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Leerlingen maken
mobiele tribune
Leerlingen van de Bouwcampus in Horst maken in opdracht van stichting Horst aan de Maas 800 een mobiel amfitheater. Het is de bedoeling dat de tribune volgend
jaar in alle kernen van Horst aan de Maas gebruikt kan worden voor onder andere voorstellingen en lezingen. Lees verder op pagina 02

Gratis huwelijken
op de schop
Gemeente Horst aan de Maas gaat de gratis huwelijken op de schop nemen. Wie voortaan kosteloos in het
huwelijk wil treden, moet kunnen aantonen dat hij de kosten niet kan dragen.
In Horst aan de Maas kunnen
paren op maandag en woensdag om
09.00 uur gratis trouwen of gratis
een geregistreerde partnerschap
aangaan. Dit zogenoemde sober
huwelijk houdt een ceremonie van
ongeveer een half uur in. De gratis huwelijk werden oorspronkelijk
gecreëerd voor mensen die niet in
staat zijn om de kosten voor een
uitgebreide ceremonie te betalen.
Gemeente Horst aan de Maas constateert echter dat de laatste jaren

maken steeds meer mensen hiervan gebruik maken zonder dat aannemelijk is dat deze mensen minder
draagkrachtig zijn. Als gevolg hiervan
lopen de kosten en de wachttijden op.
De gemeente heeft daarom besloten
de procedure van een gratis huwelijk
aan te passen. Er is geen ceremonie
meer in de trouwzaal, maar slechts
een formele afwikkeling in de spreekkamer van Burgerzaken. Voor de minder daadkrachtigen komt een gratis
ceremonie onder bepaalde voorwaar-

den. Zij moeten aan kunnen tonen,
door middel van een bewijs van
kwijtschelding gemeentelijke belastingen, dat zij de kosten niet kunnen
dragen. Daarnaast moet een van de
aanstaande echtgenoten in Horst aan
de Maas wonen. Dit huwelijk wordt
dan voltrokken in de eigen trouwzaal
van het gemeentehuis. De gemeente
verwacht dat er jaarlijks een á twee
aanvragen worden gedaan door
echtparen die een volledige huwelijksvoltrekking niet kunnen betalen.

levensloopbestendigwonenlimburg.nl

Meer weten over
levensloopbestendig wonen voor

alle leeftijden?
Gratis advies m.b.t. het

levensloopbestendig
maken van

uw woning zie:

www.levensloopbestendigwonenlimburg.nl
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Horst aan de Maas 800

Leerlingen maken mobiele tribune
Sinds enkele weken werken drie
leerlingen van het tweede jaar en
elf van het eerste leerjaar aan het
theater. Het proefontwerp is inmiddels klaar, waarna nu gestart kan
worden met de uiteindelijke tribune.
Dion Rayer (21), Thieme Rutten (17)
en Mike Egbers (17) zitten allen in
het tweede leerjaar van de opleiding
‘middenkader functionaris bouw’ en
zijn verantwoordelijk voor het bouwproject. “Stichting Horst aan de Maas
800 heeft de school benaderd met
de vraag of wij een mobiele tribune
konden bouwen die inzetbaar is in de
kernen voor evenementen”, legt Mike

uit. “Vorig jaar hebben we voor Venlo
Stormt enkele obstakels gemaakt”,
geeft Thieme aan. “Misschien dat ze
zo op het idee zijn gekomen.”

Veilig voor alle
leeftijden
Een leerling van het derde jaar,
Scott Billekens, maakte de eerste tekeningen voor de tribune, waarna aan de
slag werd gegaan met de bouw van
een proefontwerp. “We volgen vier
dagen in de week theorieles en één
dag hebben we praktijk”, vertelt Dion.
“Op de vrijdagen kunnen we aan de

tribune werken. We hebben de afgelopen vijf weken het werk voorbereid en
we kunnen nu met de bouw beginnen.
Het streven is om 1 maart de tribune
klaar te hebben.”
Er is een aantal eisen aan de
tribune gesteld. Zo moet hij groot
genoeg zijn voor 120 tot 160 mensen en uiteraard veilig voor alle
leeftijden om er op te kunnen zitten. Dion: “De tribune bestaat uit zes
losse delen van elk 6.10 meter breed.
Deze delen kunnen los worden vervoerd en op de plek zelf in elkaar worden gezet. Een deel bestaat uit twee
halve tribunes die met elkaar verbon-

den worden door een trap. Daarnaast
is er nog een podium van 4 bij 8
meter. Het moet een stevige constructie zijn die 10 jaar meegaat. Voor de
onderconstructie gebruiken we geïmpregneerd hout.” Mike: “Daarnaast
gebruiken we betonplex met een antislip-laag. Het moet namelijk wel veilig
zijn als het bijvoorbeeld regent. Het is
een modulair systeem, je hoeft niet
alle delen van de tribune te gebruiken
als de ruimte bijvoorbeeld klein is.”

‘Het is iets tastbaars’
Het team werkt zelfstandig aan
het project, met ondersteuning van

de school. “Daarnaast komt Gé van
Wegberg van Horst aan de Maas
800 ons elke vrijdag helpen”, zegt
Thieme. “Het is leuk dat de organisatie
zo een rol kan spelen.” In tegenstelling tot de meeste andere schoolopdrachten, wordt de tribune straks echt
in gebruik genomen. En dat motiveert
zeggen de drie. Dion: “We leren er
veel van en kunnen laten zien wat we
kunnen als school. Het is leuk is dat
dit wel blijft staan.” Mike voegt toe:
“De tribune wordt straks in de dorpen
gebruikt, het is iets tastbaars. Net als
wanneer je later voor een opdrachtgever bezig bent.”

Colofon

Voor activiteiten

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.

De pastorie van parochie Sevenum, Kronenberg en Evertsoord wordt het OLS huis. Dat heeft de vereniging bekendgemaakt. Het Oud Limburgs
Schuttersfeest wordt in 2019 georganiseerd door Schuttersgilde St. Sebastianus Sevenum.

Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Niels van Rens
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Iris Cöp, Fenna Deters,
Sylke Deters en Lieke Mooren
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl

Pastorie Sevenum wordt OLS huis
De pastorie wordt het kloppend hart van het schuttersfeest.
De opening van het OLS huis is op
zaterdag 8 december. In de pastorie zullen de komende tijd tot aan

het evenement verschillende activiteiten, lezingen en andere gelegenheden plaatsvinden. Onlangs maakte
de organisatie van het schuttersfeest het nieuwe logo bekend.

Rowwen Hèze-zanger Jack Poels
heeft het logo ontworpen. Ook de
slogan ‘Weej zeen os in ZaerUM’
werd bekendgemaakt. Het OLS wordt
op 7 juli 2019 gehouden in Sevenum.

Het Oud Limburgs Schuttersfeest
is een jaarlijks festijn waarbij vrijwel alle schutterijen uit Belgisch
en Nederlands Limburg samenkomen.

Gemeente krijgt bijdrage voor WMO
en jeugdzorg
Gemeente Horst aan de Maas krijgt een eenmalige bijdrage van 648.789,19 euro voor tekorten op de WMO en de jeugdzorg. Gemeenten
konden geld aanvragen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om de tekorten te stillen. 77 gemeenten ontvangen in totaal 200 miljoen euro.
Het tekort in de gemeente Horst
aan de Maas lag boven de 70 euro
per inwoner. Het compensatiebedrag
wat de gemeente nu ontvang per
inwoner is 15,40 euro. In het raadsvoorstel bij de begroting van 2019
werd een totaalbedrag van 407.000
euro ingeschat die de gemeente zou

krijgen van de VNG. Het bedrag wat
de gemeente nu krijgt is 241.789,19
euro hoger dan begroot. Het restant
wordt verantwoord in 2018.
Gemeenten helpen via de WMO
kwetsbare en hulpbehoevende burgers om zo lang mogelijk zelfstandig
thuis te wonen. Ook ondersteunen ze

hen om deel te nemen aan de maatschappij. Het gaat hier om huishoudelijke hulp, aanpassing van de woning,
taxivervoer of individuele begeleiding.
In totaal 88 gemeenten hebben een aanvraag ingediend om een
eenmalige bijdrage te ontvangen.

11 daarvan kwamen hiervoor niet
in aanmerking omdat het tekort
niet hoog genoeg was. De gemeenten die de hoogste bijdragen uit de
stroppenpot hebben gekregen, zijn
Venlo en Eindhoven (beide bijna
22 miljoen euro) en Leeuwarden
(bijna 21 miljoen euro).

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Een eigen servicebus
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
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.

Vaste werktijden

Keurige Technische Vakman

Veel klantcontact

IvS Keuringen en Service is een toonaangevend bedrijf in het periodiek inspecteren en

Zelfstandige functie
met veel vrijheid

Wij zoeken een enthousiaste collega die ons team komt versterken en kennis heeft van

repareren van elektrisch gereedschap, ladders en trappen, rolsteigers en valbeveiliging.
arbeidsmiddelen en de wetgeving hierover. Natuurlijk is er ook ruimte om jezelf hierin
te ontwikkelen. Bekijk de volledige vacature op:

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.kempen-media.nl

IvS zoekt een

www.ivs-keuringen.nl

Spoorstraat 30, 5865 AH Tienray

Ben jij de vakman die ons team komt versterken? Stuur je CV naar info @ ivs-keuringen.nl.
Voor vragen kun je contact opnemen met Ivo van Summeren, telefoon 06 47 76 12 08.

209 x 100 mm
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Jubileum KZRT

‘Durex, the best there is’
Leren motorjacks, wapperende haren in de wind en vooral veel lol. De KZRT, oftewel Kreidler Zündapp Racing
Team, bestaat precies vijftig jaar. De vriendengroep komt om die speciale reden één keer terug bij de boom waar
het eigenlijk allemaal begon. De groep blikt terug op een tijd van lachen, crossen en vooral vriendschap.

Afscheid pastoor
Griendtsveen
Griendtsveen neemt op zondag 2 december afscheid van haar
pastoor Ben Faas. Faas was 20 jaar pastoor van de parochie en werd in
mei eervol ontslagen door het Bisdom Roermond vanwege gezondheidsredenen.
Omdat hij veel voor Griendtsveen
heeft betekend, wil de parochie hem
een afscheid aanbieden. Op zondag
2 december vindt om 11.00 uur een
Eucharistieviering plaats in de kerk,
waarin Ben Faas, deken De Graaf
Woutering en Peter Denneman,
provinciaal overste, voorgaan.
De dienst wordt opgeluisterd door

het kinderkoor en een koor
bestaande uit dorpsgenoten.
Vanaf 13.00 uur tot ongeveer
15.00 uur is er een afscheidsfeest in
het gemeenschapshuis De Zaal. In de
kerk en in De Zaal staat een collectebus waarvan de opbrengst voor
Ben Faas is. Hij kan hier dan zelf een
bestemming aan geven.

Schoonheidssalon
Eveline Sinterklaastip!

