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Kunst in de kerk
De Lambertuskerk in Horst stond van vrijdag 28 tot en met zondag 30 december in het teken van de kunsttentoonstelling ‘Altaarnatief’. Op deze dagen was in de kerk
naast de gebruikelijke inrichting, ook hedendaagse kunst te zien.

Alleen
op zondag
3% BTW
compensatie*

Naar de balie van het
gemeentehuis?

*de korting wordt uitbetaald in gratis
PLUS-punten en kan nog oplopen door
deelname aan lokale acties.
M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen.

Geldig van zondag 6 januari 2019
t/m zondag 24 februari 2019
Openingstijden: ma-wo 8.00-20.00 // do-vr 8.00-21.00 // za 8.00-20.00 // zo 10.00-17.00

Lucassen

Patronaat 13C // Horst // T: 077 3961390

plus.nl

Voortaan
heeft u een
afspraak
nodig
Heeft u nog vragen?
Bel ons gerust op (077) 477 97 77
www.horstaandemaas.nl

Altaarnatief is een initiatief van
het kunstenaarscollectief Zeen, waar
organisatoren Wim Moorman en Sanne
Aben uit Horst en Frank Schijven uit
Melderslo lid van zijn. “Samen met
Helmie van de Riet hebben Sanne en
ik vorig jaar al een kunstmanifestatie
in Meterik georganiseerd. Dat was een
erg leuke en drukbezochte dag, maar
we wilden daar niet iets jaarlijks van
maken”, vertelt Moorman. De organisatiezin en creatieve ideeën bleven
echter niet weg bij Aben en Moorman
en samen met Schijven werd besloten
dat er ook dit jaar weer iets op poten
moest worden gezet. “Sanne kwam al
snel op het idee om iets met kerst te
doen en Wim wist wel een locatie”,
vertelt Schijven. “Hij heeft goed
contact met de kerk.” Tegen de verwachtingen van de drie in was ook
deken De Graaf Woutering erg enthousiast.
Lees verder op pagina 02
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Kunst in de kerk
Moorman: “De periode rondom
kerst en oud en nieuw is een drukke
periode voor de kerk en bovendien
kunnen hedendaagse kunst en de kerk
ook nog wel eens botsen. Maar de
deken zag dit als een mogelijkheid om
de kerk ook onder de aandacht te
brengen.” Schijven voegt toe:
“De inwoners van Horst aan de Maas
zijn zich eigenlijk te weinig bewust
van de pracht van deze kerk. Met deze
expositie combineren we de hedendaagse kunstwerken die tentoongesteld worden met de kerk als een
opzichzelfstaand kunstwerk.”
Het is aardig druk op zaterdagmiddag in de Lambertuskerk, die
er heel anders uitziet dan normaal.
Behalve de gebruikelijke religieuze
kunst in de kerk, staat deze nu ook
vol met een heel ander type wer-

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Niels van Rens
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Jélena Bours, Aniek van den
Brandt, Fenna Deters, Sylke Deters
en Lieke Mooren
Fotografie
Jos Derks

ken, namelijk hedendaagse kunst.
Zo’n veertig kunstwerken van 23 verschillende kunstenaars maken de kerk
tot een gevarieerde expositieruimte.
De kunstwerken zijn allemaal gelinkt
aan de locatie, maar elk op een eigen
manier. Zo hangt er een potloodtekening van Sint Franciscus gemaakt door
kunstenaar Harm Rutten uit Geijsteren,
met een duidelijke link naar de katholieke kerk. Ook is er een kunstwerk
geïnspireerd door het beeldje van
De man Job, bij de zuidingang van de
Lambertuskerk, gemaakt door Roel
Sanders uit Horst. Niet bij alle werken
is de link zo duidelijk, de bezoeker
wordt ook regelmatig aan het denken
gezet om de connectie met de kerk
zelf te vinden.
De groep kunstenaars die mee
heeft gewerkt aan Altaarnatief komt
uit alle uithoeken van het land en
zelfs een aantal kunstenaars van
buiten Nederland heeft een steentje
bijgedragen. “Horst is een bescheiden kunstregio en als we ons alleen
op kunstenaars uit Horst richten, zijn
het toch weer veel dezelfde namen”,
vindt Schijven. “Daarom hebben we
dus gekozen voor een mix.” Die mix
heeft ook geleid tot een gevarieerde
samenstelling van bezoekers. Schijven:
“De meeste bezoekers komen natuurlijk wel uit Horst aan de Maas, maar er
zijn ook al aardig wat bezoekers van

buiten de regio bereid geweest om te
komen. En de reacties zijn tot nu toe
allemaal heel positief.” De organisatie
verwachtte ten tijde van het interview in totaal zo’n 1.000 bezoekers te
mogen verwelkomen.
Aben, Moorman en Schijven kijken
met veel plezier terug op het organisatieproces en durven de expositie

al geslaagd te noemen. “We hebben
weer heel veel geleerd en we beleven hier zo veel plezier aan”, zegt
Schijven. Dat plezier zit hem voor de
organisatoren mede in de grappen
die verborgen zitten in de werken.
Schijven: “Zo staat er hier een readymade kunstwerk, een installatie met
208 rode bezems, gemaakt door de

Belgische kunstenares Ingrid Chalet.
Wat de bezoekers niet weten is dat
Ingrid Chalet niet bestaat en dat dit
‘kunstwerk’ gewoon zo vanuit Inter
Chalet hier neer is gezet.” Moorman
voegt lachend toe: “Als de expositie
afgelopen is, dan mogen de mensen
dat wel weten. Voor nu beleven wij er
nog plezier aan.”

Verpleegkundige in gezicht geslagen
Een ambulancemedewerker is tijdens zijn werk door een patiënt in zijn gezicht geslagen. Dat meldt de politie van Horst op haar Facebook-pagina.
Omstanders vonden op dinsdag
31 december een 34-jarige man met
een hoofdwond op de Harrie
Driessenstraat in Horst.

Omdat hij niet aanspreekbaar
was, werd door omstanders de
ambulance gebeld. Het ambulancepersoneel controleerde de man in de

ambulance, waarbij een verpleegkundige door hem in zijn gezicht werd
geslagen. De politie werd vervolgens
ter assistentie opgeroepen. Bij ver-

dere behandeling in het ziekenhuis
beledigde de man de politie en het
personeel. Hij is daarop aangehouden.

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
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.

SuperPostcodeprijs in Sevenum
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Enkele inwoners van de Zadelmakerstraat in Sevenum gaan het nieuwe jaar een stukje rijker in. De SuperPostcodeprijs van 1 miljoen euro van de Postcode Loterij is namelijk gevallen op de postcode 5975 XE. De tien deelnemers in deze wijk verdelen met elkaar dit
bedrag. Ieder meespelend lot is 83.333 euro waard. Postcode Loterij-ambassadeur Nicolette van Dam verraste de winnaars op nieuwjaarsdag met het nieuws. (Foto: Roy Beusker)
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‘De hemel op aarde’

Documentaire duikt in
geschiedenis kerk Horst
De geschiedenis van 800 jaar Horst aan de Maas is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de kerk
in Horst. Horstenaar Arie Stas en Theei Custers uit Lottum doken samen in die historie en maakten de documentaire ‘De hemel op aarde’. Deze gaat op vrijdag 11 januari in première.

“Door de EMS-behandelingen
(elektrische spierstimulering)
in combinatie met het SLiMM
voedingsprogramma
ben ik 16 kg afgevallen
en 111 cm omvang
op de juiste plaatsen
kwijt geraakt!”
Lees het hele verhaal op onze site
onder de button:
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25!
voor €

Marion van de Vondervoort

al 5 jaar een zeer tevreden Slender You Fit klant.

SLENDER YOU FIT

VOOR BEWEGEN, EEN BETER FIGUUR EN EEN STRALEND UITERLIJK
BEWEGINGSBANKEN • VOEDING • FIGUURCORRECTIE • VACUTRAINEN • ONTHAREN

Weltersweide
Horst- -Tel:
Tel:0495
06 33178333
Kerkstraat
70,1,
Weert
- 543919 -- www.slenderyoufit.nl
www.slenderyoufit.nl

Deken De Graaf Woutering bekijkt in de abdij van Averbode
het oude document (beeld uit ‘De hemel op aarde’)
“Als je het verhaal van de kerk
van Horst vertelt, dan vertel je ook
het verhaal van Horst”, zegt filmmaker
Arie Stas. Dat verhaal begint in dit
geval bij de abdij van Averbode, waar
het oudst bekende document wordt
bewaard waar Berkel, zoals Horst toen
werd genoemd, in wordt vermeld.
Voor Stas vormden gesprekken die hij
had met oud-huisarts Jan Holthuis, die
zich altijd erg heeft geïnteresseerd in
de Horster kerk, de aanleiding om in
de geschiedenis van de kerk te
duiken. “Ik heb dat idee verder
ontwikkeld en gekoppeld aan de
viering van 800 jaar Horst aan de
Maas. Vervolgens heb ik Theei Custers
benaderd om de film samen te
maken.”
Waar normaal gesproken scenarioschrijvers, camera- en geluidsmensen
en een regisseur betrokken zijn bij het
maken van een documentaire, hebben Stas en Custers deze film met z’n

tweeën gemaakt. Eind 2016 werden
de voorbereidingen gestart, in het
voorjaar van 2017 vonden de eerste
opnames plaats. De documentaire
richt zich niet alleen op de geschiedenis van de kerk als gebouw, maar ook
op de ontwikkeling van het geloof
door de eeuwen heen. Om de woelige
jaren 60 te illustreren, toen de jeugd
zich steeds meer ging afzetten tegen
kerk en geloof, wilden de filmmakers
graag beelden van Bob Dylan en The
Beatles gebruiken. “Door de auteursrechten en de kosten die deze met
zich meebrengen, hebben we daar
maar snel van afgezien”, lacht Stas.
Custers: “In plaatst daarvan hebben
we beelden mogen gebruiken van
The Sparks (een Horster beatgroep uit
de jaren 60, red.) en heeft componist
Egbert Derix een deel van de muziek
verzorgd.”
Een aantal mensen komt in de
film aan het woord. Naast deken De

Graaf Woutering zijn dat onder anderen Jos Schatorjé, voormalig directeur
van het Limburgs Museum, koster
Jacques Kelleners en toen nog burgemeester Kees van Rooij. Zij vertellen onder meer over de geschiedenis
van de kerk en welke rol deze in hun
leven heeft gespeeld. Het was niet
makkelijk om al die uren film, terug te
brengen tot een uitzending van een
klein uur. “Het was inderdaad af en
toe een geval van ‘kill your darlings’”,
beaamt Custers. Een versie van een
half uur was eerder de inzending voor
de Limburgse Filmdagen, waar hij in
de categorie non-fictie zilver won.
De documentaire gaat officieel in
première voor genodigden op vrijdag
11 januari. De film wordt op 15 januari, 19 maart en 23 april vertoond bij
De Leste Geulde in Horst, telkens om
20.00 uur. Aanmelden hiervoor kan
via docuhemelopaarde@gmail.com,
toegang is gratis.

Jubileumjaar

Klokken luiden
Horst aan de Maas 800 in
Het jubileumjaar Horst aan de Maas 800 wordt vrijdag 4 januari officieel geopend. Dit gebeurt voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Onderdeel van deze opening is het symbolisch gelijktijdige klokgelui om 19.20 uur van alle kerken in Horst aan de Maas.
Het programma start om 19.00
uur in de Mèrthal in Horst, de zaal
is vanaf 18.15 uur geopend. In het
kader van acht eeuwen menskracht,
het motto van dit project, wordt voor
het eerst de clip van het liedje Hub &
Hay aan het publiek vertoond.
Dit lied is geschreven door Jack

Poels en Egbert Derix. Hub & Hay is
het verhaal van twee kinderen uit de
gemeente, allebei met een droom.
Hub & Hay gaat volgens de schrijvers over volhouden en geloven in
je kunnen. De één, Hub van Doorne,
groeit uit tot de beroemdste inwoner
van onze gemeente, de ander, Hay

Peeters, blijft onbekend. “Een klok
van zijn hand gaat in 2019 een jaar
lang tikken als eerbetoon aan allen
die zich net als hij onze gemeenschap mee groot maakten, zonder
dat hun naam daarvoor ooit vereeuwigd zal worden”, aldus de organisatie.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Horst
De Risselt € 12,00
Grubbenvorst
centrum € 11,75

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Kalm aan,
vandaag is vandaag
morge is morge...

Waar je ook bent
Ik zou het niet weten
Niet in afstand of in tijd te meten
Maar ik heb je bij me
Diep in mij
Daarom ben je zo dichtbij
- Toon Hermans

Op donderdag 27 december 2018 is onverwacht op 74-jarige leeftijd
overleden, mijn maatje, ôzze pap, schoonvader, Coen en trotse opa

Coen Arts
echtgenoot van

Sisca Arts - Vennekens †
maatje van

Mariëtte Kepser - van de Pasch

Nog met een gevoel van onwerkelijkheid maar dankbaar
en met veel liefde terugdenkend aan alles wat zij ons heeft
gegeven, laten wij u weten dat op 74-jarige leeftijd mijn lieve
vrouw, ons mam en trotse oma, in het bijzijn van ons allemaal,
rustig is overleden

Riek Hofmans-van den Homberg

Horst, Sonja en Mart
Joep
Horst, Conny en Peter
Ivo, Tessa, Milou
Kinderen en kleinkinderen van Mariëtte

echtgenote van

Lei Hofmans
Jolanda en Mike
Leon, Christian, Laura, Thom, Kristel

Correspondentieadres:
Prof. Linssenlaan 2A5, 5971 CJ Grubbenvorst
Wij nodigen jullie uit om samen met ons afscheid te nemen van
Coen op vrijdag 4 januari 2019 om 14.00 uur in het Pelgrimshuis, St.
Joseflaan 52, 5817 AD Smakt.

Frank en Joyce
Minou, Sem, Mayra
23 december 2018

Aansluitend begeleiden wij hem in kleine kring naar het crematorium.

Roothweg 9a
5964 NS Meterik

Coen hield van bloemen maar zou een gift aan Stichting Gewoën
Grubbevors, voor het adopteren van bloembakken, meer op prijs stellen.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig bij het condoleanceregister.

Vrijdag 28 december hebben wij afscheid genomen van
Riek in crematorium Boschhuizen te Venray.

Riek Haanen-van Rens
echtgenote van

Jan Haanen

Zij overleed in de leeftijd van 81 jaar.
Horst: Jan
Horst: Carel en Fon
Narin
Horst: André †

Samenkomst in het crematorium waar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.

26 december 2018
Parklaan 19, 5961 KZ Horst

Te koop dames en heren E-bike
Sparta Ion. Zeer goede staat. Voor
€ 600,00. Bellen naar 077 467 09 37.

Dag en nacht bereikbaar

De afscheidsplechtigheid, gevolgd door de crematie,
heeft inmiddels plaatsgevonden.

Te huur zomerhuis aan het strand
in Mallorca voor- en najaar
huisbertcati.com facebook huisbertcati

uit vaar t verzorging

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

www.theoarts.com

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

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

Jos Computerhulp Computerproblemen,
les of website. Vraag hulp! 06 10 71 00
70 of www.joscomputerhulp.nl

Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com

De herdenkingsdienst wordt gehouden op maandag 7 januari
om 12.00 uur in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

Te koop winterbanden 165/65-R14
op 4 gats velg 6-7mm profiel Fiesta/
Mazda2 150 euro. Tel. 06 42 71 11 81.

