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HALLO in Bethlehem
Maria, Jozef en hun pasgeboren kindje verwelkomden op zaterdag 17 december de herders, drie koningen en de engel bij een stal in Bethlehem. Daar poseerden zij
gezamenlijk met de HALLO. Leden van de werkgroep Lèvende Kèrsstâl brachten ook dit jaar weer hun spel bij het atrium van de Lambertuskerk in Horst.

Geen vuurwerkvrije zones
Gemiddeld een op de vijf gemeenten stelt dit jaar een vuurwerkvrije zone in tijdens de jaarwisseling. In zo’n
gebied mag geen vuurwerk worden afgestoken. Horst aan de Maas kent geen vuurwerkvrije zones.

Varkenshaas

gemeente waar dit wel is.”
hebben wij geconcludeerd dat er geen
Vuurwerkvrije zones worden bij
Lees op pagina 16 meer over het
behoefte is aan zo’n zone. Overigens
voorbeeld ingesteld rondom verzor
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
is er in Limburg bijna geen enkele
gingstehuizen en scholen. Een onder
Meld u aan voor de informatieavond op 2 november 2016
zoek van TipHorstaandeMaas.nl onder
via: sponsoractiepluslucassen@gmail.com
lezers van dit blad wijst uit dat 53 pro
500 gram
cent van
de inwoners
van Horst
Locatie PLUS Lucassen,
aanvang
20:00
uur.aan
de Maas ervoor pleit dat in elk dorp in
Deze week
Horst aan de Maas een gebied wordt
aangewezen waar geen vuurwerk
mag worden afgestoken. Toch heeft de
zegels
gemeente besloten dat mensen overal
N
E
hun pijlen en rotjes mogen gebruiken.
ASS
LUC
S
Een woordvoerder van de gemeente
PLU
4.50
IE
verklaart: “Wij hebben eerder onder
ACT
PLUS
houdbare
R
O
zoek gedaan naar het al dan niet instel
NS
S PO
halfvolle melk 6x 1l
Sevenum
len van een vuurwerkvrije zone. Daar
actie is geldig van zondag 18 t/m zaterdag 24 december 2016
Horsterweg 64
is ook de politie bij betrokken geweest.
Kijk voor een overzicht van de deelnemende clubs op plus.nl
Uit de resultaten van dat onderzoek

culinair

499
Openingstijden Feestdagen

24 December: Tot 18:00 uur
1e Kerstdag: Gesloten
2e Kerstdag: 10:00 -17:00 uur
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Mimi Clabbers weg bij SIHAM

‘Mijn afscheid was echt grandioos’
Stimulatie Integratie Horst aan de Maas (SIHAM) heeft woensdag
14 december afscheid genomen van Mimi Clabbers (74). Ze verhuist
binnenkort naar Gelderland en kan daardoor haar werkzaamheden niet
voortzetten.
Mimi kan zich de eerste persoon
die ze in Horst aan de Maas bege
leidde nog goed voor de geest halen.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum (2 stuks)
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Niels van Rens, Teun Stiphout,
Anke Verbeek en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

media
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

“Ze had een keer iets getekend, maar
wist totaal niet wat het inhield. Het
bleek uiteindelijk een petitie van een
politieke partij te zijn. Ik vertelde haar
dat ze nooit iets moest tekenen als ze
niet wist waarvoor. Toen moest ze een
contract tekenen bij de gemeente, en
dat weigerde ze,” lacht ze. “Ze zei dat
ze niets ging tekenen omdat het onbe
kend was en Mimi dat verteld had.”

De man
ging altijd mee
In de jaren ’60 begon Mimi
Clabbers bij de vreemdelingenpolitie
in Nijmegen. Vervolgens verhuisde ze
naar Broekhuizen. “In Nijmegen zag
ik de slechte omstandigheden voor
immigrantenvrouwen,” vertelt ze.
“Zij kwamen nergens, en als ze ergens
kwamen ging de man altijd mee.
Daardoor zijn er gewoon mensen die
al dertig jaar in Nederland wonen en
de taal niet spreken. Ik vind dat triest.”
Tijdens haar tijd in de gemeente Horst
aan de Maas ontstond er een stichting
die uiteindelijke SIHAM werd. Mimi:
“Mensen zeggen dat ik de spil ben van
SIHAM. Zo zie ik het niet helemaal. Ik
ben misschien wel de drijvende kracht,
maar we deden alles in overleg.”
Mimi is vooral blij met het huis
kamerproject. Elke woensdagmid
dag van 14.00 tot 16.00 uur komen
vrouwen en kinderen naar de OBS
Weisterbeek om te praten, koffie te

drinken of te handwerken. “Dat loopt
als een trein. Er komen ook geregeld
Nederlandse buren, vriendjes en vrien
dinnetjes mee.” De Nederlandse taal
is een wezenlijk onderdeel bij Stichting
SIHAM. Er wordt door een aantal
docenten en assistenten les gegeven.
Ook zijn er vrijwilligers voor allerlei
hulpvragen onder andere formulieren
en dergelijke. Verder ziet ze tot haar
vreugde veel nieuwe initiatieven in de
regio. “Alleen moet het allemaal wel
beter op elkaar afgestemd worden.
Daar heb ik wel vertrouwen in.”

Vorige week nam SIHAM
afscheid van Mimi. Ze verhuist met
haar man Herman naar Heerde in
Gelderland. Haar zoon woont in
Zwolle en heeft twee kinderen. Mimi
wil haar kleinkinderen vaker gaan
zien. “Mijn oudste kleinzoon is nu
zes jaar, en gaat voetballen in het
weekend. Elke keer als ze hierheen
kwamen, moest mijn zoon dit zien
te regelen met het werk.” Over haar
afscheid raakt ze niet uitgesproken.
“Mijn afscheid was echt grandioos,”
glundert ze. “Ik stond er echt versteld

van. Het werd ook steeds later, dus
aan mijn getrakteerde vlaaien hadden
we niet genoeg. Mijn huis staat nu
helemaal vol met bloemen. Ik dacht
echt: jeminee wat heeft iedereen toch
voor me over.” Mimi gaat haar werk
bij SIHAM wel missen. “En de mensen
ook. Het is echt heel mooi en leuk werk
geweest.” Ook het zeskoppige nieuwe
bestuur werd die avond voorgesteld
aan de leden. Voor hen heeft ze
nog een tip voor de komende jaren:
“Ik hoop stiekem wel dat de huiskamer
blijft,” zegt ze.

Overreden door auto

Vraagtekens rondom ongeval Tienray
Een 16-jarige jongen uit de gemeente Venray raakt zaterdag 17 december rond 06.30 uur ernstig gewond bij een ongeval op de Kloosterstraat in
Tienray. Door nog onbekende oorzaak lag de jongen op de weg en werd hij overreden door een auto. De politie is op zoek naar getuigen die onder andere
meer weten over de mobiele telefoon en de fiets van de jongen, om zo de toedracht van het ongeluk te achterhalen.
Een vrouw reed rond 06.30 uur over
de Kloosterstraat toen zij plotseling
voelde dat ze ergens overheen reed,
meldt de politie. Toen ze stopte
ontdekte ze dat het om een persoon
ging. Ze waarschuwde meteen de
politie. Er werd voor het ongeluk ook
een traumahelikopter opgeroepen.
Het slachtoffer, een 16-jarige jongen
uit de gemeente Venray, is vervolgens

met ernstig letsel naar het ziekenhuis
vervoerd met een ambulance.

Getuigen
De politie is op zoek naar men
sen die zaterdagochtend mogelijk
de 16-jarige jongen hebben gezien
in de buurt van de Spoorstraat of de
Kloosterstraat in Tienray, vlak voordat
hij door een auto werd aangere

den. De jongen maakte gebruik van
een fiets die is teruggevonden in het
fietsenrek bij het oude winkelpand van
Jan Linders. Ook de telefoon van de
jongen is gevonden. Deze is zaterdag
ochtend ingeleverd bij de Jan Linders
door iemand die verder onbekend is
gebleven. De politie meldt op Facebook
dat zij graag in contact wil komen met
deze persoon, of iemand anders die

mogelijk meer gezien heeft die zater
dagochtend. “We weten niet of de fiets
zelf netjes in het fietsenrek is achterge
laten, of dat iemand anders dat heeft
gedaan”, aldus de politie. Iedereen die
informatie heeft over het parkeren van
de fiets, de mobiele telefoon of de jon
gen zelf voorafgaand aan het ongeluk
heeft gezien, kan contact opnemen met
de politie via 0900 88 44.

RIVM: geen gevaar gezondheid
gebruik rubbergranulaat
Trainen en spelen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat levert geen gevaar voor de gezondheid op. Dat concludeert het Rijkinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Uit een uitzending van het
tv-programma Zembla in oktober bleek
dat er een verband zou kunnen zijn
tussen enkele vormen van kanker en
het spelen op kunstgrasvelden met
rubbergranulaat. Reden voor het RIVM
om nogmaals onderzoek te doen.
Het RIVM zegt nu dat het risico voor de
gezondheid nihil is. “In rubbergranulaat

zitten heel veel verschillende stoffen,
maar deze komen slechts in zeer
lage hoeveelheden uit de korrels vrij.
Dat komt doordat de stoffen min of
meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’.
Hierdoor is het schadelijke effect op de
gezondheid praktisch verwaarloosbaar”,
aldus het RIVM in haar verklaring.
In opdracht van gemeente

Horst aan de Maas is ook onderzoek
gedaan naar de kunstgrasvelden
van voetbalverenigingen Sparta ’18
in Sevenum en RKsv Wittenhorst in
Horst. Beide clubs besloten eerder de
resultaten van dit onderzoek niet af te
wachten en te stoppen met het spelen
op hun kunstgrasvelden. “Wij zijn nog
in afwachting van de resultaten van

het onderzoek van de gemeente”,
laat een woordvoerder van Wittenhorst
desgevraagd weten. “We wachten
deze resultaten af voordat we
vervolgstappen gaan bepalen.
We blijven dus bij ons standpunt
dat er niet op de kunstgrasvelden
gespeeld wordt totdat het onderzoek
afgerond is.”
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Nieuw programma Sport aan de Maas

‘We kunnen dit niet alleen’
Gemeente Horst aan de Maas gaat intensiever samenwerken met onder meer verenigingen en zorg- en onderwijsinstellingen op het gebied van beweging en gezonde voeding. Woensdag 14 december tekende de gemeente
met haar onderwijspartners een overeenkomst om deze ambitie te verwezenlijken en presenteerde zij haar nieuwe
programmaplan Sport aan de Maas.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

kunnen we bijvoorbeeld statushouders
helpen integreren, want sport kent
geen nationaliteit.” Tot slot wil de
gemeente sportverenigingen zo veel
mogelijk gaan ondersteunen, zodat ze
zelf vitaal kunnen blijven.

Uitdaging
Sommige sportpartners zijn al
volop aan het samenwerken. Zo is het
Dendron College een project begonnen
met Kinderopvang ’t Nest, waarin leer
lingen van de school sportactiviteiten
organiseren voor de kinderen van de
opvang. Vostermans: “Dat zijn voor
beelden waar we er nog veel meer van
gaan zien in de toekomst.” Wethouder
Birgit op de Laak, verantwoordelijk voor
de portefeuille zorg, wil de komende

tijd drie onderwerpen speciaal aanpak
ken. “Jongerenobesitas moet ten eerste
omlaag. Daarnaast ligt er voor ons een
uitdaging op het gebied van alcohol en
drugs bij jongeren. Gezonde sport
kantines zijn belangrijk en we willen
jongeren leren dat het niet vanzelf
sprekend is dat er na de wedstrijd met
een weer bier gedronken moet worden.
Ten slotte geldt hier nog steeds dat het
sociale milieu waarin je geboren wordt
van invloed is op waar je terechtkomt
op het gebied van gezondheid. Daar wil
ik verandering in brengen.”
Begin 2017 gaat de gemeente
ook een samenwerkingsovereen
komst tekenen met haar zorgpartners,
waaronder De Zorggroep, Dichterbij
en Pluryn.

OP ALLE KERSTARTIKELEN*
Leerlingen van het Dendron College verzorgen sportactiviteiten voor kinderen van ‘t Nest
Het eerste onderdeel van de
samenwerking is een feit. Gemeente
Horst aan de Maast tekende een
overeenkomst met onderwijsinstellin
gen Dynamiek, Akkoord, het Dendron
College en Kinderopvang ’t Nest.
“Zo willen we een belangrijke basis
leggen voor een gezonde en sportieve
leefstijl bij kinderen en jongeren”, legt
wethouder Bob Vostermans uit tijdens
de aftrap van het nieuwe program
maplan Sport aan de Maas. Horst aan
de Maas is goed op weg op het gebied
van bewegen, vindt Vostermans. “Er
worden al heel veel sportieve projecten
uitgevoerd. Denk aan bootcamples
sen, Gezondste Regio 2025, Afslag 10,

Sportdorp Sevenum en nog veel meer.
De initiatieven zijn er. De kunst is nu
om alles met elkaar te verbinden. We
kunnen en willen dit niet alleen doen.”

Vier nieuwe
aandachtspunten
De gemeente had al een sport
plan, waarin de pijlers hogere sport
participatie onder alle doelgroepen,
een gezonde levensstijl, toekomst
bestendige verenigingen en ruimte
voor ongeorganiseerde sport centraal
stonden. Vostermans: “We misten in
het plan dat we het samen moeten
doen.” Het nieuwe programma heeft

daarom vier nieuwe aandachtspun
ten. Zo wil de gemeente zich met de
onderwijsinstellingen gaan richten op
een gezonde levensstijl voor kinderen
en wordt er samen met Dichterbij en
De Zorggroep aandacht besteed aan
sporten en bewegen door kwetsbare
inwoners als ouderen en mensen met
een beperking. “We willen de ouderen
meer aan het bewegen krijgen. Daar
hoort bijvoorbeeld ook valpreventie
bij”, aldus Vostermans. Daarnaast
wil de gemeente dat alle inwoners,
ook statushouders, arbeidsmigranten
en mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, moeten kunnen sporten
en bewegen. Vostermans: “Met sporten

Locatie nieuw zwembad Horst

Raad houdt slag om de arm
De gemeenteraad van Horst aan de Maas wil nog geen definitief besluit nemen over de locatie van een
nieuw zwembad in Horst. Dat bleek tijdens de raadsvergadering van dinsdag 20 december.
Dat de besluitvorming rondom het
zwembad in Horst een lange geschie
denis heeft, daar zijn alle politieke
partijen het over eens. Toch wil de
raad nog een slag om de arm houden
en zich nu nog niet vast laten leggen
op keuze voor de bouw van een
nieuw zwembad bij Afslag 10. “Het
gaat ons te ver om nu al voor nieuw
bouw te kiezen”, liet Bart Bertrams
(Essentie) tijdens de raadsvergadering
weten. “We willen eerst de markt
consultatie afwachten.” Roy Bouten
van de PvdA voegde toe “de locatie
bij Afslag 10 wel de meest logische
te vinden”. Zorgen waren onder meer
over de risico’s die de gemeente
eventueel gaat lopen als een com
merciële marktpartij het zwembad

wil gaan runnen, maar na enkele jaren
afhaakt. Het College van B&W geeft de
voorkeur aan een nieuw zwembad bij
Afslag 10.

Tussenstap
in besluitvorming
Zij volgt daarmee het advies van de
Denktank. Door middel van een markt
onderzoek moet duidelijk worden of dit
haalbaar is en wie dan het zwembad
gaat exploiteren. CDA, Essentie, PvdA
en SP pleiten gezamenlijk voor een tus
senstap in de besluitvorming. Zij droe
gen het college tijdens de raadsverga
dering op om na de marktconsultatie
eerst met een tussenverslag te komen
en pas daarna met een definitief

voorstel. Wethouder Ger van Rensch
reageerde door te zeggen dat hij de
zorgen van de raad begrijpt, maar dat
het college ook duidelijke kansen en
mogelijkheden ziet.
D66 maakte nogmaals duidelijk
niets te zien in de bouw van een
nieuw zwembad. “Het financiële risico
voor een nieuw zwembad is veel
te groot”, aldus fractievoorzitter Jos
Gubbels. “Om dit rendabel te maken
moet het aantal bezoekers verdubbe
len en dat zien we nog niet gebeuren.
We hebben een prima zwembad dat
perfect is voor jong en oud.” Volgens
Gubbels is het slopen van het huidige
zwembad kapitaalvernietiging.
De partij stemde uiteindelijk als enige
tegen het raadsvoorstel.

9.30 - 18.00

u
elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

* Zie voorwaarden in de winkel.
Geldig van 26-12-2016 t/m
08-01-2017
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In de tuin is een vogeltje in de weer
ijverig vliegt het heen en weer
Een klein moment op de heg
een tevreden blik …
en vliegt weg
Samen is niet meer, Joep is overleden

Joep Pouwels
America, 29 augustus 1933

Sevenum, 16 december 2016
echtgenoot van

Truus Pouwels-Camps
Eric
José en Theo
Bas, Coen

Schiksedijk 1, 5966 PC America
De crematie heeft 21 december plaatsgevonden
in crematorium Boschhuizen te Venray.
Wij danken allen die Joep de afgelopen 7 maanden
zo liefdevol hebben verzorgd.

HALLO in Ghana
Giena Janssen-Billekens, Jeanne Custers-Van der Hoef, Ger van Enckevort en Ron Janssen uit
Sevenum, Swolgen en Evertsoord maakten een primitieve reis naar het noordoosten van Ghana.
Ze gingen daarheen om het gedachtegoed van Stichting Vrienden van Christopher uit te dragen en te
bekijken. Op de foto lezen ze de HALLO bij de Larabanga Mosque in de Upper East-regio Bolgatanga.

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de belangstelling, voor de mooie woorden,
voor de fijne brieven en kaarten, die we mochten ontvangen
na het overlijden van mijn man, onze pap en opa

Jacq Lenssen
Het heeft ons goed gedaan.
Fam. Lenssen-Groetelaars

Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze vakkundig en
betaalbaar op. Reparatie pc/laptop,
onderhoud, antivirus, beveiliging,
opschonen, WiFi 06 14 51 11 20.

Gezocht loods. Loods/champignoncel
te huur gevraagd, ongeveer 70 m2,
omgeving Horst. Als u iets hebt, bel
06 29 57 43 11.

Gevraagd woningen voor directe
aankoop. Voor meer informatie
tel. 06 55 12 69 96 of mailen naar
info@heikevastgoed.nl

Giga acties 50 en 75%. Giga
kortingen bij Twedde Kans Kringloop
Meterik. Speulhofsbaan 7A. Alles 50%
en kerst 75% korting tot 31 dec. Let op
gesloten zaterdag 24 en 31 dec.

Healing creme – huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en
schaafwonden, ruwe gekloofde huid,
droge plekken, jeukstillend.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.

Workshop ‘’Maak je eigen trend’’.
De leukste kleding die maak je zelf
onder begeleiding in 4 lessen. Wij
regelen patroon op maat, stof,
naai- en lockmachine. Kosten € 80
excl. materiaal. Startdata jan ‘17 info:
bydelene@ziggo.nl 06 10 73 10 27.
Wij wensen
fijne feestdagen
Na jarenlang
gewerkt teuhebben
bij o.a. Sonja Buﬀart
en Theo Arts,en
sinds
2016
op eigen benen.
een1 juni
goed
2017

Ons 50-jarig huwelijksfeest
was geweldig!
Wij willen iedereen
bedanken en wensen jullie
hele fijne feestdagen
en een gezond 2017!

Jan en Ton van Kempen
Staarterstraat 10
5975 BX Sevenum

Wezelstraat 7
5854 JA Nieuw-Bergen
mail@lizetuitvaartverzorging.nl
www.lizetuitvaartverzorging.nl

Mocht u een vrijblijvend kennismakingsof voorgesprek willen, bel mij dan gerust.

