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Alderwetse Jongerenmis
In 1969 vond de allereerste Jongerenmis in de Lambertuskerk in Horst plaats. 50 jaar later was het voor de oud-leden van het Jongerenkoor tijd voor een Alderwetse Jongerenmis. De mis
werd gehouden op zaterdag 9 november in de Lambertuskerk. Het thema van de mis was ‘Als ik thuis kom’, er werden onder andere liedjes gezongen uit de jaren 70, 80 en 90. / Foto: Jos Derks

Verhoging afvalstoffenheffing en stikstof nog
steeds gevoelig punt in gemeenteraad
De begroting van 2020 van gemeente Horst aan de Maas is goedgekeurd. Dat gebeurde tijdens een raadsvergadering op dinsdag 12 november in de raadszaal in Horst. Onder andere de verhoging van de afvalstoffenheffing en rioolbelasting en de problemen met stikstof bleven een gevoelige kwestie tijdens de
begrotingsvergadering.
Hoewel de begroting door de raad
werd goedgekeurd, waren er wel nog
een aantal kritische punten waarover
de raadsleden meer duidelijkheid
wilden van het College van B&W.
Een onderwerp dat als rode draad
door de avond liep was de verhoging
van de afvalstoffenheffing en rioolbelasting.

Afval naar India?
Maar om deze manier zo optimaal
mogelijk te laten verlopen, wordt
aan de burger een hogere vergoe-

ding gevraagd. Dit is al eerder afgesproken en vastgesteld. Richard van
der Weegen van PvdA vindt het een
goed afvalbeleid, maar schetst er
ook kanttekeningen bij. “Kunnen
we eigenlijk wel zo trots zijn op ons
afvalsysteem als mogelijk ook ons
afval in India op straat wordt gesorteerd? Weet u waar ons afval blijft?”,
vraagt Van der Weegen aan het college. Hiermee doelt hij op rest- en
plasticafval dat wellicht naar ontwikkelingslanden wordt gestuurd om
daar verwerkt te worden. “We kun-

nen niet al het afval precies volgen
waar het naar toe gaat”, laat wethouder Roy Bouten desgevraagd weten.
“Wel hebben we de ambitie om
samen met Afvalverwerking Limburg
in 2024 al het afval te verwerken op
regionaal niveau.”

Recht laten spreken
Stikstof kon natuurlijk niet uitblijven
tijdens het vaststellen van de begroting. Alle partijen maken zich zorgen over de onverwacht hoge kosten
waarmee gemeente Horst aan de

Maas in de toekomst wellicht mee
gaat kampen. Volgens wethouder Eric
Beurskens blijft het lastig om hier
iets over te zeggen. “Elke dag zijn er
weer nieuwe ontwikkelingen omtrent
stikstof”, zegt hij. “Helaas moeten we
afwachten en pas actie ondernemen
als het recht heeft gesproken. Tot nu
toe kunnen we er nog weinig uitspraken over doen.” Wel wil het college
met de raad begin 2020 in gesprek
om deze onderwerpen dieper uit te
lichten en meer duidelijkheid te verschaffen.

verplaatsing van zwembad de Berkel
in Horst. SP en VVD willen geen verplaatsing, de andere partijen wel.
De plannen zijn het nieuwe zwembad
te plaatsen bij het Dendron College in
Horst. D66+GroenLinks vraagt wethouder Vostermans in hoeverre het
mogelijk is om een 100 procent energieneutraal zwembad te bouwen.
“Dat gaat heel moeilijk worden”,
zegt Vostermans. “Het is een ontzettend dure kostenpost als we het bad
echt helemaal energieneutraal willen
krijgen. We gaan hier naar kijken en
ons best doen.”

Energieneutraal zwembad
Een onderwerp wat de revue regelmatig passeert tijdens een gemiddelde raadsvergadering is de

Tekst: Niels van Rens
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Afname van aantal leden

Harmonie-Orkest Noord-Limburg stopt
Harmonie-Orkest Noord-Limburg in Horst stopt met bestaan. Dat heeft
het bestuur van de harmonie besloten. Vanwege de afname van het
aantal leden kan de groep niet meer voortbestaan.
Begin 2019 vond een aantal leden
dat het muziekrepertoire van de harmonie op de schop moest. Samen
met het bestuur heeft de club hiermee ingestemd. “Dat was geen
gemakkelijke beslissing”, legt voorzitter Jan Hermkens uit, “het duurt
minimaal een jaar om als harmonie
volledig voorbereid te zijn op een
nieuw repertoire.” Na drie maanden zag men de eerste scheuren
binnen de stichting. “Er bleken wat
meningsverschillen te zijn binnen
de groep”, zegt Hermkens. “De verandering in het repertoire heeft
niet kunnen brengen wat men er
van verwachtte en hierdoor konden
enkele leden niet de afgesproken tijd
afwachten en stopten voortijdig.”

Veel dirigenten
Het bestuur wilde Harmonie-Orkest
Noord-Limburg nog redden, maar
het was volgens hen onmogelijk.
“We stonden met de rug tegen de
muur”, vertelt Hermkens. “Er ontstaan
tijdens zo’n leegloop groepjes en als
bestuur is het dan ontzettend lastig
om met iedereen in gesprek te gaan.”
De verandering in repertoire is niet de
enige reden van het stoppen van de
stichting. “We hebben in het verleden
veel verschillende dirigenten gehad
en die zijn allemaal opgestapt”, ver-

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.

telt penningmeester Felix van Haren.
“Dat doet een club als onze natuurlijk
geen goed, je wilt vastigheid en die
heb je niet. Het was ook gewoon veel
pech hebben. Veel dirigenten stopten
onder andere vanwege familieproblemen of ze wilden ergens anders aan
de slag.”

Voor velen valt echt
een familie weg

Balen
Ook kent Harmonie-Orkest NoordLimburg veel gepensioneerde leden
en sommigen kunnen gewoonweg
niet meer maximaal spelen. “We hebben zoals elke club ook te maken met
een aantal leden dat is overleden”,
zegt Van Haren. “Begin november
hebben we daarom helaas besloten
dat we niet meer verder kunnen en
dat is ontzettend jammer. Voor veel
leden valt een enorm gezellige groep
weg. Daar balen wij ook van, maar
het is niet anders.”

Volle zalen
Het Harmonie-Orkest is opgericht in
april 1991 door Sjef Klinkers. Hij is
nog steeds lid van de club en daarmee het langstzittende lid van de
stichting. “Ik merkte destijds dat er
bij optredens van harmonieën vooral
veel familieleden van de muzikanten naar concerten kwamen”, vertelt
oprichter Klinkers. Hierdoor werden

deze concerten niet druk bezocht.
“Dat moest veranderen. Het repertoire dat gespeeld zou worden, moest
niet bestaan uit concoursmuziekrepertoire, maar uit muziek, begrijpelijk voor het publiek en goed in het
gehoor liggend. Iedereen is welkom
om onze muziek aan te horen en zo
probeerde ik de muziek meer bekendheid te geven aan buitenstaanders.”
Dat lukte, want na de oprichting trok
Harmonie-Orkest Noord-Limburg volle
zalen. “We waren vrijwel altijd uitverkocht”, zegt Klinkers. “De club begon
met twintig man, maar al snel tikten
we de zestig leden aan. Dat was destijds een prachtig grote groep.”

Vreemde eend
Harmonie-Orkest Noord-Limburg

stond vooral bekend om haar
Advents- en Carnavalsconcerten.
Wel is de groep een vreemde
eend in de muzikale bijt. “Wij zijn
geen vereniging, maar hebben
voor de stichtingsvorm gekozen”,
legt Hermkens uit. “Naast de subsidie die wij ontvangen van de
gemeente Horst aan de Maas hopen
wij door sponsorgelden, donaties
en de recettes van onze concerten, voldoende financiële middelen
te ontvangen om in onze behoefte
te voorzien. We zijn daarom zoveel
mogelijk onafhankelijk en kunnen dus zelf concerten en speciale optredens opzetten. We zijn
lid van de Limburgse Bond voor
Muziekgezelschappen, maar hebben
geen concoursverplichtingen.”

Laatste optreden
De drie leden gaan de tijden bij de
harmonie missen. “Voor velen valt
echt een familie weg”, zegt van
Haren. “Ontzettend jammer. Ik hoop
dat veel leden aansluiting kunnen
vinden bij een andere club. Het zou
natuurlijk jammer zijn om de instrumenten voor altijd in de kast te
leggen.” Het laatste optreden, met
enkele invallers, vindt plaats op
zondag 15 december in de kerk van
Broekhuizen om 15.00 uur. Toegang
is gratis.
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Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Ebony and Co is een leidend internationaal bedrijf, gespecialiseerd
in bijzondere houten vloeren voor het topsegment van de markt.

Als uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een fulltime:

Magazijnmedewerker
•
•
•
•
•

Fotograferen van auto-onderdelen;
Het inboeken van auto-onderdelen;
Helpen bij afhaalbalie;
Het inwegen van metalen;
Aanvullen van locaties.

Leidinggevende

m/v
• Organisatievermogen en leidinggevende capaciteiten;
• Goede communicatieve vaardigheden;
• Commercieel inzicht.

Wat bieden wij jou:
Autorecycling Kuijpers biedt jou een fulltime functie op onze locatie in
Beringe binnen een prettige werksfeer. In eerste instantie bieden wij
een contract van 1 jaar inclusief een proeftijd van 2 maanden,
met de mogelijkheid tot verlenging bij gebleken geschiktheid.

m/v

In onze locatie in Panningen verzorgen wij de productontwikkeling, de
behandeling en internationale logistiek van houten vloeren voor levering
wereldwijd. Voor deze werkplaats zoeken wij:

Productiemedewerker
Fulltime M/V
Als productiemedewerker zijn jouw taken als zeer divers te omschrijven.
Je werkt in een hecht team aan het behandelen van hoogwaardige houten
vloer en interieurproducten. Je hebt een voorliefde voor houtproducten en
oog voor kwaliteit. Je werkt graag in een klein hecht team en draagt graag
actief je steentje bij een groepsresultaat.

Heb jij interesse in deze vacature?
Spreekt deze vacature jou aan of heb je een vraag?
Neem dan contact op met Marcel,
info@ar-kuijpers.nl of bel 077 303 15 70

Geïnteresseerd?

Wil je meer informatie over ons bedrijf?
Bezoek ons dan op www.autorecyclingkuijpers.nl
Rieten 6, 5986 PH Beringe

onze Productie Manager Dhr. John de Wert, via, HR@ebonyandco.com

Op onze site, www.ebonyandco.com kun je meer lezen over ons bedrijf.
Ben je overtuigd en wil je solliciteren? Mail je motivatiebrief en je cv aan

Maasbreeseweg 2 | 5981 NB Panningen | www.ebonyandco.com
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Hardrijder in Horst krijgt gevangenisstraf Foutief e-mailadres
Een beginnend bestuurder van 20 jaar, Kaj J., uit Venray is door de rechtbank Limburg veroordeelt tot een
gevangenisstraf van vijftien maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee
jaar en een rijontzegging van drie jaar. De Horstenaar veroorzaakte op 15 juli 2018 een verkeersongeval op de
Venrayseweg in Horst waarbij een 17-jarige vrouw om het leven kwam en een 19-jarige een 17-jarige man
zwaar gewond raakten.
De rechtbank acht het bewezen dat de
bestuurder met een te hoge snelheid
reed en daardoor de controle over zijn
voertuig verloor, waardoor de personenauto in botsing is gekomen met
een boom. Ook vormde de bestuurder
een gevaar op de weg en hinderde hij
het verkeer. De verdachte verklaarde
tegenover de politie direct na het
ongeval dat hij meende wel 120 tot

125 kilometer per uur te hebben gereden op een weg waar 50 kilometer
per uur is toegestaan. Als oorzaak gaf
hij aan naar huis te willen en stoer te
willen doen.
Het OM eiste een taakstraf van
240 uur, zes maanden voorwaardelijke celstraf en een rijontzegging van
drie jaar. Maar de rechtbank rekende
het gedrag van de bestuurder hem

zwaar aan. De rechtbank nam daarbij
ook de nabestaandenverklaring van
familieleden van de 17-jarige vrouw
mee. Zij gaven immens verdriet van
het overlijden van hun familielid te
ondervinden, waardoor hun leven zeer
ingrijpend is veranderd. Bij het verwerken van deze gebeurtenis krijgen
zij professionele ondersteuning.

Gewoon Doen TV wint
Special Media Awards
Gewoon Doen TV is winnaar geworden van de Special Media Awards in de categorie Beste Muliti Media Team.
De Special Media Awards is een landelijke prijs voor de beste mediamakers met een verstandelijke beperking.

In het artikel EET met je hart van de week van donderdag 7 november staat een foutje. Aan het eind van het artikel stonden twee
e-mailadressen foutief vermeld.
Geïnteresseerden van de informatieavond van Met je hart Horst aan
de Maas op dinsdag 12 november konden zich aanmelden via
keijsers@metjehart.nl of
janssen@metjehart.nl

Dit had lilian.keijsers@metjehart.nl
en monique.janssen@metjehart.nl
moeten zijn. In de digitale versie
van HALLO Horst aan de Maas en op
de website stonden de contactgegevens wel goed vermeld.

Drugsprobleem
speelt ook bij Citaverde
Het Dendron College in Horst kwam onlangs in het landelijke
nieuws omdat een aantal leerlingen zich heeft uitgelaten over een
drugsprobleem binnen de school. Tijdens een raadsvergadering op
dinsdag 12 november van gemeente Horst aan de Maas deelde
burgemeester Ryan Palmen dat ook het Citaverde College in
Hegelsom kampt met dit probleem.
Tijdens een jongerenraad vertelden de leerlingen van het Dendron
College dat drugs gemakkelijk te
verkrijgen zijn en het beleid te
gemakkelijk getolereerd wordt.
De raad en het College van B&W
zeggen geschrokken te zijn van
het nieuws. Palmen en wethouder
Roy Bouten brengen daarom eind
november een bezoekje aan de
middelbare school om met de leerlingen te praten over dit probleem.

Nationaal probleem
Palmen kaart ook aan contact te
hebben gehad met het Citaverde
College. “Dit probleem speelt niet
alleen bij het Dendron, maar ook

bij het Citaverde. Ze hebben zelf
contact met ons opgenomen om
hierover te sparren. Daarnaast wil
ik zeggen dat het niet alleen in
deze regio speelt, maar een nationaal probleem is.”
Volgens de leerlingen van het
Dendron College krijgen zij op
straat en tijdens het uitgaan pillen aangeboden en wordt ook op
school drugs gebruikt. Een uitgebreider artikel over dit drugsprobleem is te vinden in HALLO van
donderdag 17 oktober.

Tekst: Niels van Rens

Crist Coppens
Volgens de jury is Gewoon Doen TV
verkozen tot de beste in haar categorie
omdat ‘het is onderverdeeld in filmpjes met verschillende formats.’ Jury:
‘Dat maakt het superleuk om naar te
kijken. Het geeft de kijker een beetje
een ‘Man-bijt-Hond’-gevoel. Als kijker
krijg je bovendien een inkijkje bij beroepen en in levens van mensen waar je

dat normaliter niet zo snel zou krijgen.
Daarnaast zie je dat alles met veel plezier en enthousiasme gemaakt is.’

Eigen YouTubekanaal
De Special Media Awards werden
zaterdagavond 9 november uitgereikt in Beeld en Geluid in Hilversum.
De medewerkers van Gewoon Doen

TV vormen een mediateam dat wekelijks een tv-programma maakt en uitzendt op de regionale tv en op haar
eigen YouTubekanaal. Het team maakt
en bedenkt daarbij alles zelf, van idee
tot en met de montage. Daarnaast is
Gewoon Doen TV de vaste mediapartner
van Funpop en werkt daarbij samen met
professionele organisaties zoals de NEP.

Man overleden bij verkeersongeval in America

Alleen dinsdag 19 november

half-om-half gehakt
hele kilo halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Een 83-jarige man uit Veulen is vrijdagavond 8 november om het leven gekomen nadat hij eerder die dag was
betrokken bij een verkeersongeval. Het ongeluk voltrok zich aan de Laagheideweg in America.
De politie doet nog onderzoek naar
de exacte toedracht van het ongeval. Vermoedelijk heeft de bestuurder
van de tractor de fietser niet gezien

en werd de fietser met de maaiarm
van een tractor geraakt. Hierna viel
het slachtoffer op het asfalt. De fietser en de tractor reden rond 15.00

uur in dezelfde richting over de weg.
De bestuurder van de tractor, een
41-jarige man uit Maashees, is door de
politie als verdachte gehoord.

Pony achtergelaten op paardenmarkt
Na afloop van de paardenmarkt in Lottum, die op maandag 11 november plaats vond, bleef een pony achter.
Een medewerker van de markt nam de achtergebleven shetlandpony mee. De eigenaar van het dier meldde
zich een dag later.
Ruim honderd paarden werden op de
jaarlijkse paardenmarkt meer te koop
aangeboden dan vorig jaar. De organisatie van de paardenmarkt is tevreden over het verloop van de dag, maar
liet kort na afloop van de markt weten

niet blij te zijn dat er een shetlandpony achterbleef, terwijl alle andere
paarden opgehaald werden. Volgens
Jac Opbroek, van de organisatie van de
paardenmarkt, stond de achtergelaten
pony in een groep pony’s, maar raakte

het dier tijdens de markt los. “De pony
is opnieuw op een andere plek weer
aangebonden. Bij het ophalen van de
groep is de betreffende pony vergeten.” De eigenaar heeft zich inmiddels
gemeld en de pony is naar huis.

