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deze laatste editie van 2016 blikt HALLO Horst aan de Maas niet alleen altijd terug op het nieuws van dit jaar, maar kijkt zij ook samen met de vijf fractievoorzitters terug
Meld uInaan
voor de informatieavond op 2 november 2016
naar de afgelopen politieke periode van de gemeenteraad. Conclusie: “Het was een goed jaar.”
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via: sponsoractiepluslucassen@gmail.com

Locatie PLUS Lucassen, aanvang 20:00 uur.

Het politieke jaar 2016 was
druk, met veel belangrijke zaken op
het programma, vinden de fractie
voorzitters. “We hebben goed gas
gegeven, flinke stappen gezet”, aldus
Bram Hendrix van Essentie.

Deze week
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Vrije uitloop
uitloopeieren
PLUS middel 20 stuks

actie is geldig van zondag 25 t/m zaterdag 31 december 2016

Kijk voor een overzicht van de deelnemende clubs op plus.nl

OPENINGSTIJDEN
31 december: tot 18.00 uur open
Nieuwjaarsdag: gesloten

Meld u aan voor de informatieavond op 2 november 2016
via: sponsoractiepluslucassen@gmail.com
Locatie PLUS Lucassen, aanvang 20:00 uur.

Goed op elkaar
ingespeeld

3.15

2.99

2.

Met dossiers als ’t Gasthoês, de
huisvesting van statushouders, het
zwembad, glasvezel en Greenport heeft
de gemeenteraad veel te doen gehad
dit jaar. “De drukste tijd van deze raads1.00
periode”, schat Thijs Lenssen van SP.
Dit jaar was de derde termijn van de
vierjarige raadsperiode. “Het mooiste
jaar is dat meestal”, aldus Hendrix.
“De raad is goed op elkaar ingespeeld
en er wordt nog echt op de inhoud
gefocust, in plaats van op de naderende verkiezingen.” Marcel Beelen van
CDA is ook tevreden over 2016.
Vervolg op pagina 17
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Afscheid huisarts America

‘Ik kan met een gerust hart stoppen’
Huisarts Jan van Dongen (65) stopt na 36 jaar als huisarts in America.
In zijn zoektocht naar een opvolger was hij een van de initiatiefnemers van
Gezondheidscentrum ’t Laefhoes, dat bijna in gebruik genomen gaat
worden.
“Ik heb hier heel erg graag
gewerkt”, begint Van Dongen. In de
jaren 70 rondde hij zijn studie geneeskunde in Utrecht af. “In die tijd waren
er heel veel werkloze huisartsen”,
vertelt hij. Hoewel de in het Brabantse
Hulten geboren huisarts in die tijd nog
in Utrecht woonde, werd hij door de
dorpsraad van America benaderd. “Daar
waren ze op zoek naar een huisarts,
want die was er nog niet in het dorp.
De huisartsen van Horst hielden wel
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spreekuur in America, bij de kapper of
in het café. Daar waren de mensen niet
meer zo blij mee.” Ook het nabijgelegen Ysselsteyn zat om een huisarts
verlegen. “Maar de keus voor America
was snel gemaakt. Ik heb hier eens
rondgelopen, op een dinsdag toen
alles gesloten was. Ik klopte aan bij de
pastoor en die was zo hartelijk dat ik
meteen wist dat ik in America wilde
blijven.”

Veel geleerd
Een sprong in het diepe, noemt
Van Dongen het opzetten van de
praktijk in America. “Zowel voor mij
als voor het dorp. Maar ik heb er nooit
spijt van gehad.” In America maakt
hij veel mee en heeft hij vooral veel
geleerd. “Zo groen als gras was ik toen
ik begon. Ik heb geleerd door te doen,
en dat is me prima bevallen.” De keuze
voor het beroep van huisarts maakte
Van Dongen heel bewust. “Ik wilde
iets met mensen gaan doen, daarom
ging ik medicijnen studeren. Maar het
ziekenhuis stond me niet aan. Ik vond
de manier waarop er met patiënten
omgegaan werd niet prettig en de
sfeer tussen het personeel onderling
ook niet. En daarbij, ik wilde het ook
wel graag allemaal zelf doen. Misschien
ben ik wel een beetje een baasje”,
lacht hij.
Eenmaal begonnen met werken
stelde hij zichzelf een doel: als hij 63
zou worden, was het mooi geweest.
“Dat was eigenlijk in 2014. Maar ik zag
in de jaren daarvoor al aankomen dat
het heel moeilijk zou worden om een
opvolger te vinden. De meeste huisartsen tegenwoordig hebben veel eisen.
Ze willen parttime kunnen werken,
geen praktijk aan huis en niet te veel
administratie. Dat was hier allemaal

niet.” Van Dongen bedacht allerlei
plannen om het aantrekkelijker te
maken voor een toekomstige nieuwe
huisarts. “Want het probleem van geen
opvolger, was ook een probleem voor
de leefbaarheid van het dorp. Dit wilde
ik oplossen met de komst van een
gezondheidscentrum.”
Verschillende plannen en ideeën
die de huisarts inmiddels met hulp van
heel veel mensen uit het dorp bedacht
en uit wilde werken, mislukten.
Het dorp was enthousiast, toekomstige
partners van het gezondheidscentrum,
de gemeente en de provincie ook,
maar een betaalbare locatie kon maar
niet gevonden worden. “Uiteindelijk
heb ik privé samen met mijn vrouw
een hypotheek genomen op ons huis
aan de Pastoor Jeukenstraat, de huidige
huisartsenpraktijk en voormalige pastorie, om dit te kunnen verbouwen tot

gezondheidscentrum. Dan doe ik het
maar zelf, dacht ik.” Het bestuur gaat
het pand huren Van Dongen. “En het
lijkt er op dat de stichting geld kan
lenen om het uiteindelijk te kopen.
Dat zou heel mooi zijn.”
In Gezondheidscentrum ’t Laefhoes,
de nieuwe naam voor het centrum,
zijn straks onder andere een apotheek, fysiotherapie, podotherapie,
een pedicure, een diëtiste, logopedie
en een psycholoog en, tot opluchting
van Van Dongen, ook twee huisartsen te vinden. Het centrum beslaat
zowel de oude pastorie als een nieuw
gebouwd gedeelte, dat vast zit aan het
oude gebouw. Van Dongen: “Het is de
bedoeling dat er echt samengewerkt
gaat worden. Niet alleen met de zorg
verleners onderling, maar ook met de
buurt.”
Nu hij zijn opvolgers gevonden
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HALLO in Porto
Meike, Vera en Lisan uit Sevenum bezochten onlangs hun vriendin Mieke in Porto. Zij studeert daar
nu voor een half jaar. “We hebben daar kennis gemaakt met studentenleven van Porto en Mieke weer
op de hoogte gebracht van al het nieuws en de roddels van de regio.” Daarbij mocht de HALLO niet
ontbreken.

heeft en het gezondheidscentrum gerealiseerd is, neemt huisarts Van Dongen
op 12 januari, precies 36 jaar na zijn
eerst werkdag, afscheid van America.
“Ik kan met een gerust hart stoppen.
Ik vind het lastig, maar het afscheid is
een stuk gemakkelijker nu ik weet dat
ik alles goed achterlaat.”

Zelf niveau meten

Geluids
meters op
Wilhelmina
plein
Er wordt permanent geluidsmeetapparatuur op het Wilhelminaplein in Horst geplaatst. Met
deze apparatuur kunnen omwonenden en horecaondernemers
zelf het geluidsniveau tijdens
evenementen meten.
Omwonenden van het
Wilhelminaplein klaagden afgelopen zomer over de met de name
geluidsoverlast die zij ervaren
tijdens evenementen. Gemeente
Horst aan de Maas besloot daarop
als proef geluidsmeters te plaatsen op het plein. Op basis van de
resultaten van de proef wil de
gemeente nu permanent geluidsmeetapparatuur neerzetten. Tijdens
evenementen kunnen bewoners en
ondernemers op het moment zelf
metingen uitlezen. Daarbij kan het
systeem ook de bron van het geluid
achterhalen. “Omwonenden kunnen
bij overschrijding de ondernemer
aanspreken en gezamenlijk tot een
goede afregeling komen”, aldus
de gemeente. Eventueel kan een
gemeentelijke toezichthouder de
ondernemer ook nog aanspreken en
handhavend optreden. De aanschafkosten voor de apparatuur bedragen
13.108 euro.
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Steun voor compromisplan lanen Griendtsveen
Gemeente Horst aan de Maas kan haar plan om in Griendtsveen de komende dertig jaar de laanbomen
geleidelijk te vervangen starten. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 21 december sprak de raad
haar steun uit voor dit plan.

Kerst met vier generaties

Al in 2015 kwam wethouder
Paul Driessen met een plan om de
laanbomen in Griendtsveen geleidelijk
te vervangen, omdat een gedeelte
hiervan ziek is. Worden de bomen niet
vervangen, dan zou over dertig jaar
70 procent van deze bomen verdwenen
zijn. In het oorspronkelijke plan van
het college werden de bomen per
laan gekapt en opnieuw ingepland,
als blijkt dat er bomen in die laan
ziek zijn. Dit om een zo uniform
mogelijke laanstructuur te krijgen
en het beschermd dorpsgezicht van
Griendtsveen in stand te houden. Het
plan leidde al snel tot protest van
inwoners van het dorp. Zij waren bang
voor kaalslag en pleitten voor een plan
waarin zieke bomen per stuk worden
gekapt en opnieuw ingepland, in plaats
van hele lanen tegelijk. Het plan dat
woensdagavond werd goedgekeurd

door de raad is een compromisplan.
Naar aanleiding van het protest van
de inwoners besloot het college wat
aanpassingen te doen. De lanen in het
nieuwe compromisplan worden pas
gekapt als nog maar 25 procent van de
bomen gezond is. De gehele raad kon
zich vinden in het nieuwe plan.

Communiceren
“Het kappen stuitte op wrevel bij
bewoners. Gelukkig is er uiteindelijk
gekozen voor een compromis. Wij
kunnen hiermee leven”, aldus Jim Weijs
van D66. Jan Wijnen van PvdA is blij dat
er meer draagvlak is gevonden voor het
plan. “Maar we moeten goed blijven
communiceren met alle inwoners”,
geeft hij wethouder Driessen mee.
Dat nog steeds niet alle inwoners
achter het compromisplan staan vindt
onder andere de SP jammer. Bart Cox:

“Helaas kunnen we niet iedereen
tevreden houden. Maar dit plan is op
dit moment het beste dat mogelijk
was.” Werkgroep Behoud monumentale
bomen Griendtsveen is blij dat de
gemeente het plan enigszins gewijzigd
heeft. “Het aanvullende advies waarop
het raadsbesluit is gebaseerd komt al
veel dichter in de buurt van onze visie”,
laat Ans Coppus namens de werkgroep
weten. “Hoe het kappen er in de
praktijk uit gaat zien, wordt in een nog
te vormen projectgroep besproken.
Belangrijk is wat ons betreft in ieder
geval dat de monumentale bomen
nu langer blijven staan.” Werkgroep
Behoud monumentale bomen
Griendtsveen is uitgenodigd deel te
nemen aan de projectgroep. “We zijn
blij dat we op deze manier kunnen
blijven meedenken over de toekomst
van onze bomen.”

Licht op groen voor glasvezel
buitengebied

Superoma Paula Poels-Cleven uit America vierde dit jaar voor
het eerst kerst met achterkleinkind Pleun. Voor de superoma is het
voor de tweede keer dat zij een vierde generatie mag
verwelkomen in haar familie. Met Kerstmis ging zij samen op de
foto met oma Franca Schoeber-Poels uit Horst, mama
Janny Schoeber uit Sevenum en de kleine Pleun.

Basisschool Meterik
definitief naar klooster
De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft een bedrag van bijna
900.000 euro beschikbaar gesteld voor de verbouwing van het klooster in
het dorp zodat het basisschool Onder de Wieken kan gaan huisvesten.
In het klooster is al een gedeelte
van de school gevestigd, maar nu is het
de bedoeling dat de gehele school in
het klooster komt. De huidige school
is aan groot onderhoud toe en gaat de
komende jaren waarschijnlijk te kampen krijgen met een leerlingenkrimp,
waardoor er minder schoolruimte nodig
is. Zowel het college als scholengemeenschap Dynamiek hebben al de
voorkeur uitgesproken om de school
in het klooster te huisvesten, in plaats
van groot onderhoud aan het huidige
pand of een helemaal nieuw gebouw.
Daarnaast zijn pogingen om het grotendeels leegstaande klooster te verkopen

Wat de gemeenteraad van Horst aan de Maas betreft mag de gemeente garant staan voor de lening die
BuitenGewoonBereikbaar af wil sluiten om zo een glasvezelnetwerk aan te leggen in het buitengebied. De
aanleg van het netwerk kan hiermee starten.
De gemeenteraad steunde tijdens
de raadsvergadering van woensdag
21 december het voorstel van het
college om 100 procent garant te
staan voor de lening van 4,5 miljoen
euro die BuitenGewoonBereikbaar
wil afsluiten met de NBG. In september had de raad nog flinke bezwaren tegen het plan van wethouder
Ger van Rensch. Destijds wilde zij
eerst meer zekerheden over de
risico’s die de gemeente zou lopen,
voordat ze het voorstel kon steunen.
Hoewel er eerst nog twijfels
waren over de wel of niet
geoorloofde staatssteun die de

gemeente hiermee zou geven
aan BuitenGewoonBereikbaar
en de mogelijke risico’s voor de
gemeente, kon de wethouder deze
twijfels nu wegnemen. Ook doordat
BuitenGewoonBereikbaar in
samenspraak met de gemeente
is veranderd van coöperatie naar
stichting, kreeg de raad meer
vertrouwen in het plan. Bij een
coöperatie kan de gemeente niet direct
ingrijpen, bij een stichting wel.
Alle partijen gaven deze vergadering hun steun aan het plan, behalve
Eric Beurskens van Essentie. Hij stemt
niet in met het plan, in tegenstelling

tot de rest van zijn fractie. Beurskens
vindt het plan nog steeds te risicovol.
“Maar ik hoop dat ik ongelijk krijg”,
zei hij.
BuitenGewoonBereikbaar is
blij met het besluit van de gemeenteraad. “De raad heeft geen wensen en
bedenkingen meer over de garantstelling. Dat straalt vertrouwen uit en
voelt goed, gezien de vele inzet om
zo ver te komen”, aldus Jeroen Achten
van de stichting. De schop gaat niet
eerder dan het tweede kwartaal van
2017 in de grond. In januari neemt
het College van B&W een definitief
besluit.