Dag en nacht bereikbaar
onder nummer: 06-40202403

90 jaar

Mia Gielen-Muysers
Hartelijk gefeliciteerd
namens kinderen,
klein- en achterkleinkinderen.
Moeder, Oma en Omi Mia
wij zijn trots op je.

Gastouders gevraagd. Wie wil
graag bij een vraagouder in huis de
kinderen gaan opvangen? Diverse
mogelijkheden GOB Roodkapje Horst,
telefoon 077 374 51 49.
Te koop gevraagd:
2 ha. landbouwgrond voor kwekerij
doeleinden, omgeving Lottum.
06 30 95 64 97.
Relaxercise. Pilates Tai Chi Yoga
Progressieve Ontspanning Meditatie
Visualisatie Massage in Horst www.
annamariavangemert.nl
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur

Ursulinenweide 7,
5971 ED Grubbenvorst
077 366 19 55
info@kinderopvanghetnest.nl

www.kinderopvanghetnest.nl

Manon
16 december 2016
Dochter van
Tim & Annette
Marcellis-Keijsers
Lochtstraat 35
5962 AJ Melderslo

Livemuziek voor uw jubileum.
Feestje? www.jackenjolanda.nl Musical
Entertainment M.: 06 54 63 00 25.

Hier kunt u terecht voor het volledig regelen en
verzorgen van een uitvaart.
Samen, vanaf het eerste moment.
Van opbaring tot en met de uitvaart.

Geboren

Zomerhuis in Mallorca te huur.
Zomerhuis te huur Mallorca, 150 m
van het strand, nog vrij in mei,
september en oktober de mooiste
maanden www.huisbertcati.com
facebook huisbertcati
Volgwagenchauffeur. TWC Oranje is
een wielerclub die op zoek is naar een
chauffeur die de volgwagen wil rijden.
Bij interesse graag mail sturen naar
voorzitter@twcoranje.nl

Films op dvd nog goedkoper!
Wij hebben de verkoopprijzen voor
de ex-verhuurfilms verlaagd! 5 films
voor € 12,50 - 10 films voor € 20,00 20 films voor € 30,00. Op=op!
Ster Videotheek, Venloseweg 2, Horst.
www.videotheekhorst.nl

Geboren
15 december
2016

Cas
Zoon en broertje van
Bart, Janne, Fleur & Julia Aerts
Generaal Dempsystraat 20,
5866 BN Swolgen
Op zoek naar werk? Gestopt met je
studie en zoek je werk? Ben je tussen
de 17 en 22 jaar? Van maandag
t/m vrijdag kunnen we nog hulp
gebruiken. Heb je interesse,
bel ons op 06 55 58 00 90.
Woning gezocht. Dringend koopof huurwoning gezocht in gemeente
Horst aan de Maas voor alleenstaande
moeder met 2 jonge kindjes.
06 14 48 65 76.

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed
Professioneel, ervaren
en betrokken
Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl

MULTIPACK

20% KORTING
actie tot en met 29 januari 2017
zie voorwaarden in de winkel

Kerkstraat 20a • Horst
077 398 72 50
www.cleopatralingerie.nl
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IJsbaan geopend
De ijsbaan in Horst is op vrijdagavond 16 december geopend. Burgemeester Kees van Rooij opende de baan
samen met de slagwerkgroep van de Koninklijke Harmonie van Horst.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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75.000 euro voor
Afslag 10
De gemeenteraad van Horst aan de Maas stelt 75.000 euro beschikbaar als werkkrediet voor het door ontwikkelen van Afslag 10 in de
Kasteelse Bossen in Horst. Dat werd besloten tijdens de raadsvergadering
van dinsdag 20 december.
Met het toekennen van het
budget wil het College van B&W laten
zien dat ze de inzet van de plannen
vanuit de bevolking zeer waardeert.
Ook zouden kleine initiatieven met
dit budget al uitgevoerd kunnen
worden. Op de vraag van D66
welke initiatieven dit dan zijn,
kon wethouder Bob Vostermans
geen antwoord geven. Het geld
wordt onder meer ingezet om de
verdere samenwerking tussen de
deelnemende partijen in Afslag 10 te
stimuleren, aldus de wethouder. Voor
D66 blijft dit echter te vaag. Jim Weijs:

Een dag eerder werd op de
ijsbaan ook de Gezondheidsprikkel
2016 uitgereikt door Gezondste
Regio 2025. De Gezondheidsprikkel
is de opvolger van De Verbinding
die vorig jaar voor de eerste keer

werd uitgereikt. Vijf gezonde
initiatieven in de gemeente Horst
aan de Maas ontvingen uit handen
van voorzitter van de Raad van
Gezondheid van Gezondste Regio
2025 Jan Jenneskens, deze middag

“We juichen dit initiatief toe, maar het
voorstel van het college schuurt. Waar
gaat dit geld heen? Wat zijn die kleine
initiatieven dan? Daarbij vinden we
dat andere burgerinitiatieven op deze
manier gediscrimineerd worden.”
Vostermans bestreed dat. “Ook die
omarmen we en ondersteunen we
zo goed als mogelijk.” PvdA vond bij
monde van Roy Bouten discriminatie
een te fors woord. “We zien het als
een investering in de meerwaarde die
Afslag 10 kan realiseren.” Uiteindelijk
stemde zowel SP als D66 tegen het
voorstel.

een pluim ondersteund door een
financiële tegemoetkoming. De prijs
ging naar Gezonde Sportkantine,
SamenUitBus, Stichting Leergeld,
Sportdorp Sevenum eo en
De Muzikantine.

Zeven liedjes in halve finale LVK
Zeven liedjes uit Horst aan de Maas zijn doorgedrongen tot de halve finale van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK). In januari wordt in drie rondes uitgemaakt wie er naar de finale gaat op vrijdag 10 februari.
In totaal staan er zestig liedjes uit
Limburg in de finale. Noord-Limburg
levert met zeventien nummers de
meeste halve finalisten. De halve
finales vinden plaats op de vrijdagen
6, 13 en 20 januari. Op 6 januari zijn

aan de beurt H4 en veul plezeer uit Horst
met Áládámá en het Ald Prinse Convent
uit Grubbenvorst met Det. Op 13 januari
treden Björn van Berkel uit Grubbenvorst
met D’n tel kwiet, Heite Soep uit Horst
met Wette Nag en de Lottumse Anita

Rosendorf met De kloon oethange op.
Op 20 januari ten slotte strijden het
Grubbenvorster duo Ken en Robbie met
Os Moodertaal en Chris Winkelmolen
en Huub Cox uit Horst met Willi nog om
een plek in de finale.

Griffier Horst niet tevreden
over salaris
Griffier Ruud Poels van gemeente Horst aan de Maas vindt dat hij te weinig verdient. In een rechtszaak tegen
zijn werkgever, de werkgeverscommissie van de raad van Horst aan de Maas, eiste hij onlangs een hogere
salarisschaal. Rechtbank Limburg gaf hem geen gelijk.
Poels is sinds 2003 griffier van
gemeente Horst aan de Maas. In
die functie is hij een schakel tus
sen de politiek en de ambtenarij
en moet hij de raad ondersteunen,
zodat deze zijn werk goed kan doen.
Consultancybureau Capgemini beoor
deelde de functie van griffier in Horst
aan de Maas als schaal 13. Poels is
van mening dat hij recht heeft op een
salariëring in schaal 14, met terug
werkende kracht tot 1 januari 2014.
In 2013 diende hij al een intern

formeel verzoek in om salarisverho
ging bij de werkgeverscommissie van
de raad. Omdat meerdere van zijn
interne beroeps- en bezwaarprocedures
ongegrond werden verklaard, heeft
hij zijn zaak aan rechtbank Limburg
voorgelegd. Die rechtbank geeft hem
echter nog steeds geen gelijk. Volgens
de rechter past zijn functie goed binnen
schaal 13 en heeft Poels niet goed kun
nen beargumenteren waarom dit niet
zo is. De werkgever hoeft haar oordeel
daarom niet te veranderen. Poels geeft

aan geen vervolgstappen te onder
nemen. “Ik kan alleen maar zeggen
dat het een oude kwestie van de
fusie betreft en dat de verhoudingen
goed zijn.” Ook de werkgeverscom
missie van de raad geeft aan dat de
verhouding tussen de raad en de grif
fier ondanks de rechtszaak altijd goed
zijn geweest en nog steeds zijn. ”Er
zijn nooit spanningen geweest, het is
puur een arbeidsrechtelijk conflict”,
geeft voorzitter van de werkgevers
commissie Roy Bouten aan.

EINDEJAARSACTIE

T/M 31 DECEMBER
BIJ ELKE € 500,- AANKOOP

EEN CADEAUBON
VAN

€ 50.-
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*GELDT NIET VOOR REEDS AFGEPRIJSDE ARTIKELEN

STATIONSWEG 86 • 5807 AC OOSTRUM
T 0478-585956 of 0478-580361 • WWW.STOFFELHOEVE.NL

HALLO in Liverpool
Ger en Ton, voetbalfans uit Lottum en Horst bezochten onlangs
hun favoriete club FC Liverpool op Anfield Road in het nieuwe
verbouwde stadion. “Liverpool won met 2-0 van Sunderland, dus
we hadden een geweldig weekend. Zeker voor herhaling vatbaar”,
aldus de twee. Tijdens de wedstrijd hadden ze ook nog even tijd
om de HALLO te lezen.

Mollenbestrijding
‘De laatste hoop’
Overlast van mollen
bel dan de
mollenbestrijder
Tel. 06 36 08 66 35
mollen.org alles over mollen
Bekwaamheidscertificaat nr. L 200110000945

GEZOCHT

Hoge kwaliteit pelzen,
oude naai- en
typemachine,
porselein, kristalwerk,
echte merkhandtassen,
juwelen en munten
Hartmann 06 33354387

06

familie
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Het verlies was er al voor het einde
De rouw voordat het afscheid kwam
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan
We wilden elkaar bereiken, maar het lukte niet
Je zien lijden, je niet kunnen helpen,
dat was ons grootste verdriet...

Haar wereld was wat kleiner
Zonder woorden toch intens
Haar wereld was wat anders
De wereld van…
Een prachtig mens

In de leeftijd van 76 jaar overleed

Brocante koopjes. Brocante 50%
bij Brocante Hal Limburg tot 31 dec.
Koopzondag 18 dec 11-16 uur.
Fijne feestdagen, gesloten zaterdag
24 en 31 december. Speulhofsbaan 7A
Meterik.
Amaryllis te koop. Te koop
Amaryllis snij pot en droge bollen.
Bloemenstalletje Meterikseweg 124 in
Horst biobloemcuppen.nl

Verdrietig maar in dankbare herinnering aan alles
wat zij voor ons gedurende zo vele jaren heeft betekend,
hebben wij afscheid genomen van ôs mam en oma

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

echtgenoot van

Jo Hendriks - van Laarhoven

Annie Keijsers - van den Goor

in liefde verbonden met

Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen en
vragen, bel mij op 06 31 52 45 17. Ook
voor computerles privé of groep.

Joos Keijsers

Gezocht medewerk(st)er horeca,
cafetaria, ervaring gewenst niet
vereist. Uren rond 25 pw.
info@eetwinkelbebo.nl

Harry Hendriks †
Twan

pap en opa van

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.

Peter en Yvonne
Simon
Karlijn
Felien

René en Regina
Yvonne en Twan
Sjors, Anouk

Mooie amaryllissen. Mooie snijamaryllissen in het bloemenstalletje
bij Cuppen aan de Meterikseweg 124
in Horst.

Familie van Laarhoven
Familie Hendriks

Horst, 19 december 2016
Waterstraat 56, 5961 XJ Horst

* Geldrop,19-05-1929

Pap is weer thuis.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem
te nemen op donderdag van 19.00 - 20.00 uur.
De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 24 december
om 12.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.

In besloten kring hebben wij afscheid van Jo genomen in een
afscheidsdienst op vrijdag 16 december in ’t Pastoersweike
te Swolgen en aansluitend vond de crematie plaats.
Een speciaal woord van dank voor de liefdevolle verzorging
door de medewerkers van Hof te Berkel 21.
Correspondentieadres:
Rector de Fauwestraat 4, 5964 AE Meterik

Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers
van Hof te Berkel 25 voor de liefdevolle verzorging.

“Same is ni miër. Mien maatje is ovverleje”
Bedânkt vur aal die moëje kaarte, hártelijke telefoontjes,
prachtige blome en praktische häölp róndum ‘t afscheid ván

Cis Hoeijmakers - Seuren
‘t Deut good te merke dát d’r zaovul meense met ós mejlaeve.
ÁI dees aandacht vulde ás ‘n werme daeke ván troëst.
Wiel, kiender en kleinkiender

† Horst,12-12-2016

‘Lat kome waat keump, lat gaon waat giët,
en ervaar waat aoverblieft....’
We zijn dankbaar voor alle lieve woorden, gebaren en jullie
overweldigende aanwezigheid op de uitvaart van

Hennie Joosten - Thijssen
Het heeft ons erg goed gedaan.
Elbert en Annie, René en Anja, Marc en Michelène
en oma’s kleinkinderen

In memoriam

Bèr Zanders is niet meer

Pim Wanten
Wij ontvingen het droevige bericht dat onze zeer gewaardeerde
oud-collega Pim Wanten is overleden. In de ruim zeven jaar dat hij bij ZON
als ploegleider heeft gewerkt, hebben we Pim leren kennen als een zeer
betrokken, kundige en bovenal sympathieke collega.
We wensen zijn vrouw Saskia, dochter Eva en familie heel veel sterkte
om dit zware verlies te dragen.

Beste Bèr,
Bijna 18 jaar lang was jij de vriend van mijn moeder. Toen zij ziek
werd en in de jaren erna was jij een onmisbare steun voor mij.
Dank je wel voor jouw vriendschap. Het ga je goed en doe
de groeten aan Door, mam, Wiel & Riet en Tristan.
Jolanda van den Beuken

Directie en medewerkers ZON Holding B.V.

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Gastouderopvang. Kleinschalige
kinderopvang. Wij regelen het voor
jullie. Vraag naar de mogelijkheden.
info@roodkapjehorstaandemaas.nl,
077 374 51 49.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Medisch Pedicure Meet4Feet.
Op zoek naar een Medisch Pedicure?
Maak dan nu een afspraak voor een
behandeling in mijn praktijk
of een behandeling aan huis!
Tamara Boumanns 06 23 88 70 57
www.meet4feet.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg? Kijk
op onze site of bel 077 467 01 00.
Schilderwerk gevraagd. Achterstallig
schilderwerk? Bel dan de vakschilder,
ruim 35 jaar ervaring, zowel particulier
als bedrijf. Schildersbedrijf Jan Bosman.
Tel. 077 475 09 80/06 11 35 09 70.
Zonnepanelen. Bent u geïnteresseerd
in zonnepanelen? Vraag een
vrijblijvende offerte bij uw plaatselijke
installateur. JS Totaalinstallateur uit
Horst bel of mail naar 06 51 92 23 21
of js.totaalinstallateur@ziggo.nl

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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Geen ruimte
in de herberg

Door: Marieke Vullings
“Om te beginnen wil ik één ding even rechtzetten.”
De herbergier buigt zich naar voren en kijkt me
doordringend aan. “Ik weiger niet zomaar gasten die aan
mijn deur staan.”
Hij leunt weer achterover met een afwachtend blik en
slaat zijn armen over elkaar. Ik pas een aloude journalistentruc
toe en zwijg. Het duurt dan ook niet lang voordat de man zijn
mond weer opent. “Ik bedoel, hoe kon ik nu weten dat er een
koningszoon in mijn etablissement geboren zou worden?”
Mijn oog valt op de vuile kroezen die nog op de toog staan en
de familie muizen die brutaal over de tafel achter hem naar de
deur rent. Etablissement is niet het woord dat bij mij opkomt
als ik deze herberg zou moeten omschrijven. De herbergier, een
man van middelbare leeftijd met een grijze baard die net niet
in zijn bier hangt, is nog steeds aan het woord.
“Ze zagen er helemaal niet uit alsof ze van koninklijke
bloede zijn of zo. En daarbij had ik gewoon geen plek voor ze.
Dat was geen smoesje, wat anderen ook mogen beweren.
Ja, ik weet wel dat dat nu niet lijkt, maar alle bedden en
kamers waren bezet. Ik heb zelfs een man uit Syrië mijn
bezemkast aangeboden. Dus er was geen ruimte voor dit stel.”
“En u wist niet dat de vrouw in verwachting was?” vraag ik.
“Nee, nee, nee!” De man schudt wild zijn hoofd. Hij kijkt
over zijn schouder richting de keuken. “En je wilt niet weten
wat voor gedoe ik daar nog met mijn vrouw over heb gehad”,
fluistert hij. Alsof ze het aangevoeld heeft komt op dat moment
de herbergiersvrouw tevoorschijn.
“Je zorgt er wel voor dat het allemaal goed opgeschreven
wordt, hè”, roept ze. “We zijn een nette zaak, schrijf dat maar
op. We hadden hen met liefde onderdak gegeven, maar er was
geen plek voor ze.”

“Dat heb ik ook al gezegd”, onderbreekt haar echtgenoot
haar.
“Waar was je ook al weer van?” vraagt ze me, de
herbergier negerend. Ik noem de naam van het plaatselijk
nieuwsblad.
“Nou, als je er maar een eerlijk verhaal van maakt. Er doen
de gekste geruchten over ons de ronde. Trouwens, het is
niet zo dat we ze met niets hebben weggestuurd. Mijn man
heeft hen verwezen naar onze stal in het veld hier tegenover.
Daar konden ze prima een nachtje verblijven. Het was die
nacht ook niet koud of zo en daarbij, de os en de ezel in de stal
zorgden voor genoeg warmte. Hoe konden wij nou weten dat
dat jonge vrouwtje een kind kreeg?”
“Wanneer hoorde u van de geboorte?”
“Nou, mijn man en ik werden midden in de nacht wakker
doordat er een troep herders voor de deur stond. Ze waren
op zoek naar een engel. Die had hen gezegd dat er ergens
een baby was geboren. In eerste instantie dacht ik dat ze wat
te veel gedronken hadden. Ik bedoel, wat zou jij denken?”
Ze blijkt echter geen antwoord van me te verwachten.
“Ik wilde ze al wegsturen, dronkenlappen kunnen we hier niet
gebruiken. We zijn een nette zaak”, herhaalt ze nog maar eens.
“Maar er was wel degelijk een engel, toch?”
“Dat klopt.” Het klinkt alsof ze dit niet graag toegeeft.
“Die had ons overigens wel mogen waarschuwen. Niet dat we
haar überhaupt gezien hebben.”
“Dus die herders liepen verder naar de stal. En jullie gingen
weer slapen?”
“Ja.”
“Mijn vrouw vindt het een beetje vervelend dat ze alles
heeft gemist.”
“En wiens schuld is dat?” Boos zwaait ze haar vinger naar
hem. “Ik stond achter de in de keuken me in het zweet te

werken. Ik moet ervoor zorgen dat daar alles op rolletjes loopt.
Ik heb geen tijd om me met de gasten te bemoeien. Dat is
jouw taak. En wat blijkt? Je stuurt de toekomstige ouders van
een koningszoon weg!” Gefrustreerd gooit ze haar handen in de
lucht. Dan staat ze plotsklaps op en verdwijnt naar de keuken.
Zwijgend zet de herbergier haar stoel overeind en grismast naar
me.
“Ze is nog steeds een beetje van streek.”
Dan verschijnt de herbergiersvrouw weer, in haar handen
een grote schaal die ze me voorhoudt.
“Hier, een beschuit met muisjes mag natuurlijk niet ontbreken.
Heb je het kindje al gezien? Zo’n schatje. Echt een koningszoon.
En dat in onze stal. In ons etablissement.” Ze zwijgt even.
“Wat denk je, zou Hart van Nederland ook nog komen?”

