De tweede kans was voor Thijssen zelf.
De paal stond in eerste instantie in de
weg, in tweede instantie werd er hoog
overgeschoten.

Onterechte penalty
In de tweede helft daalde zowel
het kwik als het spel van Sporting ST
zowaar tot het vriespunt. Waar in de
eerste helft nog de nul kon worden
gehouden, was er nu geen houden
meer aan. Scheidsrechter Slaats
bestrafte een overtreding van Pim
Smits binnen het zestienmetergebied
zwaar en wees naar de stip.

Deze penalty werd benut.
De penalty was weliswaar onterecht,
de achterstand was dat niet. Een
kwartier voor het eindsignaal viel ook
nog de 2-0 waarna de wedstrijd gro
tendeels gespeeld was. Invallers Stan
Theeuwen en Mike Rutten deden nog
wat ze konden, wat leidde tot
een schot op de lat door Stan.
Het zat deze zondag allemaal niet
mee.
Met een terechte maar desalniet
temin erg zure nederlaag gaat Sporting
ST 1 de winterstop in, met zestien
punten op het scorebord.

Meterik wint spannende
pot tegen SVOC
Door: RKSV Meterik
In de heenwedstrijd was het eerste elftal van RKSV Meterik nog oppermachtig maar boog pas na een
ongelukkige 3-0 achterstand de wedstrijd om naar een 3-4 overwinning. Tegen het fysiek sterkere SVOC ’01 uit Oirlo
en Castenray was het ook deze keer tot de laatste minuut spannend. Meterik behaalde met het nodige geluk een
3-2 overwinning.
Meterik had vanaf de aftrap de
wedstrijd onder controle. Na een
kwartier stuurde Gert Jan Burgers op
fraaie wijze Dirk van Rengs de diepte
in. Deze scoorde heel beheerst 1-0.
SVOC speelde heel fel op de bal maar
werd niet gevaarlijk. Na een half
uur begon Huub Kleuskens aan een
rush. Hij werd in het strafschopgebied
gestopt door een SVOC-verdediger.
Deze keer legde de scheidsrechter
de bal wel op de stip. Dirk van Rengs
scoorde de 2-0. Al snel werd de
spanning in de wedstrijd teruggebracht
door Bart Jenniskens, die een vrije
trap langs de verkeerd opgestelde

muur schoot. Maar al snel werd de
marge hersteld. Vlak voor de rust werd
Kris Cuppen de diepte ingestuurd en
scoorde hij beheerst de 3-1.

Slecht uitverdedigen
Net als vorige week tegen Resia
liet Meterik zich ook deze wedstrijd te
gemakkelijk onder druk zetten door
slecht uitverdedigen en door niet op
balbezit blijven spelen. SVOC kreeg
steeds meer het initiatief: het kopte
eerst op de bovenkant van de lat en
schoot daarna rakelings voorlangs.
Een kwartier voor tijd leek de SVOCstorm geluwd, maar Giel Helligers

Oxalis komt tekort
tegen koploper
Door: SV Oxalis
Na de zeperd van vorige week was het eerste team van SV Oxalis
gebrand om zich zondag 7 december van de goede kant te laten zien.
Er stond echter een lastige wedstrijd op het programma tegen Flamingo’s
uit Mariahout, de koploper uit de overgangsklasse.
Oxalis begon de wedstrijd niet
geconcentreerd en kwam snel op
een 2-0 achterstand. Ondanks veel
mogelijkheden, duurde het acht
minuten voordat Marloes Beijers het
eerste doelpunt voor Oxalis aante
kende. Daarna namen de dames uit
Mariahout met twee afstandsschoten
meer afstand, 1-4. Toen brak een
periode aan waarin Oxalis beter uit
de duels kwam en ook slimmer met
de kansen omging. Merlet zorgde
met een afstandsschot en Elise met
een doorloopbal en een afstands
schot dat de stand weer in evenwicht
kwam, 4-4. Nadat Flamingo’s de 4-5
had gemaakt, wist Bo met een fraai
afstandsschot de ruststand op 5-5 te
zetten.
De tweede helft was een kopie
van de eerste helft. Flamingo’s begon
beter en kwam meteen weer op voor
sprong. Elise maakte gelijk voor Oxalis,

6-6, maar daarna nam Flamingo’s met
drie doelpunten afstand. Na een time
out, waarin Oxalis opdracht kreeg om
fanatieker de laatste periode in te
gaan, feller op de bal en fysieker in de
duels te zijn, ging het beter. Michelle
scoorde uit een wegtrekbal, maar
Flamingo’s schoot van afstand ook
weer raak, 7-10.
Het spel ging steeds beter en
er kwamen ook betere kansen. Bo
scoorde een mooie kleine kans maar
Flamingo’s schoot meteen weer raak,
8-11. Elise wist te scoren maar weer
wist Flamingo’s de voorsprong op
drie punten te houden, 9-12. Met nog
5 minuten op de klok zette Marloes
Cox de marge op twee. Met enkele
verse krachten werd het eindoffensief
ingezet. In de laatste minuut schoot
Michelle nog de 11-12 door de korf,
maar de tijd was te kort om het eer
ste punt binnen te halen.

Maas nieuwe
hoofdtrainer Sparta
Na twee weken als ad interim trainer bij het eerste elftal van
voetbalvereniging Sparta ’18 is Bob Maas benoemd als hoofdtrainer van
de Sevenumse club. Hij wordt daarmee de derde hoofdtrainer van het
team dit jaar.
In de zomer moest Sparta ’18
haastig op zoek naar een nieuwe
trainer, toen Ralf de Haas plotseling
overstapte naar voetbalvereniging
Roda JC uit Kerkrade.
Bart Denissen uit Heijen werd
toen aangetrokken als trainer voor het

nieuwe seizoen. Onlangs scheidden
echter ook de wegen van Denissen
en Sparta.
De voetbalvereniging is met Bob
Maas een dienstverband overeen
gekomen tot en met het seizoen
2015-2016.

Wil jij op een speelse manier kennis maken
met de zwemsport en bezit jij diploma B en/of C?
Ben je iets ouder en wil je weer gaan zwemmen, dan mag je komen
en hoef je ook niet met het sterrenplan te starten.
Wij vinden wel een leuke groep waar je kunt instromen.
Mocht je ook willen zwemmen op donderdag, dan kun je baantjes
trekken op eigen niveau van 14.00 tot 15.00 uur.
Heb je schoolgaande kinderen, dan ben je op tijd thuis.
Schrijf je nu in voor het

kreeg van de Meterik-verdediging
alle ruimte en kon heel eenvoudig
de 3-2 binnenschieten. Vervolgens
was het bibberen voor de groenwitte
supporters. Ook de scheidsrechter
kreeg steeds meer moeite om het
schimmenspel te volgen en gaf
onnodig veel gele kaarten. Meterik was
toch weer het gevaarlijkste. Dirk van
Rengs bereikte Kris Cuppen met een
voorzet en deze kreeg alle kans om
de bal goed klaar te leggen maar hij
schoot vervolgens vlak voorlangs. Ook
Bart Houben en Tom Verbong dachten
de wedstrijd te beslissen, maar ook zij
waren niet succesvol.

STERRENPLAN
DIPLOMAZWEMMEN
MASTERSWIMM
10 januari 2015 starten we met een nieuwe groep
en er zijn nog plaatsen! (Je mag eerst 3 keer proberen.)
Voor vragen neem kontakt op met Liesanne Janssen
l.bevort@hotmail.com of opleiding@hzpc-horst.nl

zwemmen gezond sportief leerzaam!!!
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Kampioenen SV Lottum
De F1 en B1 van SV Lottum zijn beiden ongeslagen kampioen geworden in de najaarsreeks. In een
seizoen waarin ze alle wedstrijden hebben gewonnen, werd er op los gescoord. De F1 maakte 62 doelpunten
in zeven wedstrijden en het team kreeg slechts vier goals tegen. De B1 scoorde 49 keer in acht wedstrijden
en kreeg zeven doelpunten tegen.