Rondkomen van weinig geld?
Thuisadministratie Horst aan de
Maas van Synthese ondersteunt u
kosteloos bij financiële regelingen
waar u recht op heeft. Neem
contact op met 077 397 85 00 of via
thuisadministratiehorst@synthese.nl

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg
bespaard zijn gebleven. Na een leven dat in het teken stond
van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen
mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Jo is op haar eigen kamer, Vincentiushof 12 te Venray, waar u afscheid
kunt nemen op vrijdag 4 januari van 19.00 - 20.00 uur.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.

Verlegen, stil of juist veel energie?
Voor alle jongeren is er jeugd Jiu-Jitsu.
Zelfverdediging en sport in één. Elke
dinsdagavond in de gymzaal van
Dendron. Iedereen is welkom. Meer
info: www.budoclub-horst.nl

Gecertificeerde houtpellets te koop.
Zakgoed a 15 kg, bigbag en bulk.
Bezorgen en afhalen.
Heatingworld tel. 06 51 56 15 31.

echtgenote van

Horst, 1 januari 2019
Kranestaat 57, 5961 GX Horst

Te huur opslagruimte in Melderslo
(Leeuwerweg 15), 85 m2
(6 x 14m), hoogte 4m, vorstvrij,
verhard buitenterrein, heftruck
aanwezig. Tel. 06 12 84 75 92.

Groot was haar liefde
groot het verdriet
mooi de herinneringen
die zij achterliet.

Jo Kleuskens - Boots
Ger Kleuskens
Familie Boots
Familie Kleuskens

Te huur onlangs gemoderniseerde
vrijstaande instapklare hoekwoning
in Horst (ca. 100 m2) nabij centrum
(Molenveld). Huurprijs €900 exclusief.
Beschikbaar vanaf midden januari.
Voor meer informatie mail naar
woninghorst@hotmail.com

Stookklaar appel-kachelhout te koop
€ 35,- per kuubskist. Op te halen in
Baarlo Theo Görtz 06 50 26 07 02.

Met droefheid geven wij u kennis dat, na een kortstondige ziekte
op 79-jarige leeftijd, zacht en kalm van ons is heengegaan

Ger Kleuskens

9 januari start Mindfulness voor
jongeren (14-20 jr.) en 10/1
Mindfulness voor volwassenen te
Panningen. Ook wekelijks mindful
bewegen en meditatieles op
maandagavond. www.sensus-pvs.nl /
T 06 13 74 75 29.

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag en nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Werkvanuithuis Gezocht mensen met
goede sociale vaardigheden. Coaching/
advisering Bel 06 53 19 00 67.

T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen/
frees/spitmachine/kieper/mesttank/
weibloter/schudder/hark/maaier/
tractor enz. V. Dijk 06 19 07 69 59.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site of bel
077 467 01 00 en meld u aan.
Schilderles, op een ontspannen
manier leren schilderen in een kleine
gezellige groep met goede persoonlijke begeleiding? 8 jan beginnen we
weer. Atelier Riny 06 22 83 21 69.
Vakantiehuis te huur in Guardamar
del Segura Spanje leuk compleet
huis voor 4 pers aan de Costa Blanca,
zee/strand op 300mtr afstand.
Vliegveld Alicante op 35km.
Meer info frans.huijs@home.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl
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Mussenbuurt, Norbertus en In de Riet

Horster wijken streven
naar saamhorigheid
De drie Horster wijken Mussenbuurt, Norbertus en In de Riet slaan de handen ineen om zich sterk te maken
voor een hechtere buurt. In de wijken komen zo nu en dan nieuwe bewoners in de sociale huurwoningen te
wonen, maar het is voor de huidige wijkbewoners lastig te zien wie er nieuw is. Hier willen ze verandering in
brengen met als doel de leefbaarheid in de buurten te verbeteren.
Wijkraadsleden Mirjam Braak
van de wijk Norbertus, Daan Jans
van In de Riet en Trees Poels van
de Mussenbuurt werken nu al een
tijdje samen om de buurten sterker te maken. Daan Jans vertelt dat
het lastig is om te peilen wanneer er
nieuwkomers zijn. “In de drie buurten
wonen veel statushouders, arbeidsmigranten en mensen met een rugzakje. Zo’n nieuwe bewoner gaat dan
niet zelf de buurt af om zichzelf voor
te stellen. Dit moeten wij eigenlijk te
weten komen via onze wooncoöperatie Wonen Limburg, zij houden het
overzicht.”
Toen Jans een tijdje terug had vernomen dat er een nieuwkomer was
in zijn wijk, besloot hij diegene het
gebruikelijke welkomstgeschenk te
brengen. “Ik trof een hoogzwangere,
alleenstaande vrouw aan met alleen
een deken. Ze was dicht tegen de verwarming aangekropen omdat ze het
koud had. Verder had ze niets. Ze was
in dit huis geplaatst en woonde er al

even. Op dat moment dacht ik: hoe
kan dit nu weer? Zoiets moeten wij als
buurt toch weten?”
Daarom ging Jans het gesprek aan
met Wonen Limburg met de vraag
waarom de wijkbewoners niet wisten dat er een nieuwe bewoners was.
Maar zij legde het probleem neer
bij de gemeente Horst aan de Maas.
De gemeente dirigeerde Jans weer
terug naar Wonen Limburg en zo
werd hij van het kastje naar de muur
gestuurd. “Daar kon ik dus echt niet
tegen. Ik wil alleen maar de leefbaarheid in mijn wijk verbeteren. Toen ik
merkte dat dit probleem ook speelde
bij de Mussenbuurt en Norbertus,
besloten we samen te gaan werken
om dit probleem op te lossen.”
“Maar zo makkelijk gaat dat
niet”, vertelt Mirjam Braak van de
wijk Norbertus. “Het loopt allemaal heel stroef omdat het volgens Wonen Limburg niet duidelijk
is wie hier verantwoordelijk voor is.
Daarom organiseerden we dit jaar een

grote bijeenkomst waarbij we alle
belanghebbenden hadden uitgenodigd zoals Synthese, de politie, GGZ,
de gemeente en Wonen Limburg.”
Daar hebben de wijkraadsleden hun
probleem uitgelegd. “De conclusie was
dat nog steeds niemand kon zeggen
wie verantwoordelijk is voor dit probleem”, vervolgt Braak. “Wij wel, want
Wonen Limburg moet ons informeren
als er een nieuwkomer komt.”
“Het enige wat wij willen, is dat
de sfeer en de leefbaarheid beter
wordt”, voegt Trees Poels van de
Mussenbuurt toe. “Het is toch mooi
als je het lastig vindt om je tuin te
onderhouden, dat je buurman je komt
helpen? Nu weet bijna niemand van
elkaar wie er allemaal woont omdat er
telkens nieuwkomers komen, terwijl
niemand hierover wordt ingelicht.”
De drie wijkraadsleden hopen dat met
hun mening de sneeuwbal gaat rollen
en Wonen Limburg dit probleem beter
gaat oppakken. “Alleen samen kunnen
we de wijken leefbaarder maken.”

Incidenten in provincie

Rustige nieuwjaarsnacht in Horst aan
de Maas
De jaarwisseling in Limburg is voor de politie Limburg
vergelijkbaar verlopen met andere jaren. In totaal waren er
250 incidenten in de provincie en werden er 19 mensen
aangehouden. Voor zover bekend is er geen sprake geweest van
geweld tegen medewerkers van de politie in Limburg, zo laat zij
weten.
Een woordvoerder van de
politie laat weten geen uitspraken
te doen over incidenten in de
gemeente Horst aan de Maas of
andere gemeenten in Limburg,
maar enkel op provinciaal niveau.
Op oudjaarsdag maandag
31 december kwamen er diverse
telefoontjes binnen over vuurwerkoverlast.

seling is daarmee vergelijkbaar met
de vorige, aldus de politie.
In totaal werden er negentien
personen aangehouden omdat ze
verdacht worden van mishandeling,
vernieling en baldadigheid.

250 incidenten
in provincie

Drie personen werden gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekincident in Heel.
Voor zover bekend is er geen
geweld gebruikt tegen medewerkers van de Limburgse politie,
zo meldt zij.
Wel werd in Horst een
ambulancemedewerker op
Nieuwjaarsdag geslagen toen
deze een gewond persoon hielp.

Geen geweld tegen
Limburgse politie

Ook rond middernacht kwam er
een groot aantal meldingen binnen
over vuurwerk, zo meldt de politie.
In totaal waren er 250 incidenten in
de hele provincie. Dit was tijdens
de vorige jaarwisseling iets meer:
278. Het verloop van deze jaarwis-

ABN AMRO sluit geldautomaat
De geldautomaat van ABN AMRO aan het Smidsplein in Horst, verdwijnt per 8 januari. De bank heeft hiertoe
besloten doordat steeds meer mensen met de PIN betalen, in plaats van contant.
De bank geeft aan dat geldopnamen en stortingen mogelijk zijn bij
de geldautomaat aan de Julianasingel
7A in Venray. Op deze locatie is het

ook mogelijk om sealbags te storten.
Voor het vinden van de dichtstbijzijnde
geldautomaat kunnen klanten terecht
op de website van ABN AMRO.

Volgens ABN AMRO blijft de bank
door ongeveer 1.250 verspreid over
Nederland, voorzien in een landelijke
dekking.

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

het
Graag wil ik iedereen bedanken voor
hoop
ik
en
jaren
open
vertrouwen in de afgel
via
oeten
ontm
n
moge
te
mst
u in de toeko
Technisch Adviesbureau Smedts”.
Thei Drissen

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

...Thei stopt niet helemaal. Voor u als klant verandert er niet zoveel.
Want na jarenlange samenwerking tussen Thei Drissen Metsel en Tegelwerken
en Technisch Adviesbureau Smedts, zal hij bij ons in dienst treden. Wij weten
zeker dat de vakbekwaamheid van Thei een goede aanvulling zal zijn in ons team.

Verwarming

|

Cv-specialist

|

Loodgieterswerk

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

|

Sanitair

Installatiewerk

Advies & Begeleiding

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

2.100 deelnemers Hôrster Kwis
De vierde editie van De Hôrster Kwis werd vrijdag 28 december gemaakt door 2.100 puzzelaars.
Zij konden onder andere aan de slag met een Escape Room, mochten laten zien hoe goed zij een
Engelse wals kunnen dansen en braken hun hoofd over een morsecode die vanaf de Lambertuskerk
werd geseind. Ook mochten alle teams een kunstwerk maken ter ere van 800 jaar Horst aan de
Maas. De uitslag van de kwis is op 2 februari.
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SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo
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Liefde is,
gewoon stil naast de ander zitten
totdat zij je aankijkt en lacht…
Op dinsdag 1 januari 2019 is op 75-jarige leeftijd overleden,
onze lieve mam, schoonmoeder en trotse oma

Jo Barents - van Helden

Samen hebben wij je mogen bijstaan
in jouw laatste levensdagen.
Het was fijn om dit voor je te mogen doen.
We zullen je missen!

Nel van Issum-van Helden

Piet Barents †
Deurne, Leon en Brigitte
Liz en Jelle
Venlo, Ron en Nathalie
Sidney en Jessie, Cystine

Correspondentieadres:
Stationsstraat 113, 5751 HD Deurne
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van ôs mam op zaterdag 5 januari 2019 om 9.30 uur in crematorium
Yardenhuis van Venlo, Grote Blerickse Bergenweg 30, Venlo-Blerick.
Voorafgaand aan de dienst krijgt u een roos aangereikt
die u na afloop op de kist kunt leggen.
In plaats van bloemen stellen wij een donatie aan
Stichting Alzheimer Nederland meer op prijs.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig bij het condoleanceregister.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van
Zorgcentrum Hof te Berkel voor de liefdevolle verzorging.

Tot het laatst toe wilde jij leven
Door je sterke wil en optimisme gedreven

Mariet Teelen

Zij overleed in de leeftijd van 85 jaar

Janssenweg 7
5961 RM Horst

Venlo, 28 december 2018
’t Veldje 195, 5961 LE Horst
We hebben ôs mam voor het laatst in ons midden op
vrijdag 4 januari a.s. om 12.30 uur in het crematorium aan de
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.

Dankbetuiging

Bedankt voor de lieve kaartjes, de arm om ons heen
die steun gaf, het woord wat goed deed en de aanwezigheid
van zovelen bij het afscheid van

17 maart 1951 – 26 december 2018

Rian Lemmen

Sandra en Franc
Senna

Ernst-Jan, Auke, Wytze en Mette Molenkamp
Amersfoort

Suzanne en Rob
Lisa, Evi
Saskia en Pim †
Eva
Silvie en Eddy
Lieke, Guus
Annie Teelen - van den Beucken

Familie Lemmen
Deken Creemersstraat 7, 5961 JM Horst

Wij ontvingen het bericht dat ons oudste lid

Piet van Rens

Familie Teelen
Familie Langenkamp

Het afscheid heeft plaats gevonden in besloten kring.
Onze dank gaat uit naar Hospice Doevenbos, waar mam
haar laatste dagen zo liefdevol verzorgd is.

is overleden.
Hij was bijna 70 jaar lid van onze vereniging. Pietje, bedankt voor
alles wat je gedaan hebt voor RKSV Meterik, rust nu maar uit.
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Bestuur en leden RKSV Meterik

Wij waarderen het enorm dat zovelen ons een warm hart
toedragen.
Correspondentieadres: De Pelslap 24, 5961 LN Horst

Sem

echtgenote van

Jan
Annelies en Hans
Mark
Vera en Ward, Fien, Sef
Petra en Peter
Tom en Loes
Bas en Liz
Chiel
Wil en Karin
Eva
Stan
Fleur
Ron en Mariëlle
Imke

Familie van Helden
Familie Barents

Geboren op
28 december 2018
Zoon van
Tom en Laura
Vullings-Keijsers

Jan van Issum

echtgenote van

Welkom stoere vent!


Geboren

Janne

21 december 2018
Dochter van Paul en Lizzy
Hanssen-Relouw
Hombergstraat 10
5963 AJ Hegelsom

Geboren

Daan

16 december 2018
Zoon en broertje van
Corné, Kristel en Fenna
Manders-van der Sterren
De Es 2
5976 PG Kronenberg



Geboren

Tess

27 december 2018
Dochter en zusje van
Jeroen Surminski en
Marjon Vullings & Liza
Zwingellaan 60
5962 BD Melderslo


Geboren

Ós

Nel Broersen-Wilbers

was nog graag gebleven, maar die tijd werd haar niet gegeven.
Na een kort ziekbed heeft onze zus, schoonzus en tante
de rust gekregen die ze verdient.
Mariet en Jan, Theo en Riky, José en Frans,
John en Henriëtte, Robert en Loes
Alle neven en nichten van familie Wilbers

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

www.vanroykasseien Grashoek open
dagen 22, 23, 26, 29, 30 en 31 dec
tel. 06 18 92 50 99 Antieke Bouwmat.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.