Bezoek nu
onze gezellige

kerst- en
sfeershow

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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Koffie, krentje, puzzelbukske d’r beej
Ovveraal ni te veul vaan vinge
Televisie vur kwisse en de sport
Zien geluk zaot in de kleine dinge

Na een zorgzaam en bescheiden leven is

Annie van Stratum-Donders

Op vrijdag 8 november 2019 overleed in de leeftijd van 82 jaar

Jan Joosten
echtgenoot van

Nel Joosten - van der Sterren

Echtgenote van

Joop van Stratum
Op 72-jarige leeftijd plotseling overleden
in haar woonplaats Walsdorf (D).

John van Rengs

Joop van Stratum

20 november 2019

Jolanda en Roel
Nancy en Floris
Joep en Sofie
Jenny

50 jaar! Proficiat!
Pap & Mam
Erick & Marjo, Dave & Britt

Pap en opa van
Twan & Erna
Nard - Maud
Bram - Loes
Manon

Karin en Paul
Sascha
Ivo

Ger & Katja
Fleur
Dirkje
Loek
Wieke

Familie van Stratum
Familie Donders

Correspondentieadres:
Witveldweg 22B, 5971 NS Grubbenvorst

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

De afscheidsdienst waarvoor wij u uitnodigen,
vindt plaats op vrijdag 15 november om 10.00 uur
in crematorium “Boschhuizen”, Spurkterdijk 40, Venray.

Walsdorf, 5 november 2019

In plaats van bloemen wordt een bijdrage voor het “Longfonds”
op prijs gesteld. Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

Correspondentieadres:
Karin Knorr-van Stratum
Karel van de Woestijnestraat 9 5992 SW Venlo

Jan en Zus
HoeijmakersSwinkels
zijn op 16 november
60 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd!
Patronaat 26, 5961 TC Horst
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Na een korte ziekteperiode is onze zwager en oom

Jan Joosten
op 8 november 2019 overleden.
Wij wensen Nel, de kinderen en kleinkinderen veel
sterkte met het gevoelige verlies.
Wiel en Gon
Mia en Wiel
Nic en Door
Mai en Hans
Thei en Nel
An en Cor
Jeu en Toos
Sraar en Hilde
Jac en Frieda
Piet †
kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet goed
wanneer je iemand die je liefhebt, missen moet.
Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken
van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens zijn ziekte
en na het overlijden van

Wiel Horstermans
Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren,
dat hij bij zo velen geliefd was.
Christien, kinderen en kleinkinderen
Meerlo, november 2019

Noveen St. Clara bedankt!
Te koop Mechelse herder kruising
Bouvier pups, geboren 1/10/2019.
Worden grootgebracht op de boerderij
bij ons in de huiskamer. Vader en
moeder zijn sociale lieve honden
en goed waaks. De pups worden
ontwormd, ingeënt en gechipt. Voor
meer info bel of app 06 51 43 61 68.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Pedicure Sandra Lottum
ontelbare
brieven,
kaarten, bloemen
telefoontjes,
bloemen
De ontelbare De
brieven,
kaarten,
telefoontjes,
en de
overweldigende belangstelling
tel. 06 20 78 81 25 lid van Provoet.
en dedie
overweldigende
belangstelling
die
wij
mochten
ontvangen
wij mochten ontvangen na het overlijden en bij de uitvaart van www.pedicurelottum.nl
na het overlijden
bij de
uitvaart
van en
mijn
lieveOpa
man,
mijnen
lieve
man,
ôzze Pap
trotse
Kleding vermaken & repareren.
ôzze Pap en trotse Opa

Guus
Koster
Guus
Koster

Dankbetuiging

www.opruimingshop.nl
Iedere zat. geopend 10.00 - 15.00 uur.
Groot assortiment brievenbussen,
fietsenrekken, fietsdragers,
parkeerbeugels. Voor meer info zie
www.opruimingshop.nl Ysselsteyn
Timmermannsweg 89, poort 2.

Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl

hebben ons een enorme steun gegeven om zijn verlies te verwerken.
zoekt u een leuke bijverdienste in de
hebben ons een enorme
steun
Hartelijk
dankgegeven
hiervoor.om zijn verlies te verwerken. huishouding? Kijk op onze site en meld
Hartelijk dank hiervoor.
u aan of bel 077 467 01 00.
Tonny Koster-Verhaegh
Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Tonny
Koster-Verhaegh
Mieke
en Rien,
Milou
Scherpe prijzen - div. acties!
Rien, Milou
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.
Govert en Mieke
Mirjam,enManon,
Koen
Govert en Mirjam, Manon, Koen
Te huur appartement aan de

Graag willen we iedereen bedanken
voor de warme belangstelling
bij het afscheid van pap

Jan Holthuis
voormalig huisarts in Horst

Horst, november 2019
Horst, november 2019

Dit heeft ons diep getroffen en is voor
ons tot grote steun geweest.
Kristin, Jan, Joost, Mirjam en Hanneke

Dag en nacht bereikbaar

Garageverkoop zondag 17 nov. Burg
Engelsstr 18 Panningen, van 10-15 uur.

Costa Blanca heerlijk nu in de
winterzon of uw vakantie 2020
boeken. Info ellen@theolommen.nl
Fietsreparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9 Horst. Graag eerst
bellen 398 60 16/06 28 83 92 29.

THANATOPRAXIE

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

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

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl
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BI STRO

Beej Ôs

EINDEJAARS KALENDER
WILDMENU
3 GANGEN
4 GANGEN
5 GANGEN

25,00
29,50
35,00

OOSTENRIJKSE WIJN/SPIJS AVOND

KERST 2019

Minister Slob bezoekt Dendron College
Arie Slob, minister van Onderwijs en Media, bracht op maandag 11 november een bezoek aan het Dendron
College in Horst. Hij kwam langs om in gesprek te gaan met leerlingen, ouders en docenten van
SOOOOL10-14, een tienerschool gevestigd in het Dendron College. De minister bezocht de school in het
kader van Curriculum.nl, een programma dat zich inzet op het opnieuw bepalen van de onderwijsinhoud.
SOOOOL10-14 werkt met haar ontwikkelteam actief aan het leergebied Burgerschap. De tienerschool is
ontstaan uit een samenwerking tussen het Citaverde College, Dynamiek Scholengroep en het Dendron
College. Tijdens het bezoek van de minister blikten leerlingen en hun docenten onder andere aan de hand
van foto’s terug op burgerschapsactiviteiten.

4 GANGEN
5 GANGEN

42,50
47,50

| BISTRO BEEJ ÔS | WELTERSWEIDE 22B HORST | 077-4008046 |
| WWW.BISTROBEEJOS.NL | INFO@BISTROBEEJOS.NL|

Geen verbod zonneparken op landbouwgrond
Provinciale Staten hebben vrijdag 8 november met een kleine meerderheid de motie verworpen om zonneparken op landbouwgrond te verbieden in Limburg. 21 Statenleden stemden voor de motie, die was ingediend
door Forum voor Democratie, PVV en VVD, 23 leden waren tegen.
De drie partijen, met samen zeventien
zetels, kregen alleen steun van de SP
(vier zetels). CDA, D66, Groen Links,
Lokaal Limburg, PvdA en Partij voor de
Dieren stemden tegen. Gedeputeerde
Carla Brugman ontraadde de motie
omdat het een streep zou trekken
door de zonneladder die de provincie
hanteert.
Forum voor Democratie, PVV en VVD
haalden in hun motie aan dat vol-

gens het CBS zonne-energie op land
veel sneller groeit dan zonnepanelen
op daken. Dat vinden de drie partijen onwenselijk. Ze wijzen erop dat
in Limburg veel grootschalige energieprojecten op stapel staan, terwijl
nog lang niet alle dakoppervlakten
zijn benut. Bovendien zijn er nog veel
andere onbenutte grote locaties zoals
vuilstortplaatsen, overheidsgebouwen
en parkeerplaatsen.

De indieners van de motie riepen het
College van Gedeputeerde Staten op
om geen zonneparken toe te staan op
schaarse landbouwgrond, die daardoor
een industrieel gebruik krijgt. Partij
voor de Dieren (twee zetels) meldde
voor de motie te hebben gestemd als
behalve landbouwgrond ook natuur
was uitgesloten.

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

Burgemeester sluit pand na vondst harddrugs
Burgemeester Ryan Palmen heeft een pand aan In de Riet in Horst voor drie maanden gesloten vanwege een
vondst aan harddrugs. Er is onder andere GHB en cocaïneresten gevonden.
Ook meldden zich gedurende een
langere tijd enkele buurtbewoners bij
de politie en de woningstichting vanwege de overlast die in relatie stond
tot de aangetroffen drugs. Horst aan
de Maas voert al jarenlang het zogeheten Damocles beleid uit. Dit beleid

is gebaseerd op de Opiumwet en geeft
de burgemeester de bevoegdheid om
woningen of (bedrijfs-)panden waarin
drugs aanwezig zijn tijdelijk te sluiten.
Uitvoering van het beleid is en blijft
maatwerk, legt Palmen uit. In de echt
schrijnende gevallen kan daarvan wor-

den afgeweken. Maar hij benadrukt:
“Wie in Horst aan de Maas meer dan
een gebruikershoeveelheid drugs in
bezit heeft, mag zich niet verwonderen over de consequenties die dat gaat
hebben”.

College wil daling grondprijzen huurbouw
Het College van B&W van Horst aan de Maas stelt de gemeenteraad voor de grondprijzen van huurbouw per
januari 2020 aan te passen. Hierdoor wordt realisatie volgens het college gestimuleerd. Het college wil inzetten op onder andere levensloopbestendige woningen.
Hierdoor komen bestaande woningen weer vrij en is doorstroom mogelijk voor starters. De grondprijs voor
huur wordt met 25 euro verlaagd,
naar 135 vierkante meter voor sociale
huur en naar 160 vierkante meter voor
markthuur. Wel komt er een stijging
van de grondprijs voor koopwoningen.
Deze stijgen met tien euro is per januari 2020 voor 225 vierkante meter.

Dorpentour
Dit voorstel loopt parallel aan de
ideeën die gemeente Horst aan
de Maas heeft voor wonen in de
gemeente. Onlangs is tijdens een dorpentour informatie opgehaald over
wat mensen willen op woongebied.
Onder andere meer levensloopbestendige woningen was een wens van de
deelnemers. Uit de dorpentour kwam

ook naar voren dat veel inwoners bij
voorkeur kopen. Binnenkort wordt
dit getoetst door het inwonerpanel.
Uiteindelijk worden alle resultaten uitgewerkt in het Masterplan Wonen 2.0
in 2020.

Tekst: Niels van Rens

Wagensveld Hoveniers
• Tuinaanleg/-onderhoud
• Tuinhuisjes
• Bestrating
• Beregeningsinstallaties
• Takken versnipperen
• Gladheidsbestrijding
• Voor bedrijven en particulieren
Thijs Wagensveld • 06-20317670 • m.wagensveld6@kpnplanet.nl • Lottum

www.wagensveldhoveniers.nl

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Je hoeft niet sterk te zijn om vast te houden,
je moet héél sterk zijn om los te laten...

In de kleurenpracht van de herfst liet,
als het blad aan een boom,
ôs mam haar leven los
Niet onverwacht is van ons heengegaan
onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder en trotse oma

Op dinsdag 12 november 2019
overleed in de leeftijd van 69 jaar

Margo van Dooren - van Hertum

Els Keijsers - Niessen
echtgenote van

Jan Keijsers † 16 oktober 1998

echtgenote van

Frans van Dooren

Zij overleed in de leeftijd van 85 jaar

lieve moeder, schoonmoeder en trotse oma van
Jeroen en Kim
Jesse
Quinn

Horst,

Dorry Keijsers en Lei Oymans
Jantien en Roel

Hegelsom, Prisca en Mart van der Sterren- Keijsers
Lydie
Winnie en Martijn
Venlo,

Familie van Hertum
Familie van Dooren

Sandra Keijsers en Jan Lamberts
Simone
Jeannôt

Hegelsom, Eugène Keijsers en Femke Delpeut
Well, 10 november 2019
Correspondentieadres: Zegersstraat 4, 5961 XS Horst

Correspondentieadres:
Molenveldweg 47, 5975 AJ Sevenum

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Margo op maandag 18 november om 14.00 uur
in het Pelgrimshuis, St. Jozeflaan 52, Smakt.
Aansluitend wordt ze in stilte naar het crematorium begeleid.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
op vrijdag van 19.00 - 19.45 uur in afscheidscentrum Veldzicht,
Margrietstraat 3, Velden.

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 16 november om
12.30 uur in de aula van het crematorium gelegen aan de
Grote Blerickse Bergenweg te Venlo.

Een bijzonder woord van dank aan Dr. van Weeghel,
de medewerkers van Groene Kruis Thuiszorg Team Sevenum
en aan de medewerkers en vrijwilligers van Hospice Doevenbos
voor de liefdevolle zorg aan Margo.

Lieve Ger,

Een heel jaar dat samen niet meer is.
Ger wat hebben wij jou bij alles gemist.
Leon, Twan en Luis, Peter en Adeline, Nelly

OPENINGSTIJDEN

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

Gezocht: atelier voor creatief
startend ondernemer in Horst aan
de Maas. Vanaf 25m2 en gelieve
met eigen ingang, wasbak en toilet.
Contact: lizzyzktatelier@outlook.com
Te koop: bedrijfskavel 4600m2 en
agrarisch 3860m2. Bouwmogelijkheid
aanwezig. Zandterweg 38 Lottum.
Prijs € 325.000,00. Info: egonbaatz@
hotmail.com/06 47 86 08 87.

Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de ontvangkamer van het
crematorium.
Een speciaal woord van dank aan het verzorgend personeel
van Eldershof 10 te Well voor de liefdevolle zorg en aandacht voor
ôs mam. I.p.v. bloemen graag uw gift voor deze afdeling hiervoor
staan collectebussen bij het condoleanceregister.

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

Langs deze weg willen wij u allen hartelijk
danken voor de overweldigende steun en
belangstelling, in welke vorm dan ook,
bij het overlijden van pap, opa, super opa

Jan Hendriks
Vandaag zou hij 95 jaar zijn geworden.
Het afscheid van ‘Ingel Jan’ is een dierbare
toevoeging geworden aan alle andere mooie
herinneringen die hij ons heeft nagelaten.
Voor altijd in ons hart.
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

15 november is het een jaar geleden dat jij bent overleden.
Jouw sterven is moeilijk te verwerken,
het doet nog zoveel pijn
te moeten leven met de gedachte
dat je nooit meer bij ons zal zijn.

Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Essentiële oliën
Bloesemremedies
Schüssler celzouten

Tk brommob Aixam S9 Coupe
Premium Sensation, bj sept 2018, km
2472, parelmoer wit, izgst, € 11.500
TMHaegens1993@kpnmail.nl

In plaats van bloemen liever een donatie aan Hospice Doevenbos.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig bij het condoleanceregister.

www.ladder-outlet.nl Iedere
zaterdag geopend 10.00 - 15.00 uur.
Groot assortiment ladders en (werk-)
trappen voor vakman en DHZ-er. Voor
meer info en onze zeer scherpe prijzen
zie www.ladder-outlet.nl Ysselsteyn
Timmermannsweg 89, poort 2.

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

Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com

Voederbieten handgerooid.
Eventueel op locatie gebracht.
Voor info bel 06 23 76 54 77.

Kom nu kerststhoppen bij
“Miniatuur”. Veel keuzes in alternatieve kerstbomen, kerstkransen, raamen kerstdecoraties. Kom vrijblijvend
een kijkje nemen bij Miny Kanters,
van Bronckhorststraat 92 in Horst.
Tel.nr. 077 398 51 08.
Atelier De Stal workshops kerst!
Data op www.valise.nl en www.atelierdestal.nl. Op facebook reeds enkele
voorbeelden. Er volgen er meer.
Student (VWO 6, Wiskunde B en D)
geeft bijles in wiskunde en
informatica. Heb je behoefte?
Bel/whatsapp 06 18 31 60 80.
“Maisboerke” Diervoeders, hooi, stro
en strooisels. Gaat verhuizen 30-112019 naar: Wanssum, Venrayseweg 35
Tel. Joke +31 6 22 42 61 50.
Te koop nabij het centrum van
Horst: appartement met lift.
Woonoppervlakte: 91 m2,
vraagprijs: € 298.000,-- k.k.
T. 077 398 90 90
E. horst@intermakelaars.com

Vier generaties

XL Yoga zondag 17 november 10.00 uur,
inlichtingen jeanne.verdellen@hotmail.
com of tel. 06 46 32 00 39.
Voordelige trapbekleding met tapijt,
gratis prijsopgave bel 06 16 37 45 14
Woningstoffeerderij vd Broek.