De groep weet niet precies wanneer de club is opgericht, maar de
allereerste keer dat ze echt de naam
KZRT gebruikten, was tijdens de carnavalsoptocht in Sevenum, vertelt
Tuut van der Beele (67). “In 1968 was
dat. Als vriendengroep zijn we fervent
carnavalsvierders. We hebben heel
wat jaren meegedaan in de optocht.”
Jan Verrijth (66) vult aan. “Elk jaar
was er een grote concurrentiestrijd
tussen een andere vriendengroep,
de Chevrolet Corporation. Ieder jaar
wonnen zij van ons. Totdat we een
jaar besloten om een echte wagen te
kopen in plaats van hem zelf te knutselen. Dat jaar wonnen we. Achteraf
nog extra mooi, want de jury kwam er
te laat achter dat we een carnavalswagen hadden gekocht en dat was tegen
de regels. We komen de mannen van
de Chevrolet Corporation nog regelmatig tegen en telkens komen ze hier op
terug. Dat is altijd leuk.”
Vijftig jaar geleden kreeg de
vriendengroep de kans om een boom
te adopteren bij de rotonde aan de
Steinhagenstraat in Sevenum.
Nu, precies vijftig jaar later, op woensdag 21 november komen de Kreidler

en Zündapp liefhebbers weer bij
elkaar. “Iedereen was aanwezig”,
zegt Jan. “Dat is wel speciaal hoor.
Onze groep is officieel met 16 personen, waarvan er één helaas is
overleden. We hebben tijdens de bijeenkomst een nieuw bordje geplaatst,
want het vorige was versleten. Je kon
niets meer lezen. Op het bord staat
een spreuk die geschreven is door
Jan Gielen van onze groep. Door middel van een prijsvraag had hij de
leukste tekst: ‘KZRT-ers, met van oorsprong Zaerumse, poate ‘nnen boeëm
in Zaerumse gronk’. Als symbool van
vriendschap.”
De vriendengroep heeft heel wat
meegemaakt. Tijdens de onthulling
van het bordje worden dan ook veel
sterke verhalen opgehaald. “En die
worden weer extra versterkt”, grapt
Grad Rijs (68). “Ja, we hebben veel
kattenkwaad uitgehaald, maar we
zijn altijd netjes gebleven. We zochten
nooit trammelant. Alles werd opgelost met humor.” En dat hadden de
KZRT-ers wel. Ze kunnen zich nog goed
dat ene voetbaltoernooi herinneren.
“Als vriendengroep hebben we aan
heel wat voetbaltoernooien meege-

daan. Eén keer wilden we speciale
shirts dragen tijdens de wedstrijd.”
De groep kreeg zakelijk contact met
condoomfabrikant Durex-company.
“Dat hadden we niet verwacht. Zo liepen we een tijdje later met Durexshirts met de tekst ‘Durex, the best
there is!’ het veld op. De tegenstander
was helemaal van slag. Dat toernooi
hebben we ook goed gepresteerd.”
Naast al die activiteiten reden de
KZRT-ers op Kreidlers en Zündapps
door verschillende buurgemeenten. “Dat was wel stoer als je met
zo’n motor bij een kroeg komt aanrijden”, zegt Jan. “Het trok ook altijd
veel bekijks.” Als de heren nog één
leuke herinnering mogen opnoemen,
is het wel die keer dat ze alle pakken
van de Sevenumse Harmonie hadden
overgekocht. “De Harmonie deed ze
weg voor tien gulden per pak en we
kochten ze alle 28 voor 280 gulden.
Tijdens carnaval deden we mee in de
optocht onder het thema: ‘Wij zijn de
nieuwe harmonie’. Geweldig was dat.
Sommige van onze vriendengroep
trekken deze pakken nog steeds aan
als we weer een bijeenkomst hebben.”

Citaverde College en AgroLeeft
starten project
In samenwerking met AgroLeeft start het Citaverde Collegain Horst op donderdag 29 november het project
‘beroepsgerichte communicatie’ voor mbo-studenten van niveau 3 en 4. Studenten voeren hierbij niet alleen
projecten uit voor AgroLeeft, maar ook voor andere agro-ondernemers.
Gastdocenten van onder
andere Koppert Cress, de Duitse
Euregio en marketingbureau
MarketingMakkers begeleiden de
studenten die aan de slag gaan
met uitdagingen rondom marketing en communicatie. De studenten kunnen zelf kiezen uit een

aantal onderwerpen waarbinnen ze
hun communicatieve vaardigheden
kunnen verbeteren. Zo hebben ze de
keuze uit projecten in digitale communicatie, projecten waarin ze internationale contacten leggen of een
project waarin ze de meest aantrekkelijke beursstand voor AgroLeeft en

de groene sector gaan ontwikkelen.
Agro-ondernemers die geïnteresseerd zijn om met het bedrijf
een bijdrage te leveren aan een
of meerdere van deze projecten,
die lopen van december tot februari, kunnen een mail sturen naar
info@agroleeft.nl

• huidverbetering + anti-aging
• deﬁnitieve haarreductie
• diverse korte + luxe behandelingen
• voor een mooi en langdurig resultaat
• adviserend en gastvriendelijk
• rust en ontspanning
• vakkundige beautycoach sinds 1991
Nu ook verkrijgbaar de bekroonde merken
Dr. Grandel en Arabesque

Lid: ANBOS-VO+spec.

Laurahof 9, Venray • tel. 0478 - 511279
www.schoonheidssalonvenray.nl

Crist Coppens
kijk ook eens op

www.gourmethorst.nl

Alleen dinsdag 4 december

braadworst

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

www.coppens.keurslager.nl

Nordmann
kerstboom

Abies nordmanniana.
Gezaagd. ↕ tot 175 cm.
Per stuk

29.95

14.

99

ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 48. GELDIG VAN 29-11 T/M 05-12. OP=OP
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Houthuizer Molen Lottum

Horst aan de Maas kende in het verleden tientallen molens, waarvan er vandaag de dag nog maar enkele
in het landschap zijn terug te vinden. De redactie dook de archieven in en haalde geschiedenis van enkele
molens naar boven. In deze aflevering de Houthuizer Molen in Lottum.

De Houthuizer Molen in
Lottum kent een hele geschiedenis. Al sinds de middeleeuwen is
Lottum in het bezit geweest van
zowel een wind- als een watermolen. In oude boeken wordt het
Daelderhof beschreven. Dit hof

bevatte een boerderij, een stuk land,
een watermolen en vermoedelijk ook
de voorloper van de Houthuizer windmolen. De oudste melding over de
windmolen dateert uit 1440. De molen
was toen eigendom van de familie van
Holthuizen. Hiervan stamt de naam

van de huidige molen af. In de 17e
en 18e eeuw zijn de adellijke families Van Wylich en Van Aerdts eigenaren van de molen. Na aanleg van de
weg van Grubbenvorst naar Lottum,
die dwars door het Daelderhof liepen,
zijn de molens en de boerderij daar

verdwenen. De huidige Houthuizer
Molen stamt uit het begin van de 19e
eeuw. Na de Franse bezetting werd
Peter Hoefnagels de eerste particuliere
eigenaar van het Daelderhof. Peter
werd snel genoeg opgevolgd door zijn
zonen Johan en Lambert. Deze vroegen in 1815 een bouwvergunning aan
voor de bouw van een nieuwe windmolen. Twee jaar later draaide de
molenwieken voor het eerst.
In 1869 werd de molen verkocht
aan molenaar Lambert Gerard van
Dijck uit Broekhuizen. Hij ging in 1891
failliet en emigreerde naar Amerika.
De molen werd door de schuldeiser
verkocht aan Antoon Clevers. Antoon
wist wel goed te boeren, ondanks
dat hij concurrentie kreeg van de
stoommaalderij van Johannes Jacobus
Smits in 1908. In 1918 nam Antoon
de stoommachine van Smits over
en plaatste deze bij de windmolen
op het Houthuizerveld. In 1936 nam
zoon Sjeng de molen over van zijn
vader Antoon. Hij was molenaar tot
de Duitsers zijn molen in de Tweede
Wereldoorlog opbliezen. De molen
werd niet meer herbouwd. Een stukje
verderop liet Sjeng een nieuwe
motormaalderij bouwen. Een aantal
jaren later overleed Sjeng door een
tragisch ongeluk waarbij hij werd
overreden door een bestelwagen.
De motormaalderij werd in de jaren 70
verbouwd tot woonhuis.
De ruïne van de molen heeft er
gelegen tot 2008. In dat jaar nam een
aantal inwoners van Lottum het initiatief om de molen weer op te bouwen.

Met de harmonie, een aantal oude
boerenkarren en een stoet mensen zijn deze initiatiefnemers door
Lottum getrokken en hebben in
drie uur tijd 27.000 euro opgehaald
voor de herbouw van de molen.
De oude muren die nog stonden zijn afgebroken en er is een
geheel nieuwe molen voor teruggekomen. Een molenbouwer heeft
in samenwerking met een bouwbedrijf uit Hegelsom de bouw geleid,
maar vele Lottumse vrijwilligers
hebben een bijdrage geleverd aan
de herbouw. Een voorbeeld hiervan, is het systeem waar de kap
van de molen op draait. De kap kan
ronddraaien, zodat de wieken altijd
in de wind staan en zo optimaal
mogelijk draaien. Op 9 mei 2009
werd de herbouwde molen officieel
geopend.
Tegenwoordig is de molen in
de zomermaanden drie middagen
en in de winterperiode één middag per week open. De molen
wordt draaiende gehouden door
Stichting de Houthuizer Molen,
bestaande uit een klein bestuur en
alle vrijwilligers. In de molen werken verschillende vrijwilligers met
ieder een eigen taak. Zo zijn er vier
molenaars, vrijwilligers die voor
koffie en thee zorgen en mensen
die bezoekers rondleiden. De herbouwde molen heeft tot nu toe
al ruim 30.000 bezoekers mogen
ontvangen.
Bron: Stichting de Houthuizer Molen,
Lottum

abbGrowers B.V. is een jong en groeiend bedrijf dat zich bezighoudt met het sorteren, verpakken en de handel van blauwe bessen
en asperges. Zowel uit eigen teelt als van telers uit diverse landen in Europa, Afrika en Zuid-Amerika.
De moderne, gekoelde verpakkingshal waarin jaarrond blauwe bessen worden verpakt staat in Horst.
Ben je op zoek naar de juiste waardering voor je inzet? Wil je werken in een uitdagende en afwisselende functie in een dynamisch bedrijf?
Dan zijn wij op zoek naar jou. Vanwege toenemende groei zoeken wij nieuwe collega’s:

STORINGS- en
ONDERHOUDSMONTEUR

LINE
OPERATOR

LOGISTIEK
MEDEWERKER

De functie:
Als monteur ben je verantwoordelijk voor het probleemloos en storingsvrij laten draaien van de geavanceerde productie-/verpakkingslijn. De werkzaamheden
bestaan uit het oplossen van technische storingen,
het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en het
continu verbeteren van de productielijn.

De functie:
Als line operator ben je verantwoordelijk voor
het probleemloos en storingsvrij laten draaien
van de geavanceerde productie-/verpakkingslijn en het aansturen van de productiemedewerkers. Het continu streven naar verbeteringen en verdere professionalisering, wat in
deze functie cruciaal is, zit in je genen.

De functie:
De logistieke medewerker is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden met
betrekking tot de aanvoer, het verpakken en
verzenden van de blauwe bessen.

Wat we van jou vragen:
• MBO niveau richting mechatronica door opleiding en/of ervaring;
• verantwoordelijk voor het probleemloos laten draaien van de
machines in de verpakkingshal;
• de werkzaamheden zijn zowel mechanisch, elektrisch als
regeltechnisch van aard;
• het verrichten van groot onderhoud om storingen te voorkomen;
• het signaleren en doorvoeren van verbeteringen in de
productielijn;
• het helpen ombouwen van de productielijnen;
• goede communicatieve eigenschappen;
• flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden;
• de werkzaamheden worden verricht in een gekoelde ruimte
(10 graden Celcius);
• bereidheid om in 2-ploegendienst te werken en 1 keer in de
2 weken op zaterdag.

