KERSTBRUNCH 11:00 uur
parkhotelhorst.nl

1e KERSTDAG
2e KERSTDAG

Kerst 2019

€32,50 p.p
€29,50 p.p

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

€32,50 p.p

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

Voor de

v.a. €42,50 p.p

KIDS

077 397 6000
Info@parkhotelhorst.nl
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05 Geen vuurwerk

uitpraten’

19
12

vrije zones in
Horst aan de Maas

09 Woning uit

prehistorie gevonden
in Sevenum

13 Kapelaan

Karol Mielnik vertrekt

18 Gemeentenieuws
Horst aan de Maas

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

Say cheese!
Tientallen TikTok-fans verzamelden zich bij vakantiepark de Schatberg in Sevenum. Daar waren de veertig populairste TikTokkers voor een Meet & Greet. TikTok is een app
voor de mobiel waarin gebruikers zichzelf kort filmen terwijl ze dansen, playbacken, zingen of humoristische content maken. Onder anderen de bekende TikTokkers @markie.ly,
@sidneydunk, @yazidzohri, @casforyou, @ninatokaya en @indigojael waren aanwezig. / Beeld: Jos Derks
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Horst aan de Maas 800

‘Het enthousiasme van iedereen heeft ons verrast’
Zo’n 100 activiteiten, 2.000 vrijwilligers en 100.000 bezoekers: dat is Horst aan de Maas 800 in cijfers. Maar het heeft Horst aan de Maas én de organisatie veel meer gebracht. “Ik heb er
veel vrienden bij gekregen”, zegt creatief regisseur Jan Duijf.
Op 1 januari, bijna een jaar geleden,
vond de officiële start plaats van
Horst aan de Maas 800. Een jaar lang
concerten, evenementen, exposities
en andere activiteiten, allen in het
kader van de viering van 800 jaar
Horst aan de Maas. In het begin
ontmoette de organisatie flink wat
scepsis, herinnert voorzitter Arie Stas
zich nog goed. Werd het niet een
Horster feetje, was een veel gehoorde
opmerking. Moest het allemaal
zoveel geld kosten en nam de
organisatie niet erg veel hooi op de
vork? “Ook ik dacht in eerste instantie
wel: het is wel erg veel”, erkent Huub
Dinghs, voorzitter van de werkgroep
Cultuur & Historie. “We hebben het
ons zeker niet makkelijk gemaakt
door de hele gemeente erbij te
betrekken”, beaamt Stas. “In mei
2017 presenteerden we onze eerste
plannen aan het College van B&W.
We namen een grote taak op ons,
maar de mensen die bij ons aan tafel
zaten waren gepokt en gemazeld,
dus we wisten dat het goed zou
komen. Dat is voor een groot deel de
verdienste van Jan. Volgens mij stond
je ermee op en ging je ermee naar
bed, of niet?”, grapt Arie tegen hem.
Jan: “De opdracht was dat we het
samen zouden doen. Ik kan me nog
herinneren dat we in het begin een
presentatie in een dorp gaven en de

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.

Oplage 19.400 exemplaren
hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

eerste opmerking was: ‘het zal wel
weer over Horst gaan’. Maar aan het
einde van de avond waren de eerste
ideeën er dan al.”

Drie thema’s
Horst aan de Maas 800 kende drie
thema’s: ontmoeten, verbinden en
verrassen. “We hebben een keur
aan activiteiten gehad, waarvan
enkele erg spectaculair waren”,
aldus Stas. En met 2.000 vrijwilligers
en 100.000 bezoekers spreken de
cijfers voor zich.” “Wat ik vooral heel
positief vind, is het enthousiasme
van iedereen”, zegt Dinghs. “Er was
zoveel passie bij de vrijwilligers.
Ik denk daarbij aan een evenement
als het DAF-weekend, dat vond
ik heel bijzonder om te zien.” Het

afgelopen jaar zijn er zo’n honderd
activiteiten geweest in het kader
van 800 jaar Horst aan de Maas. “We
konden van te voren niet zeggen:
deze activiteiten worden het en daar
blijft het bij”, geeft Duijf aan. “Als
er een initiatief is, wat erbij past,
waarom zou je het dan laten liggen?
Als er een fantastisch idee voorbij
komt, kun je geen nee zeggen.” “Al
hebben we als bestuur er op een
gegeven moment wel de rem op
gezet”, lacht Stas.

Risico
Als je een activiteit uitlicht, doe je
er altijd eentje te kort. Maar er was
toch één activiteit die heel wat sla
peloze nachten heeft gekost: Donker
Horst. Drie avonden op rij was Horst

in het donker en in de stilte gehuld.
“Het was voor het bestuur het eve
nement met het grootste afbreukri
sico”, zegt Stas. Duijf: “Ik was ervan
overtuigd dat het zou lukken, al heb
ik er wel buikpijn van gehad. Maar
het enthousiasme van iedereen van
te voren maakte dat het evenement
voor mij al was geslaagd.” Alle drie
kijken ze tevreden terug op het afge
lopen jaar. Stas: “De verwachting is
dat we binnen de financiële kaders
blijven. We kunnen het netjes afslui
ten.” “Persoonlijk ben ik het meest
verrast door de mensen die ik heb
leren kennen”, zegt Duijf. “Huub
kende ik bijvoorbeeld van te voren
niet. En ik kan wel zeggen dat we nu
vrienden zijn geworden.”
Als op zaterdag 11 januari de laatste

activiteit voor alle betrokkenen is
geweest, betekent dat het niet het
einde. Zo komen de spreuken die zijn
gebruikt voor het project Sprekende
Tuinen tijdelijk in de Kasteelse Bossen
in Horst te staan, om vervolgens
langs wandelroutes in de hele
gemeente te worden geplaatst.
Ook wordt gekeken of het Amfitheater
behouden kan blijven. En dan zijn er
nog activiteiten als de Verhalenberg,
de Sozentour en Passion die wellicht
een vervolg krijgen. Duijf: “Mensen
vragen me wel eens: val je strak niet
in een zwart gat? Maar daar ben ik
niet bang voor.”

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Bedankt voor uw vertrouwen
het afgelopen jaar!
Wij wensen U ﬁjne feestdagen
en een gezond 2020
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Centrummanagement komt met
10-stappenplan voor levendig centrum
Het Centrummanagement van Horst organiseerde maandag 16 december een bijeenkomst over leegstand
in het centrum. Niet dat er zoveel leegstaat, zegt voorzitter Jan Nabben, maar “regeren is vooruit zien”.
tering. Het voorstel hiervoor komt in
januari of februari in de raad.” Om de
parkeerdruk die dan ontstaat op te
vangen stelt het Centrummanagement
voor leegstaande panden op te kopen
en te slopen.
Nabben: “Ook willen we dat nog eens
gekeken wordt naar een doorbraak
vanaf de Gasthuisstraat naar parkeer
terrein Kloosterhof, waar al vaker over
gesproken is.” Bezoekers van het cen
trum kunnen gratis parkeren. “En dat
willen we zo houden.” Vostermans
geeft aan dat wanneer de gemeen
teraad besluit zwembad De Berkel te
verplaatsen, de vrijgekomen locatie
in eerste instantie ingericht wordt als
parkeerruimte. “We kijken ook naar de
mogelijkheid om woningen te reali
seren, maar primair wordt het parke
ren, daar is behoefte aan.” Dat ontlokt
voormalig wethouder Leon Litjens
de uitspraak dat er teveel vanuit een
Parkeren
papieren werkelijkheid wordt gere
Volgens het Centrummanagement is
deneerd. “Het menselijk gedrag moet
er dringend behoefte aan meer par
keergelegenheid. Zeker als de plannen hier leidend zijn. Het komt regelmatig
voor dat op momenten dat het druk
voor de herontwikkeling van par
is, de parkeergarage onder de Librije
keerplaats P2/ Kerkeveld doorgaan.
“We willen deze parkeerplaats anders leegstaat. Mijn voorstel zou zijn om
gaan indelen, klimaatbestendig maken supermarkt Jan Linders te verplaat
sen naar het pand van modecentrum
en vergroenen”, licht Vostermans toe.
“Het gaat hier om een miljoeneninves Theelen (dat te koop staat, red.) en
Horst heeft een levendig centrum
met weinig leegstand. Het is ech
ter wel belangrijk dat dat zo blijft,
vindt Nabben. Daarom presenteert
het Centrummanagement deze avond
een 10-stappenplan, zodat het cen
trum van Horst kan blijven concur
reren met andere winkelcentra. Het
Centrummanagement kiest voor een
compact centrum, ze ziet dan ook
het liefst dat winkels buiten de cen
trumring worden verplaatst naar het
centrum. Ook moeten bijvoorbeeld
zorginstanties daar een plek krijgen
en zich niet in de periferie vestigen.
Een compact centrum heeft ook de
voorkeur van gemeente Horst aan de
Maas, zegt wethouder Bob Vostermans
desgevraagd. “Zo kan er beter richting
worden gegeven aan de ontwikkelin
gen.”

op de plek van Jan Linders parkeer
plaatsen te realiseren.” Eigenaar Pieter
Theelen, die ook aanwezig is, ziet het
wel zitten. “Als je het personeel mee
overneemt, mag het”, lacht hij.

Vanwege de feestdagen
verschijnt er in week 52

Starters
Om het centrum aantrekkelijk te hou
den en startende ondernemers kans te
geven, heeft het Centrummanagement
een aantal ideeën: Zo moeten vast
goedeigenaren de mogelijkheid geven
tot het creëren van pop-up winkels
en geen hoge huren vragen. Er is al
een Ondernemersdesk waar starters
terecht kunnen voor advies. Maar ook
de gemeente moet ondernemers
de kans geven om te ondernemen,
aldus Nabben, door bijvoorbeeld het
vergunningsproces te versnellen.
“Daarnaast lijkt het ons een goed plan
als leegstaande winkelpanden worden
omgebouwd tot woningen of kantoor
ruimte”, zegt Nabben. Om dit alle
maal financieren moet er een fonds
komen, waar onder andere gemeente,
provincie en de vastgoedeigenaren
deel van uit maken.

Persberichten voor de uitgave
van vrijdag 3 januari aanleveren

geen HALLO.
De eerste HALLO van

vóór maandag 30 december 12.00 uur

2020 verschijnt
op vrijdag 3 januari.

en advertenties vóór 17.00 uur via

via redactie@hallohorstaandemaas.nl
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Keuleman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

Tekst: Marieke Vullings

Kennismakingsworkshop

CHI NENG QIGONG

Dodelijk ongeluk Hegelsom
Op de Stationsstraat in Hegelsom is vrijdagavond rond 19.00 uur een zeer ernstig ongeluk gebeurd.
Daarbij waren een automobiliste en twee voetgangers betrokken. Een 83-jarige voetgangster is
als gevolg van dit ongeval overleden.
De andere voetganger is
zwaargewond maar aanspreekbaar
richting het ziekenhuis gebracht.
De bestuurster van de auto is
aangehouden en inmiddels weer

op vrije voeten. De politie deed ter
plaatse onderzoek naar het ongeval
en de toedracht. De voetgangers
staken de weg over waarna ze
werden aangereden door een

auto. Hulptroepen rukten daarna
massaal uit, zo kwam er ook een
traumahelikopter. Het slachtoffer is
gereanimeerd, maar dat mocht niet
baten.

Deze kennismakingsworkshop wordt gegeven door
Ton en Corry van de Pas
Datum: zaterdag 28 december 2019 van 9.30 tot 11.30 uur.
of zondag 29 december 2019 van 9.30 tot 11.30 uur.
Kosten: € 19,95
Aanmelden: info@praktijktonvandepas.nl vóór 27 december 2019

Meldersloseweg 121a, Melderslo Tel. 077 - 397 11 00
www.praktijktonvandepas.nl
Chi Neng Qigong ongekend vertrouwen in jezelf, de ander en het geheel

Kerstsale
Vanaf 26 december

40% KORTING
IJsbaan weer geopend
Voor de tiende keer op rij kunnen schaatsliefhebbers de komende weken terecht in het centrum van Horst.
Daar staat namelijk de ijsbaan weer opgesteld. De officiële opening vond vrijdag 13 december plaats
door burgemeester Ryan Palmen. De opening werd muzikaal opgeluisterd door Nienke Wijnhoven.
Na het besloten gedeelte volgde een optreden van Jeopardy! en Nienke Wijnhoven. De ijsbaan is nog tot en
met zondag 5 januari geopend. Ook op woensdag 18 december werd er dankbaar gebruik gemaakt van
het ijs. / Beeld: Jos Derks

op alle kerstartikelen*
*ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL
2e kerstd
ag open
9.30-18 u
Reserveer ur
nu
ons ontbij voor
tbuffet

elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370
WWW.LEURS.NL
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Toon Hermans Huis
naar Horst
Toon Emonts is hard bezig om een Toon Hermans Huis naar Horst
te halen. Momenteel ligt er een Toon Hermans Huis in Venlo, maar
Emonts is drukdoende om binnenkort ook een huis in Horst te
openen. Een Toon Hermans Huis is een soort inloophuis voor
mensen die kanker hebben, hun naasten én mensen die hun naasten zijn verloren aan kanker.
De huizen maken onderdeel uit van
de landelijke stichting IPSO. Toon
Hermans is het boegbeeld van de
Toon Hermans Huizen. Momenteel
zijn er zes huizen in Limburg. Het
eerste Toon Hermans Huis opende
in 1998 in Sittard. In de provin
cie Limburg zijn verder huizen te
vinden in Heerlen, Roermond,
Maastricht, Weert en dus Venlo.

Beginnend stadium
Emonts is nog maar net begon
nen met het ontwikkelen en
uitrollen van zijn plannen. Hij is
al ruim twaalf jaar betrokken bij
het Toon Hermans Huis in Venlo.
“Daar komen per jaar zo’n drie- tot
vierduizend mensen over de vloer.
Er zijn echter weinig Horstenaren
die naar Venlo komen. Dat geldt
overigens ook voor mensen uit bij
voorbeeld de gemeentes Venray en
Peel en Maas. We willen andersom
gaan werken, juist de boer opgaan

Teruglopend animo

Laatste mis in kerk Evertsoord
De Nachtmis in de kerk in Evertsoord, op dinsdag 24 december, is zoals het er nu naar uitziet de laatste mis.
De vier leden van de werkgroep H. missen Evertsoord hebben besloten te stoppen met hun werkzaamheden.
Reden: het teruglopend animo voor de missen.

en naar mensen en de regio toe
komen.” Emonts is nog wel op zoek
naar een geschikte locatie voor het
Toon Hermans huis. “Ik ben onder
andere bezig met het Gasthoes,
maar er is nog niets concreet.”

Gespreksgroepen
Het is de bedoeling om te starten
met drie verschillende gespreks
groepen én een yogagroep.
Emonts: “Een gespreksgroep is
bedoeld voor mensen die kanker
hebben, een gespreksgroep voor
mensen van wie de partner kanker
heeft én een gespreksgroep voor
mensen die hun partner zijn ver
loren aan kanker. De yogagroep is
gericht op kankerpatiënten en hun
naasten en geliefden. Hoe frequent
de gesprekken zijn, weet ik nu nog
niet. Ik ben momenteel bezig om
via mijn netwerk mensen voor de
gespreksgroepen te benaderen.
De gespreksgroepen zin gratis.”

Loes van den Eijnden, Anny Hanraets en Hay van Enckevort

De kerk in Evertsoord werd in 1955
gebouwd en is eigendom van de
Rijksvastgoeddienst. De laatste jaren
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LTS / MTS technische
opleiding
(autobuitendienst)
- elektro) of een landbouw-mechanisatie
 Servicewagen
ter beschikking
(indien
 Inventief
 Interne
opleiding tot allround monteur.
opleiding.
Functie eisen
 Ervaring op het gebied van verbrandings- en/of elektromotoren.
 Zelfstandig

LTS
MTSzich
technische
opleiding
(auto
- elektro)
 Wilt
Beschikt
over doorzettingsvermogen
en/stelt
flexibel op
t.a.v. van
klant
en of een landbouw-mechanisatie
u reageren
op bovenstaande vacature:
 Klantvriendelijk
opleiding.
Denkt u dat u aan het bovenstaande
voldoet, stuur dan uw sollicitatiebrief met c.v.
werkomgeving








jaar een mis plaats in de kerk: met
Allerheiligen, Kerstmis, Pasen en tij
dens de Evertsoorddag. Met name
de mis tijdens de kerst werd druk
bezocht, bij de andere was het aan
tal kerkgangers een stuk minder.
Ook heeft de parochie al een aan
tal jaar geen eigen priester meer
en wordt het steeds moeilijker om
iemand te vinden die de mis kan lei
den. Al deze redenen waren voor de
werkgroep aanleiding om te stoppen.
“De Paasmis gaf voor mij persoonlijk
de doorslag”, geeft Anny aan. “Het kan
zo langer niet doorgaan. Daarnaast
was een ander lid al eerder gestopt.”
“Ik vind het erg jammer om te moeten
stoppen”, zegt Hay. Anny: “Het doet
wel pijn, ja.”

Huwelijk
Wat er nu met het gebouw gaat
gebeuren, is nog onzeker. “Dat is aan
het Bisdom in samenspraak met de
Rijksvastgoeddienst. Voorlopig wordt
het niet aan de eredienst onttrok
ken”, aldus parochiecoördinator Sjaak
Adriaanssen. Hay: “Het is de vraag of
het gebouw straks nog beschikbaar
blijft voor de gemeenschap.” “In juli
vindt er nog een huwelijk plaats in de
kerk”, zegt Loes van den Eijnden. “Tot

die tijd blijft hij dus nog open. Of er
nog een nieuwe werkgroep komt?
Nee, dat denk ik niet.” “We hebben de
inwoners van Evertsoord door middel
van een brief op de hoogte gesteld”,
zegt Anny, “maar helaas hebben we
geen reactie gekregen.”

Proces
“In overleg met het kerkbestuur zal PI
Zuid-Oost, Rijksvastgoedbedrijf en het
facilitair bedrijf van Dienst Justitiële
Inrichtingen een zorgvuldig proces
doorlopen om te kijken hoe de toe
komst van het kerkgebouw eruit gaat
zien”, laat een woordvoerder desge
vraagd weten. “Op 4 juli vindt er nog
een trouwerij plaats. Vervolgens moet
in overleg met het bisdom worden
bekeken of de kerk aan de eredienst
wordt onttrokken. Pas daarna kun
nen we bekijken hoe we het gebouw
in toekomst kunnen gaan gebrui
ken. We gaan daarbij zeker rekening
houden met de emotionele waarde
van de kerk in de gemeenschap. Ook
wat betreft het interieur van de kerk,
sommige stukken zijn eigendom van
families.”

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Veel 60-plussers nemen deel aan
Ervaring op het gebied van verbrandings- en/of elektromotoren.fitheidstest
Beschikt over doorzettingsvermogen en stelt zich flexibel op t.a.v. van klant en

naar: info@ages.nl, of naar Parlevinkerweg 38, 5928 NV Venlo of bel 088-0606088

Rijbewijs
t.a.v.
LeonBJanssen.


FunctieVoor
eisen
verdere
onze website https://www.ages.nl/vacatures/
Wij
bieden
u vacature-informatie, zie
werkomgeving
Plezierige
werkomgeving
LTS/ MTS
technische
opleiding (auto
- elektro)
of een landbouw-mechanisatie
Rijbewijs
B
 Servicewagen ter beschikking (indien buitendienst)
opleiding.
 Interne opleiding tot allround monteur.
Wij biedenen/of
u elektromotoren.
Ervaring op het gebied van verbrandings Plezierige werkomgeving
BeschiktWiltover
doorzettingsvermogen
en stelt zich
flexibel op
t.a.v.
van klant en
u reageren
op bovenstaande
vacature:
 Servicewagen
ter beschikking
(indien
buitendienst)
Denkt
u
dat
u
aan
het
bovenstaande
voldoet,
stuur
dan
uw
sollicitatiebrief
met
 Interne opleiding tot allround monteur. c.v.
werkomgeving
naar: info@ages.nl, of naar Parlevinkerweg 38, 5928 NV Venlo of bel 088-0606088
Rijbewijst.a.v.B Leon Janssen.

In Grubbenvorst vond in het laatste weekend van november een fitheidstest voor 60-plussers plaats. De
animo was groot, er deden in totaal zo’n 180 deelnemers mee.

De test werd georganiseerd vanuit
Sport aan de Maas in samenwerking
met drie fysiotherapieën in
Grubbenvorst en had diverse
doelstellingen. Zo wilden de
medewerkers van Sport aan de
Wiltonze
u reageren
op bovenstaande vacature:
Voor verdere vacature-informatie, zie
website https://www.ages.nl/vacatures/
Maas bekijken welke burgers
Wij bieden u
Denkt u dat u aan het bovenstaande voldoet, stuur dan uw sollicitatiebrief
met c.v. komen voor een
in aanmerking

naar: info@ages.nl, of naar Parlevinkerweg 38, 5928 NV Venlo of bel 088-0606088
 Plezierige werkomgeving
t.a.v. Leon Janssen.
 Servicewagen ter beschikking (indien
buitendienst)

preventief beweegprogramma
over ‘vallen’. Er overlijden immers
per dag dertien oude burgers door
complicaties na een valpartij. Aan het
einde van de test volgde een gesprek
met de fysiotherapeut waarin een
beweegadvies werd gegeven. Op basis
van het BMI zijn 104 personen

‘gezond’ bevonden. Vijf personen
hebben ondergewicht, 49 deelnemers
overgewicht van wie 7 ernstig
overgewicht. Een opvallende score
was te zien bij de handknijpkracht,
waarbij 66 deelnemers minder knepen
dan gewenst.
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Jeroen gaat een debat organiseren voor mensen met een beperking

‘Laat iedereen uitpraten’

Op de chocomel bij de burgemeester en dan vragen of hij samen met jou een debat wil organiseren voor mensen met een beperking, je moet het
maar durven. Jeroen Gommans (27), wonend in Sevenum en Oirlo, deed het en het lukte. “Ik hoop dat we zo veel mogelijk opgaves krijgen”, aldus
Jeroen.

met een verstandelijke of lichamelijke
beperking mag zich opgeven”, roept
hij in de video op. Een week later
heeft hij al zes opgaves. “Dat gaat
hard”, zegt hij trots. “Als we nog wat
meer opgaves hebben, gaan we een
datum prikken.”

Vervolg
Bouten is hartstikke blij met het ini
tiatief van Jeroen: “Wij zijn er als
overheid voor alle inwoners in de
gemeente. Iedereen mag zijn stem
laten horen en dat vinden we ook heel
belangrijk. Daarom vind ik het heel
mooi dat Jeroen met dit initiatief komt.
Ik ben benieuwd wat eruit komt. Na
het debat gaan we kijken wat we kun
nen betekenen voor deze doelgroep.”
Als het aan Bouten ligt komt er een
vervolg van het debat. “Heel zeker, als
het een succes wordt, dan gaan we
kijken of we een tweede editie kun
nen organiseren.”

Uitpraten

Het idee om een dergelijk debat te
organiseren, kwam niet zomaar aan
waaien. Jeroen heeft een beperking
en loopt soms tegen problemen aan
en die wil hij graag bespreekbaar
maken. Daarnaast zegt hij de politiek
in Horst aan de Maas goed te volgen.
“Ik vind het super interessant. Vooral
de afvalstoffenheffing. Maar ik vind
ook dat de politiek meer aandacht

mag schenken aan mensen met een
lichamelijke en verstandelijke beper
king.”

Stagelopen
En daarom stapte Jeroen onlangs naar
de burgemeester. Dat ging natuur
lijk niet zomaar. Via een zijweggetje
wist hij burgemeester Ryan Palmen te
bereiken. “Ik mocht een halve dag met

hem meelopen en zag zo wat de taak
als burgemeester allemaal inhield.
Toen ik bij hem op kantoor zat, heb ik
het gevraagd.” Meteen klonk een posi
tieve reactie van Palmen. “Hij vond
het een heel goed idee en stelde voor
om het voor te leggen aan wethou
der Roy Bouten.” Bouten was ook wel
in voor een dergelijk debat. Daarna
besloot Palmen om maar meteen de

koe bij de horens te vatten: “Zullen we
dan maar een video opnemen zodat
mensen zich kunnen opgeven?”

Video
Daar had Jeroen wel oren naar. Samen
met wethouder Bouten en burgemees
ter Palmen namen ze plaats in de
raadszaal. Jeroen uiteraard in het mid
den op de voorzittersstoel. “Iedereen

Geen vuurwerkvrije zones
in Horst aan de Maas
rotzooi bij elkaar, dat scheelt weer tijd
met opruimen.”