&

Geboorte in Sevenum
Eef Manders is op 25 augustus geboren. Zij maakt de vier generaties woonachtig in Sevenum compleet.
Ze is een dochter van Willeke Manders-Minten. Trotse oma is Carin Minten-Keizers en trotse overgrootoma is Nellie Keizers-Gielen.
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Geplukt

Piet Kleuskens Horst
Hij zet zich graag in voor de mensen. Dat is het allerbelangrijkste wat voor Piet Kleuskens (69) telt. Een vakantie naar de stad Cúcuta in
Colombia veranderde het leven van deze Horstenaar. Deze week wordt hij geplukt.

dels getrouwd. We besloten om
hem te bezoeken.” En zo stapten
de twee het vliegtuig in. “Het was
daar zo anders dan hier”, vertelt
Piet. “We schrokken gewoon van de
armoede en achterstand in de bevolking. Het doet iets met je. Pas als je
het met je eigen ogen aanschouwt,
dan laat het je niet los.” De tweeweekse vakantie was ten einde.
Terwijl het stel in het vliegtuig zat
voor de terugweg, hoorde Catri een
aantal baby’s huilen. “Ze is nagegaan
waar het vandaan kwam. Het bleken adoptiekinderen te zijn die naar
Europa werden vervoerd. Het was
geen normaal gehuil, maar dat van
kinderen die weg waren van hun moeder. Dat was een omslagpunt, want
daarna wilden we wat doen voor deze
kinderen.”

Rijk en arm

Veel vrije tijd hadden ze in huize
Kleuskens niet. In het gezin waar
Piet de middelste in leeftijd van de
kinderen was, moest hard worden
gewerkt. De ouders van de geboren
Americaan hadden namelijk dertien
kinderen om te voeden, waarvan er
één helaas vroegtijdig van overleed. “Ik heb dus acht broers en vijf
zussen. Het was een gezellige boel
bij ons thuis. Mijn vader had naast
zijn baan bij de spoorwegen een
tuindersbedrijf. We verbouwden
voornamelijk bonen en augurken.
Natuurlijk moest iedereen een bijdrage leveren in het bedrijf, zo ging
dat vroeger.”

Piet naar school. Na de basisschool
belandde hij op het LTS in Horst.
“Ik was één van de eerste leerlingen die in het nieuwe pand les kreeg.
Het gebouw stond er net.” Deze
puberperiode heeft Piet goed gedaan.
“Wat ik voor een puber was? Beetje
tegendraads wel, maar over het algemeen viel dat wel mee. Ik groeide op
in de tijd van The Beatles en The Rolling
Stones. Muziek was ontzettend belangrijk voor mij destijds. Later richtte ik
met een aantal andere liefhebbers een
bandje op: The Informers. We zijn al
even gestopt, maar onze naam is best
bekend in Horst.”

Kusje verdiend

Beetje tegendraads

Regelmatig bracht Piet een bezoekje
aan de Zopo, de toenmalige uitgaans-

Tijdens deze drukke periode ging

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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gelegenheid in Horst. Bij zijn eerste
bezoek, zag hij achter de bar Catri
staan. “Ik heb een biertje bij haar
besteld. Ze nam eerst zelf een slok van
mijn drankje, want zoals ze zelf zei
had ze weinig geld. Daarna ben ik met
haar aan de praat geraakt.” Het klikte
die avond heel goed tussen de twee.
“’s Avonds moest ik haar natuurlijk
naar huis brengen. Toen ik haar thuis
had gebracht, had ik natuurlijk een
kusje verdiend. En nu, jaren later zijn
we nog steeds samen.”

Drukke periode
Piet specialiseerde zich in de elektrotechniek en zo kwam hij via een aantal baantjes bij een bedrijf in Blerick
terecht die onder andere stalen buizen voor de auto-industrie maakte.
“Fantastisch werk en er hing daar
vooral een leuke sfeer.” Naast het
werk, was Piet ook begonnen aan een
studie in Eindhoven. “Ik wilde leraar
worden en zo begon ik met de studie
lerarenopleiding. Het bedrijf waar ik
werkte lag naast station Blerick, dus
dat was ideaal wanneer ik naar school
reisde.” Inmiddels was Piet samen met
Catri in Venlo gaan wonen. Zijn werk
bood het stel een appartement in
Venlo aan. “Zo kon het bedrijf mij ook
‘s avonds en ‘s nachts oproepen als er
elektrotechnische storingen waren.”
In 1977 slaagde Piet voor zijn diploma
leraar in het beroepsonderwijs en is
daarna naar Horst verhuisd.

Kans grijpen
Via een stage kwam Piet bij LTS de
Hamert terecht. Uiteindelijk door het
uitvallen van een aantal lessen van
een docent elektrotechniek vanwege ziekte, nam hij het werk over.
“Een kans die ik moest grijpen. Ik had
eindelijk mijn eerste baan als docent.”

Uiteindelijk werd hij hoofdverantwoordelijk over zijn afdeling. “Het is
heerlijk om jonge mensen dingen bij
te brengen. Daar krijg ik zoveel energie van”, zegt de Horstenaar. “Ik heb
tot mijn pensioen in het onderwijs
gewerkt, als docent, adjunct directeur
en uiteindelijk geëindigd als directeur
financiën- en facilitairere dienstverlening op College den Hulster in Venlo.”

Gehuil
Piet en Catri’s leven veranderde na
hun 25-jarig huwelijk. “We hebben
een groot feest gehouden. Uiteindelijk
bleef daar een mooi bedrag van over
die we ontvangen hebben uit giften. We wilden daarmee iets speciaals doen, zoals een reis plannen.
Mijn broer Jeu woonde al een aantal
jaar in Colombia en was daar inmid-

En zo stichtten Piet en Catri stichting
Funfamilia op. “Nadat we een hoop
geld hadden ingezameld, hebben
we een school, een half afgebouwd
woonhuis, in de wijk waar Jeu woonde
gekocht. Vanwege mijn kennis in de
onderwijswereld en onze passie voor
de kinderen, hebben we de school
weten op te knappen. Iedereen was
welkom: rijk en arm. Vanaf 2010 steunen we een andere school die in de
armste wijk van de stad ligt. Door giften van bekenden en onbekenden hebben heel veel kinderen uit deze wijk nu
goede scholing. Daar doe je het voor.
Het is toch prachtig om te zien dat zij
niet op straat belanden, maar juist nu
door onze scholing en giften van velen
een toekomst hebben.”

Opvolger?
Stichting Funfamilia is nog volop in
bedrijf en dat willen Piet en Catri
graag zo houden. “Onze twee dochters Ilse (40) en naar haar moeder
vernoemde Catri (44) willen de stichting misschien een keer overnemen.
Dat zouden we prachtig vinden, ook zij
zetten zich volop in voor goede scholing in Colombia.”

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Jos Derks

‘mooi natuurlijk,
natuurlijk mooi’
Cosmedisch Centrum Horst biedt een
ruime keuze behandelingen aan voor
een natuurlijke look van gezicht en
lichaam. Jozijna is gespecialiseerd
in rimpelbehandelingen.
Resultaten worden o.a. bereikt
met LPG, afslanken, crèmes,
injectables en plasmage.
Precisie, mooie resultaten en
een persoonlijk plan staan
voor Jozijna bovenaan.
Vrijdag 15 november van 16.00 tot 21.00 uur is Jozijna
bij Francis Poetry in Hair and Beauty aanwezig voor een

gratis consult

Maak snel een afspraak via 077 - 398 47 02
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Gefeliciteerd! Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB)

Van harte gefeliciteerd
met jullie nominatie!

‘Wij hebben elkaar nooit
losgelaten’

www.electrogommans.nl

Gefeliciteerd
met jullie
nominatie!

T: 0493 – 529 422
info@ideco-energie.nl
www.ideco-energie.nl

‘N GOED VERHAAL
Het was een lang en zwaar traject, maar inmiddels zijn de eerste bedrijven gerealiseerd. Nieuw Gemengd
Bedrijf (NGB), een samenwerking tussen kippenhouders Marcel en Cor Kuijpers en Varkenshouders Gert-Jan
Vullings en Martin Houben, is genomineerd voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas. “Genomineerd zijn
betekent heel veel voor ons. Het zegt dat het relevant is wat we doen”, zegt Marcel Kuijpers.
NGB is een samenwerkingsverband van afzonderlijke familiebedrijven uit verschillende sectoren. Pluimveehouders
Marcel en Cor Kuijpers werken samen met varkenshouders
en neven Martin Houben en Gert-Jan Vullings. Vijftien jaar
nadat de eerste plannen werden gesmeed, staat er op de
Witveldweg in Grubbenvorst (goed te zien langs A73) een
gloednieuw gebouw waar nu plek is voor 250.000 van de
uiteindelijk één miljoen vleeskuikens. Ongeveer 1 kilometer verderop zijn hypermoderne varkensstallen gerealiseerd.
Die locatie moet op termijn plek bieden voor zo’n 20.000
vleesvarkens, 10.000 biggen en 2.500 zeugen.

Drive
In het begin van de eeuw kwamen verschillende ondernemers in de agrarische sector met elkaar in contact. Ze vonden dat het anders moest. Een aantal haakten af, maar
de familie Kuijpers, Houben en Vullings bleven doorgaan.
“We hebben elkaar nooit losgelaten”, zegt Marcel Kuijpers.
Ondanks dat ze ieder gezonde bedrijven hadden, wilden
ze de stap in het diepe wagen. Waarom? “Wij wilden al het
dierentransport overbodig maken. Geen kippen meer in
vrachtauto’s, dat was de drive”, vertelt Kuipers. Die keuze
betekende dat de hele keten herzien moest worden en
alles op een locatie moest plaatsvinden, ook het slachten.
“Voor de dieren brengt dat veel minder stress met zich mee.
We maken geen potloden, maar ondernemen met dieren.
Daar moet je fatsoenlijk mee omgaan”, zegt Kuijpers.
Gert-Jan Vullings sloot zich samen met Martin Houben in
2004 aan bij NGB. “Ik zag daarin een kans voor de manier
waarop in de toekomst met dieren omgegaan moet worden.” Op het varkensbedrijf bevinden zich vleesvarkens,
biggen en zeugen. Verwarmde vloeren, het hergebruik van
de warmte uit de luchtwassers voor het verwarmen van de
dieren, lichtinval, frisse lucht en de voortdurende beschikking over water en voer zorgen voor een optimaal klimaat
voor de varkens, zo stelt Vullings.
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Schaalgrootte
Voor het toepassen van de innovaties is een bepaalde
schaalgrootte noodzakelijk, stellen de heren. “De grootste innovatie is het slachten op locatie. Als je dan gaat
rekenen, betekent het dat je 1 miljoen vleeskuikens moet
hebben”, zegt Kuijpers. Vullings stipt aan dat de missie ‘lekker eten voor iedereen’ daarin ook meespeelt.
“Anders kunnen de innovaties nooit bekostigd worden en
is het niet te betalen voor de consument.”

K

LA S S E

Gefeliciteerd met jullie nominatie!

Kritiek
Het verkrijgen van de benodigde vergunningen was een
zware periode, vertellen de ondernemers. Meerdere protesten en veranderde regelgeving leidden tot een vertraging van het verlenen van de vergunningen en een
gang naar de rechtbank. “Dat was best zwaar. Zeker als je
kritiek krijgt uit je eigen omgeving. Wij wonen en werken in de omgeving en willen ook sociaal betrokken zijn.
Als je dan ergens bent en je hebt het gevoel dat er naar
je gekeken wordt, doet dat pijn”, zegt Vullings. Kuijpers
beaamt dat. “Het is een lang en zwaar traject geweest,
maar we hebben elkaar altijd vastgehouden. We hebben het doel nooit uit het oog verloren en veel steun aan
elkaar gehad.”

Landschap
De kritiek spitste zich toe op de uitstoot en de aantasting
van het landschap. “Dat zijn reële bezwaren. We hebben het laten ontwerpen zodat het een mooi gebouw is.
Met de innovaties hebben we ervoor gezorgd dat overlast
van geur, ammoniak en geluid er vrijwel niet is.” Het varkensbedrijf is ingericht in een parkachtige structuur, zo vertelt Vullings. “Er is ook een zichtstal. Mensen kunnen daar
24 uur per dag kijken hoe wij met onze dieren omgaan.”

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie
en heel veel succes!
Pit bouwadvies
Voslaan 7
7156 MN Beltrum

T 0544-725925
E info@pitbouwadvies.nl
www.pitbouwadvies.nl

Van harte
gefeliciteerd
met jullie
nominatie!
WWW.ADVEEDIERENARTSEN.NL

Toekomst
Vullings en Kuijpers kijken met vertrouwen uit naar de
toekomst. “Over een jaar of tien zijn we een voorbeeld
voor de rest van de wereld. De doelen wat betreft CO2
en stikstof hebben we dan al lang behaald en ook onze
reststromen zijn helemaal op orde. De waardering komt
dan vanzelf”, stelt Kuijpers. Vullings: “Hopelijk zijn we dan
helemaal geaccepteerd in de omgeving en hebben meerdere bedrijven zich bij ons aangesloten.”
Tekst: Robert Hesen
Beeld: Jos Derks

Wij feliciteren Houbensteyn BV en
Kuijpers Kip BV met de nominatie
voor de Ondernemersprijs 2019
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Crowdfundingsactie

Basisschool de Wouter gaat
van grijs naar groen
Met een speciale crowdfundingsactie wil basisschool de Wouter in America haar schoolplein omtoveren tot
een levende, groene vlakte. Zo wil de school de kinderen naar buiten krijgen zodat ze meer bewegen en spelenderwijs lesstof behandelen.

Ondernemend, vooruitstrevend en
duurzaam; dát typeert het
Nieuw Gemengd Bedrijf.
Namens FarmConsult gefeliciteerd
met jullie nominatie voor de
Ondernemersprijs!

Wij feliciteren Cor & Marcel Kuijpers,
Gertjan Vullings en Martin Houben
van Nieuw Gemengd Bedrijf met de
nominatie voor de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2019!

www.vencomaticgroup.com

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie
#kempencreëert

Het idee om het schoolplein van grijs
naar groen om te bouwen, kwam
van de basisschoolkinderen zelf.
“Veel speelmateriaal en toestellen
zijn door de jaren heen verdwenen”,
vertelt directrice Susan van Boxsel.
“Dat vinden wij, maar vooral onze
kinderen erg jammer. Hierdoor is er nu
veel stoep, dat willen we veranderen
naar een grote hoeveelheid aan groen.
Om dit te bekostigen is er veel geld
nodig en daarom hebben we besloten om een crowdfundingsactie op te
zetten.”

Kriebelvisjes

Gefeliciteerd met
de nominatie!

De Wouter wil de kinderen betrekken bij het inzamelen van het geld.
“Het is hun schoolplein, dus hoe mooi
is het dan als juist zij zich in kunnen
zetten hiervoor?” Met een speciaal
team van ouders, kinderen, docenten
en een ontwerpster zijn ze in verschillende werkgroepen gaan kijken hoe
het nieuwe schoolplein eruit moet
gaan zien. “Als je dat aan onze kinderen vraagt, komen de gekste, leukste en meest spontane ideeën”, zegt

WWW.MJTECH.NL

Martin, Cor,
Marcel en Gertjan
Hartelijk gefeliciteerd
met de nominatie
en heel veel succes!
Namens directie en
medewerkers Nijsen/Granico

Veulenseweg 20
5814 AC Veulen
www.nijsen-granico.nl

Van Boxsel. “Zo wilden een aantal
leerlingen een vijver met van die
kriebelvisjes die aan je voeten zitten.
Helaas kunnen we niet alles realiseren, maar we proberen hier zo goed
mogelijk naar te kijken.”

Americaans thema
Inmiddels is de basisschool al volop
bezig met het verwezenlijken van haar
nieuwe schoolplein. Momenteel worden verschillende looppaadjes midden door het schoolplein aangelegd
en worden de stoeptegels verwijderd.
Het schoolplein wordt ontworpen in
een speciaal Americaans thema: de
Peel. “Als je aan America denkt, denk
je aan natuurgebied de Peel”, vertelt
Van Boxsel. “Zo zijn we met groepjes
naar de Peel gegaan en hebben we
inspiratie opgedaan. De paadjes zijn
bijvoorbeeld vormgegeven naar weggetjes die weer in de Peel liggen.”