Wat we van jou vragen:
• MBO niveau door opleiding of ervaring, bereidheid
nieuwe dingen te leren;
• oplossingsgerichte aanpakker die met motivatie
een team met enthousiasme kan aansturen;
• affiniteit met productieomgeving en technisch
inzicht;
• goede contactuele, communicatieve eigenschappen
en sociale vaardigheden;
• flexibele instelling in zowel werkhouding als
werktijden;
• de werkzaamheden worden verricht in een
gekoelde ruimte (10 graden Celcius);
• bereidheid om in 2-ploegendienst te werken en
1 keer in de 2 weken op zaterdag.

Wat we van jou vragen:
• affiniteit met zachtfruit;
• ervaring als logistiek medewerker is gewenst;
• klaar zetten van alle noodzakelijke benodigdheden
voor het laten draaien van de productielijn zoals
bessen, dozen, bakjes, deksel en folies;
• laden en lossen van transport;
• registreren in het computersysteem;
• beheersing van Nederlandse en kennis van Duitse
en Engelse taal in woord en geschrift is een pre;
• goede communicatieve eigenschappen, accuraat
en collegiaal;
• flexibele instelling in zowel werkhouding als
werktijden;
• de werkzaamheden worden verricht in een
gekoelde ruimte (10 graden Celcius);
• bereidheid om in 2-ploegendienst te werken en
1 keer in de 2 weken op zaterdag.

VERPAKKING–/
PRODUCTIEMEDEWERKER
Zowel parttimers als fulltimers zijn welkom.
De functie:
In teamverband en met geavanceerde
machines ben je bezig met het verpakken van
blauwe bessen.
Wat we van jou vragen:
• het is niet noodzakelijk om relevante
werkervaring te bezitten;
• wel verwachten wij gemotiveerdheid en
betrouwbaarheid;
• flexibele instelling in zowel werkhouding als
werktijden;
• de werkzaamheden worden verricht in een
gekoelde ruimte (10 graden Celcius);
• bereidheid om in 2-ploegendienst te werken en
1 keer in de 2 weken op zaterdag.

Wat wij bieden: wij bieden een uitstekend salaris volgens de CAO Groothandel AGF. De waardering voor onze medewerkers brengen wij tot uitdrukking door het bieden van een meer dan marktconform salaris.
Met enthousiaste collega’s werk je in een uitdagende werksfeer in een dynamische branche met een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
Wil jij ook werken in een dynamisch bedrijf waarin je inzet de juiste waardering krijgt? Stuur dan je sollicitatie naar: abbGrowers B.V. Fabrieksstraat 6, 5961 PK Horst of info@abbgrowers.com
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Horst
aan de
Maas

Autobedrijf

Ton Cox

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas
spreekt in de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen
hebben gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Ton Cox (27),
geboren in Horst, maar inmiddels uit Rotterdam.

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

KERSTBOMEN
VAN DE
KWEKER

APPELHOUT GEZAAGD
en GEDROOGD
Te koop grote partij
appelhout 2 jaar gedroogd
Ook kleine partijen te
verkrijgen. Prijs € 50 per m³
Tel: 06 - 30 83 72 90

ROMMELMARKT
Mèrthal Horst
2 december

9.30/15.30 uur
Gasthuisstraat 30, 5961 GA
A73 afrit 11

www.carbootsalehorst.nl

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

In pot,
Met kluit
Gezaagd
In pot geteeld

(recht en vast in pot)

Vanaf
1 december
dagelijks open
van 08.00 tot
20.00 uur

- Vanaf 25 cm tot 300 cm

Kerstbomenkwekerij

Ton werd geboren in Horst en nog altijd kijkt hij met
een fijn gevoel terug op zijn tijd daar. “Ik was veel buiten, hutten aan het bouwen en in bomen aan het klimmen. Dat de ruimte die we hier hadden als kind niet zo
vanzelfsprekend is, realiseerde ik me later pas, toen ik
kennismaakte met de stad.” Ton ging naar basisschool
Meuleveld in Horst en daarna naar het Dendron College.
“Daar ontstond wel al mijn interesse voor dingen
maken, dus toen ik mijn vmbo-diploma gehaald had,
besloot ik een bouwopleiding te gaan volgen in Venlo.”
Hij had het er naar zijn zin, maar zag zichzelf niet veertig jaar lang op een bouwplaats werken. “Ik ging me
steeds meer interesseren voor tekenen en vormgeven.
Zo kwam ik bij de mbo-opleiding Grafische Vormgeving
en Media Design in Nijmegen uit.” Die opleiding rondde
hij succesvol af en hij vervolgde zijn weg aan het St.
Joost, een kunstacademie in Breda. “Naast vormgeving
was ik inmiddels ook geïnteresseerd geraakt in foto’s
maken en van daaruit ontstond weer mijn interesse in
film.”

Documentaire
op televisie te zien
Afgelopen jaar studeerde hij af in Breda met een
documentaire over de waarde van de natuur. “Die is
voor een groot gedeelte gedraaid in Horst. Ik wilde een
docu maken die dichtbij huis lag en toen ik tijdens mijn
opleiding in Breda in Rotterdam ging wonen, realiseerde
ik me pas hoeveel rust, ruimte en natuur ik hier altijd
om me heen heb gehad. Daar wilde ik iets mee doen.”
De documentaire gaat over Ton zelf, die als een soort
Don Quichot probeert de kloof tussen mens en natuur
te dichten. Met zijn experimenten maakt hij die kloof
echter alleen maar groter. “Mensen hebben geen besef
meer van de natuur. Ik wilde de waarheid van de natuur
laten zien, maar als mens kun je dat niet. Dat laat ik met
mijn rol in de film zien. Om de natuur te laten zien zoals

die bedoeld is, heb ik dieren zelf hun eigen omgeving
laten filmen. Dieren spreken altijd de waarheid.”
Met zijn film wil Ton ook het non-stedelijke naar
de Randstad brengen en meer van zijn afkomst laten
zien. “Dat doe ik door de natuur en de ruimte te laten
zien, maar de film wordt bijvoorbeeld ook gedeeltelijk in het dialect gesproken.” Dat was een bewuste
keuze van Ton. “Ik mag dan wel in Rotterdam wonen,
ik kom nog steeds uit Horst en ik ga me niet opeens
anders voor doen dan ik ben.” Ton studeerde met
hoge punten af van het St. Joost met zijn documentaire en inmiddels wordt de film op verschillende festivals vertoond. “Ik heb bijvoorbeeld op het Nederlands
Filmfestival gestaan en binnenkort is hij ook te zien
op het Eindhovens Filmfestival. Wat helemaal mooi is,
is dat hij op vrijdag 30 november wordt uitgezonden op
NPO2 Extra en online komt te staan op 2doc.nl”, vertelt
hij vol trots.
Een mooie bijkomstigheid van het succes van zijn
film, vindt Ton dat zijn omgeving hier in Horst nu ook
eens goed kan zien wat hij maakt. “Vaak lachen mijn
vrienden uit Horst wat om mijn kunstzinnige opleiding”,
lacht hij. “Ze weten wel: Ton maakt films, maar wat ik
precies doe is voor hen wat vaag. Deze film laat ze dat
zien.” Ton is dan ook zeker van plan om in de toekomst
nog meer documentaires te maken over zijn thuisbasis. “Ik heb al wat ideeën”, zegt hij. “Misschien wil ik
een onderzoekje gaan doen naar de arbeidsmigranten
hier in de regio. Er is nog niks concreet, maar ik vergeet mijn afkomst zeker niet.” Ton is dan ook nog veel
thuis. “Ik ben hier zeker om het weekend, zodat ik bij
mijn familie en vrienden kan zijn. Horst is makkelijk.
Iedereen kent iedereen en er wordt hier voor elkaar
gezorgd. Dat is in Rotterdam niet zo. Ik heb het daar
echt wel naar mijn zin en qua kunst zit ik daar beter,
maar ik heb altijd gezegd: als mensen mij gaan zoeken
voor opdrachten in plaats van andersom, dan kom ik
terug naar Horst.”

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

Montagebedrijf van Weringh
Groeze 8a, 5986 NT Beringe
Wij zoeken voor het plaatsen van hekwerk een

HEKWERKMONTEUR m/v
Voornaamste taken:
Het plaatsen van hekwerken, montage van draai- en schuifpoorten en storten van fundaties etc. Wij maken regelmatig gebruik
van machines zoals minigraver, verrijker en kleine loader.
We zijn op zoek naar een gemotiveerde teamplayer met
technisch inzicht en je houdt van werken in de buitenlucht.
De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in Nederland,
en af en toe in Duitsland. Je mag rekenen op een prima salaris
en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Heb je belangstelling mail dan naar arnoutwe@xs4all.nl,
t.a.v. Natasja van Weringh. Bellen kan natuurlijk ook,
na 18.00 uur, tel. nr. 06 - 15 86 36 56.

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Bomen geplant
in Lottum
Kinderen van groep 6 en 7 van Basisschool De Bottel in Lottum hebben
woensdag 28 november zestig bomen geplant.

HALLO in Berlijn
Agnes Achten, Helga Buchebner en Peter Gommans uit Lottum zijn onlangs afgereisd naar
Berlijn. Zij namen daar deel aan een concert voor de vrede, ter ere van het einde van de Eerste
Wereldoorlog, dat dit jaar 100 jaar geleden is. Aan het concert namen 2.000 zangers deel uit meer
dan 27 landen. Het gezelschap uit Lottum heeft vier repetities bijgewoond in Berlijn en het concert
uitgevoerd. Tussendoor namen ze ook nog even de tijd om de HALLO te lezen.
Dit deden zij samen met wethouder Eric Beurskens van gemeente
Horst aan de Maas en Rein Dupont
van Waterschap Limburg. De bomen
werden geplant ter compensatie van

de dijkversterking in Lottum en
Grubbenvorst.
De leerlingen hebben hun naam
op de bijbehorende boompalen
geschreven.

Op zeuk nao en origineel
Sinterklas- of Kaerstkadoo?
“ván heer wies gunder”

ni-j cd AMC-zengers bevat 23 nag neet
iërder dór ‘t koër oêtgebrochte liedjes.

Koste:

€ 10,0uk0
p er st

Verkriëgbaar: Café Kleuskens Miëterik
of tel. 077-3981509
teves via www.amczengers.nl
nag ás e-book verkriëgbaar:
Intreentofhiël / Schon Hôrster Verhale

BEZORGERS
GEZOCHT!

HALLO in Roden
Bert Vrieling bezocht het Drenthse Roden. In het centrum van dit dorp is onder andere een beeld
te vinden van Ot en Sien. Jan Ligthart en Hindericus Scheepstra schreven begin 1900 over de avonturen van dit tweetal. Bert ging samen met de HALLO en Ot en Sien op de foto.

VOOR VERSCHILLENDE ROUTES IN:

Sevenum

centrum €

7,00 - € 11,00

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

HALLO in Peru
De HALLO was dit keer op een bijzondere locatie. Gonnie Peeters uit Grubbenvorst en Wilma van der
Avoort uit Horst maakten namelijk een mooie rondreis door Peru. Vanaf Lima reisden ze langs de kust
naar Arequipa en vanaf daar naar het hoogst bevaarbare meer ter wereld, het Titicameer. Deze foto is
gemaakt op het hoogtepunt van Peru namelijk ‘Machu Picchu’, ook wel de verborgen stad van de
Inca’s. Hier werd ondanks het mooie uitzicht, toch nog tijd gemaakt voor een foto met de HALLO.
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GEPLUKT Nicollé Bodden
“Wij gingen er samen op uit.
We reisden verschillende landen af.
Natuurlijk doken we ook in Nederland
en bij onderwatersportvereniging
Quintus in Horst.” Tegenwoordig duikt
Nicollé eigenlijk niet meer. “Ik kreeg
het veel te druk met mijn praktijk en
mijn gezin en heb mijn hobby laten
vallen.”
Nicollé heeft een schoonheidssalon gespecialiseerd in huidverzorging
en huidverjonging genaamd Beauty
for Life. Met titels als Skinmaster en
Holistic Beauty Therapist weet ze
heel goed aan ieders huid te zien hoe
diegene in haar vel zit. “Mijn werk
is voornamelijk gericht op vrouwen.
Ik ben daarin gespecialiseerd. Mijn
collega’s zeggen ook altijd dat ik ontzettend veel kennis heb en dan voel
ik mij gevleid. Ik ben niet iemand
die dat over zichzelf zegt. Wel ben
ik altijd heel eerlijk en dat is heel
belangrijk voor mij.”