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als
werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We
proberen je méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in
je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je
gerichte coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de

vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen
vind je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en
ons bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Reachtruckchauffeur – Vac.nr. 104704

Je laadt, lost en verpakt goederen en maakt orders verzendklaar. Je
zorgt voor orde en netheid in het magazijn. Je beheerst de Duitse
taal, hebt een geldig reachtruckcertificaat en kunt een VOG overleggen.

Logistiek Medewerker AGF – Vac.nr. 104705

Je lost vrachtwagens met behulp van een EPT, pickt orders, scant en
verplaatst producten. Je bent communicatief vaardig, toont initiatief
en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.

Zelfstandig Kraamstallenmedewerker – Vac.nr. 104623

Je begeleidt geboorte, controleert en behandelt zeugen en biggen
(denk hierbij aan castreren, couperen en enten). Je hebt een afgeronde MBO opleiding en ervaring in de varkenshouderij.

BSV Limburgia/Kamerland

Wittenhorst speelt gelijk
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Op het laatste moment moest Wittenhorst-trainer Jan Lauers nog dubben over zijn opstelling. Door blessures
moest hij noodgedwongen enkele omzettingen doorvoeren. De aanvoerder van het eerste elftal, Daan Hendriks,
kon toch niet spelen en op de training van vrijdag kwam Bart Spreeuwenberg niet ongeschonden uit de strijd.
Bart Zanders nam de plaats van
Bart over en Jordi Janssen was de
stand-in van Daan. Beide spelers
deden het voortreffelijk in de wed
strijd zondag 7 december tegen BSV
Limburgia/ Kamerland uit Brunssum.
Ook voortreffelijk was de openingsfase
van Wittenhorst. De aanhang kon al in
de 4e minuut juichen toen Rob Zanders
zich losmaakte van zijn bewaker.
De pass op Jeffrey Spee zette deze
vrij voor de doelman, die machteloos
was tegen deze inzet, 1-0. Wittenhorst
bleef de toon zetten. Nu leek Rob
Zanders te gaan scoren. De lobbal over
doelman Randy van Haren leek succes
te hebben, maar ging net over.

Aan de andere kant kreeg
Limburgia het geluk wel. Uit een hoge
voorzet in de 16e minuut verkeek
doelman John Tissen zich en zo kon
Bjorn Souren doeltreffend inkoppen,
1-1. Dat was een slecht moment voor
Wittenhorst, onrust sloop in de ploeg.
Er was nog één mogelijkheid. Rob
Zanders lanceerde Bram Rubie die net
langs mikte.
Na de pauze maakte Wittenhorst
wederom de meeste aanspraak op
een doelpunt. In de 65e minuut zette
Jordi Janssen voor en verschalkte de
inkomende Lars Blenckers de doelman,
2-1. Limburgia vocht zich toch weer in
de wedstrijd en was via de gevaarlijke

Imad Tini dicht bij succes. Wittenhorst
bleef over het algemeen de gevaarlijk
ste ploeg. Een kwartier voor tijd leek
het zijn slag te kunnen slaan, maar
de inzet van Marc van Rens werd niet
bekroond.
Geheel onnodig kwam toch nog
de gelijkmaker. Uit een vrije trap van
Jordi Orbons verdween de bal tot
ontzetting van Wittenhorst in het doel.
Niemand kon de bal een andere rich
ting geven, 2-2. De thuisploeg kreeg in
de slotfase nog tot tweemaal toe een
mogelijkheid, maar de schoten van
dichtbij troffen geen doel. Wittenhorst
moest zich tevreden stellen met dit
gelijkspel.

Bedrijfsleider Sierteelt – Vac.nr. 104702

Je geeft leiding aan productiemedewerkers en stuurt het teeltproces
aan. Je spit en freest de grond met behulp van een tractor en lost
storingen op aan machines. Je hebt leidinggevende ervaring, hebt
een spuitlicentie en kent het teeltproces.

Bedrijfsleider / Assistent Teeltchef – Vac.nr. 104671

Je geeft leiding aan personeel door ze te controleren, corrigeren en
motiveren. Je maakt personeelsplanningen, zorgt voor een efficiënte
werkwijze en vervangt de teeltchef bij afwezigheid. Je steekt graag
zelf je handen uit de mouwen.

Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar:
horst@ab-werkt.nl.

Damesvoetbalteam in het nieuw
Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83 | www.ab-werkt.nl

Het damesvoetbalteam van RKSV Melderslo is van nieuwe trainingspakken voorzien. Onlangs werden
deze door Erik Jansen van café De Lange uit Horst overhandigd. Samen met de sponsor, het kader en de
dames werd daarna alles op de foto vastgelegd. Met een 1-1 gelijkspel konden de dames direct wat terugdoen richting de sponsor.
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Gelijkspel voor
Melderslo
Door: RKSV Melderslo
Het eerste elftal van RKSV Melderslo speelde zondag 7 december
tegen SV Leunen. In de 4e minuut van de wedstrijd krijgt Melderslo al
een vrije trap. Bart Teeuwen legt aan, maar zijn snoeiharde schot gaat
voorlangs.

Meterik A1 kampioen
Het team van RKSV Meterik A1 is kampioen geworden in de tweede klasse najaarsreeks. Het elftal won
onlangs de wedstrijd tegen SV Merselo met 3-6 . Het komt volgens de voetbalvereniging niet zo vaak voor
dat een A1 kampioen wordt in de tweede klasse.

Hegelsom F1 herfstkampioen
Door: VV Hegelsom
Het F1-team van VV Hegelsom is herfstkampioen eerste klas geworden. Het team won zaterdag 29 november
van RKVV Montagnards uit Bergen.

Een opwarmertje, want dat
kunnen de toeschouwers gezien de
kou deze middag wel gebruiken.
Het publiek moet echter tot de 25e
minuut wachten voordat ze de han
den flink op kan warmen.
Stan van de Pas besluit te begin
nen aan een mooie slalom.
Hij slingert zich om diverse spelers
alsof het vlaggetjes in de sneeuw
zijn. Als hij dan ook nog de keeper
omspeelt en de bal beheerst met
links in het doel werkt, wordt dit
doelpunt onder luid applaus van het
thuispubliek ontvangen; 1-0 en wat
een schitterend doelpunt. Melderslo
behoudt een veldoverwicht, maar
echte grote kansen levert dat niet
meer op in de eerste helft. Op het
moment dat de meeste toeschou
wers al lekker aan de thee of koffie
zitten weet Melderslo nog een dot
van een kans om zeep te helpen.
De doorgebroken Bart Verheijen
weet oog in oog met de keeper van
Leunen de bal niet tegen te touwen
te werken en de inglijdende Jeroen

Gubbels tikt de bal vervolgens in
het zijnet. Na de verloting van de
wedstrijdbal door Sinterklaas begint
de tweede helft nog slechter dan dat
de eerste helft eindigde, tenminste
wat het weer betreft. Wat een kou.
In deze tweede helft is het Leunen
dat het betere van het spel heeft.
Maar het creëren van kansen valt
ook Leunen zwaar deze middag.
Verder dan enkele mogelijkheden en
een mooi genomen vrije trap komen
de oranjehemden dan ook niet.
Melderslo loopt met name achteruit
en gokt op de counter. Uitgespeelde
kansen levert deze tactiek voor de
thuisploeg niet op. Het lijkt of er deze
middag meer dan 60 seconden in
een minuut zitten. Maar uiteindelijk
fluit de goedleidende scheidsrech
ter na 90 minuten en wat extra tijd
voor het einde. Melderslo is blij
met de behaalde drie punten. Met
een puntentotaal van negentien uit
twaalf wedstrijden wordt uitgekeken
naar een mooie tweede helft van de
competitie.