Win-winsituatie
Om het geld bijeen te krijgen kan
de school niet zomaar bij de overheid aankloppen. “Het is geen open-

baar schoolplein. Daarom moeten we
zelf onze financiën bij elkaar rapen.
Maar juist dat maakt het ook weer
mooi. De kinderen helpen mee met
het bedenken van plannen. Zo leren ze
ook iets van ondernemerschap en krijgen ze inzicht in financiën, een soort
win-winsituatie.” Ook is een muzikale
collega van Van Boxsel met een aantal kinderen aan de slag gegaan met
een rap. “Er is tekst gemaakt op een
bestaande melodie en dit resulteerde
uiteindelijk in een hele toffe rap met
een videoclip. Die is te vinden op onze
crowdfundingswebsite www.geefonderwijs.nl/projecten/wouter
Hierop is ook alle informatie te vinden
om een donatie te doen.”
Eind november maakt De Wouter de
resultaten van de crowdfundingsactie
bekend. Zo snel mogelijk daarna wil
de school verder gaan met het realiseren van haar nieuwe plein. Zo wordt
er onder meer veel gras gezaaid, komt
er een peelhuisje, een waterpomp en
een uitkijktoren.
Tekst en beeld: Niels van Rens

Geweld tegen personeel

Toverland doet aangifte na slaande ruzie
Attractiepark Toverland in Sevenum heeft maandag 11 november aangifte gedaan bij de politie omdat een
aantal gasten in het park enkele beveiligers hebben geslagen. Eerst zouden de bezoekers op vrijdagavond
8 november ruzie zelf hebben gehad waarna het oversloeg op de beveiligers.
De ruzie ontstond tijdens een feest in
het attractiepark. Twee groepen gingen met elkaar op de vuist. De beveiligers van Toverland wilden de
ruziemakers uit elkaar halen, maar liepen daarbij zelf klappen op. “De politie heeft de ruzie gesust en daarna is
iedereen naar huis gestuurd”, zegt een
woordvoerder van het park. Niemand
is aangehouden.

Toch aangifte
De beveiligers hoefden niet naar de
dokter voor verdere behandelingen.
Toverland heeft camerabeelden van
het voorval, maar wil niet zeggen om
hoeveel mensen het gaat. “Na het
incident hebben we de camerabeelden
nog een keer bekeken. Daarna hebben
we besloten om toch aangifte te doen.
Onze medewerkers mogen niet zo

behandeld worden.” Het bewijsmateriaal ligt nu bij de politie.
Begin vorige maand was er tijdens
het Halloween-evenement ook al een
incident met een beveiliger. Toen is er
een persoon aangehouden nadat hij
slaags was geraakt met deze beveiliger.
Tekst: Niels van Rens
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Oh, zit dat zo!

Belasting over sparen in 2022
Eindelijk ligt er dan een plan om wat te doen aan de hoge belastingdruk over spaargeld. Met een renteopbrengst van niets
blijft de Belastingdienst toch maar plukken. Het probleem ontstond eigenlijk al in 2001 toen de nieuwe Wet inkomstenbelasting
inging.
De rente daalde fors en met de
pret van de spaarders was het
gedaan.
Er zijn verschillende pogingen
ondernomen om het systeem
eerlijker te maken. Het vrijgesteld
vermogen werd verhoogd,
zodat een groot deel van de
kleine spaarders werd ontzien,
en het vaste rendement werd
afhankelijk gemaakt van de
hoogte van het vermogen.
Grotere vermogens betalen nu
meer. De maatschappelijke onrust
is gebleven.
De gedachte was toen om
belasting op sparen eenvoudiger
te maken door uit te gaan van een
vast rendement. Dit rendement
werd vastgesteld op 4 procent.
Voor iedereen destijds eenvoudig
haalbaar, zodat als snel de term
pretbox werd bedacht.

Nu is er een nieuw systeem
bedacht. Nog steeds blijft het vaste
rendement. Heffing op basis van
werkelijk rendement is kennelijk
te complex. Voortaan wordt
wel onderscheid gemaakt naar
vermogenssoort. Spaarders worden

ontzien. Pas bij een spaargeld van
440.000 euro zou belasting over
spaargeld verschuldigd zijn.
Maar als de rente stijgt kom je in
het nieuwe systeem eerder aan
belastingheffing toe.

2022. De Belastingdienst zou de
systeemwijziging niet eerder
kunnen invoeren. Er is dus ook
nog tijd voor veranderingen aan
het voorstel. We houden u op de
hoogte.

Andere vermogens gaan juist fors
meer belasting betalen. Of dat
eerlijk is laat ik in het midden,
vreemd is het wel. Zo vond de
rechter de huidige belasting op
(tegen een lage huur) verhuurde
woningen onrechtmatig. In het
voorgestelde nieuwe systeem lijkt
het erop dat deze woningen juist
weer zwaarder belast gaan worden.
De vraag is of de rechter dat goed
gaat vinden.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00

Ondanks dat er druk wordt
uitgeoefend om het nieuwe
systeem eerder in te voeren,
houdt de regering vast aan

Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Door: Mathieu Hooijmaijers RB
Belastingadviseur

Algemeen directeur Toverland kiest voor nieuwe functie
Caroline Kortooms stopt na twintig jaar als algemeen directeur van attractiepark Toverland in Sevenum.
Ze zet haar carrière voort als Leider Visie en Bedrijfscultuur. De algemene directievoering wordt voortgezet
door Jean Gelissen jr. en Jean Gelissen sr. van moederbedrijf Gelissen Group.
Kortooms heeft in overleg met haar
broer Jean Gelissen sr. en haar neef
Jean Gelissen jr. deze beslissing geno-

men. Ze wil zich meer gaan focussen op leiderschap en bedrijfscultuur.
“Precies van deze vakgebieden gaat

Starter in de regio

Gebratech B.V.
Bedrijf:
Eigenaar:
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Sector:
Start:

Gebratech B.V.
Martijn van den Brandt
Monseigneur Aertsstraat 33, Swolgen
0630531856 - 0615183297
info@gebratech.nl
www.gebratech.nl
Machines voor landbouw, grondverzet en tuin & park
juli 2019

Activiteit
Gebratech is een jong en actief
bedrijf in Swolgen dat zich richt
op onderhoud, reparatie en verkoop van land- en tuinbouwmachines, grondverzetmachines en
tuin- en parkmachines. Momenteel
zijn wij werkzaam met twee personen. Onze diensten voeren wij
uit in zowel onze werkplaats in
Swolgen als bij de klant op locatie.
Tevens beschikt Gebratech over een
hydrauliekservice voor het persen
van hydrauliekslangen. Ook voor
het huren van diverse machines kan
u bij Gebratech in Swolgen terecht,
wij verwijzen u hiervoor graag door
naar onze website: www.gebratech.
nl Ook voor het winteronderhoud
aan uw tuin en parkmachine kunt u
bij Gebratech terecht.

Doelgroep
Gebratech is er voor iedereen die
geïnteresseerd is of in het bezit is

van land- en tuinbouwmachines,
grondverzetmachines of tuin- en
parkmachines. Kom gerust langs
voor een vrijblijvend advies in
Swolgen, de koffie staat klaar.

Onderscheidend vermogen
Gebratech staat voor een persoonlijke benadering en goed advies,
wij beschikken over jarenlange
ervaring met machines voor landbouw, grondverzet en tuin en park.
Onze moderne werkplaats is goed
ingericht met de nieuwste diagnoseapparatuur, onderdelen zijn voorradig of snel beschikbaar. Service
kan bij de klant op locatie of in
onze werkplaats in Swolgen worden uitgevoerd. U kan zich ook volledig laten ontzorgen en Gebratech
het vervoer van de machine naar
Swolgen laten organiseren.
Wij staan voor u klaar, ook buiten
kantooruren via telefoon, e-mail of
stuur een whatsappbericht.

mijn hart sneller kloppen”, vertelt
ze. “Ik kijk dan ook erg uit naar mijn
nieuwe functie als Leider Visie en

Bedrijfscultuur.” Naast Jean Gelissen
jr. en Jean Gelissen sr. bestaat het
directieteam van Toverland nu uit Paul
Oomen (Technisch Directeur) en Carin
van Berkel (Commercieel Directeur).

Even voorstellen:
Marlies Scheres
Overal zijn verhalen te vinden. Ga het internet op of duik een boek
in, je vindt allerlei verhalen. Maar niet alle vertellingen liggen voor
het oprapen. Daarom laten we vanaf nu vier columnisten aan het
woord die vertellen over hun dagelijkse beroep. Deze week Marlies
Scheres, adjunct directeur Citaverde College in Hegelsom.
Marlies zegt veel zin te hebben
in het schrijven van columns voor
HALLO Horst aan de Maas. Ze richt
zich vooral op het onderwijs in het
mbo. “Ik wil graag vertellen aan
de lezers dat onderwijs verandert”,
vertelt Marlies. “We zitten hier in
een krimpregio als het gaat om
het aantal leerlingen en daarom
is het belangrijk dat we moeten
samenwerken, ook in het onderwijs.
Samen zullen we hier oplossingen voor zien te vinden en

zo het onderwijs door te ontwikkelen.” Op scholen als het
Citaverde College wordt niet
simpelweg alleen lesgegeven.
“Maatschappelijke onderwerpen belanden ook ineens in deze
school. Je moet daarop goed anticiperen. Wellicht zal ik ook één van
deze onderwerpen in de komende
maanden toelichten.
Natuurlijk wil ik het ook hebben
over de gepassioneerde mensen
waarmee ik werk. Zij hebben echt
een hart voor onderwijs.”

Binnenkijken bij...

Column

Trends
Tijdens de open dagen van het
Citaverde College in Hegelsom
verheug ik me altijd op de examenwerkstukken van de opleiding Bloem & Design. Dit jaar is
het thema mode en bloemtrends.
Op dit moment schijnen droogbloemen weer in te zijn.
Het roept bij mij het beeld op van
sigarenplankjes met droogbloemen bij ons thuis. Dat vond ik
vroeger écht niet hip.
Vol bewondering kijk ik naar de
prachtige creaties. Een beetje
jaloers ben ik wel dat zij zo’n mooi
werk kunnen maken. Ik ben niet zo
creatief. Alhoewel, als mensen mij
vragen wat ik doe, zeg ik meestal:
“Ik ben creatief met mensen.
Ik werk in het onderwijs.”
Al 35 jaar werk ik daar met veel
plezier. Begonnen als docent aan de
Mavo in Horst, verschillende functies gehad op andere scholen en nu
adjunct directeur aan het Citaverde
College in Hegelsom. Een school
met een groen hart, met opleidingen die het leven mooier, leuker
en beter maken. Mij kun je wakker
maken om een enthousiast verhaal
te vertellen over jongeren in het
vmbo en mbo. Het gaat niet alleen
om kennis overdragen, maar ook
het ontwikkelen van talenten
van jonge mensen. Dat gaat niet
altijd vanzelf. Alle problemen in
de maatschappij komen ook de
school in. Het is een continu schakelen tussen hoofd, hart en handen. Ja, het schuurt af en toe, maar
zonder wrijving geen glans. Ik ga
in mijn columns je meenemen in
wat jongeren allemaal wel kunnen.
Ze zijn het meer dan waard om in te
investeren. Het zijn tenslotte onze
kinderen, onze toekomstige buren,
collega’s, medewerkers of klanten.
Onderwijs doe je niet alleen.
Een trend op dit moment is, dat
lessen ook buiten school plaatsvinden. Samenwerking met bedrijven,
gemeentes en andere onderwijsinstellingen in de regio is nodig om te
komen tot gemixte onderwijsvormen waar leren met en van elkaar
centraal staat. Net als de droogbloemen van het sigarenplankje.
Combineer onderwijs met een
andere context, laat creatieve vakmensen er nieuwe waarden aan
toekennen en integreer het dan
weer in de maatschappij. Laat jongeren meedenken en doen.

Marlies Scheres, adjunct directeur
Citaverde College Hegelsom
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Verlagen maximumsnelheid is terecht
De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 100 kilometer per uur. Wel mag tussen 19.00 en 06.00 uur nog 120 of 130 worden gereden, waar het
nu overdag al mag.
Dat is de belangrijkste stikstofmaatregel die het
kabinet voor de korte termijn neemt. Veel bouwprojecten liggen stil door de stikstofcrisis of dreigen stil te vallen. Deze maatregel scheelt zoveel
stikstofuitstoot dat deze weer opgepakt kunnen
worden. De verlaging van de maximumsnelheid zou tussen 1 januari en 1 april volgend jaar
kunnen worden ingevoerd. Op de lange termijn

zijn er nog wel meer maatregelen nodig, zoals het
uitkopen en verplaatsen van boerenbedrijven. Het
verlagen van de maximumsnelheid is een eerste,
terechte stap. Onderzoek wijst zelfs uit dat een lagere maximum snelheid vaak tot een betere doorstroming leidt.
Aan de andere kant: is stikstof wel een grote factor in opwarmen van de aarde? Klimaatverandering

is van alle tijden. Heeft de mens daar überhaupt
wel invloed op? Sommigen beweren zelfs dat de
klimaatmodellen de boel overdrijven. En wat te
denken van de economische gevolgen als de maximumsnelheid omlaag gaat?
Verlagen maximumsnelheid is terecht.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 45

Ik ben stakingsmoe
Leraren, boeren, de bouwwereld: de afgelopen weken trok de een na de andere sector naar Den Haag om te staken.
Er werd gevraagd om meer loon, betere werkomstandigheden en aandacht voor PAS en PFAS.
Dan hebben we nog de KLM-staking op Schiphol
en de landelijke OV-stakingen.Een staking is
een goed middel om druk uit te oefenen op de
overheid, zeker als je er de media mee weet te
halen. Met een grote groep sta je sterk en laat
je zien dat het je menens is. Het is alleen maar
goed dat mensen opkomen voor hun belangen.

40 procent is het dan ook eens met deze stelling.
Op Facebook reageert Sandra Toekook: “Mensen willen waar ze recht op hebben en ik steun allen die
hebben gestaakt of nog gaan staken.”
Iets meer dan de helft heeft het echter wel gehad
met allemaal die stakingen. Zij vragen zich af of
al dat staken nog wel zo’n zin heeft. Het lijkt wel
of iedereen tegenwoordig een geel hesje aantrekt
en naar het Malieveld gaat. Mensen worden een

beetje stakingsmoe en het wordt zo steeds moeilijker om er begrip voor op te brengen als de kinderen bijvoorbeeld weer een dag vrij hebben omdat
de school staakt. “Als wij nou eens gaan regelen dat
elke eerste maandag van de maand iedereen die
wil staken naar het Malieveld kan gaan om daar te
protesteren voor meer van dit of minder van dat?”,
grapt Mario Pfeiffer. “Kunnen we de rest van de
maand tenminste gewoon door.”

AKTIE

3 + 1 GRATIS

Professionele
asbestverwijdering

ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL
AKTIE 15 NOVEMBER T/M 15 DECEMBER 2019

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

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM

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

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

Ingezonden brief

500.000 à 600.000 euro minder voor jeugdzorg
onverantwoord
Ter herinnering: Het College van B&W gaat 500.000 à 600.000 euro bezuinigen op de jeugdzorg. Zij doen dat omstandig uit de doeken in de
raadsinformatiebrief van 23 september en presenteren daarvoor het Actieplan en monitor Sociaal Domein.
Bij herhaalde lezing van deze documenten is de enige conclusie: er
is sprake van een ordinaire boekhoudkundige rekensom zonder ook
maar enige inhoudelijke afweging
van wat echt nodig is in de jeugdzorg. Steekwoorden zijn slimmer,
sneller, afronden. Illustratief zijn de
opmerkingen van de wethouder van
financiën over de 3 procent zware
gevallen die 33 procent van het
budget opsouperen. Dat moet niet
kunnen, er moeten andere oplossingen voor gevonden worden en
snel afronden. Er wordt geen enkele
inhoudelijke afweging gemaakt wat

de zwaarte is en of de hulpverlening
niet moet worden voortgezet. Er zijn
nu eenmaal mensen die hun leven
lang hulp nodig hebben, ook jongeren.
Bij de lichtere gevallen stelt hij de
vraag of ze wel in het gemeentelijk beleid thuishoren. Ook die vraag
wordt niet voorzien van een inhoudelijke argumentatie. Net iets voor
de zorgcowboys, denk ik daarbij. De
operatie wordt omschreven als een
poging ‘de uitgaven meer in balans
te brengen met de begrote middelen’. De gebruikelijke terminologie
voor een ordinaire bezuiniging.

Merkwaardig dat de inhoudelijk
verantwoordelijk wethouder zijn
jeugdzorg niet verdedigt. Het is dan
ook geen wonder dat het college
beroep doet op de Rekenkamer om
de kwaliteit van de hulpverlening te
legitimeren. Let op: de Rekenkamer,
niet de gemeenteraad. Afgelopen
week is er een vernietigend rapport verschenen van de inspecteurs
voor de jeugdzorg. Zij hebben geen
goed woord over voor de behandeling door gemeenten van de zware
gevallen. Het ‘wegzetten’ van die
3 procent is een veeg teken.
Toen wisten de wethouders ook

nog niet dat er in hun gemeente
drugs gebruikt wordt door jongeren.
Het woord drugs komt noch in het
Actieplan noch in de monitor Sociaal
Domein voor. Bij Veiligheid komt het
wel voor. In 2018, zo is geregistreerd,
werden 1.362 misdrijven gepleegd.
Geen enkel drugsmisdrijf echter.
Die bezuiniging zou nog wel eens
goed besteed kunnen worden in
de afdeling ‘drugs’ in het Sociaal
Domein.