‘Ik steun haar
volledig’

Als je vragen hebt over je huid, dan kun je altijd bij haar terecht. Daarnaast houdt ze zich graag bezig met de paardensport van haar dochter.
Deze week wordt Nicollé Bodden (48) uit Horst geplukt.
leeftijd”, vertelt Nicollé. “Ze woonden beiden nog thuis. Toen ik kwam,
hebben we nog een tijdje bij mijn opa
en oma gewoond totdat mijn ouders
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Toen Nicollé wat ouder werd,
belandde ze op 18-jarige leeftijd in
de watersport. “Het begon allemaal
met de documentaires van Jacques
Cousteau. Die keek mijn vader altijd.
Ik vond dat zo fascinerend om te
zien en dat heeft me dan ook geprikkeld. Als ik er nu bij nadenk, heb ik
heel veel met water. Ik zat ook jong
bij het reddingszwemmen, deed aan
waterskiën, jetskiën en ging later dus
bij diepzeeduiken.” Om de prachten
van de onderwaterwereld te verkennen, sloot ze zich aan bij de duikclub
Quintus in Horst. Ze deelt haar passie
ook graag.Nicollé heeft haar vader
op een dag letterlijk in het diepe
gegooid. “Ik heb hem toen die duikfles omgedaan en vroeg: ‘Heb je een
zwembroek bij je?’. ‘Nee’, zei hij en
toen is hij nog op en neer gereden
naar Sevenum om zijn zwembroek te
halen. Hij vond het duiken zo geweldig dat hij de sport is blijven doen.”

Wij willen ons keukenteam versterken en hebben plaats voor een

Creatieve zelfstandig
werkend kok

m/v

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

5

Nicollé deed het lang met haar
vader samen en reisde heel wat af.
Want alleen in het zwembad duiken,
wordt na een tijdje saai.

Het begon met
Jacques Cousteau

Sudoku
6

hun eigen plekje hadden.” Nicollé
groeide met haar zusje op tussen de
honden. “Dat was gezellig. Samen
met mijn zusje tussen drie bouviers.
Daar waren we altijd mee bezig.
Ze waren echt onze hobby. Samen uitlaten, voeren, naar de hondenclub en
mee spelen.”

38 uur per week
Tevens zoeken wij een

Oproepkracht
voor de bediening

m/v

Oorspronkelijk is Nicollé een
Sevenumse. Ze is namelijk geboren
bij haar opa en oma in Sevenum.
“Mijn ouders kregen mij al op vroege

“Momenteel werk ik parttime in
mijn praktijk en de rest van de week
werk ik in Meterik bij een bedrijf.”
De droom van Nicollé is om weer te
wonen in een vrijstaand huis waar ze
alle vrijheid heeft. “Daar moet dan
wel een groot weiland bij voor mijn
dochter voor haar paarden.”
Nicollé’s dochter rijdt namelijk
op redelijk hoog niveau pony. “Dat is
ook één van mijn hobby’s. Ik vind
het geweldig om met Blanca haar
hobby uit te voeren. Zelf heb ik niks
met paarden, maar ik steun haar
volledig.” Blanca is 16 jaar en doet
aan dressuur. Nicollé wandelt daarnaast ook graag met haar honden.
“Ik houd zo van ze. Het liefst wandel
ik elke dag even met mijn kereltjes.
Even genieten en tot rust komen.”

liefst met enige ervaring
Zij met een passie voor het vak kunnen solliciteren naar
info@restaurantboszicht.nl t.a.v. Mevr. Feijen.
Provincialeweg 2, 5993 RG Maasbree
T 077 465 12 04 www.restaurantboszicht.nl
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Samen is ni mieër

Dankbetuiging

Ger Manders

Wij willen u bedanken voor alle lieve brieven, kaartjes, bloemen,
bezoekjes, donatie aan kankeronderzoek Limburg en uw
aanwezigheid tijdens het afscheid van

Ger is gestorve op 15 november.
Weej wille aale minse die op waat veur manier daan ok
beejgedrage hebbe um de herinneringsdinst en ‘s aovends
de beejienkomst um ut leave vaan Ger te vieren bedanke.
Un speciaal woord vaan dank giet na Wilma en Lucy en zeker
ni te vergeate de jonges vaan de kantine vaan de Hegelsum.
Waat hebbe jullie un werk verzatte en un moei woord gezag.
Ozze dank is groet.
Ut waor in ien woord prachtig.
Wie hebbe genaote en weej wieëte zeker Ger ok.
Alle minse bedankt vur de kaarte, bloome, knuffels, de leve woord.
Ut waas geweldig.
Weej kieke mit un dankbaar en blie en moei geveul
op deze schonne daag terug. Ut woar precies zoals Ger ut waoj.
Bedankt.
Samen is neet mieër.

Wij kijken als familie terug op een mooi en waardig afscheid.
Het is goed te weten dat Piet in zoveel harten
een speciale plek heeft.
Leny Coenen-Thielen
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

In Memoriam

Hay Reintjes
Wij ontvingen het trieste bericht dat ons erelid Hay Reintjes na een
kortstondig ziekbed op 21 november in de leeftijd van 89 jaar is overleden.
Hay was 75 jaar lid van onze voetbalclub. Hij was één van de grondleggers
van onze huidige fusieclub. Verder is Hay 30 jaar bestuurslid geweest,
waarvan 25 jaar als voorzitter. We verliezen hiermee een zeer betrokken lid.

Bestuur en Leden S.V.E.B.

Ger weej halde van ow.
Venrayseweg 15, 5961 AC Horst

Vanaf 4 december
kerstworkshops in Atelier De Stal.
Workshops met heel veel natuurlijke
materialen, voor binnen of buiten voor
grote en kleine groepen. Interesse?
Monique 06 12 69 79 35.

Long olie - bij verkoudheid,
vastzittend slijm op de longen,
versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl Ook
verkrijgbaar bij natuurwinkels in Horst.
Gezaagd en gedroogd (appel)
kachelhout afhalen in Baarlo €35,- /
box ca. 0,9m3. Bel Theo 06 50 26 07 02.
Te koop kerstbomen “Omorika” 0,60
tot 2,50 meter. € 6,00 tot € 9,00.
Bemmelstraat 15, Horst.

Gecertificeerde houtpellets te koop.
Zakgoed a 15 kg, bigbag en bulk.
Bezorgen en afhalen.
Heatingworld tel. 06 51 56 15 31.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
T.k. kerstbomen Nordmann Frasseri
en Omorika diversen maten. Martens
Hazenkampweg 15b Meterik.

Dag en nacht bereikbaar

Jos Computerhulp.
Computerproblemen, les of website.
Vraag hulp! 06 10 71 00 70 of
www.joscomputerhulp.nl
Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com
Kantoorruimte Horst-centrum, div.
afmetingen, vanaf € 250,= BusinessCentrum Horst tel. 06 24 19 24 01.
Voor al uw blijvende en betaalbare
kerstdecoraties. Miny Kanters,
v. Bronckhorststr. 92. Tel. 398 51 08.

Wij wensen zijn vrouw Fien en familieleden heel veel sterkte met het
verlies van ons gewaardeerd lid Hay.

Leon
Twan en Luis
Peter en Adeline
Nelly

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.

Piet Coenen

Leren bridgen? Bridgeclub
Horst verzorgt in januari een
beginnerscursus. Informatie: bij de
voorzitter 06 15 47 43 73.

Relax fauteuils.
Ruim aanbod, diverse maten in stof en
leer. Wij leveren gratis en altijd met 5
jaar garantie! Lenders Wonen Markt 99
Panningen 077 307 79 38.
Galerij Klavertje Vier
open zondag 2 en 23 december van
11.00 tot 17.00 uur.
Americaanseweg 108 C 5964 PB
Meterik. www.galerijklavertjevier.nl
Te koop kerstbomen vanaf 1,8m. Fam.
Pouwels Swolgensedijk 13 Melderslo
open 7 dec. elke dag van 8.30-17.00
uur, dinsdag vanaf 13.00 uur.
Kadobon voor een massage of
massageplus behandeling.
www.mayproosten.nl
Nieuw! Quasimode Kids!
Mooie 2e hands (merk) kinderkleding!
Hoofdstraat 23, Horst. Open woe en
vrij 9-13! Check ook mijn facebook!
Tuinman nodig? Wilt u een mooie
tuin, maar zelf geen tijd voor of zin in.
Bel mij dan kunnen we uw wensen
bespreken 06 22 97 87 00.
Heeft u zin in een zeer uitgebreide
all you can eat Winter bbq/
pizza/frituurwagen dan komen de
travelling cooks het voor u verzorgen.
facebook/06 53 13 85 59.

THANATOPRAXIE

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

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

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

www.briensveld.nl

HALLO in
Wittlich
De vriendengroep Bar Clapton uit
Grubbenvorst bezocht het Oktoberfeest in
Witlich. De mannen hadden tussen de pullen
bier nog even tijd over om de HALLO te lezen.
De vriendengroep is ontstaan in 1976 en
maakt elke twee jaar een uitstapje. De groep
is ontstaan vanuit een eigen bar. Inmiddels
bestaat die niet meer. De heren hebben goed
het nieuws gelezen met een biertje, maar of
dat aan het eind van de avond ook nog lukte,
is een goede vraag. De vriendengroep
bestaat uit Mat Steegh, Theo Clevers,
Wim Verhaagh, Tunnus Steegh, Pieter kleuskens, Jos van de Bercken, Wim Swinkels,
Joep van de Bercken, Ed Straten,
Stan Stappers en Leon Baltussen.

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl
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Drie bedrijven uit Horst aan de Maas

Vierde plek Christiaens
Group Maakindustrie 100

winkel&bedrijf 09
Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 24 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

Christiaens Group uit Horst staat op de vierde plek van de Maakindustrie 100. Deze lijst wordt jaarlijks vastgesteld door Management Team Magazine. Het Horster bedrijf is nieuw in de lijst.

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

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

Te Koop

KERSTBOMEN

Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten
met kluit, in pot of gezaagd
kerstgroen gratis

Het vakblad stelt jaarlijks een lijst
samen van de 100 beste maakbedrijven van Nederland. Christiaens Group
is dit jaar voor het eerst terug te vinden in de lijst. “Het is best wel een
stoer dat een bedrijf uit Horst aan de
Maas in de top 4 van de Nederlandse

maakindustrie staat”, aldus Edwin
van Rensch van Christiaens Group.
“Dit is ook mooi voor de regio en
daar mogen we best wel trots op zijn.
Veel mensen weten niet dat de maakindustrie zo belangrijk is voor deze
regio. Dit gebied heeft veel potentie

en dat mogen we zeker uitdragen.”
Naast Christiaens Group zijn
er nog twee bedrijven uit Horst
aan de Maas in de lijst te vinden:
Dinnissen uit Sevenum op plek 23
en Hotraco Group uit Hegelsom op
nummer 96.

