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Het Lambertusplein in Horst is de laatste maanden flink opgeknapt. Op zondag 30 november vond de officiële onthulling plaats van het standbeeld en watertappunt in de
vorm van een hondje en de grote fontein op het plein. De vele toeschouwers zagen voor het eerst zowel het hondje als de fontein in actie. Lees verder op pagina 04

Bloemenworkshops

Politie zoekt getuige inbraak

11, 12, 18 & 19
december

Politie Limburg-Noord kreeg vrijdag 28 november een melding van een donkerkleurige auto die verdacht stond
geparkeerd op een zandweg in Sevenum. Nu blijkt dat deze auto mogelijk betrokken is geweest bij een inbraak in
een woning aan de Steeg in Sevenum, zoekt de politie de melder.

9.30 - 11.30 u
19.00 - 21.00 u

Kerstst uk

Vorstelijk genieten aan het water...

parkhotelhorst.nl

Voor meer info
& reserveren:
www.leurs.nl of
(+31)(0)77-3216000

elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Kerst

KERSTBRUNCH € 35,00

1ste en 2de kerstdag vanaf 10:30 uur

FAMILIE KERSTBUFFET € 35,00
1ste en 2de kerstdag vanaf 17:00 uur

3-GANGEN KEUZEMENU € 39,50

keuze uit 4 voor-, hoofd-, en nagerechten)

Horst-Noord

A73

Afrit 10

KERSTDINER MET LIVE MUZIEK v.a. € 42,50
1ste en 2de kerstdag vanaf 18:30 uur

Bel voor een kleurenfolder
Tienrayseweg 2 HORST 077 397 6000 info@parkhotelhorst.nl

Een getuige liet de politie vrijdag
28 november weten dat rond 20.15 uur
op de Kleefsedijk in Sevenum een
donkerkleurige Volkswagen Golf
geparkeerd stond op een zandweg.
Er was volgens de melder sprake van
een verdachte situatie.
Diezelfde avond vond een
inbraak plaats in een woning aan
De Steeg in Sevenum. Volgens een
politiewoordvoerder is bij die inbraak
flinke ravage aangericht en zijn spullen
meegenomen. Wat precies buit is
gemaakt, kan de politie nog niet
zeggen.
De politie vermoedt een verband
tussen de verdachte situatie en de
woninginbraak. Volgens de politie

kan degene hen tipte over de auto,
mogelijk meer informatie hebben die
van belang kan zijn voor het onderzoek naar de inbraak. De melding was

2 flessen

11.38

5.69

Berberana Dragon
2 halen 1 betalen

echter anoniem. De politie vraagt de
melder daarom contact op te nemen
via 0900 88 44 of via Meld Misdaad
Anoniem op 0800 7000.

www.ahhorst.nl

9.49

Krat Hertog Jan
of Jupiler,

24 flesjes

aanstaande zondag open van 11.00 - 17.00 uur
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Het nut van een handelsmissie

‘We gaan natuurlijk niet voor de lol mee’
Een delegatie uit Horst aan de Maas die zo’n 9.000 kilometer verderop de
economische belangen van de gemeente probeert te behartigen: het heeft de
afgelopen jaren meerdere keren plaatsgevonden. Onderzoek van Hogeschool
Windesheim wijst nu echter uit dat deze zogenaamde handelsmissies
nauwelijks orders opleveren. Is dat ook het geval in Horst aan de Maas?
Burgemeester Kees van Rooij ging
begin november nog op handelsmissie

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente behalve
Broekhuizen(vorst), Lottum,
Meerlo, Swolgen en Tienray

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Wim Coenen,
Rick van Gasteren, Anne Gubbels,
Fabienne ten Horn, Judith van
Meijel, Cleo Schatorjé, Gyonne
Schatorjé, Rosanne Vromen, Nicky
Willemsen en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Mike van Kempen
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

naar Zuid-Korea en is van mening dat
een handelsmissie wel degelijk nut
heeft. “Het is inderdaad niet zo dat je
daar heen gaat en dat het voor een
half miljard aan orders binnenhalen
is. Maar relaties worden onderhouden en je ontmoet nieuwe contacten.
Bedrijven uit de agribusiness die met
ons mee waren, reageerden in ieder
geval heel positief.”
Zuid-Korea ligt in een regio die
veel economische aandacht krijgt, met
hypergroeimarkt China als buurman.
“In die regio hebben ze veel problemen
met voedselvoorziening en –productie.
Ze zoeken naar importopties en manieren om hun productie te verbeteren.
Voor onze agribusiness is het daarom
een belangrijke regio. Bedrijven in
Horst aan de Maas zijn in grote mate
afhankelijk van export. Als we bedrijven uit onze gemeente kunnen helpen
door buitenlandse delegaties te ontvangen, dan willen we dat in principe
doen”, geeft Van Rooij aan.

Zusterstad-relatie
De gemeente heeft geen expliciet
buitenlands beleid, stelt Van Rooij.
De verbinding met Buyeo County in
Zuid-Korea is eigenlijk ook toevallig tot
stand gekomen. “Een ondernemer die
daar regelmatig zaken deed, benaderde ons. Hij was door de Koreaanse
burgemeester gevraagd om te informeren of wij geïnteresseerd waren in een
zusterstad-relatie.” Al snel rolden daar
intentieverklaringen op economisch,
maar ook cultureel en educatief gebied
uit. “Uit het onderzoek van Windesheim
bleek dat veel missies ad hoc worden
opgezet en daarom niet succesvol zijn.
Wij hebben een duidelijk plan gemaakt
voordat we die kant op gingen”, legt
Van Rooij zijn standpunt uit. Dat een
goede voorbereiding cruciaal is voor
een geslaagde handelsmissie, kan ook
business manager Cor Wijnands van
PTC+ bevestigen. “Je moet weten wat
je wilt bereiken en weten wat je focus
is, want dan heb je de kans dat je de
markt echt kunt openbreken.”

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Contracten sluiten

Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Tijdens het staatsbezoek dit jaar
was PTC+ de enige instelling uit Horst
aan de Maas die naast de ambtelijke
delegatie mee ging naar Korea.
Wijnands ging namens het expertise
centrum dat trainingen en voorlichting
geeft op onder andere het gebied van
agricultuur, mee op de handelsmissie.
Voor het bedrijf was het doel inderdaad
om bestaande contacten met bedrijven
uit Zuid-Korea te onderhouden en
om nieuwe contacten te maken.
Wijnands: “Een handelsmissie moet
zich wel betalen in meer omzet.
We gaan natuurlijk niet voor de lol
mee. De missie heeft voor ons dan
ook concreet orders opgeleverd. Zo
hebben we met verschillende scholen
en voorlichtingscentra afspraken
gemaakt. Zij sturen de komende tijd
groepen boeren of studenten naar
ons, die hier een training gaan volgen.
Daarnaast hebben we een contract

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

gesloten met een Koreaan die voor ons
het agentschap daar op gaat pakken
en voor ons werk in Zuid-Korea gaat
genereren.”
PTC+ is vaker in Zuid-Korea geweest
en had voor de handelsmissie al
verschillende contacten daar, net als
andere bedrijven die tijdens de eerdere
missie meegingen. “We moesten dus
echt afwegen of een handelsmissie
meer op zou leveren dan dat we daar
op eigen houtje naar toe zouden gaan.
Het voordeel van zo’n missie is dat je
goed wordt begeleid in het omgaan en
zakendoen met andere culturen. Verder
geeft het ons ook de mogelijkheid om
te netwerken met bedrijven uit onze
eigen regio. Je bent toch met z’n allen
in een vreemd land. Dat schept een
informele band.”

Hiërarchie en status
De rol die een burgemeester voor
bedrijven kan spelen, is volgens Van
Rooij divers. Zo heeft hij als intermediair opgetreden in bedrijfsonderhandelingen, maar is zijn contact met de
overheden minstens zo belangrijk. “In
die regio worden veel zaken pas gedaan
na contact van overheid tot overheid, als
een soort van goedkeuring of steun.” De
burgemeester daar is volgens Van Rooij
ook erg invloedrijk. “De laatste keer
hakte de burgemeester ter plaatse de

knoop door dat een delegatie Koreaanse
tuinders hierheen komt voor een
training. Het blijft moeilijk te bewijzen
of contracten toch niet tot stand zouden
zijn gekomen zonder de missie. Maar
ik ben ervan overtuigd dat het effect
heeft.” Wijnands beaamt dit: “In Zuid-

Korea, maar bijvoorbeeld ook in China
en Japan, hechten ze heel veel waarde
aan hiërarchie en status. Als bedrijven
zien dat wij meedoen aan een missie
waar ook de burgemeester of zelfs onze
koning en koningin aan meedoen, dan
stijgt ons aanzien enorm.”

Luxe 3-gangen keuzemenu

Een Vluggertje
(voor twee personen)

€ 37,00

€17,50
22,00

€11,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Bewoners bezorgd
om aanpassingen Hofweg
Aanwonenden van de Hofweg en Oude Peeldijk in America en de Americaanseweg in Horst maken zich grote
zorgen over de verkeerssituatie op dit traject. Ze zijn bang dat de werkzaamheden die aan de weg zijn uitgevoerd,
voor gevaarlijke situaties gaan zorgen.

Verse

amandelstaven

www.bakkerijbroekmans.nl

Tijdens de KERST-IN MEERLO
10 december van 17.00 tot 21.00

uur

geven wij op onze GEHELE COLLECTIE

Wegwerkzaamheden op het traject Americaanseweg-Hofweg
De Hofweg, Oude Peeldijk en
Americaanseweg zijn van een nieuw
wegdek voorzien. Verder is een
aantal verkeersdrempels aangepast.
De aanwonenden zijn op zijn zachts
gezegd niet blij met de aanpassingen.
Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte op woensdag 3 december
uitte één van hen namens medebewoners zijn ongenoegen. Volgens de
bewoners zijn er diverse gesprekken
geweest met wethouder Paul Driessen
en een ambtenaar van gemeente
Horst aan de Maas, waarin afspraken
werden gemaakt over met name de
breedte van de weg en de hoogte
van de drempels. “Voor de genoemde
werkzaamheden aan de Hofweg lagen
er drie compacte verkeersdrempels met
doorgangsruimte voor één voertuig,
waardoor deze als vanzelf gedwongen
werden snelheid te minderen”, licht
John Minten namens de bewoners toe.
Marco Hesp van de dorpsraad voegt

toe: “De drempels die er nu liggen,
zijn absoluut niet conform de afspraak.
Met gemak kun je hier met meer dan
80 kilometer per uur overheen, terwijl
we afgesproken hadden dat dit 60-kilometerdrempels zouden worden, waar
je misschien met maximaal 65 kilometer per uur overheen zou kunnen.”
Ook de aangepaste fietssuggestiestroken kunnen niet de goedkeuring
van de aanwonenden wegdragen.
Minten: “Tot onze verbazing en later
ontzetting vernamen wij rijkelijk laat
dat de fietssuggestiestroken versmald
werden.” Volgens de bewoners heeft
de gemeente in eerder stadium beloofd
dat er rode fietssuggestiestroken
zouden komen. Zij zijn van mening dat
de verkeersonveiligheid alleen maar
gaat toenemen. “Mocht gemeente
Horst aan de Maas onverhoopt toch bij
haar huidige standpunt blijven, dan is
het niet de vraag óf het fout gaat maar
wanneer het fout gaat.”

SP Horst aan de Maas heeft over
de zorgen van de bewoners inmiddels
vragen gesteld aan het College van
B&W. Zij wil onder meer weten of
het college bereid is de situatie
aan te passen. In een reactie laat
gemeente Horst aan de Maas weten
dat zij ervoor gekozen heeft om het
fietsverkeer zoveel mogelijk via de
Nieuwe Peeldijk-Americaanseweg en
Schiksedijk-Eickhorstweg te leiden.
“Rode suggestiestroken op de Hofweg
doet afbreuk aan de inspanningen om
fietsverkeer via de Nieuwe Peeldijk te
leiden”, aldus de gemeente. Van een
toezegging is volgens de gemeente
geen sprake geweest.
Het college verwacht dat de
Hofweg na de reconstructie wel
verkeersveiliger is ten opzichte van
de situatie nu. “De vier geplande
verhoogde plateaus hebben een
snelheidsremmend effect voor al het
gemotoriseerd verkeer.”

25% KORTING!
NAJAARSSALE 2014
25%-70%

EXTRA KOOPAVONDEN
8 & 9 DECEMBER TOT 21.00 UUR

KORTING
najaarscollectie

5 DECEMBER
VANAF 18.00 UUR
GESLOTEN
IVM PAKJESAVOND

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

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

HALLO op Ibiza
Deze vriendengroep uit Horst bezocht in september samen Ibiza. Tiny en Wiel Christiaens, Thijs en Jean
Houwen, Hans en José Verhoeve en Jan en Hennie Duijf vierden op het vakantie-eiland dat zes van de acht
leden van de groep het afgelopen jaar 60 jaar werden. Zij poseren hier met de HALLO op resort Punta Arabi
in Es Canar.

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

autoonderhoudplan.nl/horst
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Wethouder erkent fouten
proces Kruisweide
“Murphy’s law”, zo noemt verantwoordelijk wethouder Ger van Rensch de situatie rondom de renovatie van
sporthal De Kruisweide in Sevenum. Hij wijst daarmee op de fouten in het proces en het daardoor ontstane financieringstekort. “Een hoog met-de-billen-bloot-gehalte”, vond PvdA-raadslid Richard van der Weegen van de beantwoording van de wethouder in de commissie Samenleving van dinsdag 2 december.

Horstenaar wint
EK Barista
Bas Geurts (18) uit Horst heeft het EK Barista voor studenten gewonnen,
dat van 17 tot 22 november werd gehouden in Servië. Samen met zijn
Servische teamgenoot maakte hij de beste espresso’s, cappuccino’s en
zelfbedachte koffie.
heel goed. We voelden elkaar goed
aan.” Het team van Bas werd hoog
beoordeeld op onder andere techniek
en teamwork. Bas: “We kregen een
kwartier de tijd om twee espresso’s,
twee cappuccino’s en twee keer een
‘signature coffee’ te maken. Dat laatste
is een koffie die je helemaal zelf samen
mag stellen. Het ging erg goed, dus
ik hoopte dat we misschien wel brons
hadden gewonnen. Dat we de gouden
medaille wonnen, is dan natuurlijk
extra leuk.” In de toekomst wil Bas verder gaan met het bereiden van koffie
en een baan vinden als barista.

Lekker! Van onze eigen bakker

Pepernotenvlaai

12.85

Brood- en
Banketbakkerij

Lucassen

www.plushorst.nl

9.99

geldig van 1 december t/m 6 december 2014

Bas werkt in de weekenden bij
Passi in Horst. Daar groeide ook zijn
interesse voor het baristavak. “Via
school heb ik me toen aangemeld voor
het EK. Het was de eerste keer dat ik
aan zo’n wedstrijd meedeed”, zegt Bas.
In totaal streden negentien teams mee
om een bronzen, zilveren of gouden
medaille.
“Het was heel spannend, er zaten
hele goede teams tussen”, aldus
de Horstenaar. “Op de eerste dag
werden we ingedeeld in teams van
twee. Ik moest samenwerken met
een Servische barista en dat ging

De renovatie en verbouwing van
sporthal De Kruisweide in Sevenum vielen een stuk duurder uit dan begroot.
Over de benodigde ruim twee ton extra
moet de gemeenteraad binnenkort
beslissen. Tijdens de commissievergadering van dinsdag 2 december legden
wethouder Ger van Rensch en afdelingshoofd John van Putten verantwoording af tegenover de commissie.
“We hadden te laat in de gaten
dat het budget werd overschreden”,
stelde Van Rensch. Die overschrijding
vond onder andere plaats omdat de
technische installatie van het gebouw,
ondanks een eerder onderzoek,
niet voldoende bleek. “We hebben
in de opdracht niet gezegd dat we
wilden gaan verbouwen”, legt Van
Rensch dat uit. Volgens hem is het
onderzoeksbureau daarom niet
aansprakelijk te stellen. Verbazing

alom bij de politieke partijen toen de
wethouder daarna stelde dat de exacte
opdracht niet meer in zijn bezit was.
“Het was geen schoolvoorbeeld van
een zorgvuldige schouw”, geeft deze
toe.
Door adminstratieve en interne
communicatiefouten werd daarnaast
een verkeerde inschatting gemaakt
van de BTW-teruggave, die 55.000 euro
kostte. Naast deze overschrijding, stelt
de gemeente voor nog ongeveer twee
ton te investeren in een lift voor mindervaliden en geluidsmaatregelen, om
de akoestiek te verbeteren. De commissie noemt het onbegrijpelijk dat het
gebouw niet meteen toegankelijk voor
iedereen is gemaakt. “We zijn uitgegaan van de bestaande gebruikers van
De Stapakker en Kruisweide. Op basis
daarvan werden die aanpassingen niet
noodzakelijk geacht”, aldus Van Putten.

Van Rensch wijst daarnaast op het te
krappe budget: “We hebben gekeken
naar wat nodig was en wat wenselijk
was. Het budget was niet toereikend.”
De commissie neemt de wethouder
vooral de late voorziening van
informatie kwalijk. Dat begrijpt Van
Rensch: “Er is geen excuus, ik had
de raad eerder moeten informeren.
Ik erken dat ik fout ben geweest.”
Daarnaast wilde de commissie van hem
weten welke maatregelen genomen
worden om dergelijke fouten in de
toekomst te voorkomen. Intern zijn er
daarvoor afspraken gemaakt, geeft de
wethouder aan. “We hebben zwaar
ingegrepen, we zetten ook ander
personeel op dit soort projecten in de
toekomst”, vult Van Putten aan.
In de gemeenteraad van dinsdag
16 december wordt over de financiën
rondom De Kruisweide beslist.

Containers gestolen in Horst
Twee grote containers zijn tussen donderdag 27 en vrijdag 28 november gestolen van het bedrijf Cox
Champignons uit Broekhuizen. De containers stonden op een terrein aan de Hamweg in Horst, dat was afgesloten
met een slagboom. Van de daders ontbreekt tot nu toe ieder spoor.
Het bedrijf roept mensen via
sociale media op uit te kijken naar
de containers. Een woordvoerder
van het bedrijf stelt: “Het zijn grote
containers met zes gele wielen en
aftapkranen aan de voorkant en ze
waren nog best nieuw. Die
containers moeten opvallen, ze zijn
40 kuub groot. Die neem je niet

zomaar mee. Ze passen ook niet op
iedere vrachtwagen. Ze zijn wel
vervangbaar, maar we hopen ze nog
terug te krijgen. Nu hebben we
tijdelijk soortgelijke containers
gehuurd, omdat ze onmisbaar zijn bij
onze werkzaamheden.”
Het bedrijf heeft een beloning
van 1.000 euro uitgeloofd voor

de vinder of de persoon met
de gouden tip. Personen die de
containers mogelijk hebben gezien,
kunnen dat melden bij het bedrijf
via 06 10 58 44 20 of bij de politie
0900 88 44. Personen die liever
anoniem blijven, kunnen bellen
naar Meld Misdaad Anoniem
0800 70 00.

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

| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 90

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

r
Al mee ar
a
j
0
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Schoorsteenbrand in Horst
In een woning aan de Nieuwstraat in Horst is zaterdag 29 november rond 21.30 uur een schoorsteenbrand
ontstaan. De brandweer en politie waren allebei snel ter plekke. Veel bewoners van de straat kwamen naar
buiten om te kijken hoe de brandweer te werk ging. Vlammen waren er echter niet te zien, alleen
rookontwikkeling. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Voor zover bekend zijn er geen gewonden
gevallen.
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Onthulling monumenten
in Broekhuizenvorst
Stichting Historische Kring Broekhuizen en Broekhuizenvorst heeft op zaterdag 29 november twee nieuwe
oorlogsmonumenten in het dorp onthuld. Dat gebeurde in het kader van 70 jaar bevrijding. De monumenten zijn
een eerbetoon aan de omgekomen bemanningsleden van de gevechtsvliegtuigjes, die op twee plekken in het dorp
tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort. Jeu Derikx van de Historische Kring: “Deze monumenten zijn van
grote betekenis voor velen in het dorp.”
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Eigenaar damhert
gezocht
Politie Horst is op zoek naar de eigenaar van een wit damhert.
Het dier werd in de nacht van donderdag 20 op vrijdag 21 november op
het Wilhelminaplein in Horst aangetroffen.
heeft het hert ook meegenomen.”
De politie is nu op zoek naar de
eigenaar. ”We hebben al navraag
gedaan bij een recreatiepark in
America, waar damherten staan.
Zij missen echter geen hert. Tot nog
toe heeft de eigenaar zich echter nog
niet gemeld.”