2

START
JANUARI

niet gelukt.
De gemeenteraad ziet de plannen
van wethouder Ger van Rensch wel
zitten en stelde tijdens de raadsvergadering van woensdag 21 december
het krediet unaniem beschikbaar. Eric
Brouwers, CDA: “Wij zijn blij dat op
deze manier de school gehuisvest
kan worden, maar vooral ook dat het
karakteristieke pand van het klooster behouden kan worden.” Wel wil
onder andere de PvdA de wethouder
meegeven goed te onderzoeken wat er
gedaan kan worden met het toekomstig leegstaande pand waar de basisschool nu in gevestigd is.
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Krediet voor renoveren tennisbanen Sevenum
De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft op woensdagavond
21 december besloten dat zij iets meer dan 140.000 euro beschikbaar
stelt voor het renoveren van vier tennisbanen op het tennispark in
Sevenum. Niet de gemeente, maar de tennisvereniging gaat deze
renovatie uitvoeren.
De tennisbanen werden in 1999
aangelegd, met een verwachte
levensduur van 15 jaar. Bij neerslag
blijft er tegenwoordig langdurig water
op de banen staan. Uit rapporten
is gebleken dat de technische en
economische levensduur van de
banen is verstreken. De gemeente,
die eigenaar van de banen is, stelt
daarom een bedrag van 143.990
euro beschikbaar om de banen te

Ik heb je lief gehad
Jullie allen even zeer
Graag had ik hier nog wat vertoefd
Helaas, dat mocht niet meer
Wanneer er iemand aan me denkt
Dan zonder verdriet
Bedenk: het leven is maar kort
Dus ik wens: geniet!
Met veel verdriet en pijn hebben wij afscheid moeten nemen van

renoveren. In eerste instantie zou
zij dit zelf doen, maar vereniging
TV Apollo’69 heeft verzocht de
renovatie uit te mogen voeren.
Met het beschikbare bedrag zou
zij namelijk niet vier, maar alle zes
de banen kunnen renoveren. Bram
Hendrix van Essentie: “Ik vind het een
goed voorstel. Het is mooi om te zien
hoe gemeente en vereniging samen
dit probleem oppakken.”

Gevonden voorwerpen

Koffiebrander

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 koffiebrander van Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum.

Joop Relouw
lieve man van

Dien Relouw - Litjens
sterke pap en schoonvader van
Maikel
Danny en Naomi
Judith en Giel
baasje van Marco
Familie Relouw
Familie Litjens
Joop mocht slechts 58 jaar worden.
Lottum, 27 december 2016
Horsterdijk 93, 5973 PM Lottum
We herdenken het leven van Joop op maandag 2 januari 2017
om 13.30 uur in De Smetenhof, Horsterdijk 1 te Lottum.
Aansluitend begeleiden we hem met ons gezin
naar het crematorium.
Joop is thuis waar jullie welkom zijn om persoonlijk afscheid
van hem te nemen op zondag 1 januari 2017
van 14.00 tot 16.00 uur.
In plaats van bloemen liever een bijdrage voor Joop’s laatste wens,
een mooie gedenkplek voor de urn. Hiervoor zijn collectebussen
aanwezig in De Smetenhof.
Onze dank gaat uit naar iedereen die Joop en ons gesteund heeft,
in het bijzonder aan Groene Kruis Thuiszorg
voor de geweldige verzorging.

Verslagen en verdrietig, maar met vele mooie herinneringen…
Veel te vroeg moeten wij afscheid nemen van onze medewerker

Joop Relouw
Door de jaren heen is Joop altijd een zeer betrouwbare, loyale,
hardwerkende medewerker en plezierige collega geweest. Met alle
ervaring en inzet was Joop veel meer dan een medewerker, hij was
onderdeel van ons bedrijf. En zo zullen we Joop ook gaan missen.
Dien en de kinderen, veel sterkte de komende tijd
met het verwerken van het verlies.
Lakei Boomkwekerijen
Emiel, Hans, Wendy en medewerkers

De ijzeren koffiebrander
uit ongeveer 1900 die
Heemkundevereniging MeerloWanssum in bezit heeft, is op zichzelf
geen heel bijzonder of zeldzaam
voorwerp. Wat het waardevol maakt
voor de vereniging is het verhaal
achter de koffiebrander. Deze
brander is een voorwerp dat vaak
te vinden was in gezinnen die het
niet zo breed hadden. Arnold Jacobs
van de heemkundevereniging: “De
koffiebrander was vooral bij minder
vermogende gezinnen populair,
omdat je hiermee kon besparen
op de kosten van dure gebrande
koffiebonen.” Gebrande bonen
waren in die tijd een stuk duurder
dan de ongebrande, groene, versie.
Met behulp van een koffiebrander
konden deze bonen op het fornuis
gebrand worden. “Een beetje olie
op de bodem van de koffiebrander,
bonen erin, op het fornuis en draaien

maar”, legt Jacobs het gebruik uit.
“Het was een grote kunst om de
bonen zo te branden dat ze niet te
zwart werden, want dan gingen er
veel aroma’s verloren. Ook waren
de koffiebranders zo gemaakt
dat deze op de meeste fornuizen
precies paste.” De koffiebrander
komt uit de privécollectie van de
in 1951 overleden meester Jans
uit Geijsteren. Deze onderwijzer
had een grote belangstelling voor
heemkunde en geschiedenis. Via zijn
zoon kwam de koffiebrander samen
met vele andere voorwerpen uit
de collectie van meester Jans in
bezit van Heemkundevereniging
Meerlo-Wanssum, waaronder ook
het dorp Geijsteren valt. De spullen
van meester Jans waren na zijn dood
in bezit van zijn zoon, die in Tilburg
woonde. Oorspronkelijk wilden deze
de spullen aan het dorp Geijsteren
schenken. Het dorp wilde daarvoor

een museumpje oprichten, maar
kreeg de financiering niet rond. Via
via kwam de zoon in contact met de
heemkundevereniging en besloot hen
de spullen in bewaring te geven.
Jacobs: “De spullen uit zijn collectie horen bij de eerste voorwerpen
die we als heemkundevereniging in
ons bezit kregen.” In het lokaal van
de heemkundevereniging zijn dan
ook nog veel meer voorwerpen van
meester Jans te vinden. Aan de muur
hangt een schilderij van hem en zijn
gezin. “Ook hebben we 183 glasdia’s met natuurfoto’s, en foto’s van
markante gebouwen uit NoordLimburg uit de periode 1925-1940
van hem in ons bezit, een door hem
zelf bedacht en in elkaar gezet apparaat om foto’s te vergroten, een oude
stoof en nog meer. We hebben zelfs
een boek waarin al zijn leerlingen bij
zijn vertrek als onderwijzer iets hebben geschreven over hem.”
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Nog geen geld voor plan ’t Gasthoês
De gemeenteraad staat achter de plannen voor een nieuw Gasthoês in Horst. Ondanks dat zij haar goedkeuring
aan het plan geeft, wil zij wel dat wethouder Ger van Rensch eerst een gedetailleerder voorstel laat zien, voordat zij
ook de benodigde 12,5 miljoen euro goedkeurt. Dat werd duidelijk tijdens de raadsvergadering van woensdag
21 december.

“Een stap in de juiste richting”,
noemt wethouder Ger van Rensch het
besluit van de gemeenteraad. Ondanks
dat hij nog geen groen licht krijgt om
het voorgestelde bedrag vrij te maken
voor de revitalisering van ’t Gasthoês, is
hij blij met de ruimte die hij krijgt van
de raad. “Ik ben trots dat ik wethouder
van Horst aan de Maas mag zijn op dit
moment. We gaan grote stappen zetten, zodat het bloed kan gaan stromen
voor dit project.”
Tijdens de raadsvergadering geven
alle partijen aan achter het plan van de
wethouder te staan. Maar termen als
‘mitsen en maren’, ‘nog niet helemaal
af’ en ‘haken en ogen’ vallen veelvuldig. De steun voor het plan is er duidelijk, maar eerst willen de partijen graag
een tussenstap zien in de vorm van een
beter uitgewerkt plan. “We kunnen niet
volmondig ‘ja’ zeggen tegen dit plan.
Het is niet uitgewerkt en er zijn nog te
weinig zekerheden. Daarom willen we
onze kaders nogmaals onder de aandacht brengen. Wel staan we natuurlijk
volledig achter het uiteindelijke doel
van het plan, een nieuw bruisend

Gasthoês”, stelt fractievoorzitter Jos
Gubbels van D66.
De raad draagt de wethouder
daarom op in de uitgewerkte versie van
het plan onder andere goed te kijken
naar de duurzaamheid van het pand,
asbestonderzoek en naar de bestemmingen van zogenaamde ‘achtergebleven panden’, panden van verenigingen
of instanties die zich in de toekomst
in ’t Gasthoês gaan vestigen. Ook wil
de raad dat het college zich nog eens
buigt over de multifunctionaliteit van
het gebouw. Daarnaast is er nog geen
volledige zekerheid dat de provincie de
beloofde subsidie van 5 miljoen euro
kan verstrekken. Totdat hier meer duidelijkheid over is, wil zij niet besluiten
over de financiering.
Wethouder Van Rensch verwacht
rond mei met een definitief ontwerpplan voor de revitalisering van
’t Gasthoês te komen. “Dat ligt nog
steeds in lijn met de oorspronkelijke
planning.” De gemeenteraad buigt zich
daarna opnieuw over de vraag of zij
12,5 miljoen euro voor de verbouwing
beschikbaar wil stellen.

De hoofdreden dat dieren schrikken
van vuurwerk tijdens de jaarwisseling,
is dat de klappen ongewoon voor de
beesten zijn. Wietje Selen, eigenaresse
van Kattenpension ’t Rouweelse veld in
Kronenberg raadt vooral aan huisdieren niet in paniek naar buiten te laten
rennen. “Dan kan het alleen maar erger
aflopen. Ga bij je huisdieren zitten en
stel ze gerust. Om 00.00 uur tijdens
de jaarwisseling ben ik altijd in het
pension aanwezig. Ik ga bij de katten
zitten en zet de radio aan. Meestal
Radio 1, dat is redelijk rustige muziek
en er wordt veel gepraat. Zo probeer ik
de katten rustig te houden.”
Ton Hagens van vogelwerkgroep
’t Hökske wil een oproep doen om het
vuurwerkgebruik tegen te gaan bij
natuurgebieden. “Houden vogels van
vuurwerk? Het antwoord is: Nee, wat
hen betreft liever niet. Dus steek geen
vuurwerk af in natuurgebieden, bij de

Maas of vijvers. De vogels schrikken
ervan en zij ervaren dit als ongewoon.”
Selen bevestigt dit. “Huisdieren kennen
het geluid van vuurwerk niet. Als er
een auto voorbijrijdt, dan schrikken ze
niet. Maar het geluid van een vuurpijl
is voor hen onbekend. Dieren weten
tevens ook niet dat vuurwerk gevaarlijk is. Laat je huisdieren daarom niet
loslopen tijdens oud en nieuw.”
Vorig jaar kwamen er veel
klachten bij de politie vanuit gemeente
Horst aan de Maas op gebied van
vuurwerkoverlast. Daarbij stond onze
gemeente hoog in de klachtenlijst
van Nederland met 244 klachten.
In de laatste jaren worden in steeds
meer gemeenten vuurwerkvrije zones
ingesteld. Horst aan de Maas doet
hier niet aan mee. Veel inwoners van
gemeente vinden dat vuurwerk bij
de traditie hoort, al blijft het voor de
meeste mensen bij kijken.

Vuurwerkangst bij dieren
December is niet voor iedereen een feestmaand. Veel huisdieren zijn bang voor de harde klappen van rotjes,
vuurpijlen en knallen tijdens oud en nieuw. Daarom pleit onder meer vogelwerkgroep ’t Hökske om geen vuurwerk
af te steken bij meertjes, bossen en andere natuurgebieden.

Huisdieren houden niet van vuurwerk
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TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

T 06 25 05 18 94
Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

zonne
klaar

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl

AMBACHTELIJK GOURMETTEN
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen

Reparatie en onderhoud
van rolluiken
Ron van Gool
06 202 88 600

geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Als iedereen één wens van een ander vervult
is de wereld straks in vrede gehuld.
Mijn reservetijd is nu pas op.

De hemel heeft er een biljartkampioen bij...
Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem verdere pijn en verdriet
bespaard is gebleven, laten wij u weten dat is overleden mijn lieve
man, mijn lieve (schoon)vader en onze trotse opa

Ger Kersten

Drika Driessen-Schoeber

echtgenoot van

echtgenote van

Gré Kersten-Meijer

Hay Driessen

Hij overleed in de leeftijd van 87 jaar.

Zij overleed in haar eigen vertrouwde omgeving,
omringd door ons die zij liefhad, op de leeftijd van 79 jaar.
Hegelsom, Hay Driessen
Veulen, Ans en Wim van Staveren-Driessen
Bianca en Guido, Sefke
Horst, Dien en Frans van Rensch-Driessen
Birgitte en Ron
Merlin en Arjan
Michelle en Jim
Melderslo, Frans en Patricia Driessen-van der Vleugel
Jesse
Stef
Familie Schoeber
Familie Driessen

Tienray:
Venray:

Gré
Jacqueline en Armand
Caithlin
Quinty

Horst, 24 december 2016
U kunt afscheid nemen van Ger in het Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst, op woensdag 28 december van 19.15
tot 19.45 uur.
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag
29 december om 10.30 uur in de parochiekerk O.L.V. Troosteres
der Bedrukten, Kloosterstraat 1 te Tienray. Hierna begeleiden wij
pap naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk
condoleren. In plaats van bloemen liever een bijdrage voor
Hospice d’n Doevenbos. Collectebussen hiervoor staan in de kerk.
Een woord van dank gaat uit naar de medewerkers van
Hospice d’n Doevenbos voor de fantastische verzorging van pap.

Hegelsom, 26 december 2016
Keijsershof 9
5963 AW Hegelsom

4 januari
50 jaar getrouwd

De crematiedienst is in besloten kring.
Tijdens de avondwake op vrijdag 30 december om 19.00 uur in de
H. Odakerk van Melderslo, zullen wij haar bijzonder gedenken.
Mam is bij Dien thuis, Kranestraat 23, 5961 GW Horst,
waar u donderdag 29 december van 19.00 tot 21.00 uur afscheid
van haar kunt nemen.
Bloemen zijn mooi, maar vergankelijk. Daarom zouden wij u om
een gift willen vragen voor de Nierpatiëntenvereniging St. Maarten.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

Dankbetuiging

Veel bloemen, kaarten, handdrukken en persoonlijke
woorden… het was heel mooi en warm om te ervaren dat pap,
ondanks zijn hoge leeftijd, nog bij zovelen in beeld was.
Aan allen die rondom het overlijden van pap hun blijken
van medeleven hebben gegeven in welke vorm dan ook,
zeggen wij heel veel dank.
Het heeft ons goed gedaan.
Een speciaal woord van dank aan het verzorgend personeel
van Zorghuis Tegelen.

Op vrijdag
30 december 2016
is het 50 jaar
geleden dat

Wim Wijnen

Rina Wijnenvan Roosmalen
elkaar het
ja-woord gaven

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.
Gastouders gevraagd. Wie wil
graag bij een vraagouder in huis de
kinderen gaan opvangen? Diverse
mogelijkheden GOB Roodkapje Horst,
telefoon 077 374 51 49.

De zeswekendienst, ter nagedachtenis aan het heengaan van

Grad Lenssen
wordt gehouden op zaterdag 7 januari om 18.00 uur
in de St. Lambertuskerk in Horst.
Mia Lenssen-Baltussen, kinderen en kleinkinderen.

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Lambert en Toos
van Teeffelen-van Ool
Gasthuisstraat 61
5961 GA Horst
Wij vieren het feest
in besloten kring.

Relaxercise. Pilates Tai Chi Yoga
Progressieve Ontspanning Meditatie
Visualisatie Massage in Horst www.
annamariavangemert.nl
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
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.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
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.