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
n Aanleg rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 18.00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.00 uur
zondag 10.00 tot 16.00 uur
U kunt bij ons pinnen!

M. Direks Boom- en
Plantenkwekerij

Horsterweg 21a, Castenray
tel.: 06-20 22 92 25

www.boomkwekerijdireks.nl

WIJ ZOEKEN EEN

BACKOFFICE
MEDEWERKER
VOOR 20 UUR PER WEEK

Als parttime backoffice medewerker ben je onder andere verantwoordelijk voor de
administratie, contact met bezorgers en de afhandeling van bezorgklachten.
Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag, tijdens standaard kantoortijden.
Binnen deze dagen en tijden ga jij aan de slag.

(A d ve r to r i a l )

Autobedrijf Hay Peeters
sluit de poort
Hay en Netty willen bij deze dan ook graag iedereen hartelijk bedanken voor het jarenlange in
hun gestelde vertrouwen! Om deze 38 jaar feestelijk af te sluiten is iedereen zaterdag 15 december
tussen 14.00 en 17.00 uur van harte welkom op de zaak om hoije tegen Hay en Netty te zeggen.

FUNCTIE-EISEN
• Mbo of hbo werk- en denkniveau;
• Je bent twintig uur per week beschikbaar;
• Je bent goed met geautomatiseerde systemen en het officepakket;
• Je bent flexibel, enthousiast en accuraat.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Starters in de regio
Cleopatra
Passie voor Lingerie
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start
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Project biodiversiteit gestart
Stichting Landschap Horst aan de Maas start, onder de noemer ‘Meer biodiversiteit bij buur en bedrijf’, een
pilotproject om biodiversiteit op en rond boerenbedrijven in de gemeente te versterken. Dit doet ze samen met
de Vereniging Innovatief Platteland en het Citaverde College. Zaterdag 24 november werd het startsein gegeven.

Cleopatra Passie voor Lingerie
Liliane Gosen-van Aken
Kerkstraat 20a
Horst
077 398 72 50
info@cleopatralingerie.nl
www.cleopatralingerie.nl
speciaalzaak in lingerie, underwaer,
nachtmode en badkleding
2 september 2018

Activiteiten
Sinds 2 september 2018 is
Liliane Gosen-Van Aken, 54 lentes
jong en moeder van drie zoons,
eigenaresse van Cleopatra, passie
voor lingerie. Het ondernemerschap is voor haar niet nieuw.
Meer dan 25 jaar heeft zij een
onderneming gehad gespecialiseerd in plastic verpakkingsmateriaal gericht op de retail.
Het is voor haar altijd een droom
geweest om een geheel ander
soort onderneming te hebben.
Toen deze kans zich dan ook
voordeed heeft zij deze droom in
vervulling laten gaan.
Cleopatra, Passie voor
Lingerie bestaat reeds meer
dan 29 jaar. Service en klantvriendelijkheid staan bij Liliane

hoog in het vaandel.
Bij Cleopatra, Passie voor Lingerie
vinden klanten bekende maar
ook minder bekende merken.
Lingerie, nachtkleding en badkleding in verschillende prijsklassen,
dus er is voor elk wat wils.
Liliane wil graag een persoonlijke touch toevoegen aan
Cleopatra, passie voor lingerie.
Hoe zij dat doet? Kom gerust eens
kijken en wees van harte welkom
bij Cleopatra, passie voor lingerie.
Doelgroep
Dames, heren en tieners.
Onderscheidend vermogen
Professionaliteit, servicegericht en klantvriendelijkheid.

Autobedrijf
Hay Peeters uit Horst
sluit de poort
Autobedrijf Hay Peeters uit Horst sluit na 38 jaar de poort van het
bedrijf. Eigenaren Hay en Netty worden beide 65 jaar en zien dat als een
mooi moment om te stoppen.
Hay Peeters nam 38 jaar geleden
samen met Walter Fischer het tankstation Cuppen Jan over en richtte met
hem Autobedrijf Peeters en Fischer op.
Na vijf jaar werd er voor gekozen om
de garage van Beckers Pietje te kopen
en werd de eerste monteur aangenomen. Drie jaar later moest Walter
wegens gezondheidsredenen uit het
bedrijf stappen en Hay besloot om
met zijn vrouw Netty door te gaan als
Autobedrijf Hay Peeters. Het bedrijf

werd uitgebreid met meerdere monteurs. “Nu zullen alle klanten helaas
zelf een andere garage moeten gaan
zoeken”, zeggen Hay en Netty. Hay en
Netty zijn er van overtuigd dat ze
zeker de klanten en het bedrijf gaan
missen, maar hebben er zin in wat
meer tijd voor zichzelf te krijgen.
Ook nu het vijfde kleinzoontje op
komst is en ze de leeftijd van 65 jaar
gaan bereiken, vinden ze het een
mooi moment om te stoppen.

AKTIE

2 + 1 GRATIS
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL
ACTIE 1 tot 24 december 2018

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

Met dit project wordt er gekeken
naar een betere beleving, versterking
van de biodiversiteit en de meerwaarde voor de agrarische bedrijven. Meer biodiversiteit zorgt voor
gezondere gewassen. Vier bedrijven
nemen deel aan de pilot. Zij komen uit

verschillende bedrijfstakken: vollegrondsteelt, glastuinbouw, intensieve
veehouderij en melkveehouderij.
In de pilot worden meerdere plannen gemaakt die uit vier verschillende
stappen bestaan. Er worden aanplantingen gedaan op het boerenerf,

de ondernemer houdt rekening met
planten en dieren op het erf, samenwerking met de buren en er worden certificaten gemaakt. Zaterdag
24 november is het startsein gegeven
en is de pilot gestart. In het voorjaar
beginnen de eerste werkzaamheden.

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners,
Intermakelaars, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

Mag je buitenvogels
bijvoeren?
Door: Walter van den Hout, medewerker Welkoop
Vogels in je tuin is ontzettend leuk. Lang was de regel: vogels alleen
voeren in de winter. De laatste inzichten laten zien dat de vogelstand
juist sterker wordt door doorlopend bij te voeren. Vogels gebruiken
namelijk in ieder seizoen veel energie. In de lente nestelen ze en leggen
ze eieren, in de zomer brengen ze hun jongen groot, in de herfst bouwen
ze reserves op voor de koude maanden en in de winter moeten ze zich
warm zien te houden.
temperatuur daalt, hang je de eerste
vetbollen en pinda’s buiten. Het is nu
nog wel een beetje opletten dat het
Uit onderzoek blijkt dat het
voer niet gaat schimmelen, geef liever
bijvoeren vogels niet lui of afhanke- wat vaker kleine porties. In koude
lijk maakt. Als je stopt met bijvoetijden kost het vogels veel energie om
ren, zoeken ze gewoon weer zelf
warm te blijven. Vetbollen en pinda’s
hun eten bij elkaar. Vogels blijken
zijn nu perfecte energiebronnen. De
slimme eters, ze kiezen voor het
lente is de drukste tijd van het jaar
meest voedzame en ze stoppen met voor vogels. Ze komen wat verzwakt
eten als ze genoeg hebben. Voer op de winter uit en moeten aan de slag
vaste voerplaatsen op een beschutte met het zoeken van een partner,
plek. Gebruik naast voedertafels en
moeten zich nestelen, gaan eieren pro-huisjes ook voersilo’s, daar komen
duceren en moeten ze jongen voeren.
kleine vogels op af. Dagelijks vers
Ze hebben nu vooral eiwit- en kalkrijk
drinkwater stellen ze enorm op prijs. voedsel nodig en minder vet. Nu geen
Voer vogels in de herfst en ze
pinda’s en vetbollen meer geven dus.
blijven in de buurt van je tuin tot
Insectenetende vogels gaan op zoek
in de winter. In de herfst pikken ze
naar eiwitrijke wormen, rupsen en
graag bessen van je struiken. Voer ze andere insecten. Voer ze bij met een
bij met speciale zadenmixen. Als de speciaal insectenmengsel.

Zadeneters geef je speciaal strooivoer met een uitgekiende mix van
verschillende zaden. In de zomer
gaat het om eiwitten. Het is druk
met jongen grootbrengen. In de zomer zijn er meestal genoeg insecten,
pitten en zaden te vinden om aan
die eiwitten te komen. Bijvoeren
mag, maar is nu geen bittere noodzaak. Kom voor meer informatie naar
onze winkel.

Welkoop Sevenum
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
T 077 467 22 22 www.welkoop.nl
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Adver torial

Het kindje van Marlinde en Tom werd met een spoedkeizersnede gehaald

‘Ze zorgden voor Scott alsof het
hun eigen kindje was!’
De 29-jarige Marlinde Mennen en haar partner Tom Nellen (34) uit Sevenum kwamen aardig wat hobbels tegen op de weg naar het
ouderschap. Hun kindje Scott lag na de geboorte eerst in het ziekenhuis in Maastricht en vervolgens nog drie en een halve week op de
afdeling neonatologie van het Geboortecentrum Noord-Limburg. Ondanks de zorgen zijn Marlinde en Tom zeer te spreken over hoe ze
tijdens die turbulente tijd zijn begeleid.
het niet om bij de bevalling te zijn. Uiteindelijk
hebben ze via videobellen het moment laten zien
dat Scott uit mijn buik kwam.”
Ademondersteuning
Scott en Marlinde bleven twee en een halve
week in Maastricht. “We konden niet naar het
Geboortecentrum in Venlo voordat Scott minimaal 1500 gram woog. Na twee en een halve
week was het zover en gingen we met de
ambulance naar Venlo. Daar heeft Scott nog
drie en een halve week op de afdeling neonatologie gelegen. Hij had extra zorg nodig omdat
hij bij de geboorte twee hersenbloedingen had.
Verder heeft hij zes weken ademondersteuning
nodig gehad omdat zijn longen nog niet goed
waren gerijpt. En hij was nog te licht, dus moest
goed aansterken.”

“In het begin van mijn zwangerschap ging
het, op wat misselijkheid na, heel goed. Pas
bij twintig weken kwamen de eerste ‘hobbels’
en vermoedde de verloskundige dat de baby
niet goed groeide. Na wat extra controles bleek
inderdaad bij 27 weken dat de baby te klein
was, en moest ik naar het Geboortecentrum voor
extra onderzoeken. Uiteindelijk werden we naar
Maastricht doorgestuurd voor nog meer checks.”
Slecht hartfilmpje
In Maastricht kregen Marlinde en Tom te
horen dat de placenta niet genoeg voeding aan
de baby doorgaf: Marlinde moest per direct

stoppen met werken. “De pech hield echter niet
op: de dag daarna werd ik in VieCuri opgenomen met een blindedarmontsteking! Na de
operatie mocht ik wel naar huis, maar moest ik
twee keer per week terug voor controles. Toen
een week later de hartslag van de baby niet in
orde bleek, moesten we terug naar Maastricht.
Daar werd ik direct opgenomen. Ik heb vijf
weken in Maastricht gelegen voordat Scott met
34 weken geboren werd.”
Die bevalling op 22 februari dit jaar verliep
hectisch: het hartfilmpje was zo slecht dat de artsen voor een spoedkeizersnede moesten kiezen.
“Tom was in Eindhoven aan het werk en haalde

Ook steun voor de ouders
“De zorg die we kregen in Venlo was
super”, aldus Marlinde. “Het is heel fijn dat je
samen met je kindje op één kamer ligt. Het
team is zó zorgzaam; de verpleegkundigen
zorgden voor Scott alsof het hun eigen kindje
was.” Ook voor Marlinde en Tom was er de
nodige steun. “Je ziet veel verschillende gezichten aan het bed, en krijgt daardoor ook steeds
andere adviezen. Zoals dat altijd gaat, heb je
met de één een betere klik dan met de ander.
Met een aantal verpleegsters kon ik echt goed
praten; daar heb ik zoveel steun aan gehad. In
het Geboortecentrum maken ze echt tijd vrij
om er ook voor de ouders te zijn. Je bouwt dan
in korte tijd een band op samen. Uiteindelijk
waren we natuurlijk heel blij dat we op 8 april
naar huis mochten, maar ik vond het lastig
om de mensen die zo goed voor ons hebben
gezorgd, achter te laten.”