Nielsflits

Column

Moeders aan
de drugs
Sinterklaas komt vroeg aan in
Frankrijk want de Franse
Atlantische kust werd van de
week overspoeld met pakketten
cocaïne, drugs en leerlingen
van het Dendron College in
Horst en dan slaat dit verslaafd
goedje ook nog eens over op de
huismoeders in Horst aan de
Maas.
Ik heb me er de laatste tijd toch
wel tenenkrommend aan geërgerd.
Niet aan de actie van de Horst aan
de Maas 800-stickerplaatjes, maar
aan al die huismoeders die ze als
een bezetene dat stickerboek willen vol krijgen. Het is alsof al die
kortpittig kapsel dametjes een
nieuwe hobby hebben en het spontaan benauwd hebben gekregen.
Niet alleen door de aankomende
overgang, maar aan het verzamelen van deze stickerplaatjes van de
Jumbo.
Er zijn werkelijk waar ruilmiddagen georganiseerd op verschillende
locaties in deze gemeente. Ik weet
nog dat juist die ouders hun eigen
kinderen voor gek verklaarden
toen ze aan de ingang van een
willekeurige supermarkt stonden
te ‘schooien’ om voetbalplaatjes.
Nu zijn de rollen omgedraaid. Zie je
het al voor je? Haastende moeders,
rijen vol en allemaal voor stickerplaatjes. Snel naar de ruilbeurs
want ooh wee, straks heeft Truus
nummer 156 al met Irene geruild.
Het verzamelen van die stickers is
leuk, ik beken: ik heb er zelf ook
aan meegedaan, maar om dan
naar speciale ruilevenementen te
gaan, daar zakt me de lolbroek van
af. En dan hebben we het nog niet
gehad over het aan de kant leggen
van de Jumbostickers voor bekenden. Plastic zakjes vol met tientallen kaartjes die dubbel, driedubbel
en zelfs vierdubbel zijn liggen over
de magnetron bezaaid. Ik zie het
toch als een soort drugs. De Pablo
Escobars van Horst aan de Maas.
Maar hé, laat ze toch hun gang
gaan. Dan voelen ze zich toch nog
even jong.

Henk Steenbekkers
Gussekuulke, Melderslo

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

Deal ze,
Niels
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Indy Vermeulen Griendtsveen
Hoi

Column

Slaappatroon
Goed slapen is voor iedereen
belangrijk. Ieder mens moet en
doet het. De nadelen van weinig slaap zijn erg duidelijk.
Door slaapgebrek is je focus
weg, ben je snel geïrriteerd en
sla je minder snel informatie
op. Toch lijken een heleboel van
mijn leeftijdsgenoten er met de
pet naar te gooien als het gaat
om het opbouwen van een
gezond slaappatroon.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Indy Vermeulen
14
Griendtsveen
Alfrink College
Deurne

Wat voor reis zou je ooit nog
willen maken?
Ik zou heel graag nog een wereldreis
willen maken. Ik zou zeker naar Azië
gaan en ook naar Amerika, maar dan
tijdens de feestdagen zodat ik daar
Halloween, kerst en andere feestdagen groots kan vieren.

Wat deed je als kind het liefst?
Ik vond vroeger van alles leuk.
Ik ging graag afspreken en buitenspelen. Maar met mijn poppen spelen vond ik toch echt wel het leukste.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou mezelf wel willen kunnen
teleporteren naar allerlei plekken.
Dat zou mij veel tijd schelen en
dan hoef ik in de winter niet door
de kou.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?

Wat was je eerste gedachte toen
je vanochtend opstond?

Ik zou graag willen leren zingen. Het
lijkt mij leuk om een gouden keeltje
te hebben en dan te kunnen optreden met een band.

Ik stond op en ik had geen zin in
school. Toen herinnerde ik me dat
het vrijdag was dus toen was ik
gelijk weer een beetje vrolijker.

@ hôrsmemes

Als je ervoor kon kiezen om één
bepaalde leeftijd te hebben,
welke zou dat dan zijn?
Ik zou dan achttien jaar willen zijn.
Dan zou ik alles mogen doen en
dan mag ik ook overal naar binnen.
Dat lijkt me echt ideaal.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Een boek schrijven. Ik schreef vroeger heel veel verhaaltjes en die
liet ik dan vol trots aan mijn moeder zien. Dat is ook nog iets wat ik
vroeger als kind heel graag deed.

Wat is de coolste trend die je
ooit gevolgd hebt en die nu
totaal belachelijk is?
Loomen. Bij ons lagen ze door heel
het huis. Ik had een hele collectie
met allemaal figuurtjes. Het was
iets wat ik echt heel graag deed en
nu ik er zo op terugkijk was ik er
toch best goed in.

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

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Toen ik op vakantie was in Texel.
Daar kreeg ik toen te horen dat
ik er nog een broertje of zusje bij
kreeg. Dat was één van de mooiste momenten uit mijn leven.
Ondertussen is mijn zusje Kiki vier
jaar oud.

Wat zou je nooit weggooien?
Mijn foto’s. Als ik daar naar kijk,
herinner ik me aan alle mooie
momenten uit mijn leven. Dus die
zou ik nooit weggooien.

zat tijdens school gaf zij mij advies
over hoe ik alles weer zou kunnen oppakken en zo zit ik nu ook in
het derde jaar van de middelbare
school.

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
Mean Girls. Ik vind dat een film
die nooit verveelt. En ik vind het
verhaal dat zich er in afspeelt ook
leuk en spannend. De personages
die er in spelen zijn allemaal ook
erg uniek.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Ik zou graag nog een keer op
vakantie willen gaan met heel mijn
familie naar Griekenland. Dat zijn
altijd superleuke vakanties en ik
zou graag weer een keer terug willen.

Wat zou de beste uitvinding
zijn?
Een busje die vanuit Griendtsveen
iedereen ‘s ochtends ophaalt om
ons naar school te brengen en die
ons in de middag ook weer komt
ophalen. Dat zou ideaal zijn.

Als je in een ander land en in
een andere cultuur geboren zou
zijn, welke zou dat dan zijn?
In Amerika. Ik vind het geweldig dat zij daar zo groot kerst,
Halloween en andere feestdagen
vieren. En de ‘high schools’ daar
lijken mij ook heel erg leuk. Het
zou mij geweldig lijken om daar te
wonen en daar naar school te gaan.

Wat was het beste advies dat je
ooit hebt gekregen? Van wie was
dat advies?
Het beste advies dat ik ooit heb
gekregen was van een vriendin
van mij die ik heel erg vertrouw.
Toen ik in een moeilijke periode
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Ik moet toegeven, het leven
maakt het ook erg lastig.
Een feestje kan je echt niet
missen en als er geen feestje
is gepland, is er altijd nog die
telefoon die je bezighoudt.
(Vroeger was alles beter, toch?)
De wekker gaat ook weer veel te
vroeg, nog voordat de zon boven
de horizon is verschenen, want
school laat niet op zich wachten.
Ik las laatst in een artikel en heb
al vaker gehoord dat de biologische klok van tieners achterstaat op die van een gemiddelde
volwassene. Dit betekent dat
pubers graag relatief laat willen
gaan slapen en tot relatief laat
willen uitslapen. Dan komt bij
mij de vraag op: Waarom begint
die school dan zo vroeg? Ik durf
te wedden: de meeste kinderen
die bijvoorbeeld van Meerlo naar
Horst moeten fietsen wanneer ze
om 08.00 uur op school moeten hebben echt geen negen uur
geslapen.
Onze biologische klok staat achter en we gaan dus later naar
bed. Waarom dit is weet ik niet,
maar dat is het probleem niet.
Zou een instituut dat erop gericht
is tieners het beste onderwijs en
de beste zorg te bieden ze niet
tegemoet moeten komen?
En natuurlijk zijn er mensen die
zullen zeggen: ‘Ga dan eerder
naar bed, bouw eens een slaappatroon op.’ Dat klopt, het is
verstandig om een regelmatig
slaapschema te hebben, maar
zouden we als maatschappij
scholieren niet een beetje kunnen helpen door de schooluren
één uurtje te verschuiven zodat
deze beter passen bij hun biologische klok?
Ik weet het, pubers vragen al zo
veel, maar is een uurtje langer
slapen nou echt teveel gevraagd?

Tekst: Jélena Bours
Beeld: Jos Derks
Teun
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Dinsdag 19 november 2019

Themabijeenkomst
gemeenteraad over veiligheid

26 november geen paspoort
of ID-kaart aanvragen
Dinsdag 26 november kunt u geen paspoort of ID-kaart aanvragen.

Op dinsdag 19 november is er een openbare themabijeenkomst van de gemeenteraad
over Veiligheid. Voor deze bijeenkomst is de gemeenteraad te gast in Penitentiaire

Een spoedaanvraag kan alleen op afspraak tussen 8.00 en 9.00 uur. Dit komt door het vervan-

inrichting Ter Peel.

gen van de apparatuur. Bel voor een spoedafspraak (077) 477 97 77 of maak een afspraak via
de website.

Agenda

Ter Peel

Deze themabijeenkomst is bedoeld om de (bur-

Met het oog op het thema Veiligheid is gekozen

ger)raadsleden te inspireren en informeren over

voor een toepasselijke locatie voor deze

actuele zaken op het gebied van veiligheid en

themabijeenkomst: penitentiaire inrichting

hoe de gemeente daarmee omgaat.

Ter Peel in Evertsoord.

Daarnaast worden de (burger)raadsleden bijgepraat over de stand van zaken rond het nieuwe

Vanwege deze speciale locatie is het helaas

Integraal Veiligheidsplan. Onder andere worden

niet mogelijk om publiek toe te laten bij deze

de resultaten van een veiligheidsonderzoek

bijeenkomst.

onder onze inwoners gepresenteerd.

Let op de signalen

Herkent u de aanwezigheid
van een drugslab of
hennepkwekerij?
De gemeente roept inwoners op om alert te zijn en verdachte situaties te melden.

Niet roken wordt de norm

Aan de buitenkant is niet altijd zichtbaar wat er in een pand gebeurt.

Rookvrije generatie in
Horst aan de Maas

Toch zijn er signalen waar op gelet kan worden:

• condens op de ramen.

• afgeplakte ramen en deuren die altijd dicht

• kunstlicht (gloed van felle lampen) en/of licht

zijn.

in een ruimte dat altijd blijft branden.

• (dichte) rolluiken waar geen logische

Horst aan de Maas wordt de gemeente waar het minst wordt gerookt. Tenminste, als het
aan het college van B&W ligt. Het doel: het aantal rokers in Horst de Maas daalt tot onder de
10%. De gemeente, organisaties en inwoners gaan er samen voor zorgen dat dat roken uit
het straatbeeld verdwijnt. Niet-roken wordt de norm.

• installatie van camera’s of andere

aanleiding voor is.

beveiligingsmaatregelen.

• roosters op opmerkelijke plekken aan de

• zoemend of ronkend geluid (van ventilatoren).

gevel of het dak.
Meld verdachte situaties altijd!

• het pand maakt een verlaten indruk: er is
zelden iemand. En als er iemand is dan is dat

Heeft u het vermoeden dat er in een pand een

voor een korte tijd en/of op een vast tijdstip.

hennepkwekerij, XTC-lab of andere drugs

“Roken is ongezond, voor jezelf en voor de

werken samen aan een gezonde gemeenschap,

mensen die je liefhebt, aldus wethouder Roy

waarin mensen gezond kunnen worden of

Bouten. “Een roker leeft gemiddeld 10 jaar

blijven. Wethouder Bouten wil daar een stevige

korter dan een niet-roker.” Jaarlijks overlijden

impuls aan geven: “Als het aan mij ligt, wordt

20.000 Nederlanders vroegtijdig aan de

er niet meer gerookt in de buurt van kinderen.

gevolgen van roken. De helft daarvan haalt de

Toch gek, als er mensen staan te roken bij de

vanwege hennepteelt, of de productie van

(0800 - 7000), of contact opnemen met de

pensioengerechtigde leeftijd niet. De kosten van

intocht van Sinterklaas?”

synthetische drugs.

gemeente Horst aan de Maas

behandeling in de gezondheidszorg bedragen

aanwezig is? Meld wat u weet, ook als u twijfelt!

• in- en uitloop van mensen waarvan het
vermoeden bestaat dat ze geen relatie

U kunt anoniem een melding doen via

hebben met het betreffende pand.

de telefoonlijn Meld Misdaad Anoniem

• geur en/of, stankoverlast, bijvoorbeeld

(077 - 477 97 77).

• wateroverlast of vochtproblemen.

in Nederland ongeveer 3 miljard euro per

Niet roken wordt de norm

jaar. In Horst aan de Maas rookt 14% van de

Horst aan de Maas sluit zich aan bij de Alliantie

volwassenen. In leerjaar 2 van het voortgezet

Nederland Rookvrij. De gemeente, lokale

onderwijs rookt 4% van de jongeren, in leerjaar

organisaties en inwoners gaan er samen voor

4 van is dat al 19% van de jongeren.

zorgen dat roken minder zichtbaar wordt en
niet-roken de norm wordt. Het uitgangspunt

Roken past niet in een gezonde

is stimuleren. Bijvoorbeeld niet verbieden dat

samenleving

supermarkten rookwaren verkopen, maar

Mensen zijn in eerste instantie zelf

wel stimuleren dat ze uit het zicht leggen.

verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid.

Of sportparken via subsidie te belonen als

En vele organisaties, verenigingen en inwoners

roken er niet wordt toegestaan.

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Vorige week bezocht

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

burgemeester Ryan
Palmen het 60-jarig

America

Kronenberg

de Maas ex artikel 13b

huwelijkspaar Maas -

Grad Poelsstraat 4 t/m 20

Heuvelsestraat 14

Opiumwet vastgesteld

van de Nieuwenhof in

Nieuwe Peeldijk 19

Lottum

Swolgen. Naast een

Broekhuizenvorst

Hombergerweg 84

2:25 Algemene Plaatselijke

boeket overhandigde

Blitterswijckseweg 2

Horsterdijk 6

Verordening (aanwijzing

hij namens de

Blitterswijckseweg 14

Meerlo

niet-vergunningsplichtige

gemeente een

Horst

Speulhofsbaan 31

cadeau.

Kasteellaan 2

Melderslo

Kraneveldweg 30

Swolgenseweg 14

kalender en

Vastgesteld Bestemmingsplan

Sevenum

Afwegingskader

Venloseweg ongenummerd

samenlopende

Kerkstraat 28, 28a, 28b, 28c

Maarten de Vriesstraat 2

en concurrerende

Wilhelminaplein 7 t/m 7k

Hazenhorstweg 5

evenementen vastgesteld

Veegplan

en 8
Kranestraat ong., Horst

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

Aanwijzingsbesluit artikel

Horst aan de Maas
Damoclesbeleid Horst aan

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

evenementen) vastgesteld
Beleidsregel Evenementen-
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CDA Horst aan de Maas

Begroting 2020, de uitdaging is groot

Als raad hebben we op dinsdag 12 november de begroting van 2020
vastgesteld. Een begroting met een grote uitdaging waarin keuzes
gemaakt moeten worden.
Een aantal zaken hebben we als
CDA aan het college meegegeven.
Allereerst de zorg. We zien daar dat de
uitgaven fors hoger zijn dan de inkomsten vanuit het rijk hiervoor. Hoe zorg
je nu dat de kwaliteit overeind blijft
maar dat het ook betaalbaar blijft?
Eigen verantwoordelijkheid zien we
hierbij als een pré.

VVD Horst aan de Maas

Investeren in de toekomst blijft voor
ons als CDA van uiterst belang, want
niet investeren betekent stilstand en
daarmee achteruitgang. Met z’n allen
zijn we erbij gebaat accommodaties
op orde te hebben, niet voor niets
hebben we in februari van dit jaar een
investeringsagenda vastgeklikt die we
iedere keer opnieuw tegen het licht

zullen houden en waar nodig bij zullen
sturen. Wat betreft ons afvalsysteem
zien we dat de kosten hiervan toenemen. Willen we echter het hoge serviceniveau behouden, dan zal hier ook
een prijs voor betaald moeten worden
en juist vanwege dit serviceniveau
vinden we het als CDA verantwoord dit
ook te vertalen in de heffing. Niet de
leukste boodschap maar wel uitlegbaar. Voor het rioolsysteem zien we
eenzelfde uitdaging. De kosten nemen
hier als gevolg van onder andere

extreme regenbuien toe. Om het
systeem beter toe te rusten zal ook
hier in geïnvesteerd moeten worden.
Iets waar we later dit jaar als raad nog
over spreken. Tot slot de toeristische
sector. We verwachten hier van het
college dat in overleg met de sector
gekomen wordt tot invulling van een
investeringsverplichting in deze, alleen
dan kan een verhoging van de toeristenbelasting verantwoord worden.

faciliteiten overeind te kunnen houden en het aanbod niet te laten verschralen. Een nieuw zwembad past
daar niet in.
De Berkel mót bliêve. En als De
Berkel dan toch een keer vervangen
moet worden, dan zeker niet meer
door de gemeente. Tegenwoordig
zijn er marktpartijen die weten hoe
je een zwembad multifunctioneel
maakt en exploiteert. Daarnaast hebben we ondernemers in Horst aan de
Maas die eveneens hebben aange-

geven dit, in samenspraak met de
gemeente en andere belanghebbenden, te willen oppakken. Hoe dom
kun je dan zijn, als je als gemeente
dan toch met een zwaar verlieslatende exploitatie aan de slag wil?
Normaal zeg ik: niet denken maar
doen. Maar in dit geval zou ik De
Berkel voorlopig behouden en in de
toekomst kijken naar mogelijkheden
met marktpartijen. Gewoon doen.