Traditie
Uit het onderzoek blijkt dat 40 pro
cent van de inwoners wel eens over
last ervaart van vuurwerk. “En de
knallers lijken steeds harder te gaan”,
zegt iemand. “Soms denk ik echt ‘dit
kan niet gezond meer zijn’.” Mensen
ervaren voornamelijk geluidsoverlast,
onrust en ergeren zich aan de rommel
die het op straat oplevert. De meer
derheid vindt het echter wel meeval
len met dat vuurwerk. “Dat is wat je
er zelf van maakt. Als er echt dingen
vernield worden door vuurwerk, dan
ja, maar als het alleen bij een knal of
sierpijl blijft, dan vind ik dat dit bij de
tijd van het jaar hoort.” Een verbod op
vuurwerk in Horst aan de Maas gaat
39 procent van de mensen dan ook
te ver. “Ik vind het een traditie die
niet moet worden afgenomen”, laat
een inwoner weten. Anderen twij

kerst- en
sfeershow

felen weer. “Ondanks dat vuurwerk
erbij hoort met oud en nieuw, ben ik
me erg bewust van de gevaren en de
overlast.”

Handhaving
Een andere oplossing is het organise
ren van centrale vuurwerkshows. Ook
dat ziet een meerderheid wel zitten
en dan het liefst in elke kern van Horst
aan de Maas een. De vraag is echter
of dit wel realiseerbaar is. Mensen die
oudjaar thuis vieren, willen misschien
liever niet na twaalven nog ergens
heen gaan om vuurwerk te zien, zeker
niet als er al alcohol is gedronken.
Ook vragen sommigen zich af wie dat
dan gaan betalen. Gemeente Horst
aan de Maas is sowieso ook niet van
plan om centrale shows te gaan orga
niseren, aldus de woordvoerder.

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

Tekst: Marieke Vullings

Tekst en beeld: Niels van Rens

Bezoek nu
onze gezellige

In Horst aan de Maas worden geen vuurwerkvrije zones ingesteld. Ook is de gemeente niet van plan om één
centrale vuurwerkshow te houden. Dat laat een woordvoerder van gemeente Horst aan de Maas desgevraagd
weten.
Het aantal gemeenten dat vuurwerk
vrije zones aanwijst is dit jaar met
bijna een kwart gegroeid. Dat blijkt uit
een onderzoek van Volkskrant onder
294 gemeenten. 113 daarvan hebben
een of meerdere vuurwerkvrije zones.
In Horst aan de Maas komen die niet,
aldus een woordvoerder. “De klachten
die bij de gemeente over vuurwerk
binnenkomen, zijn niet van dien aard
dat wij overwegen daar beleid over te
maken”, aldus de woordvoerder.
Een meerderheid van de inwoners
van Horst aan de Maas ziet het instel
len van vuurwerkvrije zones echter
wel zitten, blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas. Vooral wijken met
seniorenwoningen en dierenweides
zouden vrij van vuurwerk moeten zijn,
vinden zij. Al vragen meerdere inwo
ners zich wel af of zoiets te handha
ven is. “Ik zie het liever omgedraaid”,
merkt één van de ondervraagden op.
“Een zone waar wel vuurwerk mag
afsteken en de rest niet. Ligt ook alle

En Jeroen? Gaat hij het debat voor
zitten? “Natuurlijk”, zegt hij enthou
siast. “Ik heb al wat ervaring. Zo zit
ik bij de cliëntenraad bij Daelzicht
in Sevenum de vergaderingen altijd
voor.” Eén tip van Jeroen voor echt
leiderschap: “Laat iedereen uitpraten.”
Dit gaat hij ook gebruiken tijdens het
debat. Hij wil onder meer aandacht
voor activiteiten voor mensen met een
beperking. “Soms heb ik op zaterdag
niets te doen, het lijkt me leuk om
met anderen dingen te ondernemen.
Misschien een potje voetbal? Dat lijkt
me echt leuk.”

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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familie \ 1912
De goedheid van een mens is een vlam die
wel verborgen maar niet gedoofd kan worden!
Door een tragisch ongeval hebben wij
totaal onverwachts afscheid moeten nemen van

Mia van der Beele - Verheijen
* Horst, 25 juli 1936

† Hegelsom, 13 december 2019

Ruud van der Beele
lieve vrouw, zorgzame moeder, schoonmoeder
en trotse oma van
Horst Ruud
Hegelsom Henriëtte en Emiel
Meterik Ingrid en Geert
Vivian en Alex
Rosalie
Born Fer en Margareth
Don en Bo
Tessa en Lucas
Melderslo Rob en Mai
Roos
Loek
Jurre
Familie Verheijen
Familie van der Beele

Maak van je eigen hart een kachel
met warmte en een vriendelijk woord voor ieder mens
want de mensheid wordt steeds armer
het eigen “ik” dat heeft zijn grens.
Nelly

Met vuül verdreet mar ok met dankbaarheid
hebbe weej aafscheid genome vân ôs mam, dierbare oma
en leeve euvergroëtoma

Paranormale Beurs in Kerstsfeer
op 22 dec.! Parkhotel Horst
Tienrayseweg 2, Horst. Lezingen:
12.00u Psychometrie, 13.00u
Fotoreading dmv Gene Zijde,
15.00u Bloemenlezing.
Opruiming. Diverse kleurproducten.
www.mayproosten.nl

Nelly van den Brandt-Rongen

Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.

echtgenote vân

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

Tien van den Brandt †
* America, 6 december 1930

† Grubbevors, 12 december 2019

Bert van den Brandt †
Hans en Jacqueline van den Brandt-Bruijnen
Bart en Carrie
John en Sara, Noah, Flynn, Luca
Paul
Hennie van den Brandt
Ruud en Jacqueline van den Brandt-Deckers
Roel, Joost, Inge
Suus, Femke, Niels
Els Benders-Aarts

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Cassandra Creatief Grubbenvorst
Kloosterstr. 64a Mode- en quiltstoffen.
Naai- en quiltartikelen.
Naai- en quiltles, workshops.
Tijdelijk appartement te huur in
Horst centrum. Maart t/m juli 2020.
Gemeubileerd. €950,- pm. incl.
Interesse? maxipowerplus@hotmail.com

Femilie Rongen
Femilie van den Brandt

Te huur opslagruimte: in Melderslo
(Leeuwerweg 15), 84m2 (lxbxh=14x6
x4m), toegangsdeur 140x230cm. Voor
meer informatie bel 06 12 84 75 92.

Corr.adres:
Venlosewaeg 21, 5971 CG Grubbenvors

Verloren dinsdag 10 dec. bij Jumbo
Sevenum portemonnee met inhoud.
Vinder wordt beloond. 06 13 66 89 81.

Correspondentieadres: Loevestraat 2, 5961 TX Horst
De afscheidsdienst, waarvoor wij u uitnodigen,
vindt plaats op zaterdag 21 december 2019 om 11.00 uur
in de H. Lambertuskerk, Lambertusplein, Horst.

T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines oa ploegen/
frees/spitmachine/kipper/mesttank/
schudder/hark/bloter/kopeg/tractor
enz. Tel. 06 19 07 69 59.

Aansluitend zullen we haar te ruste leggen op het R.K. Kerkhof
aan de Deken Creemersstraat, Horst.

De oétvaartdeens haet plaatsgevonde op dinsdaag 17 december
waornao we eur hebbe begeleid naor eur letste rusplaats
op de begraafplaats vân Grubbevors.

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Mia
op donderdag van 19.00 - 19.45 uur in afscheidscentrum Baersdonck,
Kloosterstraat 76, Grubbenvorst.

En spesjaal woort vân dank aan dokter Van de Ven
en dokter Merrebach en ut verplegend personiël vân La Providence
vûr eur fijne begeleiding en liefdevolle zûrg.
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

daar is niet ver van hier…
jij en ik, voor altijd samen wij
Zoveel kaartjes, bloemen, telefoontjes en zoveel mensen
bij het afscheid van mijn lieve echtgenoot

Piet Hermkens
Het doet goed!
Bedankt voor alle steun op welke wijze dan ook.

Wij willen graag iedereen bedanken voor de belangstelling
en betrokkenheid bij het afscheid van

Sindy Schipper
Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren,
dat Sindy geliefd was bij zoveel mensen.
uit vaar t verzorging

We kijken terug op een mooi afscheid en de vele kaarten,
mooie bloemen en hartverwarmende woorden
zijn voor ons een grote troost.

Mien Hermkens-Korstjaans
Namens Hof te Berkel hartelijk dank voor jullie donaties.
Horst, december 2019

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

John van Hoften
Berry en Benny Schipper
Christel Schipper en Harold van Gameren

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

GERRIE
Onverwacht hebben we afscheid moeten nemen van

Frans Deckers
Een gedreven verteller en gids bij het Peelmuseum.
We wensen zijn familie veel sterkte toe.
Bestuur en vrijwilligers van Stichting Peelmuseum America

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

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

In de derde week van januari start
ik met het geven van yoga lessen
in Sevenum, op donderdag en
vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.
Voor meer info tel. 06 24 11 94 07 of
mail naar info@idageurtjens.nl

Zomerhuis te huur Mallorca
100m v/h strand voor- en najaar
huisbertcati.com- facebook huisbertcati
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

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

Gratis af te halen, trippelstoel!
Schadijkerweg 14 Meterik
Jan van Rengs 06 27 39 64 07.

VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Kennis gedeeld én succes gevierd
tijdens symposium Hof te Berkel
In de Mèrthal in Horst werd op woensdag 10 december een kennissymposium over de leefbaarheid in de
nieuwe wijk Hof te Berkel gehouden. Vertegenwoordigers van alle partijen die samen aan het project werkten, waren aanwezig.

Gemeente steunt initiatieven
voor en door inwoners
Veertien organisaties in de sector ondersteuning en zorg krijgen
een subsidie van gemeente Horst aan de Maas. In totaal wordt
ruim 235.000 euro aan subsidie uitgegeven voor initiatieven van
deze organisaties.
Het gaat vooral om het organise
ren van ontmoetingen voor en door
inwoners: dichtbij, in hun eigen
dorp. Dat helpt mensen langer zelf
standig in hun eigen omgeving te
blijven wonen. Deze initiatieven
worden door vrijwilligers gerund,
daarom hebben ze soms een finan
cieel steuntje in de rug nodig vol
gens de gemeente.

Voorzieningen verdwijnen
Wethouder Roy Bouten van
gemeente Horst aan de Maas:
“Vrijwilligers die iets willen bete
kenen voor dorpsgenoten dragen
bij aan de leefbaarheid van dorpen
en aan gezondheid en zelfstandig

Jong, oud, vitaal en hulpbehoevend:
in de nieuwste wijk van Horst is er
plek voor iedereen. Tijdens het sym
posium werd nog maar eens stilge
staan bij de totstandkoming van de
wijk en de jarenlange inspanningen
die daarvoor zijn geleverd. Meest pro
minente gast was voetbaljournalist
Hugo Borst, die de middag opende.
Sinds de dag dat de Rotterdammer,
vanwege zijn dementerende moeder,
in aanraking kwam met het thema
ouderenzorg maakt hij zich sterk
voor goede ouderenzorg. Samen met
Carin Gaemers won hij in 2016 een
prijs met een manifest over ouderen
zorg. Borst: “Ik heb grote interesse
voor dit soort projecten. Normaal
vertrek ik direct na mijn lezingen,
maar hier blijf ik tot het einde zit
ten.” Als één ding immers is gewaar
borgd in Hof te Berkel, dan is het wel
dat de zorg voor ouderen gegaran

WIL JE OOK

JOUW
MENING
GEVEN OVER WAT
ER SPEELT IN ONZE
GEMEENTE?

MELD JE DAN NU AAN!

deerd is. Wethouders Roy Bouten en
Bob Vostermans lichtten het pro
ject vanuit het perspectief van de
gemeente toe: “Vaak is het zo dat
de overheid en de markt tegenover
elkaar staan, maar hier hebben beide
partijen hun verantwoordelijkheid
genomen. Zo hebben we afgesproken
beide bij te betalen, mocht dat nodig
zijn. In het begin van deze eeuw werd
gedacht: wat moeten we met deze
plek, die is niet meer van deze tijd.
Het duurde uiteindelijk nog tot 2009
voordat er werd besloten hoe we het
aan wilden pakken. Het is de eerste
stap in een maakbare samenleving.”

‘Nu begint het pas’
Ook Marc van Ooijen, van De Zorg
groep, toonde zich verheugd. “We wil
den voormalig verpleeghuis Elzenhorst
in 2000 anders aanpakken. Met de
buurt zijn hier goede keuzes gemaakt.

Zo is het bijvoorbeeld een gasloos
gebouw geworden. Alleen door goede
samenwerking kunnen opgaven in
de zorg worden aangepakt.” Waar in
het begin van het symposium werd
gesproken over een ‘afgerond project’,
werd daar later door de Zorggroep op
teruggekomen. “Wij vinden dat het
project nu pas begint.” Tot slot kwam
ook architect Ton Mulleners aan het
woord: “We werken door het hele
land, maar zo kom je het nooit tegen.”
Mulleners legde ook de nadruk op de
pleinenroute, die met de realisatie van
de nieuwe wijk en in de toekomst het
gerenoveerde Gasthoes wordt bewerk
stelligd: “Via het horeca- en bestuurs
plein ga je via het marktplein richting
het cultuurplein en nu dus ook het
zorgplein.”
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heid van andere inwoners. Zeker nu
steeds meer, al dan niet commer
ciële, voorzieningen uit dorpen
verdwijnen, zorgen zij ervoor dat
mensen in hun eigen omgeving
elkaar kunnen blijven ontmoeten,
hulp kunnen vragen én krijgen.”
Veertien organisaties krijgen in
totaal ruim 235.000 euro aan
subsidie. “Dat bedrag is een inves
tering in een leefbaar en zorg
zaam Horst aan de Maas, ook in
de toekomst,” aldus wethouder
Roy Bouten. “Hierdoor hoeven
mensen niet te zoeken naar een
andere oplossing, die misschien
duurder is én waarvoor ze wellicht
hun eigen dorp uit moeten.”

Aanmelden voor Nationale
Vrijwilligersprijzen
De Nationale Vrijwilligersprijzen worden op zaterdag 28 maart
uitgereikt door minister Hugo de Jonge. Gemeente Horst aan de
Maas mag drie initiatieven aanmelden voor deze prijs, daarnaast
mogen er ook twee vrijwilligers worden genomineerd.
Organisaties uit Horst aan de Maas
kunnen zich tot 31 december aan
melden bij de gemeente. Uit alle
inzendingen worden maximaal drie
initiatieven gekozen. Die draagt de
gemeente voor bij de Nationale
Vrijwilligersprijs. Zij buigt zich
over alle aanmeldingen uit heel
Nederland, en selecteert twaalf
lokale initiatieven.

PassiePrijs
De twaalf landelijk genomi
neerden krijgen een promotie

film ter waarde van 3.000 euro.
De Vrijwilligersprijzen bestaan uit
een juryprijs van 6.000 euro en
een publieksprijs van 2.500 euro.
Daarnaast is er een PassiePrijs voor
de vrijwilliger die zich op enthou
siaste, bijzondere of inspirerende
wijze inzet. En de Gouden Venus van
Milo wordt uitgereikt aan een kan
didaat die laat zien dat een beper
king hem of haar niet tegenhoudt
om zich als vrijwilliger in te zetten.
Kijk voor meer informatie op www.
horstaandemaas.nl/vrijwilligersprijs

Tekst: Dennis Stiphout

OPEN DAGEN
IN KERSTSFEREN
27, 28, 30 EN 31 DECEMBER

WWW.TIPHORSTAANDEMAAS.NL

MET KOOKDEMONSTRATIES VAN
NEFF, MIELE, SIEMENS

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.
Trapbekleding incl. tapijt voor
€350,00 Bel 06 16 37 45 14 voor gratis
prijsopgave Woningstof. vd Broek.
Te huur ruime praktijkruimte en
werk/hobbyruimte in Melderslo.
Meer info 06 46 43 88 28, Suzan.
Januari 2020.
Massage plus verzorging - actie www.mayproosten.nl

HOOFDSTRAAT 23, LIESSEL

KOM KIJKEN NAAR ONZE NIEUWE KEUKENS IN DE SHOWROOM!
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Adver torial

Hennie van Alebeek vertelt over zĳn werk als bezorger

‘HALLO rondbrengen als fitness’
Hennie van Alebeek uit Egchel (75) bezorgt inmiddels ruim één jaar HALLO. Dat doet hĳ voor de gehele bebouwde kom in Egchel. “Ik doe het met veel plezier. Het is goed voor de
gezondheid én je maakt nog eens een praatje met de mensen”, vertelt Van Alebeek.
De Egchelnaar vertelt dat het bezorgen van HALLO hem
veel oplevert, met name op het gebied van zijn eigen
gezondheid. Hij ziet het als een soort fitness. Iedere
week is Van Alebeek een uur of vier in de weer met het
bezorgen. “Het is een stok achter de deur, want nu ga ik
iedere week al fietsend en lopend op pad. Ik blijf er fit van
en kan ook nog mensen blij maken door ze iedere week
HALLO te bezorgen. Het is bewegen met een doel”, vertelt
Van Alebeek die zijn werkzaamheden meer dan serieus
neemt. “Iedereen wil HALLO hebben. Ik wil niemand
vergeten”, zegt hij.

Sociale contacten
Naast dat het goed is voor zijn fysieke gesteldheid, geniet
Van Alebeek van het contact met de inwoners van het
dorp. “Je maakt praatjes en leert nieuwe mensen kennen.
Het is veel leuker dan in de tuin werken”, lacht hij.
Zijn werk wordt gewaardeerd door de Egchelse
gemeenschap. “Ze kennen me inmiddels wel. Ik heb op
deze manier contact met het hele dorp, dat levert me
gewoon veel op. Sommigen zeggen zelfs dat ik nog maar
lang moet doorgaan.”

Verspreidingstĳd
Onlangs heeft bezorgdienst Garcon de verspreidingstijd
voor het bezorgen van HALLO verruimd. Dat betekent dat
bezorgers HALLO nu tot en met zaterdagochtend 12.00 uur
mogen bezorgen. Voorheen moest de krant op donderdag
bezorgd worden. “Een goede zaak”, zegt Van Alebeek.
“Vooral voor de jeugd is dat prettig, want die hebben het
druk tegenwoordig. Maar voor mij als oudere is het ook
fijn. Als ik eens een paar dagen weg wil, kan ik makkelijk
schuiven.
De inwoner van Egchel werkt prettig samen met Garcon
eigenaren Hans Minten en Mike van Kempen. “Het zijn
korte lijntjes. Als ik een keer iets nodig heb, dan wordt het

snel geregeld. Verder staan ze open voor ideeën”, zegt hij.
“Ik hoop dat meer ouderen het gaan doen. Niet iedereen
kan het natuurlijk, maar het is een prettige afleiding.
Je blijft er fit van en maakt mensen blij, want als HALLO
niet komt wordt dan wordt het blad écht gemist.”
Voor meer informatie over Garcon kijk op www.garcon.nl
of neem contact op via info@garcon.nl

met
mij

Handelstraat 17 5961 PV Horst
garcon.nl

“Het mogen bijdragen aan het herstel van een cliënt met psychische
klachten zodat deze weer op eigen benen kan staan in de maatschappij,
vind ik het mooiste aan mijn werk. Iedere client heeft zijn eigen verhaal
en toekomst voor ogen, wat zorgt voor diversiteit in mijn werk.
Daarnaast krijg ik bij MET de wijk ook voldoende mogelijkheden om
mijzelf verder te ontwikkelen.”
Maan – Teamcoördinator bij MET de wijk.

Kom het team versterken
en solliciteer als begeleider
bij MET de wijk.

metggz.nl
onderdeel van MET ggz
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Pinautomaten voortaan
‘s nachts gesloten
Banken zetten voortaan tussen 23.00 en 07.00 uur hun pinautomaten uit. Het is één van de maatregelen uit
het overleg tussen minister Grapperhaus van Justitie, minister Hoekstra van Financiën en de Vereniging van
Banken (NVB). De maatregel moet het aantal plofkraken tegengaan.

Oplegger gekanteld
Een oplegger met aardappelen is vrijdagochtend 13 december door
nog onbekende oorzaak gekanteld op de Tienrayseweg in Horst.
Het verkeer was daardoor enkele uren gestremd. Om de ravage op te
ruimen, werd de weg tussen de A73 en Tienray enige tijd afgesloten.
In de middag werd de weg weer vrij gegeven.

Woning uit prehistorie
gevonden in Sevenum
In Sevenum is onlangs bij archeologisch onderzoek aan de
Beatrixstraat in Sevenum een bewoning uit de prehistorie en de
twaalfde eeuw gevonden. Archeoloog Xavier van Dijk leidde het
project in Sevenum.
De prehistorische bewoning
bestaat uit een klein gebouw van
5 bij 6 meter, maar volgens Van
Dijk is het ook mogelijk dat het
om een kleine boerderij gaat die
slechts gedeeltelijk kon worden
opgegraven. De woning dateert
ongeveer van 800 tot 250 voor
Christus. Dit moet nog wel nader
worden onderzocht. Na enkele
decennia kwam deze bewoning tot
een einde. Het gebouw werd niet
meer bewoond, verviel, stortte
uiteindelijk in en raakte in de ver
getelheid.

Vlasrotkuilen
Na meer dan 1.300 jaar werd het
gebied opnieuw bewoond, want
in de twaalfde eeuw werd er weer
een boerderij gebouwd. De plat
tegrond van het gebouw kon vol
ledig worden blootgelegd. Het
gaat om een forse boerderij van
ongeveer 20 bij 10 meter, waarvan
alleen sporen van de diep inge
graven palen zijn teruggevonden.
Enkele meters naast de boerde
rij werden, vermoedelijk door de
bewoners, drie diepe, langgerekte
kuilen aangelegd. Die waren opge
vuld met zwart, humeus zand.
Mogelijk betreft het vlasrotkuilen,
wat erop kan wijzen dat door de
bewoners kleding werd gemaakt.
Ook van deze kuil wordt de pre
cieze functie nog onderzocht.

Onduidelijkheid
Uit de vondsten blijkt dat de bewo
ners over vaatwerk (keramiek)
beschikten dat was geproduceerd
in de regio Brunssum-Schinveld en
wellicht ook in de regio Luik. Andere
dagelijkse gebruiksvoorwerpen zal
men echter voornamelijk zelf heb
ben gemaakt of op de markt in
Sevenum hebben verkregen. Het is
onduidelijk of de kerk van Sevenum
in zijn vroegste vorm toen reeds
bestond. Evenmin is bekend aan
wie de bewoners tienden, een soort
belasting in natura, moesten afdra
gen, want het kasteel van Sevenum,
Huys de Donck, bestond nog niet.

Perceelscheiding
Na enkele decennia verviel dit
gebouw ook, en toen het gebied
enkele eeuwen later als akkerland
in gebruik was genomen, werd
er een perceelscheiding aange
legd. Deze scheiding bestond uit
een opgeworpen aarden walli
chaam dat met planten, struiken
en bomen was begroeid en geflan
keerd werd door greppels, ook een
houtwal genoemd. Deze houtwal
was nog voor 1800 alweer geëga
liseerd en verdwenen. Na onge
veer 800 jaar worden weer nieuwe
woningen aan de Beatrixstraat
gebouwd. Na de prehistorische en
middeleeuwse bewoning is dit een
derde bouwplan voor dit gebied.

Botsing tussen auto’s Meterik
In Meterik op de kruising van de Kannegietweg en de Oude Peeldijk
heeft in de ochtend van zaterdag 14 december een ongeluk plaatsgevonden. Twee auto’s botsten tegen elkaar.
Ambulance en meerdere brand
weerwagens zijn uitgerukt. Eén van
de betrokken auto’s kwam na deze

botsing tegen een boom terecht.
Bij het ongeluk raakte één inzit
tende bekneld.

Vorige week werd er in Baarlo nog een
plofkraak gepleegd. Er werd niets buit
gemaakt, maar de knal zorgde wel
voor schrik bij omwonenden. Dit jaar
zijn er al 71 plofkraken in Nederland
geweest. Vorig jaar waren er dan
43 en in 2017 87. ABN AMRO besloot
eerder dit jaar al 470 geldautomaten
te sluiten. Dat had te maken met het
type automaat daar door ABN AMRO
gebruikt wordt en klaarblijkelijk mak
kelijker te kraken was.

Horeca
Het niet kunnen pinnen ‘s nachts, zou
op weerstand kunnen stuiten van
plekken waar alleen met contant geld
betaald kan worden. Bijvoorbeeld in

de horeca. Mart van Rens van muziek
café De Buun uit Horst maakt zich er
geen zorgen over. “Bij mij weten de
meeste mensen dat ze niet kunnen
pinnen. Ik ga dat niet veranderen nu
mensen ‘s nachts geen geld meer uit
de automaat kunnen halen”, zegt hij.
De NVB stelt dat gevolgen beperkt
zijn, omdat slechts 2 procent van de
bevolking ‘s nachts pint.