EINDE
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‘De kerstboom komt last minute’
De een is tijdens de kerstdagen gewoon aan het werk, de ander heeft daags na Sinterklaas al de kerstboom staan. Maar allen zijn ze er het allen over één ding eens:
kerstmis is een echt familiefeest. Drie inwoners van Horst aan de Maas aan het woord over hun Kerstmis.

Elly Michiels
Elly Michiels (42) komt uit Melderslo en heeft samen met haar
man, Edwin Michiels, een boerenbedrijf genaamd Aan den Herenbosweg. Ze verbouwen bloembollen, houden vleesvarkens en leven van de
akkerbouw. Als je een boerenbedrijf hebt is het lastig om weg te gaan.
Vakanties en feestdagen zijn moeilijk te plannen. Zo is het voor haar
lastig om met haar gezin Kerstmis te vieren. “Tijdens de kerstdagen
zitten wij in het topseizoen met de bloembollen. Dan staan we de hele
dag in de loods om de bollen te sorteren. Natuurlijk gaat ons vleesvarkensbedrijf gewoon door. We hebben het heel druk, maar dat hoort bij
ons werk en dat zijn we ook gewend.”
Maar Elly wil toch graag met
haar man en kinderen kerst vieren.
Daarom houden ze de eerste kerst
dag vrij. “Traditioneel gaan wij ’s
morgens naar de kerk. Daarna gaan
we met het hele gezin langs bij beide
opa’s en oma’s.” Sommige mensen
vinden Kerstmis een verplichting
en hebben niet altijd zin om bij hun
geliefden langs te gaan. “Dat heb ik
niet. Ik vind het hartstikke gezel
lig om even langs te gaan bij mijn
vader en moeder en die van mijn
man. Dan proef je toch de momen
ten en sfeer van Kerstmis. Dat is wel
lekker als het op het bedrijf druk

is.” Familie Michiels bereid zich wel
voor op de kerst. “We proberen elk
jaar een kerstboom te zetten. Maar
meestal komt dat last minute. Die
zetten we dan in de kantine om dan
het kerstgevoel te krijgen. Voor onze
kinderen is het niet altijd leuk dat
het druk is tijdens kerst. Zij hebben
eenmaal ook kerstvakantie. Maar als
iedereen in de loods bloembollen
staat te sorteren, heeft dat ook wel
iets gezelligs. Als we dan onderweg
zijn met de vrachtwagen, stoppen we
onderweg even en drinken we wat.
Zo proberen we toch het kerstgevoel
mee te pakken.”

KERST SALE!
€71,95

WIJ GEVEN 10% KORTING OP ONZE FALKE, ICEPEAK EN ODLO COLLECTIE!
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Deken Alexander de Graaf Woutering
De vier weken voor Kerstmis, de advent, is voor de rooms-katholieke kerk een periode van soberheid.
Het is de opmaat naar het kerstfeest. Dat staat haaks op hoe de commercie daarmee omgaat, zegt deken
De Graaf Woutering. “In de winkels is het begin december al kerst. Met als gevolg dat mensen tegen de tijd
dat het tweede kerstdag is, het feest al moe zijn.”

“We worden al vroeg overvoerd
met alles wat met Kerstmis te
maken heeft”, zegt deken Alexander
de Graaf Woutering van de paro
chiefederatie Horst en de parochie
federatie Sevenum-KronenbergEvertsoord. “Terwijl dit voor de
kerk juist een tijd van soberheid is.
Paus Franciscus heeft een oproep
gedaan om oog te hebben voor
de mensen om ons heen die het
moeilijk hebben, zoals de een
zame ouderen en de vluchtelingen.
Kerst is een familiefeest, ook voor
mij. Ik vier het met vreugde, maar
denk tegelijkertijd ook aan degenen
die verdriet hebben. Wat ik hoop
is dat de kerstvieringen in de kerk
ertoe bijdragen dat mensen weer
mens worden en naar elkaar toe
groeien. Drie van onze kapelaans
zijn afkomstig uit het buitenland
en vieren kerst zonder hun familie.
Ik hoop dat de kerkgangers zich als

hun familieleden tonen.”
“Kerstmis is een hoogtepunt
in het familieleven”, vervolgt hij.
“Ik beschouw de kerkgangers als
gezinsleden en de vier kapelaans
als mijn zoons. Mijn ouders logeren
in de kerstperiode bij mij en ook
mijn broer met zijn gezin is er
tijdens de kerstdagen.” Een kerst
boom wordt waarschijnlijk pas in
de dagen voor Kerstmis geplaatst.
“Traditioneel wordt een kerstboom
rond de 24e december neergezet.
Doordat mensen de boom steeds
vroeger plaatsen, zijn ze hem vaak
op tweede kerstdag al moe en
ruimen hem op, dat vind ik erg
jammer.” De kerst is een drukke
periode voor de deken en zijn team.
Tegelijkertijd is het ook een periode
waar hij energie van krijgt, zegt hij.
“Ik zie het dan ook niet als werk,
het is een tijd die me een voldaan
gevoel geeft.”

Niek Nellen
Horstenaar Niek Nellen, de zanger van de Afterpartees, is een
enthousiaste kerstmisvierder. “Het is een beetje een gemaakte
feestdag geworden door alle commercie, maar ik doe er toch graag aan
mee,” vertelt hij. “Ik heb een beetje een zwak voor Kerstmis. Dat is
denk ik ontstaan door kerstavond bij OJC Niks. Dan zijn we altijd met
een grote groep vrienden bij elkaar en dat is gewoon echt heel
gezellig, ik denk wel een van de mooiste feestjes van het jaar.” Dit jaar
is hij op kerstavond, nadat hij eerst in Lieshout bij zijn vriendin thuis is
geweest, dan ook traditioneel weer te vinden in OJC Niks.
Kerstmis is voor Niek ook een
familiefeest. “We zijn er bij ons thuis
altijd lekker vroeg bij. De dag na
Sinterklaas begint het bij ons eigen
lijk al met het opzetten en versieren
van de kerstboom, hoewel dat wel
altijd wat herrie veroorzaakt,” lacht
hij, “Mam is eigenlijk de enige die de
lampjes fatsoenlijk in de boom kan
hangen. Maar als de kerstboom dan
eenmaal staat, is het ook meteen
super gezellig.” Ook tijdens de
feestdagen is Niek bij zijn familie.
Op Eerste en Tweede Kerstdag wordt
er met het gezin en met familie
gegeten. Gezien Nieks muzikale
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leven, is het niet raar dat ook muziek
tijdens Nieks kerstmis een belangrijke
rol speelt. De Afterpartees hebben
zelf een keer het kerstnummer ‘Oh
Santa’ geschreven. Verder heeft Niek
twee jaar geleden het succesvolle
duet ‘Make it ‘till Christmas’ opgeno
men met de Nederlandse band Clean
Pete. Naast kerstmuziek maken,
luistert Niek ook veel kerstmuziek
“Het is een beetje afgezaagd, maar
stiekem hou ik toch wel erg veel van
die zoete kerstmuziek van Mariah
Carey en zo,” lacht hij. “Mijn favoriete
kerstnummer is ‘A Christmas Duel’
van The Hives en Cindy Lauper.”
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Gevonden voorwerpen

De kippenbril Hegelsom
Horst aan de Maas kent een rijke geschiedenis die al heel wat bijzondere vondsten heeft opgeleverd. Op
verzoek van HALLO Horst aan de Maas doken plaatselijke heemkundeverenigingen hun archieven in en maakten
een selectie uit hun ‘gevonden voorwerpen’. In deze aflevering: de kippenbril uit Hegelsom.

In de collectie van de Stichting
Heemkunde Hegelsom bevinden zich
enkele kippenbrillen. Deze brillen
zijn er niet om het zicht van de kip te
verbeteren, maar eerder om het zicht
te belemmeren. Door deze brillen
wordt namelijk voorkomen dat de
kippen elkaar aanvallen.

Pikorde
Kippen die bij elkaar zitten, of dit
er nu tien of honderd zijn, creëren
een pikorde. Wie onderaan de pikorde
staat wordt bijvoorbeeld als eerste
weggeduwd bij de voerbak. Het is
een duidelijke rangorde, waarbij
de hoogste plek in de rang wordt
bepaald door het pikken op de kop.
Naast het pikken op de kop, komt
ook het zogenoemde verenpikken
voor. Het zijn vooral de staartveren
die het dan moeten ontgelden.
Het verenpikken kan uiteindelijk leiden
tot kannibalisme. Kippen reageren
op de kleur rood, de kleur van bloed.
Bloedt een kip door het verenpikken
of bijvoorbeeld tijdens het leggen van
een ei, dan hebben de andere hennen
dit meteen door en vallen haar aan.
Dit kan zover gaan dat een kip letterlijk

wordt dood gepikt. De Amerikaan
Andrew Jackson jr kwam in het begin
van de twintigste eeuw met een
uitvinding om dit fenomeen tegen
te gaan. Op 16 juni 1903 vroeg hij
patent aan voor de ‘eye-protector
for chickens’. In zijn patentaanvraag
verklaart hij: “De brillen zijn speciaal
voor pluimvee zodat ze beschermd
worden voor soort genoten, die hen
misschien willen pikken.” Met de bril
op reageren kippen minder snel op
de kleur rood.

Verbod
Dat is dus waar de brillen voor
zijn bedoeld. Niet om de kip zelf,
maar juist om de kippen om haar
heen te beschermen. In eerste
instantie werden de brillen door
middel van een kapje op de hen
bevestigd. Later gebeurde dit
met een pen door de snavel.
Kippenbrillen worden tegenwoordig
niet meer zoveel gebruikt. Nu wordt
er eerder gekozen voor bijvoorbeeld
het kappen van de snavel. Het is de
bedoeling dat er in 2018 een verbod
op de behandeling van snavels is.
Bron o.a. Stichting Heemkunde Hegelsom

Kerstfeest met uw keurslager
GOURMETSPECIALITEITEN
Compleet gourmetpakket,
samengesteld met de
lekkerste ingredienten
• 250 gram vlees per persoon

U kunt 6 verschillende
soorten vlees kiezen:
• kipﬁlet
• lamsﬁlet
• slavinkjes
• varkensschnitzel
• lamsrack
• kogelbiefstuk
• hamburgertjes • worstjes
• kipsaté
• shoarma
• kalfsoester
• garnalen
• visspiesjes
• biefreepjes met roerbakgroente
• kipreepjes met roerbakgroente

• saladepakket bestaande uit
stokbrood, kruidenboter,
knoﬂooksaus, barbecuesaus,
cocktailsaus, zigeunersaus,
pastasalade, barbecuesalade,
huissalade, aardappelsalade
en koude schotel
• gesneden champignons
• gesneden uienringen
• aardappelkrieltjes

Nu slechts € 12,50 pp
graag even bestellen

MAAK 6 DAGEN KAN
S OP € 100,00 VLEE
Bij aankoop van uw
S!
boodschapp
en ontvangt u een lo
Het winnend lotnum
tnummer.
mer wordt de volgen
de dag bekend gemaa
Kijk in onze winkel en
kt.
op de facebook-pagin
a Keurslager Crist Co
of u de gelukkige winn
pp
ens
aar bent.
Actie loopt van 19 tot

WIJ HEBBEN OOK
VEEL KANT-EN-KLARE
LEKKERNIJEN
• gevulde stokbroden
• worstenbrood
• konijnenbout met saus
• varkenshaas in bladerdeeg
• borrelhapjes schalen
• ciabatta

OPENINGSTIJDEN
vrijdag
zaterdag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
oudjaarsdag

23-12
24-12
27-12
28-12
29-12
30-12
31-12

07.30 - 21.00 uur
06.30 - 16.00 uur
08.00 - 18.00 uur
08.00 - 18.00 uur
08.00 - 18.00 uur
08.00 - 21.00 uur
07.30 - 16.00 uur

en met 24 december

2016.

ONZE SPECIALITEIT
Diverse rollades
• runderrollade
• kiprollade
• kalkoenrollade
• varkensrollade
• kalfsrollade
• carpacciorollade

Ook gevulde rollades
• met appel/kaneel
• met gekruid gehakt
• met fruit
• met kruidencrème
• met gedroogde zontomaatjes
alles wordt op maat gemaakt

Het team van Keurslager Crist Coppens wenst U
smakelijke feestdagen en een prachtig 2017

Crist Coppens

Facebook “f ” Logo

St. Lambertusplein 5, Horst, tel. 077 398 37 94
www.coppens.keurslager.nl

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps
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Kerstwandeling in Hegelsom

‘Sfeer is vriendelijk en blij’
In Hegelsom werd zondag 18 december voor de derde keer een kerstwandeling georganiseerd. Zo’n
driehonderd deelnemers wandelden door het versierde dorp.

Piepjonge kinderen met hun opa
en oma, midden-twintigers en vrou
wen van middelbare leeftijd. Jong en
oud verzamelt zich deze middag in en

rondom de kerk in Hegelsom. Een zee
van oranje en gele veiligsheidshesjes
kleurt het middelpunt van het dorp.
Voor de meute staat Paul Welles van

de organisatie. Terwijl hij de eerste
groepen tekst en uitleg geeft, vertelt
hij over de kerstwandeling. “We
voelden de behoefte om een bijdrage

te leveren aan activiteiten in het
dorp. Op andere plaatsen zie je dat
een kerstwandeling ook aanslaat.”
Groepen mensen vervolgen hun
route over de Hegelsomse wegen.
Het thema van de kerstwandeling
is dit jaar Licht en Warmte. Dit komt
op verschillende manier tot uiting.
vijf kilometer lang zien deelnemers
lichtjes door het dorp. Onderweg
krijgen ze een hapje en drankje.
Veiligheidshesjes zijn verplicht,
omdat het zo donker is. Zo verschij
nen er steeds plukjes deelnemers
met fluorescerende vesten.
Een van de honderden
deelnemers is Marjon van de
Looverbosch. Ze loopt samen
met een vriendin mee om de
levendigheid van het dorp te
ervaren en vindt het leuk om te
kijken wat er georganiseerd is. Het
was haar eerste keer dat ze de
kerstwandeling liep. “Ik vond de
sfeer heel vriendelijk en blij. Het
begon al in de kerk die ontzettend
mooi versierd was. Onderweg waren
de stopplaatsen mooi verlicht met
kaarsjes en vuurkorven.”

Op drie stopplaatsen is livemu
ziek. Een kerstman komt langsrijden
in een oldtimer. “Je werd telkens
verrast door de aandacht die er
was besteed aan de sfeer,” vertelt
Marjon. Volgens haar sprongen er
twee plekken uit. “Bij Jenniskens
was het heel gezellig met vuur
en livemuziek en in de kas werd
warme chocolademelk en glühwein
geschonken. Je kon ook luisteren
naar live gitaarmuziek en zang. Het
tweede hoogtepunt vond ik bij café
69. Je werd heel vriendelijk onthaald
door een engel bij een vuurkorf en
vervolgens kon je naar binnen en
luisteren naar een mannenkoor dat
prachtige kerstliederen bracht.”
Marjon heeft nog wel een tip
voor de organisatie. “Ik miste de
jongeren tussen de 13 en 18 jaar.
Misschien dat ze die er nog bij
kunnen betrekken.” Er wordt al
verschillende jaren in Hegelsom
een kerstwandeling georganiseerd.
”Het hangt er vanaf hoeveel
vrijwilligers beschikbaar zijn.
Misschien doen we het volgend jaar
wel weer”, aldus de organisatie.

FEESTDAGEN
VOORDEEL

OP 1 ARTIKEL NAAR KEUZE*
Geldig van 22 t/m 31 december 2016

20%
KORTING
OP 1 ARTIKEL NAAR KEUZE*
Geldig van 22 t/m 31 december 2016

*Vraag naar de voor waarden

20%
KORTIN

SEVENUM

Horsterweg 68

Het mooiste vuurwerk
koop je bij Welkoop

FIJNE FEEST
DAGEN
EN EEN
KLUSVOL 2
017!
T
eam Hubo
S

evenum

Multi-miljonair

Sevenum
Horsterweg 42
Tel.: 077-467 14 06
sevenum.hubo.nl

Uniek in NL: Slechts één keer
aansteken. Complete show met
zeer veel verschillende effecten.
■ Tijd: 70 sec
■ Hoogte: 15-20 m
■ Aantal schoten: 64
■ Breedte-effect: 5-10 m

NU VOOR

49.95

29.95

Bestel nu al je vuurwerk op
Geldig t/m woensdag 28 december 2016

Sevenum

Horsterweg 68
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Geen witte kerst dit jaar
Krijgen we dit jaar een witte kerst? Dat is de vraag die veel mensen bezighoudt in de laatste maand van
het jaar. Weerman Lei Spreeuwenberg verwacht van niet. “Je kunt het nooit met zekerheid zeggen, maar de
verwachting is dat het niet gaan sneeuwen.”

Witte Kerst in 2010
Ieder jaar weer hopen we er met
z’n allen op. Een witte kerst. Door de
vele kerstfilms en kerstliedjes lijkt het
soms alsof een dik sneeuwpak met
Kerstmis de normaalste zaak van de
wereld is. En hoewel dit misschien

de kerstsfeer volgens sommigen
verhoogt, komt het eigenlijk maar
heel weinig voor. De afgelopen 80
jaar heeft Horst aan de Maas maar
zeven keer een witte kerst gehad (zie
kader), waarvan de laatste in 2010

was. Maar wanneer spreekt men
nu van een witte kerst? Weerman
Lei Spreeuwenberg uit Lottum legt
het uit. “Als er op beide kerstdagen
sprake is van een gesloten sneeuw
dek. Ligt er maar op één van beide

dagen sneeuw, dan mag je officieel
niet van een witte kerst spreken.”
De kans op een witte kerst
is ieder jaar dus erg klein, stelt
Spreeuwenberg. Landelijk is die kans
ongeveer 7 procent. Spreeuwenberg:
“Dat wordt berekend door terug
te kijken in het verleden en dit te
koppelen aan een klimaatperiode.”
In Horst aan de Maas hebben we
gemiddeld iets meer kans op een
witte kerst dan bijvoorbeeld de kust
provincies. “Want lucht aangevoerd
over zee is vaak warmer dan land
lucht.” In deze gemeente viel er de
afgelopen 80 jaar zeven keer twee
kerstdagen achter elkaar sneeuw.
De kans in Horst aan de Maas op een
witte kerst is daarom 9 procent, stelt
Meteo Limburg.
In 2016 gaat het waarschijn
lijk niet sneeuwen, verwacht de
Lottumse weerman. “Eigenlijk kun
je pas drie dagen voor kerst met
90 procent zekerheid zeggen of het
wel of niet gaat sneeuwen. Maar
twee weken voor Kerstmis kan er
wel al een verwachting gegeven
worden en die luidt dit jaar dat er
geen sneeuw gaat vallen.” Is er dan
helemaal geen hoop meer op een
witte kerst in Horst aan de Maas?
Spreeuwenberg: “Er zijn zoveel
meetgegevens bekend dat we met
een gerust hart een weersverwach

ting voor de komende tien dagen
kunnen uitbrengen. Maar soms
pakt het natuurlijk anders uit dan
verwacht.”
Zelf is de weerman niet zo’n
kerstvierder. “Tijdens een kerstdi
ner vroeger zijn mijn haren eens in
brand gevlogen, toen ik iets wilde
aanreiken naar de overkant van de
tafel. Maar Kerstmis is voor mij wel
een feest van bezinning, waarbij ik
me weer realiseer dat wij het hier
zo slecht nog niet hebben.” Ieder
jaar een witte kerst hoeft voor
Spreeuwenberg ook niet. “Dat is
een ideaalplaatje dat gevoed wordt
door de filmindustrie. Als ik het kon
regelen zou ik het ene jaar een witte
kerst willen en het jaar daarop weer
een groene. Maar het weer laat zich
niet bestellen of sturen, ook niet
door weermannen.”