Loes Wijnhoven

Berkel Bommetje Boem

Zwembad De Berkel mót bliêve. Dat was en is het uitgangspunt van de
VVD Horst aan de Maas. De Berkel voldoet in alle opzichten. En ja, het
kent wat achterstallig onderhoud en heeft niet alle trendy features
zoals die er tegenwoordig zijn, maar het is vooral functioneel en daar
gaat het om.
In het licht van de verdergaande
privatisering van accommodaties en
met het oog op de toekomst waar
alles betaalbaar moet blijven geldt
ook hier: bij twijfel niet inhalen.
Nu een nieuw zwembad bouwen op
kosten van de gemeente (en haar

belastingbetalers) haaks staat op
ontwikkelingen overal om ons heen.
Het verplichte schoolzwemmen is
niet meer en accommodaties moeten zo goed mogelijk gedeeld en
samengevoegd worden om daarmee,
ondanks de terugloop van leden,

Eric Thissen

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.

17 november koopzondag in Someren

met kookdemo Bauknecht
van 12.00 - 16.00 uur

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
januari 2020 laat plaatsen

*Geldig op keukens gekocht vanaf 1 november 2019. Vraag naar de actievoorwaarden.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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SP Horst aan de Maas

Paarse vrachtauto’s in Horst aan de Maas

Sinds geruime tijd staan er paarse vrachtwagens geparkeerd op het terrein aan de Industriestraat in
Horst. Ook zijn er activiteiten te zien in de hal op dat terrein en staan er verschillende containers.
De SP vreesde dat er sprake was
van huisvesting van arbeidsmigranten en verzocht de wethouder dit
uit te zoeken. Het was even wachten, maar er bleek geen sprake van
huisvesting. Het betreft overigens
vrachtwagens en chauffeurs van
het online retailbedrijf VidaXL dat
gevestigd is op Greenport in Venlo.
Omdat wij graag wilden weten hoe

15

het nu echt gaat met de mensen
die hier verblijven, hebben wij een
kort bezoek gebracht. Wij troffen
tientallen mannen aan, uitsluitend
van Roemeense afkomst. De één
vertelde heel vrijuit en de ander
wat terughoudender. Ook was er
argwaan over onze bedoelingen.
Een enkele chauffeur voelde zich
geïntimideerd door collega’s die

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

hen toespraken in het Roemeens
over onze mogelijke intenties.
Enkelen van hen spraken Engels,
dus we konden een goed gesprek
met ze voeren.
Zij vertelden dat zij vier weken van
zeven dagen op de vrachtwagen
zitten en dan twee weken vrij hebben. Meestal gaan ze dan terug
naar hun familie in Roemenië.

Het werken hier is goed zeggen ze,
omdat het veel meer oplevert dan
werken in Roemenië, maar eigenlijk waren ze liever daar. Zij geven
de marktwerking in Europa, dat
uitsluitend concurreert op prijs, de
schuld van hoe zij moeten leven.
De parkeerplaats wordt, zo bleek,
gebruikt om te parkeren en om in
de vrachtwagen te slapen. De hal
is voor de sanitaire behoeften en
ontspanning. Het is triest om de
mannen, zo ver van hun families,

te zien bij een voormalige loods,
afgezonderd van de samenleving.
Alles opdat wij goedkoop kunnen
internetshoppen. Een andere uitwas van de Europese samenwerking die de SP maar wat graag een
halt toe zou willen roepen.

Sonja van Giersbergen, raadslid

Een blijk van waardering

Ik heb op dinsdag 29 oktober een motie ingediend waarmee wij,
D66+GroenLinks, het college heb opgeroepen om een duurzaamheidsprijs in het leven te roepen. Ik zie namelijk om mij heen heel veel mooie
initiatieven en projecten die een blijk van waardering verdienen.
Daarnaast zal een duurzaamheidsprijs bijdragen aan bewustwording
en laat zien wat er op dit moment al mogelijk is om mee te doen op het
gebied van duurzaamheid.
Denk hierbij aan een lokale supermarkt die niet verkochte producten
doorschuift naar een lunchroom, het
project Samen Duurzaam van een
grote wijk in Horst, EnergieKronenberg

of de groepen mensen die met enige
regelmaat door de wijken trekken om
zwerfvuil op te ruimen. Ik kan zo nog
meerdere voorbeelden noemen, maar
ken jij ze ook?

Het gaat hier om projecten van
betrokken burgers, bedrijven of
organisaties die pionieren en
een weg zijn ingeslagen naar
een wereld die beter in balans is.
Ze lopen voorop en vroeg of laat
zullen we allemaal veel bewuster
moeten omgaan met de spullen die
we hebben en met onze omgeving.
Bij de duurzaamheidsprijs moet wat
mij betreft de olympische gedachte
gelden: meedoen is belangrijker
dan winnen. Hoe groter de lijst met

deelnemers, hoe sneller wij op
weg zijn naar de wereld van morgen. Een wereld die in balans is,
een wereld die leefbaar blijft voor
iedereen.

Maarten Voesten

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.

Zoek je werk?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Inpakmedewerker (fulltime en parttime)
Horst | Vac. Nr. P035313

Voor een productiebedrijf van verpakkingsmateriaal zoeken wij enthousiaste
inpakmedewerkers. Bij dit bedrijf krijg je alle werkzaamheden geleerd die
behoren bij het inpakken van de geproduceerde verpakkingen.

Medewerker tuinbouw (parttime)

Horst | Vac. Nr. P035821

Voor een vollegrondgroentebedrijf zijn we op zoek naar een enthousiaste
medewerker tuinbouw. In deze functie ben je met name verantwoordelijk
voor het schoonmaken en snijden van de prei.

Planner watergeeftechniek (fulltime)

Horst | Vac. Nr. P036064

Communicatief sterk en in staat om besluiten te nemen?! Voor een
opdrachtgever gespecialiseerd in watergeeftechnieken zijn wij op
naar een enthousiaste planner.

Heftruckchauffeur intern transport (fulltime)
Venray | Vac. Nr. P036063

Voor een productiebedrijf van bouwelementen zijn we op zoek
naar een heftruckchauffeur voor intern transport. Je werkt onder
leiding van de afdelingschef en bent met name verantwoordelijk
voor het laden en lossen op het bouwterrein.

Interesse? Contact Sabrina en Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 06-55 41 51 70

AB Werkt
Spoorweg 6 | Horst | 077 - 39 808 83
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Voetbal

Meterik beloont zichzelf niet tegen
SV United
De voetbalmannen van Meterik en SV United speelden op zondag 10 november een wedstrijd in Meterik.
Uiteindelijk won de koploper uit Meerlo-Wanssum met 2-3 omdat ze op de beslissende momenten net iets
slimmer waren.
Meterik speelde een goede wedstrijd
en was gedurende lange fases speltechnisch de meerdere van de koploper.
SV United speelde afwachtend vanuit
een gesloten verdediging, met een zeer
goede doelman en twee gevaarlijke
spitsen. Meterik trok vanaf de aftrap
het initiatief naar zich toe zonder veel
doelrijpe kansen te creëren. Alleen Tom
Verbong kreeg een scoringskans maar
zijn kopbal miste de overtuiging. United
werd meteen gevaarlijk uit de eerste geslaagde aanval, maar vrij voor
de goal ging een inzet hoog over.
Even later lag de 0-1 wel in het net na
twijfelend ingrijpen van de Meterikse
verdediging kon Rick van de Pasch
gemakkelijk scoren. Bij een corner stond
Meterik erbij en keek ernaar hoe Stijn

Hendrix een minuscuul gaatje vond en
hard de 0-2 binnenschoot. Vlak voor rust
leek Tom Verbong de spanning terug te
brengen maar de United keeper tikte de
fraaie inzet met een katachtige reactie
uit de kruising.

Aanvallender spel
Vlak na rust leek United de wedstrijd
te beslissen maar gelukkig voor de
groen-witten werd een goed uitgespeelde kans gemist. Meterik bleef
voetballend de oplossingen zoeken en
werd steeds gevaarlijker. Teun Jakobs
bracht de spanning terug door een
toegekende strafschop te benutten
na een overtreding op Brent La Crois
binnen het zestienmetergebied. Teun
leek vervolgens zelfs de 2-2 binnen te

koppen, maar zijn inzet ging rakelings
langs. De 1-3 kwam vervolgens uit de
lucht vallen. Meterik kreeg op het middenveld geen vrije trap na een één
tegen twee duel dat verloren werd
en Indy Philips profiteerde dankbaar
van de geboden ruimte en scoorde
beheerst. Meterik toonde veerkracht
en ging steeds aanvallender spelen
waardoor er meer kansen kwamen
voor United. Meterik werd nog gevaarlijk via Bart Houben. Teun Jakobs
scoorde vlak voor tijd de 2-3 uit een
toegekende penalty, na een handsbal. Meterik voerde de druk verder op
maar kon in blessuretijd de gelijkmaker niet meer scoren.
Tekst: Voetbalclub RKSV Meterik

Voetbal

Hegelsom kopje onder in grimmig duel
Hegelsom heeft op zondag 10 november op bezoek bij Stormvogels’28 met 3-1 verloren. Nadat Hegelsom door
een doelpunt van Bram Cox op voorsprong was gekomen, boog Stormvogels’28 de achterstand alsnog om.
Hegelsom begint sterk aan de wedstrijd. In de eerste 25 minuten hebben ze het sterkste van het spel.
Bart Spreeuwenberg en Luc van Osch
krijgen de kans om de score te openen, maar zien hun schot beiden door
de keeper gepareerd worden. In de
17e minuut is het dan alsnog zover.
Bart kopt een corner op de lat, waarna
Bram Cox kan binnentikken: 0-1.
De mannen uit Siebengewald worden daarna beter. Hegelsom wordt
ver teruggedrukt en heeft duidelijk moeite met een aantal spelers
van Stormvogels. Dit leidt in de 30e

minuut tot de op dat moment verdiende 1-1 (schot op goal, via keeper
Sjors Witt in het net) en 10 minuten
later tot de 2-1 (straks schot in de kruising).
In de tweede helft wordt het spel
grimmiger. Zo ontvangt zowel de
leiding van Stormvogels als die van
Hegelsom een gele kaart. Bínnen de
lijnen hebben de rood-witten weinig
te vertellen. Stormvogels krijgt in de
eerste tien minuten een aantal kansen, maar slaagt er niet in keeper Witt
te verschalken. In de 68e minuut krijgt
ook Joey Joosten een gele prent voor

een grove charge. In de situatie die
volgt duwt een speler van Stormvogels
bewust een Hegelsommer om en
krijgt zelfs de rode prent getoond.
In het vervolg van de tweede helft
volgen nog een aantal gele kaarten,
wat maar eens aangeeft hoe hard
(en soms zelfs onsportief) voetbal er
gespeeld wordt. Gevoetbald wordt er
nauwelijks meer. In de 85e minuut
weet Stormvogels het net nog een
laatste maal te vinden: 3-1.

Drie punten voor de Horster
Hockeymannen tegen Boxmeer
De Horster hockeymannen speelden op zondag 10 november een
wedstrijd tegen Boxmeer. Ze wonnen thuis in Horst met 5-2.
Het was de thuisploeg die via Luuk
als eerste het net wist te vinden.
Vervolgens kreeg Horst een strafbal
die ook goed werd afgerond door
Max. Na een kwart van de wedstrijd stond het 2-0. In het tweede
kwart kon Horst na een raak schot
van Max de 3-0 noteren. Horst zat
op een roze wolk. Mede hierdoor
verloor Horst wel de concentratie en
kon Boxmeer de aansluitingstreffer
maken. Na deze wake-up-call kon
Luuk een voorzet van Sander omzetten tot de 4-1 en de hartslag van

Het eerste damesteam van volleybalclub VC Trivia uit America,
Meterik en Hegelsom speelde op zaterdag 9 november haar vijfde
wedstrijd van het seizoen. Peelpush dames 4 was de tegenstander
en met 1-3 werd deze wedstrijd door Trivia verloren.
De eerste set nam VC trivia, zoals
ook de opdracht van de coach,
meteen de touwtjes in handen.
Een overtuigend en goed spel
zorgde voor een voorsprong bij de
thuisploeg. De dames lieten zien
wat ze in huis hadden en wisten
daarmee de gasten te overrompelen. Peelpush wist te weinig
tegenstand te bieden, waardoor de
eerste set met 25-18 in het voordeel van VC Trivia werd afgesloten.

Touwtjes in handen
De tweede set werden onverwacht
de rollen omgedraaid. Peelpush
ging uit een ander vaatje tappen en
wist nu wel tegenstand te bieden.

11.00 - 14.00 uur

Dier
Outdoor en recreatie
Food professional
Voeding en welzijn
Allround coördinator
instructeur buitensport

opendagen.helicon.nl

VC Trivia kon de aansluiting niet vinden en kwam verdedigend tekort.
16-25 werd daarmee de uitslag van
de tweede set. Ook de laatste twee
sets bleef Peelpush de touwtjes in
handen houden. VC trivia gaf alles
wat ze in huis hadden deze dag,
maar het was te weinig om het
sterke Peelpush van slag te brengen.
Door nog te wisselvallig spel kon
elke kleine achterstand niet meer op
tijd in worden gehaald. De sets werden met 13-25 en 21-25 gewonnen
door de gasten uit Meijel, waardoor
er maar één puntje in eigen huis
werd behouden door VC Trivia D1.
Tekst: Volleybalclub VC Trivia

Tekst: voetbalvereniging Hegelsom

Kom bij ons werken als

schoonmaker
bereiden m/v

Scheepsboulevard 1, 5705 KZ Helmond

Zondag 24 november

Tekst: Hockeyclub Horst

Eerste nederlaag VC Trivia D1

Helicon MBO Helmond

Open dag

de thuissupporters weer even laten
dalen. Wederom kon Boxmeer weer
een aansluitingstreffer uit een strafcorner scoren. De eindstand werd
bepaald na een strafcorner van
Floris, 5-2. Ondanks het feit dat het
spel van Horst niet altijd om over
naar huis te schrijven was, kon men
wel tevreden zijn over het resultaat.
Na deze overwinning staat Horst
dan ook onder MOP, tweede op
ranglijst.

Kom
je ook?

Brocacef
Ziekenhuisfarmacie is al
meer dan 40 jaar
de (ziekenhuis)
apotheek voor o.a.
zorginstellingen,
apotheken, zelfstandige behandelcentra etc.
Daarnaast maken
wij al meer dan 40
jaar medicijnen
die zijn afgestemd
op de speciﬁeke
behoeften van
patiënten.

Voor onze afdeling bereiden zijn we op
zoek naar een nauwkeurige, zelfstandige
hardwerkende collega voor 22 uur die
goed kan plannen, organiseren en onze
omgeving schoonhoud volgens strikte
kwaliteitsnormeringen (GMP). Die kwaliteit
is erg belangrijk omdat wij medicijnen
produceren in een schone (steriele) omgeving.
Je werkdagen zijn op maandag tot en met
donderdag van 14:00 tot 18:00 uur en op
vrijdag van 11:30 tot 18:00 uur. Inschaling
minimaal € 1.615,80 o.b.v. 36 uur (afhankelijk
van ervaring). Vind je het leuk om deel uit te
maken van een enthousiast team, solliciteer
dan direct!
Stuur per e-mail je CV en motivatie
door naar jvsas@brocacef.nl.
Voor vragen bel +31 478 50 92 96.

De Amfoor 1 Oostrum • www.brocacefziekenhuisfarmacie.nl
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Miniorenweekend HZPC-Horst
Voor de minioren van zwemvereniging HZPC-Horst stond het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 november
in het teken van verschillende activiteiten. Zo stond er voor de zaterdag een teambuilding op het programma,
er werd in verschillende teamsamenstellingen gebowld en daarna werd de dag afgesloten met een frietjesdiner. Op zondag volgde het eerste deel van de Regionale Minioren Clubmeet.