Soos
Ook Remco Stappers van OJC Phoenix
in Hegelsom, waar alleen met contant
geld betaald kan worden, vindt het
niet erg. Zij hebben een pinautomaat
direct naast het gebouw liggen.
“De eerste paar keer is het misschien

lastig, maar daarna is iedereen er aan
gewend. Daarnaast, we zijn een kleine
gemeenschap dus mocht het een
keer voorkomen dat iemand niet aan
contant geld kan komen, dan is dat zo
opgelost.”
Met name in de horeca is het aan
tal pintransacties gestegen de afge
lopen jaren. De Nederlandsche Bank
(DNB) liet eerder al weten zich zor
gen te maken dat contant geld snel
verdwijnt uit de samenleving. “Veel
mensen hebben moeite met pinnen,
zoals ouderen of visueel gehandicap
ten. “Daarnaast wordt de samenleving
kwetsbaarder door de opmars van
digitaal betalen, door stroringen en
hackers”, aldus Voormeulen van DNB.

WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1995

1650

FORTALEZA 10 X 20 CM

BARCELONA 15 X 60 CM

€ / PER M

€ / PER M2

2

DETEGELTENT.NL
Op de drempel van het nieuwe jaar danken wij
u hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen
en de prettige samenwerking.
Wij wensen u sfeervolle feestdagen
en een goed en succesvol 2020
waarin wij u graag weer van dienst zijn.
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Kerst in de zon
“En, wat doen jullie dit jaar met kerst?”, hoort Heleen het
meisje in de bank vóór haar aan haar vriendin vragen.
“We vertrekken de 22e naar Oostenrijk, daar gaan we
eerst een week skiën. Dan komen we daags voor oudjaar
terug om de dag daarna naar Antwerpen te gaan voor oud
en nieuw. En jullie?”
“Nou, we gaan eerst naar mijn ouders, die hebben een
huisje gehuurd in Zwitserland. Oud en nieuw vieren
we in Parijs.”
Heleen staarde uit het
raampje van de bus.
Wie aan haar zou vragen hoe ze de kerstdagen door ging brengen,
zou als antwoord krijgen:
“Bij mijn moeder. Net als
vorig jaar.” En het jaar

daarvoor en het jaar daarvoor, zou ze er dan in stilte aan
toevoegen. Voor haar geen skivakanties of stedentrips.
Sinds Heleen op haar 25e het huis uit was gegaan, vierde
ze nog steeds Kerstmis thuis. Eerst waren ze met z’n vieren: haar ouders, zus Kimmie en zij. Later kwamen daar
Berend en Herman bij. Haar vader stierf en drie kleinkinderen werden geboren. En ieder jaar belde haar moeder
twee weken voor kerst op en zei: “Kerst dit jaar bij mij.”
Het was geen vraag, maar een mededeling. Al jaren stond
er droge kalkoen op het menu, met tot prut gekookte
spruitjes en kleffe cake uit de supermarkt. Heleen had
wel eens voorzichtig bij Kimmie gepolst of zij ook
niet eens een keer iets anders wilde.
“Hoe bedoel je?”, had die niet-begrijpend
gevraagd. “Ik vind het wel relaxt. Mama
kookt, de mannen kijken tv en de kinderen vermaken zich ook wel. Ik begrijp

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

niet waar jij je druk over maakt.”
De bushalte naderde en Heleen drukte op het knopje. Nog
steeds druk babbelend over ski-outfits en sneeuw-proof
make-up stapten de twee meisjes voor haar de bus uit.
Met haar hoofd gebogen tegen de wind liep Heleen de
straat uit en klom de twee trappen omhoog naar hun flat.
“Je moeder belde”, zei Berend vanuit de keuken, nog
voordat ze haar jas aan het haakje had gehangen.
“Oh?” In de deuropening keek ze toe hoe hij onverstoord
in de pan met spaghetti roerde, terwijl hun oudste zoon
aan zijn linkerbeen hing en de jongste verrassend snel
naar het etensbakje van de hond kroop. Ze plukte de baby
van de vloer voordat hij een brokje in zijn mond kon steken en riep boven zijn teleurgesteld gehuil uit: “Wat zei
ze?”
“Niets bijzonders. Ze verwacht ons eerste kerstdag om
10.00 uur, zodat we eerst nog met z’n allen naar de kerk

vacature
Vullings B.V. te Horst is toeleverancier van
mechanisch bewerkte producten van metaal,
non-ferro en kunststof.
Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert
en installeert machines voor diverse toepassingen.

horramen en -deuren

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

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

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

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

WERKVOORBEREIDER
Heb jij een passie voor techniek en ben je op zoek naar een
uitdagende baan met doorgroeimogelijkheden? Of zit je in
het laatste jaar HTS werktuigbouwkunde en wil je opgeleid
worden tot deze uitdagende functie, dan nodigen we jou van
harte uit om contact met ons op te nemen.
Wat ga je doen als werkvoorbereider?
• Uitwerken van de complete orders
• Begeleiden van projecten
• Inkoop benodigde materialen
• Uitbestedingen en onderhandelen met leveranciers
• Afstemmen van de planning met de productieleider
• Contact hebben met klanten over de orders
• Samenstellen van stuklijsten

m/v

Wat vragen we van jou als werkvoorbereider?
• HBO-niveau
• Goed bestand tegen wisselende belasting
• Zelfstandig en nauwgezet
• Flexibel, enthousiast en positief ingesteld
• Goede contactuele eigenschappen
Wat bieden we jou als werkvoorbereider
• Een afwisselende en inspirerende baan binnen
een innovatief bedrijf (zie ook www.vullings-horst.nl)
• Marktconform salaris
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
• Flexibele werktijden

Spreekt bovenstaande jou aan, neem dan contact op met de heer J. Evers, tel. 077 - 398 22 35
of stuur je sollicitatie naar: H.vullings@vullings-horst.nl

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4 5961 PV Horst T 077 - 398 22 35 E info@vullings-horst.nl www.vullings-horst.nl
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kunnen. Ze rekent op ons”, voegde hij eraan toe, toen hij
haar gezicht zag. “Dat is gewoon onze kersttraditie”, knipoogde hij.
Met een zucht liet Heleen zich op een stoel zakken.
“Kunnen we niet eens een andere kersttraditie beginnen?
Skiën in Oostenrijk of zo?”
“Maar je moeder kan helemaal niet skiën.”
Heleen rolde met haar ogen. “Zonder mijn moeder
bedoel ik.”
“Jij wilt naar Oostenrijk?”
“Ja, of naar Parijs of nog beter: Gran Canaria, daar is het
lekker warm.”
Berend fronste zijn wenkbrauwen en zette de pan op
tafel. “Jij wilt vier uur in een vliegtuig zitten met twee
kleine kinderen? Om vervolgens Kerstmis te vieren in de
zon? Ik weet het niet hoor.”
“Ach, het was ook maar een idee”, zei ze en plukte een
spaghettisliert van haar kin.
“Wie vandaag de deur uit moet, doet er goed aan een
paraplu mee te nemen. De hele dag door zijn er buien, af
en toe met hagel en het wordt niet warmer dan 5 graden.
Dan de verkeersinformatie…” Met een klap op haat wekkerradio bracht Heleen de presentator tot zwijgen. Ze rilde
onder het dekbed en spitste haar oren. Hoorde ze daar
één van de jongens of zou ze nog 5 minuten in het warme
bed kunnen blijven liggen?

Met een kreun rekte Berend zich uit en knipte het lampje
aan. Verblind door het licht trok Heleen het dekbed over
haar hoofd. Fluitend trok Berend de gordijnen open.
“Zo, kijk-es wat een weertje. Ik zou maar een paar
reserveschoenen meenemen”, grapte hij.
“Ik blijf in bed”, mompelde Heleen.
“Wat zei je?” vroeg hij en op hetzelfde moment riep een
stemmetje: “Mama, mama, mama, we zijn wakker!”
Ze telde tot tien en gooide toen het dekbed van zich af.
“Ik ben al op.”
Druipnat stapte ze een uur later haar kantoor binnen.
Terwijl ze achter haar computer ging zitten voelde ze een
koud straaltje water via haar nek over haar rug in haar
broek verdwijnen. Ze nieste en opende snotterend het
zoekprogramma op internet. ‘Kerstmis in de zon’ typte ze.
Aanbiedingen van reizen naar Egypte, Portugal en Dubai
flitsten over haar scherm. Breed glimlachende mensen,
met een mooi zomers kleurtje, keken haar vanaf de rand
van het zwembad aan. “Boek nu”, leken ze te zeggen,
“want ook jij kunt in je bikini aan het strand liggen, in
plaats van in een doorweekte coltrui in een kantoor.”
Haar jas was nog nat toen ze zich ’s middags tussen de
andere buspassagiers wurmde. Het rook er naar natte
hond en in de beslagen ramen had een of andere grapjas
geschreven: ‘het regent’.
“Ik ben thuis”, zei ze terwijl ze op soppende sokken de

Kerstvakantie 21 t/m 29 december open.
(1e kerstdag gesloten)

Groot assortiment ladders
en (werk-)trappen
voor vakman en DHZ-er.

www.villabibaonline.nl
Tel: 06 - 161 34 304
Kerkkuilenweg 13
5977 NG Evertsoord

Timmermannsweg 89,
Ysselsteyn, poort 2

Bosbrasserie
Pannenkoeken
Heere Peel
Schadijkse Bossen
Fietsen
Wandelen

el
Ontdek de HeereBPeossen!
en Schadijkse
Aan de Drift

Lorbaan 9A
5966 PG America

077-3903175
www.aandedrift.nl
/AandeDrift

Tekst: Marieke Vullings

Hondenopvang & Uitlaatservice

Iedere zaterdag
geopend 10.00-15.00 uur.

www.ladder-outlet.nl

Midden in de natuur

gang doorliep. Abrupt bleef ze staan. Haar oudste zoon
stuiterde van opwinding door de keuken, terwijl de jongste met een goudkleurig envelop zwaaide. Met moeite
kreeg Berend de envelop uit zijn vingers los en overhandigde die haar met een buiging.
“We hebben een verrassing voor je, mama”, gilde de
oudste. “Maak nou open.”
Fronsend haalde Heleen een vel papier tevoorschijn.
“Wat is dit nou?”
Grijnzend wreef Berend in zijn handen. “We gaan dit
jaar niet naar je moeder. Ik heb een vakantie geboekt.
Naar Gran Canaria!”
Eerste kerstdag. Heleen lag in haar bikini aan de rand
van het zwembad, in haar hand een gifgroene mocktail. Een zacht briesje bracht wat verkoeling, desondanks
voelde ze een zweetdruppeltje via haar nek over haar
rug in haar bikinibroek verdwijnen. De kinderen werden
vermaakt door het animatieteam, naast haar lag Berend
loom voor zich uit te staren. Heleen zuchtte.
“Heerlijk is het hier, hè. Wat mij betreft maken we hier
een traditie van”, zei Berend.
Heleen slikte en draaide zich naar hem om. “Ik mis
mama’s kalkoen.”

LADDER-OUTLET.NL

Voor meer info
en onze zeer scherpe prijzen zie

Horeca, natuur- en informatiecentrum
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Drie Horstenaren dingen mee
naar prijzen op filmfestival
Horstenaren Gérard Koenen, Arie Stas en Ruud Lenssen dingen met
hun documentaires mee naar een prijs op het Limburg Film Festival.
De vierde editie van het festival vindt plaats op 9, 10, 11 en 12 januari.
De documentaires ‘De Mythe van
het Meer’ en ‘Wei’, van de hand van
Ruud Lenssen, zijn genomineerd
in de categorie Beste Limburgse
Documentaire. ‘Det kán ik ok’
van Arie Stas en Gérard Koenen
dingt mee naar de prijs als beste
Limburgse amateurfilm. Een selec
tiecommissie heeft de bijna zeven
tig inzendingen beoordeeld en

teruggebracht naar vijftig. Tijdens
het festival draaien in de binnen
stad van Venlo ruim vijftig fraaie
films van Limburgse makers. Naast
een podium voor professionals is er
ruimte voor bijzondere amateurfilms,
beeldcultuur, workshops en debat.
Tot slot is er voor de beste jonge
makers een talent award te winnen.

Kunstenaar Ruud van der Beele

‘Het maken van kunst
overkomt me’
Het werk van Ruud van der Beele uit Arcen is op veel plekken in Horst aan de Maas te vinden. Denk bijvoorbeeld
aan de ‘Kamiël van de Piël’ of het monument bij Hoeve Rust Roest in Sevenum. Een portret van deze kunstenaar.

Ruuds vader wilde dat hij loodgie
ter werd, dus dat was wat in eer
ste instantie gebeurde nadat hij zijn
opleidingen had afgerond. Op zijn
25e zou hij eigenlijk de zaak van zijn
vader overnemen, maar dat zag hij
niet zitten. Zo kwam hij op zijn 26e op
de kunstacademie terecht, waar hij
zich specialiseerde in schilderen. Daar
bleef het tijdens zijn loopbaan ech
ter niet bij. Ruud ging zich ook steeds
meer toeleggen op sculpturen, die hij
tegenwoordig veelal maakt van koperen ijzerwerk. “Ik heb nooit spijt gehad
van mijn keuze. Door mijn beroep als
kunstenaar heb ik fantastische dingen
mee mogen maken en ik vind het nog
steeds geweldig om te doen.”

ment bij Hoeve Rust Roest in Sevenum.
“Deze werken vertellen het verhaal
van het gebied”, vertelt hij. “Daarbij
probeer ik veel symboliek te gebrui
ken en duik ik ook echt in de historie.
In het oorlogsmonument in Kronenberg
zit bijvoorbeeld materiaal verwerkt
dat komt van het vliegtuig dat daar in
1942 neerstortte. Daarvan heb ik een
halve roos en zeven vallende blaadjes
gemaakt, die de zeven overleden vlie
gers symboliseren.”

Ierland

“Het maken van kunst overkomt me”,
legt Ruud uit. Hij heeft zijn kunst niet
van tevoren uitgedacht, maar ach
ter alles wat hij maakt zit wel een
gedachte. “Ik start niet met een vast
omlijnd idee. Tijdens het proces vormt
Verhaal
een kunstwerk zich.” Daarbij vindt hij
Ruuds werken staan verspreid door de
regio. Zo ontwierp hij de ‘Kamiël van de de samenwerking met andere mensen
heel belangrijk. Hun verhalen vor
Piël’, een groot kunstwerk in De Peel.
Ook is hij de schepper van het oorlogs men voor Ruud een bron van inspira
tie. “Het horen van de verhalen van
monument aan het Bedelaarspad in
mensen vind ik iets prachtigs. Dat wil
Kronenberg en maakte hij het monu

ik verwerken in mijn kunst. In het
monument bij Hoeve Rust Roest zitten
behalve de historie van de plaats, ook
familieverhalen verwerkt, die ik heb
gehoord tijdens het maken.”
Behalve beelden, is Ruud ook nog
altijd actief als schilder. “Eén keer in
de twee jaar ga ik naar Ierland, naar
het kunstcentrum van stichting Cill
Rialaig om daar te gaan schilderen.
Daar staan zeven huisjes, midden in
de Ierse natuur, waar kunstenaars
kunnen komen werken. Ik betaal er
met mijn werken”, legt hij uit. “Op de
een of andere manier lukt het me in
die omgeving altijd om iets moois te
maken. Afgelopen september heb ik
in twee weken tijd veertien werken
gemaakt. Vijf daarvan zijn daar geble
ven, waar ze worden verkocht. Het
geld komt ten goede aan de stichting.
De andere negen zijn mee naar huis
gekomen.”
Tekst: Aniek van den Brandt
Beeld: Jos Derks

Hagro Kantoormeubelen B.V. is een complete regionale
aanbieder van nieuw en gebruikt kantoormeubilair.

Wij zijn per direct op zoek naar een

Verkoopmedewerker
• je functioneert op minimaal MBO-niveau;
• je bent klantgericht, flexibel en een teamspeler;
• je hebt ervaring in de verkoop (of bent bereid
om hiervoor opgeleid te worden).

Magazijnmedewerker / Monteur
Als magazijnmedewerker / monteur ben je werkzaam op de locatie
Sevenum en omstreken. Je houdt je bezig met ontvangst / uitgaande
goederen, orders klaarzetten en het bezorgen, inhuizen en monteren van
bestelde kantoormeubelen bij onze klanten. Het betreft een fulltime functie.
Functie-eisen:
• Zelfstandig kunnen werken;
• In het bezit van een geldig
C rijbewijs;
• Goede fysieke gezondheid;
• Geen 9-tot-5 mentaliteit.

Arbeidsvoorwaarden:
• Marktconform salaris en vergoedingen;
• Mogelijkheid tot een vast dienstverband;
• Werken met modern en goed
onderhouden materieel;
• Afwisselend werk;
• Extra cursussen wanneer vereist.

Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een een nieuwe uitdaging?
Stuur ons dan je sollicitatiebrief met CV. Dit kan per post:
Hagro kantoormeubelen, t.a.v. dhr Wout Swinkels, Horsterweg 19,
5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl

Onderzoek naar rol gemeente
in energie transitie
Gemeenten Horst aan de Maas, Beesel en Venray hebben gezamenlijk een onderzoek laten uitvoeren naar
de rol van de gemeente in de energietransitie. Een van de uitkomsten is dat een gemeentelijke energiebedrijf
haalbaar is, maar geen must is om de doelstellingen te behalen.
Uit het onderzoek komt naar voren dat
de rol van de gemeente afhankelijk
is van de ambitie, het soort p
 roject,
de positie van de marktpartijen en
het beleid. Voor het leggen van zon
nepanelen op daken is met name
een faciliterende en stimulerende rol
nodig (vergunningverlening en subsi
dies), terwijl voor een warmtenet of
een windpark een samenwerkende
rol of eigenaarschap nodig kan zijn.
Voor iedere rol geldt een andere mate
van betrokkenheid, risico, sturings
mogelijkheden en inbreng van kennis
en middelen.

Gemeentelijk energiebedrijf
Naast de rol van de gemeente is er
onderzoek gedaan naar de haalbaar
heid van een gemeentelijk energie
bedrijf. “Uit het onderzoek blijkt dat
het haalbaar is, maar dat het geen
must is om de doelen te realiseren.
Het is beter om per opgave de juiste
instrumenten te kiezen en de daar
bij passende rol te pakken”, zo laat
gemeente Horst aan de Maas weten.
Het college stelt een proactieve en
ondernemende rol te pakken. Daarbij
hanteert het een aantal uitgangs
punten. Zo wil het gemeentebestuur

een samenwerkende en zelfstandige
(eigenaars)rol bij grootschalige initi
atieven zoals windparken en groot
schalige zonneweides die g
 roter zijn
dan 15 hectare. Daarnaast stelt de
gemeente dat het een s timulerende
rol bij kleinschalige particuliere
initiatieven voor duurzame energie
opwekking wil vervullen. Bij middel
grote projecten zoals commerciële
zonneweides tot 15 hectare wil het
gemeentebestuur faciliteren. De rol
bepalingen worden meegenomen bij
de totstandbrenging van toekomstig
beleid.
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Steeds meer aandacht voor gezonde voeding
Elk pondje komt door het mondje, zo luidt een alom bekend spreekwoord. In de gemeente Horst aan de Maas
lopen de laatste jaren steeds meer initiatieven, zoals de Gezondste Regio, om gezond leven te promoten, ook
tijdens de feestdagen. Ook in supermarkten is en blijft het een belangrijk thema: “Je kunt gerust zeggen dat
het een trend is.”
Het is vanaf de servicebalie bij de
PLUS in Horst duidelijk zichtbaar: zak
ken chips sieren de actiekop en wie
verder kijkt, ziet dat er meer dan
genoeg ruimte is ingeruimd om de
flessen wijn en speciaalbier ruim baan
te geven. Naast ongezonde produc
ten, die uiteraard ook voor omzet zor
gen, is er in de winkel ook meer dan
genoeg ruimte voor gezonde produc
ten. Manager Wil Lucassen ziet dat er
voor die groep de laatste jaren steeds
meer aandacht is: “Je kunt gerust
zeggen dat gezonde voeding steeds
meer een trend is. Supermarkten
voelen een verantwoordelijkheid
om aan te geven wat de verschil
len zijn tussen gezonde en minder
gezonde producten. De mensen heb
ben uiteindelijk zelf de keuze om te
kiezen.” Rob Geurts, manager bij de
JUMBO in Sevenum, onderschrijft dat:
“Gezondheid is een breed thema dat
veel raakvlakken heeft met bood
schappen doen. De laatste jaren zijn
mensen steeds bewuster bezig met
keuzes die ze maken.” Beide winkels
erkennen dat de verkoop van groente
en fruit in de afgelopen jaren is geste
gen. “Het vlees staat daarentegen
wat onder druk”, aldus Geurts. “Er zijn
mensen die zeggen: ‘ik eet één dag in
de week geen vlees.’ Er hoeven tegen
woordig niet twee gehaktballen op
tafel, eentje is ook prima.”

Verse spullen
Deze keuze is de afgelopen jaren
alleen maar gegroeid. Toch wordt de
klant in sommige winkels, zoals bij de
PLUS in Horst, geholpen bij het kiezen
van bepaalde producten. “We hebben

gegroeid. Er wordt ook veel online
gekocht, want wij kunnen niet alle
varianten in de winkel leggen.”

Spagaat
Toch blijft er altijd een soort twee
strijd. Een voorbeeld daarvan is de
deal die Jumbo heeft gesloten met
Max Verstappen, die voor Red Bull
racet. “Dat is de spagaat waar je inzit.

Je kunt dan bijvoorbeeld vier kaartjes
met korting kopen voor een Grand Prix
als je een 4-pack Red Bull koopt. Aan
de ene kant wil je je verantwoordelijk
heid nemen in gezond leven en eten,
maar anderzijds worden vanuit de
algemene Jumbo-formule ook dit soort
sponsorafspraken gemaakt.”
Tekst en beeld: Dennis Stiphout

Kapelaan Karol Mielnik
vertrekt
Kapelaan Karol Mielnik, die deel uitmaakte van het priesterteam
in de parochiefederatie Horst-Sevenum, gaat de federatie na 12,5
jaar verlaten. Mielnik vertrekt naar het noorden, waar meer priesterlijke ondersteuning is gewenst.

op sommige plekken labels gehan
gen. Zo kunnen klanten in één oog
opslag zien of er bijvoorbeeld veel
of weinig suiker in een product zit.
We zijn bezig met een soort code, net
zoals bij energieverbruik. We proberen
het bij steeds meer producten zicht
baar te maken.” Door de verkoop van
bepaalde pakketten, proberen super
markten het bereiden van verse pro
ducten te vergemakkelijken. Geurts:
“We hebben de laatste jaren steeds
meer gemaksproducten toegevoegd,
zoals verse soeppakketten en maaltij
den. Zo hebben we bijvoorbeeld een
vers lasagnepakket. Het assortiment
daarin stijgt fors. Daarnaast hebben
we de keuze gemaakt om de groente
afdeling ruimer te maken.” Lucassen
vult aan: “Je ziet dat steeds meer

mensen de basisproducten kopen.
Wij proberen zoveel mogelijk groente
en fruit te verkopen. Niet de spullen
uit een pakje, maar de verse spullen.”

Online
In beide supermarkten, die door mid
del van het sponsoren van gezonde
producten ook gezonde voeding bij
diverse (sport)activiteiten promoten, is
ook het assortiment in producten voor
mensen met een intolerantie zoals
glutenallergie toegenomen. Geurts:
“Jumbo heeft de keuze gemaakt om
die productgroepen onder het eigen
merk uit te brengen. Bij de gluten
vrije producten is dat gebeurd, bij de
lactosevrije producten gebeurt dat
waarschijnlijk volgend jaar.” Lucassen:
“Het assortiment is de laatste jaren

Bisschop Smeets kreeg enige
tijd geleden het verzoek van zijn
collega-bisschop Van den Hout, bis
schop van Groningen-Leeuwarden,
om priesterlijke ondersteuning in
het noorden. Bisschop Smeets heeft
hier gehoor aan gegeven. Kapelaan
Mielnik werkt al zo lang als hij
priester is in het Horster dekenaat,
de laatste jaren voor 60 procent in
de Maasdorpenfederatie en voor
40 procent in de Horst-Sevenum
federatie. Volgens de federatie
werd niet zelden geopperd dat
hij ‘misschien wel de best geïnte
greerde Pool in onze regio’ is.