Een woordvoerder van de
politie geeft aan dat zij op vrijdag
21 november om 02.15 uur een
melding kreeg van een loslopende
lama. ”Bij aankomst bleek het om
een damhert te gaan. Het dier liet
zich niet vangen en is uiteindelijk
door een dierenarts verdoofd. Deze

Administratie Partners

Horizontaal Toezicht gecertificeerd
• Belastingaangiftes en fiscaal advies
• Financiële administratie (ook online)
• Opstellen jaarrekeningen
• Salaris- en personeelsadministratie
• Ondernemersbegeleiding

Wij regelen het voor u!

Het ene monument werd onthuld op de T-splitsing tussen de
Ganzenkampstraat en de Zeelberg en
het andere monument werd onthuld
tussen de Broekstraat en Op de Spekt.
Tientallen mensen stonden in de kou
aandachtig te luisteren naar ceremoniemeester Hans Steenmetz. Speciaal voor
deze gelegenheid waren er mensen
van de Canadese ambassade en de
Engelse Koninklijke Luchtmacht aanwezig. “Ook voor hen heeft deze gebeurtenis diepe betekenis. Er is eindelijk
een gedenkplek”, aldus Derikx.
Steenmetz vertelt tijdens de
onthulling over de gebeurtenissen in
de Tweede Wereldoorlog. Terwijl hij
naast het, met een doek bedekte,
monument staat, wijst hij naar een

plek in de wei, waar een paard staat.
“Kijk, waar dat paard nu staat, is tijdens
de Tweede Wereldoorlog een bemand
vliegtuigje neergestort. Toen ze het
vliegtuigje wilden bergen, kwamen
ze erachter dat er een explosief onder
lag. Het bemanningslid dat onder
het vliegtuigje lag, is tijdens het
ontploffen van de bom, mee ontploft”,
zegt Steenmetz. “Het kan dus zomaar
zijn dat er hier onder de grond nog
lichaamsresten liggen”, voegt hij toe.
Het verhaal van Steenmetz maakt grote
indruk op de aanwezigen.
De monumenten waren er niet
gekomen als niet heel veel vrijwilligers
van de Historische Kring er zich voor
hadden ingezet. Derikx is een van
de mensen, die zich al meer dan

tien jaar inzet voor de komst van
de momenten. Nu de monumenten
eindelijk op hun plek staan, heeft dit
dan ook grote betekenis voor hem.
“We hebben van iedereen hulp gehad.
Zonder de financiële giften waren deze
gedenkplekken er niet gekomen.”
Wethouder Ger van Rensch laat
weten dat hij de onthullingen heel
indrukwekkend vindt. “Namens het
bestuur van gemeente Horst aan de
Maas wil ik laten weten dat wij blij
zijn met het initiatief en ook trots.
De omgekomen bemanningsleden
krijgen nu eindelijk eer voor hun
heldhaftige optreden tijdens de Tweede
Wereldoorlog.” Als laatste bedankt hij
de leden van de Historische Kring van
Broekhuizen en Broekhuizenvorst.

VO OR AL UW

Venrayseweg 38
5961 AG Horst
Tel. 077-3981987
info@administratiepartners.nl
www.administratiepartners.nl
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SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo
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Aanhoudingen in onderzoek ontvoering Sevenum
De recherche heeft maandag 1 december twee personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de
ontvoering van een meisje in Sevenum vorige maand. Dat doet zij naar eigen zeggen op basis van intensief
onderzoek.
Agenten kwamen na onderzoek op
het spoor van een 37-jarige man uit
Kessel en een 25-jarige vrouw uit het
Duitse Nettetal. Beiden zijn maandagmiddag door politiemedewerkers
aangehouden. Bij de aanhouding werd
ook de gezochte auto aangetroffen.
Deze is voor nader onderzoek in beslag
genomen.
In het kader van het onderzoek
naar de ontvoering van een 17-jarig
meisje op vrijdag 21 november werden
daarnaast drie woningen doorzocht
in Kessel, het Duitse Nettetal en
Venlo. Of de politie hier iets heeft
aangetroffen, kan ze in het kader van
het onderzoek nog niet zeggen.
De politie gaat er inmiddels vanuit

dat er geen verband is met vergelijkbare zaken die onlangs in de buurt van
Nijmegen plaatsvonden. Waarom de
daders het meisje probeerden te ontvoeren, is nog niet duidelijk. Volgens
de politiek is er geen sprake van een
relatie tussen het slachtoffer en de
beide verdachten. Het meisje werd
op 21 november op de Goenjeweg in
Sevenum van haar fiets getrokken door
een man met een bivakmuts. Ze werd
in de kofferbak van een auto geduwd
maar wist ter hoogte van de Romerweg
te ontsnappen.
Onder meer getuigenverklaringen
leidden tot de aanhoudingen. De politie
geeft aan in een eerste getuigenoproep
een verkeerde kleur van de auto door-

gegeven te hebben. Zij sprak daar van
een donkere auto. Dat bleek onjuist.
Zij vraagt daarom getuigen die een
grijsachtige Renault Scenic de bewuste
vrijdag hebben gezien in de omgeving
van de Goenjeweg of de Romerweg,
alsnog contact op te nemen.
Daarnaast is de politie op zoek naar
een hardloopster, die rond 09.30 uur
in de omgeving van de Sevenumsedijk
aan het hardlopen was. Zij is de auto
volgens de politie waarschijnlijk tegengekomen, toen deze zich mogelijk bij
de brug over de autosnelweg heeft
opgehouden.
De politie verzoekt getuigen zich
te melden via 0900 8844 of via Meld
Misdaad Anoniem, 0800 7000.

HEERLIJK

GOURMETTEN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Bedankt voor alle bloemen, felicitaties en kaarten
ter gelegenheid van ons 50-jarig jubileum.

Vigo

Het was een geweldige dag!

Zoon en
broertje van
Guus en Mariska
Mol - van der Horst
Jens
Achter de Pastorie 25,
5962 BB Melderslo

Piet en Mien
Hermkens-Korstjaans
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.
Te huur in Winterberg 4 persoons
appartement, midden in skigebied.
Deze winter nog vrij, kijk op facebookpagina Winterberg Appartement inlich.
mail jeanne.verdellen@hotmail.com
Te koop kerstbomen vanaf 1 m tot
2½ m, alle maten € 8.00 Kleuskens
Langevenseweg 7, 5962 NK Melderslo.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Te huur grote kantoor-/praktijkruimte in Swolgen. 120 m2 entree,
4 kantoren, toilet en een klein keukentje via trap naar 90m2 archiefruimte,
12 eigen parkeerplaatsen, 450 euro
p.m. Tel. 06 50 42 84 99.
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.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur

Wij willen iedereen bedanken
voor de felicitaties, kaarten,
bloemen en cadeau’s ter
gelegenheid van ons
60-jarig huwelijksfeest.
Het was een dag om nooit
te vergeten!

23 november 2014
Dochter van
Johan en Anja
Clabbers-Duijkers
Gastendonkstraat 42
5961 JX Horst

Bouquetterie ’t Hofje. 5 December
Pakjesavond. Verras iemand met een
mooi boeket en onze Zwarte Pieten
bezorgen op pakjesavond met heel veel
pepernoten.Meer informatie of event.
bestellingen Tel. 077 464 20 17.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Opheffingsuitverkoop Florale
Vormgevers Loevestraat 37 Horst.
Koopjes: glas-keramiek-schilderij-kerstartikelen- vrijdag 21 nov t/m woe
24 dec 13.30 - 17.30 uur, koopzondag
30 nov en 21 dec 12.00 - 17.00 uur.
T.k. gevr. landbouwmachines
o.a. shudder/hark/maaier/ploeg/
kipper/weisleep/mesttank/tractor enz.
vee/paardentrailer 06 19 07 69 59.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Roza

Jo en Jac
Smulders-Verdellen

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

Geboren

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

Welkom, lieve

TESS

Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze betaalbaar op!
Reparaties aan pc/laptop, opschonen,
WiFi, internet, antivirus, beveiliging. Bel
mij gerust op 06 14 51 11 20.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Te koop kerstbomen “Omorika” in
pot, € 8,00. Bemmelstraat 15, Horst.
Binnen vlooienmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22.
Zo. 11 jan. 9-16 uur. Voor meer info
en inschrijven via hh-marktkramen.nl
Troubadour Math 06 22 60 41 88 voor
vrolijke en minder vrolijke gebeurtenissen. Troubadour Math 06 22 60
41 88. Troubadour Math 06 22 60
41 88. Troubadour Math 06 22 60 41
88. Troubadour Math 06 22 60 41 88.
Troubadour Math 06 22 60 41 88.
T.k. gevraagd: modelauto’s.
Schaal 1:18 diverse merken, ook
dinky toys. Tel. 06 19 20 62 22 of mailen: cfranssen@ziggo.nl
Bijbaantje voor scholier! Gevraagd:
hulp op paardenstal. Mesten en voorkomende werkzaamheden, in America,
m.n. ‘s zaterdags 06 53 86 82 47.
In balans. Praktijk voor gezondheid en
welzijn. www.mayproosten.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

Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 12 15 62 22 of
077 398 28 96.
Cursus zelfontdekking
Marijke Bonajo, MA Dieptepsychologie
start in jan. cursus ‘’Ontdek jezelf”.
In 4 dagdelen, je kernkwaliteiten,
waarden e.d. ontdekken. Ook mogelijkheid voor indivduele begeleiding.
Zie www.stepinside.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u huishoudelijke hulp?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
Bouquetterie ’t Hofje.
Kerstworkshops. Maak zelf een sfeervol kerststuk. Keuze uit 4 verschillende
workshops op verschillende data.
Start v.a. maandag 8 december.
Meer weten? Tel. 077 464 20 17 of kom
kijken naar de voorbeelden.
Verloren Sleutelkoord met 2 sleutels.
Tekst: lazne libverda. Vrijdag 28
november j.l. verloren in centrum Horst.
Tel. 06 27 54 66 54.
Valise Atelier & Natuur
Kerstworkshops nog enkele plaatsen
vrij. Maak een kerstversiering met heel
veel natuurlijke materialen voor binnen
of buiten, hangend of staand.
Aan jou de keuze. Interesse?
www.valise.nl of 06 12 69 79 35

Verloren op maandagmiddag
24 november 2 sleutels aan hanger
met blauw label, tussen Sevenum cen- Alleenstaande vrouw zoekt in Horst een
huurappartement met balkon. Uw
trum en Jumbo Horsterweg.
reactie graag op mijn mobiel nummer
Tel. 06 82 00 87 10.
06 45 99 22 48.
Te koop kerstbomen ‘Omorika’
in pot, tot 2 meter. € 9,- per stuk.
Tongerlostraat 21 Sevenum

Dag en nacht bereikbaar

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

Leegverkoop 50%.
Wij sluiten 21 december in Horst,
om weer te openen in Meterik 10
januari. Daarom alles 50% korting.
Twedde Kans kringloop Noordsingel 43
Horst. Open wo + do 12-17 vrij 12-20 en
za 10-16 uur 06 21 23 88 89.

T (077) 398 70 99
info@theoarts.com

www.theoarts.com

geboren op
21 november 2014
Dochter van
Yvonne Besouw en
Dajo van Dijk
zusje van Yaron
Meerlosebaan 1
5971 NW Grubbenvorst

Hoera, Bambino bestaat 5 jaar...
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

Te koop: vrijstaande woning. Bekijk
op YouTube: Michelslaan 34 Hegelsom.
Voor info tel. 06 51 09 09 22.
Pasfoto’s en foto-service bij
Stervideotheek - Foto Geurts.
Voor officiële pasfoto’s en visa.
Direct klaar Foto-service, fotoboeken,
foto-fun cadeaus, wenskaarten,
afdrukken op canvas, plexiglas etc.
www.videotheekhorst.nl
Reis Polen Cluster Horst. Wie van onze
vrijwilligers van het Cluster Horst wil
mee naar Polen om samen de wijding
van onze Diaken Marcin mee te vieren
en verder wat dingen te ondernemen in Polen met Kapelaan Mielnik?
077 398 26 16.
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Het Horster Manneken Pis
fontein. “Het maakt het toch al
aantrekkelijke Horst nog een stuk
aantrekkelijker voor haar inwoners
en voor toeristen. Het Lambertusplein
wordt een echt belevingsplein door
deze fontein.” Onder begeleiding
van een hoop ‘oh’s’ en ‘ah’s’ en luid
applaus vanuit het publiek kwam
ook de fontein dan eindelijk in actie.
Spuitend water van soms wel 8 meter
hoog, muziek en licht zorgden samen
voor een show.
Het publiek was duidelijk onder
de indruk van het vernieuwde plein.
“Het is een echte aanwinst voor Horst.
Ontzettend leuk dat het hondje uit het
versje dat iedereen van kinds af aan al
kent, is verwerkt in een standbeeld”,
zeggen Anja en Loek Kleeven uit Horst.
Een echtpaar uit Kronenberg is ook
een kijkje komen nemen. “Een mooie

attractie”, vinden zij. “Het is ook leuk
dat er bij dit plein aan de kinderen
is gedacht, door de voetbaldoeltjes
te plaatsen. Het plein nodigt nu echt
uit om even te gaan zitten op een
bankje en goed rond te kijken.” Een
ander echtpaar uit Swolgen is speciaal
voor de opening naar Horst gekomen.
“Het versje kennen we goed van vroeger. Als iemand het woord ‘Hôrs’ liet
vallen, dan reageerde altijd wel iemand
met die woorden. Met het beeld en de
fontein zal het plein nu wel veel mensen gaan trekken”, menen ze.
Het Centrummanagement laat
weten dat de fontein vanwege de
vorstperiode in principe van december
tot en met februari stil staat, omdat de
apparatuur erg kwetsbaar is. In overleg
met de gemeente wordt gekeken of de
fontein bij zacht weer toch aan kan.

HOF VAN KRONENBERG
Als eerste werd op deze zondag
het nieuwe standbeeld van het hondje
op het plein onthuld, dat gebaseerd
is op het bekende Horster versje
Hedde dôrs?/ Godde naor Hôrs/ Dao
hebbe ze en hundje/Dát pist ów in
’t mundje. Deze tekst staat ook zo op
het bord bij het beeld. Het standbeeld
werd door het Centrummanagement
Horst-centrum aan de gemeenschap
van Horst aangeboden. Jan Nabben

van het Centrummanagement sprak
de toeschouwers toe. “In Horst doen
we dingen samen om ons zo nadrukkelijk mogelijk op de kaart te zetten.
Zo is ook de realisatie van dit beeld en
watertappunt tot stand gekomen. Nu
hebben we hier onze eigen Manneken
Pis, maar dan mooier.” Zangeres Anja
Hoeijmakers zong voor de gelegenheid nog een keer het liedje over het
Horster hondje dat ook in de revue van

2012 ten gehore gebracht werd. Het
refrein, de woorden van het versje,
werd enthousiast meegezongen door
het publiek. De oudste inwoner van het
plein mocht het standbeeld onthullen
en toen de waterstralen uit het hondje
kwamen, was het standbeeld en watertappunt officieel in werking gesteld.
Daarna was het de beurt aan de
fontein. Wethouder Paul Driessen
vertelde het publiek over de nieuwe

Parkeerproblemen
gezondheidscentrum Meerlo
De gebruikers van het medisch centrum in Meerlo zijn bang dat de verhuizing van de prikdienst naar het
gebouw voor nog meer parkeerproblemen gaat zorgen. Nu al komt het regelmatig voor dat patiënten niet
kunnen parkeren bij het medisch centrum.
Met ingang van dinsdag 9
december verhuist de bloedafname
voor Meerlo en Wanssum naar
het medisch centrum in Meerlo.
Dat betekent onder meer
een toename van het aantal
bezoekers die met name in de
wintermaanden voornamelijk
met de auto zullen komen. Of ze
dan ook een parkeerplekje bij het
gezondheidscentrum kunnen vinden,

is dan nog maar de vraag. Volgens de
gebruikers is het geen uitzondering dat
vooral op de piekmomenten dinsdag
en donderdag patiënten verder weg
moeten parkeren. Op deze dagen
zijn namelijk naast de apotheek en
de huisarts ook de andere disciplines
in het gezondheidscentrum. Een
woordvoerder laat weten dat het
probleem van de parkeerplaatsen al
diverse keren bij gemeente Horst aan

de Maas is aangekaart, echter zonder
resultaat. Er zou door hen ook al een
oplossing zijn aangedragen. Achter
het gebouw is een ruimte beschikbaar
waar de medewerkers van het
gezondheidscentrum hun auto zouden
kunnen parkeren.
Een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas laat desgevraagd
weten dat de problemen bekend zijn
en dat er naar wordt gekeken.

Gemeente verandert
dialectnaam pad Horst
Het paadje dat sinds kort de verbinding van de parkeerplaats aan de Rode Kruislocatie en de winkelstraat in
Horst vormt, krijgt de naam Bótterpedje. Het College van B&W van Horst aan de Maas besloot onlangs om de
eerder vastgestelde naam Bôtterpedje toch te vervangen, na opmerkingen van dialectdeskundigen.
De gemeente besloot eerder dit
jaar de steeg Bôtterpedje te noemen, als verwijzing naar de vroegere
melkfabriek van Sef van Eechoud die
in 1893 op de locatie stond. Meteen
kwam echter veel kritiek op de schrijfwijze van de naam. De gemeente
boog zich daarom opnieuw over de
straatnaam.
“De spelling van dit woord in het
dialect blijkt achteraf onjuist”, laat het

College van B&W nu weten. In samenwerking met cluster Communicatie is
de naam opnieuw onderzocht. “In het
boekje É maes inne taes uit 1989
zijn spellingsregels opgenomen voor
het Horster dialect. Uitgaande van
deze spellingsregels dient de nieuwe
straatnaam gespeld te worden als
Bótterpedje.” Om in de toekomst
onduidelijkheid te voorkomen, geeft
de gemeente aan voortaan bij Horster

dialectspelling uit te gaan van dit
boekje.
De gemeente overwoog nog even
om te kiezen voor het Nederlandse
Boterpad, maar vond de dialectversie
in navolging van de dichtbij gelegen
Jan van Tenggats de meest geschikte
oplossing. De gemeente verwacht
dat de straatnaambordjes met de
correcte dialectspelling binnenkort te
bewonderen zijn.

DONDERDAG
11-12-2014
08-01-2015
22-01-2015
05-02-2015
INFO@HOFVANKRONENBERG.NL -077-3903826- WWW.HOFVANKRONENBERG.NL
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www.beejmooren.nl

Groenewoudstraat 1 Horst • T: 077-3980003 • www.beejmooren.nl

-AKTIE

2 +1 GRATIS
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL ACTIE DUURT T/M 11 DECEMBER 2014

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

Reserveer nu
1e kerstdag
Brunchbuﬀet

• Voor alle feesten en partijen
• Aantrekkelijke arrangementen
• Catering op locatie

Noordsingel 75, Horst • 077 398 41 90 • www.delestegeulde.nl
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Binnen 1 dag zorgeloos & zuinig wassen

Doet uw wasmachine raar?
Dan heeft u nù geluk!
Een nieuwe wasmachine bespaart u al snel € 100,- per jaar

WF70F5E5P4W

Trommelinhoud 7 kilo
A+++ energielabel
Zuiniger en stiller wassen door Eco
Bubble technologie
Waterbeveiliging voorkomt lekkage
Kleding blijft langer nieuw door
DiamondDrum trommel
10 jaar motorgarantie
Plan uw was eenvoudig met de
startuitstelfunctie
Keuze uit 15 wasprogramma’s, voor
elke kledingsoort geschikt.

Maxwell garandeert

Voor 17:00 uur besteld,
morgen in huis!

749

NU

579
OP = OP!

Gratis bezorgd en geïnstalleerd, binnen 24 uur!

Vanaf morgen, veel energie besparen, dus geld!

Proefdraaien én een duidelijke instructie!

Vanaf morgen, frisse was, zonder nare luchtjes!

Oude apparaat gratis retour!