Lars

26 december 2018
Zoon van Ruud Jacobs
en Monique Zanders
Dopheide 10
5971 GA Grubbenvorst

Digitaliseren
van beeld en geluid
• film en video
• foto en dia’s
• muziek
info@studioadato.nl
077 351 48 44

www.studioadato.nl

Studio ADATO
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HALLO in Zuid-Afrika
Peter en Ans Hendriks uit Meterik waren met vrienden in Zuid-Afrika. Daar bezochten zij onder
andere het wildreservaat Krugerpark waar zij met de auto reden om de wilde dieren te spotten.
Ook zijn ze op familiebezoek geweest bij de dochter van vrienden, die daar momenteel stage loopt.
Bij de ingang van het park namen ze even de tijd om de HALLO te lezen.

HALLO in Denemarken
Zeven leden van PSV Horst en omstreken bezochten de Europa
show in Denemarken. Op deze kleindierenshow liepen zij de
tegenwoordig in Denemarken wonende oud-Americaan Arno van
Herpen nog tegen het lijf. Helaas had hij geen tijd om de HALLO
te lezen. Wien Vullings en Ton Daniëls lukte dit wel en poseerden
samen met de HALLO.

HALLO op Gran Canaria
De families Rootbeen en Rievers uit Grubbenvorst poseren hier met de HALLO op een luchtbedje
in het water van de kustplaats Puerto Rico op Gran Canaria. “Lekker zomeren als het thuis winter is”,
zeggen ze.

HALLO in Australië
Maria Hesen-Zanders uit Horst bezocht haar vriendin Jacqueline van Rens-Keijsers in Australië.
Jacqueline woont daar sinds 2001 en het was de eerste keer sinds haar verhuizing dat de twee
vriendinnen elkaar weer zagen. Op de foto staat Maria met Jacqueline en haar gezin Erik, Inge,
Linda, Leon en hun jongste zoon Shannon. Naast het bijkletsen hadden Maria en Jacqueline ook nog
tijd om de HALLO te lezen.

HALLO in Suriname
Henny Janssen bracht samen met haar vriendin Jill Brouwers
uit Broekhuizen een bezoek aan haar dochter Luciën Janssen,
die vanwege stage een half jaar in Suriname verblijft. Met z’n
drieën gingen ze op de foto in Fredericksdorp waar de film
‘Tuintje in m’n hart’ is opgenomen. De HALLO ontbrak daar
uiteraard niet bij.
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GEPLUKT John van Enckevort
ik lid ben geworden van de carnavalsvereniging.” Nu is John leider van de
carnavalsvereniging, wat inhoudt dat
hij bijna alles voor de raad van elf en
het prinsentrio regelt. “De taken lopen
uiteen van het zorgen voor de kleding
van de raad en het prinsentrio, tot het
bedenken van het programma van het
uitkomen”, vertelt John. “Daarnaast zit
ik ook in de prinsencommissie, waarmee we elk jaar de nieuwe prins uitzoeken, en in de muziekcommissie.”
Het leukste vindt John het uitkiezen
van de nieuwe prins. “Het is zo leuk
dat ik wel al weet wie de prins wordt
en de rest van de bewoners daar nog
naar aan het gissen is. Een beetje
mensen voor de gek houden soms,
dat vind ik leuk”, vertelt hij lachend.

Met een gerust hart
op vakantie

Hij is een boer in hart en nieren, maar naast het vele werken steekt hij ook vele uren in carnaval. Hij is vader van twee jongens en woont met zijn
gezin op een boerderij in Evertsoord. Deze week wordt John van Enckevort (50) geplukt.
John is geboren in Horst, maar
is opgegroeid in Evertsoord. “Ik ben
net niet meer naar de basisschool in
Evertsoord gegaan. Die was toen net
verhuisd naar Kronenberg.” Na de
basisschool ging John naar de lagere
landbouwschool in Horst en later naar
de middelbare landbouwschool.

“Daar heb ik twee jaar gezeten en
toen ben ik overgestapt naar de praktijkschool. Ook daar heb ik twee jaar
gestudeerd.” John was 20 jaar toen
hij klaar was met school. “Ik zocht
een bijbaantje en ik kon terecht bij
de Stadspost. Na twee jaar kon ik in
vaste loondienst bij gebroeders Van

Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?

Gezocht enthousiaste
Voor ‘De Wendelwei Horst’

vrijwilliger m/v

Ben jij de vrijwilliger die samen
met anderen op toerbeurt een
week de dieren verzorgt
van
de dierenweide
aanvoor de
Wij zijn op zoek naar een
enthousiaste
vrijwilliger
verzorging van onze
dieren
in
de
dierenwei.
Deken Creemersstraat Horst?
De dierenwei is een dierenverblijf dat ligt aan de Deken
Creemersstraat 56
in Horst
en wordt
al 20 jaar onderhouden
Voor
‘Radio
Reindonk’
door vrijwilligers
en
is
verbonden
aan
Dichterbij.
Een drietal mensen met een
verstandelijke
Het is een centraal punt in de wijk en wordt veelvuldig bezocht
beperking ondersteunt wekelijks de
door buurtkinderen en buurtbewoners.

programmamakers van Radio Reindonk.

Je zorgt,
in overleg
de anderedie
vrijwilligers,
in de ochtend
Ben
jij de met
vrijwilliger
op woensdag
of
voordonderdag
de dieren, gemiddeld
2
uur
per
dag.
hun contactpersoon is en toezicht
Ieder zorgt
omtijdens
de beurthun
een week
vooren
de lunchpauze
dieren.
houdt
koffie?
Heb je affiniteit met dieren en vind je het leuk om dieren
te verzorgen en de dierenwei te onderhouden dan zijn wij
Meer
weten?
op zoek
naar
jou! Of tips? Bel of mail:
Annemie Lucassen / Ingrid Flinsenberg
06-12969383
06-52760759
HebT:
je interesse,
bel of/stuur
een berichtje.
Ingrid
E:Flinsenberg
Annemie.lucassen@dichterbij.nl /
tel nr.
- 52 76 07 59 i.flinsenberg@dichterbij.nl
E:06
i.flinsenberg@dichterbij.nl

Enckevort, het bedrijf van mijn ooms.”
Na 25 jaar loondienst maakte
John de overstap naar de maatschap.
Niet veel later leerde hij zijn vrouw
Christel kennen, op de kermis in
Sevenum. “Het was op kermismaandag”, zegt John. “Wij kenden elkaar
niet, maar Christel kende wel mijn zus.
We raakten toevallig aan de praat.
Christel had nog nooit van Evertsoord
gehoord, terwijl ze zelf uit Sevenum
komt”, lacht John. “Ik heb haar die
avond naar huis gebracht. Na drie kilometer ging mijn band kapot en ben
ik helemaal terug naar huis gelopen.
Ik was om 04.00 uur ’s nachts thuis
en twee uur later stond ik weer in de
stal bij de koeien.” John en Christel
gingen na vier jaar samenwonen, in
Evertsoord in een klein huisje in het
dorp. Sinds 2001 wonen ze op de boerderij die John, samen met het melkveebedrijf, overnam van zijn ouders.
Een jaar later is het stel getrouwd en al
snel kwamen er twee zoons. “In 2004
is Jop geboren en drie jaar later volgde
Pim. Beide jongens zijn te vroeg geboren, maar ondanks dat gaat het nu
heel goed met hen”, vertelt John.
Nog altijd gaat John graag naar de
kermis in Sevenum. “Wij gaan altijd
met de mannen uit de Peel”, vertelt
hij. “Dat is een groepje mannen uit
Evertsoord waarmee we al heel wat
jaren naar de kermis gaan. Regelmatig
sluiten daar nog meer mannen bij aan
en soms gaan er ook mannen niet
meer mee.” De vrouwen mogen dan
voor een avond niet mee.
“Het is gewoon een avond met

de mannen. Wie zin en tijd heeft
gaat mee. Dat gaat al ongeveer acht
jaar op deze manier.” Het bezig zijn
met carnaval is voor John iets van de
laatste jaren. “In 2013 werd Marc van
den Eijnden prins van Kronenberg en
Evertsoord en hij vroeg mij als een van
zijn adjudanten. Dat beviel zo goed dat

John en Christel gaan ook graag op
vakantie. “De broer van Christel woont
in Oxford in Engeland”, vertelt John.
“Daar gaan we elke twee jaar naartoe. Dat vinden we fantastisch om te
doen. We huren dan een cottage daar
in de buurt en zijn dan gezellig samen.
Ook de ouders van Christel gaan vaker
mee.” Daarnaast gaan ze elk jaar nog
wel een weekje weg, meestal naar
Duitsland of gewoon in Nederland.
“Veel vaker en langer kunnen we
helaas niet weg, omdat we anders
met het bedrijf in de knoop komen.”
Gelukkig hebben John en Christel hulp
van Lian, die al heel wat jaren op het
melkveebedrijf werkt. “Op zaterdag
werkt ze hier mee op de boerderij
en als we op vakantie gaan draait zij
voor een week het hele bedrijf”, zegt
John. “Het is fantastisch om iemand te
hebben die ervoor zorgt dat wij met
een gerust hart kunnen doen wat we
graag doen. Een week lekker met het
gezin op vakantie.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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SOS Meerlo-Wanssum biedt scholen Steinhagen
bezoek Wereldpaviljoen aan
Infoavond wonen
Vanwege het 25-jarig jubileum van SOS Meerlo-Wanssum biedt de stichting alle schoolklassen van de
gemeenten Horst aan de Maas en Venray een gratis bezoek aan het Wereldpaviljoen in Steyl aan. Omdat MeerloWanssum is opgegaan in beide gemeenten is besloten om alle scholen te betrekken bij de jubileumactie.
In totaal kunnen 240 klassen
gebruik maken van dit aanbod. Naast
dit cadeau aan de scholen heeft SOS
Meerlo-Wanssum het Wereldpaviljoen
te steunen met een bedrag van 10.000
euro voor een inleefatelier in Ghana.
Het Wereldpaviljoen Steyl is ontstaan uit de koker van SOS MeerloWanssum. Het doel is om kinderen
meer te leren over andere culturen
zodat ze dit in hun verdere leven mee
kunnen nemen. Het Wereldpaviljoen
heeft programma’s ontwikkeld voor
alle klassen van de basisschool.
Voor meer informatie, kijk op
www.wereldpaviljoen.com

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Steinhagen organiseert
op woensdagavond 16 januari een informatieavond in de Gaper in
Sevenum over wonen in een boerderijcomplex in Sevenum. Het idee is
gestart nadat een groepje vrienden samen in een boerderijcomplex
wilde gaan wonen.
Zij zijn een onderzoek gestart
naar de haalbaarheid van dit idee.
Steinhagen houdt deze bijeenkomst
voor geïnteresseerden in een boerderijcomplex in Sevenum, maar ook
in de rest van de gemeente.

De avond begint 19.30 uur in
de Gaper in Sevenum en is rond
21.30 uur afgelopen.
Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden door een mail te sturen
naar de organiserende partij.

Twee bedrijven

(Foto: Zebrastudio/Egon Notermans)

Nieuwe eigenaar De Lange Horst
Lincy Camps heeft vanaf 1 januari het stokje van Eric Janssen overgenomen bij De Lange Horst. Eric heeft andere
uitdagingen gevonden die zijn aandacht en energie roepen, zoals de verbouwing van De Kasteelboerderij in Horst.
Lincy is geen vreemde voor
De Lange. Ze was er werkzaam toen
in Horst de deuren open gingen.
Ze werkte er 7,5 jaar en was ook
betrokken bij de opening van De Lange
Venlo. Daar werd Lincy uitbater.
Dit café wordt nu uitgebaat door haar
vriend, Mike Teixeira. Lincy: “De Lange
Venlo loopt erg goed, dus dat houden
we graag aan. Maar ik was zelf ook toe
aan een nieuwe uitdaging, dus dit past
allemaal precies.” Eric Janssen kijkt
terug op veel hoogte- en ook dieptepunten. “Het belangrijkste en het leukste vind ik dat we met De Lange Horst

boerderijcomplex
Sevenum

echt een bijdrage hebben geleverd
aan het centrum van Horst”, zegt Eric.
“Het Wilhelminaplein is een begrip
geworden. Dat is wel echt gaaf.”
Voor Lincy wordt Horst een nieuwe
uitdaging. “Ik heb natuurlijk het geluk
dat ik in een gespreid bedje terecht
kom en er al een goed fundament
is gelegd voor de komende jaren.
Maar ik heb natuurlijk wel mijn eigen
ideeën over De Lange Horst om een
en ander te verbeteren. Zo wil ik me,
met name in het cafe, sterker richten op de oudere doelgroep, vanaf
21 jaar. Ook wil ik in de zaal gaan

werken met sterke, terugkerende concepten die helemaal inspelen op de
beleving. Onze medewerkers moeten
hier natuurlijk ook aan bijdragen, die
in alles gastvrijheid, beleving en ‘gek
doen’ moeten uitstralen. En ik vind
samenwerken met andere partijen ook
heel belangrijk: over twee maanden
staat bijvoorbeeld de Hôrster Carnavals
Parade weer op het programma,
een samenwerking met Grand Café
Liesbeth en Proeflokaal Van Horst.
Een prachtige kans om Horst weer te
laten zien waar de Hôrster horeca toe
in staat is.”

Salet Atelier
opgesplitst
Salet Atelier in Sevenum is met ingang van 1 januari gesplitst in
twee bedrijven: De woonwinkel gaat verder onder de naam ‘Daan Salet
Woonidee’ en het atelier zal voortgezet worden onder de naam
‘CM-Gordijnconfectie’.
Het in 1962 opgerichte bedrijf
breidde in 2015 de activiteiten
uit met een woonwinkel in raamdecoratie en insectenwering.
“Die uitbreiding is een succes
gebleken en anno 2019 zijn we een
beetje uit ons jasje gegroeid”,
vertelt mede-eigenaar Daan Salet.
De groei van het bedrijf heeft
ertoe geleid dat compagnon Marco
Niehsen en Daan Salet zich ieder op

uitnodiging
nieuwjaarsshow
vrijdag

zaterdag

09.00 - 22.00 u

10.00 - 17.00 u

4
januari

5
januari

zondag

6
januari
10.00 - 17.00 u

Tuinmachines Lottum bv
Lozeman
tuinmachines
Lottum Bv
Markt 14
5973 NR Lottum
Tel: 077-4632341

hun eigen onderneming gaan
richten.
Met ingang van het nieuwe jaar
is het bedrijf opgesplitst in twee op
zichzelf staande bedrijven. Beide
bedrijven blijven gebruik maken
van de gezamenlijke locatie.
“Deze ontwikkeling is een mooie
nieuwe uitdaging, waar we beiden
klaar voor zijn”, aldus Marco
Niehsen.
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Kinderen vieren kerst met
ouderen

Cheque van
7.500 euro voor
SamenUitBus

De kinderen van OBS de Samensprong in Grubbenvorst vierden vrijdag 21 december de traditionele
kerstviering met de ouderen in het dorp.

De SamenUitBus Horst aan de Maas kreeg op vrijdag 28 december
een cheque ter waarde van 7.500 euro vanuit het Coördinatiefonds van
de Rabobank HorstVenray.