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

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
De ploeg die deze wedstrijd zou
winnen was herfstkampioen. Hegelsom
was de eerste helft de betere ploeg
en het samenspel was duidelijk te
zien. Montagnards werd steeds meer
overklast en een doelpunt kon niet
uitblijven. In de twaalfde minuut werd
een goede aanval opgezet waardoor
de spits vrij voor de doelman kwam en

deze kans goed afronden, 0-1. Tot de
rust bleef het deze stand.
Na de rust kwam Montagnards
goed terug. Maar na achttal minuten
kreeg Hegelsom weer de overhand.
Na een counter over links kwam de
linksbuiten vrij en schoot toen laag en
hard binnen, 0-2. Toen was het gedaan
met Montagnards en konden ze de

wedstrijd rustig en bekeken uitspelen.
Na het laatste fluitsignaal van de
goede fluitende scheidsrechter kon het
kampioensfeest beginnen.
Het team heeft negen wedstrijden
gespeeld, waarvan acht gewonnen
en een gelijk gespeeld. In totaal heeft
het team 25 punten verdiend en een
doelsaldo van 34-9.

Nieuwe hoofdtrainer SV Lottum
Noud Janssen wordt met ingang van het nieuwe seizoen de nieuwe hoofdtrainer van SV Lottum. Hij volgt
daarmee John Klaassens op die drie jaar werkzaam is geweest bij de club uit Lottum.
John Klaassens uit Leunen vertrekt
aan het einde van dit seizoen als
hoofdcoach. In de periode dat hij
er werkzaam was, is het team na
een promotie uitgegroeid tot een
stabiele vijfdeklasser die in de top
van de ranglijst is terug te vinden.
Momenteel staat het team op de
derde plaats.
Zijn opvolger Noud Janssen is een

voormalig Nederlands profvoetballer.
Hij speelde vanaf 1975 negen seizoe
nen voor MVV. Hij maakte daar voorna
melijk als verdediger en middenvelder,
meerdere promoties en degradaties
mee. Na zijn actieve loopbaan werd
Noud trainer van respectievelijk het
reserveteam van hoofdklasser
SV Venray, SV Leunen, SSS’18 en RKVV
Fiducia. Janssen bracht SV Leunen naar

de derde klasse en SSS’18 van de
vierde naar de tweede klasse. Dit
laatste leverde hem in het seizoen
2007-2008 de trofee Beste trainer in
het Land van Cuijk op. Daarna was
hij drie jaar trainer van SV Ysselsteyn.
Ook dit team maakte hij kampioen.
Hierna tekende Janssen bij
VV Holthees-Smakt waar hij nu,
na twee jaar, vertrekt.

gaat verhuizen
VANAF VRIJDAG 12 DECEMBER ZIJN WIJ
GEVESTIGD AAN DE KERKSTRAAT 13B IN HORST
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va
VRIJDAG 12 DECEMBER van 10.00 tot 17.00 uur
R
ZATERDAG 13 DECEMBE van 11.00 tot 17.00 uur
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KOOGRESTING
INGENSHO
10%OPOALPLEESIN
RL
ERADEN
TENTIE
T EEN LEUKE AT
EN VOOR ELKE KLAN

Kerkstraat 13b, 5961 GC Horst tel.: 077 3971035

Beau Belle
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Citaverde by Night
Op het Citaverde College in Horst vindt van 15 tot en met 19 december
een themaweek plaats met allerlei activiteiten. Op woensdagavond 17
december organiseert de school een theateravond in combinatie met een
dienstenveiling waarvan de opbrengst naar Stichting Nativitas gaat.
De theateravond wordt aange
kleed met verschillende optredens van
leerlingen en medewerkers. Enkele van
deze optredens worden ook geveild
aan het publiek. Voor de veiling bieden
de leerlingen, docenten en ouders van
het Citaverde ook diensten of produc
ten aan voor geld. Er kan geboden
worden en de hoogste bieder ontvangt
de dienst. De opbrengst gaat naar

Stichting Nativitas uit Horst. Deze stich
ting ondersteunt de kindertehuizen van
mevrouw Colson op het Indonesische
eiland Flores. De zaal is om 19.00 uur
geopend en het programma begint om
19.30 uur. Kaarten voor de avond zijn
te bestellen via het servicepunt van
de school op 077 398 16 20 of via een
e-mail naar Herman Vermazeren op
h.vermazeren@citaverde.nl

Tuigfest
in OJC Niks Horst
OJC Niks organiseert op zaterdag 13 december een avond gevuld met
bands die de bezoekers komen vermaken met een stevig potje drums,
gitaren en ander muzikaal geweld. De deuren openen om 20.30 uur.
Op deze avond betreden vier
bandjes het podium. Een van hen
is Running Out, een groep van vijf
afkomstig uit Brabant. Ze omschrijft
zich als ‘angry, pissed off and in
your face’. Op internationale shows
in België en Duitsland speelden ze
samen met Lifeless, No Turning Back,
Glory en Risk It. Het driekoppig gezel
schap uit Aarle-Rixtel met de naam

Mooon speelt catchy liedjes in het
genre van psychedelic garage blues.
De enige Horster band van de avond
is Maniac Forces die krakende trash
metal brengt. Young and Damaged
komt eveneens uit Brabant. Dit duo
uit Deurne speelt hardcore-punk met
enkel een drumstel en gitaar
en omschrijft zichzelf als ‘bruut,
meedogenloos en ready for the kill.’

Goedkoopje zamelt geld in
voor Kika
Joyce (9) en Rob (10) uit Grubbenvorst hoorden ongeveer een jaar geleden van een dorpsgenootje van
3 jaar met leukemie. Zij startten toen een inzamelingsactie voor stichting Kinderen Kankervrij (Kika).
Ze bouwden de garage van oma daarvoor om tot een winkeltje met de naam Goedkoopje. De afgelopen tijd
waren de kinderen druk met het maken van flyers en het inzamelen en verkopen van tweedehands
spulletjes. Woensdag 3 december kwam Bart van de Ven van stichting KiKa dan ook een cheque van
246,70 euro in ontvangst nemen.

Internationale
Menwedstrijden Horst
zoekt

Vrijwilliger m/v

voor het onderhoud en de content van
Website, Facebook en Twitter
Wij vragen een zelfstandige, creatieve,
enthousiaste vrijwilliger. Wij bieden veel
vrijheid en samenwerken in een leuk team.
Info: Jan van Schaik / 06 53290583

22 december • Parkhotel Horst

BS Morgen organiseert in samenwerking met Ut Glaze Hoês in Horst op
maandag 22 december het Serious Business Experience Event voor hun
goede doel, Stichting Vrienden van Hospice Horst aan de Maas.

Bent u klaar voor 2015?
Laat u tijdens het business event inspireren door gastsprekers
Marjolein Bongers van House of Social Media en Richard Habets,
die ons meeneemt in de wereld van succesvol innoveren. Door middel
van Meet & Match-tafelsessies waarbij verbinden centraal staat, is er
voldoende tijd om te netwerken. Deze sessies worden gevolgd door een
minibeurs en een gezamenlijke ondernemerslunch. Burgemeester
Kees van Rooij spreekt de aanwezigen ook nog even toe. Van deze
ochtend worden door Omroep Reindonk live-radio-opnames gemaakt.