100% Laagste Prijsgarantie, ook op MediaMarkt en BCC
U betaalt bij ons altijd de laagste prijs, dat garanderen wij u. Ziet u het product binnen 10 dagen,
in een andere winkel of hun website nog goedkoper, dan betalen wij het prijsverschil direct terug.
Onze prijsgarantie geldt ook op aanbiedingen van bijvoorbeeld MediaMarkt of BCC.
De beste service, daar staan we voor!

Kijk voor specificaties en ons hele assortiment op

www.maxwell.nl
Winkel bij u in de buurt:
Horst Hoofdstraat 25

Actie is geldig t/m woensdag 10 december 2014

1400 TOEREN WASMACHINE

BESTEL DIRECT:
077-3983021 of op
www.maxwell.nl
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winkel&bedrijf 09

Puur Kerst
bij Kaldenbroeck

Open dag
De Bloemerie

Stichting Kaldenbroeck organiseert op zondag 14 december Puur
Kerst. Het kerstevenement duurt van 10.30 tot 17.00 uur en vindt plaats
in Huys Kaldenbroeck in Lottum.

De Bloemerie in Broekhuizenvorst viert zondag 7 december het 20-jarig
bestaan met een open dag. De winkel is dan geopend van 11.00 tot
17.00 uur.

Puur Kerst staat in het teken van
eenvoud en gezelligheid, met veel
kerstbomen, kaarsjes en Limburgse
kerstmuziek. Bezoekers kunnen om
10.30 uur meedoen aan een kerstwandeling. Om 10.30 uur start ook
een sessie kerstmeditatie, begeleid
door Marlien Bongers. Van 12.00 tot

17.00 uur vindt er een kerstmarkt
plaats, waarvan de opbrengst gaat
naar een project in Nepal. Er zijn kleine
handgemaakte cadeautjes te koop,
zoals kerstballen, boomstamtafeltjes,
sieraden van kurk, bamboehorloges en
thee. Bij de kerstkeuken is van alles te
proeven.

Citaverde krijgt prijs
voor jaarverslag
Citaverde College, met onder meer een vestiging in Horst, heeft een
prijs gewonnen voor haar jaarverslag. Uit vijf genomineerde scholen werd
het jaarverslag van Citaverde winnaar in de categorie voortgezet onderwijs.
De prijs werd uitgereikt op
donderdag 27 november tijdens een
bijeenkomst in Zeist. De onafhankelijke jury, onder leiding van voorzitter
Hubert Visser, heeft de verslagen
beoordeeld en de winnaars gekozen op basis van vijftien criteria
waaronder: beleid versus resultaat,
nodigt het verslag uit tot dialoog en
discussie, koppeling tussen financiën en onderwijs en aandacht voor
onderwijskwaliteit. Het jaarverslag

van Citaverde onderscheidde zich
volgens de jury doordat het een zeer
volledig beeld gaf van wat er op de
school gebeurt en het beleid voor
de komende jaren. Om aandacht te
vragen voor het belang voor een
goed jaarverslag werd de verkiezing
voor de achtste keer georganiseerd.
Door een goed jaarverslag te maken
en op de website te plaatsen, bieden
scholen openheid en leggen ze verantwoording af.

Medewerker Clevers
maakt beste kaki-ijs
Tom Mandemakers van Clevers IJs in Grubbenvorst heeft op de Mostra
Del Gelato, een Italiaanse ijsvakbeurs in Longarone, de eerste plaats
behaald voor deelnemers onder de dertig jaar met zijn kaki-ijs.
Meer dan honderd ijsbereiders
streden om de Coppa D’Oro. Opdracht
was ijs te bereiden met de smaak kaki
volgens eigen recept. De kaki is een
exotische vrucht die oorspronkelijk uit
Azië komt. Mandemakers en Clevers
gingen op zoek naar de juiste soort
om tot het perfecte kaki-ijsrecept

Is uw indicatie
ontoereikend
of wilt u als
mantelzorger
ontlast worden?
Kies voor
professionele,
betrouwbare
ondersteuning.
Kies voor:

te komen. Tom Mandemakers van
Clevers IJs werd niet alleen eerste
van de deelnemers onder de dertig
jaar, maar ook zesde in het totaalklassement. Bovendien werd hij de beste
Nederlander. Dit is de eerste keer dat
Clevers IJs in Longarone meedoet aan
deze wedstrijd.

Eigenaresse Miriam Derikx vertelt
dat ze als jong meisje al helemaal gek
op bloemen was. “Ik had toen thuis
al een eigen bloementuin. Ooit een
eigen bloemenwinkel beginnen was
een droomwens die ik heb kunnen
realiseren. Twintig jaar geleden hebben
we een oude schuur tot bloemenwinkel
verbouwd en ik heb er nooit spijt van
gehad dat ik deze stap heb gezet. Ik
ben er trots op dat ik zo’n goedlopende
bloemenwinkel kan runnen in een klein
dorp als Broekhuizenvorst. Het is niet
altijd makkelijk om dit met het sociale
leven te combineren, maar dat is een
keuze die je maakt.

Reserveer snel voor de laatste dagen van het jaar

Cateringservice
Jolanda Pouwels

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

Wie kookt er
met kerst?
Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

www.zorgbij.com

Met bloemen kan ik op heel
veel manieren betekenisvol
zijn voor mensen. Bij vreugde,
verdriet, speciale momenten en
gebeurtenissen. Elk boeket of
bloemstuk vertolkt een emotie en is
verbonden met mensen. Persoonlijk
contact met de klanten vind ik
daarom heel belangrijk.”
Tot 8 december kunnen kinderen
een kleurplaat inleveren die ze
kunnen downloaden vanaf de site
van de winkel. Ieder kind kan op de
tekening aangeven wie volgens hem
een mooi boeket verdient. Er worden
uiteindelijk drie boeketten verloot.

Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

Starter
in de Regio
Bedrijf
Zorgbij
Eigenaar Gerty Berns en
Nelly Seuren
Adres
Lottumseweg 60B
Plaats
Grubbenvorst
Telefoon 06 55 20 27 66
E-mail
info@zorgbij.com
Website www.zorgbij.com
Sector
Zorg
Start
mei 2014
Activiteiten
Door de hervormingen in de
zorg neemt het aantal mensen dat
in een instelling wordt verzorgd
versneld af, terwijl de behoefte
aan zorg aan huis versneld groeit.
Ouderen dienen langer thuis te
blijven wonen. Daarnaast is er de
vergrijzing: het aantal 80-plussers
verdubbelt de komende tien jaar
van 650.000 naar 1,3 miljoen.
Door deze ontwikkelingen
ontstaat een enorm verschil
tussen vraag en aanbod van zorg.
Recent opgerichte onderneming
Zorgbij speelt op deze ontwikkeling in. Zij overlegt met de klant
en inventariseert zijn wensen.
Daarnaast kijkt Zorgbij welke
maatschappelijke ontwikkelingen
plaatsvinden en inventariseert ze
of mensen kunnen aansluiten bij
gezamelijke trajecten in de wijk.
Zij begeleiden dit proces ook,
indien gewenst. Deze ondersteuning kan incidenteel maar ook
structureel zijn. Denk bijvoorbeeld
aan boodschappen doen, maaltijden bereiden, ondersteunen om
eenzaamheid te verkleinen,
ziekenhuisbezoek of het ordenen
van administratie. Ook het
organiseren van groepsactiviteiten kan tot de mogelijkheden
behoren. Alle vragen zijn
bespreekbaar.
Doelgroep
Zorgbij is een onderneming
die zich richt op begeleiding en
ondersteuning waar geen of
ontoereikende indicatie voor
verleend wordt. Hierbij kan
gedacht worden aan begeleiding
van volwassenen en ouderen in
het dagelijkse leven, maar ook
het ondersteunen en ontlasten
van mantelzorgers.
Onderscheidend vermogen
Eigenaressen Nelly Seuren
(54) en Gerty Berns (50) hebben
jarenlange werkervaring in het
verlenen van zorg op verschillende gebieden en zijn gediplomeerde begeleiders. Vanuit hun
werk zijn zij in staat om signalen
te herkennen die betrekking
hebben op het somatische, psychische en maatschappelijke vlak. Ze
hebben de expertise in huis om te
observeren, signaleren en
desgewenst te rapporteren.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan professionele
terugkoppeling naar de zorginstelling en evtueel familieleden,
na een consult aan de (huis)arts.
Zij blijven op de hoogte van
maatschappelijke ontwikkelingen
die in gemeentes plaatsvinden.
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Voorrondes bekend

Drie lokale bands
naar Nu of Nooit
Drie muziekcollectieven uit Horst aan de Maas zijn dit jaar doorgedrongen tot de voorrondes van popwedstrijd Nu of Nooit. The
Anaesthetics, Joep en De Heren Van en No Man’s Valley strijden op
zaterdag 3 januari op poppodium Grenswerk in Venlo om een plaats in de
finale op 21 februari.
De alternatieve rockband The
Anaesthetics uit Horst aan de Maas
bracht onlangs haar eerste EP uit en
presenteerde op hetzelfde podium
waar ze over een maand voor een
kritische jury mogen spelen. De
Horster band No Man’s Valley bracht
dit voorjaar hun tweede EP ’…And
Four Other Songs’ uit en ging daarna
in rap tempo door met haar nieuwe
single The Wolves Are Coming.
Muzikant Joep van Wegberg was
afgelopen jaar vooral veel in het
nieuws vanwege zijn betrokkenheid
bij popcollectief De Muzikantine in

Mona pudding

Alle soorten beker 450-750 ml

25% korting
1,22 – 1,99 0,92 – 1,49

Derde Doedag Dendron
College
Het Dendron College in Horst heeft op vrijdag 28 november de derde editie van de Doedag Techniek en Zorg
gehouden. In totaal kwamen er ongeveer 500 leerlingen uit groep 8 uit de regio naar de middelbare school om
kennis te maken met de zorg, de techniek en de middelbare school.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Horst. Hij staat met De Heren Van op
het podium tijdens de Nu-of Nooit
wedstrijd.
Nu of Nooit is een provinciale
popwedstrijd en wordt georganiseerd
door Stichting Popmuziek Limburg.
Verspreid over vijf voorrondes strijden
25 acts voor een plek in de finale.
Daar wordt bepaald welke deelnemer zich een jaar lang de meest
veelbelovende popact van Limburg
mag noemen en het Pinkpop festival mag openen. In 2013 was die
eer nog aan Christopher Green uit
Broekhuizenvorst.

Superdeals:
Coca-Cola

Alle soorten
pak met 4 flessen à 1,5 liter
6,96

5,49

Geldig van wo 3 dec t/m di 9 dec 2014

Puzzels en spellen actie
tot 13 dec!

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Janssen Distribution Services BV is uitgegroeid tot een
service center voor een wereldwijde klantenkring. Naast
logistieke activiteiten worden er ook diensten geleverd op
het gebied van assemblage en customer service. Het team
van 325 medewerkers reageert snel op markt- en klantbehoeften. Er worden continue nieuwe diensten ontwikkeld
waarbij gebruik wordt gemaakt van de moderne technologie.

Geen wachtrijen voor de leukste
spellen, maar allemaal tegelijkertijd
aan de slag. Leerlingen konden op een
speelse wijze ervaren en zien welke
kansen er liggen in de sectoren techniek en zorg en welzijn. Terwijl er in het
ene lokaal een bewegende spin werd
geknutseld, werden er in het andere
lokaal complete make-overs uitgevoerd
en cupcakes versierd. De jeugd kon
in de gymzaal een wedstrijd rolstoel
basketbal spelen en in de techniek
lokalen een eigen naamplaatje lassen.
Peter Francken van het Dendron
College legt uit: “De leerlingen komen

van Arcen tot aan Kronenberg. Eigenlijk
uit heel Noord-Limburg. Er zijn genoeg
activiteiten opgezet, zodat niemand in
de rij hoeft te staan. Daarnaast hebben
we als school ook de samenwerking
met bedrijven opgezocht. De leerlingen
die hier worden opgeleid, zijn tenslotte
ook de toekomstige werknemers van
de bedrijven hier uit de regio. Voor de
leerlingen die normaalgesproken les
krijgen in de zorg- en technieklokalen,
is het ook een leuke dag. Zij mogen
de leerlingen uit groep 8 namelijk
begeleiden.”
Ondertussen wordt er druk door

gewerkt in de bouwlokalen en bouwen
leerlingen een eigen steiger. Dan is
het tijd voor de middagpauze. Terwijl
de een begint te spelen met zijn eigen
gemaakte spin, begint een ander
haar stukje cake op te eten. Ook zijn
er leerlingen, die eigenlijk niet willen
stoppen. De laatste pan moet nog op
het dak gelegd worden en dan is het
echt afgelopen. Francken: “Alles moet
vandaag voor iedereen leuk en goed
geregeld zijn. De leerlingen zijn ijverig
bezig en ik heb nog niemand horen klagen. Het is een geheel verzorgde dag,
zoals het hoort.”

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

Momenteel hebben we

diverse vacatures
Voor het volledige overzicht zie:

www.janssen1877.com

TE Koop: Kerstbomen
Jac Cox
Molengatweg 8
5961 PA Horst

MAX,€23

077-3985216
06-10068489
Van 09:00 tot 20:00

4.187 euro voor Movember Horst
Movember Horst heeft tot nog toe 4.187 euro opgeleverd. In totaal 35 ‘snorren’ namen deel aan deze
actie voor het goede doelen. Zaterdag 29 november werden de deelnemers van hun gezichtsbeharing
bevrijd. De gehele maand november lieten de mannen hun snor en of baard staan voor het goede doel.
Hiermee vragen zij aandacht voor de gezondheid van de man en werd geld opgehaald voor onder andere
onderzoek naar prostaatkanker. Ook enkele prominente inwoners van Horst aan de Maas, waaronder
burgemeester Kees van Rooij, lieten hun snor staan. Het veilen van de snor van de burgemeester leverde
750 euro op. Landelijk gezien staat Movember Horst op de 18e plaats.
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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:
Woonplaats:
School:

Guusje van Zadelhoff
12 jaar
Melderslo
Citaverde College

Waar ben je trots op?
Ik ben er trots op dat ik vrienden en
vriendinnen heb. Met hen hoef ik me
nooit te vervelen en heb ik altijd wat
te doen. Ik kan ook altijd bij ze terecht
als er iets aan de hand is. Ik ben erg blij
met ze en wil ze niet meer kwijt.
Welke herinnering bezorgt
je kippenvel?
De gedachte aan mijn neef die overleden is. Dit bezorgt me kippenvel omdat
ik vroeger heel veel met hem deed.
Mijn neef is overleden aan kanker. Dit
is een jaar en elf maanden geleden
gebeurd en ik mis hem nog steeds heel
erg!
Wat zou je nog willen doen
in je leven?

Ik zou heel graag eens willen skydiven.
Het ziet er altijd heel erg leuk uit, dus
daarom lijkt het mij ook leuk om te
doen.
Wat is je favoriete moment
in de week?
Mijn favoriete moment van de week is
iedere avond wanneer ik naar bed kan.
Ik ga meestal rond 21.30 uur naar bed.
Wanneer ik in bed lig, heb ik namelijk
helemaal rust van mezelf. Ik denk de
hele dag erg veel na en in bed hoef ik
nergens meer aan te denken. Dan kan ik
gewoon lekker slapen.
Ik kan niet zonder …
Mijn mobiel. Wanneer ik mijn vrienden
mis, kan ik ze nog spreken via de app.
Als ik zonder mijn mobiel zou moeten,
zou dit niet kunnen en zou ik ook zonder
mijn vrienden en vriendinnen moeten,
wat ik absoluut niet kan. Ik bel eigenlijk
nooit met mijn vrienden en vriendinnen,
maar whatsapp altijd met ze.

aan Guusje
van Zadelhoff

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou heel graag naar New York willen.
Hier ben ik nog nooit geweest en het
is een hele grote stad. Ik zou vooral
naar New York willen omdat ze er
leuke kleren hebben en je er goed kunt
winkelen.
Wat deed je als kind het liefst?
Ik speelde het liefst buiten met andere
kinderen. We deden dan altijd spelletjes
of gingen met z’n allen voetballen. Ik
speelde altijd met vrienden en vriendinnen van dezelfde leeftijd en ook op
school speelden we veel buiten. Vroeger
speelde ik iedere middag buiten, tegenwoordig ben ik nog graag buiten, maar
gaat het alleen als mijn huiswerk af is.
Waar geef jij je laatste 50 euro
aan uit?
Dit zou zeker aan kleren zijn. Wanneer
ik geen kleren kan kopen, moet ik
naakt over straat lopen. Ik zou dan een

tregging met een leuk topje en hemdje
kopen, dit draag ik nu ook altijd.
Hoe wil je graag gezien worden?
Ik wil graag dat iedereen me aardig
vindt en ziet dat ik sportief ben. Ik doe
aan korfbal hier in Melderslo bij De
Merels. Een keer in de week train ik
en een keer in de week speel ik een
wedstrijd. Ik speel in de C2. Ik denk wel
dat anderen me zien zoals ik graag wil
dat ze me zien.
Wat is jouw belangrijkste goede daad
geweest?
De ketting op de fiets leggen van
andere jongens, die dat zelf niet kunnen. Dit heb ik al best vaak gedaan. Zelf
heb ik het geleerd door het gewoon te
doen. De ketting leg ik er dan op en als
hij er half op zit, draai ik aan de trappers
en dan zit hij er weer goed op en kun je
verder fietsen.
Wat zou je willen veranderen aan
jezelf?
Ik zou graag mijn hangend oog
veranderen. Ik vind namelijk dat het
er niet uit ziet. Ik heb mijn hele leven
al een hangend oog en vind dit erg
vervelend.
Wat vinden anderen van jou?
Anderen vinden me vaak erg aardig.
Gevoel of verstand?
Gevoel, omdat dat bij mij past. Ik handel
zelf ook altijd vanuit mijn gevoel en niet
vanuit mijn verstand.
Aantrekkelijk of intelligent?
Intelligent. Wanneer ik dan later een
baan heb en iets uit moet rekenen, lukt
dat ook. En dan kan ik ook een goede
baan krijgen, omdat ik slim ben. Daar
heb je meer aan dan om er bijvoorbeeld
goed uit te zien.
Zonsopgang of zonsondergang?
Zonsopgang, want met de zonsopgang kan ik een nieuwe dag beginnen. Op een nieuwe dag kan dan mijn
vrienden en vriendinnen weer kan zien.
Ik doe heel veel met mijn vrienden en
vriendinnen en zie ze bijna elke dag.

AUTO ACCU’S
VANAF € 39,-

WWW.STERACCU.NL
2 JA AR
TIE
GARAN

DE GOEDKOOPSTE UIT DE REGIO

DAGELIJKS IN HORST AF TE HALEN

OP AFSPRAAK 06 19 20 81 96

KERSTBOMEN
Nordmann (uit Denemarken)
Omorika
Miniboompje

In pot of gezaagd
vanaf E 9,50

kerstgroen / takken
Overdekte verkoop
dagelijks geopend van 9.00 t/m 20.00 uur,
zondags van 10.00 t/m 15.00 uur.