Profvoetballer
Karol Mielnik groeide op in klein
dorpje in het zuidwesten van Polen,
in de buurt van Breslau. Op zijn
18e tekende hij een profcontract
bij een Poolse voetbalvereniging,
twee jaar later gooide hij het roer

echter helemaal om en besloot
hij voor de kerk te kiezen. In 2017
interviewde dit blad hem voor de
rubriek Geplukt. “Ik was een beetje
zoekende, hoe zag ik mijn toe
komst nu precies voor me? Ik was
altijd al geïnteresseerd geweest in
historie, dus overwoog ik een stu
die geschiedenis. In die tijd had ik
veel gesprekken met geestelijken
en ik dacht: misschien is dat iets
voor mij. Ik wilde namelijk graag
iets betekenen voor mensen, hun
iets meegeven. Het liefst wilde ik
na mijn opleiding missionaris wor
den, in Zuid-Amerika bijvoorbeeld.”
Hij kwam echter in Limburg terecht.
Eind januari vertrekt kapelaan
Mielnik uit Lottum. Met het Bisdom
Roermond wordt momenteel
gesproken over de noodzakelijke
invulling van deze openvallende
kapelaanspost.

WIN een 4-persoons overnachting
én toegang tot een pretpark!
Weten hoe je kunt winnen? Ga naar www.trefcenter.nl
Nijmeegseweg Venlo | www.trefcenter.nl

14

politiek \ 1912

CDA Horst aan de Maas

‘Minder eenzaamheid’

Afgelopen donderdag 12 december mocht ik aanwezig zijn bij een
bijeenkomst, georganiseerd door Vur Oow (platform dat gespreksavonden organiseert over thema’s die leven onder de inwoners van
Horst aan de Maas). Thema was ‘Minder eenzaamheid’. Een veelbesproken en veelgehoord thema dat nu in deze dagen voor kerst nog
meer tot de verbeelding spreekt.
Er lijkt steeds meer behoefte te zijn
aan voorzieningen tegen eenzaam
heid. In een tijd waarin de maatschap
pij steeds meer is verschoven naar
een stukje individualisme, willen we
eigenlijk weer veel meer gaan omkij

D66+Groen Links Horst aan de Maas

ken naar elkaar en het naoberschap
ervaren. Eenzaamheid is een lastig te
omschrijven begrip. Wanneer ben je
eenzaam? Het is een gevoelskwestie
en voor iedereen is dat anders. Tijdens
deze avond presenteerden twaalf ini

tiatieven uit Horst aan de Maas zich,
die zich inzetten om eenzaamheid te
bestrijden. Twaalf organisaties of par
ticulieren met daaromheen een groot
aantal vrijwilligers. Wat opviel deze
avond was dat er zóveel initiatieven
ontplooid worden om dit ‘probleem’
te bestrijden. Het omzien naar elkaar
wordt door actieve inwoners al erg
intensief opgepakt. Want deze twaalf
initiatieven zijn niet de enigen in Horst
aan de Maas. Er zijn zoveel meer vrij
willigers daarin actief. Maar ook werd

door alle aanwezigen geconstateerd
dat eenzaamheid moeilijk te lokalise
ren is. Hoe bereik je mensen die zich
eenzaam voelen?
Het was een avond waarin initiatie
ven elkaar konden vinden en inspire
ren en verbindingen werden onderling
gelegd. Mijn afdronk van deze avond
was dat ik diep respect heb voor alle
vrijwilligers die zich op enigerlei wijze
inzetten voor onze inwoners.
Annemie Craenmehr-Hesen, raadslid

Gezondheid en Gezondste Regio

De gemeente Horst aan de Maas heeft samen met omliggende gemeentes besloten om 20 miljoen te gaan investeren in onze regio. De provincie doet hier nog 20 miljoen bij. Geld, veel geld, maar voor ons als
D66+GroenLinks is vooral belangrijk wat men ermee gaat doen.
We gaan extra investeren in gezonde
voeding. Prima, niet meer de focus
op meer, meer, meer, maar vooral
gezonde voeding, waarmee de
gezondheid van burgers, maar ook
dieren wordt verbeterd. We gaan wer
ken aan gezonde arbeid en arbeids
omstandigheden waarin geen plaats

meer is voor uitbuiting van arbeidsmi
granten door onderbetaling en slechte
huisvesting, maar ook bestrijding van
mensenhandel. We gaan werken aan
de verduurzaming van de glastuin
bouw, en uitbreiding van de kring
looplandbouw.
We gaan en moeten echt gaan wer

ken aan een gezonde werk- en leef
omgeving, zonder dat burgers last
hebben van stank, fijnstof, geluid of
andere zaken, van bijvoorbeeld inten
sieve veehouderijen, die hun leven
aantoonbaar minder gezond maken.
We gaan werken aan een gezonde
natuur, waar weer meer diverse plan
ten en dieren voorkomen, en waar
bij wij als mens de belasting op deze
natuur verlagen. De natuur als bron
voor zuurstof, maar ook om in te
recreëren. In ons doen en laten wordt

gezondheid leidend, en niet meer
alleen economie.
U merkt, wij zijn grotendeels enthou
siast over de stappen die gezet
worden en waardoor we echt de
Gezondste Regio van Nederland in
2025 worden. De gezondheid van de
mens en natuur is het allerbelangrijk
ste goed, en is belangrijker dan alleen
de economie. Voor ons, maar ook voor
onze kinderen en kleinkinderen.
Thijs Lenssen

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.

Omdat jouw week al druk genoeg is

2e kerstdag, 29 december en oudejaarsdag
alle vestigingen geopend

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

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Fijne kerst en gelukkig nieuwjaar

Het jaar 2019 zit er nu weer bijna op. Het lijkt wel alsof de tijd steeds
sneller gaat, heeft u dat gevoel ook? Of dat nu komt doordat we niets
meer willen missen en onze tijd volledig willen benutten, of omdat de
moderne elektronica (email, telefoon, sociale media) ons maar verder
door het leven jaagt.
Deze periode is er ook een van
terugblikken en alvast voorzichtig
vooruitkijken naar weer een nieuw
jaar. Ook in onze gemeentepolitiek
was er weer veel te doen dit jaar.
Naast de komst van een nieuwe
burgemeester waren er regelmatig

SP Horst aan de Maas

debatten in de gemeenteraad, over
bijvoorbeeld ’t Gasthoês en de ver
plaatsing van het zwembad. Daarbij
hebben wij als VVD-fractie een
bestendige koers gevaren, waarbij
we vasthouden aan onze beloftes
uit ons verkiezingsprogramma.

Maar in deze periode vergeten we
dat maar voor even. Laten we ons
concentreren op ons persoonlijke
geluk en op dat van onze fami
lie, vrienden en anderen die ons
lief zijn. Misschien is dat nog wel
belangrijker dan een goed gedekte
tafel of uitbundig versierde kerst
boom. Dat geluk is een rijkdom
die niet in euro’s is uit te drukken.
Aandacht voor de ander kost een
beetje moeite maar zorgt voor heel
veel geluk. Voor de ontvanger daar

van, maar óók voor de gever.
Ik wens u, mede namens fractiege
noot Yvonne Douven en het bestuur
en alle leden van VVD Horst aan
de Maas een fijne kerst en geluk
kig nieuwjaar. En met een beetje
aandacht voor elkaar gaat dat zeker
lukken. Gewoon. Doen.

Peter Elbers

Te weinig huurwoningen en hoog aantal huurachterstanden

Op dinsdag 10 december werden de prestatieafspraken besproken die de woningcorporaties maken met de in de kleine kernen, hoewel Wonen
Limburg aangeeft hier niet te willen
gemeente voor 2020.
Er werd aangegeven dat er volgend
jaar maximaal 15 huurwoningen
worden verkocht. Voor de SP is het
onbespreekbaar om huurwoningen
te verkopen als er zo’n groot tekort
is aan betaalbare huurwoningen.
Daarbij heeft het college zelf aan
gegeven 100 extra huurwoningen
te willen bouwen. Dat is ook hard
nodig in een gemeente waar maar

een kleine 14 procent aan sociale
huurwoningen is, terwijl het lande
lijk gemiddelde op 21 procent ligt.
De wethouder heeft aangegeven dat
er inmiddels 40 woningen gepland
staan in de Afhang en dat de 100
waarschijnlijk het komend jaar
wordt behaald.
Verder wees de SP nadrukkelijk op
de leefbaarheid in de oude woon

wijken in Horst en de noodzaak tot
herstructurering. Die opgave leidde
tot de toezegging van wethouder
Bouten om in het komende half jaar
met plannen te komen die moeten
leiden tot herstel van balans tus
sen draagkracht en draaglast in deze
wijken.
Ook wordt gewerkt aan plannen om
sociale huurwoningen toe te voegen

bouwen.
We schrokken van de cijfers over de
huurachterstanden. In 2017 waren
dat er 703, in 2018 1.531. Meer dan
een verdubbeling! Hoe zouden de
cijfers van 2019 zijn? Die laatste cij
fers zijn nog niet bekend, maar ook
de wethouder was geschrokken van
de resultaten en gaf ook aan dat de
inkomens van mensen in sociale
huurwoningen steeds lager worden.

Hier ligt een hele duidelijke taak
voor de gemeente die door de wet
houder werd erkend.
U begrijpt dat wij de vinger aan de
pols zullen houden. Het hoeft niet
allemaal morgen klaar te zijn, maar
we willen wel concrete plannen zien
om vooral de mensen met de laag
ste inkomens in onze rijke gemeente
een fatsoenlijke woonomgeving te
geven.
Sonja van Giersbergen, raadslid

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

* Inruilpremie geldig t-m 27-12-2019. Vraag naar de voorwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Finale knallers t/m 31-12-2019.
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Geplukt

Peter Lalieu Sevenum
Hij heeft een indrukwekkende carrière bij de politie achter de rug, maar geniet inmiddels van zijn pensioen. Stilzitten doet hij echter niet: nog
steeds is hij altijd bezig met dingen organiseren bij bijvoorbeeld de KBO of de biljartclub. Dat doet hij het liefst samen met anderen, “want alleen
kun je niks”. Deze week wordt Peter Lalieu (65) uit Sevenum geplukt.

ties als de Rijksoverheid, Jeugdzorg en
de politie. Daarvan heb ik geleerd dat
je alleen samen iets kunt bereiken,
een van mijn belangrijkste levens
lessen.” Zijn werk bij de politie heeft
Peter sowieso veel levenservaring
opgeleverd. “Je maakt veel mee en
daar moet je mee om kunnen gaan”,
vertelt hij. “Ook heb ik veel cursus
sen gedaan. Eén daarvan is me heel
helder bijgebleven. Ik kreeg tijdens
die les een potlood en een papier en
kreeg één uur de tijd om mijn graf
rede te schrijven. Dat klinkt raar, maar
het heeft mijn ogen geopend. Sinds
die tijd doe ik alleen nog maar dingen
waar ik achter sta.”

Sociaal

Peter werd geboren in Thorn, in
Midden-Limburg. “Het witte stadje,
bekend van de Thorner harmo
nieën”, vertelt hij. Als kind speelde
hij dan ook blokfluit en trompet,
maar rond zijn 17e jaar stopte hij
daar mee. “Dat was het jaar waarin
ik naar de politieschool ging”, ver
telt hij. “Ik had geen echt talent
voor muziek en wilde er vol voor
gaan op de politieschool. Dan moet
je keuzes maken.” Peter kwam
meteen door de keuring en was
dus echt nog een jonkie toen hij
begon met de opleiding. “Ik had
nog niet eens een rijbewijs”, lacht

hij. Het eerste jaar van de politieschool
was een theoretisch jaar en daarna
werd Peter gestationeerd in Horn.
“Na jaar één ging ik eigenlijk meteen
het werkveld in, maar wel gekoppeld
aan een vaste mentor”, legt hij uit.
“Die leerde me de kneepjes van het
vak.”

Thuisfront
In Horn leerde hij ook zijn vrouw
Hildy kennen. “Die werkte daar op
de administratie en ze kon mijn
naam niet goed schrijven”, ver
telt hij lachend. De vonk sloeg over
en nog altijd is het stel gelukkig

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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Inmiddels had Peter op verschillende
plaatsen gewerkt. In 1974 kwam hij
in Sevenum terecht. “Eerst woonde
ik daar in een kosthuis. Toen Hildy
en ik in 1977 trouwden, zijn we in
Sevenum gaan wonen.” Daar wonen
ze nog steeds en voelen ze zich thuis.
Tot 1989 zat Peter ook bij de politie
in Sevenum. In de tijd erna werkte hij
zich op, tot hij in 2002 uiteindelijk chef
werd in de Roerstreek. “Na een paar
jaar besloot ik dat ik iets anders wilde.
In 2007 ben ik begonnen als coördina
tor huiselijk geweld en kindermishan
deling in het Veiligheidshuis in Venlo.
Het werk dat ik daar heb gedaan,
heb ik altijd heel boeiend gevonden
en met veel bezieling uitgevoerd.
Elke dag werd ik tijdens mijn werk
geconfronteerd met heel veel zaken
die niet pluis waren. Om daar iets aan
te kunnen doen, was er een nauwe
samenwerking nodig tussen instan

9
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Levenservaring

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

4

1

getrouwd. Samen hebben ze doch
ter Anouk, zoon Bas en kleindoch
ter Evi. “Daar brengen we veel tijd
mee door”, zegt Peter. “Het thuis
front is voor mij ook altijd heel
belangrijk geweest.” Ondertussen
maakte zijn carrière namelijk een
vaart. Hij werkte onder andere bij de
Mobiele Eenheid (ME), niet altijd zon
der gevaar. “Het waren roerige tijden.
Ik heb onder andere de treinkaping
bij de Punt meegemaakt. Ik was één
van de ME’ers die een veldtelefoon
naar de kapers is gaan brengen.”
Toen Peter Hildy opbelde om haar dit
te vertellen, geloofde ze hem eerst
niet. “Uiteindelijk was dat voor haar
toch een beetje de druppel. Ze wilde
liever dat ik er mee stopte.” Dat deed
Peter, voor even. Een tijdje later
begon hij toch weer bij de ME, maar
toen de kinderen er kwamen, stopte
hij voorgoed. “Dan wil je dat risico
gewoon niet meer nemen.”

6

4

Mark van Lier
Oplossing vorige week:

Aannemersbedrijf

“We wensen iedereen fijne
feestdagen en een gelukkig
nieuwjaar!”
W markvanlier.nl
@markvanlier
@markvanlier

Naast zijn werk bij de politie, is Peter
ook altijd veel bezig geweest met
nevenactiviteiten. Zo was hij voorzit
ter van de medezeggenschapsraad op
de basisschool van zijn kinderen, zette
hij de Sevenumse afdeling van Veilig
Verkeer Nederland mee op, was hij
voorzitter van Wildbeheer Helden en
gaf hij voorlichtingen over het verkeer
en over alcoholpreventie. Dit is slechts
een greep uit alle functies die Peter in
en naast zijn werk vervulde. “Dus toen
ik op mijn 60e met pensioen ging,
dacht ik: ik doe even niks.” Als hobby
ging hij bij het ouderenbiljart Sevenum
en later ook bij de biljartclub van café
de Sevewaeg. “Tijdens mijn politiecar
rière heb ik bijna niet deelgenomen
aan het plaatselijke verenigingsle
ven. Het belang van een ander sociaal
leven ontdekte ik pas toen ik stopte
bij de politie.” Voor hij het wist had
Peter weer een druk leven opge
bouwd. Dat betekent echter niet dat
Peter niet alleen kan zijn. “Ik verzamel
sigarenbandjes, postzegels, mun
ten… Wat verzamel ik eigenlijk niet?”,
vraagt hij zich lachend af. Wat seri
euzer vervolgt hij: “Dat is voor mij
een compensatie voor mijn doen en
laten. Het is een magnifieke manier
om even alleen te zijn.” Toch voelt hij
zich onder de mensen het meest thuis.
Inmiddels is hij dan ook voorzitter van
KBO Sevenum. Mooi werk, volgens
Peter: “Ik ben een mensenmens en
doe niets liever dan samen met ande
ren mooie dingen neerzetten. Samen
kunnen we iets betekenen voor een
heel grote groep in Sevenum. Dat vind
ik mooi.”

Tekst: Aniek van den Brandt
Beeld: Jos Derks

1912 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Ik doe altijd boodschappen
in mijn eigen dorp
In een ingezonden brief pleit Patrick Huijs uit Melderslo ervoor om de lokale middenstand te steunen.
“De leefbaarheid van een dorp bestaat onder
andere door een goed dorpscafé. Ook een school
valt hier onder, maar ook zeker een levens
middelenwinkel”, schrijft hij. De Melderslonaar
maakt zich zorgen over het voortbestaan van
de supermarkt in zijn dorp. Van een flesje kof
fiemelk of een blik erwten kan een buurtsuper
niet bestaan. Wie de leefbaarheid in zijn dorp

wil ondersteunen, doet er dan dus ook goed aan
om boodschappen te doen in zijn eigen woon
plaats. Lokaal kopen betekent soms iets meer beta
len. Daarentegen heeft het ook zo zijn voordelen.
De lokale ondernemer biedt vaak meer service,
want je kent hem en hij kent jou.
Aan de andere kant is de voorraad in zo’n buurt
super vaak maar beperkt. Je kunt er niet alles krij

gen of er is maar weinig keuze. Dan is het toch veel
makkelijker om naar een grotere supermarkt te
gaan in een ander dorp? Een grotere winkel is ook
vaak anoniemer en sommige mensen vinden dat
prettiger.
Ik doe altijd boodschappen in mijn eigen dorp.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 50

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

Voor 21 procent van de stemmers op deze poll is dat
inderdaad het geval. Zij voelen zich meer verbon
den met de gemeente, precies wat de organisatie
gehoopt had.
Meer dan driekwart van de stemmers heeft daar
echter geen evenement als Horst aan de Maas 800

koop nu een
halve seizoen
kaart!

voor nodig. Zij vragen zich ook af of het juist niet
altijd de eigen inwoners zijn die een evenement in
hun dorp bezoeken. Het gaat er toch juist om of een
concert of andere activiteit jou interesseert? Of dat
nu in Lottum plaatsvindt of Swolgen, dat maakt dan
toch niets uit?

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

bureau
leefomgeving

43% KORTING T.O.V. LOSSE TICKETS
TOEGANG TOT #VVVPSV & #VVVFOR
VASTE PLEK IN HET STADION

Schoolstraat 7, 5961 EE te Horst | +31 (0)77-208 6099
info@bureauleefomgeving.nl | bureauleefomgeving.nl

vs

Ingezonden brief

Buurtwinkel Melderslo
Beste mensen van Melderslo, Graag wijs ik op het feit dat winkels in kleine dorpjes het financieel vaak zwaar hebben. Onlangs moest een
buurtwinkel in Beesel nog de deuren met verlies sluiten.
In Horst-America is dit ook al eens
gebeurd en vonden de mensen het
verschrikkelijk toen de winkel weg
was en had men spijt dat men niet
wat vaker inkopen had gedaan in
deze winkel in America.
De leefbaarheid van een dorp
bestaat onder andere door een
goed dorpscafé (welke inmiddels
gelukkig al twee jeugdige uitba
ters heeft, hulde!). Ook een school
valt hier onder, maar ook zeker een
levensmiddelenwinkel. Hoe makke

lijk wel niet voor een laatste inkoop
of je pakket ophalen of wegbren
gen, eventjes wat extra’s pinnen.
Echter, een buurtsuper kan niet leven
van een flesje koffiemelk 5 minuten
voor 18.00 uur te kopen. Ook van
alleen een pakje wegbrengen of
ophalen niet. Dat is puur service.
Denk hier eens aan als je je pak
ketje gaat halen bij de buurtsuper.
Als iedere inwoner van Melderslo
slechts 15 euro per week uitgeeft in
onze eigen buurtsuper heeft deze

winkel bestaansrecht.
Verenigingen weten de winkel wel
te vinden voor sponsoring, waar John
altijd voor open staat. Maak dan ook
reclame voor hem. Verenigingen
doen dit wel als de Plus een sponso
ringsactie heeft, dat is goed bedoeld,
maar doe dit ook voor onze eigen
buurtwinkel, die altijd voor iedereen
open staat.
Weet dat een leefbaar dorp voor
iedereen voordelen heeft, zelfs de
waarde van een huis is hoger dan

een dorp zonder winkels.
We hebben het altijd over saamho
righeid in kleine dorpjes, nou, daar
hoort dit ook zeker bij!
De Buurtsuper en John horen bij
Melderslo wij kunnen met zijn allen
ervoor zorgen dat het zo blijft.
Dat wilde ik eventjes kwijt, ik moet
er niet aan denken dat deze winkel
zou moeten sluiten.
Patrick Huijs,
Vlasvenstraat 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.

Nielsflits

Column

Safarifile
ramptoeristen
Ik heb het idee dat hier in Horst
aan de Maas een aantal exotische diersoorten losloopt.
Een aantal tijgers in
Griendtsveen, een kudde olifanten in Tienray en een zeldzaam
soort schaap in Hegelsom.
Wat deze Hegelsomse schapen
betreft, dit klinkt wel komisch,
maar ik vind het verre van.
Ik heb het over safarifileramptoeristen.
Want op vrijdag 13 december
gebeurde een ernstig ongeluk in
Hegelsom. Helaas één dode, mijn
welgemeende condoleances aan
de familie en vrienden. Ik wil mij
uit respect naar de naasten niet op
het ongeluk richten, maar op de
omstanders van ongelukken in het
algemeen. Want foto’s en filmpjes
maken van de nasleep van een
ongeluk, dat gaat er bij mij niet in.
Al helemaal niet als deze dan per
direct op sociale media worden
gepost. Wat bezielt je toch?
Als nabestaande is het laatste
wat je wilt zien een foto van deze
overledene of überhaupt alarm
lichten op de plek des onheils.
Heb je dan helemaal geen respect
voor hen? Je loopt elkaar als een
schaap achterna en maakt foto’s
tijdens deze safarifile aan ramp
toeristen. Is dit dan zo’n verhaal
dat je vertelt op een verjaardag?
‘Ik was erbij en heb het gefilmd,
moet je eens kijken.’ Dat gaat mij
echt te ver. Gelukkig zijn er dan
wel vaak mensen die tijdens deze
safarifile komen helpen, dikke
hulde aan hen. Want daar red je
écht levens mee.
Staren naar een ongeluk is trou
wens doodnormaal. Het is een
evolutionair dingetje volgens
onderzoek, waar we al vanaf
de prehistorie last van hebben.
Maar om even je stomme mobiel
tje te trekken, nee dan ben je ver
keerd bezig. Als jou zo’n safarifile
nou echt zo leuk lijkt, kun je beter
een dag bezoek brengen aan de
Beekse Bergen, krijg je tenmin
ste wat te zien. Kost ook nog eens
zo’n 25 euro, stukken goedkoper
dan een filmboete van 239 euro
en scheelt je enorm veel hoofdpijn
wanneer ik je aanspreek over je
gedrag. Alvast bedankt!

Nadenk ze,
Niels
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Andere openingstijden
rond de feestdagen
Tussen 19 december en 6 januari zijn onze openingstijden anders dan normaal.
Gemeentehuis

Voor de meeste zaken heeft u een afspraak

19 dec.

open van 8.00 - 12.00 uur

20 dec.

normale openingstijden

23 dec.

normale openingstijden

Op www.horstaandemaas.nl of telefonisch via

24 t/m 26 dec.

gesloten

(077) 477 97 77 kunt u een afspraak maken.

27 dec.

normale openingstijden

30 dec.

normale openingstijden

Gemeentewerf

31 dec./ 1 jan.

gesloten

19 dec.

open van 7.30 - 12 uur

2 en 3 jan.

normale openingstijden

20 t/m 23 dec.

normale openingstijden

6 jan.

open van 10.00 - 20.00 uur

24 t/m 26 dec.

gesloten

27 t/m 30 dec.

normale openingstijden

nodig.

Voor een geboorte- of overlijdensaangifte kunt u

31 dec./1 jan.

gesloten

ons op 24 en 31 december telefonisch bereiken

2 t/m 5 jan.

normale openingstijden

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

6 jan.

open van 10.00 - 16.00 uur

Wijziging afvalinzameling
Kerstmis en Nieuwjaar
Op woensdag 25 december wordt er geen keukenafval (in 60 liter containers) opgehaald.
• Inwoners die normaal gesproken hun 60 liter container met keukenafval op 25 december zouden aanbieden, kunnen de container op zaterdag 28 december (vóór 07.00 uur) aan de straat
zetten.

UITNODIGINGVanaf 19.00 uur bent u van harte welkom
Laten we
NIEUWJAARSONTMOETING
2020de gelegenheid
in de speciaal voor
elkaar
omgetoverde Gemeentewerf aan de Ameriontmoeten
caanseweg 43 in Horst. Medewerkers van
de gemeente ontvangen u warm en feestijdens de
telijk. Ze nemen graag uw jas in ontvangst
Nieuwjaarswant ze houden van aanpakken, net als u!
bijeenkomst
op maandag
Vanaf 19.30 uur volgt een kort en boeiend
programma. Het bestuur van de gemeente
6 januari.