Meer informatie

Serious Business Experience wordt mede mogelijk gemaakt:

BS Morgen

Kempen Communicatie

Centrummanagement Horst

René Luijten

Evenementenhal Venray

Summa Adviesgroep BV

Parkhotel Horst

Business Manager

ICH Industriele club Horst

Natuurlijk Ondernemend

Ut Glaze Hoes

M 06 - 29 400 683

BMS Video producties

E-relatiegeschenken

vierkanteogen.tv

BS Morgen

Meld je nu aan voor dit evenement op www.bsmorgen.nl

van Well
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15 VRAGEN

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

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Joyce Peters
18 jaar
Swolgen
Avans Breda,
Verpleegkunde

Waar ben je trots op?
Ik ben trots op de dingen die ik nu
allemaal doe en heb. Ik doe een leuke
studie, namelijk verpleegkunde bij
Avans in Breda. Ik heb vorig jaar mijn
rijbewijs gehaald en twee jaar geleden
mijn havo-diploma. En ik heb een leuke
familie, leuke vriendinnen en een lieve
vriend, Dennis. Dus alles bij elkaar ben
ik er erg trots op dat ik daarvan mag
genieten.
Waar en wanneer voel je je echt
thuis?
Wanneer ik ’s avonds na een lange
week school lekker op de bank lig. Het
verstand kan dan op nul en ik hoef
nergens meer aan te denken.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou graag in een hele mooie blauwe
zee met vissen duiken. Ik heb nog nooit
gedoken, maar het lijkt me supervet
om te doen. Ook lijkt het me leuk om

een keer met dolfijnen te zwemmen
en om ondanks mijn hoogtevrees ooit
parachute te springen.
Wat is je favoriete moment in de
week?
Dat is absoluut het weekend. Dan ben
ik namelijk klaar met school en kan ik
leuke dingen doen. Meestal ga ik wat
doen met vriendinnen en op zondag
een wedstrijd voetballen. Ook werk ik
in het weekend. Dit is niet het leukste
om te doen, maar ja, het geld moet
ook binnenkomen.
Ik kan niet zonder …
Eten, ik heb altijd zin in eten. Vooral
het avondeten vind ik echt lekker. ‘s
Morgens kan ik echt al uitkijken naar
het eten van ’s avonds. Van mijn lieve
vriendinnetjes Guusje en Anne heb ik
dan ook de bijnaam lintworm gekre
gen, omdat ik zo veel kan eten en ze
niet begrijpen waar het allemaal blijft.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
In april afgelopen jaar ben ik gestopt
met de studie logopedie die ik toen
deed. Ik was al twee maanden aan
het twijfelen of ik de studie nu echt
leuk vond, maar ging met tegenzin

aan
Joyce Peters
eigenschappen vind je leuk?
Ik vind het vreselijk als mensen alleen
aan zichzelf denken en alles puur voor
zichzelf doen. Wat ik leuk vind aan
mensen is als ze lekker gek kunnen
doen en spontaan zijn. Als ze bijvoor
beeld een saaie avond tegemoet gaan,
een uur later allemaal dingen gepland
hebben. Dat vind ik echt leuk aan
mensen!
Wat is jouw belangrijkste goede
daad geweest?
Op woensdagmiddag ging ik altijd
naar mijn oma toe. Eerst gingen we
dan spelletjes spelen, daarna tv kijken
en kletsen en ’s avonds lekker frietjes
eten. Oma vond dat altijd heel erg leuk
en vertelde dit enthousiast tegen de
rest van de familie. Ik vind het leuk dat
je dit als kleinkind kunt doen en je oma
er zo van kan genieten. Tegenwoordig
ga ik nog steeds zo vaak mogelijk op
woensdag naar oma. Helaas lukt het
niet iedere week, maar ik probeer het
zo vaak mogelijk.
Wat zou je willen veranderen aan
naar school. Toen heb ik de beslissing
jezelf?
genomen om te stoppen en ik heb daar Ik zou graag wat zekerder van mezelf
zeker geen spijt van. De studie die ik nu worden. Ik twijfel vaak of ik iets kan.
doe, vind ik heel erg leuk en gaat goed. Voordat ik iets ga doen, heb ik de
Wat voor reis zou je ooit willen
mening van anderen al in mijn hoofd
maken?
bedacht, waardoor ik ga twijfelen en
Ik zou graag een wereldreis willen
niet meer alles durf.
maken. Het liefst zou ik dan drie maan Gevoel of verstand?
den naar Amerika gaan. In drie maan
Gevoel. Ook al heb je iets helemaal
den kun je toch al veel zien en ik zou
goed uitgedacht, als het niet goed
dan graag door de verschillende staten voelt, moet je het niet doen. Als je het
reizen en de grote steden bezoeken.
toch doet zonder dat je er een goed
Wat deed je als kind het liefst?
gevoel bij hebt, is dat niet fijn. Het is
Buiten spelen met opa, opa helpen in
veel fijner om er een goed gevoel bij
de schuur, opa helpen met de geitjes,
te hebben.
knommelen met opa. Zelfs als opa
Aantrekkelijk of intelligent?
het kruis van Jezus ging verzorgen,
Het liefst zou ik een combinatie willen,
dan ging ik mee. Desnoods kon ik de
maar als ik moet kiezen zou ik toch
grond aanstampen, als het maar iets
voor aantrekkelijk gaan. Dit is toch het
was. Zodra ik niks had, was ik bij opa
eerste wat je van iemand ziet, want
te vinden.
dat beslist toch. Intelligent is ook wel
Waar geef jij je laatste 50 euro aan uit? belangrijk, maar als je niet intelligent
bent, heb je wel vaak wat om te
Aan een leuke avond met vriendin
lachen.
nen. We zouden dan beginnen op de
Zonsopgang of zonsondergang?
bank met wat lekkers erbij en daarna
Zonsondergang, omdat dit heel erg
uitgaan en er een leuke lange avond
mooi is. Ook is dan het einde van de
van maken.
dag en kun je nog een leuke avond
Aan welke karaktereigenschappen
tegemoet gaan.
van anderen erger je je en welke

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

Dikkie Dik
December is de maand
waarin mensen zich volproppen met pepernoten, kerststollen en oliebollen. Deze
vraatzucht is ook overgeslagen
op onze rode kater.
De laatste tijd verkeert hij
het merendeel van de dag in
diepe coma. Normaal schrikt hij
al op als bij de buren een
blaadje van de boom valt. Nu
zou hij zelfs doorslapen als het
huis instort. De reden van het
passieve gedrag is dat al zijn
slachtoffers zich verstopt hebben
voor de kou in holen diep onder
de grond of gevlucht zijn naar
warme landen. Hij verveelt zich
enorm. Behalve abnormaal veel
slapen, bunkert meneer ook
verwonderlijk grote hoeveelheden kattenvoer naar binnen.
Hierdoor is hij getransformeerd
in een soort Dikkie Dik 2.0.
Kattenvoer vind ik maar een
rare bedoeling. De brokjes van
tegenwoordig hebben de vorm
van kleine visjes, hoe ironisch.
Dan geven ze het nog een naam
die een toiletverfrissergeur niet
zou misstaan, zoals Ocean
Sensations. Maar het voer in blik
is nog erger. Op het etiket staat
zo’n beest dat een gekke bek
trekt waarvan ik niet wist dat
katachtigen daartoe in staat
waren. Daarnaast vergen de
metalen blikjes zwarte magie
om ze te kunnen openen.
De geur die ontsnapt als je
de deksel er alsnog af krijgt, is
als een terroristische aanslag op
je neusvleugels. Het ruikt naar
een dodelijke mengeling van
oude vuilniszakken en griesmeelpap met klonten, waarvan
je gegarandeerd over je nek
gaat. De kabeljauw en sardine
waarvan beweerd wordt dat ze
erin zitten, zien er wel een
beetje anders uit dan die tussen
de ijsklontjes liggen van de
viskraam op het kerkplein in
Horst. Het lijkt meer op stoofvlees voor astronauten.
Toch valt onze rode kater
telkens bijna om van blijdschap
als hij deze smurrie in zijn bakje
vindt. Of hij kan gewoon goed
toneelspelen. In ieder geval heb
ik diepe respect voor dat dier.
Rosanne

VANAF 12 DEC
1 OF 2 STUKS = 25%
3 OF MEER = 40%
KORTING

12 &13 DEC

10% EXTRA
KASSA KORTING

VROUW
WO M E N ’ S

W E A R

van Well

STERK
in winterkorting

24

Voor de kerst nog een
nieuwe TV in huis!
En … 4 weken omruilgarantie!
bovenaanzicht

1399
48 inch = 121 cm
Full HD Curved design
Smart TV / Smart Hub
Bedien de TV via je stem
600 Clear Motion Rate vloeiende beeldweergave

3D CURVED SMART LED TV

LAAGS
PRIJS V TE
NEDER AN
LAND!