Hay Cox, Molengatweg 4 Horst
Tel. 077-3982922, 06-54306964

Ook bereikbaar via Veldoostenrijk-Schengweg

Emancipatie
Afgelopen donderdag was
het dan eindelijk zover. Voor het
eerst in de geschiedenis
plaatste het Nederlandse team
zich voor het WK vrouwenvoetbal. Onze Horster Dominique
Janssen zit ook in de selectie.
Gebleken is dat voetbal de
sterkste opkomende vrouwensport is: emancipatie!
Ook al zit ik zelf niet op
voetbal, het fascineert me toch.
Oké nee, op zondagavond zit ik
verplicht met drie mannen aan de
buis ‘gekluisterd’ de eredivisie te
kijken, mokkend en blèrend dat
ik het saai vind. Maar als dan
alweer iemand een schwalbe
maakt, denk ik ‘man, wat stellen
zij zich aan.’ (Qua acteren zou ik
er nog best wat van kunnen
leren.) Wanneer ik vervolgens
een opmerking maak over
waarom er die avond eigenlijk
geen vrouwenwedstrijden
vertoond worden, word ik
vierkant uitgelachen. “Die kunnen
niet voetballen.” Uh hallo? Het
Nederlandse vrouwenteam gaat
naar het WK in Canada (lekker
puh, jongens).
Toch vraag ik me af, hoe gaat
dat worden? Stel je voor dat zich
overal in het stadion vrouwen
bevinden. Zouden er dan ook
vrouwelijke hooligans zijn? Laatst
las ik een tekstje over hooligans
tijdens een ó zo interessante les
Duits (waarbij de leraar trouwens
totaal uit de bocht vloog, iets
over “wanneer je een bushokje
vernielt, moet je het land uit”). In
deze tekst las ik dat er voor elk
WK maatregelen worden genomen om ‘hooligan-gedrag’ te
voorkomen. Maar hoe wil je aan
elkaars haren vastgrijpende
vrouwen van elkaar losmaken?
Succes!
Dat vrouwen sinds zeven jaar
een eigen WK hebben, is een
vorm van emancipatie. Toch vraag
ik me af of het wel écht een
wereldkampioenschap wordt, als
landen zoals Turkije een andere
mening hebben over emancipatie
dan wij in Nederland. Natuurlijk
heeft ieder land een eigen
cultuur. Prima. Maar nota bene op
een congres over Vrouwen en
Rechten durft de premier van
Turkije te zeggen “dat vrouwen
niet het werk kunnen doen dat
mannen doen. Mannen en
vrouwen zijn niet gelijk.” Tof dat
die man een mening heeft, maar
niet zo’n lekkere timing dit.
In het woord emancipatie zit
toch nog het woord man verborgen. Iets minder feministisch dan
ik gewild zou hebben.
Liefs,
Anne

12

en zo

04
12

GEPLUKT Lies Rops

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.

dan heb ik dat ook.” Ze vertelt dat ze
vroeger ’s ochtends met de andere
kinderen vader achter bij de boerderij
ging helpen. “We deden alles samen.
Later ben ik ook met mijn zus de
opleiding gezinsverzorger gaan volgen.
Dat is denk ik allemaal het gevolg van
mijn jeugd. Ik ben altijd een zorgzaam
type gebleven”, vertelt ze verder.

Genieten
van de stilte

Ze is zorgzaam, praktijkgericht en graag bezig. In haar dorp heeft ze genoeg te doen. Zo is ze afgelopen jaar
druk geweest met de verbouwing van onder andere het dak bij gemeenschapshuis De Smêlentôs in Evertsoord.
Het liefst blijft ze dan ook nog jaren wonen in het dorpje dat haar hart heeft gestolen. Deze week wordt
Lies Rops (56) uit Evertsoord geplukt.
Lies voelt zich een rasechte
Evertsoordse. “Ik ben hier geboren
en getogen. M’n vader en moeder
hadden een boerderij en zes kinderen.
M’n jeugd was best heftig. Ik was een
puber toen m’n moeder stierf en daarvoor waren er in ons gezin ook al twee
kinderen overleden. Eén is verongelukt
en de ander stierf aan een longontsteking. In die tijd moest ik als puber stoer

In 1981 trouwde Lies met haar
man Jos (56), ook uit Evertsoord, en
verhuisden ze voor zijn werk naar
Neer. “We hebben negen jaar in Neer
gewoond, maar Evertsoord bleef
trekken. We zijn toen weer terug
verhuisd.” In 2011 werden voor hen de
laatste asperges gestoken, want het
aspergebedrijf dat Jos en Lies 22 jaar
samen hadden, moest noodgedwongen
stoppen, omdat de Peel natter moest
worden en dat ging niet samen met
het verbouwen van asperges.
Nu werkt Lies bij een
groepsaccommodatie van de
Paasheuvelgroep. “Dat zorgen voor
anderen, dat blijft mijn ding”, vindt
ze. Samen met haar man heeft ze drie
kinderen groot gebracht. “De oudste
heet Thijs en hij is 28 jaar. De middelste
is Karin (26) en de jongste heet Hans.
Hij is 21 jaar”, vertelt de trotse moeder.
In de weekenden is ze vaak langs de

lijn van het voetbalveld te vinden. “Of
m’n kinderen nu spelen of niet”, lacht
ze. “Bij SV Kronenberg sta ik ook vaker
gewoon te kijken.”
Na tientallen jaren is Lies
helemaal honkvast. Ze doet
vrijwilligerswerk bij gemeenschapshuis
De Smelentos in Evertsoord, zit bij de
volleybalvereniging in Kronenberg
en wandelt vaker door de omgeving.
“Ik kan hier gewoon echt genieten”,
zegt ze. “Rondom het huis kan ik zo
ver kijken als ik wil en de Mariapeel is
natuurlijk ook erg mooi. Als ik vroeger
op de aspergeplak stond en de zon had
zien op komen, kon ik enorm genieten
van de stilte. Als de wind goed stond,
hoorde ik zelfs de trein.”

Oud worden in
Evertsoord
Lies weet het echt helemaal zeker.
Als het kan, wil ze hier in Evertsoord
oud worden. “Er is hier altijd genoeg
te doen, dus ik hoef niet stil te zitten.
Daar kan ik ook niet tegen”, lacht ze.
“Weet je, ik zie wel waar het schip
strandt”, zegt ze. “Tegenwoordig is
toch niets meer zeker. Je baan niet, je
gezondheid niet. Zolang het goed gaat
met mijn familie en m’n gezin en ik
voor iedereen kan zorgen, ben ik heel
tevreden. Dan zal ik als ik de kans krijg
om hier oud te worden, dat ook zeker
doen.”

zijn, maar het heeft me wel voor de
rest van mijn leven getekend. Ik was
daardoor ook al heel jong zelfstandig”,
vertelt ze.

Zorgzaam type
Door haar heftige jeugd hecht ze nu
veel waarde aan haar familie. “Ik ben
altijd heel zorgzaam geweest en zeg
altijd, als anderen het goed hebben,

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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VOOR DEZE W

Tam konijnenbout
Konijnenbout kant en klaar
Hazenpeper uit eigen keuken
Hertenpoulet kant en klaar

hele kilo

€ 8,00

per stuk

€ 3,50

500 gram € 7,95
500 gram € 7,95

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

schoonmaak
nieuwbouw
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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Wat
zeg je?

Hou je het lokale nieuws in de gaten?

‘Ik vind het belangrijk om
op de hoogte te blijven’

Nieuws uit Horst aan de Maas is 24 uur per dag beschikbaar, onder meer via internet, radio en
sociale media. Gedrukte media blijven echter verreweg het populairst als het gaat om op de
hoogte te blijven van het nieuws. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
in het lokale nieuws. Een ruime meerWat heeft de gemeente besloderheid, 87 procent, van de inwoners
ten over de parkeerplekken, waar is
geeft aan het lokale nieuws onder
de brandweer met loeiende sirenes
meer via nieuwsheen gereden
‘Wij lezen de HALLO
bladen te volgen.
en wie heeft er
en de Trompetter helemaal’
Naast nieuwseen Koninklijke
Onderscheiding
‘Jammer dat de kern Horst bladen, zijn ook
website (57 progekregen? Lokaal
geen eigen nieuwsblad
cent), sociale
nieuws waarvan
meer heeft’
media (44 procent)
we graag op de
en lokale televisie
hoogte worden
‘Ik bezoek dagelijks
(40 procent) popugehouden. Ruim
de site van HALLO’
laire nieuwsbrondrie kwart van de
inwoners, 77 procent, zegt dat zij altijd nen. De nieuwsbladen scoren in alle
leeftijdscategorieën het hoogst. Uit het
het lokale nieuws in de gaten houdt.
Iets minder dan een kwart, 22 procent, onderzoek blijkt verder dat 89 procent
van de inwoners van 65 jaar en ouder
geeft aan dat soms te doen en één
procent zegt niet geïnteresseerd te zijn altijd het lokale nieuws bijhoudt, elf

Soms
22%

procent geeft
aan dit soms
te doen. Deze
categorie haalt
het nieuws
voornamelijk uit
nieuwsbladen en
van de lokale radio
en televisie. Sociale
media scoort voornamelijk hoog bij mensen onder de
veertig. Daar maakt 65 procent gebruik
van als het gaat om nieuwsgaring. Hun
interesse in lokale radio en televisie
is daarentegen een stuk minder. Daar
maakt respectievelijk 17 en 20 procent
gebruik van. Elk dorp in Horst aan de
Maas, met uitzondering van Horst,

heeft een eigen lokaal
blad. Voornamelijk
in de kleine
kernen zoals
Broekhuizen
zijn dit goed
gelezen bladen. Een blad
voor de kern
Horst wordt
door sommigen
wel gemist. Zij
zouden nog graag een
lokaal dorpsblad zien waar
het verenigingsnieuws uit Horst in
opgenomen wordt.

Nee
1%

Altijd
77%

Voor meer resultaten of aanmelden voor de volgende enquête, kijk
op www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

SOS Meerlo Wanssum
bouwt een
speciale
school voor
dove kinderen
in het dorpje
Jiboro (Gambia)
Helpt u mee?

Een streekpakket,
leuk cadeau!

Bankrekening: 13.25.91.189

Pret
ng
voor jod
en ou

www.sos-meerlowanssum.nl

Bespreking Poll week 47

Honden mogen overal loslopen
Ongeveer een op de tien stemmers was het eens met onze poll van twee
weken geleden, Honden mogen overal loslopen. Daarentegen was 89 procent
het niet eens met de stelling: zij vinden dat het loslopen van honden hoe dan
ook beperkt dient te worden. Aanleiding voor de stelling was de hondenloslooproute die Staatsbosbeheer onlangs opende in de Schadijkse Bossen tussen
Meterik en America.
Christien Thijssen uit Horst was duidelijk: “Natuurlijk mogen honden niet
zondermeer overal loslopen. Veiligheid staat voorop, voor hond én omgeving.
Ik wandel geregeld met een nog jonge hond. Zo’n beest moet getraind worden
om goed te leren luisteren en daar hoort aan de lijn lopen én soms loslopen bij.
Ik probeer altijd te anticiperen op wat er om me heen gebeurt en schat ik in
dat de hond het nog niet kan, dan lijn ik hem aan. Dat lukt dan nog niet altijd

meteen en ik zou wensen dat mensen daar begrip voor hebben. Het bos is van
ons allemaal, van wandelaars met en zonder hond. Met een beetje begrip moet
dat lukken met elkaar.”
Frank uit Horst vindt het geen argument dat je honden aan moet lijnen
omdat andere mensen er bang voor zijn. “Ik heb last van hoogtevrees, maar
ik moet wel soms voor mijn werk op 10 hoog in een flat zijn. Ik loop niet echt
fluitend langs de reling maar daar zal ik mee moeten leven. Met andere woorden: iemand zijn angst moet niet de beperking van een ander worden.” Anita
Wagenaar uit Horst hoopt dat er meer van zulke paden komen. “Volgens mij is
het ruiterterrein aan de Kasteelse Bossen buiten de bebouwde kom en mag je
daar je hond los laten lopen. Zelf ga ik daar regelmatig heen om een balletje te
gooien en mijn hond te laten rennen.”

Ik wil dit jaar een echte winter
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Deze week is de metrologische winter gestart. Tijd om de mutsen en handschoenen weer tevoorschijn te halen en misschien zelfs wel de schaatsen. Vorig
jaar hadden we een vrij zachte winter, geen sneeuw en bijna geen vorst, terwijl
we de jaren daarvoor juist voor Nederlandse begrippen zeer strenge winters hadden. Er was zelfs sprake van een Elfstentocht, al ging die uiteindelijk niet door.
Voor sommigen is zo’n zachte winter een droom die uitkomt. ’s Ochtends
geen ramen krabben, geen bevroren tenen en vingers en geen sneeuwruimen.

Natuurlijk mag het best een beetje koud worden, maar zo’n kleine ijstijd zoals we
enkele jaren geleden hadden, dat hoeft nou ook weer niet.
Aan de andere kant hoort zo’n echte winter nu eenmaal bij Nederland.
We hebben niet voor niets vier seizoenen. Het is toch niets aan wanneer de lente
op de herfst lijkt en ’s winter de temperatuur niet één keer onder het vriespunt
komt? Nee, een echte winter met vriesdagen en meters sneeuw, dat hoort er nu
eenmaal bij. Ik wil dit jaar een echte winter. Wat vindt u?

ook
Hollandse
kneuterigheid
Gure avonden zoals nu
bracht ik jarenlang het liefst
door bij mijn opa en oma.
Oma’s pannenkoeken, een
spelletje Rummikub en een
aflevering van Lingo. Met een
kopje thee en een koekje in de
hand deden we ieder een gooi
naar het te raden woord. “We
zullen er een keertje bij zijn”,
zeiden we.
Toen ik onlangs de mogelijkheid kreeg om een van de
laatste uitzendingen bij te
wonen als klapvee, was ik
natuurlijk extatisch. Ook oma
stond te popelen, later begreep
ik pas dat zij meende dat we
achter de desk plaats zouden
nemen. Samen met mijn zusje
maakten we de lange tocht naar
het Mediapark in Hilversum.
Daar aangekomen verwezen
geplastificeerde A4’tjes ons naar
studio 31. We kwamen van het
ene in het andere stoffige decor
terecht. Uiteindelijk belandden
we bij een vrouw met tandpastaglimlach die niet zou misstaan
in een Tel Sell-reclame. “En,
hebben jullie er zin in?!!! Oh,
jullie komen he-le-maal uit
Limburg?!!! Nou, pak dan maar
een heerlijk kopje koffie of
thee!!!” Ik kreeg mijn bakkie
pleur niet weg. De chocolade van
oma was wel lekker. Ietwat na
het afgesproken tijdstip werden
we naar de opnamestudio
geleid. Een hyperenthousiaste
medewerker leerde ons de kunst
van het klappen en juichen.
Ondertussen nam de cameraman
close-ups van het nietsvermoedende publiek. Ik werd er
ongemakkelijk van. De vier
kandidaten maakten hun entree.
Oma wist te vertellen absoluut
niet zenuwachtig te zijn, mocht
zij daar staan. Tenslotte maakten
ook Lucille en JP, ietwat gezet en
kalend, hun opkomst. Lucille was
een beetje raar. Ze wierp
Lingo-ballen voor zich uit waarop
de hyperenthousiaste medewerker er als een hondje achteraan
ging. Ook greep ze zijn hand
meermaals vast om deze
vervolgens niet los te laten.
Gelukkig konden de opnames al
snel van start gaan. Ik zal de
falende high five van mijn zusje
en het handmatig bijvullen van
de ballenbak met een gevulde
plastic emmer niet snel vergeten. Soms is die Hollandse
kneuterigheid wel lekker.
Cleo
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 48) > Gezamenlijk energie besparen is handiger > eens 74% oneens 26%

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
04 december 2014
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie bezwaarschriften
en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 9 december
2014 bij elkaar voor een hoorzitting.
18.30 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift gericht
tegen het besluit verlenen omgevingsvergunning voor oprichten gebouw voor huisvesting van
arbeidsmigranten aan Dijkerheideweg 16 t/m 16c.

De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzittingen
vinden plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. A. Schatorje-Linders,
tel. 077 - 477 97 77.

Werkzaamheden Maasoever
Broekhuizerweerd
in de periode december-januari vinden
snoeiwerkzaamheden plaats op de oever in
de Broekhuizerweerd bij Broekhuizen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van
Rijkswaterstaat.

Op 15 januari is er een informatiebijeenkomst
over de werkzaamheden in Café de Hertog Jan
Proeverij in Arcen. Kijk voor meer informatie
over de werkzaamheden en de informatiebijeenkomst op www.horstaandemaas.nl.

Werkzaamheden riolering

In de periode van 1 december 2014 t/m 16 januari 2015 vinden er werkzaamheden plaats aan
het riool op diverse plaatsen in de kern Grubbenvorst. De werkzaamheden bestaan uit het repareren van leidingen van binnenuit en het renoveren van rioolputten.
Mogelijke overlast
De werkzaamheden kunnen enige overlast opleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkeersoverlast of het niet kunnen gebruiken van het
riool. De aannemer zal de direct aanwonenden
nog nader informeren via een bewonersbrief.

Meer informatie
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de
ﬁrma M.J. Oomen. Voor meer informatie over de
werkzaamheden kunt u terecht bij de uitvoerder
dhr. W. Teunissen, 06 – 41 89 27 73.

Gemeente eerder gesloten op Pakjesavond
Het gemeentehuis is op 5 december vanaf 16.00 uur gesloten
in verband met Pakjesavond.

Parkeerplaatsen Rode Kruisplein
Sinds afgelopen weekend is de nieuwe parkeerplaats aan het Rode Kruisplein (voormalige Rode
Kruislocatie) in gebruik genomen. Op deze parkeerplaats kunnen ongeveer 53 auto’s vrij parkeren
(dus zonder blauwe kaart)

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
Hoebertweg 15
Laagheideweg 11
Midden Peelweg 8
Grubbenvorst
Kerkstraat 16
Horst
Wilhelminaplein 6

Horst aan de Maas
Kennisgeving aangaan overeenkomst
over grondexploitatie plangebied
Trade Port Noord gemeente Venlo en
gemeente Horst aan de Maas
Lottum
Zandterweg 15
Hoofdstraat 38

Meerlo
Tienrayseweg 26
Melderslo
Jaegerweg 20
Daniëlweg 16
Sevenum
De Hees 6
Tongerlostraat 18

Ondersteuning en zorg in 2015
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning aan inwoners
van Horst aan de Maas die: een beperking hebben; een beroep doen op jeugdzorg; ondersteuning bij werk & inkomen nodig hebben. Vanuit de gemeente houden wij u op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen en wat die voor u betekenen. Op deze plek lichten we elke
week kort een onderwerp toe. Deze week: de Participatiewet.
De nieuwe WMO
Het vraagverhelderingsgesprek
Verslag over de bijeenkomsten
van de gebiedsteams
Veranderingen in de Jeugdzorg
Centrum Jeug en Gezin
Participatiewet
Team Werk & inkomen
Speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Sociale werkvoorzieningen
Wat is dat, de nieuwe Participatiewet?
De Participatiewet is een samenvoeging
van alle regelingen voor mensen die niet
op eigen kracht aan werk komen. Dit zijn
de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet
sociale werkvoorziening (Wsw) en Wajong
(jonge mensen met een beperking die
(deels) kunnen werken). Met de nieuwe
Participatiewet worden gemeenten verantwoordelijk voor mensen die wel kunnen
werken, maar die het zonder steuntje in de
rug niet redden op de arbeidsmarkt.
We willen zoveel mogelijk mensen met
en zonder arbeidsbeperking aan de slag
helpen. Wie kan werken, krijgt daarvoor
de kans. We kijken daarbij vooral naar wat
iemand nog wél kan. Is werk niet haalbaar?
Dan bekijken we hoe deze inwoner op
een andere manier kan meedoen in onze
gemeenschap.

Hoe gaan we de dat aanpakken?
Samen met de Noord-Limburgse gemeenten, het UWV en de WSW-bedrijven werken
we aan een arbeidsmarkt waar plek is voor
iedereen. Lukt het iemand niet om zelf een
baan te vinden, dan proberen we mensen
met een arbeidsbeperking of met afstand tot
de arbeidsmarkt met ondersteuning te plaatsen bij reguliere werkgevers. We betrekken
werkgevers zo snel mogelijk bij het plaatsen
van werkzoekenden. Mensen die niet bij
reguliere werkgevers kunnen werken, bieden
we vrijwillig werk, (arbeidsmatige) dagbesteding of werk in een beschermde omgeving.
De Participatiewet voeren we uit met behulp
van een aantal instrumenten zoals loonkostensubsidie en garantiebanen. Ook werken
we aan het ontwikkelen van een regionaal
werkbedrijf dat zorgt voor de banen voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Wilt u meer informatie?
U kunt daarvoor terecht op onze website:
www.horstaandemaas.nl. Daar treft u een lijst
aan met veel gestelde vragen en antwoorden.
Mocht u daar niet de informatie aantreffen die
u zoekt, dan kunt u contact opnemen met de
gemeente via 077 - 477 97 77, maandag tot
en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Volgende week vertellen we u meer over het
Team Werk & Inkomen.