Op donderdag 26 december wordt er geen afval opgehaald.
• Inwoners die normaal gesproken hun afval op 26 december zouden aanbieden, kunnen
PMD en restafval op zaterdag 28 december (vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.
• Ook inwoners die normaal gesproken hun 60 liter container met keukenafval op 26 decem-

...we
houden
van
aanpakken...
Matrassen
voortaan droog

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

• Voor keukenafval in 10 of 23 liter emmertjes is er geen inhaaldag. U kunt dit op de eerstvolgende reguliere ophaaldag aan de straat zetten.

Op woensdag 1 januari wordt er geen keukenafval (in 60 liter containers) opgehaald.
• Inwoners die normaal gesproken hun 60 liter container met keukenafval op 1 januari zouden
aanbieden, kunnen de container op zaterdag 4 januari (vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.

Recycling

aanleveren

Matrassen worden niet meer met het grof huisvuil opgehaald. Deze worden vanaf 8 januari

Bij ‘de Werf’
zijn voldoende
kapstokken en
daar wordt
uw jas graag
in ontvangst
genomen!
Namens
het bestuur
van gemeente
Horst aan
de Maas

Horst aan de Maas gaat deze avond graag
op een ongedwongen manier met u in
gesprek.

Een hapje, een drankje, elkaars gezelschap
en een muzikaal intermezzo vormen de
basis-ingrediënten voor een mooie avond.
Samen toosten op het nieuwe jaar, als een
klinkend startsein voor een gezamenlijke
toekomst in onze gemeente. Die toekomst
maken we samen.

Ryan Palmen | burgemeester
Hans van der Noordt | gemeentesecretaris
Ruud Poels | griffier

apart en handmatig door de gemeente gratis bij u opgehaald. Wilt u één of meerdere

De Gemeentewerf
matrassen aanbieden,
bel dan met de gemeente voor een afspraak.
Americaanseweg 43, 5961 PC Horst

Aanmelden is niet nodig.

Nieuwe werkwijze

Toch nat?

De matrassen uit onze gemeente worden vanaf

Zijn uw matrassen, om welke reden dan ook,

8 januari 2020 voortaan gerecycled! Dit is

nat geworden. Dan zijn er twee mogelijkheden.

vriendelijker voor het milieu dan verbranden.

U laat het matras drogen en maakt een nieuwe

Voor een goed recycleproces is het belangrijk

afspraak met de gemeente om het alsnog gratis

dat de matrassen droog en schoon (niet be-

op te laten halen; U laat het matras met de

smeurd met zand of vuil) worden ingezameld.

route van het grof huisvuil ophalen. Dit brengt

Houd hier rekening mee wanneer u matrassen

voor ons als gemeente kosten met zich mee

wilt aanbieden.

omdat de matras(sen) dan op een andere manier verwerkt worden. Voor deze kosten (€ 35,-

Vooraankondiging evenementen

Evenementen organisators
opgelet!
In 2020 een evenement organiseren? Meld het vóór 1 januari 2020!

Tip

per matras ongeacht het formaat) ontvangt u

Wanneer u één of meerdere matrassen wilt

achteraf de factuur.

laten ophalen, raden wij u aan om deze of in

Dus, gratis als u op de juiste manier aanbiedt

Zoals je misschien al gelezen hebt, gaan

handig voor organisatoren, maar helpt ons ook

het plastic aan te leveren of op een plek neer te

(schoon en droog). Zo niet, dan betaalt u

we werken met een evenementenkalender.

in de afstemming met hulpdiensten zoals politie

zetten waar de matrassen droog liggen.

€35 per matras.

Wanneer je je evenement aanmeldt op deze

en brandweer. Omdat dit het eerste jaar is, kun

Zorg er te allen tijde voor dat de matrassen

In alle gevallen belt u eerst met de gemeente

kalender, kunnen wij vroegtijdig signaleren of

je tot 1 januari je evenement aanmelden voor op

niet nat worden! Natte matrassen worden niet

om een afspraak te maken (077 - 477 97 77)

er meerdere evenementen tegelijk zijn en of dat

de kalender. Dit kan via: www.horstaandemaas.

meegenomen.

om de matrassen op te halen.

tot problemen leidt. De kalender is niet alleen

nl/evenement-vooraankondigen

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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Energiepanel van start

Ook Horst aan de Maas staat voor de uitdaging om te verduurzamen en in 2050 energieneutraal te zijn. Een opgave die alleen samen te realiseren is. Daarom is er een energiepanel in
het leven geroepen. Woensdag 11 december trapte het panel af dat inmiddels bestaat uit een
kleine veertig mensen. Het panel bestaat uit betrokken inwoners die samen met de gemeente
willen nadenken over de energievraagstukken die de komende tijd spelen voor Horst aan de
Maas.
De aftrap
Er heerste een goede sfeer in de zaal tijdens
de eerste bijeenkomst. Ieders inbreng was
constructief. Wethouder Kuipers; “Ik vond het
echt een topavond met veel betrokken mensen
die ontzettend waardevol zijn voor dit traject.
Wat een kennis en ervaring woont er in onze
gemeente.”
thema dat de revue passeerde is het op grote

Het vervolg

Belangrijke thema’s

schaal opwekken van energie.’ Welke keuzes

Volgend jaar in februari of maart staat het

Wat veel panelleden bezighoudt is het ver-

worden er gemaakt rondom grootschalige

volgende energiepanel gepland en dan zoomen

duurzamen van een bestaande woning en het

Daarnaast vragen inwoners zich af: ‘Wat gaat

energie-opwek van elektriciteit (wind, zon) en

we in op de eerste in de reeks van thema’s die

besparen van energie. ‘Als ik ga investeren wat

de overheid doen en hoe kan ik daarbij aanslui-

hoe worden we daar bij betrokken?’

leven. Te beginnen bij het verduurzamen van

is dan wijsheid?‘ was een veelgehoorde vraag.

ten? Zijn er subsidies te verkrijgen?’ Een ander

woningen en hoe worden inwoners betrokken
Ook werd duidelijk dat inwoners laagdrempelig,

1.

bij de energietransitie.

Plannen

Planning

duidelijk en vooral tijdig via de lokale kanalen

Opstellen van een Kader voor Opwekking van Duurzame Energie

Medio 2020

geïnformeerd willen worden over thema’s bin-

Wil jij ook meepraten? Meld je aan!

nen de energietransitie.

Meld je aan door een e-mail te sturen naar ge-

(KODE): waar en onder welke voorwaarden willen we in Horst aan
de Maas ruimte bieden aan grootschalige energieopwekking

2.

meente@horstaandemaas.nl o.v.v. Energie-

(zon en wind)? Hoe kijken we naar deelname aan energieprojecten

De plannen van de gemeente en regio

panel. Het energiepanel kent 6-10 contactmo-

door onze inwoners?

Tijdens het energiepanel hebben we kort stil

menten per jaar. Dat kan een bijeenkomst zijn

gestaan bij de plannen waar de gemeente

of bijvoorbeeld een enquête. Iedereen, die op

en de regio de komende tijd mee aan de slag

persoonlijke titel een bijdrage wil leveren, is van

gaan.

harte welkom.

Regionale Energie Strategie (RES): Hoe kunnen we in de regio

Begin 2021

het beste energie besparen? Hoe vertalen we de opdracht uit het
klimaatakkoord om regionaal meer duurzame elektriciteit op te
wekken naar Noord- en Midden Limburg en hoe ziet het warmte
aanbod en de warmtevraag er uit.
3.

En waar gaan we in de periode tot 2030 als eerste aan de slag

Naar het gemeentehuis?
Maak eerst een afspraak

met de afkoppeling van aardgas?

Ga naar horstaandemaas.nl/afspraak. Telefonisch een afspraak maken kan ook.

Opstellen van een Transitievisie warmte (TVW): wat is per buurt/

Eind 2021

wijk/dorp het alternatief voor verwarming op aardgas?

Afhaalpunten
kalendergidsen 2020
Ieder jaar brengen wij een gemeentegids en een gemeentekalender uit. Dat doen we ook
weer in 2020. De gemeentegids is digitaal als e-book te bekijken op https://lokaaltotaal.nl/
gidsen/horst-aan-de-maas/. De vermeldingen van verenigingen en instellingen zijn na te
zoeken op https://lokaaltotaal.nl/horst-aande-maas.
Uit onderzoek binnen ons inwonerpanel blijkt

digitale snelweg, laten wij de uitgever papieren

dat er ook nog een ruime minderheid van onze

versies op meerdere uitgiftepunten (minimaal

inwoners is die prijs stelt op een papieren

1 per dorp) leggen. Daar kunnen inwoners die

versie.

dat willen een exemplaar van de gemeentegids

Om hen tegemoet te komen en ervoor te

en/of -kalender afhalen.

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

America

Kloosterhof

Meterik

Hofweg 11

Hertog van Gelresingel 14

Speulhofsbaan 31

Broekhuizen

Veld-Oostenrijk 14

Roothweg 14a

Hilkensbergweg 5

Venrayseweg 128a

Speulhofsbaan 24c

Lijst afhaalpunten

Horst

Gastendonkstraat 50

Sevenum

De kalendergidsen zijn tot uiterlijk 31 januari 2020 verkrijgbaar bij alle afhaalpunten. Daarna alleen

Wilhelminaplein 9

Doolgaardstraat 24

Most 1

nog verkrijgbaar in het gemeentehuis. Houdt u rekening met de openingstijden van de locatie.

Almeweg (Wvg)

Kronenberg

Venloseweg 17

Kavel 13. plan Jan Linders

Simonsstraat 13

Maarten de Vriesstraat 2

Meerlo

Steinhagenstraat 52

De Cocq van Haeftenstraat

van Reiffenburgstraat ong

zorgen dat deze informatie ook beschikbaar
is voor mensen die niet bekend zijn met/op de

Hieronder treft u de lijst van uitgiftepunten aan:

Horst

Gemeentehuis Horst a/d Maas,

Wilhelminaplein 6

Horst

Zwembad De Berkel,

Kranestraat 14

Horst

Bibliotheek Horst,

Librije 60

Horst

Openbare Werken,

Americaanseweg 43

America

Gemeenschapshuis Aan de Brug,

Pastoor Jeukenstraat 10

Griendtsveen

Herberg de Morgenstond,

St. Barbarastraat 35

Hegelsom

Zaal Debije,

Past. Debijestraat 6

Melderslo

MFC de Zwingel,

Beemdweg 4

Meterik

MFC ‘De Meulewiek’,

St. Jansstraat 2a

Broekhuizen

WZV Naesenhof,

Naesenhof 21

Broekhuizenvorst

Eetcafé-Zaal ’t Dorp,

Broekhuizerweg 4

Lottum

De Smetenhof,

Horsterdijk 1

Grubbenvorst

MFC ’t Haeren,

Irenestraat 20b

Grubbenvorst

Zorgcentrum La Providence,

Ursulinenweide 5

Sevenum

Sporthal De Kruisweide,

Markt 28

Sevenum

Verzorgingshuis Sevenheym,

Maasbreeseweg 8

Kronenberg

De Torrekoel,

Meerweg 11

Meerlo

’t Brugeind,

De Leeuwerik 33

Swolgen

Café-Zaal Wilhelmina,

Mgr. Aertsstraat 16

Tienray

Jan Linders Tienray,

Boerenovenweg 3

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

Horst
Dijkerheideweg 3
Handelstraat 6

35

Grubbenvorsterweg 28

Horst aan de Maas
Belasting- en legesverordeningen 2020 gemeente Horst aan de Maas vastgesteld. Het betreft de
Verordening reinigingshefﬁngen 2020, Verordening rioolhefﬁng 2020, Verordening onroerendezaakbelastingen 2020, Legesverordening 2020, Verordening precariobelasting 2020, Verordening
marktgelden 2020, Verordening lijkbezorgingsrechten 2020, Verordening reclamebelasting 2020,
Verordening rioolaansluitrecht 2020, Verordening toeristenbelasting 2020
Financiële verordening, Controleverordening en Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid
vastgesteld
Verordening maatschappelijke ondersteuning vastgesteld
Besluit beschermd wonen en opvang en Besluit mandaat, volmacht en machtiging beschermd
wonen en opvang 2020-2021 vastgesteld
Volmachten personele zaken Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) verleend
Aanwijzingsbesluiten artikel 2:24 APV en Aanvraagformulier evenementenvergunning vastgesteld
Vaststelling ontwerp Nota Bodembeheer Limburg Noord 2019-2028 / Bodemfunctieklassenkaart en
Bodemkwaliteitskaart

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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RAADSFEITEN
RAADS
EDITIE 19 DECEMBER 2019

INFORMATIE VAN EN OVER

DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

America bezoekt
raadsvergadering

Nieuwe vergaderstructuur
Op 26 november stelde de gemeenteraad de nieuwe vergaderstructuur vast.

Veel publieke belangstelling in de raadszaal op 26 november. Aanleiding: de gemeenteraad
besprak de locatiekeuze voor een nieuw sportpark voor America en Meterik.

Dit betekent o.a. dat de voorbereidende en besluitvormende vergaderingen vanaf januari niet
meer op één avond plaatsvinden. Om de vier weken is er een besluitvormende raadsvergadering. De voorbereidende vergadering vindt dan steeds twee weken eerder plaats. Wilt u inspreken over een agendapunt? Hiervoor kunt u gebruik maken van het burgerpodium tijdens de
voorbereidende vergadering, twee weken voorafgaande aan de besluitvormende vergadering.
Nog een opvallende verandering: alle raadsvergaderingen beginnen voortaan om 20 uur.

Factsheet: De verrassende raad
Traditiegetrouw werd na aﬂoop van de laatste raadsvergadering van het jaar de zogenaamde
Factsheet van de gemeenteraad aan de raadsleden uitgereikt. Zo ook dus na de raadsvergadering van 10 december.

Veel inwoners uit America waren aanwezig om
duidelijk te maken dat men het niet eens is met
een eventuele locatiekeuze voor Meterik.
Dit standpunt werd onderschreven door twee
insprekers tijdens het burgerpodium: Jelle
Houben namens voetbalvereniging America
en Ben Kleuskens namens VC Trivia.
Tijdens het debat dat hierop volgde bleek

De Factsheet is het jaarverslag van de ge-

ook de gemeenteraad kritisch over de plan-

meenteraad. Dat wil zeggen een ‘luchtig’ terug-

nen. Uiteindelijk gaf wethouder Geurts aan

blik op de activiteiten van de raad gedurende
het afgelopen jaar aangevuld met de nodige

dat de locatiekeuze voor een nieuw sportpark heroverwogen wordt. Een impressie van

ook terugzien op het YouTubekanaal

cijfers en feiten. Deze uitgave is trouwens een

deze raadsvergadering kunt u

van de gemeenteraad: @RaadHadM.

jubileumnummer. Factsheet nummer 10! De
eerste factsheet werd in december 2010 aangeboden aan de gemeenteraad van de nieuwe
fusiegemeente Horst aan de Maas. Het thema
van deze Factsheet is De verrassende raad.
U kunt de Factsheet bekijken op horstaandemaas.nl/gemeenteraad. Of stuur een mail naar
grifﬁer@horstaandemaas.nl en we zenden u
graag een exemplaar toe.

Burgerpodium
Tijdens de raadsvergadering van 26 november vroeg mevrouw Steeghs (foto links)
de gemeenteraad om bij het bepalen van de grondprijzen rekening te houden met de
woonwensen in de dorpen. Ellen Swinkels (foto rechts) vraagt aandacht tijdens het
burgerpodium voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Tienrayseweg in Horst.

Terugblik op jubileumjaar HadM800
In het kader van het jubileumjaar Horst aan de Maas 800 werden in alle raadsavonden in 2019
steeds geopend met een historische overweging. De stichting HadM800 zorgde aan het begin
van elke vergadering voor opmerkelijke sprekers en onderwerpen. Tijdens de raadsvergadering
van 10 december presenteerde Hay Mulders een terugblik op al deze voordrachten. Hierbij zette
hij ook de initiatiefnemer Jan Duijf in het zonnetje. Alle voordrachten zijn overigens terug te
kijken op het YouTubekanaal van de gemeenteraad: @raadHadM.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM

1912 \ jongeren
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15-vragen aan

Mike Teegelbeckers Horst
Hoi

Column

Cadeaus
kopen
Ik denk dat iedereen daar wel
eens last van heeft, cadeaus
moeten kopen. En dat is nog niet
het probleem, maar het uitzoeken van iets dat diegene leuk
gaat vinden, niet al krijgt,
niet al heeft en binnen je eigen
budget zit.

Naam:
Woonplaats:
Leeftijd:
School:

Mike Teegelbeckers
Horst
18 jaar
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een wereldreis maken.
Het lijkt me leuk om over de hele
wereld te reizen en zo veel verschil
lende culturen te zien.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou heel graag een paar extra
talen willen leren. Zoals: Russisch,
Duits, Spaans en een Noorse taal,
zodat ik beter kan communiceren als
ik ga reizen.

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind speelde ik heel graag
buiten, ik kon vaak uren buiten
zijn als het weer mij dat toeliet.
Wanneer het weer slecht was of
ik geen zin had om naar buiten te
gaan gamede ik heel vaak. Destijds
speelde ik vaak op een Nintendo of
een Wii.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Ik zou graag willen kunnen telepor
teren. Het lijkt me echt lachen om
van één plaats naar de andere te
gaan zonder iets te hoeven te doen.
Als ik zou kunnen teleporteren zou
ik naar vele plaatsen reizen zonder

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

de ergernis van het ernaartoe reizen
met een vliegtuig of bus en de kos
ten die daarbij komen kijken.

Ik ben er niet goed in, ik snap dat
het vak nuttig is maar ik verlies snel
mijn interesse in de les.

Wat was het eerste wat je dacht
toen je opstond?

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?

Oh nee. Ik heb me verslapen…
Ik kwam meteen uit bed en haastte
mijzelf om me aan te kleden en
naar school gaan.

Ik kan niet kiezen wie dat zou zijn
maar ik weet wel dat mijn beste
vrienden heb ontmoet op de basis
school en tot deze dag ben ik nog
steeds bevriend met ze.

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik zou kiezen voor 25, dan ben je
nog jong, krijg je een volwassen
loon en heb je de voordelen van
een volwassenen en niet de nade
len die je krijgt als je ouder wordt.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou heel graag een keer op avon
tuur gaan. Dit klinkt hetzelfde als
een wereldreis, maar ik bedoel
hiermee iets gevaarlijkers dan een
gewone wereldreis, zoals door een
woestijn lopen, in Siberië reizen of
een jungle verkennen.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn geweest?
Mij lijkt het interessant hoe het is
als ik in Amerika zou zijn geboren.
Daar heb je compleet andere regels
als hier in Nederland en ook andere
gewoontes.

Wat is je leukste en wat is je
stomste vak die je hebt op
school?
Het vak dat ik het leukst vind is
geschiedenis. Ik heb altijd al een
grote interesse gehad in geschie
denis, al helemaal in de 20e eeuw.
Mijn minst favoriete vak is biologie.
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Voetbal, want een goeie voetballer
kan veel geld verdienen.

Optimist, pessimist of realist?
Ik ben zeer pessimistisch ingesteld.
Ik ga altijd uit van het ergste. Zodat
als iets gebeurt, het niet zo erg is
als ik had gedacht en ik dan niet
onaangenaam verrast word.

Dag of nacht?
Nacht, ik ben echt een nachtmens.
Ik blijf tot laat op aangezien ik in de
nacht de meeste energie heb.

Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Een 5 voor economie, ik had de
domme fout gemaakt de toets te
onderschatten en er niet voor te
leren. De 5 is pijnlijk maar het kan
altijd erger.

Wat zou je nooit meer overdoen?
De middelbare school, ik kan niet
wachten tot ik eindelijk geslaagd
ben en daar weg kan gaan.

Als je ouder wordt is het natuur
lijk handiger met budgetteren,
maar niet meer met uitzoeken.
Iedereen heeft wat meer om uit
te geven, maar dat betekent ook
dat zij sneller kopen wat zij willen
en dus al veel hebben. Dus dan
wordt het uitzoeken een stuk las
tiger. Voor de meeste vrouwen
is het wel makkelijk, denk maar
aan doucheproducten. Je kan
nooit genoeg douchegel of sham
poo hebben. Parfum en sieraden
is vaak ook wel een optie, maar
dan moet je haar wel goed ken
nen. Om te weten wat zij lekker
vindt ruiken en of zij bijvoorbeeld
gaatjes heeft en andere sieraden
draagt. Maar mannen, die zijn
een stuk lastiger. Mannen kunnen
wel genoeg shampoo en douche
gel hebben. Dus wat blijft er dan
over? Mannendingen. Gereedschap
of iets zoals een spelletje ofzo.
Maar als je zelf een ‘vrouw vrouw’
bent, zoals ik, dan weet je heel
weinig over mannendingen.
Welk gereedschap is er? Wat heeft
de desbetreffende man al? En dan
die spelletjes voor een Playstation
zijn natuurlijk weer enorm duur.
Een voetbal is een beetje stan
daard en ongepast voor mannen
die wat ouder zijn en weinig spor
ten. Een auto is veel te duur om
eventjes cadeau te geven, en als
je pech hebt en nog geen acht
tien jaar oud bent kan je ook geen
drank cadeau geven. Wat blijft er
dan nog over? Wat willen man
nen, die alles al hebben en waar
voor de cadeaus eigenlijk te duur
worden? En als je in een relatie zit
is het nog lastiger. Ga je iets halen
voor jullie twee? Of wordt het
iets alleen voor hem? Ik zou wil
len dat mannen wat makkelijker
zouden zijn om wat voor te kopen.
Dat iedereen een kerstlijstje zou
moeten maken en dat ook ieder
een daar toegang tot heeft.
Ik hoop dat alle mannen alsnog
krijgen wat zij wensen voor kerst.

Tekst: Teun van Zon
Beeld: Jos Derks
Jeléna
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Waterinnovatiefestival

Prijs voor Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum heeft tijdens het Waterinnovatiefestival in Utrecht donderdag 12 december de juryprijs in de categorie
Waterveiligheid gewonnen. Zij kreeg de prijs voor twee innovatieve dijkontwerpen.
Voor de uitvoering van
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
zijn twee dijken ontwikkeld: de
steilranddijk en de hogegronddijk.
Deze dijken gaan bijna volledig op in
het landschap. De steilranddijk heeft
een erosiebuffer die er voor zorgt
dat de dijk een natuurlijke uitstra
ling krijgt. De hogegronddijk is inge
pakt in een glooiende heuvel en bijna

niet herkenbaar als dijk. De grond op
de dijk is ook geschikt voor recreatie,
landbouw of natuur.
De Unie van Waterschappen reikt jaar
lijks de Waterinnovatieprijs uit aan
projecten die uitblinken in innovativi
teit. Projectdirecteuren Theo Reinders
van Projectbureau Ooijen-Wanssum
en Jules Janssen van Mooder Maas
mochten de prijs, een glaskunstwerk

van kunstenaar Gert Bullée, in ont
vangst nemen. “We zijn bijzonder trots
dat we samen met onze partners deze
nieuwe dijken hebben kunnen reali
seren in Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum.” aldus Theo Reinders.
Jules Janssen vult aan: ”De waarde
ring van bewoners van het gebied
dat we opleveren, is voor ons het
grootste compliment. Dat we daar nu

deze prestigieuze prijs op het gebied
van waterveiligheid aan toe mogen
voegen, is een prachtige kroon op
onze samenwerking.” In 2018 mocht
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
al de Ruimtelijke Kwaliteitspluim in
ontvangst nemen vanwege de conti
nue aandacht voor kwaliteit, van idee
tot uitvoering.

Limburgs Uitje breidt uit met 60seven
Limburgs Uitje in Sevenum opent in 2021 een nieuw leisure- en uitgaanscentrum genaamd 60seven. Met deze uitbreiding wil het bedrijf jaarrond
activiteiten aanbieden.
uitbreiding kunnen we het hele
jaar ‘sportieve’ activiteiten aanbie
den en voor een bredere doelgroep.
Daarnaast hebben we meer mogelijk
heden om vele groepen gelijker tijd
te kunnen bedienen.” Er komen onder

andere vijf cafés, bowlingbanen en
een wavesurfer, een indoorsurfbaan
in de uitbreiding die 60seven gaat
heten. “ We verwachten het eerste
jaar uit te breiden van 25.000 naar
100.000 bezoekers. Die komen uit het

hele land, want ze verblijven vaak in
vakantiehuisjes in de buurt. Maar ook
de lokale mensen willen we een
unieke beleving bieden.” Reijnen ver
wacht in 2020 te starten met de bouw
en in 2021 te openen.