Witte kerst in Horst aan de
Maas over de afgelopen
80 jaar
Witte kerst
1938, 1940, 1942, 1950, 1964,
2000 en 2010
Gedeeltelijk witte kerst
1962, 1963, 1968, 1970, 1976,
1981, 1986, 2001 en 2009
Bron: Thijs Zeelen, Meteo Limburg

Carol Singers

‘Je kan Christmas Carols altijd meezingen’
Lei Puyn (76) en Loek Mensing (75) zijn leden van zangvereniging Con Brio in Broekhuizen(vorst). Tijdens kerst vormt een deel van hen de
groep de Carol Singers, die ‘Christmas Carols’ zingt op verschillende evenementen. “De melodie van Christmas Carols ondersteunt de kerstgedachte
van het lied.”

Carol mooi vind. De melodie van
Christmas Carols ondersteunt de
kerstgedachte van het lied.”

Onderdeel van
Con Brio

Het woord ’carol’ betekent
in het Latijns en Grieks ‘dansen’.
In de middeleeuwen waren carols
gedanste christelijke liederen. Ze
waren niet alleen beperkt tot kerst,
want ook voor Pasen waren er

carols. “In Nederland zingen we
De herdertjes lagen bij nachte, in
Engeland wordt bijvoorbeeld First
Noël gezongen met kerst,” vertelt
Mensing. “Het zijn meestal echt hele
oude nummers.” Volgens het tweetal

zijn goede Christmas Carols aan
een paar eigenschappen te herken
nen. “Je kan Christmas Carols altijd
snel meezingen”, meent Mensing.
“Het zijn hele herkenbare nummers.”
Puyn vult aan: “Ze zijn ook vaak

op de radio te horen. Dat scheelt
natuurlijk ook weer. Als je ze zingt,
herkennen mensen de nummers.
Ze zijn echt aanstekelijk. First Noël is
mijn persoonlijke favoriet. Ik denk dat
iedereen wel een bepaalde Christmas

Mensing bladert door een
boekje met veel Christmas Carols.
“First Noël, Hark the Herald Angels
Sing, Ding Dong Merrily on High,”
somt hij op. Er zit ook één Duits
nummer tussen. “Die zit er bij sinds
de Brexit,” grapt hij. Enkele jaren
voordat Groot-Brittannië besloot
om de EU te verlaten, ontstonden
de Carol Singers, een onderdeel
van de zangvereniging Con Brio.
“We hielden in 2012 een concert
in Kasteel Ooijen,” weet Puyn nog.
“Ons werd toen gevraagd of we
bij binnenkomst wat kerstliederen
wilde spelen.”
Niet alleen in Broekhuizen
treedt het koor op. Ze speelden
onder meer in Maasbree, Sevenum
en Venlo. Dit jaar treden ze rond
de kerst op in Melderslo. “Eén of
twee keer per jaar zingen we met
de Carols Singers. Voor de rest
zingen we met het reguliere koor.”
Volgens Mensing worden de boek
jes na de kerst weer ingeleverd.
“In november 2017 halen we ze
weer uit de kast. In de zomer gaan
we natuurlijk niet in de tuin First
Noel of Ding Dong Merrily on High
zingen.”
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GEPLUKT Daisy Zegers

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

Ze is zorgzaam, eigenwijs en vooral een doorzetter. Vanwege een tumor, moest ze haar been laten amputeren.
Stug vecht ze door en heeft zich gekwalificeerd voor de selectiedagen van de Paralympische Spelen. Deze week
wordt Daisy Zegers (30) uit Horst geplukt.
“Het was een enorme klap toen
ik te horen kreeg dat er een tumor
in mijn been zat. Daarna nog een
keer toen ik samen met mijn vriendin
Nikki het besluit nam om mijn been
te laten amputeren. Maar ik ben een
doorvechter, dus ik laat mij vooral
niet opzij zetten door wat er allemaal
gebeurt.” Daisy begon daarom al haar
emotionele en mooie momenten vast
te leggen op camera. Samen met een
professioneel filmmaker brengt het
stel een documentaire tot stand. Soms
is dat erg confronterend voor haar.
“Op momenten dat je emotioneel
bent heb je eigenlijk geen zin als
iemand met een camera op je neus zit
te filmen”, vertelt Daisy. “Ik heb dan
ook wel eens momenten gehad dat

ik dacht: nee nu even niet.”
Daisy groeide op samen met haar
zusje, vader en moeder in het dorpje
Acquoy in Gelderland. “Wij woonden
op het platteland. Dus ik was vaak
buiten te vinden samen met mijn zusje.
Ik kan me ook nog goed onze speeltuin
herinneren waar wij veel tijd door
brachten. Dan mag het slootje springen
niet ontbreken.” Daisy ontmoette haar
vriendin Nikky in Horst. “Wij hebben
elkaar leren kennen in 2012 tijdens
Mu-Thaigym in het Gasthoês. Dat is een
Thaise bokssport. Van het een kwam
het ander.”
De grootste hobby van Daisy is
altijd al sporten geweest. “Ik heb het
Centraal Instituut Opleiding Sportleiders
gevolgd, ook wel bekend als CIOS.

Daarna kwam ik in de zorg terecht.
Mensen helpen is voor mij enorm
belangrijk. Daarom koos ik voor het
beroep van doktersassistent. Maar na

een tijdje was ik de zorg eigenlijk wel
zat. Ik wilde iets heel anders gaan
doen.” Zo kwam Daisy in de transport
wereld terecht. “Maar het gevoel om
mensen te helpen bleef toch aan mij
knagen en het sporten ook. Ik vond
de perfecte combinatie en begon als
personal trainer. Dan doe je iets met
sport en kun je ook iets voor anderen
betekenen. Het maakt mij dan niet uit
hoe ik ze help, als mijn klanten maar
een betere versie van zichzelf vinden.”
Naast het coachen van haar
klanten, sport Daisy zo veel mogelijk.
“Ik heb mij onlangs weten te kwalifi
ceren voor de selectiedagen van het
Paralympisch atletiekteam. Tijdens een
paar uurtjes verlof vanuit het zieken
huis ben ik naar de Paralympische
talentendag geweest. Daar wist ik
mij ook nog te plaatsen voor het
Paralympische team bankdrukken.
Binnenkort worden er drie dagen
georganiseerd waar ik moet laten zien
wat ik in mijn mars heb. Tijdens deze
selectiedagen krijg ik ook professionele
krachttrainingen. Die zijn een onderdeel
op die dag. Ik heb er heel veel zin in
en wie weet zit ik binnenkort in het
Paralympisch team.”
De laatste weken zijn heel zwaar
geweest voor Daisy. De operatie aan
haar been ging goed, maar haar wond

is gaan ontsteken. Door de ontsteking
is ze twee keer geopereerd. Daisy kan
pas beginnen aan haar revalidatie als
haar wond genezen is. Momenteel
heeft ze een vacuümpomp om alles
te behelpen. “Dat was een hele harde
klap. Gelukkig wist ik die goed te
verwerken. Ik probeer alles zo nuchter
mogelijk te bekijken. Soms lukt dat
niet altijd.” Daisy pinkt een traantje
weg. “Een emotioneel moment dat ik
heb meegemaakt was toen ik voor het
laatst met twee benen thuis de trap
af ging. Daar had ik het heel zwaar
mee. Ik geef niet op, ik ben een echte
doorzetter maar ook heel eigenwijs.
De afgelopen maanden heb ik zoveel
tegenslagen gehad en toch blijf ik
doorzetten.”
In de filmpjes die Daisy en Nikki
maken, zie je vooral beelden waarin
Daisy te zien is tijdens haar meest
emotionele momenten, maar ook
tijdens de positieve momenten.
“Ik schaam mij nergens voor. Bij de
ene scene zit ik heel hard te huilen en
in de andere sta ik met mijn stomp in
de douche en dat wordt ook gewoon
gefilmd. De meeste mensen zouden
het niet fijn vinden als zoiets op
internet te zien is van zichzelf. Maar ik
ben zoals ik ben en daar schaam ik mij
niet voor.”

Wij wensen iedereen

prettige feestdagen
laat je zien in 2017

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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Muziekavond

Cheque voor werkgroep
Theatercafé
Administratiekantoor Partners BV geeft dit jaar geen relatiegeschenk, maar doneerde 1.000 euro aan werkgroep
Theatercafé in Horst.

Met het geldbedrag kan
de wekelijkse muziekavond op
woensdagavond voor bewoners
van Hof te Berkel, Kuiperplein en
Anthoniuspark ook komen jaar
blijven doorgaan. Woensdagavond
14 december heeft de directie, in de

persoon van Ger Smedts, tijdens deze
muziekavond in het Koetshoes in
Horst, de cheque overhandigd aan de
vrijwilligers van de werkgroep. Deze
werkgroep verzorgt wekelijks een
muziekavond en is geheel afhankelijk
van giften uit de gemeenschap.

“Voor de ouderen is het nog steeds een
avond om wekelijks naar uit te kijken.
Wij hebben sowieso al een bijzondere
band met deze doelgroep, want zij zijn
samen met de Vrienden van Hof te
Berkel in het zelfde pand gevestigd”,
aldus het administratiekantoor.

Wensambulance

Donatie voor Stichting
Wens in Beweging
Tijdens de heropening van de Leste Geulde in Horst heeft het bedrijf geld ingezameld voor het goede doel.
Onlangs kon zij een cheque van 1.250 euro overhandigen aan de Stichting Wens in Beweging.

Onder het motto ‘Bloemen
zijn voor even, een gift is voor het
leven’, vroeg de Leste Geulde om de
bezoekers in plaats van bloemen geld
te geven voor de wensambulance.
Stichting Wens in Beweging vervult

wensritten voor volwassenen en
kinderen die ernstig ziek, bedlegerig
of terminaal zijn. Door wensen in
vervulling te laten gaan hoopt de
stichting dat zij weer even genieten
en de zorgen vergeten. “Het is een

mooi initiatief “, aldus Paul en Patricia
Kohlen van de Leste Geulde. “Iedereen
kan hier mee te maken krijgen en
op deze manier kunnen we ook
nog iets extra’s betekenen voor de
samenleving.”
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Buro van
Roosmalen wordt
Max Ernst GGZ
Buro van Roosmalen gaat vanaf 1 januari 2017 verder onder de naam
Max Ernst GGZ. Buro van Roosmalen is een GGZ instelling in Noord- en
Midden-Limburg met spreekuurlocaties in Horst en Lottum.
Buro van Roosmalen en Max
Ernst GGZ zijn beide instellingen
voor ambulante geestelijke
gezondheidszorg. De afgelopen jaren
hebben zij al intensief samengewerkt.
Vanaf volgend jaar gaat Buro van

Turkse paardenhouderij in
de Peelbergen
De Turkse familie Köksalan gaat een paardenhouderij bouwen aan de noordzijde van het Equestrian
Centre de Peelbergen in Kronenberg. Daarvoor werd maandag 19 december een overeenkomst
ondertekend tussen de familie en gemeente Horst aan de Maas. De familie Köksalan is de eerste die
zich nieuw vestigt in de hippische zone. Volgens haar heeft het gebied de potentie om uit te groeien tot
een belangrijk en groot hippisch gebied op nationaal en internationaal niveau. De heer Köksalan is
ruiter, de familie is van plan ook te gaan wonen in Kronenberg.

Roosmalen verder als Max Ernst GGZ
vanuit zeventien eigen praktijken
verspreid over heel Nederland.
Daarnaast werken ze ook vanuit
een aantal gezondheidscentra en
huisartspraktijken

Wij willen alle cliënten en bekenden danken voor het in
ons gestelde vertrouwen en wensen iedereen

Een gelukkig kerstfeest en een voorspoedig 2017
Loonbedrijf Hendrix & Smits en medewerkers
Lollebeekweg 30A, Castenray, Pas 2, Merselo

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Online uw bankzaken regelen
Door: Lindy Hundscheid, Adviseur Verkoop & Service
Veel bankzaken kunnen tegenwoordig online geregeld worden.
Als adviseur spreek ik dagelijks mensen in de bankhal die niet op de
hoogte zijn van wat zij zelf online allemaal kunnen regelen. En omdat
onbekend vaak ook onbemind maakt, vertel ik u er graag meer over.

Rekeningafschriften bewaren
Nu het einde van het jaar in zicht is,
is het verstandig om de rekeningafschriften van 2016 digitaal te
bewaren. Bij de Rabobank zijn deze
15 maanden beschikbaar. Daarna
zijn de rekeningafschriften nog wel
opvraagbaar, maar worden daarvoor
kosten in rekening gebracht. Het is
daarom verstandig om er een
gewoonte van te maken de
afschriften jaarlijks te downloaden.
Begin februari zijn ook de jaaroverzichten beschikbaar.
Bankpas stuk?
Vraag een nieuwe aan
Merkt u dat uw bankpas niet meer
goed werkt? Dan kunt u online
eenvoudig uw nieuwe bankpas
aanvragen. U ontvangt uw nieuwe
bankpas binnen drie werkdagen per
post en uw pincode blijft hetzelfde.

Grote uitgave doen?
Pas uw paslimiet aan
Moet u binnenkort een grote betaling
doen voor een auto bijvoorbeeld?
Dan kunt u online uw paslimiet
aanpassen. U bepaalt zelf voor
welk tijdsbestek u uw limiet wilt
verhogen.
Incasso terugboeken
Is er onterecht een bedrag van uw
rekening afschreven? Dan kunt u dit tot
acht weken na de afschrijving terugboeken via Rabo Internetbankieren of
de Rabo Bankieren App.
Rekening openen
Ook het openen van een nieuwe
rekening kan vanuit uw luie stoel.
Op onze site wordt u middels
eenvoudige keuzemenu’s geadviseerd
over de rekening die bij u past.
Verhuizing
Gaat u verhuizen? Ook uw
adreswijziging kunt u online aan ons
doorgeven. Wij passen het adres
automatisch voor u aan. Mochten wij

alsnog vragen hebben, dan nemen
wij zelf contact met u op.
Afspraak maken voor meer uitleg?
Heeft u moeite met online bankieren
of wilt u meer weten over de online
mogelijkheden? Kom dan gerust naar
een van onze kantoren of neem
contact met ons op voor het maken
van een persoonlijke afspraak. U kunt
ons bereiken via (077) 389 84 00.
Website
Bankiert u bij de Rabobank?
Dan kunt u voor het regelen van uw
online bankzaken terecht op www.
rabobank.nl/particulieren/service of
de Rabo Bankieren app.
Rest mij u alvast een zorgeloos en
gelukkig 2017 toe te wensen!

Vacature Tekenaar/werkvoorbereider interieurbouw FT
Van Lier Maatwerk BV is gespecialiseerd in het vervaardigen van complete
interieurs op maat voor de zakelijke als ook de particuliere markt, naar wens
en specificatie van de opdrachtgever.
Ons bedrijf is een samenwerkend orgaan, ingedeeld in meerdere afdelingen
die elk hun specifieke vaardigheden met elkaar combineren tot inrichtingen
voor zorg-, utiliteit- of retail, kwaliteitsmeubelen voor de kinderopvang en
zelfs exclusieve massiefhouten stijlmeubelen fabriceert via een wereldwijd
netwerk aan dealers.
Functieomschrijving:
•
U bent verantwoordelijk voor het technisch uitwerken van een project
volgens de daarvoor gecalculeerde uren en de nodige kwaliteit.
•
Het juist voorbereiden van de werken, analyseren van de opdracht,
werktekeningen maken van de inrichting, klaarzetten en uitdelen van
de juiste gegevens naar de werkplaats.
•
U draagt zorgt voor de automatische aansturing van de productie
middels zaag-, cnc- en materiaallijsten.
•
Het verrichten van inmeet werkzaamheden op locatie en het volgen
van uw projecten.
Functie-eisen:
•
Opleiding en ervaring op MBO of HBO niveau.
•
Kennis en ervaring gewenst met software pakketten:
AutoCad
Proteus / IMOS
Excel
•
Ervaring als werkvoorbereider/tekenaar binnen de interieurbranche.
•
U bent in staat zowel individueel als in teamverband te werken en
beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
•
U werkt kostenbewust, klantgericht en bent in staat snel te schakelen.
•
U heeft een verantwoordelijkheidsgevoel en bent meedenkend
ingesteld.
Reageren:
Heeft u interesse in deze uitdagende baan, neemt u dan contact op met
Barry Beijnsberger voor 29 december 2016.
Van Lier maatwerk in Interieurs
Maasbreeseweg 5
5981 NZ Panningen
T: 077-3060400
E: info@vanliergroep.nl

www.rabobank.nl/horstvenray

www.vanliergroep.nl

www.royalantiquecollection.com

www.kinderopvangshop.nl
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Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ben voorstander van gemeentelijk vuurwerk op één plek’

Op oudjaarsavond wordt overal in het land
vuurwerk afgestoken. Sommige mensen
vinden het leuk om dit zelf te doen. in Horst
aan de Maas zegt maar 10 procent van de
inwoners vuurwerk af te steken tijdens Oud &
Nieuw. En als het 34 procent ligt, wordt het
afsteken van vuurwerk zelfs helemaal
verboden. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl

34%
Nee*
3%
Weet niet

Elk jaar gaat er tijdens oudjaar weer voor
miljoenen euro’s aan vuurwerk de lucht in.
In Horst aan de Maas kijkt de helft van de
mensen graag naar de gillende keukenmeiden en
fonteinen, maar steekt ze liever niet zelf af. “Ik
kijk vanaf een veilige afstand, bij voorkeur achter
glas”, laat deze inwoner weten. “Maar vuurwerk
is een traditie, dus helemaal verbieden vind ik te
ver gaan.” Een ander zegt: “Ik ben voorstandster
van eventueel een gemeentelijk vuurwerk, zodat

Inwonerspanel

1.672 leden
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Ja
10%
53%
Nee**

Steek jij vuurwerk af
tijdens Oud & Nieuw?
*mag verboden worden
**maar kijk wel

met de bewoners”, beaamt een ander. “ Verder
dus al het privévuurwerk verboden kan worden.
moet er strenger toezicht zijn tijdens de laatste
Denk vooral aan de miljoenen euro`s die verspild
twee maanden van het jaar op illegaal afsteken
worden, terwijl er zoveel schrijnende nood op
van meestal illegaal vuurwerk.” Iets meer dan
de wereld is.” Van degenen die wel vuurwerk
20 procent vindt dit niet
afsteken, besteedt 42
nodig. “Onzin. Over het
procent hier tussen de 25
‘Alleen sterretjes’
algemeen gezien is het de
en 50 euro aan.
vorige jaren gewoon goed
‘Het mag wat mij betreft
gegaan. De wereld draait
Op steeds meer plek
verboden worden’
veel te ver door met zijn
ken in Nederland komen
vuurwerkvrije zones,
‘Mijn honden zijn gek van angst’ regeltjes. Laten we het
leuk en gezellig houden.”
bijvoorbeeld bij verpleeg
huizen. Daar mag dan
geen vuurwerk afgestoken worden. Horst aan de
TipHorstaandeMaas is een
Maas kent geen vuurwerkvrije zones. De helft van samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
de mensen zou dit echter wel toejuichen. “Vooral aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
in de buurt van bejaarden- en verzorgingshuizen
resultaten of aanmelden voor de volgende
zou een vuurwerkvrij zone moeten komen”,
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
vindt deze persoon. “Rond verzorgingstehuizen
Reageren?
mag inderdaad wel rekening gehouden worden
www.hallohorstaandemaas.nl

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

2E
KERSTDAG
GEOPEND
VAN 12.00 TOT
17.00 UUR

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze vijf
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL
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Bespreking Poll week 49

Continurooster op school maakt het ouders moeilijker
Dat steeds meer basisscholen een continurooster invoeren, vindt 68 procent
van de stemmers een goed idee. Een enquête van Duo Onderwijsonderzoek
onder vierhonderd basisscholen wees onlangs uit dat nog maar de helft van de
scholen traditionele schooltijden hanteert. Steeds meer basisscholen voeren een
zogenoemd continurooster in. Alle kinderen blijven tussen de middag op school
samen met de leerkracht pauzeren. Het merendeel van de stemmers ziet hier

de voordelen wel van in. Zo verloopt de dag voor de leerlingen veel rustiger.
De overige 32 procent vraagt zich af of het voor een kind wel goed is als hij
de hele dag op de school is. Is het niet beter om even een uur af te kunnen
schakelen en tot rust te komen? En voor sommige ouders is het juist lastig dat
de school eerder uit is. Dat betekent namelijk dat zij ook naschoolse opvang
moeten regelen, waar weer meer kosten mee gemoeid zijn.