“Alle kinderen mogen meedoen!”
Leergeld Horst aan de Maas heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen
uit gezinnen met minimale ﬁnanciële middelen.
Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd
van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen
aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale
vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk
ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze
kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien
voorkomen dat de maatschappij er later duur
"leergeld" voor gaat betalen. Het motto van
Leergeld is: ‘Alle kinderen mogen meedoen,
want nu meedoen is straks meetellen’. De lange
termijn ambitie van Leergeld is dat alle kinderen
kunnen meedoen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld

meegaan op schoolreis, gaan sporten of
ze krijgen muziekles.
Ook kunnen we een
(tweedehands) ﬁets
of computer regelen
als een kind die niet
heeft. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen.
Wilt u meer over Leergeld weten en hoe u in
aanmerking kunt komen, kijk dan op de website
www.leergeldhorstaandemaas.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Vragen SP over bibliotheek Sevenum
De SP-fractie in de gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft vragen
gesteld aan het College van B&W over de openstelling van de vroegere
bibliotheek aan de Mgr. Evertsstraat in Sevenum, die eerder als gevolg van
bezuinigingen is gesloten.
Onlangs stelde wethouder Op de
Laak tijdens een bijeenkomst, dat de
bibliotheek een ontmoetingsplaats
kon zijn voor de Sevenumse gemeenschap. De SP stelt dat er behoefte is
aan een ontmoetingsplek, zoals eerder
de bibliotheek en pleit daarom voor

het realiseren van een vergelijkbare
ontmoetingsplek. Op 27 oktober werd
in De Wingerd het wijkteam voorgesteld
aan de inwoners van Sevenum. In de
toespraak die wethouder Op de Laak
hield, vertelde zij dat een ontmoetingsplek belangrijk is voor de mensen in ons

dorp. Hierbij noemde zij als voorbeeld
de bibliotheek. Hierover waren verschillende mensen uit Sevenum nogal verbaasd. Want de bibliotheek is ondanks
de vele protesten vanuit de Sevenumse
bevolking gesloten. De Sevenumse
mensen moeten het nu doen met een
vervanging door een kleine bibliotheek,
die geenszins een ontmoetingsplek
is of kan zijn. Deze is namelijk maar
enkele uren in de week geopend en
nodigt zeker niet uit om elkaar gezellig

te ontmoeten. Verschillende mensen benaderden mij na de uitspraak
van wethouder Op de Laak over de
bibliotheek. Gevraagd werd of de oude
bibliotheek weer werd geopend. Het
antwoord hierop was: “Ik denk van
niet.” Maar gaandeweg vroeg ik me af
wat nu de bedoeling is van het college
voor dat mooie leegstaande gebouw in
bovengenoemd pand. Daarbij kwam het
idee naar boven om de bibliotheek weer
nuttig te maken voor de Sevenumse

mensen. Reden om het college te vragen naar de herbestemming voor het
pand aan de Mgr. Evertsstraat en de
eventuele bereidheid van het college
in overleg met Sevenumse mensen
hun ontmoetingsplek terug te geven
en de mogelijkheid om in de oude
bibliotheek spreekuren te organiseren,
waar de Sevenumse mensen terecht
kunnen voor diverse zaken waarvoor
ze nu naar Horst moeten gaan.
Riek Janssen, SP Horst aan de Maas

Gevaarlijke verkeerssituaties in Horst aan de Maas
Als CDA-fractie krijgen wij de laatste tijd veel vragen en opmerkingen
van inwoners en dorpsraden over gevaarlijke situaties rond verkeersremmers. Wij zijn blij dat u dat bij ons meldt. Wij gaan er iets mee doen. We
hebben als CDA ingesproken over dit onderwerp tijdens de raadsvergadering van 18 november.
De vragen die we de laatste tijd op
dit gebied krijgen, gaan over situaties
die ontstaan nadat een aanpassing
in de verkeerssituatie heeft plaatsgevonden. Zo’n verandering vindt plaats
vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. Er zijn echter voorbeelden in de

gemeente waarbij juist door een aanpassing gevaarlijke situaties ontstaan. In het
nieuwe centrum van Grubbenvorst is een
verkeersremmer geplaatst waar in korte
tijd ongelukken zijn gebeurd, waarbij
fietsers ernstig gewond zijn geraakt.
Inwoners van Grubbenvorst gaven na

een oproep van CDA-factiegenoot John
Jenniskens op Facebook massaal aan dat
er echt iets moet gebeuren aan deze
gevaarlijke situatie in Grubbenvorst.
Er zijn meerdere verkeersremmers in
onze gemeente die zorgen voor gevaarlijke situaties, zoals die op De Steeg in
Sevenum. Daar hebben na de aanleg al
diverse aanrijdingen plaatsgevonden.
Veiligheid is het doel maar sommige
hindernissen schieten in de ogen van
het CDA en van veel inwoners het doel
voorbij. Sommige situaties worden niet

begrepen door verkeersdeelnemers. Een
snelheidsremmer mag geen doel op zich
zijn, maar moet een middel zijn om de
veiligheid daadwerkelijk te vergroten.
Het CDA gaat het college vragen stellen
over het gevoerde beleid rond verkeersremmers en of het gewenste effect ook
bereikt wordt. Kent u situaties rond verkeersremmers die in uw ogen gevaarlijk
zijn? Geef die dan door aan ondergetekende, wij gaan er mee aan de slag.
Eric Brouwers,
CDA-raadslid Horst aan de Maas

MONTUREN*
VOOR EEN
APPEL EN
EEN EI!

U BETAALT
ALLEEN VOOR
DE GLAZEN
DUS
GRATIS

OP EEN SPECIAAL GESELECTEERDE COLLECTIE! MET UITZONDERING VAN DE NIEUWE COLLECTIE EN NIET I.C.M. ANDERE ACTIES.
ACTIE GELDIG TOT EN MET 20 DECEMBER 2014. ALLE APPELS EN EIEREN DONEREN WIJ AAN DE VOEDSELBANK!

*

Vestiging Venray
Grotestraat 48
tel. (0478) 58 24 09

Vestiging Horst
St. Lambertusplein 2 // tel. (077) 820 02 62
Kijk ook eens op www.campsoptiek.nl

Vestiging Boxmeer
Steenstraat 120
tel. (0485) 57 18 12
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Uitslag kleur- en
plakwedstrijd
Ook dit jaar kwam er weer een overweldigende hoeveelheid
inzendingen naar de HALLO-redactie. Bergen tekeningen, knutselwerkjes
en hele bouwwerken stapelden zich op. Met hulp van de kunst-Piet
werden alle kunstwerkjes tot in detail bekeken en gekeurd. Dat leverde
per leeftijdscategorie onderstaande winnaars op. HALLO Horst aan de
Maas wenst hen veel plezier met hun mooie prijzen.

sinterklaas 17

Winnaars pepernotenwedstrijd
Wie de prijsvraag wilde winnen, moest alle pepernoten die in de afgelopen drie HALLO’s verspreid waren bij
elkaar optellen. Degene die op een totaal van 436 pepernoten kwam én een leuke slagzin verzon, viel in de
prijzen.

De derde plaats in alle leeftijdscategorieën krijgt een spekshaslick van
Ut Snoephuuske in Horst. Voor de tweede plek in de categorie tot en met
5 jaar zijn twee kaarten voor Zooparc Overloon en een pannenkoek bij
Kinderboerderij Hagershof beschikbaar gesteld. De drie winnaars krijgen
allemaal een jaarkaart voor De Speelfabriek in Maasbree.
De tweede plek in de leeftijdscategorie van 6 tot en met 8 jaar kan
ook een lekkere pannenkoek gaan eten bij Hagershof. De winnaar krijgt
een tegoedbon van Intertoys van 15 euro en twee kaarten voor Zooparc
Overloon. In de groep voor 9- tot en met 12-jarigen wint de tweede
plek een tegoedbon van Intertoys en een pannenkoek van Hagershof.
De winnaar krijgt een tegoedbon en twee kaarten voor het Zooparc.

1e prijs
(Waardebon voor een half jaar gratis sport en ontspanning bij Anco lifestyle centre)
Mieke Gommans Kronenberg
HALLO en Horst aan de Maas,
Laten de inwoners hiervan rond Sinterklaas,
Op zoek gaan naar de vele pepernoten,
Met een of meerdere huisgenoten.

De HALLO wordt vele malen doorgelezen,
En wordt iedere pepernoot stuk voor stuk aangewezen.
Het tellen is een hele klus,
En van ons hierbij een dikke kus.

Leeftijd t/m 5 jaar
1e prijs Joep Bos 4 jaar Horst
Lieve Lucassen 4 jaar Horst
Stijn Mulders 2 jaar America
2e prijs Ilya Huijs 4 jaar Broekhuizen
3e prijs Esmee Thijssen 5 jaar Sevenum

2e prijs

3e prijs

(Bladblazer van Boerenbond Swolgen)

(3-gangen keuzemenu voor twee personen
bij Parkhotel Horst)

Jeanne Tielen-Timmermans Meerlo
Leeftijd 6 t/m 8 jaar
1e prijs Floor Driessen 7 jaar Lottum
2e prijs Tijs Klaver 8 jaar Meterik
3e prijs Maartje Martens 8 jaar Horst

Sjan Minten-Draak Sevenum
HALLO en Horst aan de Maas
Geven met gulle hand
Deze fijne regionale krant
3 weken lang pepernoten tellen die waren beland
Tussen de letters in de HALLO-krant
Ik wens en hoop te beleven
Dat deze HALLO-letters in hun leven
Ons nog heel veel goed nieuws mogen geven!

HALLO en Horst aan de Maas,
Zijn echte vrienden van Sinterklaas.
Ze maken al het nieuws aan iedere inwoner bekend,
En waar Sint en Piet ook al jaren aan zijn gewend.

Eervolle vermelding
Een eervolle vermelding gaat uit naar lezers die heel creatief waren met de slagzin, maar helaas niet het
juiste aantal pepernoten hadden geteld.

Leeftijd 9 t/m 12 jaar
1e prijs Ilse van der Meer 12 jaar Horst
2e prijs Sarah Vullinghs 10 jaar Kronenberg
3e prijs Lian Versleijen 10 jaar Sevenum

Zo schreef Carin Lemmen uit Horst een slogan in een mooi
rijmschema:
HALLO en Horst aan de Maas
Is voor iedereen een begrip.
Extra nu voor Sinterklaas:
Dat is geweldig, nummer 1 met stip!

Ook het gedicht van mevrouw L. Pouwels-Duijkers uit
Grubbenvorst verdiende volgens de redactie een eervolle
vermelding:
HALLO en Horst aan de Maas,
Een duo als Piet en Sinterklaas,
De een is niets zonder de ander,
Ze horen gewoon bij elkander.
Als lezer en inwoner kan ik beamen:
“Blijf lekker nog heel lang samen.”
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Wittenhorst verslaat
Rommelige
wedstrijd Lottum Someren
tegen Melderslo

Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Het eerste elftal van RKsv Wittenhorst uit Horst stond voor de taak om de lastige uitbeurt tegen SV Someren
zonder kleerscheuren door te komen. Immers, de Brabanders wilden in eigen huis de schade die in de laatste
wedstrijden geleden werd, koste wat koste recht gaan zetten.

Door: RKSV Melderslo
Het eerste team van RKSV Melderslo speelde zondag 30 november
een derby tegen SV Lottum. De toon werd al snel gezet voor een vooral
rommelige wedstrijd met weinig echt goed voetbal.
Veel kleine overtredingen, veel
misverstanden en matige passes
bepaalden het spelbeeld. Melderslo
kwam al snel uit een counter over
links door, maar de voorzet van Jeroen
Gubbels miste net de precisie om de
bal in te kunnen laten tikken door een
Melderslo-spits. Kort daarop haalde
een Lottum-speler verrassend uit en
wist Mike Gubbels met moeite de bal
bij de eerste paal tegen te houden.
Even later moest de keeper van
Melderslo weer reddend optreden als
een voorzet voor een Lottum-speler
voor het inschieten lijkt. Daarna kreeg
Melderslo een dot van een kans. Stan
van de Pas werd mooi vrij gespeeld,
maar helaas miste hij uit zeer kansrijke
positie. In de 36e minuut schoot
Bart Verheyen Melderslo met een
weergaloze treffer op voorsprong.
Hij liet de keeper van Lottum geheel
kansloos. Melderslo kon niet lang
genieten van de voorsprong, want
Tom Brouwers maakte nog voor de
rust de verdiende gelijkmaker. In de
tweede helft aanvankelijk een gelijk
spelbeeld. Veel inzet, waarbij Lottum

krachtiger en brutaler is in de duels
dan Melderslo. Dat leide overigens
niet tot veel beter voetbal van de
kant van Lottum. Melderslo kwam al
snel weer op voorsprong door een
mooie pass van Bart Teeuwen op Bart
Verheyen over rechts, die vervolgens
met twee handige schijnbewegingen de verdediging van Lottum op
het verkeerde been zette en in de
verre hoek beheerst afrondde. Maar
wederom, net als in de eerste helft,
kwam Lottum al snel weer langszij.
Om onverklaarbare reden stapelden
de fouten zich op in de defensie van
Melderslo. Misverstanden, fouten en
knullig balverlies strafte Lottum goed
af met drie doelpunten binnen een
tijdsbestek van tien minuten. Met deze
2-4 stand leek de wedstrijd gespeeld.
Melderslo drong nog wel aan, zonder
echt veel af te dwingen. Kort voor
het einde had de scheidsrechter de
bal nog op de stip moeten leggen
voor een duidelijk zichtbare handsbal
van een Lottum-verdediger, maar om
onverklaarbare reden gaf hij een vrij
trap in het voordeel van Lottum.

Nadat de thuisclub de eerste
corner mocht nemen, kon Wittenhorst
voor het eerste gevaar gaan zorgen,
maar een combinatie tussen
Rob Zanders en Lars Blenckers kon
door laatstgenoemde geen goed
vervolg gegeven worden. Deze
spelsituatie deed zich in de eerste
helft een aantal keren voor. Met wat
meer scherpte had dit beslist met een
doelpunt bekroond kunnen worden.
Aan de andere kant kroop Wittenhorst
enkele keren door het bekende oog
van de naald. Een spetter belandde
snoeihard tegen de lat en even later
kon de bal met succes van de doellijn

worden gewerkt. Deze momenten
waren kenmerkend voor de
slagvaardigheid van de ploeg uit
Someren. De rust brak dan ook aan
met een bloedeloze 0-0. Een goede
mogelijkheid voor de trainers om de
spelers bij te praten.
Dit scheen Jan Lauers, trainer van
Wittenhorst, beter gedaan te hebben.
Vanaf de aftrap forceerde Wittenhorst
een corner die niet zonder succes
bleef. Daan Verlijsdonk zette de
bal hoog en Bart Spreeuwenberg
kopte deze hard in, 0-1. Dit was wat
Wittenhorst wilde. Nu moest Someren
nog meer de aanval gaan zoeken.

Wittenhorst bleef op de loer
liggen voor een counter. Dit had
enkele keren voor succes kunnen
brengen. Jammer dat de Horstenaren
deze situaties niet konden
verzilveren. De wedstrijd bleef
daardoor spannend. De achterhoede
stond evenwel steeds paraat als er
gevaar dreigde. Waar de mannen
van Someren zo bang voor waren,
gebeurde in de laatste minuut. De
ingevallen Willem Heijnen kon de
trekker overhalen en de verlossende
2-0 op het scorebord brengen.
Wittenhorst liet een somber Someren
met lege handen achter.

Degradatieduel

Zorgen SVEB nemen toe
Door: voetbalvereniging SVEB
Voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst wist zondag 30 november één ding zeker. Verliezen
mocht het eerste elftal niet. Het degradatieduel tegen directe concurrent VV Heijen was een examen en voor die
meesterproef slaagde de blauw-zwarten niet. Een beter Heijen vertrok met vijf doelpunten en drie punten uit
Broekhuizenvorst.

Het pad naar opmerkzaamheid

Mindfullnesscentrum Venray
In januari start een nieuwe Mindfulnesstraining.
Voel je van harte welkom.
Groene Hart 9, 5801 SX Venray + 31 (0)6 14 26 20 89 + 31 (0)478 850 631
www.dhamma-sati.nl info.dhammasati@ziggo.nl

Vanaf zaterdag 6 december
zijn wij iedere zaterdag van
9.30 t/m 12.30 uur geopend.
Joris de Mulder achter de bal voor zijn derde penalty in twee weken (Foto: Thijs Janssen)
Dorperpeelweg 1, 5966 PM America, tel. 06 39 23 92 65, www.blauwebessenland.nl

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl

SVEB begon met enig vertrouwen
aan het belangrijke degradatieduel
tegen Heijen. Beide teams vochten
voor iedere meter. Toch kreeg Heijen
al snel de overhand. Daar waar SVEB
vooral hoopte op een lange bal die
goed viel, zocht Heijen de zijkanten.
Een tactiek die zijn vruchten afwierp.
René Reijnen en Thymo Zeelen
waren een voortdurende plaag voor
de SVEB-verdedigers en na twintig
minuten bezorgde een actie van de
behendige Zeelen Heijen ook de 0-1.
Lang mocht Heijen niet genieten van
die voorsprong. Rick Tissen ging na
28 minuten goed door op een lange bal
en werd vervolgens gevloerd binnen de

krijtlijnen van het zestienmetergebied.
Joris de Mulder was wederom koelbloedig en schoot voor de derde keer in
twee weken een penalty onhoudbaar
binnen.
Daarna nam Heijen de regie weer
over. Dankzij René Reijnen. Die liep
na 37 minuten kinderlijk eenvoudig
uit de rug van Joep Verheijen weg.
Die probeerde de schade nog te
herstellen, maar een kapbeweging en
droge knal van Reijnen later, stond toch
de 1-2 op het scorebord.
In het eerste kwartier van de
tweede helft leek de thuisploeg de
zaak nog om te draaien. Een schot van
Joris de Mulder werd echter overgetikt

en ook Maik Vermazeren en Machiel
van Helden wisten geen raad met een
buitenkansje dat ze kregen, na een
sublieme actie van Giel Seuren.
Het bleken uiteindelijk ook de
laatste stuiptrekkingen van SVEB. Nadat
Robbert van Dijk twee keer ontsnapte
aan een tweede gele kaart, besliste
Zeelen de wedstrijd. In de laatste tien
minuten was het vervolgens open huis
aan SVEB-zijde. Het was aan doelman
Eef Goemans te danken dat enkel René
Reijnen en Jan Pouwels het net nog
wisten te vinden. Het was een schrale
troost, want de zorgen voor SVEB
nemen toe. Degradatie afwenden lijkt
dan ook het hoogst haalbare.
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Hovoc-teams
aan de winnende hand
Door: volleybalclub Hovoc
Alom tevreden gezichten binnen volleybalvereniging Hovoc, toen zaterdag 29 november zowel het selectieteam
van de dames als de heren een winst liet optekenen. De Horster vrouwen deden dat door in Uden met 1-3 te winnen
en de mannen zetten thuis tegen VC Maasdal hun zegereeks voort met een 4-0 overwinning.

Meterik speelt
gelijk tegen
Wellerlooi
Door: RKSV Meterik
Als er zondag 30 november meer zelfvertrouwen in de groenwitten
had gezeten, dan had het eerste elftal van RKSV Meterik de wedstrijd
tegen Resia uit Wellerlooi in het begin van de tweede helft kunnen en
moeten beslissen.

Hovoc DS1 begon de eerste set
tegen het hoger geplaatste Saturnus
DS1 niet sterk genoeg, waardoor het
achter de feiten aanliep. Tegen het
einde van de set werd het niveau wel
opgekrikt, maar de achterstand van
de Horsterse dames was te groot, dus
Uden haalde de set binnen (25-16).
Hovoc wist dat het uit een ander
vaatje moest tappen. Het team pakte
het spel tezamen op. De wedstrijd
werd daarmee volledig omgedraaid,
want dankzij een sterke verdediging en
goede aanvallen, wist Horst de tweede
set te overtuigen met 21-25.
Met 20-25 ging ook de derde set
naar Horst. In de vierde set liep Hovoc
DS1 echter weer achter Saturnus aan,

omdat de passing niet zuiver was en
de foutenlast te hoog. Met een 24-19
voorsprong kon het voor de Udense
dames dan ook niet meer mis gaan.
Met een sterke servicebeurt en volle
overtuiging en wilskracht lieten de
dames van Hovoc zien dat het spel
nog niet gespeeld was. Vijf punten
werden ingelopen en bij 24 gelijk nam
de coach van Saturnus een time-out.
Hovoc zinspeelde op een knock-out
en met een sterke servicebeurt ging
de set alsnog met 25-27 naar Horst,
dat zodoende de wedstrijd met 1-3
won. Het leverde vier punten en een
overwinningsroes op voor de derde
divisionist Hovoc DS1.
Het eerste herenteam van Hovoc

begon voor thuispubliek in de Dendron
sporthal geconcentreerd aan zijn
wedstrijd tegen VC Maasdal HS1.
Zonder moeite werden de eerste
drie sets binnen gehaald (25-13,
25-20, 25-19). “Hoe maak je een
onbewogen wedstrijd toch spannend”,
mopperde Horster coach Bob Soberjé
aan het einde van de vierde set.
De Maasdal-heren waren na een
vijf punten achterstand namelijk op
een 21-22 voorsprong gekomen.
Met wat volleybal-agressie werd de
middenaanval van Horst opgezocht,
die het niet liet afweten, en via 25-23
werden vijf punten bij de eersteklasser
Hovoc HS1 bijgeschreven.