899

UE48H6800

4 weken omruilgarantie op alle tv’s!
Maxwell wil dat u jarenlang plezier heeft van uw nieuwe TV. Vindt u binnen 4 weken na aankoop
het beeld nog steeds te groot, of kunt u niet wennen aan de nieuwe functies? Maak dan gebruik
van onze omruilgarantie. Zoek een andere TV uit.
Is de TV van uw keuze goedkoper, dan krijgt u het prijsverschil uiteraard terug!
De beste service, daar staan we voor!
Actie geldig t/m 25 december 2014

BESTEL DIRECT:
077-3983021 of op www.maxwell.nl
Voor 17:00 uur besteld, morgen in huis!
Winkel bij u in de buurt: Horst Hoofdstraat 25
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Kerst in de Peel
De eerste editie van kerst in de Peel vindt plaats op zaterdag 20 en zondag 21 december. Kerst in de Peel wordt
op vier locaties in en rondom Griendtsveen gehouden: het Toon Kortoomspark, de Sint Barbarakerk, herberg de
Morgenstond en bij Natuurpoort de Peel in Deurne.
In de Sint Barbarakerk in
Griendtsveen leest oud-journalist Ed
van de Kerkhof voor uit het werk van
Antoon Coolen. De voordracht omvat
sfeeromschrijvingen van de winter in
de Peel uit de boeken Peelwerkers, Het
Donkere Licht en Kinderen van ons Volk.
Hoogtepunt wordt het verhaal van de
tocht van Jozef en Maria naar Betlehem

zoals dat door Antoon Coolen in de Peel
werd gesitueerd. Het voorlezen start
dagelijks om 15.00 uur en wordt elk
uur herhaald tot 19.00 uur. In herberg
De Morgenstond vertelt Gebbel de
Turfsteker kerstverhalen. Ook staan er
rondom de herberg kraampjes en kun
nen wandelingen gemaakt worden. Op
de andere locaties wordt onder andere

muziek verzorgd, zijn er proeverijen en
een levende kerststal. Ook worden kerst
decoraties getoond en kunnen deelne
mers lopen door het kerstverhaal. Voor
de kinderen zijn er spelletjes en dieren.
Het evenement is beide dagen van
14.00 tot 20.00 uur. Tussen de locaties
rijdt een huifkar. Ook kan men via een
korte wandelroute de locaties bereiken.

Jaarlijks kerstconcert
Het Grubbenvorster mannenkoor verzorgt op maandag 17 december haar jaarlijkse kerstconcert in de kerk van
Grubbenvorst. Het concert begint om 20.00 uur.
Naast het optreden van het
Grubbenvorster mannenkoor zijn er
ook gastoptredens geregeld.
Vocal group In the Mood uit Venlo

treedt op onder leiding van Marianne
Maessen-Scherjon en Strijkorkest
Animato laat daarna haar muzikale
klanken horen. Geert Verhallen

begeleidt het geheel op orgel en
piano, terwijl de muzikale leiding in
handen is van dirigente Oksana BosBaljva.

Harmonie organiseert kerstmarkt
Koninklijke Harmonie Unie Sevenum organiseert op zondag 14 december tussen 12.00 en 17.00 uur een kerstmarkt in het centrum van Sevenum. De opbrengst van de markt komt geheel ten goede aan de harmonie. Hiervan
worden nieuwe benodigdheden, zoals instrumenten, gekocht.
Op de kerstmarkt staan stands met
onder andere tweedehands kerstartike
len, boeken en gezelschapsspellen. Ook
kan men er terecht voor versnaperingen
zoals versgebakken wafels, chocomel,

soep en broodjes worst. De producten
zijn te danken aan diverse sponsoren
of zijn gemaakt door leden van de
harmonie. Daarnaast is er een levende
kerststal en uiteraard mag de Kerstman

niet ontbreken. De (jeugd-)leden van
de harmonie verzorgen de muziek
tijdens de kerstmarkt. Voor extra kerst
muziek kunnen bezoekers van 15.00 tot
17.00 uur terecht in de kerk.

Egelsheim zingt op kerstavond
Gemengde zangvereniging Egelsheim uit Hegelsom luistert op kerstavond, woensdag 24 december de woorden gebedsdienst op in de Sint Hubertuskerk in Hegelsom. De dienst begint om 22.00 uur.
De leden van de zangvereniging
zingen de Sint Canisius-Messe, met uit
zondering van het Sanctus Benedictus,

omdat er in de kerk geen Eucharistie
wordt gevierd.
De kerk wordt versierd en de

zangvereniging zorgt met bekende en
nieuwe kerstliedjes voor een afwis
selde dienst.
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Met Egbert Derix

Iain Matthews in
Cambrinus
De Britse muzikant Iain Matthews speelt op zondagmiddag
14 december in Café Cambrinus in Horst. Hij begint om 16.00 uur
en brengt uitsluitend solowerk ten gehore.
Matthews, die sinds 2001 in
Horst woont, wordt bij het optreden
begeleid door dorpsgenoot en pianist
Egbert Derix. De twee namen samen
al diverse cd’s op. De carrière van
Matthews begon in de vroege jaren
zestig toen hij onderdeel was van
diverse lokale amateurbands. In 1966
verhuisde hij naar Londen en werd hij
lid van de band Pyramid. Die verliet
hij een jaar later weer voor de folkrockband Fairport Convention.
Niet veel later raakte hij gefasci

neerd door Amerikaanse singer-song
writers en ging hij in 1969 uit de band
om zijn eigen op te richten: Matthews
Southern Comfort. Met deze groep
scoorde hij een wereldhit met het
nummer Woodstock. Niet lang daarna
begon de muzikant zijn solocarrière
en verhuisde hij naar Los Angeles
waar hij 28 jaar lang bleef wonen en
werken. In die tijd richtte hij ook het
bekende collectief Plainsong op. Het
oeuvre van Matthews omvat anno
2014 meer dan vijftig albums.

Try-out

Lachen met Speelman
en Speelman
Het duo Speelman en Speelman staat zondag 14 december in
’t Gasthoês in Horst. Deze try-out van hun voorstelling Lach het weg
begint om 20.00 uur.
Speelman en Speelman, twee
broers uit Haarlem, zijn al ruim 10
jaar actief in de Nederlandse cabaret
wereld. In 2005 werden ze tweede op
het Amsterdams Kleinkunst Festival,
ze speelden op het Oerol Festival en
in het Amsterdamse Vondelpark en
in 2010 brachten ze zelfs een eigen
cd uit. In het radioprogramma van

Giel Beelen hebben ze wekelijks de
rubriek Weekie, wat een weekie.
Alleen muziek en humor kunnen
ons redden, is het standpunt van de
gebroeders Speelman en Speelman.
Ook in dit programma proberen ze
met mooie liedjes en absurde scènes
en een flinke dosis humor de wereld
om hen heen te begrijpen.

zondag 14 december

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl

mooi haar

STERK
(077) 398 42 20

SPEELMAN EN
SPEELMAN
Lach
het weg
try out

www.vanwellschilders.nl

winter sale

Alle dames- en
herenschoenen 50% korting*
*m.u.v. nieuwe collectie

volg ons ook op

Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
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Wilhelminaplein Horst