Een digitale kerstgroet is onpersoonlijk
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Steeds meer mensen kiezen ervoor om familie en vrienden een digitale
kerstgroet te sturen. Lekker makkelijk via sociale media als Facebook. Je plaatst
één berichtje en bereikt zo al snel honderden mensen. Dat scheelt tijd én geld.
Wie heeft er nu nog zin om vijftig kerstkaarten te schrijven en versturen? Van een
e-mail of berichtje op Facebook weet je zeker dat het op tijd voor de feestdagen
aankomt en bij een kaartje via de post is dat nog maar de vraag. Om nog maar
niet te spreken over de kosten van een velletje postzegels. Dat geld kun je toch
veel beter aan een goed doel schenken? Daarnaast hoef je je bij een digitaal

bericht niet af te vragen wie je wel een kaartje stuurt en wie niet en kom je niet
voor pijnlijke momenten te staan als je dan toch iemand hebt overgeslagen.
Aan de andere kant is een handgeschreven kerstgroet natuurlijk veel per
soonlijker. Dat is toch maar een kleine moeite? En wie liever niet zelf de kaart
schrijft en op de post wil doen, kan gebruik maken van een online kaartendienst.
Je hoeft alleen maar de adressen in te voeren en na betaling verzorgen zij de rest.
Zeg nou zelf, het is toch veel leuker om een kaartje in je brievenbus te krijgen?
Een digitale kerstgroet is onpersoonlijk. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 50) > Verbod op appen op de fiets is terecht > eens 94% oneens 6%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook
kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders
zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Einde van de haas, ree en de weidevogels
Ik durf van mijzelf te zeggen dat ik een natuurliefhebber ben. Altijd
heb ik genoten van de vechtende rammen (haas). Alles om een loopse
moerhaas te bemachtigen.
Echt mensen prachtig zoals ze
tekeer gaan net Nico Verhoeven
versus Badr Hari. Alleen duurt het
gevecht van een haas langer. Vanuit
mijn luie stoel vechtende reebokken

zien. Man, man, het was een
ongelofelijk schouwspel. Genieten van
de leeuwerik, hoog zingend in lucht.
Een prachtige mooie grutto zien lopen.
Hetzelfde geldt voor de wulp. Of zoals

hierboven beschreven, al wandelend
met een speer gras in de mond
genieten van dit alles. Maar dit alles
is verleden tijd. Een haas zien is een
zeldzaamheid. Laat staan vechtende
rammen. Twee vechtende reebokken
zal ik waarschijnlijk nooit meer
meemaken. De weidevogels waar
vind je ze nog. Vele factoren spelen

hierbij een cruciale rol. Intensieve
landbouw, veeteelt en de jacht. Het
mag het allemaal wat minder en
verstandiger. Dan is het genieten nog
niet voorbij.

Sef van de Munckhof
Vossenheuvel, America

I.R.F. Venlo B.V. (onderdeel van de I.R.F. Holding B.V.) is een dynamische,
logistieke dienstverlener gevestigd aan de Floralaan 9 in Venlo.

Wij zijn per direct op zoek naar een

ZELFSTANDIGE

WAREHOUSE MEDEWERKER
(40 UUR/FULLTIME)

M/V

Je werkzaamheden omvatten o.a.:
- Lossen en laden van vrachtwagens
- Positioneren van goederen in stellingen

Graag tot ziens in 2017!
Een aandeel in elkaar

fijne feestdagen
en een goed
nieuwjaar!

Wat hebben wij te bieden?
- Een prettige werksfeer
- Je krijgt prima secundaire arbeidsvoorwaarden
Heb je interesse in deze functie, reageer dan voor 15 januari 2017
en stuur je brief met cv naar pz@irf.eu Wil je meer informatie over
deze functie, neem dan gerust contact op met Piet Visserman.
Hij is bereikbaar via tel.nr. 06-55 75 29 00.
I.R.F. Venlo B.V., Floralaan 9-5928 RD Venlo

www.irf.eu

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Rabobank
Horst Venray
wenst u

Wie zoeken wij?
- Je hebt een MBO+ denk- en werkniveau en je weet van aanpakken
- Je bent uitstekend in staat om zelfstandig te werken
- Ervaring met heftruck en reachtruck is een vereiste
- Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal
- Flexibele instelling

Topsport
of moeilijk
spelletje?
De tijd van het terugblikken
van het jaar 2016 is begonnen.
Uitnodigingen voor allerlei
gala’s gaan in de rondte. Zo
werd onlangs een aantal
Nederlandse sporters genomineerd voor Sportman en
Sportvrouw van het jaar. Tot mijn
verbazing ontbrak er één
iemand: Michael van Gerwen.
Toegegeven: wereldkampioen
werd Michael van Gerwen niet,
maar nog nooit in de historie
boekte een darter in één jaar 25
toernooizeges. Zelfs icoon Phil
Taylor niet. De groene sloopkogel
vond het zelf jammer, maar was
er niet ondersteboven van. Na de
bekendmaking van de genomineerden dit jaar, ontstond veel
ophef onder het Nederlandse volk
en de dartfans. Wissellende
reacties bleven op mijn facebookwall voorbij komen. Meerdere
mensen vonden darts geen sport.
Die constatering vind ik jammer.
Zelf beoefen ik deze sport
regelmatig als hobby; ik speel
geen wedstrijden. Ga zelf maar
eens ongetraind darten en je hebt
de volgende dag onherroepelijk
spierpijn. Je moet tevens zowel
lichamelijk als geestelijk goed in
elkaar zitten om goed te gooien.
Een beetje overgewicht hoeft
geen belemmering te zijn om
prima te gooien. Het alcoholimago
zit het darten in de weg. Dat is
heel jammer. Darters drinken
helemaal geen bier tijdens de
wedstrijd. Toeschouwers doen dit
wel, maar dat gebeurt ook tijdens
voetbalwedstrijden of een andere
sport. Wanneer een dartwedstrijd
afgelopen is, wordt er vaak een
pilsje genuttigd. Maar wat doen
de meeste sporters hier in de
regio na de wedstrijd? Ooit
gehoord van de derde helft? Ik
vind het jammer dat het NOC*NSF
Michael van Gerwen niet als
sportman van het jaar nomineerde, terwijl hij meer wedstrijden won dan wie dan ook. Darten
blijft voor mij een sport. Ben je
het daar niet mee eens? Loop
eens naar de winkel en koop een
dartbord en wat pijlen. Jij praat
over een maand of twee wel
anders. Oefen ze, Niels

O-twee Horst aan de Maas is een organisatie voor ondernemers. Zij verbindt ondernemers uit Horst aan de Maas
om hun ondernemingen succesvoller te maken. Daartoe zet zij met name in op belangenbehartiging,
netwerken en kennisdeling tussen ondernemers.
Door het faciliteren van netwerkgelegenheid verbindt O-twee ondernemers met elkaar.
Daarnaast wordt in bijeenkomsten ingezet op het delen van kennis en ervaringen en het opdoen van inspiratie.
O-twee zet ook in op belangenbehartiging van ondernemers in de gemeente Horst aan de Maas. Dit doet zij zowel op politiek niveau
als in het onderwijs en het maatschappelijk veld. Nadruk ligt daarbij op veiligheid, infrastructuur en onderwijs.

GOEDE FEESTDAGEN
en een
ONDERNEMEND
2017
VAN OG’S
CONFECTIE
INDUSTRIE B.V.

driessen groep

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
22 december 2016
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Sluiting gemeentehuis en
Openbare Werken in december
Het gemeentehuis en Openbare Werken zijn tijdens de feestdagen gesloten op:

Veel verlopen reisdocumenten in december

Extra drukte bij aanvragen
ID-kaart en paspoort
Wilt u een paspoort of identiteitsbewijs aanvragen? Hou dan rekening met extra drukte.
Veel reisdocumenten verlopen in december. Dat betekent dat er veel mensen een aanvraag
zullen doen. Misschien moet u dus langer wachten.

Gesloten donderdag 15 december 2016
vanaf 12.00 uur (Eindejaarsviering personeel)

meldingen, waarbij direct gevaar voor de
omgeving dreigt.

Kerst
Gesloten maandag 26 december 2016
(2e Kerstdag)

Ook in het jaar 2017 gelden de volgende
openingstijden:
telefonische bereikbaarheid op maandag t/m
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur (op maandagen
tot 20.00 uur).

U kunt een reisdocument aanvragen in het gemeentehuis, tijdens openingstijden (Maandag:
9.00 tot 20.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag:
9.00 tot 12.00 uur.). Wilt u liever niet wachten in

Opening van de publieksbalies:
op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Daarnaast is alleen de afdeling Burgerzaken
op maandag geopend van 9.00 tot 20.00 uur.

Haal je ﬁets op, voorkom verwijdering!

Nieuwjaar
Gesloten vrijdag 30 december
vanaf 12.00 uur
Gesloten dinsdag 3 januari 2017
tot 10.00 uur (Nieuwjaarsreceptie personeel)
Voor dringende meldingen met betrekking
tot gemeentewerken die niet uitgesteld
kunnen worden, mag u het storingsnummer
06 - 23 49 82 49 bellen.
Het gaat hier dus uitsluitend om dringende

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

Garantiebanen

Voor de meeste mensen betekent een baan meer dan alleen geld verdienen. Ze krijgen er energie van, ze bouwen sociale contacten op en ze kunnen zich ontwikkelen.
Dit geldt ook voor mensen die moeilijk een
betaalde baan kunnen vinden vanwege beperkingen of persoonlijke omstandigheden. Ook zij
willen graag werken, ‘er bij horen’. De overheid
en werkgevers- en werknemersorganisaties
ondernemen nu actie om deze mensen aan een
baan te helpen.

Ook de gemeente Horst aan de Maas draagt
(als werkgever) haar steentje bij. Tot 2023 creeren we ongeveer 12 banen voor mensen met
een arbeidsbeperking. Dat noemen we garantiebanen. Geen opvulling van vacatures, maar
nieuwe banen, die passen bij de mogelijkheden
van deze mensen.

125.000 extra banen voor mensen met een
arbeidsbeperking. Dat is de afspraak die de
overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties hebben gemaakt. Dit is vastgelegd in de
Wet Banenafspraak.

Het afgelopen jaar zijn er al vier mensen aan de
slag gegaan, in het gemeentehuis of op één van
de andere locaties. Op hun nieuwe werkplek
doen ze veel ervaring op en vergroten ze hun
kansen op de arbeidsmarkt.

Burgemeester
waarschuwt huurder
Burgemeester van Rooij van Horst aan de Maas heeft dinsdag 13 december de huurder van een
woning aan het Merelplein in Horst gewaarschuwd in verband met de aanwezigheid van drugs.
In de woning werd eerder door de politie 232 gram softdrugs en 8 gram harddrugs gevonden.
De burgemeester kan op grond van de
Opiumwet bij het aantreffen van een handelshoeveelheid drugs woningen of (bedrijfs)
panden sluiten. Vanwege bijzondere omstandigheden heeft de burgemeester besloten de

huurder van de woning te waarschuwen.
Dit betekent dat bij een volgende overtreding
de woning wel gesloten wordt.
Op www.horstaandemaas.nl vindt u meer
informatie over het Damoclesbeleid.

Grubbenvorst
Meerlosebaan 1c

Lottum
Zandterweg 14

Horst
Broekveldweg 2

Meterik
Roothweg 6a

Op het NS-station Horst-Sevenum staan veel ﬁetsen die waarschijnlijk niet meer gebruikt
worden. De gemeente start samen met de politie een actie om deze zwerfﬁetsen op te ruimen.
Zwerfﬁetsen
Het gaat om goede ﬁetsen waarvan de gemeente vermoedt dat deze al geruime tijd niet
worden opgehaald door de eigenaar, maar ook
om echte ﬁetswrakken. Deze verwaarloosde
ﬁetsen komen de toegankelijkheid en uitstraling
van het station niet ten goede. We willen ook
het aantal ﬁetsdiefstallen in onze gemeente
terugdringen. Wat dat betreft is het station een
‘hotspot’ voor ﬁetsendieven. Dit jaar werden
hier ongeveer 70 ﬁetsen gestolen. In 2015 ging
het om 55 ﬁetsdiefstallen. Ervaring leert dat een
schone en overzichtelijke ﬁetsenstalling een
drempel vormt voor ﬁetsendieven.
Eerst labelen, dan verwijderen.
Om te beginnen hangt de politie een kaartje
aan de mogelijke zwerfﬁetsen. Als we ons
vergissen kan de eigenaar het kaartje verwijderen en anders heb je nog de mogelijkheid
om je ﬁets zelf weg te halen. De ﬁetsen met
een label die er na 4 weken nog staan, worden
verwijderd.
www.gevondenofverloren.nl
Gaat het om echte ﬁetswrakken dan komen
deze ﬁetsen direct bij het oud ijzer terecht. Nog
bruikbare ﬁetsen gaan naar Rendiz. Hier worden ze geregistreerd als ‘gevonden goederen’
op de website www.gevondenofverloren.nl.
Eigenaren kunnen hun ﬁets daar ophalen,
samen met een aangiftebewijs, legitimatie,
(reserve)sleutels, aankoopbewijs o.i.d.

Fietsen die blijven staan worden eventueel
opgeknapt door Rendiz en vervolgens als tweedehandsﬁets verkocht.
Haal je ﬁets op
De politie begint midden januari met labelen.
Staat je ﬁets ongebruikt bij het NS-station in
Hegelsom? Haal deze dan op, voordat wij het
doen! Laat je oude ﬁets niet achter op station.
Vragen
Heb je vragen over deze opruimactie?
Bel of mail de gemeente: (077) 477 97 77 of
gemeente@horstaandemaas.nl.

Beperkt aanbod weekmarkt 27 december
Meerdere marktkooplieden genieten die week
van wat vrije dagen.De markt zal zich concen-

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende:
Hegelsom
Stationsstraat 127

Gemeente pakt zwerfﬁetsen
op NS-station aan

Tijdens de weekmarkt van dinsdag 27 december wordt er maar een beperkt aantal producten
aangeboden.

Bekendmakingen

America
Peelheideweg 12
Jacob Poelsweg 30

het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via
www.horstaandemaas.nl. Om u zo snel mogelijk
te helpen, hebben we in december de afspraakmogelijkheden uitgebreid.

Sevenum
Most 7

treren nabij het Lambertusplein. Dinsdag 3 januari 2017 is er weer een volledige weekmarkt.

Bestuur en medewerkers gemeente Horst aan de Maas

wensen u fijne feestdagen
en een goed en gezond 2017
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Revitalisering Gasthoês
Tijdens de raadsvergadering in december komt het Gasthoês weer
voorbij. Er wordt al heel lang gesproken over de revitalisering van het
Gasthoês en er lijkt geen eind aan te komen.
Er zou vaart gemaakt moeten
worden, dit horen we niet alleen
van het college maar ook van
andere groepen die belang
hebben bij deze grootschalige
verbouwing. Wij begrijpen deze

signalen goed, maar pleiten voor
zorgvuldigheid in plaats van urgentie.
Deze zorgvuldigheid bleek uit een
raadsbreed ingediend amendement
op 10 februari waar we extra
kaders hebben meegegeven aan de

wethouder. Met deze kaders van de
raad is nog niets gedaan. We moesten
vertrouwen hebben dat het allemaal
goed zou komen. Vertrouwen is
goed hoor, maar controle is beter.
De gemeenteraad is er niet om
het college te vertrouwen maar te
controleren.
Hoe je het ook wendt of keert of
uit welk potje je het ook haalt, de

12,5 miljoen euro die gevraagd wordt
is gemeenschapsgeld en hier moet
zorgvuldig mee worden omgegaan.
In december kan het geld beschikbaar
gesteld worden waarna het
college met een plan komt voor de
revitalisering. Deze volgorde vindt de
SP lastig. Stel je eens voor, veel geld
voor iets betalen en niet weten wat je
er precies voor krijgt. Dus niet gokken

Democratie in onze dagen
Gelukkig bestaat in ons land het vrije woord. Ook in deze krant. Aan
het einde van dit jaar zouden we eens kunnen terug kijken: hoe ervaren
mensen in Horst en de kerkdorpen de lokale democratie?
Wat is democratie eigenlijk? Is
dat: jullie (de raad) moeten doen
wat wij zeggen? Of: ze zitten er bij
en kijken er naar? Wanneer is het
gemeentebestuur mijn gemeente
bestuur? Volle tribunes bij raads- en
commissievergaderingen, maar ook
(niet-) deelname aan verkiezingen
illustreren deze vraag. Wellicht zit het
ergens tussen deze twee uitersten.

Veel besluiten en processen spelen
op een andere schaal, vallen deels of
zelfs geheel buiten de reikwijdte van
het gemeentebestuur. Wat badine
rend kun je het de grotere en kleinere
spelers noemen, bij hun eigen naam
of een omschrijving: provincie, Prorail,
streekvervoer, medische centra,
Zorggroep, scholenkoepels, Wonen
Limburg, Hippisch centrum, Toverland,

Staatbosbeheer, Greenportconstructies,
veevoedergiganten, waterschap,
projectbureau Ooijen-Wanssum, ini
tiatiefnemers intensieve veehouderij
enzovoorts. Ieder doet op zijn manier
wel, en ziet niet om naar het algemeen
belang.
Wat doet het gemeentebestuur in
deze context? Hoe houd je de dorpen
leefbaar, en is er voor alle leeftijdscate
gorieën een wenkend perspectief? Hoe
zorg je voor wonen, werken, recreatie
en mobiliteit? Hoe gaan we om met
aanstaande krimp? Hoe voer je een

proactief beleid voor het aantrekken en
integreren van arbeidsmigranten? Hoe
houd je de bodem groen, het opper
vlaktewater schoon en de lucht fris?
Wat doe je aan (verkeers-) veiligheid
en handhaving, op een manier die als
zodanig gezien en begrepen wordt?
De laatste vraag is dan ook: gaat
de politiek het nog eens uitleggen of
gaat de politiek echt luisteren naar de
mensen? Een goed 2017 toegewenst.
Jan van Dijk,
PvdA Horst aan de Maas

Wie het kleine niet eert…
Wat heeft de vervlechting van grondexploitaties in Greenport Venlo
te maken met de vernieuwbouw van het Gasthoês? Of een werkkrediet
voor Afslag 10 met de garantstelling voor glasvezel?
Welnu, het waren allemaal
agendapunten waar de gemeen
teraad deze week een besluit over
heeft genomen. Twee avonden nam
de raadsagenda in beslag. Forse
bedragen, ingrijpende besluiten.
Onderwerpen die regelmatig in
de krant voorbij komen zoals de

Meerweg 28, 5976 NT Kronenberg
T. 077 467 36 07, info@markvanlier.nl

keuze voor een nieuw zwembad.
Grote projecten. Onderwerpen die tot
de verbeelding spreken, maar ook
onderwerpen die niet meteen herken
ning oproepen. Zoals dat voorstel over
Greenport. Ontzettend belangrijk voor
de lokale en regionale economie.
Voor onze bedrijven, onze werkgele

genheid en dus voor onze welvaart.
Welvaart die we weer kunnen laten
terugkomen in een zwembad, het
Gasthoês of een gemeenschapshuis in
een van de kleinere kernen. Want zo
hoort het: er moet balans zijn tussen
geld verdienen en geld uitgeven.
Zijn het dan alleen maar grote
projecten en grote bedragen waar de
gemeente zich mee bezig houdt? Nee,
zeker niet. Het CDA wil ook aandacht
blijven geven aan kleine dingen.