Hulp met marketingcommunicatie

HUB73 helpt verenigingen en stichtingen één dag
belangeloos
HUB73 gaat zich in 2020 één dag belangeloos inzetten voor verenigingen en stichtingen in Horst aan de Maas. Zij zoeken een aantal organisaties
die ze één dag mogen helpen op het gebied van marketingcommunicatie.
Bij HUB73 werkt een enthousiaste
groep marketing startups en zelfstan
dige professionals met elk een eigen
specialisme samen om bedrijven op
de kaart te zetten. Tijdens HUB voor
jouw club stelt het team die kennis en

kunde graag beschikbaar om één dag
belangeloos samen aan marketingen communicatievraagstukken van
verenigingen en stichtingen te wer
ken. Zodoende is HUB73 op zoek naar
een aantal organisaties die daaarmee

geholpen wil worden. Het moet gaan
om een vereniging of stichting die zich
inzet voor maatschappelijke belangen.
Op vrijdag 15 mei moeten minstens
twee personen vertegenwoordigd
zijn om samen met medewerkers

van HUB73 aan de slag te gaan.
Verenigingen en stichtingen kunnen
zich tot en met 1 maart via de website
www.hub73.com/hubvoorjouwclub
aanmelden.

Oh, zit dat zo!

Tijd voor een nieuwe start?
Het einde van 2019 is in zicht en het jaar 2020 staat al voor de deur. Het is tijd om het afgelopen jaar eens goed tegen het licht te houden.
Ook op het gebied van letselschade.
baat meer bij hebt? Is een second
opinion misschien verstandig?

Misschien is de start van
2020 wel een goed moment
om eens met je huisarts te
overleggen of er geen andere
behandelmogelijkheden zijn?
Of kom je tot de conclusie dat je
moet stoppen met de huidige
behandeling omdat je er geen

Het kan ook zijn dat je
twijfelt over je huidige
rechtsbijstandverzekeraar of
belangenbehartiger. Loopt het
wel allemaal zoals je wilt?
Wat is eigenlijk de stand
van zaken? Word je goed
geïnformeerd? Vind je het
wel prettig dat het contact
met de rechtsbijstand of
belangenbehartiger alleen
per e-mail of telefoon
gaat? Wil je niet liever een
letselschadeadvocaat in de
buurt?
Het kan nooit kwaad om
vrijblijvend het gesprek aan te
gaan met één van onze, in
letselschade gespecialiseerde,
advocaten. Daarbij hoef je niet
bang te zijn voor hoge rekeningen.

Als de aansprakelijkheid al erkend
is, wordt je advocaat betaald door
de aansprakelijke verzekeraar.
Deze advocaat mag je bovendien
helemaal zelf kiezen. Je hoeft dus
zeker niet samen te werken met
de advocaat of belangenbehartiger
die je rechtsbijstandverzekeraar
voorstelt. Je mag ook altijd op een
later moment overstappen naar
een letselschadeadvocaat. Over de
kosten hoef je je dus geen zorgen
te maken.
Ook als de aansprakelijkheid
nog niet erkend is, kun je
vrijblijvend contact opnemen met
ons kantoor. Baat het niet, dan
schaadt het je letselschadezaak al
zeker niet.

Door: Kristel van de Molengraft,
Van der Putt advocaten

Column

Onnodig
stress door
schaamte

Uitgaanscentrum

“In 2020 bestaat Limburgs Uitje tien
jaar en we lopen altijd aan tegen
de weersverwachting en het korte
seizoen, wat we daardoor kunnen
draaien van april tot en met oktober”,
zegt eigenaar Kai Reijnen. “Met deze

Binnenkijken bij...

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 82 | www.putt.nl
vandemolengraft@putt.nl
Inloopspreekuur
maandag van 12.00 – 14.00 uur
en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

Toen ik acht jaar geleden begon
als coördinator
Thuisadministratie (TA) bij
Synthese, begon ook mijn ontdekkingsreis hoe groot de impact
is als je weinig geld te besteden
hebt. Weinig geld hebben en niet
meer naar verjaardagen gaan
omdat je geen cadeautje mee
kunt nemen. Nog schrijnender
wordt het als zelfs je eigen kind
zijn verjaardag niet kan vieren
op school. Of als je moet kiezen
tussen een traktatie in de schoen
of een warme maaltijd.
Het woud van alle regelingen die je
aan kunt vragen is groot en de berg
formulieren om in te vullen nog gro
ter. Veel mensen lukt het niet meer
om alles te overzien en schamen zich
om hulp te vragen. Het is zo waar
devol om dan voor mensen iets te
kunnen betekenen en deze schaamte
zoveel mogelijk weg te nemen.
Vrijwilliger Arjanne: “De persoon die
ik ondersteunde gaf aan hoe moeilijk
het voor haar was om hulp te vra
gen. Achteraf besefte ze dat ze veel
stress heeft gehad die niet nodig was
geweest. Een volgende keer wacht ze
niet zo lang met hulp vragen, want
schaamte en stress zijn niet nodig.”
Vrijwilliger Sjef: “Een jong paar had
alles goed voor elkaar. Een huis
gekocht en zelf opgeknapt, beide
een goede baan. Kort na elkaar
raakten ze werkeloos. Ze vreesden
dat ze hun woning moesten verko
pen. Samen hebben we een oplos
sing gevonden door de vaste lasten
omlaag te brengen en hebben ze hun
eigen keuzes gemaakt waarop ze
gingen bezuinigen. Daardoor wonen
ze nu nog steeds in hun woning.”
Gelukkig is enkele maanden gele
den het SteunAdviesPunt (STAP), een
spreekuur in de bibliotheek, gestart
voor iedereen die alleen hulp nodig
heeft bij het invullen van een formu
lier of informatie wil.
De Thuisadministratie komt in beeld
als er meerdere (financiële) adminis
tratieve zaken spelen.
Samen met de vrijwilligers vind ik
het belangrijk dat mensen goed
geïnformeerd worden en dat ze zelf
hun keuze maken waar ze op willen
bezuinigen. Iedereen is anders en
voor iedereen zijn andere dingen in
het leven belangrijk.
Annie Korstjaans,
coördinator Thuisadministratie
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Adver torial

Henriëtte Vos

Werken als zorgvrijwilliger geeft veel
voldoening: wat je geeft, krijg je terug!
Henriëtte Vos is sinds 2012 algemeen teamleider Vrĳwilligers binnen VieCuri. Daarvoor was ze jarenlang verpleegkundige. Voor contact met de patiënt, één van de drĳfveren om
de zorg in te gaan, bleef in de praktĳk met z’n hoge werkdruk, niet veel tĳd over. ‘Een gesprek voeren is zo veel waard,’ zegt Henriëtte. ‘Die taak wordt nu deels overgenomen door
vrĳwilligers. En we kunnen nog heel wat nieuwe mensen gebruiken.’
‘Na een goed gesprek zie je vaak dat een patiënt opknapt.
Praten over wat je is overkomen en hoe je de ingreep ervaart,
is belangrijk voor het helingsproces. De patiënt voelt dat, maar
de vrijwilliger ook en dat geeft voldoening voor beide partijen.
Het motto waaruit we werken is niet voor niets: ‘wat je geeft,
krijg je ook terug.’

Verschillende afdelingen
Henriëtte is verantwoordelijk voor de werving en selectie en
kijkt wie bij welke taak of afdeling past. Als iemand zich aan
meldt via de mail, stuurt Henriëtte of haar collega eerst infor
matie toe. Daarna volgt een intakegesprek. ‘Je kunt altijd
verschillende afdelingen uitproberen. Na een proefperiode van

twee maanden mogen beide partijen zeggen of ze ermee door
willen gaan of niet. Het is zelden dat een vrijwilliger dan zegt
ermee te stoppen. Anders is er altijd wel een andere geschikte
plek voor de vrijwilliger.

chauffeurs die mensen bij de auto ophalen, tot vrijwilligers die
de afdeling bezoeken, een praatje maken aan het bed en zo
de verpleging ontlasten en de patiënten helpen de dag door te
brengen.

Momenteel werken er 150 vrijwilligers, mensen met hart
voor de zaak. Ze zijn in het algemeen wat ouder, vijftigplus.
Maar we zien nu ook vaker jongeren, die naast hun studie graag
vrijwilligerswerk doen. We vragen wel of mensen zich voor een
jaar verbinden, voor minimaal één dagdeel per week.

Er is ook een GIDZproject (Geriatrie In De Ziekenhuizen), voor
kwetsbare ouderen. Vaak gaat dit om dementerende ouderen
of patiënten die in de war zijn na een narcose. Vrijwilligers die
hiervoor hebben gekozen, volgen een speciale training om men
sen te activeren middels spel, muziek of een praatje. Er is ruimte
voor vijf nieuwe GIDZvrijwilligers per ochtend. Al met al heeft
VieCuri zeker nog behoefte aan zo’n zestig nieuwe vrijwilligers,
zoveel werk is er.

De functies zijn heel gevarieerd: van gastdames die mensen
opvangen en wegwijs maken, welkomvrijwilligers en taxi

Jos Backus

Gerry Niessen-Keder

Vrijwilliger bij
Cardiologie

Ontvangt patiënten Tijdens zo’n parkeerbij bestralingskliniek ritje gebeurt er meer
dan je denkt
Maastro

Jos Backus (68) stopte zeven jaar geleden met zĳn baan
bĳ de bank, en werkt sindsdien op de maandagochtend als
vrĳwilliger bĳ VieCuri, waarvan zo’n drie jaar op de
afdeling Cardiologie. Hĳ bezoekt patiënten, praat met ze,
maar biedt vooral een luisterend oor.
‘Bij cardiologie zijn er ook patiënten die, naast hun fysieke
problemen, bezorgd zijn over de vraag hoe het verder gaat.
Ze moeten leren omgaan met onzekerheid en angst. Ik kan dat
niet veranderen, maar wel luisteren en voor afleiding zorgen.
Als ik binnenkom, met mijn knalroze stropdas  herkennings
punt voor de vrijwilligers , heb je meteen een gesprek.
De patiënt bepaalt hoelang zo’n gesprek duurt. Voor mij is
het grootste compliment als iemand zegt: “Is het nu al twaalf
uur?”

Vrĳwilliger Gerry Niessen-Keder (69) is het aanspreekpunt bĳ bestralingskliniek Maastro, een dependance
van de Maastro Clinic in Maastricht en gelieerd aan
VieCuri. Gerry werkt er vanaf de opening in 2012.

Hay Trienekens

Vanaf 2014 is Hay Trienekens (69) op maandag vrĳwillig
actief voor VieCuri. Hĳ rĳdt dan in een soort golfkarretje
patiënten die moeilĳk ter been zĳn of net een zwaar
gesprek hebben gehad van of naar hun auto. Mooi werk,
maar soms ook best pittig.
Hay: ‘Die karretjes zijn behoorlijk spartaans. Verwarming zit
er niet in, ’s winters kan het knap fris zijn. Gelukkig komen er
in 2020 iets luxere wagentjes, met plaats voor vijf patiënten.
De contacten met mensen, daar doe je het voor. Je kunt iemand
een hart onder de riem steken door er te zijn en te luisteren.
Wij vervullen daarin toch een andere functie dan artsen of ver
pleegkundigen, omdat we er iets verder vanaf staan.

Soms maken gesprekken een diepe indruk, maar ze zijn nooit
zo zwaar dat je ze niet aankunt. Elke keer als ik naar huis fiets
realiseer ik me dat ik een gelukkig mens ben, dat ik nog
gezond ben. Mijn grootste drijfveer zijn de sociale contacten,
met patiënten maar ook met de medewerkers hier. Er wordt
goed voor ons gezorgd en dat is fijn. Ik voel me eigenlijk
gewoon lid van het personeel.’

Voor mij als gezonde man is het logisch dat ik iets terug
doe voor de samenleving waar ik zoveel aan te danken heb.
Behalve bij VieCuri doe ik dat bij de Stichting Wens Ambulance
Limburg, die zich inzet om terminaal zieken nog eenmaal een
mooie autorit te laten maken naar een favoriete plek. Ik verricht
daar het onderhoud voor de drie ambulances die de stichting
heeft. Ook heel mooi en dankbaar werk.’

Gerry: ‘Ik ontvang mensen die bestraald moeten worden,
help ze bij het inchecken, geef ze een kop koffie en bied
een luisterend oor aan. In totaal hebben we 14 gastdames,
elke dag zijn er drie. We werken met een protocol, dat gaat
van kledingvoorschrift tot hoe je je opstelt naar de patiënt.
Terughoudend en dienstbaar: het draait niet om jou, maar
om de patiënt. Mensen die hier voor het eerst komen, voelen
zich vaak verloren. Ze vinden het fijn als wij ze op weg hel
pen en als ze hun verhaal kunnen doen. Soms is het zwaar.
Zo kwam er eens een jongen binnen met de leeftijd van mijn
zoon. Dat grijpt je aan. Meestal kunnen we er op een rustig
moment met de laborante over spreken. Het personeel is top,
heel belangrijk. Ze delen dingen met je en geven je verant
woordelijkheid. Een arts zei me ooit: ‘Jullie zijn zo waardevol,
door de goede opvang halen jullie al veel spanning weg.’

Teksten: Frank Heijster / Christel Janssen
Beelden: Hans van der Beele

Interesse in vrijwilligerswerk bij VieCuri?
Kijk dan op www.viecuri.nl/vrijwilligers of stuur een e-mail naar: vrijwilligers@viecuri.nl

Merseloseweg 130,
5801 CE Venray
Tegelseweg 210,
5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Melderslo wint van Maasbree
en stijgt in klassement
De voetballers van SV Melderslo speelden op zondag 15 december
een wedstrijd tegen MVC’19 uit Maasbree. Het dit jaar moeilijk
scorende SV Melderslo lukte het om drie punten te pakken met 1-4.
De twee hekkensluiters van de
derde klasse C begonnen de eer
ste helft met aan beide zijden
een paar kleine kansjes. De eer
ste goede kans was voor MVC’19.
Een doorbraak op rechts met een
mooie voorzet en een bal voor
het intikken. Maar de spits van
MVC’19 schampte de bal. In de 25e
minuut kwam er een aanval van
SV Melderslo. Vanaf rechts werd
Bart Verheijen aangespeeld die
de bal weer naar Stan van de Pas
doorpaste. Stan kapte een speler
uit en krulde de bal rechtsonder in
de hoek, 0-1. MVC’19 kwam snel
met een antwoord, maar keeper
Bas van Westerveld hield de bal
van de doellijn. In de 40e minuut
kon Gijs Coenders de bal aan Teun
Peeters meegeven die vrij voor de
keeper deze mooi verzilverde, 0-2.
Dit was tevens ruststand.

Drie zwarte banden voor
Budoclub Horst
Siep Arts en Jens Oudenhoven van Budoclub Horst zijn onlangs geslaagd voor hun eerste zwarte band in
de judosport. Ze behaalden hun examen en verdienden daarmee de band. Daarnaast speelde Iwan Roelofs
op zaterdag 14 december een wedstrijd om zijn vijfde zwarte band. Hij verdedigde zich goed in Wijk bij
Duurstede en behaalde de allerhoogste zwarte band. / Tekst en beeld: Budoclub Horst

Ideaal machinebouw en constructie werd in 1932 opgericht als smederij in Horst door
Christiaan Coenders. In de loop der jaren ontwikkelde Ideaal zich tot een volwaardig
machinebouw en constructiebedrijf welke diverse (gepatenteerde) ergonomische systemen
ontwerpt en vervaardigt voor de land- en tuinbouw welke wereldwijd worden afzet.
Recent is het bedrijf door het management overgenomen en zijn wij per 1 januari 2020
op zoek naar een gedreven

flexibel

klantgericht

welke mede vorm geeft aan de verdere uitbouw en ontwikkeling van Ideaal.
In de 2e helft van 2020 verhuist Ideaal naar haar nieuwe locatie Expeditiestraat 21 te Horst.

Wij bieden:
• een uitdagende job binnen een sterk groeiend
zelfstandig Ideaal;
• veel ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke
ontwikkeling;
• prettige werksfeer binnen een jong en hecht
team;
• salariëring is in overeenstemming met de
zwaarte van de functie;
• een goede balans tussen werk en privé met
25 vakantiedagen en 13 adv-dagen gebaseerd
op een 40-urige werkweek;
• goede arbeidsvoorwaarden conform de
CAO Metaalbewerkingsbedrijf.

Venloseweg 24, 5961 JD Horst, 077 398 12 56

Meer informatie over Ideaal kun je vinden op www.ideaal.eu

Tekst: voetbalverenging
SV Melderslo

maatschappelijk verantwoord

kwaliteit

totaalleverancier

Ter uitbreiding van ons wagenpark en om onze klanten nu en
in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn wij
op zoek naar:

Chauffeurs
Weekendchauffeurs
Oproepchauffeurs
M/V

M/V

Onze klanten verwachten van ons een hoge servicegraad met
vakbekwame medewerkers. Onze chauﬀeurs worden dagelijks
ingezet voor het transport van verse groenten naar onze klanten,
hoofdzakelijk binnen Nederland en België.
acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wij vragen:
• opleidingsniveau mbo+, richting
Elektrotechniek;
• ervaring met besturingstechniek;
• minimaal vijf jaar relevante ervaring in het
genoemde takenpakket;
• rijbewijs B;
• goede kennis van Office 365
(Outlook, Word, Excel);
• je bent een teamplayer maar daarnaast
een zelfstarter;
• goede mondelinge en schriftelijke
vaardigheden in Engels en Duits is een pre;

• je bent pro-actief, ondernemend, servicegericht
en je beschikt over goede communicatieve en
sociale vaardigheden;
• reisbereidheid ca. 10%.

Geïnteresseerd?
Stuur dan je cv met motivatie naar:
pascal@ideaal.eu t.a.v. Pascal Maes
Mocht je nog verdere vragen hebben dan
kun je contact opnemen met Pascal Maes
tel.: 077 - 398 12 56.

In het begin van de tweede helft
was het MVC’19 die het initia
tief nam. Er ontstonden ook ruim

vooruitstrevend
dagvers
vollegrondsgroenten

Electrical Engineer (40 uur)
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• zelfstandig aansluiten en monteren van
elektropanelen/machines volgens schema;
• het testen en inbedrijfstellen van een
afgewerkte machine;
• het oplossen van storingen en onderhoud aan
de machines (soms ook op locatie bij de klant);
• het analyseren en diagnosticeren van storingen,
ook via telefoon en e-mail, wereldwijd;
• waar nodig je collega’s meehelpen met
(mechanische) montage;
• beheren van de voorraad en het versturen van
spare parts;
• het opstellen van de benodigde documenten
ten behoeve van werkvoorbereiding, productie
en serviceafdeling waaronder handboeken,
spare-parts, CE documenten en gebruikershandleidingen;
• bijdragen aan ontwikkeling binnen de
engineersafdeling, zoals het opzetten van
standaardisaties, procedures en innovatie.

Spannend

tes waar SV Melderslo in de 70e
minuut gebruik van maakte. Stan
van de Pas gaf een strakke paas aan
Gijs Coenders die hierdoor vrij voor
de keeper kwam en deze ook nog
goed wist te omzeilen en de bal bin
nen kon schuiven, 0-3. MVC’19 bleef
het proberen. In de 73e minuut een
hoekschop. De bal kwam goed voor
een speler van MVC’19 die deze dan
ook tegen het net van Melderslo
aan kon poeieren, 1-3. In de 85e
minuut kreeg Tom Verlinden de bal
op het middenveld. Speelde deze
naar Bart Verheijen. Bart ging drie
spelers voorbij. En met een pegel
via onderkant lat zette hij de 1-4 op
het scorebord. Daarna kreeg MVC’19
nog een aantal kansen uit corners.
Twee keer bracht Davey Ewalds red
ding op de doellijn en de Keeper
Bas van Westerveld hield zijn doel
verder schoon. Door deze overwin
ning gaat SV Melderslo MVC’19 op
de ranglijst voorbij.

Wij vragen:
• je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• in bezit chauffeursdiploma + CE en code 95;
• je beschikt over nationale ervaring in het (gekoeld)
goederentransport:
• flexibel, geen 9-tot-5-mentaliteit;
• goede communicatieve vaardigheden.

Solliciteren:

Heb je interesse stuur je sollicitatiebrief naar:
personeel@groenteproducties.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com

M/V
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Wittenhorst in ranglijst
hoogst spelende amateurclubs
Voor het vijfde jaar op rij staat voetbalvereniging RKSV Wittenhorst
uit Horst in de ranglijst van de jaarlijkse Top 200 hoogst spelende
amateurclubs in Nederland. Voor het samenstellen van deze editie
heeft vakblad ‘De Voetbaltrainer’ het competitieniveau van de
Nederlandse amateurclubs tegen het licht gehouden.

Op de algehele ranglijst neemt
Wittenhorst de 134e plek in
beslag. Met deze klassering hou
den de Horstenaren onder andere
Venlosche Boys, Groene Ster en
Unitas’59 achter zich. De jeugdaf
deling van RKSV Wittenhorst is in

de lijst Top 200 jeugd terechtge
komen op de 146e plek. Hiermee
houdt het grote verenigingen als
Hoogeveen, Berkum en Flevo Boys
achter zich.
Foto: Archieffoto

BEZORGERS
GEZOCHT!

Het bleef tot het einde spannend, maar het MC3-team van VC Set Up mocht zich na de laatste wedstrijd
dan eindelijk kampioen van de competitie noemen. Een waardige afsluiting van het kalenderjaar 2019,
waarin volgens de leiding iedere wedstrijd vol voor het kampioenschap werd gestreden.

In 2020 op
zoek naar een
(nieuwe) baan?
AB Werkt is dé werkspecialist op het gebied van agro, groenvoorziening, food, industrie en logistiek. Wij bieden méér dan zomaar
een baan en salaris. We denken met je mee over doorgroeimogelijkheden, opleidingen en kansen. Samen steken we graag de handen uit
de mouwen, op zoek naar een baan voor jou!

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Griendtsveen € 7,50
Sevenum rondom Steeg € 10,00

Set Up MC3 kampioen

bedragen per week

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

• Hoveniers en groenvoorzieners
• Heftruckchauffeurs
• Monteurs en technische medewerkers
• Operators
• Medewerkers tuinbouw en boomkwekerij
• Medewerkers veehouderij
• Chauffeurs (CE)
Interesse? Mail naar horst@ab-werkt.nl
• ..nog veel meer!
of bel/whatsapp op 06 - 55 41 51 70.
Check alle vacatures op
ab-werkt.nl en Facebook.

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.

e
iedereen fijn
Wij wensen n een top 2020!
feestdagen e

3 van de 4 slaagt!

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

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl

26

sport \ 1912

Duel in de laatste set verloren

Hovoc-dames nipt onderuit
Het eerste damesteam van VC Volt uit Haps reisde zaterdag 14 december af naar Horst om het tegen het
eerste damesteam van Hovoc op te nemen. Dit was de laatste wedstrijd voor 2019, waarbij Hovoc de punten
aan Volt moest geven.
De eerste set begon gelijk spannend
waarbij de teams tegen elkaar oplie
pen. Tot aan 6-6 liep het gelijkop
waarna Hovoc langzaam wat punten
pakte en Volt in een 16-9 achterstand
kwam te staan. Langzaam knokte Volt
zich terug om het gat te dichten, maar
niet genoeg. Hovoc won de set met
25-20. De start van set 2 verliep, van
uit Horster zijde, slordig. Door onno
dige persoonlijke fouten kwam Hovoc
tegen een 2-8 achterstand aan te
staan. Coach Bob Soberjé riep de
dames bijeen om de mindset te veran

deren. Helaas kwam er geen kentering
en won VC Volt deze set met 20-25.
De derde set moesten de dames echt
uit een ander vaatje tappen en gingen
ze vol overgave de set in. Beide teams
waren lang aan elkaar gewaagd en
bij een 19 gelijkstand had geen van
de teams de overhand. Het was een
dipje in het spel van Hovoc dat er voor
zorgde dat Volt er met de winst van
door kon gaan (20-25). In de vierde
set zetten de Hovoc-dames een tandje
bij. Dat gaf een ogenschijnlijke voor
sprong van 17-12, maar Volt knokte

zich knap terug tot de 18 gelijkstand.
Hovoc had geen marge voor fouten en
moest alle zeilen bijzetten. Het was
Fenne Lommen die bij de 22 gelijk een
prachtige serviceserie neerzette en
daarmee voor Hovoc de vierde set bin
nenhaalde. Ook in de vijfde set waren
beide teams aan elkaar gewaagd.
Tot de 10 punten ging het gelijk op.
Daarna wist Volt een kleine sprint in te
zetten en de vijfde set naar zich toe te
trekken met 12-15.
Tekst: volleybalvereniging Hovoc

Nieuwe collega’s
gezocht!
Verstappen advanced packaging
is een familiebedrijf opgericht in

•

pakkingen. Onze medewerkers
vertegenwoordigen onze manier
van werken en staan daarom
centraal in ons bedrijf. Persoonlijke ontwikkeling vinden wij
belangrijk om mensen te boeien
en te binden. De medewerkers
van Verstappen zijn oprecht,
nemen verantwoordelijkheid en

•

uitbreiding en aanvulling van
onze organisatie, zijn wij voor
verschillende afdelingen op
zoek naar extra teamplayers.
Spreekt je dit aan en wil je ons
team komen versterken? Kijk
dan eens naar onze vacatures!