Normaal gesproken wordt voor de
kerstviering elk jaar voor een goed
doel gekozen. Meestal wordt daar geld
voor ingezameld. De ouders van de
Werkgroep Evenementen opperden bij
het team dit jaar het idee om iets te
doen voor en met de ouderen in
Grubbenvorst. Kinderen konden deze
De vrijwilligers kregen de
cheque overhandigd tijdens de
feestelijke afsluiting van de laatste
rit van 2018. Stichting SamenUitBus

laat weten dat deze toekenning
een geweldige opsteker en een
mooie afsluiting van een succesvol
jaar is.

In America vindt op zaterdag 12 januari het Schadijkse Trailevent
plaats. Deelnemers kunnen meedoen aan een 11 of 21 kilometer lange
tocht door de Schadijkse Bossen.

www.blinkzonwering.nl

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Winterwandeling voor KWF
Er zijn wandelingen van ongeveer
5, 10 en 15 kilometer uitgezet.
Op de pauzeplek, halverwege de
route, worden de deelnemers onthaald op een glas glühwein, koffie of
warme chocolademelk met iets

lekkers. De routes voeren elk jaar
langs andere plekken in de omgeving. Volgens de organisatie kunnen
de wandelaars onderweg genieten
van de mooie afwisselende landschappen en de nieuwe natuuront-

wikkeling. De organisatie is in
handen van de organisatie van
SamenLoop voor Hoop Horst aan de
Maas 2019.
De opbrengst komt volledig ten
goede aan KWF Kankerbestrijding.

Nederland kent 1,5 miljoen hardlopers waarvan op dit moment zo’n
1,5 procent zich trailrunner noemt.
Dit houdt in dat zij regelmatig ‘off
road’ rennen. Trailrunning Europe
organiseert trailevents voor trailrunners, in samenwerking met de boswachters in het natuurgebied waar
de tochten plaatsvinden.
Kijk voor meer informatie op:
www.trail-events.com

Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

Rolluiken voor
aan uw woning

dit kunt doen. Binnen ons onderwijs
vinden we de school “de maatschappij
in het klein, een oefenplaats voor nu
en later voor de kinderen”.
Deze ervaringen zijn net zo
belangrijk als goed leren lezen,
rekenen en schrijven”, aldus het team
van de school.

In en rondom Meerlo vindt zondag 6 januari een winterwandeling plaats. Starten kan tussen 10.00 en
13.00 uur bij zaal ’t Brugeind in Meerlo.

Trailevent in
Schadijkse Bossen
De route, ook wel trail genoemd,
is uitgezet door Trail Events, onderdeel van Trailrunning Europe in
samenwerking met Staatsbosbeheer.
De start en finish wordt opgebouwd midden in het bos, dichtbij Aan de Drift, aan de Lorbaan.
Om 12.00 uur start de 21 kilometer
en om 13.00 uur de 11 kilometer.
Tussen 13.30 en 15.30 uur worden de
deelnemers onthaald bij de finish.

ochtend samen met de gasten van
‘Kom er bij’ deelnemen aan activiteiten als bingo, knutselen en spelletjes
spelen. “Voor de kinderen was deze
dag ook een mooi ervarings- en
leermoment. Vooraf is er in de klassen
gesproken over het ‘goed doen’ voor
een ander, en op welke manieren je

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

Winnaars verkleedwedstrijd
Landschap Horst aan de Maas organiseerde op donderdag 27 december haar traditionele kerstwandeling met daarbij een verkleedwedstrijd. Dit jaar was het thema winter. Verschillende kinderen hadden zich verkleed. De eerste prijs is voor de sneeuwman, de tweede prijs voor de bruine beer
en de ijsprinsesjes behaalden de derde prijs. Prijswinnaars kunnen zich melden bij Jolanda
Spreeuwenberg, 06 30 28 17 17 of jolandaspreeuwenberg@live.nl Kijk voor meer informatie op
www.landschaphorstaandemaas.nl
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Naamgewazel
Vlaskop
6/15

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

Banken bij monument boortoren
De werkgroep Buitenobjecten van Heemkundevereniging Sevenum heeft onlangs twee banken
met daarop tekst in het Sevenums dialect geplaatst bij het monument voor de boortoren.
Deze bevindt zich tegenover attractiepark Toverland. Begin 1900 werd hier in vijf jaar tijd tot een
diepte van 1.005 meter geboord op zoek naar juiste lagen steenkool. Uiteindelijk bleek de grootschalige winning van steenkool niet meer rendabel te zijn. De banken zijn beschikbaar gesteld
door gemeente Horst aan de Maas en Toverland.

www.ikzoektuingrind.nl
Het idee om een carnavalsvereniging in Melderslo op te richten
is volgens oud-voorzitter Peter van
Lipzig op de kermis in Horst
ontstaan. “Wiel Allards en Ton
Hagens vonden in 1962 dat het tijd
werd om carnaval in eigen dorp te
gaan vieren en niet meer ieder
jaar naar Venlo af te reizen.
Na goedkeuring van de pastoor en
de gemeente konden de mannen
aan de slag en werd de naam voor
de vereniging verzonnen. In de
eerste vergadering bleek Jan de
Swart het gouden idee te hebben
en kwam hij met de naam
‘de Vlaskop’.”
Waar de naam vandaan komt
is volgens Van Lipzig makkelijk te
verklaren. “In die tijd waren er in
Melderslo veel boeren die vlas
verbouwden. In het midden van
Melderslo lag een klein vlasven en
de vlaskop was een instrument
waarmee de nerven van het vlas
af werden gestroopt. Je kunt
zeggen dat de vlaskop gereedschap was met een kop met spitse
pinnen. Het vlas wordt dan weer
later verwerkt tot linnen.
‘De Vlaskop’ komt uit de agrarische sector en zegt zeker iets over
de geschiedenis en identiteit van
Melderslo”, aldus Van Lipzig.
Op 15 oktober 1962 werd de
vereniging officieel opgericht en in
1963 werd voor het eerst carnaval
gevierd en kwam de eerste prins
uit. Wiel Allards werd verkozen tot
prins en Ton Hagens als vorst.

Van Lipzig: “Er wordt gezegd dat
het duo toen met paard en wagen
door het dorp reed als een soort
optocht. Maar of dat waar is, weet
ik niet zeker.” Tegenwoordig
worden er allerlei activiteiten en
feesten georganiseerd tijdens
carnaval en de periode ervoor. Zo
heb je het Prinsenbal, Joeks,
Verlovingsbal, receptie van de prins
en het jeugdprogramma. Op
carnavalsmaandag wordt de
optocht gehouden en op dinsdag is
de boerenbruiloft. “Tegenwoordig
is de jeugd en het volwassengezelschap van de boerenbruiloft
samengegaan en wordt de festiviteit georganiseerd door een vereniging in het dorp of een commissie
van de carnavalsvereniging.”
De toekomst van de vereniging
ziet Van Lipzig rooskleurig. “Er is
veel animo voor activiteiten en
jong en oud wordt betrokken bij
carnaval. Sinds carnaval in het MFC
wordt gevierd, is er genoeg ruimte
voor iedereen en kunnen we een
mooi feestje organiseren voor het
hele dorp”, aldus de oud-voorzitter.
Hij vindt het ook belangrijk dit
soort tradities te behouden.
“Vorig jaar was ons 55-jarig
bestaan dat hebben we groots
gevierd. Maar ook naar komend
seizoen kijk ik weer uit. In januari is
er weer het Prinsenbal, het Galabal
en niet te vergeten de receptie.
Mooie feestjes die we weer met
alle Vlaskoppen en Vlaskopinnekes
kunnen gaan vieren.”

tel. (077) 320 97 00

Iedereen hartelijk bedankt voor de grote belangstelling, de vele felicitaties
Autobedrijf Hay Peeters
en cadeaus, die wij kregen bij het afscheidsfeestje van ons autobedrijf.
Gasthuisstraat
15 | 5961 GA Horst
We wensen u allen een gelukkig en gezond 2019!

077-3985154 | info@autobedrijfhaypeeters.nl
Hay en Netty Peeters
www.autobedrijfhaypeeters.nl

Ben jij klantgericht en denk jij buiten de bestaande patronen?
Wil je werken in een bevlogen organisatie? Dan zoeken wij jou!

Secretarieel
Medewerker m/v
24 uur per week

In deze afwisselende functie ga je o.a. aan de slag met:
• voorbereiden en notuleren van vergaderingen;
• beheren van meerdere agenda’s;
• faciliteren van je collega’s door het uitvoeren en coördineren
van gevarieerde secretariële werkzaamheden.

Voor meer informatie
kun je op 7 januari van
15.00-16.00 uur contact
opnemen met Marjan Engels,
adviseur bedrijfsbureau en HR
via 0478-517300.
De eerste gesprekken vinden
plaats op 16 januari.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Dit ben jij:
• een passende afgeronde mbo-opleiding;
• proactief, flexibel, assertief en georganiseerd;
• accuraat en zorgvuldig;
• een kei in plannen en organiseren.
Wij bieden jou:
Een uitdagende functie in een klein en professioneel team.
Je gaat werken in een innovatieve- en mantelzorgvriendelijke
organisatie met voldoende ruimte om jezelf te ontwikkelen.
Word jij onze nieuwe collega?
Reageer dan vóór 11 januari 2019 o.v.v. vacature secretarieel
medewerker via solliciteren@synthese.nl.

Synthese is een onderneming
voor zorg en welzijn in Noorden Midden-Limburg, met 80
medewerkers en 200 vrijwilligers.
Synthese biedt mensen
in het alledaagse leven alle
mogelijkheden om tot hun recht
te komen en zich te ontwikkelen.
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Niemand heeft iets aan
sensatiebeelden’
Onlangs kregen tientallen automobilisten een boete omdat ze foto’s en filmpjes
hadden gemaakt van een ongeval op de
snelweg. Filmen op de openbare weg is
niet verboden, maar het gebruik van een
smartphone tijdens het autorijden wel.
Als het aan 76 procent van de inwoners van
Horst aan de Maas ligt, komt er ook een
verbod op het filmen van een ongeval.
Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
De verontwaardiging op sociale media
was groot toen er enige tijd geleden filmpjes
opdoken van een ernstig ongeval op de A58.
De politie bekeurde uiteindelijk enkele tientallen automobilisten. Ze moesten over de vluchtstrook rijden, omdat de rijstroken geblokkeerd
waren, en maakten toen met hun mobiele
telefoons foto’s en filmpjes van het ongeluk.
Ze krijgen een bekeuring wegens het gebrui-

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal
14%
Oneens
10%
Eens
76%

Verbod op filmen
ongeluk is nodig
ken van een mobiele telefoon onder het rijden.
Ruim driekwart van de inwoners van Horst aan

een ongeval kan de politie namelijk ook helde Maas vindt dat het filmen van een ongeval
verboden moet worden. “Degenen die filmen,
pen bij het onderzoek, vindt 35 procent. “Als de
zijn volgens mij op sensatie uit. En daarbij:
beelden op een dusdanige manier gemaakt
ze lopen de hulpverleners maar in de weg”,
zijn dat de toedracht duidelijk wordt, helpt het
zegt iemand. “Hoe zou je
zeker. Bij sensatiebeelden
het zelf vinden als er een
heeft niemand er iets aan”,
‘Geef ze een forse
persoon uit je persoonzegt deze persoon. “Precies”,
vindt een andere inwoner,
lijke omgeving daar ligt
bekeuring’
“Meestal is het al gebeurd,
en je ziet het via sociale
‘Je hebt je aandacht
dus filmen is volledig overmedia?”, vraagt een ander
bij de weg nodig’
zich af. Een derde denkt er
bodig. Of je moet een ongeiets genuanceerder over:
luk zien aankomen, maar
‘Het beeldmateriaal
“Als het gaat om filmen
dan nog: kort filmen en ga
kan als bewijs worden
van slachtoffers die medihelpen in plaats van door te
gebruikt’
gaan met filmen.”
sche hulp krijgen, vind ik
TipHorstaandeMaas
dat er een verbod moet
is een samenwerkings
komen. Als het gaat over
verband tussen HALLO Horst aan de Maas
het filmen van wat er gebeurt? Lastig! Dit kan
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
ook voordelen hebben om te achterhalen wat
aanmelden voor de volgende enquête,
er gebeurd is.”
Het maken van foto’s en filmbeelden van
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

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

tuin

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

HALLO Venray zoekt een

fulltime journalist
www.kempen-media.nl/vacature

(m/v)
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 50

De kerstboom staat voor gezelligheid, niet voor religie
Een ruime meerderheid van de stemmers, 92 procent, heeft een kerstboom in huis staan omdat ze dit gezellig vindt. Voor hen is de boom geen
religieus symbool.
Er zijn veel theorieën over waarom we in Nederland een spar in huis
zetten en deze versieren. Feit is dat de boom wordt opgezet in een periode waar, volgens het christendom, de geboorte van Jezus wordt gevierd.
Maar betekent dat dat de kerstboom automatisch een religieus symbool is
voor iedereen? Nee, vindt de meerderheid. Het heeft zelfs niets met het

christendom te maken, reageert Twan Hendriks op Facebook. “De kerstboom
staat voor het Germaanse Juulfeest. Het feest dat zo’n 10 dagen duurde en
in het midden van de winter werd gevierd. Het midden van de winter, aangezien de Germanen maar twee jaargetijden kenden. Zomer en winter.”
Ook Danny Danckaert heeft een kerstboom in huis, omdat hij dit gezellig
vindt. “Bij ons staat het inderdaad voor gezelligheid. Hoewel wij dan weer
een beetje daarmee overdrijven met drie bomen en twee kerstdorpen.
Ieder het zijne.”

Geweld tegen hulpverleners is iets uit
de Randstad
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
Het aantal geweldsmisdrijven tegen de politie is in de nieuwjaarsnacht
meer dan verdubbeld, meldt de politie. Er zouden dit jaar 59 incidenten zijn
geweest waarbij geweld werd gebruikt tegen agenten. In 2017 waren dat er 27.
Zo werd in Horst een ambulancemedewerker geslagen in de Nieuwjaarsnacht
door een gewond slachtoffer. In Limburg was er geen sprake van geweld tegen
politiemensen, meldde de politie Limburg op haar website.
Het lijkt wel of het iets uit de Randstad is. Geweld tegen medewerkers
van politie, brandweer of ambulance gebeurt misschien vaker in grote steden,
omdat daar in verhouding ook meer mensen wonen, meer criminaliteit is en
dus meer incidenten gebeuren waar hulpverleners bij uit komen.