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

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

Joeri
21 december 2016
Zoon en broertje van:
Rick van Vegchel,
Loes Bovee
Suus en Sien
Almeweg 9
5961 ED Horst

Geboren

Carmen

16 December 2016
Dochter van
Pascal Thijssen en
Nicole Jenniskens
De Beuk 26
5976 PP Kronenberg

Geboren

Noud

20 december 2016
Zoon van Marieke Aerts
en Bart Neervoort
Broertje van Sofie
Lottumseweg 25
5872 AA Broekhuizen

Geboren

Jalou

14 december 2016
Dochter van
Johan Engels en
Silvie Janssen
Kempkesstraat 27,
5976 PD Kronenberg

Geboren

Vino

26 december 2016
Zoon en broertje van
Gertjan, Stephanie & Denvi
Buijssen - van Schaaik
Kamplaan 15
5963 HH Hegelsom

Dag en nacht bereikbaar

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

Geboren

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

www.theoarts.com

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.
Mooie amaryllissen. Mooie snijamaryllissen in het bloemenstalletje
bij Cuppen aan de Meterikseweg 124
in Horst.
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‘Benieuwd wie het tot middernacht
gaat volhouden’
De tijd van vuurwerk, gezelligheid, alcohol en lekkere hapjes komt weer dichterbij. Zaterdag 31 december op zondag 1 januari is het oud en nieuw en daarna begint iedereen weer aan een
nieuw jaar vol goede voornemens. HALLO Horst aan de Maas ging het centrum van Horst in en vroeg aan de inwoners wat zij gaan doen tijdens oud en nieuw.

John van Helden (50) uit Horst
Voor John wordt het een klassieke oud en nieuw.
“Gewoon gezelligheid en hapjes. Mijn dochter komt er
bij zitten en neemt twee vriendinnen mee. De avond is
eigenlijk een vrije invulling. We kijken wel wat we gaan doen,
het wordt vast een leuke avond. Als er maar drank is in ieder
geval”, grapt John. Vuurwerk hoeft hij niet af te steken.
“’Sterrenpitsers’ misschien, maar verder niets. De laatste keer
dat ik vuurwerk afstak was tientallen jaren geleden.”
Andere jaren is John met vrienden naar grotere steden
geweest. “Ik kan me nog goed een weekend Freiburg
herinneren waar ik met mijn vriendin naar toe ben geweest.
Helaas was er geen sneeuw. Daarvoor moest je toen echt de
bergen in. Het regende hard, maar het was het heel gezellig.
Samen met mijn vriendin zijn we toen in een plaatselijke
kroeg gaan dansen. We waren uiteindelijk wel de enige twee
die los gingen, maar daar keken wij niet naar om.”

Stijn Tacken (25) uit Sevenum
Dit jaar viert Stijn voor het eerst oud en nieuw met
vrienden in het buitenland. “We gaan naar een groot
penthouse in Berlijn. Voordat het feest gaat beginnen om
twaalf uur, gaan we denk ik eerst wat winkelen en de stad
bezichtigen. Het penthouse heeft drie gedeelten. Een club,
dakterras en het penthousegedeelte. Het dakterras heeft een
panorama-uitzicht over Berlijn. Ik weet wel heel zeker dat het
een groot feest gaat worden. Het idee is een beetje ontstaan
toen ik met school op Berlijnreis ben geweest. Daar was er een
360 graden uitzicht op een gebouw, wat ik geweldig vond.
Zo kwamen we bij het idee van dit jaar.” Normaal gesproken is
Stijn druk in de weer bij OJC Niks tijdens oud en nieuw.
“Ik ben altijd penningmeester geweest en regel samen met
heel veel andere vrijwilligers het oud en nieuwfeest in de
Niks. Momenteel ben ik niet zo veel meer bezig met OJC Niks,
maar ik zet me nog wel altijd in als vrijwilliger.”

Luc de Corte (38) uit Horst
Met een aantal vrienden gaat Luc een avondje gourmetten in Horst. “Onze kinderen mogen er natuurlijk gezellig
bij komen zitten.” Met dezelfde vrienden ging Luc vroeger
grote steden bezoeken tijdens oud en nieuw. “Ik kan me
nog goed een jaar herinneren dat we naar Den Haag
gingen. Heerlijk terrassen en dan genieten van een
vuurwerkshow. Daarna gingen we nog even op stap.
Het was een late avond en we wilden terug naar ons hotel.
We belden een taxi en het wachten begon. Ik weet het nog
dat het die avond ontzettend koud was. Uiteindelijk hebben
we twee uur lang op de taxi moeten wachten. Wat duurde
dat lang. Het was zelfs zo koud dat we met z’n allen in een
telefooncel zijn gekropen en daar wat uurtjes hebben
vertoefd. We hebben toen wel gelachen.”

Ray Brett (55) en Annemieke Titulaer (50) uit Horst
Voor dit stel is dit jaar een speciaal oud en nieuw.
Ray komt oorspronkelijk uit Ierland en deze keer komt zijn
familie voor het eerst tijdens oud en nieuw langs. “We
hebben er ontzettend veel zin in. Samen met Annemieke
gaan wij meerdere malen per jaar naar Ierland om mijn
familie te bezoeken. Maar nu komen zij ineens bij ons langs,
dat is heel speciaal en ook nog eens tijdens oud en nieuw.
We gaan er een hele leuke avond van maken. Voor hen is
het nog extra speciaal. In Ierland is het verboden om
vuurwerk af te steken tijdens oud en nieuw. Dit in verband
met de IRA. Zelf gaan we geen pijlen de lucht in schieten,
maar kijken dat gaan we zeker. We hebben samen
gereserveerd in een restaurant in Eindhoven. Wij kijken er in
ieder geval erg naar uit.”

Auke Dorssers (31) uit Horst
Elk jaar zit Auke op een andere plek tijdens oud en nieuw.
“Dit jaar zitten we bij vrienden en zetten we lekker de
barbecue aan. Inmiddels krijgen we allemaal kinderen en zijn
er afgelopen jaar meerdere vrienden getrouwd. Dus de
kinderen komen er ook bijzitten. Mijn oudste kind wil dit jaar
voor het eerst opblijven tot twaalf uur, ik ben benieuwd of dat
gaat lukken. Normaal gesproken is het 20.00 uur en dan gaan
de oogjes dicht.” Elk jaar staat er ook een ander gerecht op
het menu. “Vorig jaar hebben we nog Grieks eten gehad.
Andere jaren hebben we gegourmet. Toen we twintig waren
gingen we altijd naar de Mèrthal of naar de keet.” Voor de
kinderen heeft Auke een film gekocht. “Die komen de avond
wel door. Ze gaan ook nog wat spellen spelen. Ik ben wel
benieuwd wie het tot middernacht gaat volhouden.”

Mieke Custers (29) uit Sevenum
Samen met een aantal vrienden gaat Mieke oud en nieuw
vieren. “Dit jaar ben ik moeder geworden en nu heb ik geen
tijd meer om op stap te gaan. Iedereen neemt zaterdag
lekkere hapjes mee en dan maken we er allemaal een
gezellige avond van.” Een aantal jaren geleden ging Mieke
meestal uit tijdens oud en nieuw. “Zo was ik met mijn
vriendengroep een jaar in Groningen. We gingen wat eten bij
een restaurant en zijn daarna gaan stappen. Tijdens het
uitgaan hadden twee vriendinnen van mij sjans met twee
andere jongens. Na een tijdje vroegen wij toch hoe oud ze
waren. Ze zagen er namelijk redelijk jong uit. Ze vertelden dat
ze 18 jaar waren. We moesten allemaal lachen, wij waren
namelijk 27. De jongens vonden het raar dat wij op die leeftijd
nog uitgingen. En bedankt…”
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Terugblik 2016
Januari
In de nieuwjaarstoespraak van burgemeester
Kees van Rooij is gezondheid het verbindende woord.
Gemeente Horst aan de Maas heeft de ambitie om
in 2025 de gezondste regio van Europa te zijn.
Samen met Synthese en de dorpsraden start de
gemeente een talentenbank. Deze ‘marktplaats’ voor
vrijwilligers komt in plaats van de
vrijwilligersvacaturebank. Leerlingen van basisschool de
Twister in Horst nemen hun intrek in het nieuwe
schoolgebouw, de voormalige Norbertuskerk. Verder
ziet een nieuwe jeugdtoneelvereniging het licht: Flink!
De club is opgericht door diverse toneelvereniging uit
Horst aan de Maas.

Musicaldagen op het Dendron College

Februari
Het begin van februari staat in Horst aan de Maas
in het teken van carnaval. Vooral het stormachtige weer
en de twijfel over het wel of niet verzetten van de
optochten zijn onderwerp van het gesprek. Uiteindelijk
kunnen alle optochten doorgaan, zij het soms wel op een
binnenlocatie of een andere dag dan gepland.
De Hegelsomse zesmansformatie Carnavalsband.nl
kreeg bijna een prijs voor de beste carnavalshit van het
jaar. In radioprogramma van Giel Beelen op 3FM werd de
band tweede met een verschil van 2 procent.
De voetbalclubs in America en Meterik komen in februari
dichter bij elkaar: zij erkennen dat zij waarschijnlijk
binnen drie jaar moeten fuseren. In Griendtsveen raken
de bewoners juist steeds meer verdeeld, omdat zij het
niet eens kunnen worden over de manier waarop er om
gegaan moet worden met het kappen van de oude
laanbomen in het dorp.

Carnaval in Horst

Maart
In America komen zogenoemde Heijmans One
woningen. Deze kant-en-klare woningen worden
verhuurd aan starters en blijven ongeveer 15 jaar in het
dorp staan. Het nieuwe gezondheidscentrum in America
krijgt de naam ’t Laefhoês. Volgens de initiatiefnemers
geeft deze naam precies weer waar het centrum voor wil
staan. Het is de vurige wens van de dorpsraad Lottum,
maar de gemeente ziet het niet zitten: een nieuwe
verbindingsweg voor vrachtverkeer. Het dorp ondervindt
veel overlast van zwaar vrachtverkeer door de kern, de
gemeente vindt een nieuwe verbinding echter te duur.
De uit Horst afkomstige Lennie Wagemans heeft een
engeltje op haar schouder wanneer ze op dinsdag
22 maart op het vliegveld Zaventem staat als daar een
bomaanslag plaatsvindt. Ze komt er met enkele lichte
verwondingen van af.

Vrijwilligers zetten zich in Hegelsom in voor NL doet
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januari-juni
April
In april wordt de voormalige Norbertuskerk in Horst
officieel in gebruik genomen door basisschool De Twister.
Ook buurtzorghuis Hospice Doevenbos in Horst opent deze
maand haar deuren. In Melderslo fuseren twee
verenigingen tot één: voetbalvereniging RKSV Melderslo
en korfbalvereniging De Merels worden samen SV
Melderslo. Verschillende personen uit de gemeente
krijgen deze maand een nieuwe functie. Zo wordt Miriam
Joosten uit Horst de beste appeltaartbakster van Noord
Limburg, gevolgd door Guusje Oomen uit Sevenum.
Nine Tissen uit Broekhuizenvorst wordt deze maand niet
alleen voorleeskampioen, maar ook
kinderboekenambassadeur voor de gemeente.
Marjolein Vermeer uit Sevenum is de nieuwe dirigent van
Harmonieorkest Noord-Limburg. Burgemeester Kees van
Rooij krijgt deze maand juist geen nieuwe functie:
hij wordt herbenoemd en blijft dus nog even
burgemeester van Horst aan de Maas.

De Twister wordt officieel in gebruik genomen

Mei
Het nieuwe staatsieportret van koning WillemAlexander voor in de raadszaal van het gemeentehuis,
bestaat uit selfies. Inwoners van Horst aan de Maas
kunnen hun foto insturen die dan vervolgens wordt
verwerkt in het portret. De KPJ van Melderslo mag zich
een jaar lang ‘Baas van Horst aan de Maas’ noemen.
Deze tweede editie van dit dorpenspel vindt plaats in
Hegelsom, de baas van 2015. Er komt mogelijk een
nieuwe toegangsweg naar het station Horst-Sevenum.
Hiermee zou de verkeersveiligheid rondom het station
verbeterd worden. Onder het motto ‘De 24 uur van Horst
aan de Maas’, gaan gemeenteraadsleden 24 uur met
elkaar in gesprek over diverse onderwerpen. Er komt
definitief geen nieuwe editie van Ut Glaze Hoês in Horst.

KPJ Melderslo mag zich Baas van Horst aan de Maas noemen

Juni
Er wordt wat afgelopen in juni. Begin juni organiseert
Grubbenvorst de avondvierdaagse De-4 en een paar
weken later staan de wandeldriedaagse in Horst en de
wandelvierdaagse in Sevenum op het programma.
Dan komt ook nog het nationaal snelwandelteam een
clinic geven in Horst en Melderslonaar Maarten Hermans
doet er nog een schepje bovenop: voor het goede doel
ging hij op één dag 100 kilometer rennen en
100 kilometer fietsen voor het goede doel. Funpop wordt
weer georganiseerd, de frikandellenvlaai van
Bakkerij Engels in Grubbenvorst schopt het tot in de
landelijke media en Toverland maakt haar
uitbreidingsplannen bekend. Er wordt een onderzoek
ingesteld naar wateroverlast in de wijk Stuksbeemden in
Horst en later deze maand veroorzaakt extreme hagel
schade bij tuinders aan gewassen, kassen, loodsen en
schuren. Seniorencafé ’t Koetshoes wordt geopend, net
zoals de nieuwe boothelling bij de Maas in Lottum.

De-4 in Grubbenvorst
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Terugblik 2016
Juli
De werkgroep Accommodatieplan Tienray presenteert
een onderzoek naar de toekomst van de accommodaties
in het dorp. Zij concludeert dat de activiteiten het beste
gebundeld kunnen worden in de kerk. Melderslo viert
het honderdjarig bestaan met een feestweekend en de
presentatie van een fotoboek. Meterik viert ook een
feestje: daar vindt voor de eerste keer een kermis plaats.
Organisatie en bezoekers vonden de kermis meer dan
geslaagd. Op het gemeentehuis worden de sporters die
meegedaan hebben aan de Special Olympics in Nijmegen
door wethouder Bob Vostermans gehuldigd. De bewoners
van verzorgingshuis Berkele Heem in Horst tellen de
dagen af dat ze verhuizen naar een nieuw onderkomen.
Het verzorgingshuis wordt gesloten en verbouwd tot
appartementencomplex.

De sporters aan de Special Olympics worden gehuldigd

Augustus
Lottum wordt geen 30-kilometerzone, wordt in
augustus besloten. Ook worden er deze maand plannen
gemaakt om op verschillende plekken te gaan bouwen.
Het wordt duidelijk dat op het voormalige Meulenveldterrein tijdelijke woningen gaan komen. In Grubbenvorst
krijgen de plannen voor de stationsomgeving van het
nieuwe station steeds meer vorm. Bewoners van de
aangrenzende Asterstraat zijn bang dat het parkje
tegenover hun straat gaat verdwijnen. Wat zonder de
hulp van de dorpsbewoners ook mogelijk gaat
verdwijnen, is de supermarkt in America. De dorpsraad
roept deze maand alle Americanen op om vooral in de
buurtsuper boodschappen te blijven doen. In augustus
bereikte de Pokémongekte ook haar hoogtepunt.
Natuurlijk werden ook de festivals Phoenix on the Beach
en het Rozenfestival georganiseerd.