Opening ijsbaan met
ijsdanseressen en ijshockeyers
De ijsbaan op het
Wilhelminaplein in Horst wordt
vrijdag 12 december om 19.00 uur
geopend. Tijdens de opening in het
centrum treden elegante ijsdanseressen uit Grefrath en stoere ijshockeyers uit Geleen op.
In hartje Horst kan vanaf zaterdag
13 december weer volop geschaatst
worden. Dit jaar is de bijna 500 vierkante
meter grote ijsvloer voorzien van een
overkapping, waardoor onder alle weers
omstandigheden geschaatst kan worden.
De officiële opening vindt plaats
op vrijdagavond 12 december om
19.00 uur. Het paviljoen en de ijsbaan
zijn dan geopend voor donateurs en de
ruim tweehonderd sponsoren. Stichting
IJsbaan Horst wordt gesteund door het
bedrijfsleven van Horst aan de Maas
maar ook verenigingen en particulieren
zijn sponsor van dit winterevenement.
De opening is door publiek bij te
wonen vanaf de boarding van de ijs
baan. Traditionele ijsdansers uit Grefrath
laten het publiek hun ‘kuren’ op het ijs
zien. Dit jaar worden zij aangevuld met
extra spektakel uit het zuiden:
de Limburg Eaters geven een ijshockey

Kennismaking

In gesprek
met
kapelaan
Ragel
De parochie in Sevenum en
kapelaan Terrence Ragel hebben
de handen ineen geslagen.
Terrence Ragel is afkomstig uit Sri
Lanka. Op dinsdag 16 december
wordt met hem en met Sri Lanka
kennisgemaakt in het
Parochiehuis in Sevenum.

Parochie Sevenum

demonstratie op het Horster ijs.
Vanaf volgende week wordt de
ijsvloer ook gratis beschikbaar gesteld

voor het ‘schoolschaatsen’. Leerlingen
uit groepen 6,7 en 8 van de basisscho
len uit Horst aan de Maas mogen dan

de ijzers onderbinden voor een kennis
making met de ijsvloer. Kijk voor meer
informatie op www.ijsbaanhorst.nl

De katholieke kerk wordt steeds
kleiner in Europa. In steeds meer
parochies loopt het kerkbezoek
terug, met alle gevolgen van dien:
er zijn minder geestelijken en vrij
willigers, kerken sluiten en parochies
worden samengevoegd.
Volgens de organisatie is er
wereldwijd echter geen sprake van
devaluatie van het katholieke geloof.
Daarom reiken priesters uit andere
landen de helpende hand aan paro
chies hier.
De kennismaking met kapelaan
Ragel begint om 20.00 uur.

Onze openingstijden tijdens
de feestdagen
Maandag 22 december
8.00 – 17.00 uur
Dinsdag 23 december
8.00 – 17.00 uur
Woensdag 24 december
8.00 – 13.00 uur
1e en 2e kerstdag gesloten

Maandag 29 december
8.00 – 17.00 uur
Dinsdag 30 december
8.00 – 17.00 uur

Woensdag 31 december
8.00 – 13.00 uur
Nieuwjaarsdag gesloten
Vrijdag 2 december
8.00 – 13.00 uur

Wij wensen u
sfeervolle feestdagen
Brengt meer sfeer in uw huis
Sinds 1962 is Salet Gordijnenatelier een begrip in de gordijnbranche. Wij zijn gespecialiseerd in de confectie van alle soorten gordijnstoffen,
dit alles gebeurt in ons eigen modern ingerichte atelier. Zowel bedrijven als ook particulieren kunnen bij ons terecht voor een ruim assortiment
aan gordijnstoffen maar ook voor bijna alle andere vormen van raamdecoratie zoals jaloezieën, rolgordijnen, plissées, etc.
Bezoek geheel vrijblijvend onze showroom en laat u adviseren over de mogelijkheden.

Mommesstraat 11 Sevenum • (077) 467 21 97 • www.salet-gordijnenatelier.nl •

Salet-Gordijnenatelier
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Kerstboom versieren
en expositie
Museum De Locht biedt kinderen op 14 december de mogelijkheid om
een kerstboompje met kluit te versieren en mee naar huis te nemen. Ze
kunnen dit doen tegen een kleine extra vergoeding. Er is ook een nieuwe
expositie van heiligenbeelden te zien.
een grote variatie aan instrumenten
voor de sfeer. De smederij is ook open.
Museum De Locht is open op woens
dag, zaterdag en zondag van 11.00 tot
17.00 uur. Demonstraties beginnen om
13.00 uur.

De expositie heet Het Hemelrijk
en maakt deel uit van een groter
project onder de titel Himmelwärts.
Een brochure over de expositie is
gratis verkrijgbaar. Muziekgroep Rosa
Musica uit Lottum zorgt deze dag met

Sinterklaas, kerst en
carnaval lezing
Het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) Kring Ter
Horst verzorgt op woensdag 17 december een lezing over allerlei gebruiken
rondom Sinterklaas, Kerstmis en carnaval. De lezing begint 20.00 uur in café
De Leste Geulde in Horst en de spreker is de heer Spamer uit Deurne.

Lichtjeswandeling
De Roode Vennen
Theetuin De Roode Vennen in Broekhuizen organiseert op zondag 14 december een wandeling die
verlicht is. De wandeling start om 17.00 uur. Deelnemers kunnen tijdens de wandeling verlichte waterlelies,
wenswolken en lichtschilderingen zien. Er is een wintervuur waar warme chocomel verkrijgbaar is en waar
kinderen zich kunnen vermaken met een schaduwspel. In het theehuis zelf is een optreden van Eva Wijnen.
Zij wordt begeleid door Joris Janssen op piano en gitaar. De wandeling duurt ongeveer 45 minuten. Er moet
rekening gehouden worden met onverharde paden. Laarzen of wandelschoenen worden dus aangeraden.

In de lezing komen gebruiken
aan bod die al veel ouder zijn dan het
kerstfeest. In de periode voor de eerste
viering van het kerstfeest vonden
er feesten plaats met optochten en
omkering van de traditionele rolpatro
nen tussen meesters en slaven. Deze
feesten herhaalden zich in het voorjaar,
als de winter voorbij was en de natuur

weer tot leven kwam. Dat zien we niet
alleen terug bij carnaval, maar ook nog
bij Pasen.
Ook wordt het sinterklaasfeest
behandeld. De heer Spamer duikt de
geschiedenis van deze feesten in door
op behaalde gebeurtenissen in het ver
leden in te zoomen. Hij belicht hierbij
hun religieuze oorsprong.
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STEM OP JE FAVORIETE TOP 10
KERSTPLATEN ALLER TIJDEN
Kerstmis staat weer voor de deur en net als vorig
jaar wil HALLO Horst aan de Maas een overzicht
maken van de meest geliefde kerstliedjes.
Want wat roept meer kerstgevoel op dan kerstliedjes?
Stem nu op je favoriete liedjes en maak kans op
een kerstpakket van boerderij ’t Platteland
ter waarde van 50 euro!
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Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Breicafé

Optreden Iain Matthews

vr 12 december 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 14 december 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Meet & Greet met artquiltster Wereldlichtjesdag
zo 14 december 18.30 uur
Cas Holmes uit Engeland

America

Dorpsraadvergadering

vr 12 december 15.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

wo 17 december 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Opening ijsbaan

Broekhuizen
Lichtjesroute

zo 14 december 17.00-22.00 uur
Locatie: Theetuin De Roode
Vennen

Broekhuizenvorst
Dorpsraadvergadering

Lezing achterblijvers na
zelfdoding

Signeersessie schrijver
Jeroen Thijssen

do 11 december
19.30-21.30 uur
Organisatie: Rouwdeskundige
Gertie Mooren
Locatie: zaal De Baersdonck

za 13 december 14.00-16.00 uur
Locatie: Bruna

Tuigfest
za 13 december 21.00-03.00 uur
Locatie: OJC Niks

Kerstconcert

Theateravond en
dienstenveiling Citaverde by
Night
wo 17 december 19.30 uur
Organisatie: Stichting Nativitas
Locatie: Citaverde College

Lezing Van St. Maarten tot
Maria Lichtmis
wo 17 december
20.00-22.00 uur
Organisatie: LGOG kring Ter Horst
Locatie: zaal De Leste Geulde