Neonatoloog Jeroen van Hoorn

‘De zorg wordt volledig afgestemd op
de behoeften van het kind’
Het Geboortecentrum Noord-Limburg is uitgerust met een afdeling neonatologie voor de behandeling van te vroeg geboren kindjes en
op tijd geboren baby’s die ziek zijn of extra controles nodig hebben met monitoring van onder meer ademhaling en hartslag. “Een reguliere kraamafdeling volstaat in dat geval zeker niet”, aldus neonatoloog Jeroen van Hoorn.
Een neonatoloog is een kinderarts die
na zijn specialisatie tot kinderarts nog een
aanvullende opleiding volgde op een
neonatale intensive care unit, oftewel een
intensive care voor pasgeborenen. Het is
niet vanzelfsprekend dat in ieder ziekenhuis
met een afdeling neonatologie, er ook
een neonatoloog werkzaam is.
Het Geboortecentrum Noord-Limburg
onderscheidt zich daarmee. Van Hoorn:
“Onze afdeling neonatologie is ook, als
enige Limburgse neonatologieafdeling,
gecertificeerd met het Neokeurmerk voor
gezinsgerichte en ontwikkelingsgerichte
zorg van de Vereniging voor ouders van
Couveusekinderen. We werken volgens het
family centred care principe: de zorg wordt
afgestemd op de behoefte van het kind en
de familie. Ouders worden nauw betrokken
bij de zorg voor hun kind.”

Veel gezondheidswinst
De verpleegkundigen op de afdeling zijn
allemaal opgeleid tot neonatologieverpleegkundige. “Ook krijgen we ondersteuning van
onder meer kinderfysiotherapeuten, diëtisten, medisch psychologen. En we werken
nauw samen met het team kinderrevalidatieartsen van Adelante.” Volgens Van Hoorn
is het speciaal om optimale zorg te verlenen
aan de kwetsbare groep piepjonge patiënten.
“Kinderen die te vroeg of ziek worden geboren,
hebben nog een heel leven voor zich. Door een
goede behandeling en begeleiding, ook van
de ouders, is er nog veel gezondheidswinst te
boeken. Het is mooi om te zien hoe ouders na
een hectische en emotionele tijd vervolgens
blij en gelukkig met hun kind naar huis gaan.
Ook vind ik het interessant om de maanden en
soms jaren erna te zien en te horen hoe de kinderen zich hebben ontwikkeld.”

Verloskundige: Linda Smeets (27 jaar)
Praktijk: Verloskundigenpraktijk Horst en
Maasdorpen
Werkt met: vijf verloskundigen in de praktijk
Wordt enthousiast van: “Een barende die in
haar eigen kracht gelooft om haar kindje op
de wereld te zetten.”
“De zorg in het Geboortecentrum NoordLimburg is zó compleet, dat slechts af en toe
een kindje moet worden overgeplaatst naar
Maastricht of Nijmegen. Soms vallen mensen vanwege een medische voorgeschiedenis
of in geval van een meerlingenzwangerschap
vanaf het begin van de zwangerschap onder
de zorg van VieCuri. Niet alleen horen wij van
deze cliënten dat ze goed worden begeleid; het
ziekenhuis houdt ons ook op de hoogte en de
overdracht verloopt goed. Zo weten we wanneer
die patiënt zich voor de nazorg in het kraambed
bij ons gaat melden. Het plaatje zou helemaal
compleet zijn als er in de toekomst verplaatste
kraamzorg mogelijk zou zijn. Als een cliënt langer in het ziekenhuis moet blijven, zouden we
de één-op-één zorg voor moeder en kind graag
in het Geboortecentrum willen verzorgen.”

Verloskundige: Angelique Sup
Praktijk: Verloskundigenpraktijk Raijer en Sup
Werkt met: 2 verloskundigen in de praktijk
Wordt enthousiast van: “Dat mensen mijn
inbreng waarderen op zo’n bijzonder moment.”
“Doordat moeders én vaders in de kraamof couveusesuite kunnen blijven slapen, zijn ze
als vanzelf meer betrokken: dat verschil merk
je echt. Op de kraamsuites kennen wij bijna
iedereen bij naam. Mijn collega Marloes en ik
voelen ons er thuis. Met de afdeling neonatologie hebben we minder contact omdat de
meeste zwangerschappen en bevallingen goed
verlopen. Is er toch een acuut probleem, dan
sturen we mensen door naar de gynaecoloog.
Blijkt het echt ernstig te zijn en de moeder
moet naar Nijmegen of Maastricht, dan laten
de medewerkers van het Geboortecentrum ons
altijd iets weten zodat wij ook contact met de
mensen kunnen opnemen. Zo blijven we allemaal bij de zorg betrokken.”

Professor Gelissensingel 20, 5912 JX Venlo
www.geboortecentrumnoordlimburg.nl

12

winkel&bedrijf

29
11

Marieke, Theo en
Stefan Heldens

Kwekerij De Maris BV is een gerenommeerd glastuinbouwbedrijf uit Grashoek (L) dat smaakvolle komkommers op
verantwoorde wijze teelt en verpakt voor de Europese markt.
Ter versterking van het team en verdere professionalisering
van ons familiebedrijf, zijn wij op zoek naar een

m/v

Kom jij Kwekerij De Maris mee versterken?
Heb je interesse en wil je meer uitgebreide informatie?
Kijk dan op onze website www.kwekerij-demaris.nl
of stuur een e-mail aan: wendy@kwekerij-demaris.nl

Voor ons bedrijf Driessen Blueberries BV
in Melderslo zoeken wij een:

Allround Medewerker
Fruitteelt
m/v

De werkzaamheden vinden plaats op verschillende
teeltlocaties in en rondom Melderslo. De Allround
Medewerker Fruitteelt deelt het eigen werk in aan de hand
van te realiseren (dag)planningen. Dit gebeurt in overleg
met leidinggevende en directe collega’s. De functie bevat
specialistische aspecten zoals de gewasverzorging, de
controle/bestrijding van ziekten/plagen, watermanagement
en het interpreteren en toepassen van voedingsschema’s.
De functievervuller is verantwoordelijk voor het zelfstandig
verrichten van werkzaamheden in de teeltvoorbereiding en
gewasverzorging, waarbij de controle van het groeiproces
en de klimaatsituatie van groot belang is. Verder draagt de
functiehouder de zorg voor het technisch onderhoud aan het
machinepark/installaties en het overdragen van gegevens.
Wij vragen
• kennis van volle grond- en substraatteelt;
• spuitlicentie 1 en 2;
• technisch inzicht;
• zelfstandig kunnen werken en oplossend vermogen;
• goede sociale vaardigheden;
• computervaardigheden;
• bereid om weekenden te werken;
• kennis van blauwe bessen (zachtfruit) is een pre.
Wij bieden
Bij goed functioneren een duurzame arbeidsrelatie op
basis van een fulltime dienstverband.
Aanvangsalaris is conform de CAO voor de Open Teelten.
Opleiding & ontwikkeling is onderdeel van onze secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Reageren
Kandidaten die een bijdrage willen leveren aan het succes
van onze organisatie worden uitgenodigd om te reageren.
Uw CV + motivatie kunt u uitsluitend per e-mail sturen
naar marcel@driessenblueberries.nl, ter attentie van
Marcel Driessen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Logistiek
medewerker

Kurstjens Recycling B.V.

Wij feliciteren Kurstjens Recycling B.V.,
met het winnen van de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2018!

Kurstjens Recycling B.V.

gefeliciteerd met het winnen van de
Ondernemersprijs 2018!

Marieke, Theo en Stefan,
gefeliciteerd!

#kempencreeert

Proficiat met het winnen van de ondernemersprijs!
www.busselgroep.nl
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Kurstjens Recycling BV
winnaar Ondernemersprijs
Marieke, Theo en Stefan Heldens
van Kurstjens Recycling BV in
Grubbenvorst zijn de winnaar van de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas.
Dat werd donderdag 22 november
bekendgemaakt.
Naast Kurstjens Recycling waren
Lieke en Joep Verstappen-Vollenberg en
Henny en Gerrit Vollenberg-Weijs van
Smaakboerderij De Gastendonk in Horst
en Jannis van den Heuvel en Geert Groen
van social mediabureau Sociaal Kapitaal
in Horst genomineerd.
De prijs voor jonge ondernemers
ging naar Remco Kuijpers en Toon
Boonen van De Laserstudio in Lottum.
De andere genomineerden in deze
categorie waren Ellie Thijssen van KUIF
Kappers en Conceptstore in Horst en
Mark Tacken van Party Verhuur Tacken in
America.

Marieke, Theo en Stefan, gefeliciteerd met de overwinning!

het beginpunt van agrarisch ondernemen

feliciteert

Afhangweg 51 5961 EA Horst • T (077) 398 12 16

www.loonbedrijfjenniskens.nl

Hazenspoor 18,
6051 AB Maasbracht
T 0475 46 21 38
info@nemaasko.nl
www.wynmalenhausmann.nl

Kurstjens Recycling BV

met de Ondernemersprijs 2018!

Wij feliciteren Kurstjens Recycling BV
met de nominatie!

Gefeliciteerd met de overwinning!
Arvalis feliciteert
Kurstjens Recycling BV
met het winnen
van de ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2018

“Een betrouwbare partner
en een goede ondernemer.”

Gefeliciteerd!
www.arvalis.nl

Wij feliciteren Marieke, Theo en
Stefan van Kurstjens Recycling met het
behalen van dit mooie resultaat!

14Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas

29 november 2018
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Op dinsdag 4 december vergadert de gemeenteraad

Raadsavond
Meepraten

Elke raadsavond bestaat uit een voorbereidend
gedeelte (waaraan ook burgerraadsleden
kunnen deelnemen) en een besluitvormend
gedeelte. Tijdens de voorbereidende vergadering kunnen inwoners gebruik maken van het
burgerpodium. Daarnaast kan men zich aanmelden voor spreekrecht m.b.t. het agendapunt

raadshuis, ondersteuning stichting OLS 2019

ingekomen brieven/ raadsinformatiebrieven en

en diverse belasting- en legesverordeningen.

de voorbereidende behandeling van raads-

Meer informatie over de agendapunten leest u

voorstellen voor de volgende vergadering.

op de website www.horstaandemaas.nl/raad.

Wilt u gebruik maken van het burgerpodium

De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de

of het spreekrecht?

informatiehoek van het gemeentehuis en in de

Neem dan vóór de vergadering contact

bibliotheek.