Soms is er met weinig middelen
veel te bereiken. Bijvoorbeeld steun
aan verenigingen en vrijwilligers die
in onze gemeente ontzettend veel
en goed werk verrichten. Dan blijft
Horst aan de Maas wat het is. Een
gemeente waar iedereen zich thuis
voelt. Fijne kerstdagen gewenst!

Henk Weijs,
CDA Horst aan de Maas

met gemeenschapsgeld maar een
zorgvuldig traject doorlopen zodat
we aan het einde een mooi nieuw
Gasthoês op Horster maat hebben
waar iedereen plezier van heeft.
Zo weet u zeker dat er met uw geld
iets moois gedaan wordt.
Michael van Rengs,
SP Horst aan de Maas
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De Kammeräöj

Kerstcheque voor
Naoberzorgpunt Meerlo
De Kammeräöj van carnavalsvereniging De Vöskes uit Meerlo overhandigde woensdag 14 december een cheque
van 111,11 euro aan Naoberzorgpunt Meerlo overhandigd.

verenigingen 21
Film- en videoclub

Cursus ’t Lenske
Film- en Videoclub ’t Lenske Sevenum start bij voldoende
aanmeldingen een beginnerscursus voor mensen die meer uit hun
filmopnamen willen halen.
Deelnemers leren onder meer de
videocamera kennen en gebruiken.
Ook wordt er aandacht besteed
aan het monteren van filmpjes.
De cursus vindt in het voorjaar op vier
maandagavonden in De Wingerd in
Sevenum plaats. ’t Lenske telt tien

leden afkomstig uit Sevenum, Horst
en omgeving. De club komt jaarlijks
elf keer bij elkaar.
Voor meer informatie kijk op
https://sites.google.com/site/
lenskesevenum/ of mail naar info.
lenske@gmail.com

Vrienden van Christopher

Presentatie over reis
naar Ghana
In de Gaper in Sevenum geven vier inwoners van Horst aan de Maas
op woensdag 28 december een presentatie over hun reis naar Ghana die
zij samen met de Stichting Vrienden van Christopher maakten. De presentatie start om 19.30 uur.

De cheque werd aan het begin
van de traditionele kerst-in in Meerlo
overhandigd door bestuursleden Jan
Poels en Jan Koppes van De Kammeräöj
aan Jan van Dijk en Marriet Huppertz
van Naoberzorgpunt. De cheque kreeg
een plek in de grote kerstwensboom
in het gezondheidscentrum Meerlo.

Koppes en Poels vertelden dat hun
vereniging onder de indruk is van
het werk dat de vrijwilligers van
Naoberzorgpunt verrichten. De
Kammeräöj zijn rondom carnaval
zeer actief in Meerlo. Zo versieren ze
jaarlijks de kerk voor de traditionele
carnavalsmis en organiseren elke

eerste zondag na nieuwjaar een grote
winter wandeltocht rondom Meerlo.
In het verleden hebben ze schenkingen
gedaan aan onder andere SOS MeerloWanssum voor de dovenschool in
Gambia en de aanschaf van nieuwe
glas-in-lood ramen van de Meerlo
parochiekerk.

Giena en Ron Janssen uit
Sevenum, Ger van Enckevort uit
Evertsoord en Jeanny van den Hoef
uit Swolgen waren in november ruim
twee weken te gast in Ghana. De
eerste drie waren al eerder in Ghana.
Voor Jeanny was het de eerste keer.
Sinds de oprichting van Vrienden voor
Christopher in 1999 gaan er bijna jaar
lijks reisgezelschappen naar Ghana.
Intussen zijn er ruim vijftien reisgezel
schappen in het land geweest. Dit jaar

waren het er twee. De eerste groep
was ruim twee weken in november
in Ghana, de tweede groep hoopt in
de eerste weken van januari 2017
eenzelfde periode daar te verblijven.
De reizigers willen op informele wijze
delen wat ze hebben meegemaakt
in de vorm van een presentatie met
foto’s en verhalen. Tevens geven ze
tijdens de presentatie het stokje over
aan een nieuw reisgezelschap dat in
januari naar Ghana afreist.

Cheque

Donatie Hospice
d’n Doevenbos

Voetreflex Ireen Weijs

Een afvaardiging van de besturen van het Vrouwengilde en van de Vrouwenbeweging Horst heeft op dinsdag
20 december een cheque van 710,50 euro overhandigd aan de Stichting Vrienden van Hospice d’n Doevenbos.

Fijne feestdagen en een gezond,
en gelukkig 2017!!
Ellenberg 42, Broekhuizen
web: www.voetreflex-ireen-weijs.nl
mail: info@voetreflex-ireen-weijs.nl
tel: 077-4631922 mobiel: 06-15120757

VHS videobanden
professioneel overzetten
op DVD
Nieuw: VHS omzetten naar
de cloud
Uw eigen app op de
telefoon/tablet direct op
uw TV zonder DVD-speler!
G. Philipsen www.prizar.nl
077-2223844

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

Dit bedrag is bijeengebracht
door de Vrouwengilde en de
Vrouwenbeweging. Zij hebben de
handen in elkaar geslagen om voor
dit doel een donatie te doen. Zowel

afzonderlijk als samen hebben zij acti
viteiten georganiseerd om de Stichting
Vrienden van Hospice d’n Doevenbos
een financieel steuntje in de rug te
geven. “Deze samenwerking heeft een

mooi bedrag opgeleverd waar we trots
op zijn”, aldus Annemie CraenmehrHesen, voorzitter Vrouwengilde
Horst en Toos Holtermans voorzitter
Vrouwenbeweging Horst.

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

2e Kerstdag: Kerstshow bij VDNS!

Kom langs op maandag 26 december tussen 11.00 en 17.00 uur

Picanto ComfortPlusLine Navigator

Voordeel tot

€ 3.250,-

Voorzien van o.a.:
•Groot navigatie met achteruitrijcamera
•Bluetooth®•Climate control•Cruise control
•Lichtmetalen velgen

€ 13.775,Rijklaar vanaf:
+ Gratis all-season banden
Rio DynamicLine

Voordeel tot

Voorzien van o.a.:
•Groot navigatie met achteruitrijcamera•Bluetooth®
•Airconditioning•Cruise control•16” Lichtmetalen
velgen•LED-verlichting•Privacy Glass

€ 1.850,-

€ 18.300,Rijklaar vanaf:
+ Gratis all-season banden
Niro First Edition

Voordeel tot

Voorzien van o.a.:
•Groot navigatie met achteruitrijcamera
•Dual zone climate control•Cruise control
•Bluetooth•Parkeersensoren achter

€ 1.400,-

Rijklaar vanaf:
€ 29.375,+ Gratis all-season banden

Sportage DynamicLine
Voorzien van o.a.:
•Groot navigatie met achteruitrijcamera •17” lichtmetalen
velgen•Cruise control•Dual zone climate control
•LED-dagrijverlichting•Actieve rijbaanassistentie

Voordeel tot

€ 5.100,-

€ 30.385,Rijklaar vanaf:
+ Gratis all-season banden

Alleen tijdens de Kerstshow bij een nieuwe Kia:
Indien gewenst, afgeleverd op all-season banden.

VDNS Venray

Keizersveld 2, Venray, Tel. 0478 – 514 315

Weten wat uw auto waard is?

Ga naar www.kia-vdns.nl en doe de gratis

TA-XA-TIE

Gem. brandstofverbruik: 3,6 – 6,5 l/100km, 27,8 – 15,4 km/l. CO2-uitstoot: 94 - 150 g/km.
Genoemde actie en bijbehorende consumentenadviesprijzen zijn geldig op de Kia Picanto, Kia RIo, Kia Niro, Kia cee’d en Kia Sportage met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 30-12-2016 en uiterste registratiedatum van 31-01-2017. De acties gelden niet i.c.m. andere
acties en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Genoemde prijzen zijn incl. btw/bpm en kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingsbijdrage, leges, kosten
tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. Prijzen zijn excl. metallic lak. Het private lease aanbod wordt u gedaan door Kia Autolease en betreft een product gecertificeerd door Stichting Keurmerk Private Lease. De getoonde prijs betreft, tenzij anders vermeld,
een vanaftarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar en ten minste 6 schadevrije jaren. Het product bevat alle componenten zoals voorgeschreven door Stichting Keurmerk Private Lease. Kosten voor onder andere wassen, brandstof en eventuele
updates van een eventueel navigatiesysteem zijn niet inbegrepen. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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15 VRAGEN

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

Naam
Woonplaats
Leeftijd
School

Kevin Linders
Lottum
15 jaar
Dendron College

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Ik weet het eigenlijk niet, want ik krijg
niet zo heel veel adviezen. Wel zeggen
mensen vaak hoe ik dingen anders
moet aanpakken omdat ik zelf nogal
onhandig ben.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Kermit de Kikker, omdat hij vaak
bezorgd is over de mensen uit zijn groep

en dat ben ik meestal ook best erg.
Hoe zou jij de biografie van je leven
noemen?
Ik zou mijn biografie noemen:
‘Doordeweeks heel nuchter, maar in het
weekend niet meer.’ Op school ben ik
namelijk heel nuchter, maar ik ga wel
heel graag uit in het weekend.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is platen draaien
als dj, ik doe dit nu al drie jaar en met
veel plezier. Ik draai vooral op feestjes
en festivals. Ik heb eerst basgitaar
gespeeld, maar dat vond ik naar een
tijdje niet meer zo leuk. Toen ben ik
gaan kijken op internet na een nieuwe
hobby en toen kwam ik bij draaien uit.
Dit beviel me meteen heel erg goed.

aan
Kevin Linders

Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is om heel groot te
worden met platen draaien. Als het
mijn baan is kan ik er echt 24 uur mee
bezig zijn en ook mijn eigen muziek
maken. Ik zou ook over de hele wereld
kunnen reizen met deze baan.
Wie kent jou het beste?
Mijn vrienden waarmee ik ben opge
groeid en waar ik nu nog steeds mee
bevriend ben. Deze mensen kennen me
echt al tien jaar en weten ook alles wat
ik mee heb gemaakt.
Ben je bijgelovig?
Nee ik geloof eigenlijk nergens in. Wel
ben ik met het geloof opgegroeid en ik
ben ook gedoopt, maar eigenlijk heb ik
het altijd al onzin gevonden. Geloven is

gewoon niet voor mij weggelegd.
Heb je een bijnaam?
Mijn vrienden noemen me Lind. Dit is
eigenlijk gekomen door een collega
van mijn broer die mijn broer altijd Lind
noemde. Toen is dit bij mij ook blijven
hangen als bijnaam.
Wat is je beste en wat is je
slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik vaak
bezorgd ben over mensen. Vooral over
mijn vrienden en familie ben ik vaker
bezorgd. Mijn slechte eigenschap is dat
ik me heel erg vaak verslaap. Vooral
voor school gebeurt dit vaak. Vorig jaar
had ik me zelfs voor de kennismakings
dag verslapen. Mijn mentor heeft me
toen uit bed gebeld, dit was een heel
erg onhandige situatie.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik denk in Spanje omdat het daar
meestal wel warmer is dan in
Nederland en dat lijkt me heel fijn. Ook
zijn de voetbalclubs daar veel groter en
beter als hier.
Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou graag nog beter willen leren
draaien. Het lijkt me echt geweldig om
dan mijn bijbaantje te kunnen opzeg
gen en rond te kunnen komen van
platen draaien.
Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Meestal vertelt mijn familie verhalen
over vroeger en wat ik toen allemaal
heb uitgehaald. Een echt voorbeeld
weet ik eigenlijk niet maar ze vertellen
wel heel vaak zulke verhalen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt was
met uitgaan. Het was een foto van mijn
vrienden die gek aan het doen waren
tijdens uitgaan.
Wie is je favoriete leraar?
Een favoriete leraar heb ik niet omdat
ik niet zo’n slijmbal ben die gaat slij
men bij een leraar.
Als je een dier was, wat zou je
dan zijn?
Ik denk dat ik een aap zou zijn omdat
een aap best onhandig is, maar niet
helemaal achterlijk is. Vaak zijn apen
wel slim in wat ze doen en zo ben ik
meestal ook.

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Deadlines
en twijfels
Om 17.00 uur zit ik dan
eindelijk in de trein naar huis
die propvol zit met studenten.
Vandaag had ik een meeloopdag in Utrecht bij de studie
Communication and multimedia design.
Dit was heel wat anders dan
een open dag waar de school
zich een heel jaar op voorbereid
en je gezellig met je ouders heen
gaat. Iedereen had namelijk een
kater en de verhalen van het
studentenfeestje werden me niet
bespaard. Toch was mijn meeloopstudent heel enthousiast en
wilde me alles laten zien over
wat de studie inhield (terwijl de
rest rustig even een dutje deed).
Na zowat alle open dagen en
meeloopdagen gehad te hebben
die er in Nederland te bezoeken
zijn, komt de aanmelddatum
ineens wel heeeel dichtbij! De
eerste is al over minder dan een
maand: 15 januari en de
volgende voor studies zonder
numerus fixus is 1 mei. Leuk die
studiekeuzestress tijdens de
feestdagen.
Veel klasgenoten lijken
inmiddels al hun roeping
gevonden te hebben, terwijl ik
me aan het bedenken ben om
me gewoon maar voor vijf
opleidingen te gaan inschrijven
met als zesde optie eraan vast:
een tussenjaar nemen. Binnen
een tussenjaar nemen zijn dan
ook weer oneindig veel mogelijkheden. Hoe gaaf is het om ver
te gaan reizen of je helemaal te
gaan richten op je talenten waar
je eigenlijk nooit echt de tijd
voor had?
Normaal ben ik echt wel
goed in keuzes maken en de
knoop doorhakken, maar als het
om mijn toekomst gaat, word ik
toch zwaar onzeker. Dus mochten
jullie ook in de studiestress
zitten: je bent niet de enige.
Bovendien zegt iedereen dat het
uiteindelijk allemaal goed komt
dus kunnen we dat ook maar
beter geloven.
Liefs,
Anke
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Volleybal

Set Up verliest
van Apollo
Door: volleybalvereniging Set Up
De dames van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo hadden na de
wedstrijd van vorige week iets goed te maken in de competitie. Ondanks
dat de dames van Mill boven hen stonden gingen zondag 18 december
ze vol goede moed de laatste competitiewedstrijd in tegen Apollo
uit Mill.
De eerste set begon Set Up sterk
met steeds een voorsprong van 4 of
5 punten. Door een goede passing en
een sterke service wisten de dames
deze voorsprong vast te houden
en wonnen deze set via 0-5, 5-10,
12-19 en 17-25. In het begin van de
tweede set ging het gelijk op (9-8).
Toen kwam Set Up door een slechte
pass op een achterstand van 16-13.
De dames lieten niet zien wat ze
daadwerkelijk kunnen waardoor de
achterstand groter werd en Set Up
deze set verloor met een stand van
25-18.
De derde set was er totaal geen
beleving in het spel van de Meerlose
meiden waardoor ze meteen op een
achterstand kwamen van 6-0 en ze

kwamen hier ook niet meer uit. Door
een slordig en ongeconcentreerd spel
kon Apollo Mill lekker haar ding doen
en kwam het via 16-14 en 22-15
goed uit de verf en won deze set met
25-17. De laatste set wisten de mei
den van Set Up dat ze alles op alles
moesten zetten om de wedstrijd nog
met een vijfde set te kunnen winnen.
De dames begonnen beter met 2-6.
Daarna kwamen ze in een fase waarin
alles net niet goed genoeg was en
kwamen weer op een achterstand
van 10-8. Na een goede servicebeurt
kwam Set Up DS 1 weer op voor
sprong (18-20), maar verloor deze set
weer waardoor met een stand van
25-23 de dames van Apollo er met de
winst vandoor gingen.

Set Up 6.1 kampioen
Door: volleybalvereniging Set Up
De meiden van Set Up Niveau 6.1 hadden zondag 18 december een spannende dag voor de boeg.
Alleen bij winst waren ze zeker van het kampioenschap. De eerste wedstrijd was spannend en ging
lang gelijk op, maar uiteindelijk trokken de meiden van Set Up aan het langste eind. De grootste
spanning was er toen wel vanaf en toen ook in de tweede wedstrijd de eerste set gepakt werd, was het
kampioenschap een feit. En daar hoorde natuurlijk een champagnedouche bij.

Hovoc heren royaal
winterkampioen
Door: volleybalclub Hovoc
De Horster volleybalmannen troffen zaterdag 17 december HLB van Daal HS2 voor de laatste wedstrijd voor de
winterstop. Het winterkampioenschap was dan al behaald, Van Daal was een tegenstander van formaat. Namelijk
de nummer drie op de ranglijst.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Allround Cash & Carrymedewerker (M/V)
Garden Plant is een groothandel in tuinplanten, gelegen
op Fresh Parc Venlo.

Je taken
In deze afwisselende functie ondersteun je het team op
de Cash en Carry met onderstaande taken:
• het lossen van inkomende en laden van uitgaande goederen.
• het presenteren van tuinplanten op de Cash & Carry.
• het afrekenen van klanten aan de kassa.

De tribune stroomde al tijdens
het inspelen vol met publiek. Er werd
wat verwacht. De stand ging met
powerplay gelijk op. Het initiatief ging
telkens over en weer. Tot de 23 punten
was er geen duidelijke leider in het
spel te vinden. Hovoc claimde het
eerste setpoint, maar wist deze niet
af te maken. Door persoonlijke fouten
aan Hovocs zijde bracht HLB het wel
tot scoren en wist met hard werk de
rollen om te draaien en pakte de set
(24-26).
Zelden had Hovoc een eerste
set afgegeven. Toch begon het wat
matjes en nam de tegenstander
een voorsprong. Dit werd dan snel

ingelopen, maar om er overheen te
gaan vergde nogal wat moeite. HLB
was taai en stug. Halverwege de set
kwam Hovoc met enkele punten los en
liep moeizaam met zes punten uit en
zo werd het 1-1 in setstand (25-19).
Deze partij werd voortgezet en al
snel lag het initiatief bij Hovoc. Na de
helft van de set nog niet gepasseerd
te zijn was de voorsprong aanzienlijk
(12-7). Alles viel op haar plaats en met
degelijk spel werd de set met 25-15
binnen gehaald. De scherpte was
duidelijk weggezakt en HLB profiteerde
daar maximaal van. In het begin van
de set nam HLB een voorsprong. Een
paar keer kwam Hovoc langszij, maar

een goed verdedigend HLB maakte
dat Hovoc niet tot scoren kwam.
Uiteindelijk was het bij een stand van
20-20 dat HLB de leidende positie
pakte en er met de winst vandoor ging
(21-25). Een vijfde set was nodig om
een definitieve winnaar aan te wijzen.
Het was een strijd die begon in het
voordeel van HLB. Doch er werd hard
gewerkt aan Horster zijde en zij pakte
punt op punt. Na 5-5 gelijk werd een
versnelling ingezet. Dit eindigde in een
definitieve 15-7 voor Hovoc.
Met 3-2 winst een mooie pot
met een terechte uitslag voor
toeschouwers, HLB, Hovoc en
scheidsrechters.