Zilvere Spargos voor
Timo Wagemans
De Regionale Minioren Clubmeet is
een wedstrijd die door alle minioren
in Nederland wordt gezwommen in
teamverband. Er zijn tijdens deze wedstrijd geen individuele medailles te
winnen, maar er wordt gezwommen
om de teampunten. In februari volgend jaar is het tweede deel van deze
wedstrijd in Horst en daarna wordt er
een klassement opgemaakt voor alle
verenigingen in heel Nederland.
HZPC kwam samen met alle Limburgse
verenigingen uit op deze wedstrijd,

die in Venray plaatsvond. Bij de meisjes kwamen Ziva Kanters, Anna van
den Munckhof, Isis Sikes, Fleur Veens,
Koosje Versteeg, Julia van Well en
Lola Verheijen in actie op meerdere
afstanden. Bij de jongens waren dat
Ahmed Mazen, Jasper AkkermansJanssen, Colin en Guido Jacobs, Stephan
Sjeptoera, Jorn Sprunken en Sten
Verstegen. HZPC eindigde in het eerste
deel op een derde plek in Limburg.
Naast het teamresultaat werden er
ook persoonlijke records gezwommen

op de individuele afstanden. Zo zwom
Colin een persoonlijk record op de 50
meter vrije slag en haalde Jasper ook
veel seconden af van zijn persoonlijk
record op de 100 meter vrije slag en
de 50 meter vlinderslag. Voor Lola was
het de eerste keer dat ze in estafettevorm mocht zwemmen. Ze moest in
twee estafettes de 50 meter vrije slag
zwemmen en ze deed dat precies in
dezelfde tijd, namelijk 42.77 seconden.
Tekst en beeld: HZPC-Horst

Vc Olsredlem beloont zichzelf niet
In MFC de Zwingel in Melderslo stond zaterdag 9 november de wedstrijd VC Olsredlem D1 tegen Budel D4 op
het programma.
In de eerste set was direct duidelijk dat
de dames uit Brabant niet voor niets
in het linkerrijtje stonden, een ervaren team met veel serve druk en snelle
verplaatsingen in de verdediging waardoor ze veel ballen hadden. Die druk
was aan de kant van Melderslo in
de eerste twee sets minder te zien.
Onnodige serveerfouten en de langere
rally’s werden niet afgemaakt.
Beide sets werden dus verloren

(19-25 en 20-25). In de derde set met
wat wissels begonnen de dames van
Olsredlem te geloven dat er toch nog
punten te halen vielen. Deze set kwam
er steeds meer strijd in het spel en met
goede aanvallen hebben ze dan ook de
set binnengehaald (26-24). De vierde
set moest op dezelfde voet worden
doorgepakt om zo een vijfde set af te
dwingen. Helaas was dit net niet het
geval. Budel was wat sterker aan het

net en dat resulteerde in een nipt verloren vierde set (23-25).
Dames 1 vergeet zichzelf dus te belonen en houdt slechts één punt over aan
deze spannende wedstrijd. Aanstaande
zaterdag is Havoc als volgende tegenstander de volgende te nemen horde.

Tekst: Volleybalvereniging Olsredlem

Tegenstander eindigt met negen spelers

Sporting ST pakt tweede overwinning
Vijfdeklasser Sporting ST heeft op zondag 10 november op eigen veld gewonnen van SVVH uit Heibloem: 3-1.
De ploeg van trainer Han Friesen kwam al snel op voorsprong en speelde na rust een tijdje tegen negen man.
Sporting begon goed aan de wedstrijd en het duurde ook niet lang
voordat de thuisploeg de 1-0 maakte,
in de 13e minuut scoorde Sjimmie
Smeets. Sporting verzwakte niet en
scoorde wederom: in de 29e minuut
Jur Janssen stond goed op te letten
en tikte hem binnen. Na ruim een
half uur stopte de grensrechter van
SVVH met vlaggen omdat hij door de
scheidsrechter werd genegeerd.

In de 44e minuut rende Jur Janssen
alleen op de goal af maar werd
van achter pootje gehaakt en viel.
De scheids aarzelde geen moment en
trok de rode kaart. Lars Coolen moest
nog net voor de rust van het veld.
Sporting begon goed in de tweede
helft en SVVH werd steeds lomper.
De scheidsrechter gaf liefst vijf gele
kaarten na rust. Tien minuten na rust
wist Sven Beurskens de 3-0 te maken.

SVVH wist daarna wat terug te doen
en eindigde het duel met negen man,
door een nieuwe rode kaart (tweemaal geel). Sporting kreeg nog een
paar goede kansen, maar het lukte
niet om nog een goal te maken.
De tweede seizoensoverwinning van
Sporting kwam desondanks niet meer
in gevaar.
Tekst: Sporting ST

De algemene ledenvergadering van volleybalvereniging SV Aspargos
uit Grubbenvorst werd op donderdag 7 november gehouden in MFC ’t
Haeren in Grubbenvorst. Tijdens deze bijeenkomst heeft Timo
Wagemans de Zilvere Spargos ontvangen voor zijn vrijwilligerswerk
voor de sportclub. Timo is sinds 1998 lid van de vereniging en heft al
vele functies vervuld. Zo heeft hij de VT2 trainerscursus gevolgd en
met succes afgerond, is hij actief geweest als kampleider, is hij nog
steeds actief als trainer en in het verleden heeft hij deel uitgemaakt
van de commissie Volleybal Zaken. Tevens vond er ook een bestuurswisseling plaats. Richard Peute, voorzitter commissie Volleybal Zaken
maakte plaats voor Suzanne Joosten en Silvie Schreurs.
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Wittenhorst laat zich te
gemakkelijk opzij zetten
RKsv Wittenhorst uit Horst heeft op zondag 10 november in eigen
huis een ruime nederlaag geleden tegen ‘angstgegner’ Veritas.
De ploeg uit Neeritter zegevierde met liefst 1-5 in Horst.
Vorige week won de ploeg van trainer Ton Kosterman nog overtuigend van Venlosche Boys (6-1).
Vooraf aan het treffen met Veritas
gingen de gedachten terug naar
de uitslagen van vorig seizoen.
Toen waren de Midden-Limburgers
Wittenhorst tweemaal de baas.
Dus met gemengde gevoelens
werd er begonnen.
De bezoekers gaven meteen aan
dat zij de bovenliggende ploeg
wilden zijn. Behalve de poging
van Joost van Rensch die in de
5e minuut bijna kon scoren.
Voor Veritas het sein om met nog
meer energie te werk te gaan.
Dit werd in de 17e minuut beloond
met een doelpunt van Joost
Hendriks. Zijn pegel was doelman
Jaap Omvlee te machtig.
Een opvlieging in de 21e minuut
van Joost van Rensch die de bal
voor kon zetten waar Joris Peelen
het beslissende tikje gaf: 1-1.
De supporters kregen weer hoop.
Maar deze hoop was op niets gebaseerd. Het gehele elftal was afwe-

Wittenhorst wint in
spectaculaire slotfase
Het vrouwenelftal van RKsv Wittenhorst uit Horst heeft op zondag 10 november in de absolute slotfase drie
punten gepakt op bezoek bij het vrouwenelftal van Beerse Boys: 1-2.

zig in de slotfase van de eerste
helft. Binnen twee minuten was
de wedstrijd gespeeld. Uit situaties waarin gemakzucht volop
tierde scoorde Veritas twee keer.
Met deze ruststand van 1-3 konden de ploegen de kleedkamers
opzoeken.
Na de pauze kon de thuisclub geen
enkele keer voor een opwinding
zorgen. Het was wederom de uitclub die op alle gebied Wittenhorst
aftroefde. Het fysieke overwicht
was duidelijk in het voordeel van
Veritas. De wedstrijd ging uit als
een nachtkaars. De bezoekers trakteerden Wittenhorst nóg twee keer
op een tegendoelpunt. Met deze
1-5 eindstand moet Wittenhorst
genoegen nemen. Wat een verschil
met vorige week toen alles naar
wens verliep.
Tekst: Piet Nabben,
RKsv Wittenhorst

Ketenvoetbaltoernooi
Het jaarlijkse ketenvoetbaltoernooi vindt op zaterdag 21 december
weer plaats in De Kruisweide in Sevenum. Bij dit zaalvoetbaltoernooi komen de jongerenketen uit de gemeente bij elkaar om de
strijd aan te gaan.
Dit jaar is er een nieuw concept aan
verbonden. De jongerenwerkers
van Synthese Horst gaan op zoek
naar ‘De beste keet van Horst aan
de Maas 2019’. Dit doen ze door,
nainschrijving van het toernooi,
daadwerkelijk een bezoek te brengen aan de jongerenketen. Ze con-

Vrouwenelftal

troleren de jongerencentra op een
aantal punten zoals uitstraling van
de keet, huisregels, betrekking van
de ouders, maar ook de brandveiligheid. Als afsluiting van deze dag
vindt de prijsuitreiking en barbecue
plaats in het begin van de avond bij
OJC Walhalla in Sevenum.

Kort na de aftrap wordt Wittenhorst
al gevaarlijk. Carin Vissers zet de bal
voor, maar de poging van Kris Seuren
treft het doel niet. Na 9 minuten is
verzorging noodzakelijk op het veld:
Aanvoerder Manon van Erp raakt
in een duel geblesseerd en moet
daarna aangeslagen het veld verlaten. Wittenhorst weet snel de draad
weer op te pakken, maar kan niet
voorkomen dat Beerse Boys op voorsprong komt. Een doelpoging wordt
door keepster Celine Roeffen gestopt,
maar in de kluts daarna rol de bal in
het doel.
Na het onstuimige eerste kwartier
volgt een wedstrijd die twee kan-

ten op kan gaan. Beide teams krijgen
voor rust nog een paar kansen, maar
weten de kansen niet te benutten. Na
4 minuten extra tijd is het dan ook tijd
voor thee. De Horster dames komen
beter uit de rust en weten ook direct
enkele kansen te creëren. Na 65 minuten moet al de laatste wissel noodgedwongen plaatsvinden: Seuren moet
het veld verlaten nadat ze hard getroffen is door een bal in haar gezicht.
Ondanks deze tegenslagen toont
Wittenhorst veerkracht. Beerse Boys
wordt verder teruggedrongen op eigen
helft. Met nog 5 minuten te spelen,
lijkt er nog een gelijkspel in te zitten. Wat daarna volgt is eigenlijk niet

16-Daagse
Groepsreis

te beschrijven: eerst een gele kaart
voor Judith Driessen, daarna schiet
Carin Vissers de bal in de 90e minuut
geweldig in de kruising: 1-1. Nog geen
minuut later schiet Michelle de Wit het
winnende doelpunt tegen de touwen,
krijgt Driessen in de 105e minuut haar
tweede gele kaart en na een knappe
redding van goalie Roeffen wordt
de wedstrijd na 17 minuten extra
tijd afgefloten. Een geweldige teamprestatie die beloond wordt met drie
zwaarbevochten punten. Op zondag
17 november staat de thuiswedstrijd
tegen Leveroy op het programma.
Tekst en beeld: RKsv Wittenhorst

BEKRO Horst
Installatietechniek

Reisperiode
medio maart 2020

www.bekro.nl

Verwarming
Van woeste kust tot
verborgen stad

■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Presentatieavond
Maandag 25 november | Schouwburg Venray
Aanvang 19.30 uur | Entree gratis | Vooraf aanmelden via maja@reisbureauviceversa.nl
Reisbureau Vice Versa | Henseniusplein 3 | Venray | 0478-515155 | maja@reisbureauviceversa.nl | www.reisbureauviceversa.nl

LIVE IN NEDERLAND: DNA
theaterlezing
meer info www.kukeleku.com
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Niks te gek

Jeugdliedjesmiddag in
OJC Niks
Jeugdcarnaval D’n Dreumel uit Horst organiseert haar jaarlijkse
Jeugdliedjesmiddag op zondag 17 november. Het evenement wordt
gehouden in OJC Niks in Horst onder de noemer Niks te gek.

Winnaars Jeugdliedjesmiddag 2018

Jubilarissen gehuldigd Ons Genoegen
Op de jaarlijkse feestavond van vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst werden twee leden onlangs in het
zonnetjes gezet vanwege hun langdurig lidmaatschap van de vereniging en de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers. Door Theeuwen, Jan Vullings en Th. Kleuskens werden gehuldigd. De behorende speldjes
werden opgespeld door Jan Geenen en Gerard Souren van het districtsbestuur.

Vogeltentoonstelling in Meerlo
De Gevleugelde Vrienden Wanssum en omstreken en Vogelvereniging Venray organiseren gezamenlijk hun
jaarlijkse tentoonstelling van zang- en siervogels. Deze tentoonstelling vindt op zondag 17 november van
09.30 tot 16.00 uur plaats Zalencentrum ’t Brugeind in Meerlo.
dienen zij hun vogels in topconditie te
presenteren. Door een team van keurmeesters worden alle soorten gekeurd
volgens standaardeisen. Er wordt
onder meer gelet op, kleur, formaat,
gedrag en conditie. Eén van de vogels
mag zich na afloop de algemeen kam-

start 14.11 uur en rond 16.30 uur
is ongeveer bekend wie de twee
jeugdliedjes worden die op de
Dreumel cd komt te staan.

Rode Kruis

Welfaregroep Grubbenvorst
over in Kom Erbij

Driehonderd soorten vogels

Op deze vogeltentoonstelling tonen
de kwekers van de vereniging hun
eigen kweekvogels, bijna driehonderd
soorten vogels van allerlei pluimage.
De tentoonstelling wordt door de
vogelliefhebbers gezien als het hoogte
punt van het jaar. Juist op dit moment

Acht deelnemers hebben de afgelopen weken flink geoefend en komen
op deze zondag hun carnavalsliedjes
ten gehore brengen. De middag

pioen noemen. Bezoekers kunnen
tijdens het bezoek aan de tentoonstelling niet alleen de vogels bewonderen, maar ook veel over vogels aan de
weet komen door in gesprek te gaan
met de kwekers.

Welfaregroep Grubbenvorst (Rode Kruis) wordt onderdeel van
Kom Erbij. Met ingang van 2 december vallen de activiteiten van
het Rode Kruis onder Kom Erbij.
Het Rode Kruis wil zich meer gaan
richten op haar kerntaak noodhulp en draagt haar sociale activiteiten daarom over aan andere
organisaties. De vrijwilligers van de
welfaregroep Grubbenvorst organiseren wekelijks een handvaar-

Buurtzorghuis Hospice Doevenbos zoekt

VRIJWILLIGERS

... om ons gemotiveerde vrijwilligersteam nóg meer te versterken!

Vrijwilliger voor in de zorg, gecombineerd met gastvrouw/gastheer taken.

Iets voor
jou? Of vrijwilliger
in de kookgroep?
Zie jij jezelftaken
in dieenrol? Wil je
Wij zijn op zoek
naar zorgvrijwilligers
in combinatie
met gastvrouw/gastheer
kookvrijwilligers.
Iets voor
jou? Zie jijen
jezelf
in die rol? Dan
bieden
we wat
je eerst
oriënterend
eerst een
oriënterend
vrijblijvend
gesprek
over
de een
taken
inhouden?
gesprek aan, zodat je een goed beeld krijgt van wat de taken inhouden. Stuur een mail naar

digheidsmiddag voor circa vijftien
deelnemers uit Grubbenvorst. Doel
hiervan is vereenzaming te voorkomen. Kom Erbij exploiteert reeds
een dorpsdagvoorziening in het
dorp en daarbij sluiten de sociale
activiteiten van het Rode Kruis aan.

ROMMEL

MARKT
zondag 17 november
08.30 - 15.30 uur
naast
manegehal
de
N277
D’N UMSWING

Schorfvenweg 3 KRONENBERG
06 - 14 93 01 12

www.lirom.nl

We willen het je graag vertellen! Stuur een mail naar info@doevenbos.nl en

info@doevenbos.nl en wij nemen snel contact met je op. Je kunt ons ook bellen (085-4858333).

wij‘oneindig
nemen belangrijk
snel contact
meteindig
je op.leven’
Maak
Maak jezelf
bij een
. jezelf ‘oneindig belangrijk bij
Doe het voor
ander.leven’
Doe het
voorhet
jezelf!
eendie
eindig
. Doe
voor die ander. Doe het voor jezelf!
Méér informatie vind je ook op onze website!

Oneindig belangrij
k
bij een eindig leven
...

http://hospicehorst.buurtzorg.net/
http://hospicehorst.buurtzorg.net/

E

M

Autobedrijf Thielen
St. Odastraat 32
Melderslo
tel. 077 - 398 17 93
www.autobedrijfthielen.nl

Omdat deze periode
toch al zo duur is:
• De laatste 2 weken van November
15% korting op alle onderdelen*
• Diverse gebruikte wintersets €100,• Wielen wisselen €14,95*
* Vraag naar de voorwaarden
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Slachtdag bij De Locht
In openluchtmuseum De Locht in Melderslo is op zondag 17 november de jaarlijkse Slachtdag. Er worden die
dag geen dieren geslacht, maar er zijn wel allerlei activiteiten rondom dit traditionele gebeuren.