Davy Crockett-weekend in Meterik

September
Gemeente Horst aan de Maas wil voor 4,5 miljoen
euro garant staan voor de aanleg van glasvezel in het
buitengebied, een initiatief van coöperatie
BuitenGewoonBereikbaar. De gemeenteraad wil echter
dat de risico’s eerst beter worden onderzocht. Er worden
metingen verricht om te kijken of er daadwerkelijk
sprake is van geluidsoverlast op het Wilhelminaplein in
Horst. Omwonenden klagen over onder meer overlast van
het uitgaanspubliek. Ook in Sevenum wordt bezwaar
gemaakt. Een omwonende van attractiepark Toverland is
het niet eens met de uitbreidingsplannen van het park.
Voor de inwoners van America gaat een langgekoesterde
droom in vervulling. De gemeenteraad geeft groen licht
voor de aanleg van een fietspad langs de Spoorweg.

De nieuwe naam van Sportzone De Kasteelsche Bossen is Afslag 10

29
12

juli-december
Oktober
In oktober wordt de Internationale Schakelklas (ISK)
in Hegelsom geopend. Leerlingen van 12 tot 18 van
onder andere het AZC in Blitterswijck volgen hier vakken
als Maatschappijleer en Nederlands. Diezelfde maand
blikken twee leraren van de schakelklas in Meerlo voor
kinderen uit het AZC in de basisschoolleeftijd terug op de
eerste twee schoolmaanden en concluderen dat de
kinderen al veel geleerd hebben. In America presenteert
de SP een rapport over de treinoverlast en tijdens een
commissievergadering laten ook verschillende
belangengroepen uit de gemeente nogmaals weten
overlast te hebben van intensieve veehouderijen.
Kunstgrasvelden staan deze maand ook in de
belangstelling: er wordt onderzoek gedaan of deze
mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid van de
gebruikers.

De beweegstraat voor ouderen in Horst wordt geopend door Olga Commandeur

November
Het belang van arbeidsmigranten, het project waar
onder meer gemeente Horst aan de Maas in
participeerde, ontving de Ere Polonus. Deze Poolse prijs
wordt elk jaar uitgereikt aan een initiatief dat zich inzet
voor de integratie van Polen. Dezelfde gemeente gaat
huurwoningen aankopen om statushouders in te
vestigen. Rigoureus en gedurfd, noemde de
gemeenteraad het plan. De rechtbank in Roermond
veroordeelt de directeur van champignonbedrijf
Prime Champ tot twee jaar gevangenis voor het uitbuiten
van Poolse medewerkers. De zwartepietendiscussie die
elders in het land hevig woedt, lijkt in Horst aan de Maas
nog niet voor verdeeldheid te zorgen. Hier blijven de
pieten zwart geschminkt.

Gemeente Horst aan de Maas ontvangt de Ere Polonus

December
De parochies Horst en Sevenum gaan uiteindelijk toch
fuseren en moeten volgend jaar één kerkbestuur gaan
vinden. Datzelfde staat te gebeuren voor
volleybalverenigingen AVOC, HVC en VCM uit America,
Hegelsom en Meterik. Zij slaan de handen in één en
hebben de ambitie om één fusievereniging te gaan
vormen in de toekomst. Een andere traditie, die van de
nieuwjaarsduik op 1 januari, komt deze maand in gevaar.
De organisatie, stichting Cold Turkey geeft aan ermee te
willen stoppen. Bij streekomroep Reindonk wordt de
directeur ontslagen, omdat hij gefraudeerd zou hebben.
BuitenGewoonBereikbaar mag eindelijk glasvezel gaan
aanleggen. Over zowel het zwembad en ’t Gasthoês
neemt de gemeenteraad deze maand geen definitieve
beslissing, dat wordt via een tussenstap in de
besluitvorming uitgesteld.

Er wordt gestart met de bouw van het Bakhuuske in Meterik
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PAS
OP
voordeelknallers
bestel jouw HALLO Voordeelpas 2017 op
www.hallovoordeelpas.nl
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Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Geen behoefte
aan vakantie vieren in
andermans woning’

Wie een weekendje weg wil kan onder meer
kiezen voor een verblijf in een hotel, B&B of
vakantiehuisje. Maar ook de zogenoemde Airbnb,
waarbij particuliere woningen worden verhuurd aan
toeristen, wordt steeds populairder. In Horst aan de
Maas heeft 15 procent van de inwoners wel eens
gebruik gemaakt van Airbnb. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Gemeente Amsterdam besloot onlangs paal en
perk te stellen aan de verhuur van particuliere woningen aan toeristen. Door eigenaren te verbieden hun
woningen niet meer dan zestig nachten per jaar te
verhuren, hoopt de gemeente dat hierdoor de overlast
door toeristen afneemt. Verder wordt zo voorkomen dat
minder woningen het hele jaar door verhuurd worden
aan toeristen en daardoor niet meer beschikbaar zijn
voor bewoners. In Horst aan de Maas zegt 15 procent
van de inwoners wel eens vakantie gevierd te hebben
met Airbnb, 70 procent heeft dit nog nooit gedaan en
1 procent verhuurt zijn eigen woning aan toeristen.
Reden om dit laatste niet te doen: men wil liever geen
vreemden in huis hebben. Ook logeren in andermans
huis staat niet iedereen aan. “Ik hoef niet in een huis
van een ander vakantie te vieren. Het staat me tegen

Inwonerspanel

1.672 leden

opinie 13

Nooit van
gehoord
Verhuur 14% Ja
1%
15%
Nee
70%
Maak je wel eens gebruik
van Airbnb?
‘Geen prettig idee om vreemden
in huis te hebben’
‘Deden we in de jaren 80 al’
‘We verhuren ons chalet
wel eens’

om persoonlijke dingen te zien en te gebruiken van
inwoners van dat huis”, zegt deze inwoner.
Nu zijn er nog maar weinig mensen in Horst
aan de Maas die hun eigen huis verhuren aan een
ander. Iets minder dat 30 procent vindt dat gemeente
Horst aan de Maas dit best meer mag stimuleren.
“Waarom niet? Het is uiteraard wel oppassen met
eventueel permanente verhuur onder de noemer
van Airbnb. Dit kan leiden tot ongewilde zaken.”
Anderen vinden echter dat dit oneerlijke concurrentie
in de hand werkt. “Hotels en andere professionele
accommodatieverhuurders moeten aan allerlei regels
voldoen, zoals op het gebied van brandveiligheid
en noem maar op. De ongecontroleerde verhuur
van ruimte via Airbnb werkt enerzijds oneerlijke
concurrentie in de hand en anderzijds een vervaging
van regels die zijn opgesteld voor de veiligheid van de
toeristen”, vindt deze persoon.
TipHorstaandeMaas is een samenwerkings
verband tussen HALLO Horst aan de Maas en
TopOnderzoek. Voor meer resultaten of aanmelden
voor de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
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

Bespreking Poll week 50

Verbod op appen op de fiets terecht
Een bijna unanieme uitslag voor de poll van twee weken geleden:
94 procent van de mensen vindt dat het verbod voor appen op de fiets terecht
is. Zij zien wel het nut van de wet die minister Schultz-Verhagen onlangs heeft
opgesteld. Appen op de fiets wordt verboden, bellen is wel toegestaan mits
handsfree met oortjes in. Als je nagaat dat bij 20 procent van de ongevallen
waar jongeren bij betrokken zijn het gebruik van een mobieltje een rol speelde,
dan is het niet meer dan logisch om dat telefoongebruik ook aan te pakken.

Blijkbaar hebben andere manieren om het gebruik van een mobiele telefoon
tegen te gaan in het verkeer niet hun vruchten afgeworpen, dus dan moeten er
wel harde maatregelen genomen worden, vindt de overgrote meerderheid.
De overige 6 procent vraag zich af of zo’n verbod wel te handhaven is.
Daar is meer politiedruk voor nodig. Ook voor automobilisten geldt al jaren
zo’n verbod, maar velen van hen gebruiken nog steeds hun telefoon tijdens het
rijden. Het is dus maar de vraag of dit wel gaat werken.

Deze gemeenteraad durft geen beslissing te nemen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De gemeenteraad van Horst aan de Maas sloot 2016 af met twee raadsvergaderingen waar een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda stond.
Zo moest er onder meer een besluit genomen worden over de revitalisering van
’t Gasthoês in Horst en over de geplande nieuwbouw van het zwembad. In beide
gevallen nam de gemeenteraad een amendement aan waardoor ze het definitieve besluit nog even voor zich uit kan schuiven. Verstandig. Het gaat hier namelijk wel om dossiers waar ettelijke miljoenen mee gemoeid zijn. Die kun en mag
je niet uitgeven zonder je volledig geïnformeerd te hebben over eventuele risico’s
en alternatieven. Het is beter wanneer de raad de tijd neemt om een welover-

wogen beslissing te nemen, dan dat er een project doorgeduwd wordt waarvan
achteraf blijkt dat het niet goed (financieel) onderbouwd is.
Aan de andere kant zijn dit dossiers die al zolang lopen, het wordt tijd dat
daar eens een knoop over doorgehakt wordt. Denk bijvoorbeeld aan de verbouwing van ’t Gasthoês. Hoeveel gemeenteraden hebben zich daar de afgelopen jaren al niet over gebogen? Als er een besluit wordt genomen, dan kan er
tenminste ook gestart worden met de uitvoering van de plannen. Uitstel leidt zo
alleen maar naar afstel.
Deze gemeenteraad durft geen beslissing te nemen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 51) > Een digitale kerstgroet is onpersoonlijk > eens 59% oneens 41%

brandt
los!
De uitzondering
op de regel
“Ik keek laatst het nieuws
en ik werd er gewoon spontaan
verdrietig van,” vertelde
iemand me laatst. “Zo negatief.” Een ander tipte me:
“Je wilt journalist worden?
Maak maar een krant met
alleen maar goed nieuws.”
Het was een zwaar beladen
kerstperiode. De aanslag op de
kerstmarkt in Berlijn, het
Russische vliegtuig dat neerstortte, de dood van George
Michael... Niet bepaald dingen die
je wilt horen tijdens een feest als
Kerstmis, waarbij gezelligheid
centraal moet staan. Maar aan de
andere kant zijn er de afgelopen
dagen ook veel mooie dingen
voorbij gekomen. Een vluchteling
die een vermogen aan geld vindt
en het keurig bij de politie
aflevert bijvoorbeeld. Mijn
kerstheld Tijn, het jochie met
hersenstamkanker dat met zijn
nagellakactie ruim twee miljoen
euro ophaalde voor Serious
Request. Hij zal zelf waarschijnlijk
niet ouder worden dan zes jaar,
maar hij wil dat Afrikaanse
kinderen, die nog veel te vaak
sterven aan longontsteking, wel
ouder kunnen worden. De ultieme
kerstgedachte, in mijn ogen.
Tijn maakte in al zijn bescheidenheid (zijn streefdoel was honderd
euro ophalen) mijn kerst een
beetje mooier. En toch onderdrukt
negativiteit de glans van mooi
nieuws. Niet geheel terecht,
eigenlijk. Wat we namelijk vaak
vergeten, is dat nieuws niet voor
niets ’nieuws’ heet. Nieuws is
niet standaard, nieuws is, in de
woorden van journalist Rob
Wijnberg, de uitzondering op de
regel. We zouden vreemd
opkijken als we iedere seconde
een NU.nl-pushbericht zouden
krijgen van een vlucht die veilig
op z’n bestemming aan is
gekomen, of omdat een zekere
popzanger nog springlevend is.
We vergeten dat het in de meeste
gevallen gewoon goed gaat.
En laten we dat nu met z’n allen,
bij wijze van een goed voornemen, eens proberen te onthouden
in 2017, zodat voortaan niet de
negativiteit, maar de positiviteit
onze gedachten overheerst.
Aniek

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
29 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 gesloten op:
Nieuwjaar
Gesloten vrijdag 30 december
vanaf 12.00 uur
Gesloten dinsdag 3 januari 2017
tot 10.00 uur (Nieuwjaarsreceptie
personeel)

Op 3 januari
2017 willen we
u van harte
uitnodigen voor
de Nieuwjaarsreceptie, die
gehouden wordt
in de gemeente
Horst aan de Maas.

welkom in cultureel centrum
‘t Gasthoês aan de Gasthuisstraat
in Horst, waar vanaf 19.00 uur
een boeiend programma begint.
Burgemeester Kees van Rooij
gaat in zijn rede in op niet vanzelfsprekende successen, die het
waard zijn om gevierd te worden.
Een cabareteske terugblik op het
dan voorbije jaar 2016 maakt ook
ma. Omstreeks 20.00 uur volgt
een gezamenlijke toost op het
nieuwe jaar, waarna u nog in een
gezellige ambiance met elkaar
kunt napraten of vooruitkijken.

Gebruikt vet?
Recycle het!
De decembermaand is dé maand van
de oliebollen, appelbeignets en andere
gefrituurde lekkernijen. Wist u dat u het
vet waarin u dit bakt apart kunt inleveren?
Hiervan kan heel eenvoudig biobrandstof
worden gemaakt.
Breng gebruikt frituurvet of restjes olie (bijvoorbeeld van het wokken) daarom naar de speciale
gele kliko die bij veel supermarkten staat. Spoel
frituurvet nooit door de gootsteen of het toilet!
Omdat het vet stolt, ontstaan verstoppingen in
uw afvoer of in het riool.
Twijfelt u waar het afval in moet?
Bekijk dan ons uitgebreide afval-ABC. Dat vindt
u op onze website www.horstaandemaas.nl of
via www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Voor dringende meldingen met betrekking
tot gemeentewerken die niet uitgesteld
kunnen worden, mag u het storingsnummer
06 - 23 49 82 49 bellen.

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.

Het gaat hier dus uitsluitend om dringende
meldingen, waarbij direct gevaar voor de
omgeving dreigt.

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

Vanaf 18.30 uur bent u

onderdeel uit van het program-

Namens
het bestuur
van gemeente
Horst aan
de Maas

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).

Burgemeester
ir. C.H.C. van Rooij
Gemeentesecretaris
drs. J. van der Noordt MMO

Aanmelden is niet nodig.

Steeds meer animo
voor voucherexperiment
Steeds meer verenigingen en instellingen kunnen met een speciale voucher van €500 een
bijzonder project of activiteit uitvoeren. De gemeente Horst aan de Maas reikte in de eerste helft van dit jaar 68 vouchers uit, een ﬂinke stijging ten opzichte van de eerste periode
eind 2015.
Tussen januari en juni vroegen 78 organisaties
in totaal 102 vouchers aan. Daarvan zijn er
68 goedgekeurd. Ter vergelijk: In het najaar
van 2015 vroegen 57 verenigingen 82 vouchers aan. Daarvan werden er 41 uitgereikt.
Wethouder Ger van Rensch is blij met de
stijgende lijn: “Dit laat zien dat er ontzettend
veel goede ideeën en kracht zitten in ons
maatschappelijke, culturele en sportieve veld.
Met een relatief klein steuntje in de rug komen
mooie dingen tot stand.”

gingen en stichtingen. De aanvraagprocedure
en de voorwaarden zijn eenvoudig. Verantwoording gebeurt achteraf aan de samenleving, niet aan de gemeente. Wethouder Van
Rensch. “Natuurlijk willen we weten wat er is
gedaan met de vouchers . Maar niet om het
geld weer te innen als een activiteit is mislukt.
We willen juist van elkaar leren, daarom horen
we graag hoe iets is gegaan.” In het voorjaar
van 2017 evalueert de gemeenteraad deze
experimentele aanpak.