Het werd nog spannend omdat de
kansen niet benut werden en Resia
dankbaar profiteerde van de onrust
die daardoor ontstond. Uiteindelijk
mocht Meterik blij zijn met de 2-2
eindstand.
Resia is al vele jaren een angstgegner voor Meterik. De vooruitzichten waren goed om daarmee
af te rekenen en het slechte gevoel
van de wedstrijden tegen Lottum
en Melderslo daarmee ook weg te
spoelen. Resia begon feller, maar de
eerste kans was voor Meterik. Na een
mooie aanval via Gert Jan Burgers
en Huub Kleuskens schoot Dirk van
Rengs over de kruising. Verdedigend
gaf Meterik op de linkerzijde te veel
ruimte aan de tegenstander. Stefan
Bouten moest redding brengen toen
een doorgebroken speler met een lob
probeerde te scoren.
Hierna trok Meterik het initiatief
naar zich toe en schoot Gijs van Rengs
op de onderkant van de lat. Na ongeveer een half uur scoorde Gijs toch

fraai de 1-0 na een mooie combinatie
met Gert Jan Burgers en Dirk van
Rengs. Een paar minuten later legde
Jeroen Heldens kracht in zijn schot en
poeierde de 2-0 binnen.
Na de thee leek Kris Cuppen de
wedstrijd te beslissen, maar zijn inzet
ging naast het doel. Op het oog een
ongevaarlijk schot van Resia ketste
hierna via een Meterik-verdediger in
de goal, 1-2. Resia zette steeds meer
druk en Meterik moest een aantal
keren aan de noodrem trekken om
erger te voorkomen. Ruud Jacobs
schoot uit een van de toegekende
vrije trappen snoeihard 2-2- binnen.
De mannen uit Wellerlooi roken hun
kans en gingen op zoek naar de winnende treffer. Meterik kreeg echter de
beste kans om te scoren, maar Dirk
van Rengs treuzelde te lang.
Daarnaast werd bekendgemaakt
dat Gé Ummenthun ook volgend seizoen trainer van Meterik is. Dit wordt
zijn derde seizoen bij de club en zijn
veertigste seizoen als trainer.

Wij zijn op zoek naar een

enthousiaste parttime medewerkster
Uitsluitend solliciteren
per brief of e-mail
(recente pasfoto bijvoegen).

Pastoor Vullinghsstraat 21,
5975 AP Sevenum
E-mail: lies.cox@hetnet.nl

(Foto: Appart Media | Appart-media.nl)

Gourmetspecialiteiten
Compleet gourmetpakket,
samengesteld met de lekkerste ingredienten

E1 GFC’33 kampioen
De E1 van voetbalvereniging GFC’33 uit Grubbenvorst is kampioen geworden. Met de winst op MVC in
Maasbree twee weken geleden konden ze niet meer ingehaald worden door de andere teams in hun poule.
Ook de laatste wedstrijd tegen FCV uit Venlo van zaterdag 29 november werd gewonnen, waardoor ze
ongeslagen kampioen zijn. De kampioenen Jasper, Jesper, Pim, Tuur, Rick, Mert, Ruben en Michiel en hun
trainers Jean-Paul, Mark en Joost zijn trots op het behaalde resultaat.

• 250 gram vlees per persoon
Keuze uit:
• Kogelbiefstuk
• Varkensschnitzel
• Kipfilet
• Kalfsoester
• Lamsfilet
• Lamsrack
• Hamburgertjes
• Worstjes
• Slavinkjes
• Kipsaté
• Garnalen
• Visspiesjes
• Shoarma
• Biefreepjes met roerbakgroente
• Kipreepjes met roerbakgroente

•Saladepakket bestaande uit
stokbrood, kruidenboter, knoflooksaus, barbecuesaus, cocktailsaus, zigeunersaus, pastasalade,
barbecuesalade, 4 seizoenensalade,
aardappelsalade en koude schotel
•Gesneden champignons
•Gesneden uienringen
•Aardappelkrieltjes

12

50 p.p.

U kunt aangeven welke vlees- en vissoorten u graag wenst te bestellen.
Maximaal 6 soorten per persoon. Niet inbegrepen zijn servies, bestek en gourmetstel.
Gratis bezorgen in Horst aan de Maas vanaf 8 personen.

www.barbecuehorst.nl/gourmet
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Oxalis verliest
strijdend
Door: SV Oxalis
Het eerste damesteam van SV Oxalis reisde zondag 30 november af
naar Tilburg waar Zigo de tegenstander was. Zigo stond samen met Oxalis
op de laatste plaats in de overgangsklasse. Er moesten dus punten
gepakt worden om zicht te houden op klassenbehoud.
De start was goed, Oxalis nam in
de 1e minuut al een 0-1 voorsprong.
Daarna was het de beurt aan Zigo, dat
met drie afstandsschoten en twee
wegtrekballen Oxalis te kijk zette. De
laatste 15 minuten van de eerste helft
ging het gelijk op. Beide teams wisten
nog vier keer tot scoren te komen. De
ruststand was 9-5.
Na de rust ging het spel met vlagen goed. Dat werd dan weer afgewisseld met een mindere periode. Na
een 12-6 achterstand werd er weer
aangezet en drie mooie treffers van
Oxalis maakten de stand weer wat
dragelijker, 12-9. Verdedigend werd er

SuperSaturday
bij SV Kronenberg
Door: SV Kronenberg
De E1 en D1 van SV Kronenberg zijn op zaterdag 29 november kampioen geworden op sportpark De Heesbergen.
Als koplopers in de competitie wonnen beide teams hun laatste wedstrijd.

daarna weer te slap gedekt waardoor
Zigo in een mum van tijd de stand
van 17-9 op het scorebord bracht.
Weer deed Oxalis er een tandje bij en
werden er drie doelpunten gemaakt,
17-12. Helaas kon Oxalis het verschil
niet meer overbruggen. De eindstand
was 19-13. Het was een wedstrijd
waar met vlagen goed spel te zien
was, maar waar Oxalis verdedigend
niet altijd bij de les was. Hierdoor
haalden de dames helaas geen
punten tegen Zigo, maar lieten ze wel
zien dat ze aanvallend veel hebben
bijgeleerd. Dat geeft vertrouwen voor
de komende wedstrijden.

20 jaar De Bloemerie

zondag 7 december: 11:00 – 17:00 uur

Wintersfeerdagen

vrijdag 12 december: 9:00 – 21:00 uur
zaterdag 13 december: 9:00 – 17:00 uur
zondag 14 december: 11:00 - 17:00 uur

De E1 van Kronenberg speelde
tegen SV Lottum E1. Het team van
Kronenberg ging met een 2-0 voorsprong de rust in. Na de rust werd er al
snel opnieuw gescoord en uiteindelijk
wist SV Kronenberg met 7-2 de wed-

strijd te winnen.
Later die ochtend moest de D1
van VCH D1 winnen om zich ook
kampioen te noemen. SV Kronenberg
won de wedstrijd met 2-1, waardoor
ook dit jeugdteam van SV Kronenberg

kampioen werd. Op het veld werd
al een klein feestje gevierd en werd
er gezwaaid met de Paul Verhaeghvlaggen. Daarna ging zowel de E1 als
de D1 op de platte kar staan voor een
kampioensrit door het dorp.

Set Up MB verder in
bekertoernooi
Door: Volleybalclub Set Up
De meisjes B van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo speelden zondag 30 november tegen VC Olympia uit
Panningen en VC Limac uit Linne en Maasbracht.

Ooijenseweg 5 * 5871CA Broekhuizenvorst
077-4631844 * www.debloemerie.net

Crist Coppens
geldig t/m zaterdag 6 december 2014

Alleen dinsdag 9 december

verse braadworst

hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Ruim 30 stuks gebruikte kwaliteits naaimachines
Met 1jaar garantie, afleverbeurt en omruilgarantie.

Elna

- Pfaff – Lewenstein -

Husqvarna

Verkoop, Onderhoud & Reparatie (op afspraak)
077-3987973 / 06-38518702 Americaanseweg 13 Horst

Van tevoren gingen de spelers
ervan uit dat er twee teams door
zouden gaan. Echter, na de eerste
wedstrijd bleek dat alleen de winnaar
van de poule door zou gaan naar de
volgende ronde. De eerste wedstrijd
tegen Olympia werd gewonnen. Set
Up keek telkens tegen een kleine ach-

terstand aan, maar gelukkig konden ze
aan het einde van beide sets de laatste
punten toch binnenhalen. Eindstanden:
26-24 en 25-22.
Na de wedstrijd tegen Olympia,
moest Limac het opnemen tegen
Olympia. Deze won Olympia met 2-0.
Voor Set Up was het dus zaak om tegen

Limac minimaal een set te pakken.
In een meer spannende dan goede
eerste set, wonnen ze uiteindelijk
met 25-23. Hiermee waren ze door.
De spanning was eraf en de laatste
set wonnen ze heel gemakkelijk met
25-14. De kwartfinale is op zondag
18 januari.

Meerlose volleybalsters
zetten winstreeks voor
Door: volleybalvereniging Set Up
De wedstrijd van het eerste damesteam van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo tegen Argos DS2 uit Oeffelt
stond zaterdag 29 november op het programma. Set Up wilde de goede serie van de laatste wedstrijden
voortzetten en wist dat ze Argos DS2 niet moest onderschatten, ondanks de lage klassering van dit team.
Set Up wilde er meteen aan
het begin van de wedstrijd voor
110 procent tegenaan gaan en
Argos DS2 ook maar geen moment
de indruk geven dat er in Meerlo
iets te halen viel. De Meerlose
dames zouden in de stand goede
zaken kunnen doen, omdat hun
concurrenten tegen elkaar moesten
spelen en dus punten zouden gaan
verspelen.
Ze begonnen geconcentreerd

aan de eerste set en hielden de focus
de hele set vast, wat resulteerde in
een duidelijke 25-5 setwinst. Ook
de tweede set speelden ze net zo
geconcentreerd als de eerste set,
met een goede service en een goede
passing waardoor de spelverdeler het
spel naar hartenlust kon verdelen en
de aanvallers keer op keer konden
scoren. De tweede set werd dan ook
weer met duidelijke cijfers gewonnen,
25-8. Bij de start van de derde set

hadden de Meerlose volleybalsters
afgesproken om de tegenstander
niet boven de 10 punten te laten
komen. Door weer goed spel te laten
zien, lukte dat ook wat resulteerde in
een setwinst van 25-10.
De vierde set was een kopie
van de derde set en werd ook met
duidelijke cijfers gewonnen, 25-10.
Dit betekende de vierde volle
overwinning voor Set Up DS1 op rij
en plek 2 op de ranglijst.
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GFC’33 verliest na fout
scheidsrechter
Door: Gerard Schatorjé, GFC’33
Titelkandidaat MVC’19 uit Maasbree was zondag 30 november te gast bij het eerste elftal van GFC’33 in Grubben
vorst. Grad Xhofleer had zijn team tot in het detail voorbereid op deze clash, waarbij veel op het spel stond. Bij
eventuele winst kon GFC aanklampen bij MVC en koploper Panningen. Bij een nederlaag zou GFC vooralsnog afhaken.
De beginfase van de wedstrijd was
voor MVC. Duidelijk werd dat ook zij
voor de overwinning ging. Tot uitgelezen mogelijkheden kwam het echter
niet. GFC brak de wedstrijd open. Een
houdbaar schot van Wouter van Denzen
werd verkeerd beoordeeld door de
MVC-keeper. Deze liet de bal door zijn
handen glippen, 1-0. Na dit doelpunt
waren de gasten de weg kwijt en nam
GFC het heft in handen. Door compact
te spelen werd MVC steeds verder
teruggeduwd op eigen helft, maar de
beslissende eindpass bleef uit. Een
crosspass vanaf links belandde diep in
het strafschopgebied waar spits Marco
Daniels de bal technisch perfect aan-

nam en doeltreffend afrondde, 1-1.
In de tweede helft trok MVC weer
het initiatief naar zich toe, maar GFC
counterde enkele malen gevaarlijk.
Ivo Wijnen kopte in goede positie
naast en een doelpoging van Etienne
Verhofstad werd ternauwernood tot
corner verwerkt. In de 85e minuut leek
topscoorder Van de Kerkhof het duel
te beslissen, maar doelman Etienne
Baghuis wist met uitgestrekte voet en
tenen de bal te keren. Op het moment
dat 1-1 de eindstand leek te gaan
worden, eiste scheidsrechter Tielen de
hoofdrol op. MVC’er Hesen tikte de bal
vanuit buitenspelpositie binnen, 1-2.
Het vlagsignaal van grensrechter Van

Summeren werd genegeerd. Achteraf
verklaarde matchwinnaar Hesen inderdaad dat hij zich in buitenspelpositie
bevond. Dit zorgde ervoor dat GFC met
een kater achterbleef en de gasten uit
Maasbree de koppositie veroverde op
Panningen.
“Als je zo de wedstrijd verliest,
is dat extra zuur”, aldus trainer Grad
Xhofleer. “We moeten ons snel herpakken want zondag komt Swalmen naar
Grubbenvorst en tegen deze ploeg hebben we ook nog iets goed te maken na
de 0-1 nederlaag in de heenwedstrijd.”
Met de nederlaag kwam een einde
aan de ongeslagen reeks van zeven
wedstrijden.

Griendtsveen wint
in de Peel
Door: RKSV Griendtsveen
De derby Griendtsveen-Hegelsom stond zondagmiddag 30 november op het programma. Omdat dit de eerste
wedstrijd na de 11e van de 11e was, werd de aftrap genomen door de prinselijke garde uit Griendtsveen.
De eerste helft op het matte veld
van De Wiek toonde een prachtige
samenspel van Griendtsveen. Waar het
werken voor elkaar in andere wedstrijden nog wel eens te wensen overliet,
was het een collectief dat 45 minuten eenrichtingsverkeer richting het
doel van Hegelsom had. Van de acht
kansen werden er slechts twee benut:
Stan Mennen scoorde en Rick Kooter
maakte een magistraal doelpunt dat
volgde op een prachtige Peelse aanval.
In het begin van de tweede helft wist

Hegelsom twintig minuten lang het initiatief aan haar kant te houden. Hieruit
viel dan ook de aansluitingstreffer door
Damian Linders. Uit de aftrap kreeg
Griendtsveen buiten het zestienmetergebied een vrije trap. Gelegenheidsspits
Stan Mennen vond voor de tweede keer
het net: 3-1. Het verzet uit Hegelsom
was gebroken. Vanaf de aftrap echter
kon Rik Huijs door slap uitverdedigen
de 3-2 aantekenen. De rollen werden
weer omgedraaid en Griendtsveen werd
weer de bovenliggende partij. Weer een

vrije trap later kreeg de verdediging van
Hegelsom de bal niet weggewerkt en
kopte Tim Josten de bal ongelukkig in
eigen doel, 4-2. Bram Thielen maakte
de uiteindelijke bevrijdende 5-2, waarna
Damian Linders zijn tweede van de
middag produceerde, 5-3. De rode kaart
voor de doelman van Hegelsom was
voor hem onvermijdelijk nadat hij Bram
Thielen, die richting goal doorstoomde,
onderuithaalde. Een hard maar sportief
verlopen duel eindigde in 5-3 voor de
mannen uit de Peel.

Sporting wint
lokale derby
Door: Sporting ST
Een goede zes kilometer asfalt zit er slechts tussen sportpark
De Meulebeek van SV United en de thuishaven van het eerste efltal van
Sporting ST uit Swolgen en Tienray. Op deze grijze dag heerste er een
echte derbysfeer langs de zijlijn.
De Sporting-supporters waren
ver in de meerderheid. De wedstrijd
had een rommelig karakter met meer
balbezit voor Sporting, maar tot echte
kansen kwamen ze niet. De eerste
kans was voor Bas van Aken, die de
bal net niet onder controle kreeg.
Toch had Sporting het overwicht en
was het wachten op de openingstreffer. Die kwam er: na een loepzuivere
vrije trap van Bas van Aken kopte
kopvedette Sander Thijssen raak. Na
de 0-1 ging de thuisclub steeds beter
voetballen, maar tot echte kansen
kwamen ze niet. Met 0-1 gingen
beide teams de rust in.
Na de rust was het vrijwel
hetzelfde spelbeeld. Sporting moest
het spel maken. Uit het niets stond
het 1-1. De bal kwam voor de voeten
van Rik Tax die hem knap via de
binnenkant van de paal binnenschoot. Sporting had daar al snel
een antwoord op. Nadat de schitterende lob van Rik Miltenburg op

de lat belandde, werd het schot
van Tim van Rijswijk geblokt.
Daardoor viel de bal voor de voeten
van Jorn Beurskens, die hem van
dichtbij in het dak van het doel
schoot, 1-2.
“En nu doorgaan”, riep
Peter Seuren. Dat gebeurde ook.
Niet veel later werd er een goede
aanval opgezet aan de linkerkant.
Thijs Gerrits gaf een prima steekpass aan Jorn Beurskens, die zijn
tegenstander passeerde en strak
voor gaf. Daar stond Edje van Goal al
klaar om hem binnen te tikken, 1-3.
Wie nu dacht dat United het opgaf,
had het mis. De goed ingevallen
Kevin Koolhof kwam oog in oog met
Bram Willems en faalde niet. Daarna
vergrootte Sporting de marge weer
naar twee. Uit een hoekschop bleef
de bal hangen. Michel Kleeven haalde
verwoestend uit, 2-4. Mindere
wedstrijden moeten ook gewonnen
worden en vandaag was zo’n dag.

DÉ PAS
FOTOGRAAF
VAN HORST

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

Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

Ons bedrijf teelt vollegrondsgroenten en akkerbouwgewassen op grotere
schaal. Wij zijn van oudsher gespecialiseerd in de teelt van ijsbergsla
voor de versmarkt en de verwerkende industrie. Daarnaast produceren
wij diverse andere soorten bladgewassen, spinazie, verschillende
koolgewassen, suikerbieten en conservengroenten.
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een:

Monteur
landbouwwerktuigen

m/v

Als monteur landbouwwerktuigen verricht je periodiek en
preventief onderhoud aan onze landbouwwerktuigen. Je bent
verantwoordelijk voor het reviseren, repareren, testen en het geven
van onderhoudsbeurten.

America speelt pittig potje
voetbal
Door: AVV America
Het eerste team van AVV America stond zondag 30 november in een wedstrijd tegen SV Merselo. America
opende sterk en na een half uur stond het 0-2. Een dubieuze penalty bracht Merselo weer terug en daarna
werd het een pittig potje, waarin America het zich soms zelf lastig maakte. Enkele goede kansen werden om
zeep geholpen. Beide ploegen scoorden nog één keer in de spannende slotfase en zodoende won America
uiteindelijk verdiend met 2-3. De vele Americaanse supporters waren niet voor niets afgereisd naar Merselo.
(Foto: Hay Mulders)

Wij vragen:
• affiniteit met hydrauliek en constructie;
• zeer nauwkeurig kunnen werken;
• in bezit van rijbewijs B;
• flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit;
• goede communicatieve vaardigheden.
Wij bieden:
Goede arbeidsvoorwaarden.
Een leuke functie waarbij je capaciteiten en deskundigheid als monteur
goed tot zijn recht komen.
Solliciteren:
Heb je interesse stuur je sollicitatiebrief naar
personeel@groenteproducties.com
Voor eventuele vragen over deze functie kunt u contact opnemen met:
Peter van Dijck 06-53179949
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

22

verenigingen

04
12

Best Bijzonder biedt luisterend oor
voor ouders
Hun neuzen staan allemaal dezelfde kant uit. Deze ouders willen maar een ding en dat is zo goed mogelijk
zorgen en klaar staan voor hun ‘Best Bijzondere’ kind, iemand met een gebruiksaanwijzing. Bijna iedere maand
komen ze bij elkaar om te praten en elkaar adviezen te geven over de opvoeding van hun kinderen.

kind. Deze kinderen begrijpen de
dingen soms anders en vragen om een
andere aanpak. Ons doel is om ouders
van die Best Bijzondere kinderen bij
elkaar te brengen, zodat er steun
en begrip ervaren kan worden. We
wisselen ervaringen uit en proberen
van elkaar te leren, bijvoorbeeld door
te horen hoe andere ouders met
problemen omgaan.”