Statistisch gezien een logische redenering. Maar het zou ook kunnen liggen
aan het verschil in mensen die bijvoorbeeld op het Limburgse of Brabantse
platteland wonen, of in een grote stad als Amsterdam of Rotterdam.
Geweld tegen hulpverleners heeft niets te maken met waar je in Nederland
woont, maar met de persoon die het geweld gebruikt. Een Twentse boer kan
net zo opvliegend zijn tegen een politieagent dan een schooljuf uit Rotterdam.
Naast iemands karakter kan alcohol ook een belangrijke speler zijn, zeker bij
grote evenementen. Is er drank in het spel, dan gedragen mensen zich heel
anders.
Geweld tegen hulpverleners is iets uit de Randstad. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 51) > Het reguleren van xtc door de overheid is nodig > eens 50% oneens 50%

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

SALE
DIVERSE KORTINGEN
lingerie | nachtmode | ondermode

horramen en -deuren
Ook voor zonweringen, glasservice,

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

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

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Gezondste regio? Holle frasen
Zo’n vier jaar geleden was de stip op de horizon voor de oud-burgemeester dat Horst aan de Maas de gezondste regio zou worden. Dat hij
bedoelde dat bedrijven zouden groeien die gezonde producten produceerden, zei hij er niet bij, maar werd wel zichtbaar in de praktijk. Niet
verkeerd, maar wel misleidend voor de burger.
Hoe nu verder? Het college
en de raad spreken herhaaldelijk
over het doel: in 2025 willen
we de gezondste regio zijn.
Normaal gesproken denk je in het
begin na over wat het betekent wat
je zegt. En als je iets nastreeft, dan
heb je definities voor hoe en wat je
gaat meten.
Ik woon in een buurt waar
fijnstof uit de stallen waait, waar

ammoniak over de daken vliegt, waar
de stankkegel ver boven de wettelijke
norm ligt en het daardoor, net als op
veel andere plaatsen in Horst aan de
Maas regelmatig het niet te harden is.
Valt dat onder de definitie? En hoort
bij gezondheid ook een gezonde
natuurlijke omgeving waar klein
wild zich nog kan bewegen en niet
gevangen zit in strookjes weg met
hoge hekken en kassen eromheen?

Wordt het ook bedoeld dat er gesport
wordt op plaatsen ver van de snelweg en bijbehorende fijnstof? Denken
we aan handhaven waardoor snelheden op wegen terug wordt gebracht?
Worden nieuwe fietspaden nu wel
veilig en 3,5 meter breed aangelegd,
zoals onze eigen regels voorschrijven? Gaat de snelheid op provinciale
wegen naar 60 kilometer per uur in
verband met NOx en fijnstof? Gaan
we handhaven op alcoholgebruik en
brengen we het gebruik bij de jeugd
terug naar ver onder landelijk gemiddelde? Laten we alle vrijheid aan
cafés en sportkantines of doen we
wat? Gaan we het gewicht meten of

het percentage diabetes? Heel veel
zaken, en zo zijn er nog veel meer,
die met gezondheid te maken hebben en waarvan je moet weten of
die meetellen.
Totdat het college voorstelt hoe
en wat wordt gemeten, en de raad
dat goedkeurt, blijven het holle frasen ter meerdere gesubsidieerde
eer en glorie van het college.
College, spreek uit wat u echt
onder die gezondste regio verstaat
en laat dat snel zien, als u tenminste
niet alle schijn tegen wilt hebben.
Mirjam Cuppen
Venrayseweg, Horst

Zalig
neejjoar
Wat zegt u klokslag middernacht op 31 december?
Gelukkig nieuwjaar? Alle
goeds voor 2019? Of, en daarvan lopen de rillingen over
mijn rug: de beste wensen?
Komt u mij tegen op
31 december, 1 januari of een
van die andere dagen voor
Driekoningen (wie heeft trouwens verzonnen dat je na 6
januari geen nieuwjaarswensen
meer mag overbrengen?) dan
wens ik u een ‘zalig neejjoar’.
Ouderwets? Misschien, maar
zolang ik mij kan herinneren
wensen wij elkaar in de familie
altijd al een zalig nieuwjaar.
Dat blijf ik ook stug volhouden.
Waar het merendeel van mijn
ooms en tantes wel weet hoe
het hoort, kijken sommige
neven en nichten mij een beetje
meewarig aan wanneer ik hen
op onze nieuwjaarsreceptie
vrolijk ‘zalig neejjoar’ wens.
Ik vrees dat over een tijdje de
vierde generatie helemaal niet
meer weet waar ik het over
heb. Op de redactie levert mijn
‘zalig neejjoar’ vaak onbegrepen blikken of een besmuikt
lachje op. Daar trek ik mij
uiteraard niets van aan.
Overigens wil ik hier wel bij
opmerken dat ik niet-dialect
sprekende mensen vanzelfsprekend een gelukkig nieuwjaar
wens. Volgens Van Dale betekent zalig ‘heerlijk of aangenaam’. Dat is toch mooi, iemand
een heerlijk 2019 toewensen?
Vroeger had dat zalig misschien
nog een religieuze bijklank,
vandaag de dag is dat wat mij
betreft niet meer zo. Bij deze
werp ik me dan ook op als
beschermvrouwe van ‘t ‘zalig
neejjoar’. Dat blijf ik de
komende dagen (en jaren)
gewoon doen. Ik vind het ook
een stukje historisch erfgoed
dat behouden moet blijven.
Dus bij deze wens ik iedereen
zalig neejjoar! Doet u met mij
mee?
Marieke
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Horst aan de Maas, de gezondste gemeente?
De gezondste gemeente van Europa in 2025 zijn, dat is het streven.
Leven in een gemeente met de gezondste woon- en leefomgeving en
waar gezondheid van mens, dier en milieu uitgangspunt bij alle burgers,
bedrijven en de gemeente is.
Met gezonde werkomstandigheden en CAO-conforme betalingen. Er worden al veel initiatieven
ontplooid. Dat is mooi, maar op
diverse plaatsen in onze gemeente
wordt het woon-, leef-, en werkklimaat in de omgeving van Intensieve
Veehouderijen (IV) behoorlijk vergald.

Toen het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied vastgesteld moest worden, werd de IV er
niet in opgenomen. Zoals het college
nu voorstelt, gaan we eerst weer
praten en in 2020 komen dan pas
de aanpassingen. Terwijl op landelijk en provinciaal niveau al het besef
is gekomen dat het anders moet.

Hier duurt het nog op zijn vroegst
2 jaar vóór er een verbetering komt,
tenminste als het besef ook in daden
wordt omgezet.
De SP stelt de volgende maatregelen voor. Allereerst moeten we handhaven en zorgen dat in de omgeving
van IV bedrijven voldaan wordt aan
de eisen die gelden voor stank- en
geuroverlast. Bij constatering van een
overtreding krijgt de ondernemer nog
maximaal een jaar om de situatie in
orde te maken, en niet langer. Lukt dit
niet, dan wordt het bedrijf stilgelegd.

Bij elke vergunning krijgt de ondernemer een resultaatverplichting. Er
moet aangetoond worden dat er geen
sprake van overschrijding van milieunormen is. Binnen een termijn van
2 jaar worden de geurnormen in onze
gemeente scherper gemaakt. Voor de
mestverwerking geldt dat Horst aan
de Maas aantoonbaar niet meer mest
verwerkt dan in onze gemeente wordt
geproduceerd. Het aantal dieren in de
gemeente moet op termijn afnemen.
En ten slotte: de gemeente ondersteunt initiatieven van bedrijven die

kiezen voor kwaliteit bij IV boven
aantallen en mogelijk overlast.
De SP wil hiermee voor het
nieuwe jaar een positieve bijdrage
leveren aan het debat rondom de
IV, met als doel om een betere leefen woonomgeving voor omwonenden te creëren. Alleen op deze
manier kan de kans op de gezondste
gemeente van Europa in 2025 serieus worden genomen.

niet de gewenste omslag zien, maar
dat is nog wel mogelijk. Dit voorjaar
zal het programma worden besproken. Ook voor ons een lakmoesproef. 2019 is ook het jaar, waarin de
nieuwe burgemeester aantreedt. Een
burgemeester van een andere politieke kleur. Een omslag. Wij waren
positief verrast door deze omslag en
hopen dat deze omslag de komende

jaren merkbaar zal zijn. Wilt u hierover (en over andere zaken) met
ons praten? Dat kan. We zitten elke
eerste zaterdag van de maand van
11.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek
in Horst.

Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Na 2018 komt… 2019
En dat belooft een politiek interessant jaar te worden. Vorige week is
er een klimaatakkoord getekend.
Het kabinet laat dit akkoord
doorrekenen en zal daarna een
besluit nemen over de uitvoering.
Met name voor D66 is dat een lakmoesproef. Kiest dit kabinet inderdaad voor een omslag op het terrein
van de duurzaamheid of gaan we

doormodderen op de oude manier.
Op provinciaal niveau wordt het ook
interessant vanwege de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten.
D66 en GroenLinks hebben beide aangegeven dat zij een omslag willen op
het terrein van duurzaamheid, milieu

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR VERSCHILLENDE ROUTES IN:

SEVENUM
centrum €

en intensieve veehouderij. De kiezers
hebben nu de kans in Limburg op dat
terrein een omslag te bereiken, van
eminent belang voor natuur, milieu
en uw gezondheid. Op lokaal niveau
is 2019 het eerste jaar voor de uitvoering van het collegeprogramma. Het
programma was een bijlage bij de
begroting, maar is nog niet in de raad
besproken. Het programma laat nog

Henk Kemperman,
D66+GroenLinks
Horst aan de Maas

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

NIEUW IN STRAELEN

vrijdag
4 januari

10:00 - 22:00 Geopend

zaterdag
5 januari

10:00 - 22:00
11:00 - 12:00
14:00 - 15:00
19:00 - 22:00

zondag
6 januari

10:00 - 17:00 Geopend
17:00 - 22:00 Vrijwilligersavond

7,00 - € 11,00

Geopend
Prins Stef met Jeugdcarnaval
Prins Stef met Jeugdcarnaval
Discoschaatsen met DJ 30 Feeze

Matrassen & lattenbodems
Schuimrubber naar wens
op maat gesneden

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

Caravan- en bootstoffering
Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 14.00 - 17.00 uur
Schaumstoff-Meister

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Industriegebied Zand I
Zeppelinstr. 22
D-47638 Straelen
Tel. 0049/2834/944 944 4

Wat vliegt de tijd als je plezier hebt.
De ijsbaan is nog maar t/m zondag open!
Kom nog snel even de schaatsen onderbinden!
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www.horstaandemaas.nl

Gemeenteraad

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Themabijeenkomst over
arbeidsmigranten

Mooie tijden in Horst aan
de Maas

Op dinsdag 8 januari is er een openbare themabijeenkomst van de gemeenteraad over

Op 4 januari 2019 nodigen wij u van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie. Dit jaar extra

huisvesting arbeidsmigranten. Deze bijeenkomst vindt plaats in zaal De Leste Geulde in

speciaal vanwege de opening van het jubileumjaar ‘HadM800’.

Horst en begint om 20.00 uur.
Vanaf 18.30 uur bent u welkom in ‘De Mèrthal’

Namens het bestuur van gemeente

Deze themabijeenkomst is met name gericht op

u op de website www.horstaandemaas.nl.

aan de Gasthuisstraat in Horst, waar vanaf

Horst aan de Maas

de beleidsvoorbereiding rond de permanente

De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de

19.00 uur een boeiend programma begint. Het

Burgemeester C.C. Leppink-Schuitema

huisvesting van arbeidsmigranten (long stay).

informatiehoek van het gemeentehuis en in de

voltallige college en het bestuur van de stichting

Gemeentesecretaris drs. J. van der Noordt

Meer informatie over de bijeenkomst leest

bibliotheek.

‘Horst aan de Maas 800’ ontvangen u graag.

MMO

Brandweer Horst aan de Maas

7 januari 2019

Jubilarissen in het zonnetje gezet

Aangepaste openingstijd
gemeentehuis en Openbare werken
Op 7 januari zijn het gemeentehuis en

verband met de Nieuwjaarsreceptie van het

Openbare Werken tot 10.00 uur gesloten in

personeel.

Op de jaarlijkse feestavond van brandweer Horst aan de Maas post Horst, Meerlo Lottum
en Sevenum werden de jubilarissen in het zonnetje gezet. De feestavond werd dit jaar in
Meerlo gehouden.

Nieuwjaar

Wijziging afvalinzameling
Op dinsdag 1 januari wordt er geen afval opgehaald.
Inwoners die normaal gesproken hun afval op

U kunt dit op de eerstvolgende reguliere

1 januari zouden aanbieden, kunnen PMD en

ophaaldag aan de straat zetten

restafval op zaterdag 5 januari (vóór 07.00 uur)

U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op

aan de straat zetten.

uw eigen digitale afvalkalender via

Voor keukenafval zijn er geen inhaaldagen.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Alle jubilarissen kregen een persoonlijk woordje

Horst aan de Maas en Kevin Wolters Manager

van Mevr. Ina Leppink-Schuitema burgemeester

Veiligheidsregio Limburg Noord.

van Horst aan de Maas en een medaille voor
het aantal dienstjaren. De partners kregen

12,5 jaar Karin Willemse, Bart Trienekens

allemaal een mooie grote bos bloemen, tevens

20 jaar Eugene Peelen, Marcel Denissen,

werd er afscheid genomen van twee leden

Geert Jilesen, Arno Theeuwen, Roel vd Pasch

van de brandweer. Na het ofﬁciële gedeelte

25 jaar Peter Cornelissen, Wim Willemse

werd de avond feestelijk voort gezet. In 2019

30 jaar Peter Cortenbach, Jack v.d. Pas

wordt de feestavond in Horst gehouden. Op

Afscheid: Paul Weijers (26 jaar),

de foto de jubilarissen, burgemeester van

Arie Verbruggen (44 jaar)

Bekendmakingen

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

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

Horst

Lottum

Tienray

Hertog Willemlaan 22

Wielder 10

Nieuwe Baan 10

Fabrieksstraat 6

Broekhuizerweg 25

Kloosterstraat

Rotvenweg 30

Sevenum

Meterikseweg 4

Vinkepas 16

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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Reiscafe ‘s

Reizen met een echte meerwaarde zonder meer te betalen dan elders?
Bezoek dan een van onze lokale Reiscafe’s waar u geheel vrijblijvend kennis
maakt met de persoonlijke werkwijze en eigen 24/7 reisbegeleiding uit & thuis.

*BALTISCHE STATEN *BULGARIJE *CHINA *ITALIË
*INDONESIË *KROATIË/ISTRIË *PERU *ROEMENIË
*TENERIFE *TSJECHIE *THAILAND *ZUID-ARIKA
*WANDELVAKANTIES *CANARISCHE EILANDEN

Zo.
Ma.
Di.
Wo.
Do.
Zo.
Ma.

13 Jan. BUFKES Schoolstraat 29 VENRAY
10.30 uur
14 Jan. KERKEBOSKE Koeberg 3 HELDEN
19.30 uur
15 Jan. LEKKER GEWOËN Kloosterstaat 14 GRUBBENVORST 19.30 uur
16 Jan. DE LESTE GULDE Noordsingel 75 HORST
19.30 uur
17 Jan. DE SCHAKEL Broeklaan 2 REUVER
19.30 uur
20 Jan. STG. TREFCENTRUM Hendrikxstraat 17 VENLO
10.30 uur
26 Nov. BUFKES Schoolstraat 29 VENRAY
19.30 uur
S.V.P.VOORAF AANMELDEN VIA ONDERSTAANDE MAIL OF TEL.

Met meer dan 25 jaar
ervaring ook in 2019
weer volledig verzorgd
met ons op reis.

Een heerlijke kop
verse koffie/thee
staat voor u klaar
bij binnenkomst.

Duidelijkheid vooraf
Geen verrassingen achteraf

Vertrek vanuit
uw eigen regio

Nieuwe trainer AVV America
Voetbalvereniging AVV America heeft onlangs Mikel Heumassej aangesteld als nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen 2019-2020. Heumassej, nu nog actief bij RKDSO, neemt deze zomer het roer over
van Noud Janssen, die AVV America afgelopen seizoen naar de 4e klasse loodste. “Zowel het bestuur
als Heumassej was erg tevreden over de gevoerde gesprekken. Met het 100-jarig jubileum in 2020 in
het vooruitzicht zijn we vastbesloten om er een succesvol seizoen van te maken”, aldus de club.