Eenvoudige procedures, leren van elkaar
De gemeente Horst aan de Maas startte in het
najaar van 2015 met de proef, een vernieuwende aanvulling op de subsidies voor vereni-

De verantwoordingen van alle
uitgereikte vouchers zijn gebundeld in
een boekwerk, dat te downloaden is op
www.horstaandemaas.nl

Kerstboom naast tuinafvalkorf
Na de feestdagen kunt u uw kerstboom naast de tuinafvalkorf leggen. De plastic pot hoort er
niet bij. Dit is plastic verpakkingsafval en mag in de PMD-container.
U kunt de kerstboom ook ‘s zaterdags tussen
12.00 en 16.00 uur gratis inleveren bij de

gemeentewerf, Americaanseweg 43 in Horst.
Bedankt voor uw medewerking!

Afsluiting bouwweg
De Krouwel Sevenum

De bouwweg die vanaf de Venloseweg naar het nieuwbouwproject De Krouwel in Sevenum
loopt is sinds deze week afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Waarom is de weg afgesloten?
De weg is in het verleden als bouwweg aangelegd voor het bouwverkeer van en naar
De Krouwel.
De weg wordt de laatste jaren echter steeds
meer als sluiproute gebruikt. Dit veroorzaakt
overlast voor het bouwverkeer en de agrariërs
die hun aangrenzende landbouwgronden
moeten kunnen bewerken.

Hoe is de weg afgesloten?
De bouwweg is afgesloten door een verkeerssluis zodat alleen vrachtwagens er vanwege
hun ashoogte nog door kunnen. Verder zijn
verbodsborden geplaatst om de situatie te
verduidelijken.
Voor vragen kunt u contact opnemen
Michael Bouwmans via 077 - 477 97 77.

Streekmuseum De Locht
als trouwlocatie
Jaarlijks worden er ruim honderd huwelijken in Horst aan de Maas gesloten. Er is al een lijst
met ofﬁciële trouwlocaties en de mogelijkheid om een eigen trouwlocatie te kiezen. En vanaf
midden januari 2017 kun je ook trouwen bij Streekmuseum De Locht in Melderslo.
Steeds meer vraag
De gemeente Horst aan de Maas heeft naast
de trouwzaal en raadzaal in het gemeentehuis
nog verschillende andere trouwlocaties:
van Lignum Antiquum in Broekhuizenvorst tot
Attractiepark Toverland Sevenum.

Steeds vaker zien we dat bruidsparen zoeken
naar andere bijzondere plaatsen om te trouwen.
Dit geldt uiteraard ook voor partners die hun
partnerschap willen laten registreren.
Voor een volledig overzicht kun je terecht op
www.horstaandemaas.nl.

Bestuur en medewerkers
gemeente Horst aan de Maas

wensen u een goed
en gezond 2017

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

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende:
America
Midden Peelweg 10
Kerkbosweg

Middelijk 6
Kranestraat 90
Americaanseweg 43

Broekhuizenvorst
Heideweg 6

Melderslo
Broekhuizerdijk 16d

Horst
Tienrayseweg
Schoolstraat 88

Meterik
Hazenkampweg 11

Sevenum
Mgr. Verstraelenstraat 8
Tichelerstraat 12
Broek 11
Ulfterhoek 27
Horst aan de Maas
Nota Parkeernormen Horst aan de Maas
Diverse belasting- en
legesverordeningen
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INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Raad 21 december

Horst aan de Maas
'Cultuurste' regio?

Zoals beloofd werd het
winnend idee van de
jongerengemeenteraad dd.
18 oktober 2016 als zinnige
zaak in de raadsvergadering
aan de orde gesteld.
Op 20 december stemde de
raad in met idee “Schouder
aan schouder”, waarbij
maatjes gekoppeld worden
aan jonge statushouders.

Binnen het besluitvormingsproces rond het nieuwe Gasthoes is een belangrijke stap gezet. Na
het indienen van een raadsbreed amendement en een raadsbrede motie, waarin de kaders iets
zijn aangescherpt, heeft de raad ingestemd met de revitalisering van het cultureel centrum en de
binnenstedelijke vernieuwing van Horst Zuid.
Met de realisatie van de plannen is een bedrag
gemoeid van € 12.500.000. De gemeente verwacht dat de Provincie Limburg tenminste
€ 5.000.000 hierin bijdraagt. Om de provincie te
prikkelen heeft de raad ervoor gekozen om in
deze fase van de besluitvorming de eerste stap
te nemen door het eerste plan op tafel leggen.
De kaders, zoals deze zijn vastgelegd moeten
volgens de verschillende fracties voldoende zijn.
Bloed
Annemie Craenmehr (CDA) beet de spits af tijdens de behandeling van het voorstel. Ondanks
de mitsen en maren vindt zij dat het de hoogste
tijd is voor een nieuw, eigentijds Gasthoes.
Ze is blij met de uitbreiding met een ruimte voor
ontmoeting, buiten de horecagelegenheid om.
Wel zou het CDA graag het concept Herberg de
Troost duidelijk in beeld krijgen.
Bram Hendrix van Essentie stipt aan dat de risico's duidelijk in beeld gebracht moeten worden,
bijvoorbeeld de asbest analyse. Volgens hem is
het belangrijk dat nu ook het bloed gaat stromen
binnen het proces. Hij doelt daarbij op de mensen, die uiteindelijk het succes van het nieuwe
Gasthoes bepalen. Daarbij is goede communicatie van essentieel belang.
Namens de gehele raad dient Hendrix een amendement in waarin het College wordt opgeroepen
het Gasthoes te revitaliseren, de investering vast
te zetten op maximaal € 12.500.00 en de provinciale subsidie tenminste € 5.000.000 bedraagt,
alvorens de raad een deﬁnitief besluit neemt.
Cultuurdragers
Richard van der Weegen (PvdA) oppert dat Horst
aan de Maas wel eens de cultuurste regio kan
worden door gezamenlijk tot het beste Gasthoes

te komen. Hij leest vervolgens de raadsbreed
ingediende motie voor, waarin wordt gepleit voor
verdere optimalisatie van het multifunctionele
karakter door de cultuurdragers uit alle dorpen
van Horst aan de Maas erbij te betrekken. Verder
moet duurzaamheid leiden tot 0 op de meter en
onderzocht moet worden hoe met de achterblijvende locaties wordt omgegaan. Op korte termijn
dient een asbest analyse te worden uitgevoerd
met bijbehorend kostenplaatje.
Jos Gubbels (D66) begrijpt niet waarom het plannen maken voor een nieuw Gasthoes zo lang
hebben geduurd en er nu ineens haast gemaakt
moet worden. Hij vindt weliswaar dat er nog veel
risico's en onzekerheden bestaan, maar zijn
partij stemt toch in met het amendement.
Ook Bart Cox verbaast zich over de plotselinge
spoed. Hij had liever eerst een concreet plan
gezien, waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
Kloppend hart
Wethouder Van Rensch is blij met de reacties en
lofuitingen aan het adres van de kopgroep en de
raad zelf. Volgens hem geeft het amendement
ruimte om antwoorden te vinden op de vele
vragen die er nog zijn. Hij is opgetogen over het
idee van de PvdA over de bijdrage door cultuurdragers en vindt de opmerking van Bram Hendrix
dat het bloed moet gaan stromen mooi past bij
het idee dat het Gasthoes het cultureel kloppend hart van Horst aan de Maas moet worden.
Hij heeft het volste vertrouwen in de volgorde
die er nu staat om subsidie los te krijgen bij
de provincie. Bovendien stelt hij voor om in de
komende maanden terug te komen op een aantal
zaken en tussen nu en juli stappen te zetten die
tot een deﬁnitief besluit over het sociaal cultureel
multifunctioneel centrum moet leiden.

De raad in 2016, De Factsheet 2016
De laatste raadsvergadering van 2016 was met een lengte van totaal zo'n 6 uur en 16 minuten
een van de langste in de geschiedenis van Horst aan de Maas. Gezien het aantal agendapunten
werd de vergadering zelfs uitgesmeerd over twee avonden.
afgelopen afscheid namen van de raad en
welke nieuwkomers te verwelkomen waren.
Voor liefhebbers van cijfers valt bijvoorbeeld te
ontdekken hoe vaak burgers gebruikmaakten
van het burgerpodium of hoeveel moties in 2016
zijn ingediend.
Een uitgebreid verslag van De 24 uur van Horst
aan de Maas vertelt alles over het uithoudingsvermogen van de raadsleden. Kortom, een
absolute must voor iedereen die wil weten wat
er voor en achter de gemeentelijke schermen
gebeurt.

Hete hangijzers als een nieuwe zwemvoorziening binnen onze gemeentegrenzen en het
nieuwe Gasthoês passeerden de revue, maar er
was minstens zoveel aandacht voor het burgerinitiatief Horst aan de Maas Gezondste Regio
2025. Ook de langslepende kwestie rond de
aanleg van glasvezel in het buitengebied hield
de gemoederen aardig bezig. Een ware apotheose na een bewogen jaar, waarvan het reilen
en zeilen rond het College en de gemeenteraad
weer zijn vastgelegd in de Factsheet 2016.
Hierin is ondermeer te lezen welke raadsleden
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Raad 20 december:

Besluitvorming nieuwe
zwemvoorziening in ander
vaarwater
Een nieuw zwembad of vernieuwing van de huidige voorziening blijft de gemeenteraad
bezighouden. Tijdens de bespreking van de resultaten van het proces rond een nieuwe
zwemvoorziening in Horst aan de Maas dienen PvdA, Essentie, SP en CDA een amendement
in met als uitgangspunt een nieuwe zwemvoorziening op locatie Afslag 10, dat eerder onder
de naam Sportzone bekend stond. Een marktconsultatie moet daarbij uitwijzen of de gestelde
doelen, zoals exploitatievorm en bezoekersaantallen haalbaar zijn. Nadat deze resultaten
bekend zijn, legt het college de raad dit in een richtinggevende notitie voor, alvorens een
deﬁnitief besluit te nemen over een nieuwe zwemvoorziening in onze gemeente.
Behoud huidige locatie
D66 wil bij monde van Jos Gubbels niets weten
van een andere locatie voor de zwemvoorziening en pleit voor verbouwing van het huidige
zwembad. Volgens hem is een verdubbeling van
het aantal bezoekers niet haalbaar, waardoor
het vinden van een exploitant een heilloze en
doelloze weg wordt. Bovendien geeft hij aan
dat het huidige gebouw bij nieuwbouw op een
andere locatie wordt afgeschreven en dat is
volgens Gubbels kapitaalvernietiging. D66 dient
een amendement in met het verzoek op de
huidige locatie een nieuwe zwemvoorziening te
realiseren. De overige partijen weerleggen dit
voorstel.
Roy Bouten (PvdA) gelooft wel degelijk in de
kansen en mogelijkheden van een nieuwe
zwemvoorziening op de locatie van Afslag 10.
Samen met hem vinden de partijen Essentie,
SP en CDA dat de uitslag van de marktconsultatie moet worden afgewacht. In een motie vraagt
PvdA het College ondermeer om te streven
naar maximale duurzaamheid en naar nul op

de meter bij het energiegebruik. Verder bevat
de motie het verzoek de mogelijkheden van de
achterblijvende locatie inclusief de sporthal te
onderzoeken.
Thijs Lenssen (SP) vindt dat het laatstgenoemde de objectiviteit rond de besluitvorming
over de nieuwe zwemvoorziening beïnvloedt.
Roy Bouten antwoordt ook niet te weten wat
de uitslag van de marktconsultatie wordt, maar
dat alle aspecten rondom een nieuwe zwemvoorziening gekeken moet worden om tot een
objectieve besluitvorming te komen.
Wethouder Ger van Rensch is niet onverdeeld
gelukkig met het amendement van PvdA, CDA,
D66 en SP. Volgens hem maakt het amendement de keuze voor nieuwbouw op locatie
Afslag 10 minder absoluut. Het amendement
van D66 raadt hij sowieso af. Het gezamenlijk
ingediende amendement en de motie van PvdA
worden aangenomen, het amendement van
D66 haalt het niet.

“Op 20 en 21
december werden
veel amendementen en moties
ingediend. Soms
moest even
geschorst worden
zodat de fracties
met elkaar konden
overleggen over
de tekst, zodat zij
er ook allen achter
konden staan”.

29
12

politiek 17

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.

D66: vóór behoud de Berkel en tegen te vage plannen ’t Gasthoês
D66 vindt de financiële risico’s bij een nieuw zwembad te groot.
De denktank denkt dat een nieuw zwembad haalbaar is. Cijfers zeggen iets
anders.
Nieuwbouw is alleen te financieren als het aantal bezoekers bijna
verdubbelt. Ons gezonde verstand
zegt: dat gebeurt niet. Het bezoekersaantal van de Berkel (en Nederland)
loopt al jaren terug en er is al veel
zwemwater in Horst aan de Maas.
We zouden anders denken als er geen
zwembad was. Maar we hebben de

Berkel. Perfect voor jong en oud om
optimaal te kunnen bewegen, recreatief
of in verenigingsverband. Begrijpelijk
zijn de wensen van verenigingen om
een meer op hun doel gerichte accommodatie te realiseren. De Berkel kan
nog 20 jaar mee en heeft voldoende
faciliteiten en ongebruikte openingsuren om meer recreatieve zwemmers

en doelgroepen op te vangen. En ook
al is de boekwaarde van de Berkel nul,
het zwembad is nog altijd ongeveer
4 tot 5 miljoen euro waard. Slopen zou
kapitaalvernietiging zijn. Daarom heeft
D66 ‘nee’ gestemd tegen een nieuw
zwembad. Het Gasthoês. D66 vindt dat
er echt iets moet met het Gasthoês. Te
lang worden er al plannen gemaakt.
Maar tegen het voorliggende voorstel
konden we geen ‘ja’ zeggen. Want
er liggen geen definitieve plannen,
tekeningen, actuele berekeningen of

financiële onderbouwingen van zowel
exploitatie als verbouwkosten. Geen
opsomming van risico’s, frictiekosten.
Veel vragen nog. En wat gebeurt met
sporthal de Berkel. Ook slopen? En de
huurkosten van de Librije bij vertrek
van de bieb. “Waarom zo’n haast?”,
vroegen we, maar vooral: “Waar geven
we in godsnaam die 12,5 miljoen euro
aan uit? En is het 100 procent zeker dat
de provincie met 5 miljoen bijspringt?”
Ook was er geen duidelijkheid over
de, in deze tijd noodzakelijke, duur-

zaamheidsaspecten. D66 ziet graag
een energieneutraal en duurzaam
sociaal cultureel centrum Gasthoês.
Met een amendement en een motie
werden onze pijnpunten en bezwaren
uit het voorstel gehaald en konden
we instemmen. Want we blijven als
raad aan zet en de gemeente kan
stapsgewijs verder op weg vernieuwd
Gasthoês. D66 wenst u een spetterend
en liefdevol, maar vooral gezond 2017.
Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas

Kerst- en Nieuwjaarsgroet SP
Na een week met maar liefst twee raadsvergaderingen met een aantal
belangrijke onderwerpen voor de mensen in Horst aan de Maas (onder
andere Gasthoês, zwembad, glasvezel buitengebied, Floriade/ Greenport)
zit het politieke jaar 2016 er nu op.
Tijd om terug te kijken, tevreden
te zijn met wat je hebt bereikt voor
de Horster mensen, zoals kritisch zijn

op een verantwoord financieel beleid,
en het opkomen voor de belangen van
zij die het minder hebben dan anderen,

of zich minder makkelijk kunnen of willen laten horen dan anderen.
Ook voor de mensen van Horst aan
de Maas loopt het jaar 2016 ten einde.
Tijd om ook de balans op te maken
over het afgelopen jaar: wat ging er
goed, wat ging er slecht, welke mensen in mijn omgeving heb ik verloren

et cetera. Maar ook tijd om vooruit te
kijken en te zien wat men wil gaan
doen: een (nieuwe) baan, een betere
woonomgeving, verhuizen, de relaties
verbeteren, verbindingen herstellen, of
aangaan, meer aandacht voor elkaar,
noem maar op. Maar bovenal ook de
tijd om de accu weer op te laden, en de

gezellige feestdagen met elkaar door
te brengen. De SP van Horst aan de
Maas wil daarom alle mensen in deze
gemeente gezellige feestdagen toewensen, maar ook een voorspoedig,
sociaal maar bovenal gezond 2017.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

investering is in meerwaarde voor het
hele verenigingsleven van Horst aan de
Maas. Datzelfde vertrouwen hebben we
in de initiatiefnemers achter Horst aan
de Maas als gezondste regio 2025. Daar
stellen we jaarlijks 30.000 euro voor
beschikbaar. Net zoals dat de ondernemers en het onderwijs investeren. Als
fractie zien we vele tientallen projecten
op gezondsteregio2025.nl en veel energie in de vele bijeenkomsten. Projecten
in de volle breedte van het thema
gezondheid worden gesteund en ontstaan. Wij zijn trots op deze projecten,

van overheidsparticipatie tot burgerparticipatie, maar allemaal geworteld
in onze samenleving. Alle drie van
meerwaarde voor alle zestien dorpen.
Wij blijven enthousiast meedenken,
meekijken en, ook al vinden we het
moeilijk, soms afwachten en loslaten.
Vol vertrouwen in een nog gezonder
en sportiever Horst aan de Maas.
De PvdA Horst aan de Maas wenst
iedereen dan ook een ontzettend
gezond en sportief 2017 toe!
PvdA Horst aan de Maas,
Roy Bouten

Sport aan de Maas
Afgelopen raadsvergadering had een volle agenda met een aantal
grote projecten die beeld- en toekomstbepalend zullen zijn voor Horst aan
de Maas. Met ruim plaats voor een aantal sportieve projecten. De toekomstige zwemvoorziening voor Horst aan de Maas, een werkkrediet voor de
verdere groei van Afslag 10 (de sportzone) en het omarmen van het
initiatief als gezondste regio 2025.
Een nieuw zwembad bij Afslag 10.
Een ambitieus plan waar de denktank,
een samenwerking van zwemclub
HZPC en actiecomité Zwembad mot
blieve, achter staat. Een samenwerking van burgerparticipatie waar wij
politici nog wel eens een voorbeeld

aan kunnen nemen. Niet uitgaan van
stenen of beelden, maar van de ideale
invulling van een duurzame, veilige,
bereikbare, betaalbare en toekomstbestendige zwemvoorziening. Met ambitieuze bezoekersaantallen. De marktconsultatie zal ons leren of de ambitie

een reële is, waarna in juli een definitief
besluit volgt. Afslag 10. Klein begonnen
en al snel uitgegroeid tot een zestigtal
verenigingen en ander organisaties die
met vele tientallen vrijwilligers dagelijks
bezig zijn om op alle mogelijke manieren samenwerking te zoeken. Bezig
zijn met ontdekken waar de behoeftes
zitten voor ons bloeiende verenigingsleven, nu en in de toekomst. En ondanks
dat het spannend is om 75.000 euro
beschikbaar te stellen waarvan je vooraf
niet weet wat de resultaten zijn, wij
hebben er vertrouwen in dat het een

Vervolg voorpagina

‘Complexe dossiers afgesloten’
“We hebben complexe dossiers
afgesloten en het was mooi om te
zien dat burgers veel initiatieven hebben genomen. De politieke tribune
zat vaak vol. Het was een goed jaar.”
Jos Gubbels van D66 is ook positief,
zij het wat gematigder. “Er zijn ook
dingen blijven liggen. Maar we gaan
zeker de goede kant op.”

Communicatie
moet beter
Het politiek hoogtepunt van
het jaar? Dat is volgens de SP het
functioneren van de gemeenteraad.
“We stellen echt kaders en die
bewaken we. We laten het college
weten: tot hier en niet verder.
Denk maar aan ’t Gasthoês en
glasvezel, daar heeft de raad heel
duidelijk haar grenzen bewaakt”,
aldus Lenssen. Bij beide dossiers gaf
de raad aan eerst beter geïnformeerd
te moeten worden door het college,
voordat zij een besluit kon nemen.

Ook Roy Bouten van PvdA is over
de gemeenteraad te spreken. “De
laatste raadsvergadering was voor
mij het hoogtepunt. We zijn veel
in debat gegaan, maar hebben
juist daardoor stappen kunnen
zetten.” Voor Bram Hendrix was
het besluit over de fietsverbinding
tussen station Horst-Sevenum en
America dit jaar heel belangrijk.
“Je hebt welvaartsbesluiten, zoals
’t Gasthoês of het zwembad, maar
dit gaat over basisbehoeftes,
over goede infrastructuur en
veiligheid. Dat moeten we niet
vergeten.” In tegenstelling tot de
coalitiepartijen zien D66 en SP ook
zaken die echt beter gemoeten
hadden dit jaar. Het dualisme laat
te wensen over, vindt Gubbels.
Lenssen: “De communicatie was
een dieptepunt. De kwaliteit van de
raadstukken was lang niet altijd goed
en ook de volledige beantwoording
van vragen aan het college moet
gewoon beter.”

Talent van het jaar:
Jim Weijs
Of er één politicus van het jaar in
Horst aan de Maas aangewezen kan
worden, weten de fractievoorzitters
niet. “Er zijn heel veel mensen die
zich erg hard ingezet hebben”, vindt
Bouten. “Denk bijvoorbeeld aan
Henk Weijs, Thijs Lenssen, Bram Hendrix
en Richard van der Weegen.” Bouten
zelf hoort volgens Hendrix ook zeker
in dat rijtje thuis. “En het 28e raadslid
niet te vergeten”, zegt hij, doelend op
alle inwoners van Horst aan de Maas.
“Zij bepalen de agenda altijd mee.”
Over een politicus van het jaar willen
de mannen geen harde uitspraken
doen, maar over het talent van het
jaar zijn ze het wel eens. Dat is de
20-jarige Jim Weijs van D66, die in
2015 de plek van Henk Kemperman
in de raad overnam. Gubbels: “
Niemand is zo hard gegroeid als hij
dit jaar. Hij luistert goed en wil graag
leren, dat is belangrijk. De jeugd heeft

de toekomst.” Dat luisteren belangrijk
is voor een gemeenteraadslid, vinden
ze allemaal. “En je moet goed weten
wat je wilt bereiken, maar daarin
kun je niet blind zijn. Samenwerken
is belangrijk om je doel te bereiken,
maar soms moet je gewoon als partij
doorbijten”, aldus Hendrix. “Het is niet
erg om er af en toe met gestrekt been
in te komen”, vindt ook Lenssen.

Op naar 2017
Het jaar 2016 is bijna voorbij en
2017 staat voor de deur. Het jaar van
het accommodatiebeleid, denken de
mannen. “En ook niet onbelangrijk:
de schop kan in de grond voor grote
projecten waarover we dit jaar
hebben beslist. Het aanleggen van
glasvezel in het buitengebied, de
revitalisering van ’t Gasthoês en een
nieuw of verbouwd zwembad, dat
moet in 2017 allemaal daadwerkelijk
gaan gebeuren”, aldus Beelen.
De belangrijkste discussies zijn
voor nu afgerond, vindt Hendrix.

“Dat betekent dat er weer ruimte
is voor nieuwe ideeën en projecten
in 2017.” Zoals altijd moeten die
nieuwe ideeën natuurlijk wel binnen
een bepaald budget blijven. Met een
denkbeeldige en vrij besteedbare
1 miljoen euro zouden alle partijen
daarom wel raad weten. “Dat zouden
we aan het sociaal domein uitgeven”,
aldus SP. Onderwijs heeft dat geld
nodig, vindt D66. Het CDA steekt
haar miljoen in verenigingen en
Essentie wil het geld gebruiken om
basiselementen als infrastructuur
en groenbeleid goed te regelen.
PvdA zet juist in op duurzaamheid.
“Daar hebben we structureel profijt
van”, meent Bouten. De partijen
gaan in ieder geval, met of zonder
dat miljoen, hard aan de slag voor
volgend jaar. Beelen: “We hopen op
een constructieve samenwerking.”
“Maar we moeten ook niet vergeten
dat het allemaal maar politiek is”,
relativeert Hendrix. “Er zijn altijd nog
belangrijkere zaken in het leven.”
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Wonen Limburg
neemt woonwagen
locaties over
Woningcorporatie Wonen Limburg neemt twee woonwagenlocaties van
gemeente Horst aan de Maas over. Het betreft de locaties Van Vlattenstraat
in Sevenum en De Cocq van Haeftenstraat in Meerlo.
De gemeente en de corporatie
zijn van mening dat deze laatste
beter is uitgerust voor de verhuur van
de woonwagens. In totaal beheert
de Limburgse corporatie nu een
kleine 200 standplaatsen. Bestuurder
van Wonen Limburg, Wim Hazeu:
“Woonwagenlocaties worden vaak als
iets bijzonders gezien. Feitelijk is het
natuurlijk gewoon een woonvariant,

zoals we meerdere woonvarianten kennen. Denk aan de tijdelijke huurwoningen, groepswoningen voor begeleid
wonen, kleine woningen voor starters
en hopelijk straks de wooncoöperaties.
We zijn een maatschappelijk verhuurder en het verhuren van woonwagenlocaties behoort dus ook tot onze taak.”
De locaties worden begin 2017 officieel
aan Wonen Limburg overgedragen.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl

MULDERS BV
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Succesverhaal
Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen, neem het verhaal van ‘onze’ Sulaiman.
Sulaiman Torialy werkt reeds 1 jaar, via NLW Groep, succesvol gedetacheerd bij RepairGSM. “Sulaiman is een
waardevolle kracht gebleken die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan,” aldus Kim Bloem, eigenaresse
RepairGSM. Sulaiman werkt in de vestiging in Venlo, maar heeft voorheen ook in de vestiging in Panningen
gewerkt. De werkzaamheden van Sulaiman bestaan uit het repareren van schermen van telefoons. Daarnaast
is hij ook verantwoordelijk voor het opschonen en repareren van laptops. Wij, NLW Groep, zijn heel erg
tevreden met de succesvolle samenwerking met RepairGSM en de kans die zij Sulaiman biedt. www.nlw.nl

www.thatshappening.com

aannemingsbedrijf wellerlooi

Voor al uw
bouwwerkzaamheden!

Oh, zit dat zo!

T (0478) 5 018 97
info@mulderswellerlooi.com

www.mulderswellerlooi.nl
Kantoorruimte in Horst-Centrum
Kantoorruimte, ideaal voor starters,
vanaf 250 euro/mnd, div. afm., tel.:
06 24 19 24 01, Businesscentrum Horst

Voor ALLE vrijetijdsbestedingen
in je regio!

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

Woonhuis te huur gevraagd
in Horst, 2 of 3 slaapkamers huurprijs
450 - 600 euro. reacties:
sam211905@outlook.com

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Nieuwe opslagboxen/werkruimtes,
vanaf 25 m2, geïsoleerd, tel.:
06 24 19 24 01, Businesscentrum Horst

Amaryllis te koop. Te koop
Amaryllis snij pot en droge bollen.
Bloemenstalletje Meterikseweg 124 in
Horst biobloemcuppen.nl
Livemuziek voor uw jubileum.
Feestje? www.jackenjolanda.nl Musical
Entertainment M.: 06 54 63 00 25.
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.
Gastouderopvang. Kleinschalige
kinderopvang. Wij regelen het voor
jullie. Vraag naar de mogelijkheden.
info@roodkapjehorstaandemaas.nl,
077 374 51 49.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Bekijk al onze meubels in de webshop!
Witte meubels - eiken boomstamtafels
maatwerk - kussens – tuinmeubels.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Woninginrichting bij u thuis
Trap bekleden vanaf E 150,00
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Bel: 06 16 37 45 14
t.k. gevr. landbouwmachines
o.a.: ploeg, frees, kipper, mesttank,
bloter, schudder, hark, maaier, tractor,
vee/paardentrailer, enz.
tel.: 06 19 07 69 59
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Te koop aangeboden grote en kleine
pakken hooi. tel.: 0478 69 15 12

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, Intermakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

De vrije advocaatkeuze
uitgebreid
Door: Paul van Hoef, advocaat
Als burgemeester en wethouders een besluit over een
omgevingsvergunning, over handhaving of op grond van de
Participatiewet nemen of het UWV neemt een besluit over een
loonsanctie of een uitkering, dan staat daar altijd rechtsbescherming
tegen open. Zowel voor de aanvrager die niet (helemaal) krijgt wat
hij gevraagd had als voor de derde die van het besluit last heeft.

Computerhulp Horst aan de Maas;
voor al uw computerproblemen,
vragen of computerles (privé en
groep). Bel mij op 06 31 52 45 17.
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
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Autobedrijf

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

Deze rechtsbescherming
heeft in de ‘bezwaarfase’ twee
vormen: óf het maken van bezwaar
tegen een besluit óf het indienen
van een zienswijze tegen een
ontwerpbesluit. Hierna staat in
beide gevallen beroep op de
rechter open.
Enkele jaren geleden heeft
het Europese Hof van Justitie
bepaald dat wie voor rechtsbijstand
verzekerd is, zich bij de rechter
voor rekening van de rechtsbijstand
door een zelf gekozen advocaat kan
laten bijstaan.
In vervolg hierop heeft het
Hof inmiddels beslist dat de
rechtsbijstandverzekerde óók in de

bezwaarschriftprocedure een vrije
advocaatkeuze heeft.
Voor de rechtsbijstandverzekerde
is dit uitstekend nieuws. Deze kan
nu immers niet meer alleen in het
(hoger) beroep bij de rechter, maar
ook in de voorafgaande bezwaarfase
die advocaat kiezen, die hij vertrouwt
en die hij het best in staat acht om
zijn belang te behartigen en zijn zaak
te winnen.
Deze uitspraak van het Hof was
zonder meer te verwachten. Het
staat immers al enkele jaren vast
dat een rechtsbijstandverzekerde
zowel bij een gerechtelijke als bij
een administratieve procedure
een vrije advocaatkeuze heeft.
Aangezien ook een bestuursrechter
een rechter is, blijft voor de
administratieve procedure feitelijk

alleen de procedure bij de
administration, bij het bestuur, de
bezwaarschriftprocedure dus, over.
Geldt dit nu ook voor het
indienen van zienswijzen tegen
een ontwerpbesluit? Mij lijkt dat
hier - de zienswijze vervangt de
bezwaarschriftprocedure - geen
twijfel meer over kan bestaan.

Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
vanhoef@putt.nl
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GEPLUKT Roland van Helden

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.

ik de richting metselen gekozen, maar
uiteindelijk ben ik heel ergens anders
terechtgekomen,” vertelt hij. Via een
uitzendbureau kwam Roland uit bij een
conservenbedrijf. Later stapte hij over
naar het bedrijf Lutèce, waar hij 21 jaar
heeft gewerkt. Inmiddels werkt Roland
alweer acht jaar als touringcarchauffeur
bij Munckhof Reizen.