Babbel- en
thema-avonden

Ouders bieden elkaar een luisterend oor tijdens een babbelavond
Best Bijzonder bestaat sinds
januari 2010 en is het initiatief van
drie moeders met kinderen met een

gebruiksaanwijzing. Anita Joosten uit
Horst is een van die drie ouders en vertelt: “Alle ouders die bij Best Bijzonder

komen, hebben een of meerdere
kinderen die net een andere opvoeding
nodig hebben dan het gemiddelde

Grubbenvorst, 1 december 2014
Beste patiënten,

Best Bijzonder is sinds november
2013 een stichting en krijgt sindsdien
subsidie van de gemeente. Met
uitzondering van de zomervakantie
en december, worden er iedere
maand Best Bijzondere avonden
georganiseerd. De babbelavonden
waarop er vrij gepraat en geluisterd
kan worden, wisselen de ouders af met
thema-avonden waarop onderwerpen
als vakanties, schoolkeuzes,
beloningstactieken en vrije tijd van het
kind aan bod komen.
Nu wil de stichting meer
naamsbekendheid krijgen. Joosten is
ervan overtuigd dat er meer ouders
zijn die geholpen zouden zijn met
het delen van hun ervaringen en wil
iedereen de kans geven aan te sluiten
bij de georganiseerde avonden. “Het
is zo jammer wanneer je achteraf
hoort ‘dat had ik eerder moeten
weten’. De herkenning kan je zo goed
doen. Je voelt je niet meer zo alleen
staan en hoeft niet alles meer zelf te
ontdekken.”

Naast de persoonlijke
bijeenkomsten bij basisschool De
Twister locatie groen in Horst kent
stichting Best Bijzonder ook een online
forum en nieuwsbrief. Joosten begrijpt
dat niet alle ouders de gelegenheid
hebben om ’s avonds langs te komen
op de praatavonden en heeft het
daarom mogelijk gemaakt om ook
digitaal in contact te komen met
elkaar. “Ik wilde het zo laagdrempelig
mogelijk maken. Ouders kunnen zich
online aanmelden voor de nieuwsbrief
of lid worden van het forum of onze
Facebookpagina”, besluit ze.
Best Bijzonder is bedoeld voor
iedere ouder die zich best bijzonder
voelt. Daarmee bedoelt Joosten dat
alle ouders met een kind met of
zonder diagnose voor bijvoorbeeld
ADHD of autisme bij de praatgroep
terecht kan. “Het gaat niet zozeer om
de bijzonderheid van het kind, maar
het gaat er om of de ouder zich in zijn
of haar opvoeding bijzonder voelt of
niet”, zegt ze. Daarmee bedoelt Joosten
te zeggen dat Best Bijzondere ouders
de opvoeding vaak net iets anders aan
moeten pakken dan alle andere ouders.
De groep is uitsluitend voor ouders,
omdat ouders hier geen hulp zoeken
van professionals, maar juist steun
ervaren door het delen met andere
ouders die soortgelijke zorgen hebben.
Best Bijzonder is in november ook
begonnen met een fotoclubje voor een
groepje kinderen, onder begeleiding
van een aantal fotografen. Kijk voor de
data voor komende babbelavonden op
www.bestbijzonder.nl

De afgelopen 37 jaar heb ik met veel plezier mijn praktijk uitgeoefend in Grubbenvorst.
Ik ben in 1978 begonnen in het souterrain van de huisartsenpraktijk en vanaf 1988 heb ik mijn
praktijk aan de Veestraat. In eerste instantie werkte ik met één stoel en één assistente, maar de
praktijk is nu uitgegroeid naar drie stoelen met twee medewerkers, twee mondhygiënistes en
zes assistentes.
Om gezondheidsredenen moest ik het de
laatste tijd al rustiger aan doen.
Gezien mijn leeftijd heb ik besloten
met de praktijk te stoppen. Daarom draag ik mijn praktijk
per 1 februari 2015 over aan
mijn beide medewerkers Janneke van Lümig en Janneke
Thuijls.
Ze zijn beide in 2011 in
Nijmegen afgestudeerd en
hebben sindsdien ervaring
opgedaan in diverse tandartspraktijken en zijn nu ook
al twee jaar werkzaam in mijn
praktijk.
Met Janneke van Lümig en Janneke Thuijls
zijn goede afspraken gemaakt, zodat u geen ongemak
van de overdracht zult ondervinden. Er verandert weinig. Het adres, het telefoonnummer en niet te
vergeten de assistentie blijven gelijk. Alle patiëntendossiers wil ik graag overdragen aan Janneke van
Lümig en Janneke Thuijls. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan hoor ik dat graag binnen vier
weken van u.
Rest mij het vertrouwen uit te spreken in een prettige overdracht van de praktijk en u te bedanken
voor het prettige contact en het geschonken vertrouwen in de afgelopen jaren. De patiënten die ik de
komende weken niet meer zie in de praktijk, wens ik het allerbeste toe.
Met vriendelijke groeten, Adrie de Jonge

Tandarts A.L.J. de Jonge

Veestraat 5, 5971 BE GRUBBENVORST Tel. 077 – 3662065

tandartspraktijkdejonge@gmail.com

Lezing natuurfotograaf
over Maasduinen
IVN De Maasdorpen organiseert op dinsdag 9 december om 20.00 uur
een lezing over de diersoorten, die in natuurgebied de Maasduinen
leven. De presentatie vindt plaats in het Zoemhukske in Horst.
Natuurfotograaf Patrick Palmen uit Noord-Limburg vertelt onder andere
over vogels, reptielen, amfibieën, vlinders en libellen. De nadruk legt hij
op vogels, omdat hij deze dieren het langs fotografeert, zowel in zijn
favoriete natuurgebied De Maasduinen, als in het buitenland. Palmen
werkt nauw samen met Stichting Het Limburgs Landschap en reist
regelmatig naar het buitenland om daar de natuur in al zijn facetten vast
te leggen. Geïnteresseerden neemt hij graag mee in zijn verhaal en laat
hij de rijkdom aan diersoorten in De Maasduinen zien. Voor meer
informatie, bel naar Peter Hammer op 077 373 50 37. (Foto: Patrick Palmen)
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‘We zijn bijna uit ons archief gegroeid’
Stichting Geschiedenis Melderslo bestaat al sinds 1972. Al 42 jaar verzamelt zij alles wat te maken heeft met
Melderslo en slaat dit alles op in haar archief in de crypte van de kerk. Voorzitter Harry Litjens: “We doen dit
allemaal in het belang van Melderslo.”

van Melderslo is door bombardementen
verwoest. Het monument is de laatste
steen van de oude kerk, met daarop een
zonnewijzer. De tijd staat niet stil, willen
we daarmee zeggen.”
“Ik ben ontzettend trots op wat we
hier allemaal hebben”, vertelt Litjens

“Maar we zijn echt uit ons archief
gegroeid zoals je ziet. Op het moment
proberen we bij Museum De Locht een
eigen onderdak te realiseren. Dat duurt
langer dan verwacht, maar hopelijk
kunnen we dit jaar nog de fundering
leggen.”

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

De stichting begon in 1972 als
werkgroep Geschiedenis Melderslo en
werd een officiële stichting in 1979. “Ik
merkte destijds dat veel informatie, bijvoorbeeld over verenigingen of scholen,
verloren ging. Door de oorlog vroeger,
de verkoop van gebouwen of doordat
mensen er niet zorgvuldig mee omgaan
kunnen veel gegevens verdwijnen.
Daarom heb ik een aantal mensen bij
elkaar gezocht die zich samen met mij
in gingen zetten om zo het leven van
Melderslo van vroeger vast te leggen”,
legt Litjens uit. Tegenwoordig telt de
stichting ongeveer tien leden. “Maar dat
is eigenlijk te weinig. We zijn druk bezig
met digitaliseren en willen daarom ook
graag jongere leden aantrekken. Maar

het is lastig om jongeren te vinden die
genoeg vrije tijd hebben om zich met
Stichting Geschiedenis Melderslo bezig
te houden.”
Het archief van de stichting bevindt
zich in de crypte van de kerk van
Melderslo. Overal waar je kijkt, staan
mappen en klappers vol met foto’s,
artikelen en verslagen over de geschiedenis van Melderslo. “Wij krijgen
geregeld dozen met oud materiaal van
verenigingen of stichtingen aangeleverd met de vraag of wij dat voor hen
op kunnen slaan in ons archief. Dat
kunnen ze zelf dan nergens kwijt en
anders zou het misschien weggegooid
worden”, aldus Litjens.
Stichting Geschiedenis Melderslo

houdt zich ook met andere dingen
bezig. In 1994 presenteerde zij een boek
over de geschiedenis van Melderslo,
getiteld Melderslo Destijds. Ook organiseerde zij diverse tentoonstellingen en
films in Melderslo en maakte ze de film
Zoë is de Melderse. “En we verzamelen bidprentjes van alle inwoners van
Melderslo. Daar hebben we een hele
grote verzameling van, maar deze is nog
lang niet compleet. We horen vaak van
mensen dat ze het fijn vinden dat de
bidprentjes van hun dierbaren allemaal
op één plek worden opgeslagen.”
De stichting houdt zich ook bezig het
behoud van enkele oude grafstenen en
plaatste aan de voorzijde van de kerk
een monument. Litjens: “De oude kerk

Gemengd koor Cantate
huldigt vier jubilarissen
Tijdens het Ceciliafeest op zaterdag 22 november in de Smakt werden vier leden van het Horster gemengd koor
Cantate gehuldigd. Voorzitter Herraets prees de jubilarissen voor hun jarenlange inzet bij het Norbertuskoor en, na
de fusie met het Lambertuskoor in 2009, bij Cantate.

Kroeënekraan
en Pieëlhaas v
 ieren
jubileum
Carnavalsvereniging Kroeënekraan en Pieëlhaas uit Kronenberg en
Evertsoord vierde op zaterdag 29 en zondag 30 november haar
55-jarige jubileum in gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg.
Zaterdagavond werd een jubileumfeest gevierd met een optreden van
feestband Sjloetingstied. Zondagmiddag was er een receptie met
optredens van Karlijn en Mirriam, Pierre van Helden en Beppie Kraft
georganiseerd.

FEESTELIJKE
KERSTACTIE
KANS OP EEN GRATIS VOLLE BOODSCHAPPENKAR OF KERSTPAKKETTEN

VAN 8 T/M
18 DECEMBER
GRATIS LOTEN
18 DECEMBER FINALE
19.00 UUR BUFFET
20.30 UUR TREKKING

GRATIS DEELNAME,
ENTREE EN CONSUMPTIES

SCHOOLSTRAAT 2
HORST
18+
JAC. BONGAERTSSTRAAT 1 TEGELEN
Twee jubilarissen werden gehuldigd
voor 50 jaar trouwe inzet. Dit waren
mevrouw Riet Verhaegh-Kuijpers en
mevrouw Gerrie van den BeukenKuijpers. Voor 40 jaar trouwe dienst

werd Nel Hesen-Van den Beuken
gehuldigd. De heer Jeu van den Beuken
werd gehuldigd voor 25 jaar inzet. De
jubilarissen werden gehuldigd door
deken De Graaf Woutering en kregen

een oorkonde en een bos bloemen.
Het feest werd compleet gemaakt
door een diner, een muzikale hulde
van het herenkoor en een bezoek van
Sinterklaas.

18+

ga snel naar:

FLAMINGOCASINO.NL

- 14 VESTIGINGEN IN NEDERLAND -

ALLEEN DAAR LOOP JE BINNEN
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Wil jij op een speelse manier kennis maken
met de zwemsport en bezit jij diploma B en/of C?
Ben je iets ouder en wil je weer gaan zwemmen, dan mag je komen
en hoef je ook niet met het sterrenplan te starten.
Wij vinden wel een leuke groep waar je kunt instromen.
Mocht je ook willen zwemmen op donderdag, dan kun je baantjes
trekken op eigen niveau van 14.00 tot 15.00 uur.
Heb je schoolgaande kinderen, dan ben je op tijd thuis.
Schrijf je nu in voor het

STERRENPLAN
DIPLOMAZWEMMEN
MASTERSWIMM
10 januari 2015 starten we met een nieuwe groep
en er zijn nog plaatsen! (Je mag eerst 3 keer proberen.)
Voor vragen neem kontakt op met Liesanne Janssen
l.bevort@hotmail.com of opleiding@hzpc-horst.nl

zwemmen gezond sportief leerzaam!!!

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

Eerste Popslag succesvol
Muziekquiz Popslag vond zaterdag 29 november voor het eerst plaats in feesterij en danserij Froxx in
Horst. De opvolger van de Horster Popkwis trok veel deelnemers. In totaal deden 33 teams mee. Team
Evenaar ging er met de eerste prijs vandoor. Tweede werd team Outsiders en derde team Cannibal Smith.
De organisatie gaf aan tevreden te zijn over het verloop van de quiz en de reacties van de deelnemers en
publiek. Zij stelt daarom dat ze volgend jaar een tweede editie zal organiseren.

Kerstmuziek in Sevenum
Regionaal koor Carmina Servata en Ratatouille’s Kerstkoor uit Sevenum organiseren donderdag 11 december
een kerstavond in De Wingerd in Sevenum. Samen met gastkoor Shangri-La uit Grubbenvorst verzorgen zij een
gevarieerd programma.

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

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

Bespaar stookkosten
met isolatieglas

Carmina Servata is een gemengd
Gregoriaans koor met leden uit
Sevenum en omstreken. Het koor luistert doorgaans missen en diensten op
in kerken en verzorgingstehuizen, maar
verzorgt ook optredens en concerten,
waarbij ook anderstalige, wereldlijke
muziek ten gehore wordt gebracht.

Ratatouille’s Kerstkoor zingt voornamelijk oud-Nederlandse, maar ook anderstalige kerstliederen, in traditionele middeleeuwse klederdracht. Het koor zingt
onder andere op kerstmarkten, kerstshows en verenigingsbijeenkomsten.
Zanggroep Shangri-la uit Grubbenvorst
is gespecialiseerd in wereldmuziek. De

zanggroep brengt haar kerstprogramma
gekleed in toepasselijke kostuums.
Shangri-la verzorgt vierstemmige
traditionele en recente kerstliederen
uit de gehele wereld, afgewisseld met
grapjes, sketches en winters getinte
liederen. Het optreden begint om 20.00
uur. De toegang is gratis.

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Uw glaszetter,
gespecialiseerd in
nieuw- en renovatiewerk
Massenweg 12, Horst | 077-398 58 63 | www.glasko.nl | glasko@home.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

Fototentoonstelling bevrijding
In de kerk van Grubbenvorst werd zaterdag 29 en zondag 30 november een fototentoonstelling gehouden. De tentoonstelling stond in het teken van 70 jaar bevrijding. Tijdens de opening trad het Grubbenvorster
mannenkoor op en was het toneelstuk ‘De dag waarop mijn vader huilde’ te zien. Ook hingen er vele foto’s
en werden dia’s uit de jaren 1935 tot en met 1945 getoond. De fototentoonstelling is samengesteld door het
Oranje Comité Grubbenvorst en de Historische Kring Grubbenvorst-Lottum.
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‘Toch nog een fijn sinterklaasfeest’
Sinterklaastijd betekent een spannende tijd voor kinderen. Welk cadeautje krijgen ze dit jaar in hun schoen?
Maar niet alle ouders kunnen een sinterklaascadeau betalen voor hun kinderen. De Sinterklaasbank is een landelijke stichting die er voor zorgt dat juist ook de kinderen uit armere gezinnen in Nederland een cadeau van de Sint
krijgen, ook in Horst aan de Maas.

De Sinterklaasbank is een stichting die als doel heeft om geen enkel
kind met lege handen te laten staan
tijdens het sinterklaasfeest. Al zeven
jaar is de stichting actief en dit jaar
helpen zij meer dan drieduizend
kinderen in Nederland, waaronder
zo’n 55 kinderen in Horst aan de
Maas. De Sinterklaasbank werkt nauw
samen met een aantal organisaties,
zoals de Voedselbank en basisscholen,

die in kaart kunnen brengen welke
arme gezinnen geen geld hebben om
sinterklaascadeaus voor hun kinderen
te kopen.
Het gezin van Eva (32)* uit
Sevenum maakt sinds drie jaar gebruik
van de Sinterklaasbank. Zij vertelt:
“Ik heb een gezin met vier jonge kinderen en we staan onder bewindvoering.
Voor ons betekent dit dat we moeten
rondkomen van 80 euro per week.

Zonder Sinterklaasbank zouden wij
geen cadeaus kunnen kopen voor onze
vier zoontjes.” Een paar weken voor
het sinterklaasfeest krijgt het gezin
een speelgoedgids, waaruit ieder kind
een cadeau mag kiezen van ongeveer
30 euro. Eva: “Ik ben ontzettend blij
dat de Sinterklaasbank is opgericht.
Nu hebben mijn kinderen toch nog een
fijn sinterklaasfeest. Ze zijn altijd erg
blij met hun cadeaus. Mijn oudste zoon

is 9 jaar en die gelooft niet meer in
Sinterklaas. Voordat we gebruikmaakten van de Sinterklaasbank, vond hij
het lastig om op school te horen wat de
andere kinderen uit zijn klas allemaal
gekregen hadden. Ik ben heel blij dat
hij nu ook een mooi cadeau krijgt waar
hij trots over kan vertellen.” Om het
sinterklaasfeest helemaal af te maken,
krijgt het gezin ook chocoladeletters
en pepernoten via de Voedselbank.
“Ook die pret hoeven mijn kinderen dus
niet te missen.”
Ze vindt de Sinterklaasbank een
onwijs goed initiatief, vertelt Eva.
“In deze tijd zijn er steeds meer gezinnen die moeilijk rond kunnen komen.
Een initiatief zoals dit kan voor een
hoop verlichting zorgen in een tijd
waarin geld en cadeautjes centraal
staan. Want het is niet alleen heel
fijn voor de kinderen dat zij iets leuks
krijgen, maar ook voor de ouders dat
zij een cadeau kunnen geven. Want je
wilt natuurlijk niet dat je kinderen iets
tekortkomen.”
En dus hoewel Eva en haar gezin
van heel weinig geld rond moeten
komen, klopt ook bij hen op 5 december Sinterklaas aan de deur met een
zak cadeautjes. “Dan kunnen we
allemaal ook weer even onze zorgen
vergeten en gewoon een hele fijne
avond hebben.”
*Om privacyredenen is in dit artikel een
schuilnaam gebruikt

Adventsconcert in kerk Broekhuizenvorst
De H. Naam Jezuskerk in Broekhuizenvorst wordt op zondag 7 december
muzikaal heropend. De 800 jaar oude kerk is enige tijd gesloten geweest voor
renovatiewerkzaamheden. De dienst begint 14.30 en eindigt om 17.00 uur.
Met de renovatie van de kerk zijn
er verbeteringen aangebracht aan het
priesterkoor, de verwarming is ver-

nieuwd en er is een ander, beter orgel
geplaatst. Dat orgel zal zondagmiddag
worden bespeeld door organist Jean-

Pierre Steijvers. De organisatie gaat er
vanuit dat het een mooi, afwisselend
programma wordt. Gemengde zangvereniging Con Brio uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst zal haar repertoire ten
gehore brengen. Afgewisseld met orgel-

spel en muziek van het Munttrio uit
Tegelen. Het Munttrio bestaat uit violist
Mariska Rijk, fluitist Katrien Heerkens en
pianist Marcel Kuepers. Laatstgenoemde
is ook dirigent van Con Brio. Voor pianobegeleiding zorgt Oksana Baljva.