*IN HET BUITENGEBIED

tel: (077) 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91 of

Meer informatie

Zorgverzekering voor mensen
met een laag inkomen

email: grifﬁer@horstaandemaas.nl

De openbare vergadering is in de raadzaal van

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u zich

• U hoeft zich niet eerst medisch te laten

het gemeentehuis en begint om 19.00 uur. De

misschien aanmelden voor een collectieve

keuren; u kunt zich altijd verzekeren,

Agenda

besluitvormende vergadering is gepland vanaf

zorgverzekering bij VGZ. De verzekering

Tijdens de voorbereidende vergadering wordt

21.00 uur. Afhankelijk van het verloop van de

heeft een uitgebreide dekking. VGZ geeft

o.a. een toelichting gegeven op de strate-

voorbereidende vergadering kan dit tijdstip

u korting én de gemeente betaalt een deel

gische visie voor de Regio Venlo. Op de

maximaal een half uur vervroegd worden.

van de premie.

agenda van de besluitvormende vergade-

U kunt de vergadering ook live volgen via www.

ring staan o.a. de herinrichting van het oude

horstaandemaas.nl/raad.

op met de grifﬁer, de heer R. Poels,

Volg een gratis training!

verzekeren.
Aanmelden

Het gemeentepakket

Op www.gezondverzekerd.nl kunt u direct

• U kunt kiezen uit 3 aanvullende

checken of deze zorgverzekering voor u
mogelijk is.

verzekeringen.

Word dementievriendelijk

hoe uw gezondheid ook is.
• U kunt uw eigen risico mee

• Ruime vergoedingen voor onder andere
Meer informatie:

tandarts, brillen en fysiotherapie.
• Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis

Bel ons: telefoon (077) 477 97 77. Bel VGZ:
(0900) 779 97 71.

meeverzekeren.

Hoe kun je goed omgaan met dementie? En hoe kun je iemand met dementie het beste
benaderen? En wat kun je beter niet doen? Meld je aan voor een gratis training.
Hiermee vergroot je je kennis over dementie en leer je vaardigheden in de omgang met
iemand met dementie. Zo steun je een dementievriendelijk Nederland.

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:
America

Rotvenweg 30

Melderslo

Gerard Smuldersstraat 1

De Pelslap 22

Rector Muldersstraat 10

Nieuwe Peeldijk 36

Vondersestraat ongenummerd.

Broekhuizenvorst

Kuiperplein 60 t/m 74

Burg. Hermansstraat 14

Doolgaardstraat 24

(22-11-2018)

Meterik
Jan Drabbelstraat 8

St. Lambertusplein 8

Sevenum

Griendtsveen

Venrayseweg 123a

Horsterweg 66

Kanaalweg 6a

Venloseweg 73

Maarten de Vriesstraat 2

Americaanseweg 43

Midden Peelweg 3

Stationsstraat 92

Markt 12

In de gemeente Horst aan de Maas staat een

vergroten en meewerken aan een

Hegelsom

team van 21 enthousiastelingen te popelen

dementievriendelijke gemeenschap.

Graafsebosweg 58

om hun kennis te verspreiden.

Heeft u belangstelling voor een training in

Lottum

Tienray

Afgelopen week volgden ze met succes

uw organisatie, vereniging of sportclub?

Horst

Mgr. Schravenlaan 18

Kloosterstraat 10

een train-de-trainerscursus. En nu gaan

Neem dan contact op met Anja Damhuis van

Wilhelminaplein (ijsbaan)

Horsterdijk 68

ze in onze gemeente kennis van dementie

Synthese (a.damhuis@synthese.nl).
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Mevrouw Theelenvan den Beucken
uit Grubbenvorst
vierde haar 100e
verjaardag en
werd persoonlijk
gefeliciteerd door
burgemeester
LeppinkSchuitema.

Kronenberg

Bomen rooien
Het straatwerk bij “de Beuk” in Kronenberg is erg ongelijk door opdruk van boomwortels.
Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties voor onder andere voetgangers ontstaan.

Swolgen-Broekhuizenvorst

Duurzame verlichting
Mgr. Aertsstraat
Door de samenvoeging van de voetbalclubs in Swolgen en Broekhuizen en

We gaan het straatwerk de komende periode

Uiteraard worden er nieuwe bomen geplant.

herstellen en de bomen worden gerooid.

Wel minder, maar met betere groeiplaatsen.

Afspraak bij de gemeente:
direct en snel geholpen!
U wilt iets regelen aan de balie van het gemeentehuis? Vanaf 1 januari maakt u hiervoor
een afspraak. U kunt een afspraak maken op www.horstaandemaas.nl, of telefonisch
via (077) 477 97 77.
Alleen voor een geboorte- of overlijdensaangifte of het afhalen van uw rijbewijs, paspoort of
legitimatiebewijs hoeft u geen afspraak te maken.

Broekhuizenvorst, gaat er meer geﬁetst worden over de Monseigneur Aertsstraat en de
Swolgenseweg. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt er voor het einde van het jaar

Online regelen: Overigens kunt u veel zaken ook online regelen, zoals het doorgeven van een

extra duurzame openbare verlichting geplaatst.

verhuizing. Kijk hiervoor op www.horstaandemaas.nl

Duurzame verlichting

volledig zelfstandig werken. Ze zijn niet op

De gemeente kiest niet alleen voor veiligheid,

het stroomnet aangesloten en belasten het

maar wil ook een duurzame investering doen.

milieu niet.

Er is gekozen voor een duurzaam alternatief
voor de traditionele straatlantaarns: de

Planning

zonnelichtmast. Het project wordt beschouwd

Rond 3 december gaan 44 zonnelichtmasten

als een pilot om ervaring op te doen met

de grond in. Eerst worden de schroef-

lichtmasten op zonne-energie. Het gaat

funderingen geplaatst en vervolgens worden

om een zelfvoorzienende lichtmast, die op

de masten erop gezet.

zonne-energie werkt.

De uitvoering neemt zo’n anderhalve week
in beslag. Aangezien de masten zelfstandig

Overdag laadt de paal op en wanneer het

werken, hoeft er geen kabel gelegd te

donker wordt, gaan de lichtmasten branden.

worden. Dit maakt dat het project snel

Het grote voordeel is dat deze lichtmasten

afgerond is.

HALLO Venray zoekt een

fulltime journalist
www.kempen-media.nl/vacature

(m/v)
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 46

Ik wil mijn eigen burgemeester kiezen
De Eerste Kamer stemde dinsdagmiddag 20 november voor het schrappen
van de grondwetsbepaling dat de burgemeester bij koninklijk besluit wordt
benoemd. In de Tweede Kamer was de vereiste meerderheid er al. D66, PVV,
SP, GroenLinks, 50Plus, PvdD, ChristenUnie en CDA stemden enige tijd terug al
voor de wet.
D66 hoopt met het schrappen van de burgemeestersbenoeming uit de
Grondwet, dat er op deze manier de weg vrij wordt gemaakt voor de invoering
van een gekozen burgemeester in Nederland. Zo ver is het nog niet, want nu
is het enkel het afschaffen van een artikel uit de Grondwet. 63 procent van de
stemmers in Horst aan de Maas, is het eens met de stelling. Je kunt je afvragen waarom we wel een gemeenteraad mogen kiezen, maar niet onze burge-

meester? Hij of zij vertegenwoordigt de gemeenschap en is het gezicht van de
gemeente.
De overige 37 procent van de stemmers het niet eens dat we zelf als burgers onze eigen burgemeester mogen kiezen. Momenteel kan er gesolliciteerd
worden naar de functie van burgemeester. Voordat de juiste kandidaat wordt
benoemd, vindt eerst een uitgebreide selectieprocedure plaats. Daarna volgt er
een officiële koninklijk besluit. Als burgemeesters straks door het volk gekozen
kunnen worden, dan kan het zijn dat niet de kandidaat met de juiste papieren
de baan krijgt, maar degene met de juiste marketingstrategie. De eerste stap
naar een zelf gekozen burgemeester is een feit. Of we in de toekomst dan ook
echt zelf onze burgervader mogen kiezen, zal moeten blijken.

Onbewaakte spoorwegovergangen
moeten direct bewaakt worden
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
Er zijn in Nederland nog 135 onbewaakte spoorwegenovergangen.
Dit jaar zijn er 25 verdwenen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van
Infrastructuur en Waterstaat wil dit aantal binnen nu en vijf jaar naar nul brengen. Ze worden beveiligd of ze worden opgeheven. Mogelijk komen er ook
flitspalen bij overwegen om roekeloos gedrag van weggebruikers terug te dringen.
Elk jaar vallen er nog slachtoffers door onbewaakte spoorwegovergangen.
Afgelopen jaar waren het er drie, maar dat was in de historie wel even anders.
In 1980 waren er 152 aanrijdingen, waarbij 54 dodelijke slachtoffers vielen.
Sinds 2000 zijn de aantal slachtoffers gedaald met 70 procent. Een goede zaak
dus. De staatssecretaris wil dus de hoeveelheid onbewaakte overgangen naar

nul brengen binnen nu en vijf jaar. Maar waarom duurt dat zo lang? Waarom
niet meteen? Bij het bewaken en afsluiten van deze onbewaakte spoorwegen, komt veel geld bij kijken. Dit kan oplopen tot tonnen aan belastinggeld.
Centen die wij moeten betalen aan veiligheid voor ongelukken waarbij mensen
in principe zelf moeten opletten. Je zou zelfs kunnen stellen dat deze enkele
slachtoffers eigen schuld zijn omdat ze zelf moeten uitkijken voor een tegemoetkomende trein. Aan de andere kant is de vraag of kinderen en mindervaliden elk moment hun concentratie bij hun eigen veiligheid hebben.
Onbewaakte spoorwegovergangen terug naar nul brengen gaat ons wel veel
geld kosten. Onbewaakte spoorwegovergangen moeten direct bewaakt
worden. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 47) > De politiek mag demonstraties verbieden tijdens Sinterklaasintochten
> eens 81% oneens 19%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Varkens of mensen? Waarvoor kiest het college?
Mooie woorden van de wethouder zeggen niets. Helemaal niets.
Gedrag laat de ware aard zien. Praten over Intensieve Veehouderijbeleid? Is eerder gedaan en weer uitgesteld.
De ware aard herken je aan
de keuzes die worden voorgelegd
aan de raad. Aan vergunningen die
worden verleend. Aan de geringe
aandacht voor leef en woonklimaat. Voorbeelden genoeg. Aan
de Langstraat in Hegelsom komen
tweeduizend extra vleesvarkens.
Er wordt extra stank uitgestoten
blijkt uit de vergunning. Met een
goedkoop rekenfoefje (schoorsteen
iets hoger en iets harder blazen)
lijkt het alsof het voor de dichtst-

bijzijnde woningen beter wordt. Voor
dichtbij een ietsje pietsje, maar niet
in het dorp zelf. Meer stank is een
feit. Met goede vergunningsvoorwaarden zou het beter kunnen. Hoe
slecht is het? Als de stank van omliggende stallen (zelfde ondernemer?)
als één wordt genomen, is de conclusie in deze gemeentelijke stukken dat het leefklimaat rondom de
stallen zeer slecht is en dat een groot
deel van de kern in Hegelsom eveneens ruim boven de wettelijke grens

ligt. “Het is vaak niet om te harden”
zegt een omwonende. Overleg was
er niet. Het college besluit: 1-0 voor
de varkens. Net zo lijkt het te gaan bij
een grote mestverwerkingsvergunning met instemming van het college. Onlogisch hoge rendementen
van wassers worden in de berekeningen meegenomen. Dan lijkt het
dat er geen overlast zal zijn, terwijl
het nu vaak al sterk stinkt. 2-0 voor
de varkens. En aan de Venrayseweg
enkele jaren geleden idem dito. Mooie
beloftes, het college sloot de ogen
voor de (bekende) overlast. 3-0 voor
de varkens. En het besluit van de raad
in 2011 om in de kern van Meerlo een

bovenwettelijk stankniveau toe te
staan. 4-0 voor de varkens. En heel
veel onbekende scores. Beleid?
Voorlopig loze woorden. Gedrag
blijkt uit besluiten en vergunningen. Er verandert alleen snel iets
als vergunningen verleend worden
met oog voor (leef)milieu, voor de
energietransitie en voor het klimaat.
Alleen met moderne aandacht voor
vergunningen en eerlijke handhaving
is in deze college periode een slecht
gedrag van vorige colleges nog bij te
sturen. Mensen voortaan belangrijker
dan varkens? Wat zal het zijn college?
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Meten = weten
De juiste start voor een geslaagde teelt.
Neem tijdig uw grondmonsters.
- Bemesting- en aaltjes monsters
met en zonder G.P.S.
- Opmeten percelen