Spanje
is een passie
“Mijn favoriete bestemming met
de touringcar is Spanje. Spanje is
sowieso een passie van mij. Ik spreek
de taal en ga er ieder jaar op vakantie.”
De Spaanse taal heeft Roland geleerd
in zijn tijd bij Lutèce. “Daar kwamen
veel vrachtwagenchauffeurs uit Spanje
en op een keer stond een vrachtwagen
verkeerd te laden, maar communiceren
was natuurlijk moeilijk. Voor de
grap riep ik toen naar een collega:
‘Wanneer begint mijn taalcursus?’
Een tijdje later belde hij me op om te
zeggen dat ik echt een cursus Spaans
kon gaan volgen. Daarmee is eigenlijk
mijn passie voor Spanje begonnen.”

Biljarten
in café Cox

Hij is 47 jaar en altijd bezig. Hij is fanatiek carnavalist en PSV-supporter. Hij werkt als touringcarchauffeur en
heeft daarnaast een passie voor Spanje. Deze week wordt Roland van Helden uit Horst geplukt.
onbezorgde jeugd. In Horst is hij altijd
blijven wonen en inmiddels is hij
getrouwd met Wilma en is hij de trotse
vader van dochters Shenna (17) en Noa

Roland werd geboren in Horst,
als tweede in een rij van drie. Met
zijn oudere zus Monique en jongere
broertje Patrick had hij een vrij

PUZZEL

(15) en zoon Jens (11).
Roland ging als kind naar school
op de St. Josephschool en later naar de
Lagere Technische School. “Daar heb

Roland is in zijn vrije tijd veel
bezig met sport. “Als het werk het
toelaat, ben ik vaak wel drie keer in
de week te vinden bij de Anco en ik
speel al twintig jaar iedere dinsdag
biljart in café Cox in Horst.” Ook voetbal
speelt een grote rol in het leven
van Roland. Hij heeft al 25 jaar een
seizoenkaart van PSV en is, als het
te combineren is met zijn werk, elke
thuiswedstrijd in het Philips Stadion te
vinden. Daarnaast mag een favoriete
Spaanse club natuurlijk niet ontbreken.
“Atletico Madrid is de Spaanse club die
ik volg. Ik ben nu vier keer in Spanje

bij een wedstrijd geweest. Twee
daarvan waren tegen PSV, dat was echt
prachtig,” vertelt hij.
Carnaval lijkt bij de familie Van
Helden in de genen te zitten. Rolands
vader Jan doet ontzettend veel voor
D’n Dreumel, Petekind Djill zit bij de
dansmarietjes in Grubbenvorst en zoon
Jens is dit jaar bij de jeugdraad gegaan.
Roland zelf staat in Horst bekend als
de ceremoniemeester van CV D’n
Dreumel.

Carnaval
zit in de genen
“Dat houdt in dat ik het logistieke
gedeelte doe. Ik maak de planningen
en begeleid de geüniformeerden
tijdens recepties en dergelijken.
Officieel zorg ik voor ‘het deftige
ceremonieel’,” grinnikt hij. De
passie voor carnaval stopt niet bij
het ceremoniemeesterschap. Roland
zingt namelijk ook al tien jaar in de
carnavalsgroep ‘H4 en Veul Plezeer’.
Samen met vijf anderen wordt er ieder
jaar een carnavalsnummer geschreven.
“Met twee of drie leden van de groep
schrijven we het nummer, dat begint
vaak al in de zomer. Dan wordt er
een leuk arrangement bij gemaakt en
gaan we heel hard oefenen.” En dat
werpt zijn vruchten af. “Dit jaar zijn
we hier in Horst tweede geworden
met ‘Aladama’. Vorig jaar hebben
we met ‘Vastenoavend is ut’ zelfs
gewonnen,” vertelt Roland niet
zonder trots. ‘Aladama’ is dit jaar dan
ook ingezonden voor het LVK en is
doorgedrongen tot de halve vinale.
Een levensmotto heeft Roland
ook. Hij droomt er natuurlijk van om
samen met zijn gezin oud en gezond
te worden, maar hij leeft liever in het
nu. “Elke dag is er één. Wat nu is, is nu
en wat er morgen komt, dat zien we
morgen wel.”

INSCHRIJVING START 1 JANUARI
Gratis wedstrijdshirt voor de eerste 500 inschrijvingen

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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Oplossing vorige week:
5

4
6

6

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Inschrijven en meer informatie op www.rundjeumuthundje.nl

Rundje um ut Hundje wordt mede mogelijk gemaakt door NH1816
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Dartstoernooi
in Meterik
Dartclub Um ’t Hukske houdt op zondag 15 januari het achtste gesloten
Horst aan de Maas dartstoernooi. De wedstrijden vinden plaats in café
’t Hukske in Meterik.
Het toernooi is bedoeld voor
darters uit Horst aan de Maas.
Zowel competitiedarters als amateurs
mogen meedoen, minimumleeftijd is
16 jaar. Inschrijving voor de koppels
start om 10.00 uur, de wedstrijden
beginnen om 11.00 uur. Het inschrijven

voor de singles is eveneens om
10.00 uur en deze wedstrijden
starten om 13.00 uur. Bij acht of
meer vrouwelijke deelnemers is er
tevens een damesronde. Ook is er een
verliezersronde. Bij een 180-er is er
een gratis consumptie.

Elkaar leren kennen

Kerstlunch UVB voor
vluchtelingen
Sportclub UVB uit Horst organiseerde vrijdag 23 december een kerstlunch voor 25 vluchtelingen die in de
gemeente Horst aan de Maas verblijven. Volgens de vereniging een unieke gelegenheid voor deze nieuwe
bewoners van de gemeente en de leden van UVB om elkaar nader te leren kennen.

Hosema verhuist
naar Kruisweide
Turn- en gymvereniging Hosema gaat verhuizen naar sporthal de
Kruisweide in Sevenum. Gemeente Horst aan de Maas gaat de tennishal van
het complex geschikt maken voor alle sporten, waaronder de gym- en
turnsport.
Hosema zit nu nog verspreid
over verschillende accommodaties in
verschillende dorpen in de gemeente.
“De vereniging groeit en heeft op dit
moment bij bepaalde groepen een

ledenstop, vanwege het ruimtegebrek
om activiteiten uit te breiden”, aldus de
gemeente. Door de verhuizing naar de
Kruisweide kan de vereniging haar uren
weer uit gaan breiden.

De kantine van UVB wordt elk
jaar met de kerst versierd voor de
eigen kerstviering voor de leden.
Het bestuur vond het al geruime
tijd jammer dat alleen de eigen
leden hier van konden genieten.

Contact met vluchtelingenwerk een
aantal maanden eerder heeft geleid
tot deze samenwerking. “Zowel
vluchtelingenwerk als UVB kijken zeer
positief terug om deze samenkomst”,
aldus het bestuur. “Nieuwe contacten

zijn gelegd, de lunch werd gedeeld
en tot slot werden de deelnemers
door twee tieners getrakteerd op een
heuse Arabische rap onder de kribbe.
Kerstfeest zoals het ooit bedoeld is in
optima forma.”

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

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

Kasteelloop in Horst
In de Kasteelse Bossen in Horst werd op tweede kerstdag maandag 26 december traditioneel de
Kasteelloop gehouden. In verschillende categorieën kon jong en oud meedoen aan de hardloopwedstrijd. Kinderen konden deze tweede kerstdag kiezen uit een loop van 1 of 2 kilometer. Casper van Elst
uit Odijk was de snelste jongen op de 1 kilometer. Donna Verhoeven uit Horst was hier het snelste
meisje. In de wedstrijd van 2 kilometer was Lars Laros uit Oosterhout het snelst. Het snelste meisje was
Lyn Behnke uit Belfeld. Voor de volwassenen waren er ook twee afstanden: 5 of 10 kilometer.
De snelste vrouw op de 5 kilometer was Christine Venhuizen uit Nijmegen. Van de mannen won Mark
van Kessel uit Deurne. De wedstrijd van 10 kilometer werd bij de vrouwen gewonnen door Sandra uit
Oosterhout. Bij de mannen was Tecle Mekonen uit Boxmeer het eerste over de finish.
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Nieuwe hoofdtrainer Meterik
Voetbalvereniging RKSV Meterik heeft een nieuwe hoofdtrainer. Bob Maas is met ingang van het
seizoen 2017/2018 de nieuwe trainer. Momenteel is hij trainer van voetbalvereniging Sparta’18 in
Sevenum. Bob woont in Someren.

Winst voor Oxalis
Door: korfbalclub Oxalis
De laatste wedstrijd van 2016 voor het eerste team van korfbalclub Oxalis vond plaats op zondag 18 december
in eigen huis tegen Nijnsel 1. Na een matte start, waarbij de thuisploeg na vier minuten al tegen een 0-1 achterstand aankeek, begon het bij de dames van Oxalis pas te draaien.
bij Oxalis. Nijnsel verdedigde feller en
het spel van de thuisploeg werd wat
slordig. De tegenstander wist vaker te
scoren dan in de eerste helft, maar al
met al was dat lang niet genoeg om
de dames van Oxalis te overtreffen.
Helaas werd de 20 vandaag niet
gehaald, maar stond er evengoed een
mooie 15-5 op het scorebord aan het
einde van de wedstrijd. Daarbij heeft

SV Lottum contracteert
nieuwe hoofdtrainer
Voetbalvereniging SV Lottum heeft een nieuwe hoofdtrainer.
Jan Kuiperij uit Venlo is gecontracteerd als nieuwe hoofdtrainer met
ingang van het seizoen 2017/2018. Momenteel is Jan Kuiperij (47)
werkzaam bij VV Reuver en heeft daar de damesselectie onder zijn
hoede. Daarvoor is hij als hoofdtrainer werkzaam geweest bij onder
andere RKAVC uit Asenray en EMS uit Roermond.

Wedstrijd in eigen huis

De gaten in de verdediging van
Nijnsel werden beter gevonden en
benut waardoor Oxalis haar achterstand om kon zetten in een ruime
voorsprong. Daarbij waren de schaarse
aanvallen van de tegenstander zonder
overtuiging wat resulteerde in een
fraaie ruststand van 8-1.
Ondanks de snelle treffer in de
tweede helft verliep deze minder vlot

sport 21

coach Wendy Theelen nog twee dames
van de A-jeugd ingezet die hebben
kunnen laten zien wat ze waard waren
en zeker niet onder deden voor de
rest van de selectie. Als beloning
wisten ze zelfs allebei een puntje mee
te pakken. In het nieuwe jaar gaat
de competitie verder op 8 januari.
Dan staat Vessem 1 op het programma
uit in Knegsel.

Handbaltoernooi
basisschooljeugd
Handbalclub Wittenhorst organiseert een handbaltoernooi voor
basisschooljeugd op vrijdag 6 januari. Het toernooi is voor alle kinderen
van de groepen 5 tot en met 8.
Een team bestaat uit vijf spelers,
één keeper en vier veldspelers en
eventueel één of twee wisselspelers.
Het team moet begeleid worden door
een volwassene. Alle teams strijden
voor de titel Beste handbalteam van

de gemeente Horst aan de Maas.
Het toernooi begint om 11.00 uur en
duurt tot 16.00 uur. De locatie is in
Sporthal de Berkel in Horst.
Voor meer informatie, kijk op
www.hcwittenhorst.nl

Voetbaltoernooi
voor keten
In sportzaal de Kruisweide in Sevenum vindt op vrijdag 30 december
een voetbaltoernooi voor jongerenketen plaats. Het Keet-voetbaltoernooi
wordt georganiseerd door het jongerenwerk van Synthese Horst.
De keten gaan tegen elkaar strijden om de titel Keet-voetbalkampioen
2016. Er wordt gespeeld in teams van
vijf tegen vijf op halve velden. De eerste wedstrijd wordt gespeeld om 10.30
uur en rond 18.00 uur is de prijsuitrei-

GEZOCHT

Kampioenschap
Door: voetbalvereniging Sparta ’18
Na een spannende competitie is Sparta’18/Kronenberg JO 15-3 op zondag 3 december kampioen
geworden in de 3e klasse 303. Door de laatste wedstrijd tegen BEVO winnend af te sluiten haalde zij
het kampioenschap binnen. Met 42 doelpunten voor en slechts 10 tegen waarvan 5 tegen de nummer 2
Heibloem. Dit was dan ook de enige wedstrijd die verloren werd.

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

king. Voor de winnende teams zijn er
prijzen. Daarnaast is er een ‘coach van
de dag’ en een ‘fair-play’ prijs. Neem
voor meer informatie contact op met
Wim Lange via w.lange@synthese.nl
of 06 40 63 26 75.

REPARATIE EN ACCESSOIRES

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

WWW.REPAIRGSM.NL
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Tess Glavimans
12
Dendron College
Horst

Wat is je favoriete hobby?
Handbal. Dit is mijn favoriete sport
omdat je veel kan gooien en ik een
heel leuk team heb. Het is jammer dat
ik nu een blessure heb en daardoor
even niet mag meedoen.
Wie is je grote voorbeeld?
Een groot voorbeeld heb ik niet echt
want ik hoef niet per se heel beroemd
of rijk te worden. Later wil ik wel heel
graag een keer parachutespringen dus
parachutesspringers zijn wel een beetje
mijn voorbeelden dan.
Hoe zie je je toekomst?
Later werk ik met kinderen en heb ik
een man en twee of drie kinderen.
Ik heb mijn toekomst een keer laten
voorspellen door een vrouw en zij zei
ook dat ik later iets met kinderen zou
gaan doen. Verder vind ik het ook altijd
leuk om op mijn kleine neefje te pas-

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

sen en met hem te spelen.
Wat is je favoriete
vakantiebestemming?
De Chinese muur. Dit lijkt me echt een
gave plek want er is een mooi uitzicht
en veel te zien. Met mijn ouders ben ik
ook nog nooit verder weg geweest dan
Europa dus ik zou wel graag meer van
de wereld willen zien.
Wat is het beste en wat is het
slechtste cadeau dat je ooit gekregen
hebt?
Het beste vond ik toen we onze hond
kregen. Het was niet echt een cadeau
want mijn ouders hadden hem gewoon
gekocht, maar ik zie hem wel echt als
een cadeau hoor. We hebben hem al
ongeveer zes of zeven jaar en zijn erg
blij met hem. Het slechtste cadeau
vond ik toen ik chocola met nootjes
kreeg want dit lust ik echt niet.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn lievelingsknuffel. Deze heb ik al
sinds ik ongeveer drie of vier jaar oud
ben. Deze ligt standaard op mijn kamer
en ik zou nu ook niet meer zonder

Verwarming
CV-ketels ■
■ vervanging en onderhoud ■
■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

kunnen.
Wat deed je als kind het liefst?
Vroeger was ik een echte waterrat dus
ging ik heel veel zwemmen. Ik zat wel
op zwemles maar ik ging niet voor
diploma c want ik vond vrij zwemmen
veel leuker dan zwemles. Verder was
ik als kind verslaafd aan het kinderprogramma Backyardigans. Dit kon ik niet
missen wanneer het op tv was.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Oh nee, ik krijg mijn onderbeugel en
moet ook naar school. Ik had al een
bovenbeugel dus ik wist al dat een
beugel krijgen pijn deed. Daarom
had ik hier helemaal geen zin in. Ook
voelde ik me die dag niet zo lekker en
was het de eerste dag na het weekend
dus dat viel nog meer tegen.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Kunnen toveren. Als ik zou kunnen
toveren zou ik ook kunnen toveren
dat ik andere superkrachten heb zoals

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte

www.bekro.nl

aan
Tess Glavimans

Mitchell
van
schilder

AUTOBEDRIJF

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

werken

America Tel. 06-12359686

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

vliegen. Dat is superhandig.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Iets wat ervoor zorgt dat mensen nooit
meer ziek worden of dood kunnen
gaan zou echt de belangrijkste uitvinding ooit zijn. Ik denk alleen niet dat
deze er heel snel zal komen.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik uit mijn broek zou scheuren op
school. Met een gat in je broek rondlopen lijkt me het meest beschamende
wat je kan overkomen. Gelukkig is dit
nog nooit gebeurd bij mij.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Met vier meiden hadden we geld
ingezameld voor de Wendelwei. We
hadden best veel opgehaald door langs
de deuren te gaan en een doneerpotje
te maken. Er waren een paar mensen
geweest die spullen hadden vernield
daar, dus kon de Wendelwei wel wat
hulp gebruiken.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Afspreken met vriendinnen. Tegenover
me woont Anne. Dat is dus heel makkelijk want ik hoef alleen maar de
straat over te steken om met haar te
kunnen afspreken. Verder vind ik het
ook leuk om films te kijken. Dan kijk ik
het liefst horror, fantasy of spannende
films. Met pap kijk ik bijvoorbeeld vaak
James Bond-films.
Wat is je lievelingsmuziek?
Ik luister echt van alles door elkaar en
de top 40. Top 40 is heel verschillend
maar dan pak ik de liedjes die ik leuk
vind er wel uit. Liedjes van The Weeknd
zoals Starboy en I can’t feel my face,
vind ik echt gaaf. Verder luister ik ook
veel naar Arianne Grande.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschappen zijn dat
ik altijd mezelf kan zijn en dat ik erg
behulpzaam ben. Dat hoor ik wel vaker
van bijvoorbeeld mijn ouders en van de
juf tijdens een tien minuten gesprekje.
Dit is natuurlijk wel leuk om te horen
dan. Mijn slechtste eigenschappen
zijn dat ik altijd gelijk wil hebben en
ook altijd het laatste woord heb want
ik ben best wel koppig. Verder kan
ik ook best wel lui zijn. Bijvoorbeeld
als ik huiswerk moet gaan maken en
mijn boeken liggen boven, ga ik het
huiswerk maken uitstellen.