Banden - Accu’s - Carwash

WINTERBANDEN
155/65R14 v.a. E 49.00
175/65R14 v.a. E 53.00
185/65R15 v.a. E 60.00
195/65R15 v.a. E 60.00
205/55R16 v.a. E 72.00
225/45R17 v.a. E 79.00

Zolang de voorraad strekt. Prijzen incl. montage,
balanceren, ventiel, verwijderingsbijdrage en btw.

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

kies voor couNselliNg!
Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

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

Te Koop

KERSTBOMEN

Sponsor
Organisatie Stichting IJsbaan meter
Tussenstand
Vrijwilligersorganisatie versterkt

Horst wordt uitgebreid

De betrokkenheid van de Horster gemeenschap bij de ijsbaan is onverminderd groot, stelt de organisatie. Ook
bestuurlijk gezien is er veel animo voor het evenement. Het bestuur van de stichting is onlangs dan ook uitgebreid
met vier nieuwe leden.

480 m2

90%

Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten
met kluit, in pot of gezaagd
kerstgroen gratis
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 19.00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.30 uur
zondag 10.00 tot 16.00 uur
M. Direks
Horsterweg 21a Castenray
tel.: 06 - 20 22 92 25
Woningstoffeerderij
R. van den broek
TRAPPENAKTIE

TRAPbEKlEdINg va E150,00!
incl. tapijt, gestoffeerd&garantie!

Om ervoor te zorgen
dat de ijsbaan er komt
zal er minimaal 480 m2
ijs verkocht moeten zijn
aan sponsoren.
Word sponsor en zorg
dat de ijsbaan er komt.
Elke meter telt!

“Dat maakt het werk voor alle
onbezoldigden toch weer praktischer
en eenvoudiger”, laat de stichting
weten. Het bestuur bestaat inmiddels
uit tien leden. Daarnaast is er nog

een aantal vaste vrijwilligers, dat zorgt
voor onder andere de communicatie, de
administratie, decoratie en techniek. De
organisatie zoekt daarnaast nog vrijwilligers voor de horeca, bij de entree en

schaatsuitgifte of als ijsmeester. Kijk voor
meer informatie op www.ijsbaanhorst.nl
of mail naar ijsbaanhorst@gmail.com
Vrijdag 12 december wordt de ijsbaan
geopend met een Limburgse ijsact.

www.ijsbaanhorst.nl

Advies & verkoop bij u thuis is al
9 jaar als erkend stoffeerbedrijf
onze service! GRATIS offerte bel:
tel. 077-3871782 of 06-16374514

woningstoffeerderijvandenbroek.nl

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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Kantkloscafé
vr 5 december 14.00 uur
Locatie:
Museum De Kantfabriek

Zwarte Beat

America

vr 5 december 22.00 uur
Locatie: OJC Niks

Dorpsbijeenkomst
Buurkracht
wo 10 december 19.30 uur
Locatie: Aan de Brug

Broekhuizenvorst

Das ist Wahnsinn
za 6 december
22.00-03.30 uur
Locatie: zaal De Lange

Heropeningsconcert kerk

Dameszitting

zo 7 december 14.30-17.00 uur
Organisatie: Con Brio
Locatie: H. Naam Jezuskerk

zo 7 december 10.30 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: zaal De Lange

Dorpsraadvergadering

Herenzitting

do 11 december 20.30 uur
zo 7 december 10.30 uur
Organisatie: Dorpsraad
Organisatie: CV D’n Dreumel
Broekhuizen en Broekhuizenvorst Locatie: Parkhotel
Locatie: café-zaal ‘t Dörp

Grubbenvorst

Lezing achterblijvers na
zelfdoding
do 11 december 19.30-21.30 uur
Organisatie: Rouwdeskundige
Gertie Mooren
Locatie: zaal De Baersdonck

Lezing Dieren in de
Maasduinen door
Patrick Palmen
di 9 december 20.00 uur
Organisatie:
IVN De Maasdorpen
Locatie: Zoemhukske

Kerst-in Meerlo
wo 10 december
17.00-21.00 uur
Organisatie: Samenwerkende
Ondernemers Meerlo

Melderslo

Kerstpreuvenement
zo 7 december 12.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Sevenum

Polska Noc met M@tius
za 6 december
22.00-04.00 uur
Locatie: De Wingerd

Pakjesavond: old school
houseclassics met dj’s
No-Name & Blackout
za 6 december
Locatie: café Metieske

Adventsmeditatie door
Pascale de Bekker
di 9 december 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Kerstconcert
Verteltheater Rik Vuur
do 11 december 20.00 uur
Locatie: Kasteelboerderij

Horst

Meerlo

Lezing ‘Voettocht naar
het hart van het land’ Jan Schuurman Hess

Kronenberg

do 4 december 20.00 uur
Locatie: Kasteelboerderij

wo 10 december 19.30 uur
Locatie: De Torrekoel

do 11 december 20.00 uur
Organisatie: Gregoriaans koor
Carmina Servata en kerstkoor
Ratatouille
Locatie: De Wingerd

Dorpsraadvergadering

Kerstpreuvenement
in De Locht
Museum De Locht in Melderslo hecht veel waarde aan tradities, zoals
Kerst en Nieuwjaar. Daarom organiseert zij in de maand december verschillende activiteiten rondom deze feesten. Op zondag 7 december start het
museum met een kerstpreuvement.
Restaurants, cateraars en leveranciers van hapjes, drankjes en andere
lekkernijen presenteren zichzelf en hun
culinaire producten met het oog op de
komende kerstdagen in het museum
in Melderslo. Het preuvenement begint
12.00 uur en eindigt 17.00 uur.

Voor kinderen zijn er creatieve activiteiten samengesteld. Het museum is
ingericht in kerstsfeer en de muzikanten van Op de Plak uit Venray komen
optreden.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

Oh, kom er eens kijken...
...naar de mooie cadeaus

Wij zijn op zoek naar een:

Marketing- &
Communicatieadviseur
Parttime 24 uur / week

MARKETING EN
COMMUNICATIE

INTERESSE?

Stuur je brief met
motivatie en cv
voor 18 december
2014 t.a.v. P. Deriks
naar onderstaand
adres of mail naar
p.deriks@viduro.nl

Viduro is een marketing- & communicatiebureau gelegen in het buitengebied van Horst aan de Maas.
Op deze inspiratieve plek bedenkt Viduro voor haar klanten marketingconcepten en communicatieoplossingen. Klanten zijn bedrijven, instellingen en overheden. Deze bevinden zich voornamelijk in
Zuidoost-Nederland. Viduro bestaat vijf jaar en telt drie werknemers.
GEVRAAGD:

Adviseren, regisseren en produceren

• Enthousiast en bereid om de handen uit de mouwen te steken
• Leergierig en brede maatschappelijke interesse
• Projecten van a tot en met z vastpakken en niet meer loslaten
• Goed kunnen luisteren naar en interpreteren van de klantvraag
• Een uitblinker in uitvoerende communicatiewerkzaamheden
(goede kennis van social media is een pré)
• Kennis van marketing en communicatie (opleidingspapieren gevraagd)
• HBO of WO werk- en denkniveau
• Vier jaar relevante ervaring
• In bezit van rijbewijs B

Voor vragen kun je
contact opnemen
met Peter Deriks;
06-10582837 of/en kijk
op www.viduro.nl/
WAT BIEDEN WIJ JOU?
vacature
Een leuke werkplek in een levendig team. Je
bent zowel op kantoor bij Viduro als ook bij de
Viduro
klant aan het werk en hebt regelmatig afspraken
Nieuwenbergweg 7
buiten de deur. Je bepaalt in grote lijnen je eigen
5961 NR Horst
planning en we bieden je een goede salariëring.

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Kerkstraat 8, Horst • www.horst.wereldwinkels.nl

KERSTBOMEN
VAN DE
KWEKER
★ Nordman
★ Omorika (Servische spar)
★ Groene spar (Fijnspar)
★ Koreana (Koreaanse den)
★ Blauwspar (2 soorten)
-

In pot,
Vanaf
Met kluit
cember
de
6
Gezaagd
iedere dag
In pot geteeld
geopend!
(recht en vast in pot)
- Vanaf 25 cm tot 300 cm

Kerstbomenkwekerij

Leon en Annet Coenders
Witveldweg 30, Grubbenvorst
077 - 366 22 36
www.facebook.com/coenders.kerstbomen
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

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

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)

Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 uur

zaterdag
		
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Dichterbij
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

Huisartsenpost

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Sevenum

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
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
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

Tandarts
Spoedgevallendienst
5 t/m 11 december 2014
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

112

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

ontbreekt niet in hun set. Trille & Nille
draaien 90’s hiphop, trap en dub.
Trille & Nille kennen de classics en
delen deze kennis graag met het
publiek.

Dj Frisco is deze avond de headliner. Deze house- en electrodj draait
ook urban-,trap- en hiphopplaatjes.
De eerste dertig bezoekers krijgen
een cadeautje van de Sint.

Rechtgezet
In het artikel ‘Heemkunde Sevenum presenteert Oorlogsbeeld’ in de HALLO van vorige week werd abusievelijk
vermeld dat mevrouw Van de Ven het fotoboek uit naam van haar overleden man in ontvangst nam. Dat is niet
juist. In het fotoboek staat een selectie uit de fotoverzameling van haar zoon, Theo van de Ven.
Heemkundevereniging Sevenum
laat daarnaast weten dat mevrouw
Koos van de Ven (92) het eerste exemplaar van het fotoboek

‘Oorlogsbeeld 1940-1945 Sevenum
Kronenberg Evertsoord’ mocht
ontvangen, omdat zij de enige nog
levende persoon is uit de voormalige

gemeente Sevenum, die na de oorlog
een verzetsherdenkingskruis heeft
gekregen.

Vogelexcursie ’t Hökske
De wintervogelexcursie voor de jeugd van vogelwerkgroep ’t Hökske vindt dit jaar plaats op zaterdag 13 december. De wandeling voert door de Castenrayse Vennen en duurt van 08.45 tot ongeveer 12.00 uur.
De wintervogelexcursie is een
jaarlijkse wandeling met de jeugd door
een natuurgebied in de omgeving.
Tijdens deze tocht wordt er gewandeld
over boomstammetjes en smalle
paadjes van de Castenrayse Vennen,
een natuurgebied van Staatsbosbeheer.
Daar is het mogelijk om niet alleen
vogels te bekijken, maar misschien ook

andere dieren zoals Schotse
hooglanders. Na afloop is er warme
chocomel voor de kinderen en hun
ouders. Kinderen kunnen zich opgeven
om alleen mee te wandelen of om
samen met hun ouders mee te gaan.
Het wordt aangeraden om een
verrekijker mee te nemen en laarzen te
dragen, want het kan op sommige

plekken erg nat zijn. De tocht vertrekt
met de auto om 08.45 uur vanuit de
parkeerplaats bij de kerk in Sevenum
en om 09.00 uur bij de parkeerplaats
aan de Jacob Merlostraat in Horst.
Aanmelden voor de tocht kan tot
woensdag 10 december, via
info@vogelwerkgroephokske.nl of via
077 398 32 97.

3 VERKOOPWONINGEN
DE AFHANG IN HORST

Meterik
Swolgen

KIJK
UURTJES

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Parochiecluster Horst
Alarmnummer

Deze avond staan diverse
artiesten op het podium bij OJC Niks
in Horst. Zo komen Lil Steve & Big
Dick langs. Muziek van artiesten als
R. Kelly, 50 Cent en Hudson Mohawke

19.15

Griendtsveen
zondag

OJC Niks staat vrijdag 5 december in het teken van Zwarte Beat. MC Sinterkees draait onder meer urban, trap,
hiphop, drum and bass en reggae. De zaal gaat open om 22.00 uur.

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Zwarte Beat in OJC Niks

Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

Welkom! Wonen Limburg nodigt u graag uit om op zaterdag 6 december tussen 11:30 een 13:00 uur
of woensdag 10 december van 14:00 tot 15:00 uur drie verkoopwoningen van het nieuwbouwplan
De Afhang in Horst te bezichtigen. Het gaat om de Dentjesweg 26, Dentjesweg 30 en de Tuinderslaan 32;
(2 tussenwoningen en 1 halfvrijstaande woning).

Deze nieuwe woonwijk heeft een eigen identiteit die
geheel past bij de landelijke uitstraling van Horst.
Omdat de woonwijk al grotendeels gerealiseerd is,
krijgt u bij bezichtiging gelijk een goede indruk van
de ﬁjne, gemoedelijke sfeer.
De woningen zijn scherp geprijsd, aangezien deze
nog niet compleet zijn afgewerkt. Dit stelt u in
de gelegenheid de afwerking geheel naar eigen
inzicht, smaak en kostenmogelijkheden uit te
voeren. Wonen Limburg stelt wel materialen ter
beschikking die zich al in de woningen bevinden,
zoals binnendeuren en kozijnen. Deze treft u bij
bezichtiging in de woning aan.
Heeft u na bezichtiging interesse in een van de
woningen? Dan kunt u dit kenbaar maken op een
formulier dat in de woning beschikbaar is.

Als er meerdere gelijke biedingen worden gedaan
via dit formulier op dezelfde woning, dan wordt via
de notaris een loting uitgezet.
De vraagprijzen (v.o.n.) van de woningen zijn:
Dentjesweg 26: € 142.500,-,
Dentjesweg 30: € 142.500,Tuinderslaan 32: € 215.000,De woningen worden verkocht door Hauzer en
Partners Makelaardij. Mocht u meer informatie
willen, neem gerust contact op via (077) 3219 100
of via e-mail info@hauzerenpartners.com
U kunt vragen naar de heer Frank Blok.

Nieuws
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VAN RABOBANK HORST VENRAY

Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

Openingstijden kantoren vanaf 1 januari 2015
Rabobank Horst Venray beschikt over 3 kantoren (Venray, Horst en Hegelsom).
In de kantoren in Venray (Schouwburgplein 13) en Horst
(Kerkeveld 21) kunt u terecht voor servicehandelingen en
adviesgesprekken. In ons kantoor in Hegelsom (Spoorweg 2)
vinden uitsluitend adviesgesprekken plaats. Op dit moment
gelden voor de kantoren in Venray en Horst nog verschillende
openingstijden.
Voor de eenduidigheid worden vanaf 1 januari 2015 voor de

kantoren Venray en Horst dezelfde openingstijden gehanteerd.
De openingstijden zijn dan als volgt:
maandag van 11.00 – 17.00 uur en dinsdag t/m vrijdag
van 09.00 – 17.00 uur.
Voor adviesgesprekken zijn afspraken in de avonduren mogelijk.
U dient hiervoor telefonisch een afspraak te maken.
Dat kan via telefoonnummer 077 389 84 00.

REKENINGAFSCHRIFTEN SPAARREKENINGEN

W

ij ontvangen regelmatig vragen over het wel
U ontvangt jaarlijks een Financieel Jaaroverzicht met de gegevens
of niet ontvangen van papieren afschriften bij voor de belastingaangifte. Dat overzicht ontvangt u via uw Berichten Inbox in Rabo Internetbankieren. Via de functie ‘control P’
spaarrekeningen.

- Heeft u een Rabobank spaarrekening? Dan ontvangt u een
papieren afschrift.
- Beschikt u echter over een Rabobank Internetspaarrekening
of een rekening ‘Rabo Periodesparen’? Dan ontvangt u geen
papieren afschriften maar ook geen digitale afschriften.
Binnen Rabo Internetbankieren vindt u immers alle
informatie over deze spaarrekeningen.

kunt u een schermafdruk maken. Deze afdruk lijkt op een afschrift
maar is geen officieel afschrift. Digitale rekeningafschriften bevatten exact dezelfde informatie als papieren afschriften. Ze worden
15 maanden lang binnen Rabo Internetbankieren opgeslagen.
Wilt u ze langer bewaren, dan kunt u ze opslaan op uw computer
en/of printen.
Informatie vindt u op de Rabobankwebsite, gebruik als zoekcriterium ‘digitaal rekeningafschrift’ en/of ‘periodesparen’.

Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray
vindt plaats op 4 december
Tot en met 26 september konden verenigingen en stichtingen een aanvraag indienen voor een mogelijke bijdrage uit
het Coöperatiefonds. Op dinsdagmiddag 25 november zou de bijeenkomst van de Beoordelingscommissie plaatsvinden waarin de aanvragen beoordeeld werden.
Helaas ontvingen wij echter enkele onvoorziene afmeldingen
van commissieleden. Na zorgvuldige afwegingen is in overleg met de commissieleden besloten om de bijeenkomst te
verschuiven naar donderdagavond 4 december. De Beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de
richtlijnen en criteria voor toewijzing en beslist vervolgens welke
projecten financiële ondersteuning ontvangen.

LEDEN-VOOR-LEDEN
AANBIEDINGEN
WINTER
2014
In de wintereditie van
Dichterbij Horst Venray plaatsten ondernemers aanbiedingen
voor leden van onze
bank uit de gemeentes Horst aan de Maas,
Venray en Well/Wellerlooi.
Met deze aanbiedingen stimuleren wij aan
de ene kant de omzet voor de ondernemers.
En aan de andere kant profiteert u als lid van
het voordeel dat u geboden wordt.
De volgende ondernemers plaatsten een
aanbieding via Leden-voor-Leden:
het Loopcentrum Horst, PLUS Lucassen
Horst, September Bloemen Venray en ut
Snoephuuske Horst.
U vindt de ledenaanbiedingen op onze
website onder www.rabobank.nl/horstvenray_
ledenaanbiedingen. De bonnen zijn
uitsluitend digitaal beschikbaar.

WEGWIJZER
VOOR WONEN
EN WELZIJN IN
HORST AAN DE MAAS

Op donderdagavond 11 december wordt bekend gemaakte
welke projecten gehonoreerd worden met een bijdrage uit het
Coöperatiefonds 2014. De verenigingen/stichtingen - waarvan
het project gehonoreerd is - worden uitgenodigd voor de feestelijke bijeenkomst in MFC ’t Haeren in Grubbenvorst. Verenigingen/stichtingen – waarvan het project niet gehonoreerd is
– ontvangen bericht voor 10 december.

Coöperatief Cafés

‘Kosten van de
dienstverlening’
en ‘veilig bankieren’
In mei en juni organiseerde Rabobank Horst Venray
Coöperatief Cafés in de gemeente Venray en in Well.
In september en oktober vonden de Coöperatief Cafés
plaats in de gemeente Horst aan de Maas. We hoorden
van de aanwezigen dat de avonden als nuttig zijn ervaren.
We hopen in de toekomst dan ook meer leden te mogen
verwelkomen.
In de Coöperatief Cafés werden veel vragen gesteld over de
kosten van de Rabobankdienstverlening (het betrof met name de
ingevoerde kosten voor advies) en over de veiligheid van online
bankieren. We leggen graag uit hoe dat in elkaar zit. Op onze
website treft u onder ‘nieuws’ de twee verslagen over de onderwerpen ‘kosten van de dienstverlening’ en ‘veilig bankieren’ aan.
Heeft u nog vragen dan horen we dat graag van u!
Neem gerust contact met ons op.

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

OPENINGSTIJDEN ROND
KERST EN OUD & NIEUW
Op woensdag 24 december: onze kantoren en
servicecentra zijn geopend tot 16.00 uur
Donderdag 25 december: Eerste Kerstdag,
onze kantoren zijn gesloten
Vrijdag 26 december: Tweede Kerstdag,
onze kantoren zijn gesloten
Woensdag 31 december: onze kantoren
en servicecentra zijn geopend tot 16.00 uur
Donderdag 1 januari 2014: Nieuwjaarsdag,
onze kantoren zijn gesloten
Uw dagelijkse bankzaken regelt u 24 uur per dag
via: www.rabobank.nl/horstvenray
Alle medewerkers van Rabobank Horst Venray
wensen u alvast fijne feestdagen!

De Wegwijzer is beschikbaar gesteld aan
alle inwoners van 70 jaar en ouder.
Ze kan ook voor andere mensen interessant
zijn. Denk daarbij aan de kinderen van deze
senioren, voor het geval zij met een (toekomstige) zorgvraag geconfronteerd worden voor
hun ouders.

Wilt u ook een exemplaar?
Op het gemeentehuis en bij de Rabobank
kantoor Kerkeveld (voormalig Steenstraat)
kunt u er een ophalen.
De Wegwijzer is tevens digitaal beschikbaar
via www.horstaandemaas.nl en via www.rabobank.nl/horstvenray onder Senioren.