HZPC succesvol bij
Swimmeet Maastricht
Door: zwemvereniging HZPC
HZPC bezocht in het weekend van 28, 29 en 30 december het Swimmeet in Maastricht. De zwemvereniging
deed het goed en viel in de prijzen.
HZPC was aanwezig met 19 zwemmers. De jongsten van de ploeg van
HZPC, Lars Hagens en Danee
Verstegen, waren in topvorm. Danee
ging naar huis met zeven persoonlijke

records en Lars zwom op alle afstanden een persoonlijk record. Daarnaast
namen de zwemmers 15 medailles
mee naar huis. Naast de prestatieprijzen werden er ook andere prijzen

uitgereikt. Koen Koster werd gehuldigd
bij de heren senioren tot beste prestatie en Judith van Meijel won onverwacht het klassement bij de masters
in de categorie 25+.

JO9-2G Meterik
ongeslagen kampioen
De Meterikse jongens van JO9-2G zijn op zaterdag 8 december kampioen geworden.
Veertien wedstrijden telde het seizoen waarin het team geen wedstrijd heeft verloren. Er zaten
vele spannende wedstrijden tussen waarbij het goede samenspel er telkens voor zorgde dat de
wedstrijd werd gewonnen. Het plezier spatte er ook elke keer van af en de tegenstander werd dan
ook vaak zoek gespeeld.
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15 VRAGEN

jongeren 17

aan
Janne Seroo

De kerstboom
Kerst is net geweest en de
meeste mensen weten denk
ik wel waar het kerstverhaal
over zou gaan.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Janne Seroo
12 jaar
Grubbenvorst
Dendron College

Van welke herinnering krijg je
kippenvel?
Toen ik in groep 1 zat, had ik een
klasgenoot die een spierziekte had.
Het ging steeds slechter met hem en
hij kwam op een gegeven moment
ook niet meer naar school. Uiteindelijk
is hij helaas gestorven.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben eigenlijk altijd precies op tijd.
’s Ochtends als ik naar school fiets,
ben ik altijd precies op tijd. Als ik een
paar minuten later zou aankomen,
zou ik zeker te laat zijn.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is volleybal.
Ik volleybal twee keer per week, op
vrijdag en op zaterdag, en ik vind dat
altijd heel erg leuk om te doen. Mijn
team is afgelopen seizoen kampioen
geworden. Dat was echt heel erg leuk.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?

Ik zou graag professioneel volleybalster willen zijn, dat lijkt me heel tof.
Dan mag je Nederland vertegenwoordigen en tegen andere landen op hoog
niveau spelen.
Welke emoticon gebruik jij het
meest?
Ik gebruik het meeste de lach emoticon,
want lachen is wat ik het meeste doe.
Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Ik zou graag een reis naar Afrika willen
maken, omdat daar heel veel mooie
dieren zijn. Ook zou ik graag nog ooit
naar een villa aan het water willen,
want dan kun je vanuit je bed de zee
in springen.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou graag willen kunnen teleporteren, dan hoef ik ‘s morgens niet meer
te fietsen en dan zou ik op vakantie
kunnen waar ik zou willen zonder te
reizen, dus dat lijkt me heel handig.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
In Home Alone, dan zou ik dat jongetje
willen spelen dat alleen thuis is. Dan

ben ik superslim en kan ik de boeven te
slim af zijn, dat lijkt me heel grappig.
Wat zou je nooit weggooien?
Een volleybal met alle handtekeningen
van de spelers van het Nederlandse
volleybalteam onder de 18. We gingen
een keer naar een wedstrijd van het
Nederlandse team. Voordat ze begonnen met de wedstrijd, gooide iedere
speler een volleybal in het publiek. Ik
had er één gevangen en heb toen na
de wedstrijd alle handtekeningen erop
laten schrijven. De volleybal vind ik
nog steeds een hele leuke herinnering
aan dat moment.
Hond of kat?
Hond, want ik houd heel erg van honden. Sommige zijn heel rustig en de
andere juist heel wild. Daar kan ik
soms heel erg om lachen.
Waar zouden andere mensen zich
het meest over verbazen als ze dat
over jou te weten komen?
Dat ik bang ben voor vlinders, want
dat vinden veel mensen raar. Ik weet
zelf eigenlijk ook niet waarom ik daar
bang voor ben.
Wat zou je nog weleens opnieuw
willen doen of beleven?

Naar Disneyland Parijs gaan, daar ben
ik afgelopen meivakantie met mijn
familie geweest. Dat was zo leuk, daar
zou ik nog wel een keer naar toe willen.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou heel graag een wereldreis
willen maken, dan heb je bijna alle
mooie plekjes gezien op de wereld en
ik denk dat je dan heel veel verschillende mensen en culturen tegenkomt,
en dat lijkt me heel erg bijzonder om
mee te maken.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik denk dat ik dan in Amerika geboren
zou willen zijn. Daar is alles veel groter en dat lijkt me heel vet. Ook heb
je daar veel lekkerder eten als hier in
Nederland.
Wat zou je nog willen leren in je
leven?
Ik zou heel graag willen leren skiën.
Het lijkt me heel erg leuk om te kunnen en om dan over de sneeuw naar
beneden te skiën. Ik hoop dat ik dat
nog wel een keertje kan doen.

Crist Coppens
VLEESWARENKOOPJE
geldig t/m
zaterdag
5 januari 2019

100 gram gekookte
achterham en 100 gram
cervelaatworst samen € 3,75

SPAARKAARTACTIE WEEK 1

4 runderstooflappen en 500 gram
half-om-half gehakt samen € 11,00

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Het verhaal gaat namelijk
over de geboorte van Jezus, die
dit jaar 2018 jaar zou zijn
geworden. Toch vroeg ik mij zelf
af waar de rest vandaan komt.
De spar die wij massaal gaan
versieren, of de lichtjes die wij
allemaal ophangen. Daarom
heb ik er een klein onderzoek
naar gedaan.
Het is zo dat de kerstboom
vroeger nog helemaal niet een
ding was. In het begin was het
een boom die bedoeld was om
het slechte van het eerdere jaar
te verjagen en het goede te
verwelkomen tijdens het midwinterfeest. Later werden er
versieringen in gehangen.
Ze begonnen met appels en
noten. Toen men de kerstboom
naar Nederland wilde halen,
waren de katholieken er eerst
fel tegen. Het verhaal moest
draaien om de geboorte van
Jezus en niet om een of andere
boom. Toch hebben de protestanten besloten om de boom in
kerken te plaatsen en er kaarsjes in te doen. Nadat er fabrieken zijn gekomen, zijn de
appels en de kaarsjes vervangen door glazen kerstballen en
plastic lampjes en net als engelen en sterren die vroeger op de
boom stonden is ook dat vervangen door een glazen versie,
dat is namelijk de piek die wij
nu hebben. Zo is de kerstboom
dus ontstaan.
Naast deze informatie wens
ik iedereen een gelukkig en
voorspoedig Nieuwjaar!
Jélena
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januari 2018

De aftrap van 2018 werd traditiegetrouw gevierd met een frisse duik in de Kasteelse
Bossen tijdens de Nieuwjaarsduik. Waar anderen zich bezighielden met goede
voornemens, schoof een aantal carnavalsvierders deze even voor zich uit. De prinsen in
Horst aan de Maas kwamen uit.
Over een frisse duik gesproken, het
college van Horst aan de Maas gaf de
voorkeur voor een nieuw zwembad bij
Afslag10 in Horst. Volgens haar heeft een
nieuw bad meer voordelen dan behoud van
het huidige zwembad. Het verschil tussen

de kosten van behoud van zwembad
De Berkel en nieuwbouw wordt erg klein.
Daarom is nieuwbouw de beste keuze
volgens het college.
Het zomergevoel was in januari nog
niet echt te vinden bij de inwoners van

Horst aan de Maas. Toch wist een groepje
carnavalsvierders hier verandering in te
brengen. De Maondaagavundclub in Horst
presenteerde op maandag 15 januari
Fieke Peeters als nieuwe prinses van
zomercarnaval in Horst. Het was de
eerste keer dat er tijdens zomercarnaval
een prinses voorop ging. “We kregen
al vaker het verwijt dat alleen mannen
prins werden”, zei Jac Coumans van de
organisatie. “We hebben er nu elf jaar

opzitten, dus het twaalfde jaar leek ons een
goed moment voor een nieuwe start met
een prinses. En de reacties zijn geweldig,
ik denk dat D’n Dreumel ook met een
prinses gaat komen”, lacht hij.
OJC Niks uit Horst organiseerde op
zaterdag 27 januari een feest om jonge
nieuwkomers in Horst aan de Maas in contact
te brengen met Nederlandse jongeren.
Het feest, Duizend-en-één-nacht, begon met
een diner en eindigde met een groot feest.

Een deel van het klooster is inmiddels
verbouwd tot nieuw onderkomen van de
basisschool. De staat van het klooster was
verouderd en de basisschool wilde het
gebouw een goede bestemming geven zodat
het behouden blijft voor Meterik.

een zegen’ uit. Ze is moeder van een zoon
met de diagnose PDD-NOS. Twee en een half
jaar geleden escaleerde de situatie thuis
zodanig, dat hij in crisisopvang belandde.
Het traject heeft haar veel pijn gedaan en
daarom heeft ze haar ervaringen gebundeld
in het boek. Arnie: “Het hele proces heeft me
een andere kijk op het leven gegeven.
Eentje waarbij je controle moet kunnen
loslaten.”

februari 2018

De maand februari stond natuurlijk helemaal in teken van carnaval. Maar wie niets
met dit feest had, kon de toeters uit de lade halen voor Nienke Wijnhoven die als derde
eindigde in de talentenjacht The Voice of Holland.
Na haar podiumplaats werd Nienke op
zondag 25 februari gehuldigd in ’t Gasthoês in
Horst door burgemeester Ina Leppink van
Horst aan de Maas. Voormalig wethouder
Ger van Rensch sprak Nienke destijds toe:
“Iedereen is zo ontzettend trots op je. Je hebt
het zo goed gedaan en dat verdient een
beloning.” Nienke had niet verwacht dat ze

gehuldigd zou worden en werd zelfs even
emotioneel. Na de huldiging was er tijd voor
een Meet & Greet.
Ger van Rensch had het druk, want hij gaf
ook samen met leerlingen van basisschool
Onder de Wieken het startsein voor de
verbouwing van het Theresiaklooster in
Meterik.

‘Een andere kijk
op het leven’
Arnie Heldens uit Melderslo bracht haar
boek ‘Mijn kind in de crisisopvang: de hel of
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maart 2018

Voor politiek Nederland was maart een belangrijke maand. De gemeenteraads
verkiezingen werden ook gehouden in de gemeente Horst aan de Maas. Naast alle
politieke kwesties, was de gemeente ook in rep en roer vanwege een signalement
van een wolf in Broekhuizen.
CDA bleef met tien zetels de grootste
partij van Horst aan de Maas. De verrassing
was bij de combinatiepartij
D66+GroenLinks. Zij boekte met vier zetels
een winst van twee zetels. De grote
verliezer was de SP. Zij gingen van

25,2 naar 13,9 procent van de stemmen.
Essentie leverde wat stemmen in en kwam
uit op 16,8 procent, de PvdA ging van
11,4 naar 10,9 procent. Nieuwkomer VVD
kreeg 7,2 procent van de stemmen.
De gemeente werd opgeschrikt door

een signalement van een wolf. Een
inwoner van Melderslo zag waarschijnlijk
een wolf zijn pad kruisen in natuurgebied
het Schuitwater in Broekhuizen. “Het beest
kwam uit het bos, rende rustig de weg
over, klauterde over de afrastering langs de
weg en verdween richting het viswater van
Lottum”, berichtte de man op Facebook.
Zijn relaas maakte veel reacties los van
mensen die ook meenden een wolf te
hebben gezien in Horst aan de Maas.

Voor Gohar Pogosain uit Sevenum
was het ook een spannende maand.
Zij nam deel aan de landelijke selectie
van de wedstrijd ‘Op weg naar het
Lagerhuis’. Ze strandde vroegtijdig in deze
debatwedstrijd, maar heeft veel geleerd.
Daarvoor werd ze de beste van Limburg.
Haar ambities zijn groot: “Ooit hoop ik ook
in de Tweede Kamer of de gemeenteraad
terecht te komen.”

om en nabij vierhonderd kostuums,
gemiddeld drie of vier per persoon. Je kunt
wel stellen dat ik hier een halve baan aan
heb.”

Ina Leppink-Schuitema. Het jongste
lid van de raad was Kay Thijssen van
Essentie met 21 jaar en Jos Gubbels van
D66+GroenLinks was de oudste met 68 jaar.
Er zijn in totaal tien nieuwe raadsleden
bij gekomen en zeventien kunnen blijven
zitten. Burgemeester Leppink-Schuitema:
“We hebben wederom een mooie mix van
kennis en kunde in de raad zitten die vol
enthousiasme aan deze klus begint.”

april 2018

Ook in april was er veel politiek nieuws. De gemeenteraad werd in april geïnstalleerd.
Een nieuwe start voor verschillende raadsleden. Een einde van een periode voor anderen,
want de eindexamenkandidaten van het Citaverde College in Hegelsom hielden hun
galastoet door het centrum van Sevenum.
Er was ook een hoogtepuntje voor de
theaterliefhebber in april, want de Hôrster
Revue vond plaats op vrijdag 20 april in de
Mèrthal in Horst. Alle avonden waren binnen
een week tijd uitverkocht. De Hôrster Revue
wordt iedere vijf jaar gehouden.
Esther Coenen-Jacobs nam het stokje als

regisseuse over van Marie-Anne Mittelmeijer.
Samen met een groot team voerde ze het
toneelstuk op. “In totaal hebben we een
team van ongeveer tweehonderd mensen:
achter de schermen, decorbouw, geluid, licht,
zang, dans en spelers zelf, om zo even wat
mensen te noemen”, zei Esther. “We hebben

Mooie mix
van kennis en kunde
De nieuwe gemeenteraad werd
geïnstalleerd in het gemeentehuis van
Horst aan de Maas. De raadsleden legden
allemaal een eed af bij burgemeester
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Het weer werd in mei wat beter en dus was het tijd voor een boel evenementen.
Funpop, Rundje um ut Hundje en Baas van Horst aan de Maas werden gehouden. Naast al
het feestgedruis was er ook tijd voor serieuzere zaken als een bijeenkomst over
de toekomst van gemeenschapshuis De Smetenhof in Lottum.
De bezetting van De Smetenhof is niet
optimaal en daarom organiseerde de
gemeente de bijeenkomst. “Van de honderd
uur die er per week gebruikt gemaakt zou
kunnen worden van de multifunctionele
ruimte, worden er drie uur daadwerkelijk

benut”, zei Bart van Rijn van gemeente Horst
aan de Maas. “We hebben momenteel dus te
maken met een bezetting van 3 procent.”
Hierna volgde een openlijke discussie. Er werd
in groepjes nagedacht over eventuele
oplossingen voor het probleem.