Medewerker folieproductie
Als medewerker folieproductie zorg je ervoor dat de machines van de folieproductie door blijven lopen en dat de kwaliteit van de folie gecontroleerd
wordt.

steken graag de handen uit de
mouwen.
Verstappen maakt op dit moment
een gezonde groei door. Voor

Meewerkend teamleider folieproductie
In deze functie combineer je leidinggeven met meewerken. Je coacht de
medewerkers van je afdeling en zorgt dat de folieproductie door blijft lopen.

•

•

Inpakmedewerker
Je bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig en correct verpakken van onze
producten.

•

Medewerker technische dienst
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het technisch beheer en onderhoud van het machinepark.

•

Wittenhorst laat zich niet
verrassen en wint van Overloon
De voetbalmannen van RKsv Wittenhorst speelden op zondag
15 december een thuiswedstrijd tegen SSS’18 uit Overloon.
Horst won met 2-0.
Een wedstrijd spelen tegen een
lantaarndrager is altijd moeilijk.
Dit bleek ook uit te komen. Met veel
spelers achter de bal was het moei
lijk doorkomen voor Wittenhorst.
De Brabanders loerden op de coun
ter en met hun kop- en traptechniek
zijn ze altijd gevaarlijk. Wittenhorst
had vanaf het begin het heft in han
den, was de technisch betere ploeg.
De weg naar het doel was niet zo
moeilijk maar een opening vinden
daarentegen wel. SSS’18 kwam vlak
voor de pauze enkele malen gevaar
lijk opzetten, doelman Omvlee
stond op de juiste plaats. Doordat bij
Wittenhorst de passing niet secuur
genoeg was bleef de brilstand bij de
rust gehandhaafd.

vuldiger voor doelman Massop.
Zo wist hij een schot van Joost van
Rensch te keren. De druk van de
Horstenaren bleef aanhouden, het
doelpunt kon niet uitblijven. In de
60e minuut konden de suppor
ters juichen. Door de snelheid van
Jeffrey Rijkers, Joost van Rensch en
Marco Daniels kon laatstgenoemde
de verlossende 1-0 binnenschie
ten. Het bleef hierna toch oppassen
voor de Horster defensie. Toen in de
75e minuut de bevrijdende 2-0 viel.
Eerst schoot Joost van Rensch in een
goede positie op doel, de doelman
kon de bal niet voldoende pare
ren waarna de inkomende Marco
Daniels zijn tweede doelpunt kon
laten noteren, 2-0.

Niet uitblijven
Na de pauze verliet SSS’18 enigszins
hun defensieve tactiek. Wittenhorst
kwam met snelle aanvallen veel

Tekst: Piet Nabben,
voetbalvereniging RKsv Wittenhorst

Teamleider verkoop binnendienst
Als teamleider verkoop binnendienst ben je de coördinator van de afdelingen
verkoop, logistiek en productie. Je begeleidt medewerkers en zorgt dat
de administratieve en organisatorische werkzaamheden optimaal verlopen.

1979. Ons vak is het produceren
van duurzame kunststof ver-

Hekkensluiter verslagen

Technisch tekenaar
In deze functie verzorg je technische 2D en 3D tekeningen voor alle werktuigbouwkundige disciplines binnen onze organisatie.
Herken je jezelf in één van de bovenstaande profielschetsen? Stuur je
CV met motivatie naar personeel@verstappenpackaging.com t.a.v.
Mieke Verstappen of kijk op onze website www.verstappenpackaging.nl
voor meer informatie.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Han Friesen tekent bij

Wereldgoal helpt Kronenberg
langs Sporting ST
Kronenberg heeft op zondag 15 december in de vijfde klasse D met
3-0 gewonnen van Sporting ST. Door de zege gaat de ploeg van
trainer Rick Houben bovenaan in de tweede periode.
Het duel werd afgelopen zondag
gespeeld op het sportpark van
Sparta’18 in Sevenum. Voor de
Sevenummers stond een uitwed
strijd tegen Blerick op het pro
gramma. Aangezien Blerick de
wedstrijd per se op gras wilde
spelen, werd er niet uitgeweken
naar het sportpark in Sevenum.
Dat maakte de weg vrij voor
het affiche tussen Kronenberg
en Sporting ST. Bram Wijnhoven
bracht Kronenberg voor rust aan
de leiding. Niet veel later strafte
de aanvoerder op wonderschone
wijze balverlies van Sporting ST af.
Vanaf een meter of veertig schoot
Wijnhoven de bal over de verbou

wereerde Sporting-doelman Jules
Perry heen. Wijnhoven liet zien
zich nog altijd thuis te voelen op
het sportpark in Sevenum, waar hij
in het verleden lange tijd speelde.
Na rust vergrootte Quin Janssen
het leed voor Sporting door twin
tig minuten voor tijd de 3-0 aan
te tekenen. Toch was er na afloop
ook goed nieuws te melden uit het
Sporting-kamp: trainer Han Friesen
maakte bekend zijn contract met
één jaar te verlengen en volgend
jaar ook voor de groep te staan.
In Kronenberg is de Meterikse trai
ner Rick Houben juist bezig aan zijn
tweede en laatste seizoen bij die
club.

Verschillende prijzen

Ons Genoegen succesvol op LK
Vijf leden van vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst namen
zaterdag 14 en zondag 15 december deel aan de Limburgse
Kampioenschappen van de N.B.v.V., georganiseerd door de
Stichting Districtsshow Limburg. Deze vonden plaats in sporthal
De Sjirp in Nieuwstadt.

Verstappen advanced packaging • Broekveldweg 2 • 5961 NP Horst (NL)
+31 (0)77 398 47 76 • info@verstappenpackaging.com • www.verstappenpackaging.nl

Aan deze Districtsshow namen
behalve de vereniging uit Horst nog
34 vogelverenigingen uit geheel
Limburg deel. In totaal werden er
1.803 vogels tentoongesteld door
162 inzenders. Daarmee behoort
deze districtstentoonstelling tot de
grootste van Nederland. Van de

inzenders uit Horst behaalde
T. Alards 1 keer kampioen en 1 keer
brons, Fr. Schattevoet 1 keer kampi
oen, M. Verstraaten 3 keer kam
pioen en 1 keer zilver, G. van de
Lisdonk 1 keer zilver en J. Vullings 2
keer kampioen en 1 keer brons.

27

1912 \ sport

Volleybal

Afdeling korfbal

Twee kampioenteams
bij VC Trivia

SV Melderslo verliest strijd
om koppositie

Zowel VC Trivia MA1 als VC Trivia DS4 speelden op zaterdag 14 december een wedstrijd om het mogelijke
kampioenschap voor de eerste helft van het seizoen binnen te halen. VC Trivia MA1 speelde deze dag een
uitwedstrijd in de Dendron Sporthal tegen Hovoc en dames 4 speelde haar laatste thuiswedstrijd van het jaar
in de gymzaal van Hegelsom. Waar VC Trivia MA1 met een overtuigende zege het kampioenschap binnenhaalde, verloor dames 4 helaas haar wedstrijd, maar behaalden ook zij toch voldoende setpunten om zich tot
periodekampioen te mogen bekronen.

De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 15 december tegen Rooi 1 uit Sint-Oedenrode. De twee ploegen stonden
samen bovenaan voor de wedstrijd, na de verrassende winst van
SV Melderslo vorige week. SV Melderslo moest na zondag de koppositie helaas afstaan: de wedstrijd in sporthal De Berkel in Horst
werd met 14-17 verloren.
SV Melderslo kende geen erg geluk
kig begin. Na enkele minuten spe
len keek de thuisploeg al tegen een
0-3 achterstand aan. Daardoor liep
ze de gehele eerste helft achter de
feiten aan. Rooi was scherper in
de afronding dan SV Melderslo en
dat maakte terugkomen moeilijk.
Pas vlak voor rust was de achter
stand grotendeels weggewerkt.
Bij een stand van 9-10 gingen de
teams de rust in. Na rust lukte het
SV Melderslo niet om de achterstand
om te zetten in een voorsprong.
Rooi bleef de efficiëntere ploeg.
Het was niet zo dat SV Melderslo
geen mogelijkheden kreeg, er werd

gewoon niet zorgvuldig met de kan
sen omgesprongen. Van de scherpte
van vorige week was weinig meer
te zien. Bovendien was de bal vaak
na één schot al voor de speelsters
van Rooi, die met hun lengtevoor
deel veel afvang hadden. Toch bleef
SV Melderslo knokken en werd er
vechtlust getoond, maar het mocht
uiteindelijk niet baten. De wedstrijd
eindigde bij een stand van 14-17,
waarmee SV Melderslo de koppo
sitie inlevert aan Rooi en het moet
doen met een tweede plaats in de
Hoofdklasse.
Tekst: korfbalclub SV Melderslo

Wij gaan verbouwen, dus alles moet leeg!

dit seizoen in de derde klasse en staan
onder leiding van Theo van Rens.
In een spannende wedstrijd tegen
Accretos D2, de nummer 2 van de
poule, wisten zij net genoeg punten te
pakken om het kampioenschap binnen
te halen. Hoewel ze de wedstrijd met
2-3 verloren, waren de twee gewon
nen sets voldoende om na de derde
set een feestje te kunnen vieren.

*

Graag tot ziens bij:

*tenzij anders aangegeven

mogen noemen, want deze werd met
12-25 gewonnen. Met het kampioen
schap al in het hoofd, werd de laat
ste set toch nog wat spannend, maar
de meiden van VC Trivia hielden het
hoofd koel en wonnen de laatste set
ook met 21-25. Met twee punten los
van de nummer twee gaan de meiden
in het nieuwe jaar een nieuwe uitda
ging aan in de eerste klasse. Daarna
was het de beurt aan het vierde
damesteam van VC Trivia. Zij spelen
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Als eerste mochten de meisjes A1,
dit seizoen onder leiding van Ruud
Heringa, aantreden in de derby tegen
de meisjes A van Hovoc uit Horst.
Ze startten voorzichtig aan de wed
strijd, maar werkten hard om de set
toch binnen te halen. Dit lukte met
een stand van 19-25. De tweede
set werd door goede servicedruk en
mooie rally’s ook gewonnen met een
zelfde stand. De derde set liet zien
waarom de dames zich kampioenen

DAMESCOLLECTIE
2e artikel voor 1,- *
HERENCOLLECTIE
2e artikel halve prijs *
NACHTMODE
2e artikel halve prijs *
SCHOENEN
Kortingen tot 50%

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Tekst en beeld: volleybalclub Trivia

ONBEZORGD OP REIS MET... REISHUIS.NL

Tweede plaats ranglijst

VV Hegelsom wint
met rode kaart van Heijen
De voetbalmannen van Hegelsom hebben op zondag 15 december een sterke indruk gemaakt tegen directe
concurrent Heijen. In een soms grimmige wedstrijd werden de rood-blauwen zakelijk aan de kant gezet, 4-0.
Het team van trainer Math Joosten versterkt hiermee zijn tweede plaats in de ranglijst en sluit de eerste
seizoenshelft af met twee punten achterstand op koploper SV United.
Al na 4 minuten was het raak.
Een slimme vrije trap van Thom
Derks bracht Jordy Janssen in de gele
genheid om te schieten, 1-0. De toon
was gezet. Wat volgde was een serie
aan buitenspelmomenten aan beide
kanten van het veld. Dit zorgde direct
voor een grimmig sfeertje op en
naast het veld, omdat voornamelijk
de gasten uit Heijen het niet eens
waren met de beslissingen van het
arbitrageteam. Ditzelfde gold echter
voor de thuisploeg: in de 44e minuut
werd er door de scheidsrechter naar
de stip gewezen voor een penalty
voor Hegelsom, maar deze beslissing
werd na consulteren bij zijn assis
tent teniet gedaan. Protesten van
Hegelsom-spelers en staf brachten
hier geen verandering in.

Strijdplan
In de laatste seconden voor het rust
signaal volgde een rode kaart voor
Thom Derks na een harde charge op
het middenveld. Dit zorgde er in de
tweede helft voor dat de mannen
van Math Joosten het strijdplan aan
moesten passen. Op een gecontro
leerde manier probeerden de roodwitten het dominante voetbal uit de
eerste helft door te zetten. Zelfs met
een man-meer situatie kwam Heijen
er echter maar moeilijk aan te pas.
Ze creëerden weinig kansen en brach
ten weinig gevaar.

zestienmetergebied) en een aan
tal gele kaarten veranderden wei
nig aan het spelbeeld. Middels nóg
eenmaal Jordy Janssen (aanval uit
het boekje met Marc van Rens),
een eigen goal en een rake pingel
van Will Spreeuwenberg werd de
eindstand bepaald op 4-0. Waar de
stand mogelijk geflatteerd was,
heeft Heijen geen enkele aanspraak
gemaakt op een punt in Hegelsom.
Voor Hegelsom betekende het een
mooie generale repetitie voor de
eerstvolgende competitiewedstrijd na
de winterstop, op zondag 26 januari
tegen SV United.

BEZOEK VRIJBLIJVEND ONS REISCAFE!
Onze bekende informatiebijeenkomsten

Zo. 12 januari - 10:30 uur
Ma. 13 januari - 19:30 uur
Di. 14 januari 19:30 uur

De Leste Geulde • Noordsingel 75 Horst
De Schakel • Broeklaan 2 Reuver
Den Hoender • St. Ursulastraat 2 Venray

Meld u zich vooraf wel even aan via onderstaande telefoon of e-mail:
+31 (0)6 48 42 59 42 •

info@reishuis.nl

Uw begeleiders, Paul Janssen en Chi-Long Ho

Geflatteerd
Hegelsom voetbalde het vervolg van
de wedstrijd zakelijk uit. Een rode
kaart aan Heijen-zijde (hands in

Tekst: voetbalvereniging VV Hegelsom

BEKIJK ONZE REIZEN OP WWW.REISHUIS.NL
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Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

SVEB-trainer Claus Foederer verlengt contract
Het bestuur van SVEB en hoofdtrainer Claus Foederer hebben na goed overleg besloten ook volgend jaar met
elkaar door te gaan. Dit betekent dat Claus in het seizoen 2020-2021 voor het tweede jaar aan het roer staat
van de selectie van SVEB.

r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

Ter aanvulling op ons team
op de nieuwe locatie zoeken wij een:

m/v
ervaren
tandtechnicus

m/v
junior
tandtechnicus

balie-assistente

m/v

Bel voor meer informatie of een afspraak
na 17.00 uur met dhr. Rahimi 06 44 11 92 51

knowhow die in staat is het team voet
ballend beter te maken, wat zich uit in
de prima resultaten en een goed voor
uitzicht voor dit seizoen.”
Ook Claus is blij met de verlenging van
zijn contract: “In de gesprekken hebben

we gesproken over elkaars ambities en
elkaar hierin gevonden. Ik voel me op
mijn plek binnen deze club en er zit nog
veel rek in deze groep,” aldus Claus.
Tekst: voetbalvereniging SVEB

VC Set Up verliest van VC Bravo
Het eerste team van VC Set Up in Meerlo speelde zaterdag 14 december de laatste wedstrijd van dit jaar tegen
VC Bravo DS 1 uit Westerhoven. Dit seizoen werden alle thuiswedstrijden gewonnen maar VC Bravo mocht
niet onderschat worden. Bovendien was VC Set Up vanwege blessures weer niet compleet.

Tandprothetische
praktijk Persepolis
Wilhelminastraat 6a
Panningen
T: 077 30 71 620
www.persepolistand.nl

Martens Installaties B.V. in Beringe is gespecialiseerd
in CV installaties, loodgieterswerk, warmtepompen
en elektro installaties.

m/v
m/v

m/v

Leerlingmonteurs
Bedrijfsleider

Voor meer informatie over deze functies kunt bellen met
de volgende contactpersonen: Frits Joosten (06 515 808 99)
of Louis Pennings (06 532 427 58) of een mail sturen via
e-mailadres: info@martenssanitair.nl

www.martenssanitair.nl

vicefouten en persoonlijke fouten
met verdedigen werden gemaakt.
Ook aanvallen lukte niet goed door
een sterk blok van VC Bravo. Via 8-15
en 16-23 werd de set kansloos verlo
ren met 16-25.
De derde set was een kopie van de
tweede; een slecht begin en achter
stand van 4-6 en 6-11. VC Bravo was
te sterk voor de ploeg uit Meerlo die
nauwelijks aan aanvallen toekwam
en dan ook nog op een prima ver
dedigend VC Bravo stuitte. Via 15-20
werd ook deze set verloren met 18-25.
Het begin van de vierde set ging gelijk

op naar 6-7. VC Set Up kwam op een
kleine achterstand van twee punten
met 11-13 en kon die maar niet weg
werken. Het gaatje van twee punten
bleef tot 19-21. Ze kwam nog terug tot
23-24 maar verloor uiteindelijk met
23-25.
De eerste seizoenshelft wordt afgeslo
ten op een vierde plaats op de rang
lijst hoewel de punten dichtbij elkaar
liggen. Op zaterdag 11 januari speelt
de ploeg in Gennep tegen Flamingo’s
56.
Tekst: volleybalvereniging Set Up

De laatste wedstrijd van dit jaar stond zondag 15 december op het programma voor Oxalis 1. Celeritas/Avanti
uit Schijndel was thuis in zaal De Kruisweide de tegenstander.

m/v

CV monteurs

De start van de eerste set was goed
met een sterke servicereeks en voor
sprong van 7-1 die gehandhaafd werd
tot 11-6. VC Bravo kwam echter steeds
beter in de wedstrijd, kwam terug
tot 13-13 en drukte door waardoor
VC Set Up op achterstand kwam met
16-18. Maar door een sterke service
reeks werd de voorsprong herpakt met
20-18 en de set gewonnen met 25-21.
De tweede set startte VC Set Up niet
goed waardoor VC Bravo al snel op
een voorsprong van 3-10 kwam. VC Set
Up kon dit keer niet terugkomen met
een sterke servicereeks. Veel ser

Oxalis wint spannend duel van Celeritas/Avanti

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

Loodgieters

“Claus is dit jaar aan de slag gegaan
met een jonge gretige groep en heeft
laten zien hiervoor de juiste man te
zijn”, aldus Peter van Megen, bestuurs
lid Technische Zaken. “Met Claus heb
ben we een ervaren trainer met veel

Oxalis kwam hen vorig seizoen ook al
eens tegen en de dames uit Horst aan
de Maas lieten de punten toen liggen.
Het was dus belangrijk om de laatste
wedstrijd van dit jaar winnend af te
sluiten. Het werd een spannend duel
waarbij Oxalis in de tweede helft de
opgebouwde voorsprong wist vast te
houden en uiteindelijk won met 12-11.
Oxalis begon wat slordig aan de wed
strijd. Door het felle verdedigen van
Celeritas/Avanti kwamen de ballen in
het begin niet goed aan en daarom
duurde het een tijdje voordat er goede
kansen gecreëerd werden. Toch wist
Oxalis als eerste in de wedstrijd de
korf te vinden en stond ze na 5 minu
ten spelen op een 1-0 voorsprong.
De tegenstander had hier snel ant

woord op en een minuut later stond
het weer gelijk. Het bleef de eer
ste helft gelijk opgaan en er werden
fysieke duels uitgevochten. Oxalis ging
met een gelijkspel van 5-5 de rust in.
Trainer/coach Jan Wielink gaf aan dat
het belangrijk was om de aanval
len rustig uit te blijven spelen en de
goede kansen te zoeken. Ook was het
belangrijk om de duels fel aan te blij
ven gaan.

Voorsprong
De dames van Oxalis begonnen
sterk aan de tweede helft en wis
ten al snel de voorsprong uit te brei
den naar twee doelpunten verschil.
Toch bleef ook Celeritas/Avanti scoren
en wist ze hierdoor dichtbij te blijven.

Verdedigend stond Celeritas/Avanti
er heel dicht en fel op, maar Oxalis
bleef heel rustig de juiste kansen zoe
ken. De dames uit Horst aan de Maas
hielden de voorsprong gedurende de
tweede helft vast, maar ze maak
ten het in de laatste minuut nog erg
spannend. Met 12-11 op het score
bord, wisten ze het goed uit te spe
len. Toen het laatste fluitsignaal klonk
waren de twee punten binnen. Na vier
wedstrijden gespeeld te hebben in de
overgangsklasse, behoudt Oxalis de
aansluiting met de koplopers, al ligt
nog alles dicht bij elkaar.

Tekst: korfbalvereniging Oxalis
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Griendtsveen

70-jarig jubileum vrouwen
beweging St. Catharina
Vrouwenbeweging St. Catharina uit Griendtsveen viert op zondag
5 januari haar zeventig-jarig jubileum met een speciale mis in de
kerk. Aan het eind van de dienst wordt een aantal jubilarissen
gehuldigd. De kerkmis begint om 10.30 uur.
De vrouwenbeweging werd opge
richt in 1950 onder de naam
Rooms Katholieke Boerinnenbond
H. Catharina. Bij de oprichting had
de club 67 leden en momenteel
leeft de vrouwenbeweging voort
op 53 leden. Jaarlijks organiseert
St. Catharina verschillende acti

viteiten als sprekers, proeverijen,
theaterbezoeken en verschillende
lezingen over medisch, maar ook
informatief. De beweging pro
beert ook ieder jaar iemand uit
Griendtsveen een avond te laten
verzorgen.

Wafelactie KJEM
De vrijwilligers van de Kronenbergse Jongens En Meisjes (KJEM)
bakken op woensdag 18 december wafels voor haar wafelactie.
De traditionele eindejaarsactie is enkele jaren geleden opgezet.
Leden gaan huis-aan-huis wafels
verkopen in de oude gemeente
Sevenum. Met deze actie kan de
KJEM bijvoorbeeld het (klein) onder
houd en de vele kamp- en spel
materialen bekostigen, zonder de
contributie aanzienlijk te moeten

verhogen. Dit jaar is voor het eerst
gekozen om in Kronenberg zelf met
een bestelformulier langs de deu
ren te gaan. De wafels kunnen voor
kerst bezorgd worden waarna ze op
zaterdag 28 december alleen nog in
Evertsoord en Sevenum verkopen.

Happy Hotdogs winnen
Liedjesmatinee Hegelsom
De Happy Hotdogs hebben het Liedjesmatinee van carnavalsvereniging D’n Tuutekop in Hegelsom
gewonnen. Het Liedjesmatinee werd gehouden in Zaal Debije. In de volwassen categorie waren zeven
deelnemers. Bij de jeugdwaren er drie deelnemers: de Fitgirls waren met acht meiden, Teuntje, Ize en
Lynn als trio en de Power Kuukes met zes meiden. Uiteindelijk won de De Power Kuukes het
Liedjesmatinee bij de jeugd. / Beeld: Marcel Hakvoort

Vogelwerkgroep ‘t Hökske

Kerstwandeling door
de Mariapeel
Vogelwerkgroep ’t Hökske organiseert op tweede kerstdag, donderdag 26 december, een wandeling in de Mariapeel in Everstoord.
Tijdens deze traditiegetrouwe tocht staan de veranderingen in het
natuurgebied centraal.

Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in horizontale en verticale transporten met de
inzet van verreikers, vrachtwagen, mini-kranen en autolaadkranen.
Scheepens werkt met hun klanten in vrijwel alle sectoren van de bouwwereld:
• agrarische en industriële sector;
• woningbouw en utiliteitsector;
• staalbouw en petrochemische sector.
Ons bedrijf is gelegen in het centraal gelegen Ysselsteyn met een werkgebied
tussen Nijmegen, Roermond en Tilburg. Scheepens Verreikers is een jonge en
creatieve organisatie en werkt met een gedreven en ambitieus team.
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een

MACHINIST/CHAUFFEUR
voor werkzaamheden in de asbestsanering/bouw (40 uur p/w)

Aan het eind van de Zwarteplakweg
in America wordt er verzameld
om 09.00 uur. De tocht zal onge
veer anderhalf tot twee uur duren.
Na afloop kunnen de deelnemers
zich opwarmen bij de open haard in
de daar aanwezige jachthut, waar
koffie, thee en glühwein klaarstaat.
De wandeling in de Mariapeel gaat
soms over moeilijk begaanbaar ter
rein. Daarnaast kondigt ’t Hökske

ook haar 25-jarig jubileum aan.
Deze wordt gehouden op maan
dag 20 januari in horecacentrum
De Sevewaeg in Sevenum vanaf
20.00 uur. Dan wordt een lezing
gehouden over de Rode Wouw
door wouwenexpert Stef van Rijn.
Ook wordt het fotoboek ‘25 jaor
musse kieke’ gepresenteerd en is er
een presentatie te zien over 25 jaar
vogelwerkgroep ’t Hökske.