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Roggen
brood
Elke zaterdag ben ik
werkend achter de kassa te
vinden. Dit doe ik al bijna
twee jaar met veel plezier en
in die twee jaar heb ik veel
meegemaakt, maar wat er
laatst gebeurde sloeg alles.
Ik zal niet in detail treden,
maar het kwam er op neer dat
we geen vers roggenbrood meer
hadden en een meneer hier een
tegoedbon voor wilde. Jammer
genoeg kon ik deze niet uitschrijven, want dat mag niet bij
een versproduct. Meneer
accepteerde het en ging verder.
Ik dacht: situatie opgelost, maar
nee, dit was nog maar het begin.
Even later kwam diezelfde
meneer mét zijn vrouw bij mij
aan de kassa en zijn vrouw was
het er echter niet mee eens.
Ze vond toch dat het allemaal
echt niet kon en wilde heel
graag mijn leidinggevende
spreken. Ik, getrainde kassière
die ik ben, riep ik mijn leidinggevende erbij.
Toen hij gearriveerd was ging
ze los, ze gooide met termen als
onmenselijk en mensonterend.
Mag ik jullie er even aan
herinneren dat dit over roggenbrood ging.
Meestal ik kan deze dingen
goed van me af laten glijden,
maar mevrouw deze keer ging u
te ver. Wat er in Aleppo gebeurt
is onmenselijk en mensonterend,
toch niet dat u geen roggen
brood kan kopen? In een wereld
waarin zoveel verschrikkelijke
dingen gebeuren gebruikt u deze
termen voor een luxeproduct.
Dit incident gebeurde net
voor de kerst en dan vraag ik me
dan toch af: waar is die kerst
gedachte? In plaats van blij te
zijn met wat u hebt, besluit u
om moeilijk te doen over
roggenbrood. Mensen in Aleppo
gaan dood en u klaagt over
roggenbrood.
Rare prioriteiten hoor.
Met of zonder roggenbrood,
hoop ik dat jullie allemaal een
fijne kerst hebben gehad en ik
wens jullie een gelukkig 2017!
Liefs,
Puck

29
12

cultuur 23

Onderwijsproject
Globaland
op het Citaverde
De eerste klassen van het Citaverde College Horst hebben tijdens de
themaweek Delen en vieren op woensdag 21 en donderdag 22 december
deelgenomen aan het tweedaagse Globaland project, een simulatiespel
over de maatschappij en de wereld.

Kerstmarkt voor goed doel
De kerstmarkt van OBS Weisterbeek in Horst werd gehouden op dinsdag 20 december. De opbrengst
van de markt, 1.856,52 euro, werd op vrijdag 23 december overhandigd aan Jan Wijnen. Hij vertegenwoordigt de stichting Vrienden van Christopher die voor een voedselprogramma in Noord-Ghana zorgt.
Tijdens de kerstmarkt verkochten de kinderen zelfgemaakte kunstwerken.

Jubileum-nieuwjaarsconcert
Harmonie Horst
De Koninklijke Harmonie van Horst organiseert op zondag 8 januari een nieuwjaarsconcert en viert daarmee
tevens haar 200-jarig jubileum. Tijdens het concert wordt een muzikale tijdreis gemaakt, met de hoogtepunten die
de harmonie de afgelopen tweehonderd jaar heeft beleefd. Het concert vindt plaats in ‘t Gasthoês in Horst.

Het project staat in het teken
van de virtuele wereld die Globaland
heet. De situatie in de landen in
Globaland is problematisch. Er is
bijvoorbeeld slecht onderwijs, er zijn
geen goede wegen en het milieu is
vervuild. De leerlingen vormen in
groepjes de nieuwe leiders van deze
landen. In vier spelrondes is het hun
taak om de situatie in hun land te
verbeteren. Door middel van allerlei
praktische opdrachten verdienen de
groepjes zogenaamde Globa’s, de
munteenheid in Globaland. Zo zingen
ze een rap of lied, voeren ze een
toneelstuk uit of vertellen ze een

verhaal door middel van een lego
bouwwerk. Alle opdrachten gaan over
mondiale problemen zoals oneerlijke
handel, vrouwendiscriminatie,
vluchtelingenproblematiek, honger
en armoede in de wereld. Tijdens de
spelopdrachten worden leerlingen
aan het denken gezet over deze
problemen en wat wij hier in
Nederland mee te maken hebben en
vormen ze hier een eigen mening
over. Bovendien krijgen de leerlingen
tips over hoe ze zich in kunnen zetten
tegen deze mondiale problemen.
Het Globaland project is onderdeel van
Stichting Cross Your Borders.

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

r
Al mee ar
ja
dan 22 st!
r
in Ho
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Het programma begint in 1817,
toen de harmonie werd opgericht
en gaat door tot 2017. Tevens wordt
er een voorproefje op de nieuwe
show in 2017 gespeeld. Deze

show vindt plaats op zaterdag 25
maart in ’t Gasthoes in Horst. Het
nieuwjaarsconcert wordt ondersteund
met oud beeldmateriaal. Onder
andere beelden van het 150- jarig

jubileum, de eerste HILTHO en
verschillende concertreizen zijn te
zien. Het concert begint om 14.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.harmonievanhorst.nl

Winterwandeling Meerlo
De Kammeräöj van Carnavalsvereniging uit Meerlo organiseren op zondag 8 januari een winterwandeling door
Meerlo. Het is een sportief, maar vooral recreatief evenement. De wandeling begint om 10.00 uur en duurt tot
ongeveer 13.30 uur.

Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl • 077-4632945

50% KORTING

*

Er zijn drie soorten routes gemaakt
van circa 5, 10 en 15 kilometer. Vanaf
Café Oud Meerlo wordt de tocht gestart.

De pauzeplaats is bij Ald Prins Toon I van
Lipzig. Onderweg krijgen deelnemers
wat te drinken en te eten. Het is de

organisatie nog elk jaar gelukt om een
nieuwe route te maken. Voor meer informatie, bel Jan Poels op 06 48 68 51 40.

OP DE WINTERCOLLECTIE
*tenzij anders aangegeven

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

Sylvesterparty

Nieuwjaarsduik

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: FilmTheater Horst
Locatie: café Cambrinus Horst

Tijd: 22.00-03.00 uur
Locatie: Eetcafé Ald Vors Broekhuizenvorst

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: Cold Turkey
Locatie: Kasteelse Bossen Horst

Tafelvoetbaltoernooi

New Years Party

Nieuwjaarsborrel

Tijd: 20.30 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 20.00-03.00 uur
Locatie: Café – Zaal Wilhelmina Swolgen

Tijd: 17.00 uur
Locatie: Het Engelke Melderslo

Stammineke Live Presents: Pigtail

NYE: ‘Vote For Music’

Nieuwjaarsdag

Tijd: 20.00-03.00
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Tijd: 21.00-03.00 uur
Locatie: Breurs Sevenum

Locatie: Croes Moeke Sevenum

Optreden The Sparks

New Years Ball

The Golden Memories

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Tijd: 21.00-04.00 uur
Locatie: Merthal Horst

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Café Feestzaal Cox Horst

Oudejaarswandeling

Fout & Nieuw

De Spikes

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Tijd: 21.00-03.00 uur
Locatie: café Babouche Horst

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Café Kleuskens Meterik

Stammineke 2.0 NYE Feest

Mega Sylvester Party

Tijd: 19.00-04.00 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Oud & Nieuw

Bae’s & Bubbles

Nieuwjaarsreceptie

Tijd: 19.30-02.00
Locatie: A Belle Horst

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

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: gemeente Horst aan de Maas
Locatie: ‘t Gasthoês

New Years Eve 2017

Oudejaarsconference

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin Meerlo

Locatie: Croes Moeke Sevenum

Oud & Nieuw
Tijd: 21.00 uur
Locatie: Het Engelke Melderslo

zo
01
01

di
03
01

Walk&Talk
Tijd: 09.30-11.30 uur
Locatie: bibliotheek Horst

wo Nieuwjaarsborrel
13.30-16.30 uur
04 Tijd:
Locatie: Aan de Brug America
01

NYE 2017
Tijd: 02.00-09.00
Locatie: OJC Niks Horst

Lezingen popmuziek
Kantfabriek
Ophalen en
en
thuisbreng
s
voor slecht

10 euro

LGOG Kring Ter Horst organiseert op drie dinsdagavonden in januari en
februari lezingen over de popmuziek in de gemeente Horst aan de Maas in
Museum De Kantfabriek in Horst.
Jan Droesen uit Broekhuizen is de
inleider van de lezingen. Hij heeft onder
meer een eigen radioprogramma op
Radio Reindonk. De eerste lezing vindt
plaats op dinsdag 17 januari. Het thema
is lichte muziek door de jaren heen.
Op dinsdag 31 januari staat de beatmuziek in de jaren zestig centraal. Een
week later op dinsdag 7 februari gaat de
lezing over de pop en rockmuziek vanaf
de jaren zeventig tot eind jaren negentig. Steeds wordt er aandacht besteed
aan de tijd, bezetting(en), repertoire,

anekdotes en andere wetenswaardigheden. Het verhaal wordt aangevuld met
foto’s en muziek zowel op cd als met
bewegende beelden. Met veel van de
genoemde artiesten en bands die aan
bod komen is persoonlijk gesproken en
foto’s uit privéalbums zijn uitgewisseld.
Ook muziek op cd en bewegende beelden op dvd worden getoond. De lezingen worden gehouden van 19.30 tot
ongeveer 21.30 uur in Museum De
Kantfabriek in Horst. Voor meer informatie, kijk op www.lgogterhorst.nl

Walk&Talk in bibliotheek
Horst

De eerste Walk&Talk in het nieuwe jaar is op dinsdag 3 januari van 09.30
tot 11.30 uur in de bibliotheek Horst. Walk&Talk is een bijeenkomst voor
geïnteresseerden die een baan zoeken. Deze editie gaat over cultuurverschillen
in vergelijking met Duitsland.
De uitleg wordt gegeven door Piet
Levels van het UWV. BiblioNu verzorgt
elke eerste dinsdag van de maand een
Walk&Talk, afwisselend in de Bibliotheek
Horst en Venray. Een Walk&Talk wordt
ook wel een koffiepauze voor werkzoe-

kenden genoemd. Deelnemers kunnen
hun sollicitatie-ervaringen delen met
elkaar, contacten leggen en suggesties
krijgen (en geven) die helpen in de
zoektocht naar een geschikte baan. Voor
meer informatie, kijk op www.bibionu.nl
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Medische Religie
zorg
Broekhuizen

Huisarts en apotheek

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Horst

Grubbenvorst

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

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

Huisartsenpost
Venlo

(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

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

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

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

woensdag
		

Rozenkrans

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

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

De Bekkerie

Een kop koffie of thee voor E 1

Blauwebessenland
E 1 korting op jam

Boerderijwinkel Lenders
Bootcamp Power

E 17,50 korting op 10 credits

Brasserie ‘54

Eén gratis consumptie bij de lunch

Camps Optiek

10% korting op een zonnebril

zaterdag

kerkdienst

17.30

Center Parcs Het Meerdal

Pearle Opticiens Horst

10% korting op een zonnebril

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

Pedicure Praktijk Wilmie

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

Die 2 Brüder von Venlo

Kuif

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

Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Kinderboerderij Hagerhof

DMS-Service

Priesternoodnummer

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

E 12,50 korting op
avondje bowlen

Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

Verloskundige zorg

112

anco lifestyle centre

Brownies & downieS

Spoedgevallendienst
30 december 2016 t/m 5 januari 2017
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

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

5% korting op de rekening

Evangelische Gemeente Doxa

Alarmnummer

Deelnemers

5% korting op alle aankopen

Tandarts

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

HALLO voordeelpas
ANBISE

Sevenum

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Hans en Jaqueline Nillesen uit Hegelsom gingen op bezoek bij zoon Thijs, die een stageproject van
de HAS Venlo van 4,5 maanden uitvoert in La Aldea de San Nicolas op Gran Canaria. Voor een cherrytomatenbedrijf uit Nederland zet hij een teelt en arbeidsregistratie op. Hij vond natuurlijk ook wel tijd
om de HALLO te lezen.

17.30

Swolgen
zondag
dinsdag
		

HALLO op Gran Canaria

Eethuis BRaM

Speciaal HALLO Voordeelmenu

De Fabriek

Eén kop koffie of thee voor E 1

Goed Haar en Visagie

10% korting op een behandeling

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

Enthousiast, gastvrij & betrouwbaar!

ALLES MOET WEG VOOR DE JAARBALANS!!

ONDERHANDEL ZELF MET ONZE VERKOPERS OVER UW PRIJS!!

ALLE

ALLE

DOE EENS NORM AAL M AN!!

DOE EENS NORMAAL MAN!!

’’
➞

13

9

cm

DOE EENS NORM AAL M AN!!

55

1400 TOEREN

GRIEASETL WISIJNGLAZEN,

28%

nu 6

NORMAAL 899,-

47

34%

4 SCHOTT ZW
DER, EN
GLAZENHOSUTA
BLETTEN
A
TW
60 VAA
T.W.V. €79,95!*

nu 3

NORMAAL 789,-

97

NORMAAL 599,-

46%

nu 427

ULTRA HD LED-TV

WASMACHINE

INBOUW VAATWASSER
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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

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL - ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

(&-%*(5.

SMART