Wij zijn op zoek naar een kandidaat:
•
•
•
•
•

die gemotiveerd en flexibel is.
die (enige) kennis heeft van de Duitse taal.
die geen 9 tot 5 mentaliteit heeft.
die collegiaal ingesteld is.
die fulltime (40 uur per week) beschikbaar is.

Geïnteresseerd? Stuur dan je brief met CV naar:
of mail naar:

Garden Plant BV t.a.v. R. Jeucken
Venrayseweg 138 b, 5928 RH Venlo
rjeucken@garden-plant.nl

& kunststof kozijnen

7!
stdagen en een zonnig 201
Wij wensen iedereen fijne fee
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

SV Lottum JO11-1 kampioen
Door: voetbalvereniging SV Lottum
Het team JO11-1 van SV Lottum is ongeslagen kampioen geworden in de najaarscompetitie.
In een seizoen waarin alle wedstrijden werden gewonnen, werd maar liefst 115 keer gescoord in negen
wedstrijden en kreeg het team slechts negen doelpunten tegen.
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Clubheld gemeente

Trainer judoclub
Sevenum
Trainer John Timmermans van judovereniging Jigoro Kano Sevenum is
uitgeroepen tot clubheld van de gemeente Horst aan de Maas.

Kampioenschap voor Set Up
meisjes B1
Door: volleybalvereniging Set Up
Volleybalclub Hovoc liet vorige week punten liggen, waardoor een kampioenschap voor Set Up
meisjes B1 binnen handbereik lag. Ze moesten de laatste wedstrijd met 4-0 winnen. Hun tegenstander
was zaterdag 17 december VCP. Dit team had deze competitie nog geen setje gewonnen dus dit moest
hen toch lukken. Het was een ontzettend saaie wedstrijd, maar ook die moeten gewonnen worden. Ze
hebben met duidelijke overgave deze wedstrijd gewonnen en zijn verdiend kampioen.

Eremetaal Ons Genoegen
Door: vogelvereniging Ons Genoegen
In Roosteren werden in het weekend van 17 en 18 december de Limburgse kampioenschappen voor vogels
gehouden. Leden van vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst behaalden hier goede resultaten.
Aan de wedstrijd in de sporthal te
Roosteren namen 1.555 vogels deel.
Het was de laatste tentoonstelling voor
het jaar 2016. Nadat deze vogels in
diverse klassen werden ingeschaald
werden deze door deskundige keur
meesters beoordeeld op kleur, houding
en vorm. Alleen de topvogels vielen
in de prijzen. Dit is voor de inzender
een bekroning van zijn inspanningen
van het gehele jaar 2016. Zo behaalde

Thei Heldens een keer zilver en een
keer brons. Voor Ger van de Lisdonk
was er drie keer zilver en een keer
brons. Frans Schattevoet wist vier maal
goud, drie keer zilver en een keer
brons mee naar huis te nemen. Mart
Verstraaten haalde twee keer goud en
twee keer zilver en medelid Lambert
Vullings twee maal goud. Leon Vullings
wist met zijn vogels vier keer goud en
een keer zilver te verzamelen en Hay

Wijnhoven een keer zilver. Volgend jaar
vinden de Limburgse kampioenschap
pen plaats in Nieuwstadt. In januari zijn
ter afsluiting van het tentoonstellings
seizoen 2016/2017 de Nederlandse
kampioenschappen in de Americahal
te Apeldoorn waar de leden van de
vereniging zich wederom van de goede
kant zullen laten zien, en wie weet
behalen zij eveneens gouden, zilveren
en bronzen plakken.

Onlangs werd er door het AD
een wedstrijd georganiseerd waarbij
verenigingen hun clubheld konden
nomineren. Een clubheld is iemand
die erg veel betekent voor de club
en waar de vereniging altijd op
kan bouwen. Na nominatie kon
iedereen via internet op zijn of haar
clubheld stemmen en hem of haar
via cijfers een waardering geven.
Het bestuur van judoclub Jigoro Kano
Sevenum besloot haar trainer John te
nomineren, omdat hij een belangrijke
succesfactor van de vereniging is. “Elke
week weer legt hij ontzettend veel

enthousiasme, plezier en motivatie
in de judolessen. Jong en oud leren
wekelijks van hem. John is een trainer
waar het bestuur trots op is. Maar
ook buiten de dojo toont hij zijn
verbondenheid met de vereniging
door zijn inzet bij wedstrijden,
jeugd- en volwassenactiviteiten en
ook het judogala dat georganiseerd
werd in het kader van het 50 jarig
jubileum”, aldus de judoclub. Het
bestuur overhandigde hem tijdens
de kerstborrel het daarbij behorende
certificaat en hoopt nog lang de goede
samenwerking voort te zetten.

SV Melderslo JO13-1 kampioen
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Jeugdvoetbalteam JO13-1 van voetbalvereniging SV Melderslo is kampioen geworden in de tweede
klasse 304. Op overtuigende wijze en met grote inzet is er gewonnen van VCH JO13-2G met 11-1.
De competitie verliep vrij gemakkelijk. Het doelsaldo is veelzeggend: 103 goals voor en 7 goals tegen.
Het team bestaat uit: Teun Peeters, Niels Cox, Sven van de Pasch, Milan en Sander de Haart, Loek van
de Beele, Roel Heldens, Stef Driessen, Rens de Swart, Lars Heldens, Gido van Helden, Sieme Custers en
Voice Driessen. Leiders en trainers zijn John Verlinden, Eric de Swart en Sander Elbers.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2017!
Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

26

sport

WIJ WENSEN IEDEREEN PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN GELUKKIG 2017

22
12

L

Synchroonzwemcompetitie
regio Zuid
Door: zwemvereniging HZPC
Wat hebben de synchroonzwemsters van zwemvereniging HZPC uit Horst het zondag 18 december in zwembad
De Molen Hey in Schijndel weer goed gedaan.

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Cateringservice

Jolanda Pouwels

Kerstmenu’s...

bekijk onze nieuwe website!
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

De club mocht drie keer een Age
I diploma in ontvangst nemen voor
Amber Duijndam, Eva Driessen en Sofie
Geurts. En een zilveren medaille was
er voor Roos Gielen bij de Senioren.
Bij de aanloopdiploma’s was Nienke

weekend
verslaggever
(student)

Hegger eerste bij Spagaat, Anna Otten
tweede bij Zeilboot en Suus van Veghel
derde bij Basishouding. Daarbij zijn er
door alle andere zwemsters ook goede
punten behaald. Daarnaast telt HZPC af
naar de nieuwjaarsshow van de syn

chroonzwemsters. Achter de schermen
wordt er door de synchroonzwem
sters nog hard geoefend voor deze
show. De show vindt plaats op vrijdag
13 januari om 20.00 uur en op zaterdag
14 januari om 11.00 uur.

Brovoc Meisjes B Kampioen
Door: volleybalvereniging Brovoc
Het meisjes B team van volleybalvereniging Brovoc uit Broekhuizenvorst werd zaterdag 17 december kampioen.
De strijd om het kampioenschap ging tussen Brovoc en Aspargos, nummer een en nummer twee van de poule.

m/v

HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de gehele gemeente Horst aan de Maas en wordt uitgegeven
door Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam zijn wij per
direct op zoek naar een weekend verslaggever (student) m/v.
Wie ben je?
Je uitdaging
je levert redactionele bijdragen aan n je hebt een hbo werk- en
het nieuwsblad;
denkniveau;
n je bijt je vast in een onderwerp en
n je volgt een opleiding journalistiek of
weet het duidelijk en helder
hebt ervaring als bureauredacteur/
op te schrijven;
verslaggever;
n je draagt onderwerpen voor het
n je bent altijd op zoek naar nieuws;
n je bent bekend met de regio;
nieuwsblad aan;
n je fungeert samen met andere
n je werkt goed samen, bent stressredacteuren als gezicht van HALLO
bestendig en communicatief vaardig;
Horst aan de Maas naar de lezer toe; n je taalvaardigheid is uitstekend en
n je bezoekt in overleg evenementen,
je werkt nauwkeurig, je kunt teksten
zowel grammaticaal, conceptueel als
personen en activiteiten in de regio,
redactioneel beoordelen;
waarbij je makkelijk contact legt met
n je bent flexibel;
anderen;
n je hebt gevoel voor nieuws en weet
n je verricht je werkzaamheden in
wat er speelt binnen de gemeente
vooraf samen overeengekomen
Horst aan de Maas;
diensten tussen zaterdagochtend
n je werkt nauw samen met de redactie
08.30 uur en zondag 21.00 uur;
n ook door de week is het mogelijk om
van HALLO Horst aan de Maas.
de redactie extra te ondersteunen.
n

Wij bieden
een contract op basis van 0-uren;
n een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar
een professioneel nieuwsblad maakt;
n een passende salariëring.

Voor Brovoc was het binnenhalen
van twee sets voldoende om het
kampioenschap te behalen. De
strijd ging aan het begin van de
wedstrijd gelijk op. De eerste set
werd door Brovoc gewonnen met
25-16. Aspargos kwam goed terug in
de tweede set en won met precies

dezelfde cijfers, 16-25. De derde set
begon Brovoc weer sterk en kreeg
een geruime voorsprong in de set.
Maar Aspargos gaf zich niet zomaar
gewonnen. Nummer 8 van Aspargos
serveerde het team sterk terug tot
23 punten. Brovoc herpakte zich nog
net op tijd en maakte de laatste twee

punten voor het kampioenschap:
25-23. Het feestje kon alvast gevierd
worden. De vierde set ging makkelijk
naar Brovoc met 25-9. Een mooie 3-1
overwinning op de nummer twee.
Door dit behaalde kampioenschap
promoveert het team naar de eerste
klasse.

n

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast over ons
nieuwsblad als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv, een motivatiebrief en
enkele voorbeeldartikelen voor maandag 2 januari a.s. via e-mail:
vacature@kempencommunicatie.nl o.v.v. weekendverslaggever. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met de redactie, telefoon 077 396 13 52.

T 077 396 13 52 • www.hallohorstaandemaas.nl

Hoofdsponsor SV Lottum
verlengd contract
De hoofdsponsor van SV Lottum, BVB Substrates uit Grubbenvorst, heeft het sponsorcontract voor twee jaar
verlengd.
De substraatleverancier van
Nederland is hierdoor voor het
achtste en negende opeenvolgende

seizoen aan SV Lottum verbonden
als hoofdsponsor. Hierdoor speelt het
eerste voetbalelftal nog minstens tot

en met het seizoen 2018/2019 in
de tenues met BVB Substrates op de
borst.
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Tienray wint handboogbeker
De jaarlijkse handboogverschieting van de gemeentelijke wisselbeker van de Gemeente Horst aan de Maas vond
plaats op zaterdag 17 december op de banen van Ons Genoegen in America.
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Middenmoot

Melderslo
speelt gelijk
tegen Boxmeer
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Een overwinning op zondag 18 december zou het eerste team van
RKVV Melderslo in de subtop brengen, bij een nederlaag zouden de
roodwitten weer naar onderen moeten kijken. Uiteindelijk werd het geen
van beide en werd het na 90 minuten hard werken 1-1 tegen Olympia uit
Boxmeer met een plek net boven de middenmoot tot gevolg.

De bogen werden opgespannen
door de leden van Griendtsveen
Uitspanning, De Schutroe Horst,
Ons Genoegen America en
’t Trefpunt Tienray. De wedstrijd

ging over een vooraf opgegeven
aantal te schieten punten per
vereniging en welke vereniging
deze score het dichts naderde
won de wisselbeker voor een jaar.

Met een opgave van 1699 punten
wisten de leden van ’t Trefpunt
deze het best te schieten. Met
1 punt verschil ging de beker mee
naar Tienray.

Kom nu Toppers terugkomdag
Enkele oud-leden van de vroegere voetbalvereniging Top’27 uit Tienray organiseren op donderdag
29 december om 19.00 uur de Kom nu Toppers terugkomdag in de kantine voetbalvereniging Sporting ST om
herinneringen op te halen aan vroegere voetbalvereniging.
Tijdens de avond wordt onder
andere een opgenomen liveverslag
van de kampioenswedstrijd uit

1991, waarin EVV werd verslagen
met 0-7 teruggekeken. Ook zijn er
oude krantenknipsels van de laatste

Trainer Vievermans had zijn ploeg
op diverse plaatsen gewijzigd, iets
wat niet door iedereen begrepen
werd na het prima optreden van zijn
mannen vorige week in en tegen
Resia. Melderslo had het vanaf de
aftrap moeilijk met de ploeg uit
Boxmeer. Deze spelers vonden elkaar
gemakkelijker en met name in de
omschakeling waren zij erg gevaarlijk.
Toen Olympia dan ook nog in de 34e
minuut op voorsprong kwam uit zo’n
snelle aanval (en niet alert reageren
door onze achterhoede bij een bal op
de paal) door Furkan Sarioglu leek
het een hele moeilijke middag te
worden. Het resterende deel van de
eerste helft was ook voor Olympia
zonder dat het de score verder uit
wist te bouwen. Direct na rust was de
op twee plaatsen gewijzigde ploeg
terug in de wedstrijd, een aanval over
rechts werd door Bart Verheyen afge
rond, de 1 -1 stond op het scorebord

nog voordat alle toeschouwers weer
langs de lijn stonden. En het moet
gezegd worden, de ploeg van trainer
Vievermans stond in trainerstaal
gezegd beter dan in de eerste helft.

Betere kansen
voor Olympia
De ploegen waren in de tweede
helft een stuk gelijkwaardiger aan
elkaar, de duels en de beleving werd
aan beide zijde groter, desondanks
had scheidsrechter Dings de zaken
de gehele tijd prima onder controle.
De betere kansen waren er middels
snelle uitbraken voor Olympia, leuk
voor Melderslo was dat het harde
werken uiteindelijk toch beloond
werd. Met het behaalde punt kan
Melderslo in ieder geval rustig de
winterstop in om hier verder te
werken aan een goed resultaat over
het gehele seizoen.

35 jaar over de voetbalclubs
verzameld. Dit wordt uitgestald om
te bekijken.

Set Up JC1 kampioen
Door: volleybalvereniging Set Up
Het team JC1 van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo is zaterdag 17 december kampioen geworden.

De jongens hadden nog één setje
nodig om dit kampioenschap binnen
te slepen. Dit setje moesten ze in
Meerlo zien te pakken van Livoc Liessel
JC1. Dit zou niet gemakkelijk worden,
omdat deze tegenstander boven Set Up
stond en ze daar in de twee eerdere
ontmoetingen in totaal twee setjes
van wisten te winnen. Aangezien Livoc

buiten mededingen mee deed aan de
competitie hadden zij geen recht op
het kampioenschap en zou de num
mer twee kampioen worden. Set Up
begon vol goede moed aan de eerste
set, maar Livoc was niet gekomen om
de punten af te geven. De eerste set
was dan ook voor Livoc. De tweede
set liep wat beter waardoor de stand

gelijk op liep. Op het einde van de set
pakte de jongens van Set Up een kleine
voorsprong en gaf deze niet meer
weg. Het kampioenschap was binnen.
De twee sets die volgden gingen weer
naar Livoc, maar dat maakte toen niet
meer veel uit. De jongens hebben met
veel plezier en hard vechten dit mooie
resultaat bereikt.

Kampioenen bij
Hovoc
Door: volleybalvereniging Hovoc
JC1 is kampioen geworden in de Jongens C Hoofdklasse B.
Dit team staat onder leiding van Anita van Oeffelt en Luuk Gooren.
Ook de meisjes zijn kampioen geworden. Het team MB2 stond
bovenaan in de Meisjes B-1e klasse 1. Dit team, onder leiding van
Dennis Verhaegh en Hans Vloet won hun laatste wedstrijd van
Civitas MB2 uit Venlo.
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HALLO
Voordeelpas

Fijne feestdagen
doe de Voordeelpas cadeau
bestel deze op
www.hallovoordeelpas.nl
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Speeltuin Meerlo gaat voor Kern met Pit
Speeltuin Meerlo sloot het Kern met Pit-jaar woensdag 14 december af tijdens de Kerst-Inn van ondernemend
Meerlo. Op deze middag presenteerde de groep het eindresultaat van het actiejaar. Een van de leden is
Debby Rongen en ze is heel tevreden over de gang van zaken. “Onze dorpsgenoten waren heel enthousiast.”

regels aan waar niet aan gedacht
was.” Een nieuwe wip en een dubbele
schommel zijn het eindresultaat van
een jaar acties voeren.” Het was kei
hard werken voor de vrijwilligers van
het speeltuincomité.” Dit comité heeft
de speeltuin in eigen beheer. Tijdens de
Kerst-Inn konden de bezoekers stem
men op dit project om mogelijk zo in
januari de Kern met Pit trofee binnen
te slepen.
Op dit moment zijn er achttien
vrijwilligers betrokken bij de speeltuin.
“Als er bijvoorbeeld geharkt moet
worden of ander onderhoud nodig is,”

aldus Rongen. Volgens haar waren
de reacties in Meerlo heel positief.
“Onze dorpsgenoten waren heel
enthousiast. Er is ons vaak gevraagd of
er nog ergens een financiële bijdrage
welkom is of dat er nog vrijwilligers
nodig zijn. Iedereen ziet ook dat er
daadwerkelijk iets gedaan is aan de
speeltuin. Het resultaat is zichtbaar.”
Kern met Pit is de jaarlijkse leefbaar
heidswedstrijd van de Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij
(KNHM), waarin bewonersgroepen
worden uitgedaagd om hun idee bin
nen een jaar te realiseren.

Stoute verhalen
in Cambrinus
FilmTheater Horst presenteert op donderdag 29 december een
theatervoorstelling van Meta van Appeven met de titel Stoute Verhalen
18+. Deze vindt plaats in café Cambrinus in Horst en begint om 20.00 uur.

Nieuwe wipkippen, een nieuw
speelhuis, informatiebord en nieuwe
boom staan dankzij het speeltuincomité
in de speeltuin. Ook wordt er volgend
jaar een bank voor onder de nieuwe
boom geplaatst. Via een kleurwed
strijd werd er gevraagd wat kinderen

nog misten in hun speeltuin. “Daar
kwam het gebrek van een schommel
uit naar voren,” aldus Debby Rongen.
De speeltuin heeft nu ook een dubbele
schommel. Tevens organiseerden ze
tijdens burendag een dag in de speel
tuin. “Ook hebben we verschillende

acties gehouden om wat extra budget
te krijgen. Eén van die acties was een
flessenactie. Ons budget was ook niet
groot. We vonden dat je met Kern en
Pit niet per se groot moet zijn.”
“Het was af en toe best pittig,”
vervolgt ze. “Je loopt geregeld tegen

Verteller Meta van Appeven
brengt zowel persoonlijke verhalen
als eeuwenoude volksverhalen van
de hele wereld. Deze variëren van
humoristische sprookjes tot bloed
stollende griezelverhalen. Ze vertelt

met gevoel voor verwondering en
humor en vanuit het vermogen in
het alledaagse het wonder te zien.
Tijdens deze voorstelling verbindt zij
erotiek met humor. Kijk voor meer
informatie op www.filmtheater.nu

Sylvesterconcert
Harmonie St. Joseph
Grubbenvorst
Harmonie St. Josehp uit Grubbenvorst organiseert op woensdag
28 december voor het eerst in haar geschiedenis een Sylvesterconcert.
Het optreden vindt plaats in MFC ’t Haeren in Grubbenvorst en begint om
19.30 uur.

Magische Winterweken
24 december 2016 t/m 8 januari 2017

Beleef samen de betoverendste tijd van het jaar met magische shows,
wonderlijke attracties en gegarandeerd sneeuw.