AFSLAG10
VERBINDT
In onze vorige rubriek sprak voorzitter Gé Vossen over de
verbindingsactiviteiten van Afslag10 (de software kant). De
stuurgroep is echter ook erg actief op de hardware kant, waar veel
projecten in ontwikkeling zijn. In deze rubriek vertelt Gé over de
stand van zaken en wordt tevens een nieuwe partner uitgelicht.
Ditmaal is het de beurt aan Zuiver Ondernemen.
BUNDELING VAN FUNCTIES
De stuurgroep discussieert continu over noodzaak en nut, en
de ambities voor lange termijn, met daarbij haalbare doelen in
financiële zin en in termijnen voor uitvoering. Gé Vossen: ‘Binnen
Afslag10 proberen we functies te bundelen om daarmee brede
maatschappelijke verbindingen te leggen voor een duurzame
basis van actieve gezondheid in de gehele gemeente en regio.
Zo zijn we druk met de verdere voorbereiding van plannen voor
een nieuwe accommodatie voor voetbalvereniging Wittenhorst
en tennisclub HTC, met daarbij wellicht ook ruimte voor therapie,
kinderopvang, alsook ontvangstmogelijkheden voor senioren.
Tevens zijn we actief met de voorbereiding van een volledige
vernieuwing en wederopbouw van de kasteelruïne, het Huys ter
Horst. De plannen hiervoor gaan uit van een verbinding van cultuur,
kunst, historie en moderne beweeg- en ontwikkelingstherapieën.
Verder spelen uiteraard ook ontwikkelingen rond een nieuw
zwembad en een nieuwe sporthal, met daarbij ook ruimte voor
andere aangrenzende sporten en op gezondheid gerichte ruimtes
voor therapie in brede zin’. Lees meer op www.afslag10.nl.
UITGELICHTE PARTNER: ZUIVER ONDERNEMEN
Afslag10 verbindt. En Willem Willems met zijn dochter Christel HafmansWillems ook. Samen hebben zij zich aangesloten als partner van
Afslag10. Ze vormen een krachtig duo voor het verbeteren van de zorg
in onze regio. Zorgprofessionals kunnen elkaar versterken door hun
eigen pad te kiezen. Samen mogelijkheden verkennen en nieuwe wegen
realiseren, zodat mensen zorg krijgen in alle facetten van hun leven.
Willem en Christel zijn aangesloten als partner van Afslag10 omdat ze
in de gemeenschap van Horst aan de Maas veel energie ervaren, en
daarom graag samen bijdragen aan de gezondheid en het geluk van
onze gemeenschap. ‘Als we samenwerken met een gezamenlijk doel
voor ogen, creëren we goede zorg voor nu en in de toekomst’.

November is van vroeger uit de
slachtmaand. Slachten en verwerking
van vlees gebeurde vroeger thuis.
Om de herinnering aan het thuisslachten levend te houden, organiseert
het museum jaarlijks een Slachtdag.
Slagers geven tijdens de dag infor-

matie over het uitbenen en laten die
vaardigheid ook zien. Er wordt balkenbrij gebakken, zult en stroop gemaakt.
Bezoekers kunnen slachtproducten
kopen via de traditionele veilingklok.
Piet Zetsen zorgt voor een muzikale
toon met zijn accordeon. Ook is er van

14.00 tot 16.00 uur in de kapel het
tweede kapelconcert, verzorgt door
Lisa Franken. Het museum is geopend
van 10.00 tot 17.00 uur. De demonstraties beginnen om 11.00 uur.
Meer informatie is te vinden op
www.delocht.nl

Wetenschapper Lieven Scheire
komt naar Horst
De Vlaming Lieven Scheire komt met een theaterlezing naar het gemeentehuis in Horst op zaterdag 16 november. Hij strijkt neer in de raadszaal van het gemeentehuis. Kukeleku organiseert het evenement.
Tijdens het theatercollege van wetenschapper Lieven Scheire laat hij de
bezoeker de wereld zien van de
wetenschap en de natuurkunde met
weetjes en theorieën. Het gaat snel
tegenwoordig in de wetenschap en de

technologie. In dit theatercollege heeft
Lieven het over ons DNA en hoe de
genetica zowel ons zelfbeeld als onze
medische toekomst ingrijpend aan het
veranderen is.
De voorstelling in het gemeente-

huis begint om 20.15 uur. Normaal
gesproken wordt ’t Gasthoês gebruikt
als locatie voor voorstellingen, maar
vanwege de verbouwing vinden de
evenementen van Kukeleku plaats in
diverse locaties in de gemeente.

Nieuwe band OUTLINE in Horst
De nieuwe band OUTLINE speelt op zondag 17 november in muziekcafé Anja ván de Smid in Horst. De band
bestaat uit drie zangeressen en een toetseniste.

Christel Hafmans van Zuiver Ondernemen.

In een kleine, akoestische setting
worden covers uit voornamelijk het
popgenre gespeeld. De drie zangeressen Suzan Spreeuwenberg, Marloes

Nogarede en Eva Wijnen creëren met
hun verschillende stemmen samen
een unieke, warme sound in combinatie met het pianospel van Maartje

Smedts. OUTLINE treedt op in muziekcafé Anja ván de Smid in Horst van
16.00 tot 19.00 uur.
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Taaftere bij SundayFolk &more in Sevenum

Jubileum ijsbaan Horst

De Brabantse band Taaftere geeft op zondag 17 november om 16.00 uur een concert op het podium van SundayFolk
&more De Wingerd in Sevenum. Het concert van Taaftere is het derde concert bij muziekpodium van dit seizoen.

De ijsbaan in Horst bestaat dit jaar tien jaar. Daarom houdt de
organisatie een jubileum. De officiële opening vindt plaats op
vrijdag 13 december door burgemeester Ryan Palmen en wordt
muzikaal opgeluisterd door Nienke Wijnhoven.
Tijdens deze opening is er ook
een live coocking-demonstratie.
Deze activiteit is alleen voor genodigden. Daarna volgt een openbare
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feestavond voor heel Horst aan de
Maas. Vanaf 20.00 uur is iedereen
welkom en speelt de band Jeopardy
en zangeres Nienke Wijnhoven.

Workshop Kinder-EHBO
Spring Kinderopvang organiseert op dinsdag 19 november een
workshop Kinder-EHBO. Deze workshop vindt plaats bij kindcentrum De Bende in Horst van 19.00 tot 21.30 uur.

Taaftere verzorgt een concert met aanstekelijke liedjes in het Brabants en
Nederlands. De vier leden van Taaftere
hebben achtergrond in de muziek via
pop, funk, blues, jazz, folk, bluegrass,

cajun, zydeco en texmex en beschikken over nationale en internationale
podiumervaring. Taaftere bestaat
uit Mark Söhngen (zang, accordeon,
trekharmonica), Mario van der Linden

(zang, gitaar), Willy Verkuijlen (zang,
mandoline, basgitaar) en Joost Witte
(zang, percussie, drums).

Tijdens de workshop leren deelnemers op interactieve wijze hoe ze
moeten handelen bij een aantal
veel voorkomende ongelukken bij
kinderen in en om het huis. Denk
aan brandwonden, bloedingen,

breuken en kneuzingen, vergiftiging, voorwerpen in neus of oor,
kinderziektes en koorts. De workshop is voor iedereen toegankelijk.
Aanmelden kan via www.springkinderopvang.nl/ehbo-horst

Dinnerconcert Monte Corona
Co Stompé bij kampioenschap Dartkoning 2019
Europees kampioen darts Co Stompé is special guest bij het kampioenschap Dartkoning 2019 dat op zondag
17 november wordt georganiseerd ter gelegenheid van Horst aan de Maas 800. Voor deze gelegenheid wordt
sportcentrum De Riet in Horst omgetoverd tot een dartpaleis.
Iedereen kan meedoen voor de titel
dartkoning of dartkoningin en voor
enkele categorieën is ervaring als
darter zelfs niet nodig. Om deelname
voor iedereen mogelijk te maken,

worden voor beginners aangepaste
spelregels gehanteerd en spelen ze op
aangepaste banen. Er wordt gestreden
in de categorieën jeugd en senioren,
mannen en vrouwen, recreanten en

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

wedstrijdsporters. De jeugdwedstrijden beginnen om 11.00 uur, de volwassenen om 13.00 uur.

Fanfare Monte Corona uit Kronenberg en Evertsoord houdt voor
de eerste keer een Dinnerconcert. Dit optreden vindt plaats op
zaterdag 30 november in de Wingerd in Sevenum.
Het Dinnerconcert wordt volgens
de organisatie een reis door de tijd
en wordt de avond in vijf tijdsperiodes verdeeld. Bij iedere periode
bijpassende muziek en culinaire
gerechten. In samenwerking met

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

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

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

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

GROTESTRAAT 28 VIERLINGSBEEK • WWW.SFEERBADKAMER.NL

de Wingerd en opleidingsschool
Wildveld in Venlo heeft Monte
Corona naar bijpassende gerechten
gezocht. Het Dinnerconcert begint
om 19.30 uur en de inloop is vanaf
18.45 uur.

ZATERDAG 16 NOVEMBER
10:00 - 17:00 UUR
ZONDAG 17 NOVEMBER
10:00 - 18:00 UUR

ZATERDAG 16 NOVEMBER
ZATERDAG
16 NOVEMBER
10:00 - 16
17:00
UUR
ZATERDAG
NOVEMBER

ZATERDAG 16 NOVEMBER
10:00 - 17:00 UUR
10:00 - 17:00
UUR
ZONDAG
NOVEMBER
10:00 -17
17:00
UUR
ZONDAG
17 NOVEMBER
10:00 -17
18:00
UUR
ZONDAG
NOVEMBER
10:00 - 18:00 UUR

10:00 - 18:00 UUR

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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Agenda t/m 21 november 2019
Quiltcafé

Zaerum Kwist

5x11 Jubileum Vur Jong en Ald

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

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: Zaerum Kwist
Locatie: Café Breurs Sevenum

Tijd: 11.00-18.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging Meulewiekers
Locatie: MFC Meulewiek Meterik

Voorverkoop Plork en de Aannemers!

6x11 Jubileum feestavond

Kunst & Curiosa

Tijd: 19.30 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging d’n Bok
Locatie: Café Wilhelmina Swolgen

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Golfbaan de Golfhorst America

5x11 Jubileum Miëteriks Leave Live

KFC: Kiep Fieust Canix

Jeugdliedjesmiddag Niks te Gek

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging de Meulewiekers
Locatie: MFC de Meulewiek Meterik

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval Horst
Locatie: OJC Niks Horst

6x11 Jubileum Prinsen-Boerenbal

Mieëlderse Popkwis

Intocht Sinterklaas Lottum

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging d’n Bok
Locatie: Café Wilhelmina Swolgen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Muziekfabriek Meerlo

Tijd: 15.00-17.00 uur
Organisatie: Sint Commissie Lottum
Locatie: verzamelen op de Markt Lottum

Opening carnavalsseizoen

Voorstelling Lieven Scheire

Receptie prins Lars I

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging de Vlaskop
Locatie: Café ‘t Tunneke Melderslo

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Kukeluku Horst
Locatie: Zaal gemeentehuis Horst

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging d’n Dreumel
Locatie: Mèrthal Horst

Novemberwandeling in Elsbeemden

Optreden OUTLINE

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN Maasdorpen
Locatie: vertrek Elsbeemden Sevenum

Tijd: 16.00-19.00 uur
Locatie: Muziekcafé Anja ván de Smid Horst

Ellufde van De Ellufde

Optreden Taaftere

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging de Klotbultjes
Locatie: Herberg de Morgenstond Griendtsveen

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: SundayFolk &more
Locatie: De Wingerd Sevenum

5x11 Jubileumfeest

6x11 Jubileum Dorpsbrunch
en Jeugdprinsenbal

Buutgala

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging Meulewiekers
Locatie: MFC de Meulewiek Meterik

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging d’n Bok
Locatie: Café Wilhelmina Swolgen

Jubileumconcert Mannie Beckers

Dartkoning 2019
Horst aan de Maas 800

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: werkgroep Sport & Spel 800
Locatie: Sportcentrum de Riet Horst

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

Fridaynight
Tijd: 22.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst
Zaterdag 16 november

za
16
11

Kerken anders verlicht
Horst aan de Maas 800
Tijd: 18.30 - 19.30 uur
Organisatie: Werkgroep Kerken HadM800
Locatie: St. Odakerk Melderslo

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie van Horst
Locatie: Feesterij en Danserij Froxx Horst

zo
16
11

Wij zijn op zoek naar een

INTERIEURVERZORGSTER
Kruytzer Optiek en Optometrie is een dynamisch en vooruitstrevend familiebedrijf
dat al 45 jaar bestaat. In onze zaak is toonaangevende oogmode en professionele
oogzorg onder één dak te vinden. Als je bij ons binnenkomt voel je je meteen welkom
en proef je de warme gezellige én professionele sfeer die wij als team uitstralen.
In deze leuke en afwisselende functie
ben jij de onmisbare schakel in ons
bedrijf. Je zorgt er voor dat ons pand
weer helemaal spik en span schoon
is. Hierdoor voelen onze gasten zich
thuis en welkom en draag je bij aan het
werkplezier. Want door jou werken je
collega’s in een gezellige, hygiënische
en schone werkomgeving.

INTERESSE?

ONZE NIEUWE COLLEGA:
• is secuur, netjes, flexibel en heeft oog
voor detail;
• heeft plezier in schoonmaken;
• werkt efficiënt en is een echte
aanpakker;
• heeft oog voor anderen en de omgeving.
De functie is voor 12 uur per week,
werktijden in overleg.

Tijd: 18.00 uur
Locatie: De Lange Horst

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Horst rondom Pastoorsveld € 13,00
Sevenum rondom Sevenheym € 8,00
Sevenum rondom Steeg € 11,00

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

Stuur dan je cv naar margo@kruytzeroptiek.nl

www.kruytzeroptiek.nl

bedragen per week

vr
15
11

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Medische zorg

America
zondag

Apotheek
Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

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

Hegelsom
Heilige mis

09.30

woensdag
donderdag
vrijdag

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

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum

Heilige mis

09.00

Meerlo
zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
donderdag
Rozenkrans
17.30
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Tienray
zaterdag
woensdag

kerkdienst
kerkdienst

informatie over de geschiedenis van
de objecten en de waarde hiervan.
Het evenement wordt onder andere
georganiseerd door kunsthandel

Huisartsenpost
Professor Gelissensingel 20 Venlo
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00-08.00 uur

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

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

Gebiedsteams

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

Tandarts
Spoedgevallendienst

10.00
14.30

Groene belevingstour bejaarden
Stichting Groengroep Sevenum bezorgde vele bejaarden uit Sevenum zaterdag 9 november een glimlach
op hun gezicht. Samen met Vrienden van Sevenheijm en KnopenLopen hebben met meer dan twintig rolstoelers en andere ouderen een Greune tocht gemaakt en hen mooie plekjes laten zien. Onder meer ging de
tocht langs D’n Oeëze, Krouwel, Rooskenskant en Kwouwelstraotje.

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Priesternoodnummer

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

Prime Dent Venray
Raadhuisstraat 12, Venray
0478 58 22 81

18 t/m 21 november 2019
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

Verloskundige zorg
Industriestraat 11, Horst
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl

1 + 1 Gratis
Shop dit weekend een
mooie trui en krijg de
tweede gratis!
donderdag 14-11
vrijdag 15-11
zaterdag 16-11

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

06 55 40 80 23

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum

WIL JE OOK

JOUW
MENING
GEVEN OVER WAT
ER SPEELT IN ONZE
GEMEENTE?

MELD JE DAN NU AAN!

WWW.TIPHORSTAANDEMAAS.NL

15 t/m 17 november 2019

Alarmnummer

06 15 15 30 10

Art Dumay uit Nuenen. De activiteit
begint om 13.00 uur en is rond 17.00
uur afgelopen.

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

Danure

De Schuilplaats
zondag

Bij Kunst & Curiosa kunnen artikelen
als schilderijen, tekeningen, boeken,
juwelen, porselein en ander kleingoed
taxeert worden. De taxateurs geven

(alleen na telefonische afspraak)

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zondag

Het evenement Kunst & Curiosa wordt op zondag 17 november gehouden bij golfbaan de Golfhorst in
America. Tijdens deze activiteit kunnen geïnteresseerden meegenomen kunst- en antiekobjecten laten taxeren door professionele taxateurs.

Venlo

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

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

Kunst taxeren bij De Golfhorst

Apotheek Maasdorpen
11.00

Grubbenvorst

zondag

Apotheek Horst

23

*alleen geldig op geselecteerde items
*niet geldig i.c.m andere acties/aanbiedingen

SWEATER
WEATHER

Tummers
!
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INRUg minimaal € 300,-

24

TV

13 55
9 ’’
cm

16 65
5 ’’
cm

Inruilkortin

GRATIS
BEZORGD!

GRATIS
BEZORGD!

4K

4K

ULTRA HD

ULTRA HD

1999,-

1849,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

4K TV
KD65XG9505

500,-

*

1299,*Na €200,- Cashback van Sony

• 65" (165 cm) • 4K Ultra HD • Full Array LED
• Picture Processor X1 Ultimate • Object-based HDR Remaster

-/-

350,-

4K OLED TV
55OLED903

1499,-

• 55” (139 cm) • 4K Ultra HD • Ambilight
• HDR Perfect WCG 99% • 4500 PPI • Bowers & Wilkers geluid

De TV-Inruilactie is geldig op alle tv’s vanaf €995,-. Voor meer informatie informeert u bij onze verkopers of bezoekt u onze website.

4K

ULTRA HD

13 55
9 ’’
cm

10 43
9 ’’
cm

Nog véél meer TV-Toppers!

VAN

SMART

549,-

449,4K TV / UE43RU7170

4K

ULTRA HD

VAN

849,-

649,-

SMART

4K TV / KD55XG7096

• 43" (109 cm) • 4K Ultra HD • PurColor • Smart TV

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD • 4K X-Reality PRO • TRILUMINOS-display

WD!

Tummers

VERNIEU

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

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