Functie-eisen:
• bereid om studies te volgen binnen de organisatie;
• vrachtwagenrijbewijs is een pre (of het behalen hiervan);
• ben jij gemotiveerd, vakbekwaam en kun je goed zelfstandig werken?
• Heb je het idee dat je uitgeleerd bent in je huidige functie of heb je zin in iets nieuws?
• Vind jij het een uitdaging om een bijdrage te leveren aan het verder
professionaliseren van een dynamisch bedrijf en jezelf daarmee verder te
ontwikkelen als chauffeur/machinist?
Neem dan contact op met Dirk Scheepens
Tel: 06 45 49 02 96 of info@scheepens-verreikers.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf kunt u terecht op onze website:
www.scheepens-verreikers.nl of op onze facebookpagina.
Scheepens Verreikers • Rouwkuilenweg 27 Ysselsteyn • Tel: 06 45 49 02 96
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Bibliotheek Horst

Workshop muziektherapie
Muziektherapeut Mai van der Beele verzorgt op woensdag 12 februari in de bibliotheek in Horst een workshop. Deze zal gaan over hoe muziektherapie werkt. Van der Beele werkt in haar praktijk met kinderen en
jongeren met uiteenlopende hulpvragen.
Volgens onderzoek haalt muziek je
uit de dagelijkse drukte. Muziek kan
je helpen om te laten horen hoe je je
voelt. Daarnaast zorgt het voor ont

spanning en plezier. Van der Beele zal
deze punten onder andere aansnijden
tijdens haar workshop. Rond het tijd
stip van 19.30 uur zal de presentatie

beginnen, inloop is vanaf 19.15 uur.
Rond 21.30 uur is het afgelopen.

Presentatie Ghana-reis
in Sevewaeg
De Sevenummers Emiel Jakobs en Peter Nellen verzorgen op
zondag 29 december een presentatie over een reis die zij hebben
afgelegd in Ghana. In oktober en november vond deze reis plaats
voor stichting Vrienden van Christopher.

Activiteiten in De Locht
In Openluchtmuseum de Locht in Melderslo zijn op zondag 22 december verschillende activiteiten. Zo zijn de
smeden actief. Ook zijn de stroopmakers bezig in de stroopmakerij.
Kinderen mogen zelf een kerstboom
pje van natuurlijke materialen maken
en mogen deze na afloop mee naar
huis nemen. In de kapel op het ter

rein van De Locht speelt van 14.00 tot
16.00 uur het ensemble Flauti e Cordi.
Door een combinatie van instru
menten en muziekstijlen wordt een

programma vol afwisseling aangebo
den. Volksmuziek uit diverse landen
staat daarbij centraal. Het museum is
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar personen voor de functies van:

CHAUFFEUR (LOCATIE GRUBBENVORST)
Doel van de functie:
In deze fulltime functie lever je onze producten bij onze afnemers in Nederland, België en
Duitsland. Je werkt vooral overdag, en niet één dag zal er hetzelfde uit zien.
Competenties en vaardigheden:
•
Je bent in het bezit van rijbewijzen B,C en E.
•
Je hebt een flexibele instelling.

LOGISTIEK VOORMAN (LOCATIE GRUBBENVORST)
Doel van de functie:
In deze fulltime functie stuur je een team aan van negen heftruckchauffeurs. Je houdt
toezicht en controle op de werkzaamheden op de werkvloer en zorgt ervoor dat er op
een veilige en efficiënte manier met onze producten wordt gewerkt.
Competenties en vaardigheden:
•
Je beschikt over MBO werk- en denkniveau;
•
Je bent in het bezit van een heftruckcertificaat;
•
Je hebt ervaring met een leidinggevende functie;
•
Je hebt een flexibele instelling;
•
Je werkt gestructureerd en weet goed overzicht te houden;
•
Je hebt goede communicatieve vaardigheden, ook onder tijdsdruk.
Durf jij één van deze fulltime uitdagingen aan? Dan hebben wij als werkgever veel te
bieden. Zo hechten wij waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en stimuleren wij
eigen inbreng en vrijheid om de functie verder vorm te geven. Een goede sfeer en
samenwerking staan bij ons hoog in het vaandel, met als resultaat dat mensen met plezier
presteren!

De presentatie is in de RazenTru kamer in horecacentrum
De Sevewaeg in Sevenum.
Het begint om 19.30 uur. Vrienden
van Christopher verzorgt sinds 1999
reizen naar het noordoosten van
Ghana. De stichting ondersteunt
boomplantprojecten in deze regio.
De reis van Emiel en Peter had
meerdere doelen. Onder andere

het weerzien van een gastge
zin waar Emiel vier jaar geleden
logeerde. Met foto’s, filmmateri
aal en een verhaal delen Emiel en
Peter hun verhalen. Daarnaast zijn
er Ghanese jasjes te koop en wor
den er ook andere lokale producten
verkocht. Hiermee worden verschil
lende projecten gesteund in Ghana.

Zeven Venlonaren

The Rumours Project in
De Wingerd
The Rumours Project treedt op zaterdagavond 21 december op in
De Wingerd in Sevenum. Zeven Venlonaren brengen dan hits van
Fleetwood Macs album Rumours ten gehore. Het is één van de best
verkochte albums aller tijden.

Je motivatie en C.V. kun je sturen naar; aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl
Voor meer informatie kun je bellen met Hugo Buitelaar: 06-14797000.
Meer informatie over onze organisatie vind je op; www.kekkila-bvb.com / www.bvbsubstrates.com

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste
leveranciers en producenten van substraten.
Met eigen merken en als private label
producent zijn wij expert als het gaat om
het produceren en leveren van substraten
voor alles wat groeit en bloeit, zowel voor
consumenten als voor professionele kwekers en
telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar ervaring
en leveren onze producten aan meer dan 80
landen. We werken met meer dan 500 mensen in
Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, Estland en
Spanje aan het optimaal beleveren van onze klanten.

bvb-substrates.com / kekkila-bvb.com

De zeven Venlonaren spelen hits
als Go Your Own Way, Don’t Stop
en Dreams. The Rumours Project
speelt het album integraal, aan
gevuld met een ‘best off’ uit het

overige repertoire van Fleetwood
Mac. Het optreden is in het thema
van SundayFolk &more en vorig
jaar stond deze band ook al in
De Wingerd.
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Mooder Nel & Co winnaar
Grubbenvorster Kwis
Mooder Nel & Co is de winnaar van de tweede Grubbenvorster
Kwis. Dat werd op zaterdag 14 december bekendgemaakt. Van de
55 teams waren zij het beste. De Kwis werd op zaterdag 30 november gehouden.

En dat is drie!
Vriendengroep NGG, wat staat voor Noeit Gaar Genog, kroonde zich voor de derde maal op rij tot winnaar
van Zaerum Kwist. De dorpsquiz werd in 2017 voor de eerste keer georganiseerd. Dit jaar vond de quiz
plaats op zaterdag 16 november. Op zaterdag 14 december kreeg de vriendengroep de prijs uitgereikt.

Experts vertellen

LGOG Kring Ter Horst organiseert een cursus glaskunst. Op drie dinsdagavonden vertellen twee experts
meer over de Limburgse glaskunst.
gotiek en de renaissance een tweede
leven beleefde. Op de tweede avond,
dinsdag 4 februari, komt kunsthistorica
Mariëtte Paris-Vankan aan het woord
over de wederopbouw van de glas
kunst in de negentiende eeuw onder
invloed van atelier Nicolas tot aan
de Tweede Wereldoorlog. Zij neemt

in café Stammineke 2.0 bespra
ken Glenn Seelen en Pim Bergs
de leukste en moeilijkste vragen.
Daarnaast werden de leukste,
door de teams ingezonden, film
pjes en foto’s getoond. Volgend jaar
vindt er weer een Grubbenvorster
Kwis plaats, deze wordt gehouden
op zaterdag 21 november.

Nieuwjaarsconcert Meterik

Cursus glaskunst LGOG
Tijdens de eerste avond, op dins
dag 21 januari, vertelt Gerard van de
Garde, beheerder van het Historiehuis
in Roermond, meer over civiel glas (of
‘kleinglas’). Dit zijn medaillons met
kleinschalige, in één ruitje geschil
derde voorstellingen, waarin de kunst
van tekenaars en graveurs uit de

In totaal deden ruim 750 deel
nemers, verdeeld over 55 team,
mee aan de Grubbenvorster Kwis.
In totaal is dat ongeveer 15 pro
cent van alle Grubbenvorsternaren.
De Kwis is door stichting
GewoënGrubbevors in het leven
geroepen om de onderlinge ver
bondenheid in het dorp te verster
ken. Tijdens de uitslagenavond

ook de afsluitende avond, op dins
dag 11 februari, voor haar rekening.
Dan staat de monumentale glaskunst
na de Tweede Wereldoorlog centraal.
De cursus vindt plaats in Museum
De Kantfabriek in Horst. Aanmelding is
mogelijk tot 11 januari via
secretariaat@lgogterhorst.nl

Fanfare Concordia en zangvereniging Meriko brengen op zaterdag
4 januari een gezamenlijk nieuwjaarsconcert. Dit concert vindt
plaats in MFC de Meulewiek in Meterik.
Het traditionele nieuwjaarsconcert
van beide verenigingen heeft dit
jaar een Frans tintje. Het concert
begint om 19.30 uur. De deuren van

de zaal zijn vanaf 19.00 uur open
en de toegang tot het nieuwjaars
concert is gratis.

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

St. Jansstraat 5
Edelstenen
5964 AA Meterik
Meterik
Tel: 077-2300015
077-3526885
Etherische
oliën

Salon
Winkel
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten
s à 10 ml
Salon
Edelstenen
Set van 2 spray
Winkel (E
ulp)
erste Holiën
rra Etherische
Te
Boeken Bloesem in
g
erm remedies
h
sc
e
B
n
e
Sieraden Schüssler celzouten
• Om in de mond

Open:
t/m vrijdag 10.00 - 18.00
ayen
te sprdinsdag
nktasje,- 16.00
zaterdag
• In gesche10.00
incl. beschrijving

Horster Mannenkoor trapt jubileum af
Het Horster Mannenkoor heeft de aftrap genomen voor haar jubileumjaar met een concert in de
St. Odakerk in Melderslo zaterdag 14 december. Samen met Vocaal Ensemble Quint uit Venlo en het
Mosa Saxofoonkwartet uit Maastricht heeft het koor onder leiding van dirigent Tim Schulteis de bezoekers al in de kersstemming gebracht. Het concert werd verder opgeluisterd door het orgelspel van
Arno Kerkhof. / Beeld: Pieter Jakobs

van € 19,75 voor

€14,80

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
16.0
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Agenda t/m 03 januari 2020

zo
22
12

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

Opening expositie Het geheim van
de Smidse ontrafeld

Swingparty
Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Tijd: 11.00-19.00 uur
Organisatie: DC Stammi & Events
Locatie: Café Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Top 2000 Live

Bierpongtoernooi

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

Tijd: 16.30 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Kerstmarkt

Merry Kwismas Diner

The Big Christmans Party

Tijd: 18.00-21.00 uur
Locatie: De Baersdonck Grubbenvorst

Tijd: 19.00-22.30 uur
Organisatie: Dagje Horst aan de Maas en Liesbeth’s
Grand Café
Locatie: Liesbeth’s Grand Café Horst

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Blok 10 Horst

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Decembercantus
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Oktobercantus
Locatie: Sportpark SV Kronenberg Kronenberg

Decembertconcert
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Joep’s Kapel
Locatie: Aan de Molenberg Broekhuizen

za
21
12

23e Open Grubbenvorsts darts
toernooi

2000 Pubquiz
ma Top
Tijd: 20.00 uur
23 Locatie: Liesbeth’s Grand Café Horst
12
di Kerstavond
20.00 uur
24 Tijd:
Locatie: OJC Canix Lottum
12

do
26
12

Kerstworkout
Tijd: 09.30 uur
Organisatie: OXIGYM
Locatie: strand Kasteelse Bossen Horst

Kasteelloop
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray
Locatie: Kasteelse Bossen Horst

Optreden Full Link

Optreden Gerrit Christiaens

Kerstdiner

Tijd: 23.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 10.30-17.00 uur
Locatie: Huis van de Wijk en de hal van basisschool
De Twister Horst

Ketenvoetbaltoernooi

Kerstavond Party

Kersttoernooi 2019

Tijd: 10.00-16.00 uur
Organisatie: Jongerenwerk Horst aan de Maas
Locatie: Kruisweide Sevenum

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: DC Boëms Jeu
Locatie: Café Boëms Jeu America

Kerstconcert

Kerstavond Pubquiz

Darttoernooi

Tijd: 19.00 uur
Locatie: St. Hubertuskerk Hegelsom

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Gaellus Tienray

Tijd: 16.30 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Kerst in OJC Gaellus

Optreden Boys from Country Hell

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Gaellus Tienray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Muziekcafé de Buun Horst

Croestaler Schneefest

Christmas Festival

Holy Shit

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café Croes Moeke Sevenum

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café Croes Moeke Sevenum

Tijd: 22.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Adventsconcert
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Gemengde Zangvereniging Le Rossignol
Locatie: Smetenhof Lottum

wo
25
12

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

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

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

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

Wij zijn gesloten van 25 december t/m 1 januari

December: elke zondag = koopzondag

* Vraag naar de voorwaarden

vr
20
12
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Winterwandeling

Hôrster Kwis

OJC Niks Nieuwjaarsdisco

Tijd: 12.30-14.00 uur
Organisatie: SV Kronenberg
Locatie: start sportpark De Heesbergen Kronenberg

Tijd: 18.00-23.00 uur
Locatie: Horst

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Kerstwandeling

Optreden Plork en de Aannemers

Oude en Nieuw Party

Tijd: 18.00-19.30 uur
Organisatie: Landschap Horst aan de Maas
Locatie: vanaf Kasteel Huys ter Horst Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum

Lempkestoch

Optreden Stone Solid

Tijd: 18.00-20.30 uur
Organisatie: Wandelvierdaagse De-4 Grubbenvorst
en Gewoën Grubbenvors
Locatie: Pastoor Vullinghsplein, Grubbenvorst

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé de Buun Horst

Popquiz

SpikSplinter Nieuwjaar XXL
Tijd: 00.15-05.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Open dag Rozenhof

Nieuwjaarsknaller

Tijd: 14.00-19.30 uur
Locatie: Rozenhof Lottum

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum

Filmmarathon

Speciaalbieravond

Aftrap Jubileumjaar

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Tijd: 16.30 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 18.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Pubquiz

Presentatie Ghana-reis

Nieuwjaarsborrel

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Emiel Jakobs en Peter Nellen
Locatie: Razen-Tru kamer, Sevewaeg Sevenum

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Sevewaeg Sevenum

Dag van de Popquiz
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café ‘t Tunneke Melderslo

za
28
12

zo
29
12

wo
01
01

ma Oliebollenactie
vanaf 17.00 uur
30 Tijd:
Organisatie: carnavalsvereniging De Meulewiekers
12 Locatie: Meterik

Mannenbingo

Crazy Bingo

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Eetcafé Bej Ber

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Dagje Horst aan de Maas en Liesbeth’s
Grand Café
Locatie: Liesbeth’s Grand Café Horst

Open dag Rozenhof

Tafelvoetbaltoernooi

Tijd: 14.00-19.30 uur
Locatie: Rozenhof Lottum

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Risk- en Catanavond
Tijd: 18.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

di
31
12

Horster Mannenkoor
Meets, Zingt & Swingt!
Wij bedanken alle sponsoren en vrienden van het
Horster Mannenkoor voor hun jaarlijkse bijdrage.
Mede hierdoor kunnen we twee concerten
organiseren:
het winterconcert jl. zaterdag te Melderslo en
het jubileumconcert op zaterdag 18 april 2020
in het Dendron College.

New Years Ball
Tijd: 21.00 uur
Organisatie: De Lange Horst
Locatie: Mèrthal Horst

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

Koopzondag 22 en 29 december

2 paar
voor € 1,e

Wij nodigen iedereen nu al
uit voor dit unieke concert in
het nieuwe jaar!
Wij wensen u
een muzikaal 2020 toe!

www.horstermannenkoor.nl

schoenmode

*

*met uitzondering van de nieuwe en standaard collectie

vr
27
12

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

Verschillende groepen

Kerstconcert in
Hegelsom

America
dinsdag
woensdag
zondag

In de Sint-Hubertuskerk in Hegelsom wordt op zaterdag 21 december een kerstconcert gegeven. Tijdens deze avond treden verschillende groepen en artiesten op.
Kerstliederen worden gezongen
door zangvereniging Egelsheim
en Vocal Group Happy Sound.
Een aantal jeugdleden, onder lei
ding van Anusia Witte, en koper
ensemble van muziekvereniging
St. Hubertus laat muzikale klanken
horen. Egelsheim en Happy Sound
worden begeleidt door pianiste

zondag
dinsdag
woensdag

Heilige mis
Nachtmis
Hoogmis

10.30
20.30
10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

11.00

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

Filmavond OoijenWanssum

Hegelsom
dinsdag
donderdag
zondag

Projectbureau Ooijen-Wanssum organiseert in januari een aantal
filmavonden over de ontwikkelingen in het gebied. Op dinsdag 14
januari is de film te zien in Broekhuizen.

Woorddienst
Com.dienst
Heilige mis
Heilige mis

18.00
22.30
10.30
09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

zaamheden in het projectgebied
afgerond. De filmavonden vinden
plaats op woensdag 8 januari
om 19.30 uur in Blitterswijck en
dinsdag 14 januari om 19.30 uur
in Broekhuizen. Deelname aan
de avond is kosteloos, maar vol
is vol. Aanmelden kan via info@
ooijen-wanssum.nl, na aanmel
ding wordt de locatie bekendge
maakt.

woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Gebedsdienst
Gebedsdienst
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

zondag

Apotheek
Heilige mis

09.00

Meerlo
zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

dinsdag
Heilige mis
18.30
zaterdag
Heilige mis
17.30
woensdag
Heilige mis
09.30
		

Meterik
dinsdag

Griendtsveen

Ontwikkelingen

Tijdens de avonden wordt het
publiek meegenomen op een
reis door de ontwikkelingen
in de afgelopen jaren en ver
telt het bureau wat er nog in
het gebied staat te gebeuren.
In november 2017 is de eerste
schop voor de werkzaamheden
van Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum in de grond gegaan.
Als alles volgens planning ver
loopt zijn over een jaar de werk

Lottum
Kindje Wiegen 16.30
Gezinsis
17.30
Heilige mis
11.00
Heilige mis
11.00

Broekhuizen

Ludmila Seroo-Ferroni. Jacqueline
Huijs vertelt de aanwezigen de
avond door. De dirigenten zijn
John Wauben en Nancy Meijer.
Voor Meijer is het haar eerste
optreden met Happy Sound in
Hegelsom. Na deze kerstmis volgt
er een gezellig samenzijn in café
Debije.

Medische zorg

21 t/m 27 december

Kindje wiegen 18.30
Nachtmis
20.00
Poolse mis
24.00
woensdag
Heilige mis
09.30
zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

Sevenum

dinsdag
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
14.30
17.00
11.00
10.30
18.30

Kronenberg

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

De Schuilplaats
zondag

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

zondag

11.00

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

MARC
E

L

zondag
NICO
LE

HE

IE
NR

RO
Y

PE

Y
HA
TER

RO
E

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

Tandarts

23 t/m 26 december 2019

09.30

Meterik

Swolgen

zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

18.00
10.30
18.30
18.00
10.30
18.30
18.30

Spoedgevallendienst

donderdag
vrijdag

L

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

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

De Schuilplaats
zondag

Heilige mis

ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via 077 477 97 77
horstaandemaas.nl/gebiedsteam

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Lottum

09.00

Priesternoodnummer
ontwerpen van ruimte

zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Kronenberg

zondag

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

11.00

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

(alleen na telefonische afspraak)

19.15

Hegelsom
Heilige mis

Venray

20 t/m 22 december 2019

Grubbenvorst

zondag

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

zaterdag
Heilige mis
17.30
donderdag
Rozenkrans
17.30
		

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

LEI

É

Heilige mis

(alleen na telefonische afspraak)

Melderslo

Griendtsveen
TOM

G

Heilige mis

Huisartsenpost

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

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

Gemeente Horst aan de Maas

Meerlo
Heilige mis

Apotheek Maasdorpen

Gebiedsteams

28 december t/m 3 januari
America

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

Venlo

zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		
zaterdag
zondag
maandag

Apotheek Horst

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

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

Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
0478 58 66 05
Tandartspraktijk Hamminga
Jan Poelsweg 1d, Ysselsteyn
0478 54 14 93

27 t/m 29 december 2019
Tandheelkunde Venray
Buitenlust 27c, Venray
0478 82 02 21

30 december t/m 2 januari 2020
Tiptoptand, Mgr. Joostenstraat
27-29, Grubbenvorst
077 327 00 97

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44
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HadM800 bedankt al haar sponsors
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Fondsen en sponsoren

Historie Horster smid in expositie
Hoofd sponsoren

In het kader van HadM800 en
het 10-jarig bestaan van museum de Kantfabriek wordt een
nieuwe verdieping in gebruik
genomen met een permanente
archeologische expositie, die het
verhaal vertelt van de Smidse
in Horst.

Mediapartner

Diamant sponsoren

die als afval ontstaan bij het
smeden van ijzeren voorwerpen.
Dit wijst erop dat er een smederij
oftewel smidse heeft gestaan,
waar ijzeren gereedschap,
landbouwwerktuigen en andere
gebruiksvoorwerpen werden gemaakt. De expositie toont hoe deze
Horster smid leefde en werkte.

Ter voorbereiding op nieuwbouw
in hartje Horst werd op de hoek
Expositie Kantfabriek is open
van de Veemarkt en het Wilhelmi- vanaf 21 december.
naplein archeologisch onderzoek
gedaan en bleek daar in de 12e
eeuw al een houten huis gestaan
te hebben. Grote hoeveelheden
smeedslakken werden gevonden,

Goud sponsoren

Sprekende Tuin over naar 2020
Op de valreep van 2019 - 2020
worden alle acht Sprekende
Tuinen, die tot nu dwars door
de hele gemeente verspreid te
vinden waren, op één locatie
bijeengebracht.

Zilver sponsoren

Brons sponsoren

Vrienden van Horst aan de Maas 800
• ’t Nest
Kinderopvang
• Abb Growers
• ABC Hekwerk
• Actuelle haarmode
• Archery
Service Center
• ARCO
• A-Z barbeque
• Bob Noten
Uitvaartbegeleiding
• Clevers Ijssalon
• Coenders Lottum
• Cuppen Logistics
• De 3 Vrouwen
• Fysiotherapie
Westsingel
• Gasterij Bergerbaan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hang On
ophangsystemen
Hayberries B.V.
Herberg
de Morgenstond
Hotraco Group
Interchalet
Jeurissen
Zonweringen
JSB Horst
Kafra Housing
Kasteel Ooijen
Liesbeths
Grand Café
Martens Asperges
Munckhof Group
Munckhof Fruit Tech
Innovators

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Munckhof
service center
OTTO Workforce
Passi Horst
Rendiz
Theunissen
Dakbedekkingen
Van Berko elektro
Verhaag
Afbouwsystemen
Sevenum
VTI Horst
Welkoop
Sevenum
Westburg
Wijnen Square Crops
Work & Stay

Liefst 240 tekstborden waarop
spreekwoorden en gezegden
worden uitgelegd, vormen in de
Kasteelse Bossen in de Tuin van
de drie Gratiën als het ware een
sierlijk aangelegd kerkhof, maar
dan een waar taal levend wordt
gehouden.

amusant. Een glimlach volgt vaak
als blijkt hoe beeldend sommige
uitdrukkingen iets zeggen over het
leven van onze voorouders.
Deze Sprekende Tuin is te bezoeken
totdat in de lente de borden worden geplaatst langs verschillende
wandelroutes in de gemeente door
Stichting Landschap Horst aan de
Maas.
Tuin van de drie Gratiën
Achter kasteelruïne / ingang
Venrayseweg

Spiegel van alledaagse leven
van toen
Gezegden en spreekwoorden
ontstaan door de eeuwen in het
alledaagse leven van iedere dag
en vertellen daarmee dus iets over
het leven van toen. Deze Sprekende tuin is leerzaam en tegelijk

Vrijwilligers, dankjewel!
Alle vrijwilligers bedankt voor de inzet!!!
Jullie zijn het die met ons Horst aan de Maas 800 vorm hebben
gegeven. Horst aan de Maas 800... dat zijn we met z’n allen!
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