Uiteindelijk bleven er meer vragen dan
antwoorden over. “Dat is juist goed”, zei
wethouder Ger van Rensch. “Als we goede
vragen weten te stellen, dan zijn we al een
heel eind.”
Funpop, het openluchtfestival voor
mensen met een verstandelijke beperking,
vond plaats op zaterdag 26 en zondag
27 mei op het evenemententerrein in Horst.
Zo’n 750 vrijwilligers zorgden ervoor dat de
bezoekers ‘de dag van hun leven hadden’.

Daarnaast werd Baas van Horst aan de Maas
gehouden in Sevenum. Het team Killerbees
uit Hegelsom ging er voor de tweede keer
met de winst vandoor. In 2019 mag het
dorp het toernooi organiseren. De jaarlijkse
hardloopwedstrijd Rundje um ut Hundje werd
ook in mei gehouden.

Nederlands Kampioenschap Poker 2018. Het is
de tweede keer dat hij meespeelt op dit
toernooi, het jaar ervoor werd hij in Ermelo al
vijfde. De winnaar krijgt een sponsorcontract
voor een jaar. “Als ik dat win, dan ga ik
waarschijnlijk wel wat meer professionele
toernooien spelen”, vertelt Edwin. “Maar ik ga
er zonder verwachtingen heen. Het blijft voor
mij toch vooral een hobby.” Uiteindelijk werd
Edwin 94e.
Speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst
wordt voortaan bewaakt met camera’s.

De stichting hoopt hiermee het vandalisme
een halt toe te roepen.

juni 2018

In juni waren er feestjes voor de geslaagden in Horst aan de Maas. De resten van de
oude kerk in Horst werden opgegraven en op speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst
werden camera’s opgehangen, om vernieling te voorkomen.
In de Lambertuskerk in Horst was in juni
een team bezig met het zoeken naar de
locatie van de grafcrypte van de familie
Van Wittenhorst. Naar verwachting ligt deze
crypte onder de kerk begraven.
Een archeologisch team sloeg op zaterdag
9 juni de handen ineen om dichter bij deze
vondst te komen. Uiteindelijk werden resten

van de oude kerk gevonden. De archeologen
vonden de muren van de toren uit 1300,
steenresten van een meer dan duizend jaar
oud oerkerkje en meerdere skeletten.

Kampioenschap Poker
Edwin Willems uit Horst deed op zaterdag
30 juni mee aan de finale van het Open

Vandalisme
De maanden hiervoor werd de speeltuin
herhaaldelijk slachtoffer van diefstal en
vandalisme. “Er moest een oplossing komen”,
aldus voorzitter Jan Vissers.
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BiblioNu meldde dat ze financiële problemen heeft. De bibliotheekorganisatie is
door de reserves heen en gaat waarschijnlijk rode cijfers schrijven.
Directeur-bestuurder Jimmy Hendriks liet
weten dat als er geen ondersteuning komt
van de gemeente, de bibliotheek op een
faillissement afstevent. Maatregelen op
bijvoorbeeld personeel gebied zijn dan niet
uitgesloten. In november bleek echter dat het
College van B&W en de gemeenteraad geen
extra subsidie gaan geven. TaalRijk, de school

voor anderstaligen, verhuisde van het PETC+
terrein in Hegelsom naar het juniorcollege
van het Dendron in Horst. Aanleiding voor de
verplaatsing is de daling in het aantal
leerlingen. Gevolg is leegstand en samen met
te hoge exploitatiekosten vond het bestuur
voortzetting van TaalRijk op de locatie in
Hegelsom, niet langer verantwoord.

Door winst op het OLS (Oud Limburgs
Schutterfeest) vindt dit evenement in 2019
in Sevenum. Schutterij Sint Sebastianus won
in het Belgische Ophoven het OLS en
daarmee het bijbehorende beeldje D’n Um
De vereniging mag zodoende dit jaar het
schuttersfeest organiseren. Een bijzondere
onderscheiding kreeg Piet Peters namens zijn
ouders Hein en Grada Peters uit Meerlo. In het
Joods Historisch Museum in Den Haag werd
hem de Yad Vashem onderscheiding

uitgereikt. Dit is een onderscheiding die wordt
gegeven aan mensen die zich tijdens de
Tweede Wereldoorlog hebben ingezet om hun
Joodse medemens te redden. De zomer van
2018 ging de boeken in als een van de
warmste sinds jaren. In juli kondigde
gezondheidsinstituut RIVM het Nationaal
Hitteplan af. Ook in de gemeente Horst aan
de Maas werden de nodige maatregelen
genomen tegen de hitte.

ontsluiting van het CVI-terrein aan het
Raaiend in Grubbenvorst, waar een
zandverwerkingsinstallatie is gepland,
op Venloos grondgebied te realiseren.
Hiermee zou een veilige ontsluitingsweg
voor fietsers gecreëerd kunnen worden,
zodat zij het vrachtverkeer niet hoeven te
kruisen. Dominique Hazeleger uit Horst was
dit jaar te zien in de serie Expeditie
Robinson op RTL 5. De Horsterse
bemachtigde een plekje op het eiland door
haar originele video’s. Ze was naast de

bekende Nederlanders een van de
zeven onbekende Nederlanders die
deelnamen aan het programma.
Gemeenschapshuis De Smêlentôs in
Evertsoord kon verder met haar
verbouwingsplannen. De gemeenteraad
stelde 100.000 euro beschikbaar voor de
noodzakelijke aanpassing aan het
gebouw.

augustus 2018

Het Aardbeienland in Horst sloot dit jaar na twintig jaar de deuren. Het park werd
opgericht door Hay Soberjé en zijn zus Joke. Het bleek echter niet het einde te zijn van
het Aardbeienland.
Stichting Berry Promotions wil er een
platform voor de promotie van zacht fruit in
de regio van maken. De vrijwilligers van de
dierenweide in de Kasteelse Bossen zaten
met de handen in het haar: een tijdlang
verdwenen er tientallen dieren en ze
hadden geen idee wie of wat er achter zat.
De 15e editie van het Rozenfestival in

Lottum, dat plaatsvond van vrijdag 10 tot
en met 13 augustus, trok zo’n 45.000
bezoekers. Dit zijn er 5.000 minder als
andere jaren. Volgens de organisatie was
het regenachtige weer op de
festivalmaandag hier debet aan. Gemeente
Horst aan de Maas en DCM gingen in
gesprek met gemeente Venlo om een
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Een ‘inspirator, die tussen de mensen staat met een duidelijke visie en duidelijk ziet
wat er gebeurt’. Dat stond in de profielschets voor de nieuwe burgemeester.
De profielschets werd samengesteld door
inwoners van de gemeente. In november
werd bekend dat er zich zestien kandidaten
hebben gemeld voor de vacature van burgemeester van Horst aan de Maas. In America
werden aan de Meister Rongenstraat en de
Grad Poelsstraat twee kunstwerken onthuld.
Met deze kunstwerken worden de mannen

waar de straten naar zijn vernoemd,
‘Meister’ Martin Rongen en Grad Poels,
geëerd. Aan de Hoogstraat in Broekhuizen
werd de in 2017 aangebrachte streetprint
verwijderd. De speciale print zorgde voor
geluidsoverlast en had niet het beoogde
effect, namelijk zorgen dat het verkeer
langzamer door de kern zou rijden.

Enkele aanwonenden van Het Groot Veld in
Kronenberg en Sevenum, ook wel Het Grutte
Veld genoemd, richtten dit jaar Stichting
Vrienden van Het Grutte Veld op. Doel is het
veld te behouden, beschermen en promoten.
De inwoners van Kronenberg zijn op meerdere gebieden actief. Stichting
EnergieKronenberg bood in september haar
bidbook aan wethouder Thijs Kuipers aan.
Daarmee werd een volgende stap gezet in
het proces naar een energieneutraal

Kronenberg. Gemeente Horst aan de Maas liet
weten in principe positief te staan tegenover
twee initiatieven van grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. In America wil
Van Dijck groenteproducties 300 arbeidsmigranten gaan vestigen. Uitzendorganisatie
Otto Work Force wil een accommodatie voor
400 arbeidsmigranten bouwen aan de Erik de
Rodeweg in Sevenum, vlakbij Greenport
Venlo.

een project van Timo Jetten (11) en Lucas van
Rijswijck (10). Hiermee deden ze onderzoek
naar het effect dat deze schillen hebben op
de leefomgeving van dieren.

dorpsraad een doorstart, nadat het grootste
deel van de voormalige raad had aangegeven
te willen stoppen. Tijdens de nieuwjaarsborrel
werd deze nieuwe dorpsraad officieel gelanceerd.
De Aldi mag toch geen nieuwe supermarkt bouwen aan de Stationsstraat in
Hegelsom. Dat oordeelde de rechtbank in
Roermond. Gemeente Horst aan de Maas had
bezwaar aangetekend, zij wil liever geen
detailhandel in het buitengebied.

oktober 2018

Maarten Hermans uit Melderslo kon een unieke prestatie op zijn naam schrijven: 120
kilometer rennen in 12 uur. Dit deed hij in het kader van Stand Together, een sportief
evenement in de Kasteelse Bossen in Horst, waarvan de opbrengsten bestemd waren
voor de stichting LIVA.
Wie aan Sevenum denkt, denkt aan ezels.
Dat vond ook kunstenaar Erik van der Hulst.
Samen met werkgroep Zaerums kunstwerk
vatte hij het plan op een typisch Sevenums
beeld te plaatsen op de rotonde van de
Venloseweg en de Steinhagenstraat: een
echte ‘Êzelskop’.

Omroep Reindonk maakte haar samenwerkingsplannen met Omroep Venlo bekend.
De omroep hoopt hiermee verder te professionaliseren. Wie in oktober een wandeling
maakte in de bossen van Swolgen, zou
zomaar een berg sinaasappelschillen tegen
kunnen komen. Geen gedumpt fruit, maar

Doorstart
Sevenum nam afscheid van kapelaan
Terrence Ragel. Hij keerde terug naar zijn
geboorteland Sri Lanka. Ragel was sinds 2013
in Nederland en onder andere werkzaam voor
de Federatie Horst-Sevenum binnen het
dekenaat Horst. In Kronenberg maakte de
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Net als op meerdere plaatsen in de regio, voerden ook in Sevenum woonwagen
bewoners actie voor nieuwe plekken. Aan de Van Vlattenstraat ‘bezetten’ Daniel Daniëls
en Danny Korsten een grasveldje.
Het voormalige sportpark in Griendtsveen
wordt ingericht als zonneweide en
dagbesteding. Gemeente Horst aan de Maas
verkocht het terrein aan twee initiatief
nemers, De Wiek 2.0 en Zonneweide ‘t Veen.
Op de Venrayseweg in Horst werd de
maximum snelheid verlaagd van 80 naar

60 kilometer per uur. Met deze maatregel
hoopt de gemeente de verkeersveiligheid op
de weg tussen Horst en Castenray te
verbeteren. Zonnelichtmasten aan de
Mgr. Aertsstraat in Swolgen en
Swolgenseweg in Broekhuizenvorst moeten
er ook voor gaan zorgen dat deze route, die

veel door de jeugd wordt gebruikt, veiliger
wordt. Bij zijn afscheid als directeur van het
Limburgs Museum, werd Jos Schatorjé uit
Meterik flink in het zonnetje gezet. Hij werd
benoemd tot Limburger van Verdienste en
kreeg een Koninklijke onderscheiding. Hij
mag zich nu ook Ridder in de Orde van
Oranje Nassau noemen. Onderscheidingen
waren er ook voor Joanna Hulsbosch en
Charlotte van Dongen. Zij kregen op dinsdag
20 november, de Internationale Dag voor de

Rechten van het Kind, een jeugdlintje van de
gemeente Horst aan de Maas. Bart
Marcelissen (23) uit Horst behaalde in
Leeuwarden de titel ‘De Sterkste Junior’.
Na er anderhalf jaar uit te hebben gelegen
met een zware blessure, moest dit zijn
comeback worden. En dat lukte, hij won de
wedstrijd en mag zichzelf De Sterkste Junior
van Nederland noemen.

maakte bekend dat hij tijdens zijn aftreden
zijn hoofd kaal laat scheren voor KWF
Kankerbestrijding, Meterik was in december
het Mekka voor puzzelliefhebbers.
Daar vond namelijk een voorronde plaats
voor het Nederlands kampioenschap
Legpuzzelen. Kunstminners konden terecht
in de kerk van Horst voor de expositie
Altaarnatief. Kunstenaars uit binnen- en
buitenland lieten daar hun werk zien.
Voorlopig verandert er niets aan de
inzameling van keukenafval.

Gemeente Horst aan de Maas liet weten
dat een proef met composteerbare plastic
en papieren zakken niet het gewenste
resultaat heeft opgeleverd. Een voormalig
Italiaans restaurant in Horst bleek betrokken
te zijn bij witwassing. Een grote
internationale politieactie leidde in
Nederland tot onder andere vijf arrestaties
en de in beslagname van 4.000 kilo cocaïne
en 140 kilo xtc-pillen.

maand 2018
december
2018

Ryan Palmen wordt de nieuwe burgemeester van Horst aan de Maas. De gemeente
raad stemde unaniem in met zijn voordacht. De 40-jarige Palmen is nu nog burgemeester
van gemeente Hilvarenbeek.
Pastor Ben Faas van Griendtsveen nam
op zondag 2 december afscheid van zijn
parochie. Vanwege gezondheidsklachten
moet hij na 25 jaar stoppen als pastoor van
het dorp. In dezelfde week werd bekend dat
de basisschool in het Peeldorp met sluiten
wordt bedreigd. Mocht het leerlingenaantal
blijven dalen, dan is sluiting van

De Driehoek onafwendbaar. Werkgroep Onze
Toekomst, bestaande uit ouders en
inwoners, gaat nu samen met Dynamiek
Scholengroep bekijken hoe het tij gekeerd
kan worden. Er is echter ook wat te vieren in
Griendtsveen. Carnavalsvereniging de
Klotbultjes heeft dit jaar voor het eerst een
volwassen prins. Prins Rob I van Melderslo
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Al meer dan 40 jaar uw specialist in Venlo e.o. voor

sfeerhaarden
gas • hout • pellet • CV • elektrisch

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

Vacatures

Infoavond opgravingen oude
kerk Horst
LGOG Kring Ter Horst brengt op woensdag 9 januari een bezoek aan de Sint-Lambertuskerk in Horst.
Afgelopen zomer heeft archeoloog Xavier van Dijk opgravingen gedaan in het atrium van de kerk. Aan de hand
van oude en nieuwe tekeningen wilde hij de juiste positie van de oude toren, die aan de westkant lag, bepalen.
De juiste plaats zou ook kunnen
leiden naar de plek van de grafkelder van de heren van Wittenhorst.
Een aantal van hen ligt begraven in
de grafkelder die onder de oude kerk
lag. Bij de herbouw van de kerk na
de Tweede Wereldoorlog is deze
kelder geopend en ook weer snel
dicht gemaakt. Ook in de jaren 20 is
deze kelder al eens onderzocht.