Kerstmarkt

wo 17 december 20.00 uur
Organisatie: Grubbenvorster
mannenkoor
Locatie: O.L. Vrouwekerk

Rommelmarkt
zo 14 december 09.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Mèrthal

Kerstconcert

Horst

Verteltheater Rik Vuur
do 11 december 20.00 uur
Locatie: Kasteelboerderij

zo 14 december 15.00 uur
Organisatie: Harmonie-Orkest
Noord-Limburg
Locatie: Lambertuskerk

Kerstconcert Sing Along
zo 14 december 11.00 uur
Organisatie: fanfare Monte Corona
en Via Corona
Locatie: De Torrekoel

Lottum

do 18 december
18.00-21.00 uur
Organisatie: Stichting Vrienden
van Hof te Berkel
Locatie: verzorgingshuis Berkele
Heem

za 13 december 20.00 uur
Locatie: OJC Canix

za 13 december 19.30 uur
Locatie: café Croes Moeke

Kerstmarkt
zo 14 december 12.00-17.00 uur
Organisatie: Koninklijke
Harmonie Unie
Locatie: centrum

Optreden

Veurpreuve

zo 14 december 15.00-15.30 uur
Organisatie: Melodia
Locatie: Parochiehuis

za 13 december 20.00 uur
Locatie: café d’n Hook

Wereldlichtjesdag

Melderslo

Kerstbomen versieren
zo 14 december 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

zo 14 december 18.30 uur
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

Kennismaking kapelaan
Ragel en Sri Lanka
di 16 december 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Meterik

Kerstmarkt

zo 14 december 19.00 uur
Organisatie: Zuid-Nederlands
Fanfare Initiatief
Locatie: MFC De Meulewiek

Tienray

Optreden Ritual

wo 17 december
Locatie: Sevenheym

Handboogdorpstoernooi
Dorpsraadvergadering
do 18 december 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens

vr 12 t/m zo 14 december
Organisatie: handboogvereniging
‘t Trefpunt
Locatie: Nehobolaan

Sevenum
Kerstconcert

do 11 december 20.00 uur
Organisatie: Gregoriaans koor
Carmina Servata en kerstkoor
Ratatouille
Locatie: De Wingerd

Dorpsraadvergadering

Dansvoer: Arabic Night

do 18 december 20.00 uur
Locatie: De Riet

vr 12 december 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Zondag 14 december

Rommelmarkt
Horst in de Mèrthal

Waan je
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Gasthuisstraat 30, 5961 GA.
9.30 / 15.30 uur A73 afrit 11 volg de borden
EuroTree Horst BV is een boomkwekerij gespecialiseerd in
het kweken van buxus, heesters, coniferen en snoeivormen.
Kwaliteit en collegialiteit staan bij ons hoog in het vaandel.

zondag
21 december

Livemuziek van James Kirby

House of Canix part 2

vr 12 december 19.00 uur
Theatervoorstelling
Organisatie: Stichting IJsbaan Horst Speelman en Speelman
zo 14 december 20.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein
Organisatie: Kukeleku
Glitter- and glamourparty
Locatie: ‘t Gasthoês
vr 12 december 19.00-22.00 uur
Kerstconcert
Organisatie: UsMa
ma 15 december 19.00 uur
Locatie: OJC Niks
Organisatie: Kunstencentrum
Vinylavond Special Edition
Jerusalem
vr 12 december 21.30 uur
Locatie: Kasteelboerderij
Locatie: café ‘t Centrum

do 11 december 20.30 uur
Organisatie: Dorpsraad
Broekhuizen en Broekhuizenvorst Stand up comedyshow
Vincent Geers en Tom Sligting
Locatie: café-zaal ‘t Dörp
vr 12 december 22.00 uur
Locatie: café De Beurs

Grubbenvorst

Organisatie: Adiuto, Angelique
Hesen-Swinkels, Gertie Mooren
Locatie: Uitvaarthuis Theo Arts

Kronenberg

26 dec 2e kerstdag Overloon
Snuffelmarkt Raayhal.
Deelnemen zie:

www.carbootsalehorst.nl

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

KERST
KOOPzondag
12.00 - 17.00 uur

GRATIS
PARKEREN

Zelfstandig logistiek
medewerker m/v Fulltime

Jolanda Pouwels

Heb jij:
•
•
•
•
•

minimaal mbo-niveau;
verantwoordelijkheidsgevoel;
communicatieve vaardigheden;
geen 8:00 tot 17:00 mentaliteit;
interesse in groen.
Dan bieden wij jou:

• een afwisselende functie met ruimte voor eigen inbreng;
• prettige werksfeer bij een informeel bedrijf;
• salaris conform CAO open teelten.
Heb je interesse in deze functie?

Buitengewoon compleet!

Cateringservice

E-mail dan jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae naar
admin@eurotree.nl. Voor meer informatie kun je ook kijken
op www.eurotree.nl.

Wie kookt er
met kerst?
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

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

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Ritual is het derde project dat
door het ZNFI onder leiding van
Broekhuizenaar Chris Derikx wordt
gepresenteerd. Het projectorkest speelt
vergeten en nieuwe composities uit het
fanfarerepertoire.
Voor de pauze kenmerkt het pro
gramma zich door de drie elementen
uit het werk Ritual die het concert tot
een samenhangend geheel maken.
Het concert opent met Antiphon,
geestelijke muziek van Anton Bruckner

19.15

Griendtsveen
Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
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

Verloskundige zorg

Tienray

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Sevenum
Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 uur

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
12 t/m 18 december 2014
Tandunique Sevenum BV
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Lottum

112

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

die samen met het piccolotrompetcon
cert van Bellini het sacrale element van
dit concert uitbeeldt. Frank Aendekerk
verzorgt de solo’s. Dat gedeelte wordt
gevolgd door het werk Der Dämon van
Paul Huber, dat het mystieke element
in muziek verbeeldt. Het programma
voor de pauze wordt afgesloten met
een nieuwe compositie gecomponeerd
voor dit concert door de jonge compo
nist Bart Deckers. In Uzume wordt het
erotische element van Ritual verklankt.

Na de pauze staat het concert vol
ledig in het teken van het door Hardy
Mertens gecomponeerde Ritual.
Dit epische werk voor fanfareor
kest werd in 1989 gecomponeerd in
opdracht van het Frysk Fanfare Orkest.
Vanwege vele extremiteiten is het een
werk dat niet vaak op de programma’s
staat. De inspiratie voor deze compo
sitie was een gedicht van de Sittardse
Lizette Colaris. Zij leidt Ritual dan ook
persoonlijk in met dit gedicht.

Hegelsom

Mysterieuze kerstwandeling
De tweede mysterieuze kerstwandeling wordt op zondag 21 december in Hegelsom georganiseerd. De wandeling is groter van opzet dan de editie van 2013, waar ruim driehonderd wandelaars aan meededen.
De mysterieuze kerstwande
ling begint om 16.00 uur bij de St.
Hubertuskerk in Hegelsom. De kerk is
vanaf 15.30 uur open. Iedereen kan
gratis deelnemen aan de wandeling.
Tijdens de ongeveer 5 kilometer lange,
rolstoelvriendelijke tocht wordt voor
een hapje en drankje gezorgd.
Tuutetrek, zangvereniging Happy
Sound, zorgboerderij Wienes, toneel

vereniging Poespas en de Kerkhoeders
organiseren de wandeling met
medewerking van fanfare St. Hubertus,
de Eigenheimers, accordeonist Henk
Peeters en de Boem Boxband.
Tijdens de wandeling is een van
de grensposten in Hegelsom klaar voor
gebruik. De grenspost die symbool
staat voor ‘lief en leed’ is bedoeld
als een plek waar dorpsgenoten hun

herinneringen kunnen vereeuwigen of
gedenken. Iedereen mag voorwerpen
aan de grenspost hangen. De letter van
2,5 meter hoog is van ruw betonijzer.
Tijdens de wandeling kunnen wande
laars hier hun herinneringen in hangen.
Opgave voor de wandeling is ver
plicht en kan voor 12 december
via marijbertrams@gmail.com of
077 398 72 66.

Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Parochiecluster Horst
Alarmnummer

ZNFI speelt Ritual in Meulewiek
Het Zuid Nederlands Fanfare Initiatief (ZNFI) komt met een opvolger van hun project Legends. Zij verzorgen
Ritual op zondag 14 december vanaf 19.00 uur in de zaal van MFC De Meulewiek in Meterik.

Broekhuizenvorst

zondag

Opvolger Legends

11.00

Broekhuizen
zondag
		

service 29

Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

Geniet van
van het
het mooiste
Geniet
mooiste
siervuurwerk!
Geniet
van het
siervuurwerk!

mooiste
Tsiervuurwerk!
OT
TO
T

20
%
20%

TOT

VOORVERKOOP
VOORVERKOOP
VOORVERKOOP

KORTING
KORTING
Bestel je
je vuurwerk
vuurwerk op
op GOEDVUURWERK.NL
GOEDVUURWERK.NL of
Bestel
of in
in de
de winkel
winkel
en
profi
teer
van
deze
korting.
Geldig
t/m
28
december
en profiteer van deze korting. Geldig t/m 28 december 2014.
2014.

Bestel je vuurwerk op GOEDVUURWERK.NL of in de winkel
en profiteer van deze korting. Geldig t/m 28 december 2014.

SEVENUM Horsterweg
Horsterweg 68
68 Tel.:
Tel.: 077
077 -- 4672222
4672222

30

cultuur
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‘De logeerkamer heeft plaats moeten
maken voor de collectie’
Mia Steeghs (65) uit Melderslo begon 25 jaar geleden met het verzamelen van eierdopjes. Wat begon met één
enkel dopje is uitgegroeid tot een collectie van ongeveer 4.400 stukken. Mia had eekhoorntjes thuis en toen ze een
eierdopje met een eekhoorntje er op zag, vond ze dat wel toepasselijk. “Dat eierdopje was het eerste dat ik kocht.
Ik had nooit gedacht dat het uit zou groeien tot zo´n grote verzameling.”

schaaltjes, maar die verzamel ik eigen
lijk niet meer. Ik verzamel alleen por
seleinen dopjes. Ander materiaal, zoals

hout of glas, komt er niet in.” Voor Mia
is de verzameling van grote waarde. Ze
heeft haar collectie dan ook verzekerd.

“Een oud-werkgever van mij ging een
keer op vakantie naar Alaska. Hij heeft
toen een eierdopje voor me meegeno
men. Dat vond ik wel bijzonder. Toen
ik hoorde dat hij naar Alaska ging, had
ik hem gevraagd of hij een dopje voor
me mee wilde nemen. Dat eierdopje
is bijzonder voor me. Het is natuurlijk
altijd de vraag of iemand wel een leuk
eierdopje op vakantie kan vinden.
Vrienden die op vakantie gaan nemen
er ook vaak een voor me mee. Soms
houden ze dat dan achter en dan krijg
ik het met mijn verjaardag. Dat is altijd
leuk.”
Het is moeilijk voor Mia om een
favoriet eierdopje aan te wijzen.
“Ik vind ze allemaal heel mooi.
De logeerkamer heeft plaats moeten
maken voor de collectie. Daar ga ik dan
wel eens zitten en dan kijk ik uren naar
de eierdopjes. Op zondag sta ik ook wel
eens een half uur voor de kasten te
kijken welk eierdopje ik die ochtend ga
gebruiken bij het ontbijt. Het verhaal
dat achter de dopjes zit, maakt het
ook zo interessant. Zo heb ik zelfs een
eierdopje uit China waarin rijstkorrels
in verwerkt zitten. Ik heb verschillende
series. Ik wil nog graag eierdopjes van
de voetbalclubs hebben. Ik heb er nu
eentje van PSV, maar ik wil ze van alle
Nederlandse clubs graag hebben.”

31 december de parkhotel oudejaarsparty
Complete feestavond inclusief diner, drankjes, live muziek en Casino
€ 165,00 (inclusief Oudejaarsparty)

€ 90,00

zonder overnachting
Aan het einde van het jaar organiseren wij een 5-daags bridge arrangement
onder professionele leiding.
4x bridgen, 4x kopjes koffie tijdens het bridgen, 3x een 3-gangendiner

OUD & NIEUW BRIDGE ARRANGEMENT

kinderen 3 t/m 5 jaar € 12,50
kinderen 6 t/m 12 jaar € 17,50

kinderen 3 t/m 5 jaar € 12,50
kinderen 6 t/m 12 jaar € 17,50

1e Kerstdag € 35,00
2e Kerstdag € 32,50

1e Kerstdag € 35,00
2e Kerstdag € 29,50

Wie niet van een geserveerd diner
houdt, maar wel lekker buitenshuis
wil eten, is het familie kerstbuffet een
uitkomst. In een informele sfeer kunt
u heerlijk genieten van een keur aan
warme en koude gerechten, die middels een buffet worden geserveerd,
vanaf 17.00 uur. Voor de kinderen
hebben we ook voldoende keuze
en een cadeautje van de kerstman.

Op beide kerstdagen bent u vanaf
10.30 uur van harte welkom voor
de traditionele kerstbrunch van
Parkhotel Horst. Wij ontvangen u
met een sprankelend glas Prosecco.
Aansluitend kunt u zelf uw gerechten kiezen van de vier buffetten die
wij voor u hebben samengesteld.
Koffie, thee en vruchtensappen zijn
in de prijs inbegrepen.
1e en 2e Kerstdag

KERSTBRUNCH

1e en 2e Kerstdag

FAMILIE KERSTBUFFET

3-gangen met soep € 35,00
3-gangen met voorgerecht
€ 39,50
4-gangen menu € 44,50
Op eerste en tweede kerstdag
serveren wij tussen 12.00 en 17.00
uur ons Kerst Keuzemenu.
U mag zelf uw 3- of 4-gangendiner
samenstellen. U kunt per gang kiezen uit vier verschillende gerechten.
Neem gerust telefonisch contact
met ons op, of bezoek onze website
om te kijken welke gerechten
wij serveren.

KERST KEUZEMENU

Mia richt zich bij haar verzameling
alleen op de ‘echte eierdopjes’ zoals ze
het zelf noemt: “Ik heb ook een aantal

“Tien jaar geleden was er een kleine
aardbeving, er zijn toen enkele eierdop
jes kapot gevallen. Het betekent veel
voor me, die verzameling.”
Weinig eierdopjes zijn gewoon in
een winkel gekocht. Mia: “Ik koop de
eierdopjes alleen maar op de rommel
markten. Hiervoor moet je ook goed
kunnen onderhandelen. Dat leer je
wel door de jaren heen. Ik heb nooit
een eierdopje dat ik graag wilde, laten
staan op een markt. Ik ga verschillende
rommelmarkten in Nederland, België
en Duitsland af. Ik ben wel kritisch. Niet
elk eierdopje dat ik zie, ga ik kopen. Ze
moeten wel iets speciaals hebben.”
Mia merkt dat het verzamelen door
de jaren heen is veranderd. De prijzen
liggen tegenwoordig ook anders. “Eerst
kocht ik nog een eierdopje voor een
dubbeltje, nu is dat soms wel
4 euro.” De hoeveelheden die Mia
koopt verschillen per keer. “Soms koop
ik één eierdopje, daar ben ik dan blij
mee. Maar het geeft meer voldoening
als ik grote partijen tegelijk koop. Soms
ga ik met mijn man Jeu naar de markt
in Cuijk. Dat vind ik echt een leuke
markt. Daar moet ik me vaak inhouden
en maar hopen dat ik genoeg geld op
zak heb.”
Vrienden en familie geven ook vaak
eierdopjes aan de verzamelaarster.