Behalve dat het Sylvesterconcert
in Grubbenvorst voor de eerste keer
wordt georganiseerd kent het nog
twee andere primeurs. Allereerst
maakt iedereen voor de allereerste
keer kennis met Jeugdorkest
De Bende van Jozuf, een nieuw
initiatief waarin jonge muzikanten
onder leiding van Pam van den
Hombergh samen enthousiast
muziek maken. Tevens maakt deze
avond Wout Claessens zijn debuut
als dirigent van het harmonieorkest.

Na enkele maanden ijverig repeteren
gaat het orkest zich van haar beste
kant laten zien en laten horen wat
hun nieuwe orkestleider in zijn
mars heeft. Op het programma
staat het jeugdslagwerkensemble
onder leiding van Gilbert Niessen,
het jeugdorkest De bende van Jozuf
onder leiding van Pam van den
Hombergh, het slagwerkensemble
onder leiding van Tim Verstegen en
het harmonieorkest onder leiding van
Wout Claessens.
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Rob Scheepers
bij Kukeleku
De Brabantse tonprater Rob Scheepers treedt op vrijdag 23 december op
bij Kukeleku in Horst. Hij staat dan met zijn nieuwjaarsconference ‘Opgescheept’ op het podium.
De nieuwjaarsconference
‘Opgescheept’ gaat over radicaal
schoon schip, alle onnodige ballast
overboord gooien en opnieuw begin
nen. “Vanaf de veilige kade kijkt Rob
de in 2016 uitgescheepte vloot van fail
liete voetbalclubs en achterhaalde win
kelformules na. Wuiven naar gevallen

politici, en ons ontvallen wereldsterren.
Om vervolgens met de borst vooruit
en de kop in de wind, het nieuwe jaar
binnen te stappen. Met verse ideeën
en bruisend van de energie”, beschrijft
Kukeleku de voorstelling. De voorstel
ling begint om 20.00 uur in ’t Gasthoês
in Horst.

TE KOOP PERCEEL
LANDBOUWGROND Regionale schrijvers bij Bruna
7.23.50 ha

Gelegen aan de Schadijkerpeelweg te Meterik.
Prijs op aanvraag.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de heer J. Pijnenburg.

Bij Bruna in Horst werd op zaterdag 18 december een schrijversmiddag georganiseerd met meerdere
auteurs uit de regio. Geert van den Munckhof en Egbert Derix uit Horst brachten hun boeken ‘Tijd heelt
alle woorden’ en ‘De muze brengt mij’ speciaal onder de aandacht. De middag werd ook bijgewoond
door meerdere auteurs uit de regio. Zo waren Susan van Asten, van De gids over emotie bij kids’,
Andre Rozendaal met ’Zelfrealisatie’, Frencis Fransen met ’Thuis’ en Jorgen Dinnissen van ‘100 jaar
Melderslo’ ook aanwezig.

Scrooge in Horst
Het Horster Mannenkoor speelde in het weekend van 17 en 18 december twee keer de voorstelling Scrooge
gebaseerd op ’A Christmas Carol’ van Charles Dickens.

Spoorweg 4, 5963 NJ Horst • tel. 077-3982921 • info@pijnenburgadvies.nl

www.pijnenburgadvies.nl

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

2E KERSTDAG OPEN

VAN 12.00-17.00 UUR
Nu binnen!
Grote partij luxe (hoek)banken en (relax)fauteuils
Topkwaliteit Meubelen, spectaculaire prijzen
Interieurvering, diverse stof- en leersoorten
Ruime keuze. Incl. garantie.
Gratis direct thuisbezorgd. Korting tot wel 50%
Matrassen 2 halen 1 betalen!
Luxe boxspring vanaf € 1595.Slaapkamer compleet voor € 1995.PVC- en vinylvloeren met-korting
Piet Mondriaanstraat 1
Deurne
0493-342678
www.vanhoutenjanssen.nl

Het stuk werd door een groep
toneelspelers opgevoerd, aangevuld
met zang door de leden van het koor
en ondersteuning door een combo. De
regie was in handen van Marie-Anne
Mittelmeijer. Pastoor-deken Alexander
de Graaf Woutering was aanwezig op
zaterdagavond en is vol lof.

“Het klassieke verhaal van
de rijke vrek Scrooge werd mooi
neergezet met uitstekend toneelspel
en goede, heldere dictie in een
schitterend decor waarop de
toeschouwers telkens waarderend
reageerden. Ook de leden van het
Horster Mannenkoor bleken over

enig acteertalent te beschikken,
want hun mooie zang was niet
alleen omlijsting, maar werd steeds
opgenomen in het stuk, bijna
als commentaren op het zojuist
uitgebeelde alsook als momenten
van reflectie op of overgang naar de
volgende scène.”

Museum De Locht

Oudejaarswandeling
Museum De Locht in Melderslo organiseert op zaterdag 31 december een oudejaarswandeling rond Melderslo
met het museum als vertrekpunt. De wandeling start om 13.30 uur.
Een gids geeft onderweg
uitleg over interessante huizen en
bijzondere landschapselementen.
De tocht is ongeveer 7 kilometer
lang. De organisatie laat weten dat
goede wandelschoenen belangrijk
zijn. Bij de wandeling is ook een

kop erwtensoep met roggebrood
inbegrepen bij terugkomst in het
museum.
In de kerstvakantie is Museum
De Locht alle dagen geopend van
10.00 tot 17.00 uur, behalve op
eerste kerstdag en nieuwjaarsdag.

Bezoekers kunnen dan de vaste
expositie bezoeken, de traditionele
boerderij, het asperge paviljoen en
het champignonpaviljoen. Kinderen
kunnen zich vermaken met een
museumspeurtocht, oude spelen en
een kleurrijke miniatuurkermis.

cultuur 31

22
12

ge

sinds 1927

ak

Prettige feestdagen
en een gelukkig en
waterdicht 2017

D

De vrijwilligers van de Klusclub van zorglocatie Hof te Berkel in Horst hebben samen met Lambert van Helden de
oude kerstgroep van Berkele Heem opgeknapt.
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Opgeknapte kerstbeeldengroep
in Hof te Berkel

Noordsingel 11, Horst

www.thdak.nl

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

De beeldengroep staat nu in een
ruimte in de zorglocatie, waar de
bewoners er de komende periode
een kijkje kunnen komen nemen. Het
opknappen kon mede gerealiseerd

worden door een financiële bijdrage
van de Vrienden van Hof te Berkel en
van gemeente Horst aan de Maas. In
de binnentuin van de zorglocatie staat
nu ook een verlichte arrenslee met

rendieren. De beeldengroep is opge
knapt door Lambert van Helden, samen
met Ger Hoebers, Martien Geurtjens,
Huub Raassens, Albert Koopmans en
Wim Christiaens.

r
Al mee ar
a
j
dan 22 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01
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Landschap Horst aan de Maas
organiseert kerstwandeling

Tandprotheticus P.C. van Kuijk en P. Kool in samenwerking met

GE

De route die wordt gewandeld is
ongeveer 4 kilometer en start vanaf
de parkeerplaats van Sportpark Ter
Horst. De paden zijn verlicht met
vele lichtjes, fakkels en vuurkorven
en er is volop warme chocomelk en

glühwein te verkrijgen. Er zijn muzikale
optredens van het Horster Mannenkoor,
Joekskapel Kleffe Zök, Joekskapel Op
Tied Muuj, Muziekkapel Didymos,
De Orgelman, Meriko en Vocalgroup
Hoor’s. Er is ook een verhalenverteller

aanwezig en voor de kinderen is er
een verkleedwedstrijd in het thema
sprookjes. Gezien de zeer beperkte
parkeerruimte wordt iedereen
gevraagd zoveel mogelijk te voet of
per fiets te komen.

EN
OT
SL

Stichting Landschap Horst aan de Maas organiseert op dinsdag 27 december de traditionele kerstwandeling
door Kasteelpark Ter Horst. Tussen 18.00 en 19.30 uur kunnen wandelaars starten aan de route.

MEER KOPEN = MEER KORTING

1 STUK AFGEPRIJSDE PRIJS
2 STUKS 30% KORTING
3 STUKS 40% KORTING
4 STUKS 50% KORTING

*
*
*
*

Levende kerststal in Horst

*Actie is geldig op gehele afgeprijsde collectie en van de originele prijs

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

In Horst was tijdens het weekend van 17 en 18 december weer de levende kerststal te bewonderen in het
atrium van de kerk.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Het bekende kerstverhaal
werd in een nieuw, actueel
jasje, verzonnen, geschreven en
georganiseerd door de werkgroep

Lèvende Kèrsstâl. De werkgroep
heeft van het bekende kerstverhaal
een nieuwe voorstelling gemaakt.
Met deze uitvoering van het

kerstverhaal wil de werkgroep
laten zien dat het originele
kerstverhaal een verhaal van alle
tijden is.

Fijne feestdagen en een goed
nieuwjaar! www.sijbersbouwbedrijf.nl
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Agenda t/m 29 december 2016
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Duopianoconcert MR. ED

Jingebells: DJ Ruud

STYN

Tijd: 20.30-23.00 uur
Locatie: Café Cambrinus Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Croes Moeke Sevenum

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Borduurcafé

Deftig!

Christmas With: From USA

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: café De Lange Horst

Tijd: 22.00-02.00 uur
Locatie: Blok 10 Horst

Eindejaarsfeest A Wonderful
Christmas Time

Big Christmas Party
Tijd: 22.00-03.00 uur
Locatie: Blok 10 Horst

Tijd: 18.45-01.00 uur
Locatie: Parkhotel Horst

Optreden Rob Scheepers:
Uitgescheept

Winterwandeling
Tijd: 12.30-14.00 uur
Locatie: sportpark Kronenberg

Kindermiddag

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Vogelwerkgroep ’t Hökske
Locatie: einde Zwarteplakweg America

Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Liesbeth X-Mas Borrel

Kerst Workout

Kerstwandeling

Tijd: 20.30-01.00 uur
Locatie: Liesbeth’s Grand Café Horst

Tijd: 09.30-11.00 uur
Organisatie: Bootcamp Power
Locatie: strand Kasteelse Bossen Horst

Tijd: 18.00-19.30 uur
Organisatie: Landschap Horst aan de Maas
Locatie: parkeerplaats sportpark Ter Horst Horst

R.I.P. Top 50

Kasteelloop

Optreden All star wedding band

Tijd: 21.00-00.00 uur
Locatie: Proeflokaal van Horst

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Kasteelse Bossen Horst

Tijd: 19.00 uur
Locatie: OJC Knor Meterik

Kerstknallen

Kerst in Canix: Filmmarathon

Pubquiz & Top2000

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Tijd: 11.30-23.30 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Kerst in Canix: Hats Off

Kerstwandeling en speurtocht

Bierspellen

Tijd: 20.00–02.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Eetcafé Ald Vors Broekhuizenvorst

Tijd: 20.30 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Stammineke Kerstweekend: Classic
Rock met Stijn

Bezichtiging kerststal

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst
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Kerstwandeling

Tijd: 20.00 uur
Locatie: ’t Gasthoês Horst

za
24
12

in samenwerking met

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: kerk Hegelsom

Horster Kwis
wo De
Tijd: 18.00-23.30 uur
28 Locatie: Horst
12

Optreden Gerrit Christiaens

Kindje wiegen

Sylvesterconcert

Tijd: 20.30 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 15.30 uur
Locatie: kerk Sevenum

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Harmonie St. Joseph
Locatie: MFC ‘t Haeren Grubbenvorst

Breurs Apres Ski Xmas Party

Optreden Trade Mark

Presentatie reis naar Ghana

Tijd: 21.00-03.00 uur
Locatie: Breurs Sevenum

Tijd: 18.00-03.00 uur
Locatie: OJC Merlin Meerlo

Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: café De Gaper Sevenum

Universal Brothers & FeestDJ Tonny

70/80/90’s party

Darttoernooi

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: café De Lange Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Cox Horst

Tijd: 20.30 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Bezichtiging kerststal

Pubquiz

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: kerk Hegelsom

Tijd: 20.30 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Speciaalbieravond

KEES

Tafelvoetbaltoernooi

Tijd: 17.00 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Café Kleuskens Meterik

Tijd: 20.30 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Kerst in Canix: Swing Party

Surfin Around the X-Mas Tree

Tijd: 20.00-01.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum
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Theatervoorstelling Stoute Verhalen
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: FilmTheater Horst
Locatie: café Cambrinus Horst

22
12

Medische Religie
zorg
America

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

zaterdag
		
zondag

Kindje wiegen 16.30
Gezinsmis
17.30
Heilige mis
11.00

Broekhuizen
zaterdag
zondag
		

Nachtmis
Hoogmis

zaterdag

Heilige mis

21.00
11.00

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Meerlo

Grubbenvorst

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

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

Huisartsenpost

Horst (Lambertus)

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

zaterdag
		
		
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Venlo

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

Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur
www.horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
23 t/m 29 december 2016
Eijkemans G
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

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

zaterdag
		
maandag

Gezinsmis
19.30
Woord- gebed 22.00
Heilige mis
10.30

Dichterbij
Gezinsmis
Nachtmis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

15.30
17.30
23.00
11.00
11.00
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

112

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

Winterwandeling Kronenberg
In Kronenberg vindt op dinsdag 27 december een winterwandeling. Starten kan vanaf 12.30 uur bij het sportpark aan de Meerweg.
De tocht voert deelnemers langs
de open velden van Kronenberg en
wordt voortgezet door de nabij gelegen

bossen van het sportpark. Na afloop
van de ongeveer 7 kilometer lange
wandeling staat erwtensoep en warme

chocomel klaar. In schrijven voor de
wandeling kan van 12.30 tot 14.00 uur
op het sportpark.

Reindonk

Horster films op tv
Streekomroep Reindonk brengt op eerste en tweede kerstdag en op nieuwjaarsdag films uit Horst aan de Maas
op tv. Zo is onder meer de revue Hôrs zuût Sterre te zien.
De omroep zendt tijdens de feest
dagen drie films van Horster bodem
uit. De revue Hôrs zuût Sterre uit 2012

wordt in twee delen uitgezonden op
eerste en tweede kerstdag. Op nieuw
jaarsdag wordt de kinderfilm Helden

van het zadel van Gérard Koenen
uitgezonden evenals de documentaire
Bert Coppus, schilder pur sang.

zaterdag
		

Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag

Gezinsmis
Woorddienst
Hoogmis

19.15

Lottum
18.00
09.00
10.00

zaterdag
zondag
woensdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

19.30
09.30
17.30

anco lifestyle centre

Hotel Asteria Venray

10% korting op de
zondagsbrunch met live cooking
in het restaurant

Beej Mooren

Eén kop koffie of thee E 1 en
10% korting op een groepsuitje

Blauwebessenland
E 1 korting op jam

Boerderijwinkel Lenders
Bootcamp Power

E 17,50 korting op 10 credits

Brasserie ‘54

5% korting op de rekening

Brownies & downieS
Kinderviering 18.30
Nachtmis
21.00
Heilige mis
09.30

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

Swolgen
09.00
19.00

Sevenum

Eén gratis consumptie bij de lunch

Camps Optiek

10% korting op een zonnebril

Center Parcs Het Meerdal

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

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
kerkdienst

17.30

Het LoopCentrum

Praktijk Ik Leer

10% korting op hardloopschoenen
(inclusief voetanalyse t.w.v. E 30,-),
hardloopkleding en sport-bh’s.
Bij aankoop van wandelschoenen
gratis Falke sokken t.w.v. E 17,95

Hostellerie De Maasduinen

15% korting op voet- en
huidproducten

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

De Ringoven

Eén kop koffie of thee voor E 1

Ruitersport Equidrôme

10% korting op een diner
voor 2 personen

Ontbijt voor E 3,95

HUIS van de STREEK

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

IJssalon De Zeuten Inval

Staatsie 1866

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

5% korting op het hele assortiment
10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Twee seizoenscoupes voor E 9,95

Into Beauty

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Intratuin Venray

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Janssen Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

Eén kop koffie of thee E 1

De eerste maand van een
knipabonnement voor E 10 en
gratis kleurservicekaart

Slender You Fit

Eén kop koffie of thee voor E 1

Korting op een wekelijks aangeboden
product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Thermaalbad Arcen

E 3.50 op entree voor twee personen
20% korting op een behandeling

Toffedag.nl

10% korting op een groepsuitje

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Logeerhuis Kapstok

Toffe Dagstrand

Duet Kappers

Lunchroom Lekker Gewoën

Tuincentrum Peeters

Museum de Kantfabriek

Wauw speciaal voor jou

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eclicker

E 20 korting op een
onderhoudsbeurt

Eetcafé Ald Vors

Driegangenmenu voor E 17,50

Eethuis BRaM

Eén kop koffie of thee voor E 1

Goed Haar en Visagie

10% korting op een behandeling

De Schuilplaats

10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie

Kuif

Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

Pearle Opticiens Horst

E 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

Die 2 Brüder von Venlo

De Fabriek
18.00
19.00

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Kinderboerderij Hagerhof

Speciaal HALLO Voordeelmenu

Heilige mis
Heilige mis

Op vertoon van de HALLO voordeelpas krijgt u direct voordeel
bij de volgende deelnemende bedrijven:

E 12,50 korting op
avondje bowlen

DMS-Service

Tienray

zaterdag

afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie

5% korting op alle aankopen

zaterdag
		
zondag
		

zondag
		

ANBISE

Een kop koffie of thee voor E 1

Meterik

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Deelnemers

De Bekkerie

Meerlo
zondag
donderdag
		

HALLO voordeelpas
Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Kronenberg

zaterdag
woensdag
Alarmnummer

Sportpark

Hegelsom

Melderslo

Gebiedsteams

service 33

Eén nacht gratis logeren

25% korting op het tweede gerecht

Koffie of thee voor E 1
10% korting op het hele assortiment

Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

Driegangenmenu voor E 10

My-LifeSlim

Entree voor E 5

Pakje!

E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions

Paramedische Voetzorg Horst

Zonnestudio Horst

Parkhotel Horst

Zorgboerderij “Boer” Hans

E 12,50 korting op de intake

10% korting op het hele assortiment
20% korting op alle voetproducten
10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Wereldpaviljoen Steyl
The Zen Company

15% korting op zonnecosmetica
10% korting

Voordeelpas

34
Enthousiast, gastvrij & betrouwbaar!

ALLES MOET WEG VOOR DE JAARBALANS!!

ONDERHANDEL ZELF MET ONZE VERKOPERS OVER UW PRIJS!!
ALLE

DOE EENS NORM AAL M AN!!

ALLE

DOE EENS NORMAAL MAN!!

DOE EENS NORM AAL M AN!!

40

’’
➞

10

2

cm

ENERGIEKLASSE A+++

nu 7

NORMAAL 159,-

7

32%

nu 4

NORMAAL 699,-

77 *

STOFZUIGER

WASMACHINE

tMEENEEMPRIJS
t4UFSLF[VJHLSBDIUEBOL[JK$ZDMPOF'PSDF
t4UPGFOBMMFSHJFmMUFS
t"DUJFSBEJVTWBONFUFS
t;BLMPPT TUPGSFTFSWPJSWBO MJUFS

tMEENEEMPRIJS
t,(WVMHFXJDIU
t,PPMCPSTUFMMP[FNPUPSNFUKBBSHBSBOUJF
tUPFSFOQFSNJOVVU
t&DP4JMFODF%SJWFoTUJMFOEVVS[BBNXBTTFO

WAT28490

VC07H40EOVR

NORMAAL 399,-

26%

nu 297

FULL HD LED-TV

/"é 3&'6/%7*"#04$)

52%

UE40J5100

tMEENEEMPRIJS
tw DN CFFMEGPSNBBU
t12* WPPSWMPFJFOEFCFFMEFO
t8JEF$PMPS&OIBODFSPQUJNBMJTFFSUEFLMFVSFO
tY)%.* Y64#

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

TWEEDE KERSTDAG
WINKEL ROERMOND
GEOPEND!
VVS

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL - ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