Nu is de tijd rijp om te onderzoeken
hoeveel en welke graven er zich in
deze kelder bevonden en nog bevinden. Vandaar deze opgraving.
Op deze avond zal Xavier van
Dijk uitleggen hoe de stand van
zaken is, wat er al gebeurd is en wat
de verdere plannen zijn. Ook kan hij
waarschijnlijk de precieze plek van
de grafkelder duiden.

Verdere opgravingen worden bemoeilijkt door het feit dat
deze kelder zich nu ergens in het
middenschip van de huidige kerk
bevindt. De inleiding begint om
19.30 uur en duurt naar schatting
een uur.
De toegang is gratis, zowel
voor leden van LGOG als niet-leden.
Aanmelding vooraf is niet nodig.

Twee nominaties Ruud Lenssen
voor Limburgs Film Festival
Filmmaker Ruud Lenssen uit Broekhuizenvorst is tweemaal genomineerd voor het Limburgs Film Festival.
De derde editie van het festival vindt op 11, 12 en 13 januari in Venlo plaats.

Kom werken in een (h)écht team!
Ter uitbreiding van ons team zoeken we enthousiaste verkopers
en monteurs. Kijk snel op dekkerstweewielers.nl voor meer informatie.
https://www.dekkerstweewielers.nl/vacatures

Monteur (m/v)

Verkoper (m/v)

Beeld uit de film ‘Floor’ van Ruud Lenssen en Marijn Poels

www.dekkerstweewielers.nl

Gagel 12

5861CZ Wanssum

Stichting ‘La Providence’ is een modern en zelfstandig
zorgcentrum in Grubbenvorst. La Providence biedt
cliënten, op grond van een zorgindicatie, huisvesting,
verzorging, verpleging, begeleiding en/of behandeling
aan. Hierbij is het creëren van een thuisgevoel
heel belangrijk. In de zorg- en dienstverlening van
La Providence staan klantgerichtheid, eenvoud,
respect, nakomen van afspraken centraal

HUISHOUDELIJK
MEDEWERKER (Afdeling Facilitair)

In de categorie ‘Lange
Documentaire’ is de documentaire
Thuisland genomineerd van Ruud
Lenssen. Hij moet het opnemen tegen
‘Mannen in het Zwart’ van Sander

Selen, ‘Paradogma’ van Marijn Poels en
‘Voetbal is Oorlog’ van Hans Heijnen.
In de categorie ‘Korte Documentaire’ is
Ruuds documentaire ‘Floor’ genomineerd die hij samen heeft gemaakt

met Marijn Poels. Daarnaast zijn ook
‘At Midnight Plays a Dance Tune’ van
Roy Seerden, ‘Becky Bulldozer’ van
Steffie Storms en ‘Dating Applicatie’
van Michiel Ubels genomineerd.

‘t Klumpke geeft donatie
aan Roeffen Mart
De speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst heeft een donatie van 500 euro ontvangen van buurtvereniging
’t Klumpke in Horst. Na de opheffing van de vereniging heeft het bestuur het overige bedrag dat in de kas zat
overgedragen aan de speeltuin.

Wij zijn op zoek naar meerdere collega’s voor contracten
van 0 tot 16 uur per week. Werktijden zijn bespreekbaar en
vinden nu veelal plaats in de ochtend.

Kinderen waren in de beginjaren
van de buurtvereniging steevast een
belangrijke en dankbare doelgroep.
De laatste jaren is het aantal jeug-

digen in de wijk echter sterk afgenomen. Ook de animo voor andere
activiteiten werd met het jaar minder.
Daarom is de vereniging opge-

heven. Het bedrag dat nog in kas
was heeft het bestuur geschonken aan Roeffen Mart op zondag
30 december.

Ben jij enthousiast, betrokken en deskundig en vind je het
vanzelfsprekend dat je er écht bent voor de client. Denk je in
kansen en uitdagingen en hecht je veel waarde aan werken
met humor en respect voor cliënten en collega’s? Bekijk dan
de vacature op onze website www.laprovidence.nl en stuur je
sollicitatie naar po@laprovidence.nl.

Nieuwjaarsconcert
Koninklijke Harmonie Horst
De Koninklijke Harmonie van Horst houdt op zondag 6 januari haar jaarlijkse nieuwjaarsconcert in de aula
van het Dendron College in Horst. Het concert begint om 14.00 uur.

Zorgcentrum La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
E info@laprovidence.nl
T 077 - 355 56 56

Het concert wordt geopend door
het jeugdorkest onder leiding van
Mannie Beckers. Daarna zal de slagwerkgroep onder leiding van

Hans Vloet en het groot orkest onder
leiding van Geert Mooren het programma in een cross-over vervolgen.
Gastoptredens komen van

Marjolein Cuijpers-Keunen en solist
Loek Kleeven.
Kijk voor meer informatie over het
concert op www.harmonievanhorst.nl
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Uitreiking D’n Alde Knoeper
D’n Alde Knoeper 2019 wordt woensdag 6 februari uitgereikt aan de familie Versteegen-Peeters. De uitreiking vindt om 20.15 uur plaats in zaal De Lange in Horst.
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Demonstraties

Oude ambachten in
Museum De Locht
In Museum De Locht in Melderslo vinden zondag 6 januari verschillende demonstraties van oude ambachten plaats. Het museum is deze
dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur, de demonstraties beginnen om
11.00 uur.
Ook is er nog de mogelijkheid
om een tweetal wisselexposities
bezoeken: Slaapkamergeheimen en
Winter verbeeld. In deze laatste
tentoonstelling zijn winterse tafere-

len gevat in aquarellen, foto’s,
schilderijen en tekeningen.
Kijk voor meer informatie
over de activiteiten op
www.museumdelocht.nl

Volksfeest

Vrijwilligersavond
OLS Sevenum
De organisatie van het Oud-Limburgs Schuttersfeest (OLS) zoekt
vrijwilligers en houdt daarom op donderdagavond 31 januari in de tent
op het Raadhuisplein in Sevenum een informatieavond. Deze is voor
zowel verenigingen als individuelen.
De Ald Preense van carnavalsvereniging d’n Dreumel reiken jaarlijks
D’n Alde Knoeper uit aan degenen die
zich verdienstelijk hebben gemaakt
voor de carnaval in het algemeen en
d’n Dreumel in ’t bijzonder. De familie
Versteegen bestaat uit Lei en Riek, hun
kinderen Bart, Twan, Petra en Paul en
hun partners en kinderen. De diverse
familieleden doen al jaren actief mee
aan carnaval, onder andere als deelnemers aan de optocht. In 1991 waren
Riek en Lei ouders in de boerenbruiloft
van RKsv Wittenhorst.

Bart en echtgenote Lisette
waren in 1995 het boerenbruidspaar van schutterij St. Lucia. In 2015
was Petra een van de organisatoren bij de boerenbruiloft van Hovoc.
Twan Versteegen was in 2006 adjudant
van prins Peter II. Ook heeft de familie diverse keren meegedaan aan de
Liedjesavond en schreef schoonzoon
Ruud in 2017 samen met Marc Joosten,
het jubileumlied voor cv d’n Dreumel
in verband met het 5 x jaar bestaan de
carnavalsvereniging. Inmiddels zijn ook
de kleinkinderen actief tijdens carna-

val. De familie heeft jeugdprinsen bij
de jeugdcarnaval en bij basisschool de
Twister. Zij nemen deel aan de optocht,
maar ook worden er door hen al liedjes gezongen bij de jeugdliedjesmiddag van de jeugdcarnaval. Daarnaast
is de familie ook actief in de Horster
gemeenschap buiten de carnavalsperiode, waarbij muziek de rode draad
vormt in het geheel.
Voor de Ald Preense van d’n
Dreumel voldoende reden om de
familie Versteegen-Peeters d’n Alde
Knoeper toe te kennen.

Verenigingen van Horst aan de
Maas ontvangen een officiële uitnodiging. Tijdens deze avond krijgen
genodigden alles te horen over hoe
ze met hun vereniging bij kunnen
dragen aan dit feest.

Iedereen mag
helpen
Begin januari ontvangen de verenigingen de uitnodiging. Iedereen

die individueel bij wil dragen aan de
activiteit is ook van harte welkom.
Het OLS is een eeuwenoude traditie waarin schutterijen uit België en
Nederland strijden om d’n Um.
Het schuttersfeest is een groots
volksfeest waarin mensen, culturen en gebruiken bijeenkomen.
Het OLS vindt plaats op zondag 7 juli
in Sevenum. De vrijwilligersavond
begint om 19.30 uur in de tent op
het Raadhuisplein in Sevenum.

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

• Talen (Engels, Frans, Duits)
• Schilderen
• Bridge

Onze nieuwe collectie stroomt binnen. Daarom starten
wij op woensdag 2 januari met onze SALE! We hebben nog
prachtige brillen in ons assortiment, nu met 50%

Het is dus zeker de moeite waard om langs te komen en
nog een mooi voordeel te pakken voor in het nieuwe jaar!

Voor verdere informatie en
aanmelding verwijzen wij u naar

www.hobbygilde.nl

korting!

Kerkstraat 17 Horst 077 398 26 61 www.kruytzeroptiek.nl
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Agenda t/m 10 januari 2019
za
05
01

zo
06
01

Nieuwjaarsconcert

Nieuwjaarsconcert

Tijd: 19.00-22.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging St. Hubertus
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Tijd: 14.00-18.00 uur
Organisatie: Harmonie Unie
Locatie: De Wingerd Sevenum

Prinsenbal Melderslo

Nieuwjaarsconcert

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging D’n Vlaskop
Locatie: MFC de Zwingel Melderslo

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: aula Dendron College Horst

Zittingsavond

Prinsenbal Griendtsveen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Buurtvereniging Herstraat
Locatie: Zaal Cox Horst

Tijd: 14.11-17.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Klotbultjes
Locatie: De Zaal Griendtsveen

Winterwandeling

Sparks Nieuwjaarsconcert

Tijd: 100.00-13.00 uur
Organisatie: SamenLoop voor Hoop en ’t Brugeind
Locatie: Restaurant ’t Brugeind Meerlo

Tijd: 18.00-23.00 uur
Locatie: Café Kleuskens Meterik

Demonstraties oude ambachten
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

ma
07
01

Alzheimercafé

wo
09
01

Infoavond opgravingen
oude kerk Horst

do
10
01

Voorlichtingsavond Energie
Kronenberg

Tijd: 19.30-20.30 uur
Organisatie: LGOG Kring ter Horst
Locatie: Sint-Lambertuskerk Horst

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Energie Kronenberg
Locatie: De Torrekoel Kronenberg

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 19.00-21.30 uur
Locatie: Mikado Horst

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

Wij gaan sluiten

G
N
I
T
R
O
K
50%
LLES!
ALLES VOOR EEN STUNTPRIJS!

OP A

O.a. badkamermeubels, - accessoires, (werk)kleding, woondecoratie,
campingartikelen, ijzerwaren, opbergartikelen en nog veel meer!

OP=OP!

Bremweg 2b
Dagelijks open: 11.00 - 17.00 u
Gevestigd op
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

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

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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
4 t/m 6 januari 2019
Gonnie Eijkemans Tandarts
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28
7 t/m 10 januari 2019
Tandartspraktijk Hamminga
Jan Poelsweg 1d, Ysselsteyn
T 0478 54 14 93

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

America
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Heilige mis
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Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

De voorstelling ‘Emma wil leven’, is zondag 13 januari te zien in de Mèrthal in Horst. Deze try-out van Solo
Stories start om 20.15 uur.
In 2016 maakte Jessica Villerius een
documentaire over Emma, die streed
tegen de eetstoornis Anorexia Nervosa.
Ze ging hiervoor naar een kliniek in
Portugal, maar haar lichaam bleek zo
verzwakt te zijn dat ze uiteindelijk
bezweek aan de gevolgen van haar
eetstoornis. Solo Stories ging in gesprek
met ervaringsdeskundigen en hun
omgeving, en maakte deze verhalen,
samen met het verhaal van de documentaire tot de voorstelling ‘Emma wil
leven’. De solo-voorstelling, gespeeld
door Lisse Knaapen, biedt een kijkje in
het hoofd van een persoon met anorexia. De stem van de eetstoornis, zoals
deze door veel meisjes en jongens die
aan de ziekte lijden, wordt genoemd,
is een eigen personage in het verhaal.
Kijk voor meer informatie op
www.kukeleku.com

zaterdag
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woensdag
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zaterdag
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19.15
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Heilige mis

09.00

De Koninklijke Harmonie Unie uit Sevenum houdt op zondag 6 januari een nieuwjaarsconcert. Dit concert
vindt plaats in De Wingerd in Sevenum en begint om 14.00 uur.

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Het concert staat in teken van het
jubileumjaar Horst aan de Maas 800.
Naast de harmonie treden ook de
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17.30
17.30
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Kronenberg
Lottum
Meerlo

(Foto: Annemieke van der Togt)

Nieuwjaarsconcert Harmonie Unie
jeugdunie en de blokfluitgroep deze
middag op. Het concert start om 14.00
uur, de zaal is vanaf 13.30 uur open.

Kijk voor meer informatie over
het nieuwjaarsconcert op
www.harmonieunie.nl

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

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

AUTOBEDRIJF

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

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

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

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

GLASGROENTEN PLANTENKWEKERIJ AMERICA zoekt:

• VRACHTWAGENCHAUFFEUR - 20 uur/week
Priesternoodnummer

Alarmnummer

Voorstelling over
Anorexia Nervosa

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

Vervoer van planten naar klanten in de regio

• ALLROUND MEDEWERKER - 40 uur/week

Heftruck rijden en planten uitzetmachine bedienen

www.plantenkwekerijrobvanvegchel.nl

info@plantenkwekerijrobvanvegchel.nl

Tummers
33%

24%

50%

29%

48%
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MET GRATIS

CAR
CLEANING
KIT

4K TV
LC50UI7222
• MEENEEMPRIJS
& BODEMPRIJS
• 50" (127 cm)
• 4K Ultra HD
• Smart TV

377

cm

• MEENEEMPRIJS & BODEMPRIJS
• Actieradius: 9,75 m
• HEPA-filter
• Incl. diverse opzetstukken

nu

N!

7

STOFZUIGER
BIG BALL PARQUET 2

NORMAAL 599,-

7

GESLOTE

12

7
9
2
nu

JAN

’’
➞

41%

NORMAAL 499,-

JAN

6
4
5
3
2

JAN

LA

JAN

JAN

50

V
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UATSTE KANS!

JAN

37%

T.W.V. €99,-

25%

NORMAAL 529,-

ALLES MOET
WEG!

VRIJSTAANDE VAATWASSER
SMS25AW01

DROGER
WT45W491
• MEENEEMPRIJS & BODEMPRIJS
• Warmtepomp
• A++
• Zelfreinigende condensor

nu 527

nu 397
• MEENEEMPRIJS & BODEMPRIJS
• Energieklasse A++
• NoFrost: nooit meer ontdooien
• 206 liter koelgedeelte,
98 liter vriesgedeelte jaar garantie

Tummers

nu 277

NORMAAL 799,-

NO FROST

KOEL-VRIESCOMBINATIE
RB31FERNCWW/EF

NORMAAL 419,-

•
•
•
•
•

MEENEEMPRIJS & BODEMPRIJS
A+ • 12 couverts
Starttijdkeuze
Speciaal programma voor glas
SilencePlus: extra stil

34%

60 CM

34%

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

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