- Gedetailleerde bodemkaarten
- Voor de juiste P.H. en Kali
– vaste gift en variabele strooien

Gedegen advies voor een optimaal teeltrendement.
Lorbaan 23a, America, 077 - 464 1999, www.timmermansagriservice.nl

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

Journa
lieke

Treinleven
Anderhalf jaar geleden
besloot ik om op kamers te
gaan wonen in Tilburg om
naast de gezelligheid van de
stad, ook vooral te genieten
van het niet hoeven reizen
met de trein.
Iedereen van mijn leeftijd
kent het denk ik wel, het staan
in een overvolle coupé of juist
de enige zijn die naar het
zuiden reist en dus helemaal
alleen moet uitstappen bij
station Horst-Sevenum. Waar bij
aankomst vaak de bus al vertrokken is en je je moet afvragen hoe je nu dan in godsnaam
thuis moet komen. Voor sommigen is het station bijna een
tweede thuis geworden.
En ondanks dat ik er heel
bewust voor had gekozen om
het reizen nog maar te beperken tot de weekenden, kon ik er
met mijn stage ook niet meer
onderuit. Een dagelijks ritje
Tilburg – Rotterdam stond sinds
september voor mij op de
planning. Ondertussen heb ik al
heel wat avonturen beleefd en
ben ik ook op heel veel plekken
(lees stations) geweest die
zeker niet op mijn planning
stonden. Zo reisde ik afgelopen
week door een voorval tussen
Breda en Tilburg vanuit
Rotterdam naar Utrecht naar
Den Bosch om uiteindelijk,
drie uur later, in Tilburg aan te
komen. Nee, het treinleven is
zeker niet besteed aan mensen
die niet flexibel zijn qua tijd.
Al moet ik zeggen dat reizen
met de trein ook zijn charmes
heeft. De soms prachtige uitzichten, van de skyline van
Rotterdam tot de Maas of mooie
zonsondergangen en de
gesprekken met medereizigers
over de waan van de dag.
De trein is daarnaast ook dé
plek om mensen te kijken of
soms (stiekem) naar de meest
opmerkelijke verhalen te luisteren. Wie goed kijkt, ziet ook van
de soms problematische NS de
goede kanten. Al moet ik zeggen dat ik erg blij ben als deze
treinperiode ook weer voorbij
is.
Lieke
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Een gemeente zonder bieb is
ondenkbaar’
BiblioNu krijgt voor 2019 niet de
gevraagde 724.000 euro van gemeente
Horst aan de Maas. De gemeenteraad besloot
de bibliotheekorganisatie een subsidie van
531.145 euro toe te kennen. Volgens de
BiblioNu betekent dat dat bezuinigd moet
worden. Maar beter een afgeslankte bibliotheek, dan geen bibliotheek, zegt 75 procent
van de inwoners van Horst aan de Maas.
Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Volgens het college is een verhoging van
de subsidie niet verantwoord, omdat momenteel wordt gewerkt aan een toekomstvisie van
BiblioNu. Al eerder liet directeur-bestuurder
Jimmy Hendriks van BiblioNu weten dat de
bibliotheek het met 5 ton niet redt. Dit betekent
waarschijnlijk bezuinigen op personeelskosten en de collectie. “Als het financieel niet past,
dient, net als in het bedrijfsleven, afgeslankt

Inwonerspanel

1.672 leden

Oneens
10%
Neutraal
15%
Eens
75%

Beter een
afgeslankte bibliotheek,
dan geen

Een gemeente zonder bibliotheek vindt
te worden”, vindt iemand. “Er moet overal op
bezuinigd ,waarom ook niet op de bieb? Beter in 69 procent van de inwoners dan ook volstrekt
ondenkbaar. Dat is als een huwelijk zonder partafgeslankte vorm als geen bieb meer”, beaamt
ner, stelt één van de voorstanders. Anderen vraeen ander. Een minderheid is het daar absoluut
gen zich af of een bibliotheek in de huidige vorm
niet mee eens en vindt het belachelijk dat het
nog wel van deze tijd
zover moet komen.
is. “Ik denk dat een
“Bezuinigen op perso‘Bibliotheek is superbelangrijk’
bieb niet meer van
neel en collectie, daar
deze tijd is. Elk boek
ben ik het niet mee
‘Het is tijd voor vernieuwing’
en alle informatie is
eens”, zegt deze per‘In Sevenum wordt de bieb
op internet te vinden.
soon stellig. “De bieb
Als ik zie wat de bieb
alleen op vooral vrijerg gemist’
in Horst de laatste
willigers laten draaien
20 jaar gekost heeft
zal niet lukken.. De
aan verhuizingen en gebruiksruimte, dan kan
subsidie per inwoner mag nog wel omhoog
dat mijns inziens niet in verhouding staan tot het
geschroefd worden want Horst zit nog lang niet
aantal gebruikers.” TipHorstaandeMaas is een
aan het maximum. Jammer dat de gemeenteraad zo weinig af weet hóe belangrijk een bieb is samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
voor jong en oud. Helaas zijn de kaarten volgens aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
mij al geschud voor de bieb in Horst, wat ik een
resultaten of aanmelden voor de volgende
erg kwalijke zaak vind.”
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

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

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

BiblioNu nu en in de toekomst
De subsidie voor de bibliotheek blijft gelijk. Extra geld komt erbij
wanneer duidelijk is dat en waarvoor dat nodig is.
Een proces waar lang onduidelijkheid en onzekerheid over was en
waar we gelukkig richting aan
hebben gegeven. Wij vinden het
kwalijk dat het zo is gelopen.
De bibliotheek heeft behalve informatievoorziening ook belangrijke
sociale en verbindende functies,
namelijk: het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie,

bevorderen van lezen (literatuur),
organiseren van ontmoeting en debat
en het kennis laten maken met kunst
en cultuur. Korter gezegd: de bibliotheek is zeer waardevol voor ons.
Onze eerste neiging was dan ook om
in te stemmen met het amendement
van de SP die ervoor pleitte om de
subsidie te verhogen. Dat klinkt heel
logisch en sympathiek. Toch stemden

wij in met het huidige subsidiebedrag,
maar vooral met de toezegging dat er
wanneer blijkt dat de bibliotheek het
zo niet redt er een nieuw voorstel
komt!
Dus: blijkt er meer nodig dan
staan we weer aan het stuur.
Maar dan met onderbouwing over hoe
het geld besteed zal worden. Dat is
nodig om te bepalen waar we ons
geld aan uitgeven. Alle subsidie aanvragen moeten met een onderbouwing komen. Het zou richting andere

aanvragen oneerlijk zijn om deze
extra subsidie zonder duidelijkheid
over de concrete besteding te verlenen. Medeleven en enthousiasme zijn
niet genoeg om zo’n beslissing op de
baseren. Dat neigt naar willekeur.
Aanstaande zaterdag om 11.00
uur zitten wij in de bibliotheek.
Kom gerust langs met vragen of suggesties.
Inez Arts,
D66+GroenLinks

Begroting 2019? Niet erg duidelijk
Onlangs stond de begroting voor 2019 op de agenda van de gemeenteraad en moest duidelijk worden waar de gemeente het komende jaar,
en daarna, geld aan gaat uitgeven. De verwachte duidelijkheid over de
plannen van het college kregen we echter niet.
Er lag geen plan voor de toekomst van de accommodaties, zoals
waar het nieuwe sportpark voor
Meterik en America komt te liggen
en wat dit gaat kosten. Het college
had echter gekozen voor een aanpak
om ons alvast in te laten stemmen

met een bedrag voor de investering
in deze accommodaties zonder een
plan. Daar hebben we natuurlijk niet
mee ingestemd, net zoals overigens
de andere partijen. Eerst plannen, dan
pas de centen. We zijn uiteraard zeer
benieuwd naar de plannen. We zullen

die vooral beoordelen op nut en noodzaak voor onze gemeente en gemeenschap. Tijd voor feestjes is er wat ons
betreft (nog) niet. Zeker niet waar het
gaat over het sociaal domein, zeg maar
het gemeentelijk beleid voor wat zorg,
welzijn, onderwijs, inburgering en
dergelijke betreft. Daar wil men niet
meer geld aan uitgeven dan in 2017.
Gezien de tekorten in 2017 en 2018
betwijfelt de SP of iedere inwoner de
zorg wel zal krijgen die hij of zij nodig

heeft. Het college heeft toegezegd dat
iedereen de zorg blijft krijgen die men
nodig heeft, ook al is het begrote geld
op. Daarnaast werd ook aangegeven
dat het extra geld voor armoedebestrijding onder kinderen nu ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Het zijn een
paar voorbeelden van onderwerpen
uit de begroting waar de SP voor gaat.
Wordt vervolgd.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas
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Jeugd- en jongerenzaken
Je mag pas deelnemen aan de gemeenteraad vanaf je 18e, maar je
mag wel al eerder deelnemen aan de verkiezingen of lid worden van een
partij. Zo kun je toch een stukje invloed uitoefenen op jouw omgeving.
In mijn beleving weten jongeren vaak goed wat ze willen. Of dit
altijd realistisch is, is een tweede.
Helaas vinden jongeren politiek niet
zo interessant en staat het vaak ver
van hen af en weten ze niet waar ze
moeten zijn. Dat is jammer, want ik

merk dat er vanuit de jeugd en jongeren vaak goede en praktische ideeën
komen. Dit komt ieder jaar mooi naar
voren tijdens de jongerengemeenteraad. Een dag waarop leerlingen
van het Dendron of het Citaverde
kennismaken met de gemeente,

de gemeenteraad en wat zij doen.
Zelf gaan ze aan de slag met een idee
en verdedigen dat aan het einde van
de dag.
Binnen de gemeenteraad ben ik
op zoek gegaan naar de woordvoerders die zich bezighouden met de
jeugd en jongeren. Samen hebben
wij ons tot een groep geformeerd
om zaken te bespreken die jeugd en
jongeren betreffen. Maar graag wil

ik er naartoe dat we dit ook met hen
doen. Heb jij een goed idee of wil
je graag wat delen wat er speelt in
jouw omgeving? Geef het gerust aan.
Ik representeer namens mijn fractie
de jongeren. Je kunt me altijd bereiken. Want jij mag ook gehoord worden en dan kijken wij samen wat we
kunnen doen.
Danny van Hees,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

Bibliotheek: eerst een plan, dan de centen
Vorige week dinsdag stond de subsidie voor de bibliotheek op de
agenda. Al meerdere jaren verstrekt de gemeente Horst aan de Maas
BiblioNu een subsidie van ruim 500.000 euro. Voor 2019 vraagt BiblioNu
ruim twee ton meer.
Wat Essentie betreft is een
hogere subsidie nu niet gewenst,
we werken immers samen met
BiblioNu aan een plan voor de toekomst. Laten we eerst dat plan
samen maken, daarna nemen we

een besluit. Ook over de benodigde
financiële middelen.
Door nu akkoord te gaan met een
voortzetting van het huidige subsidiebedrag, krijgt het college de tijd om
een nieuw voorstel te maken om de

bibliotheekfuncties opnieuw in te richten. We hebben het al vaker gezegd:
eerst een plan, dan pas de centen.
Het uiteindelijke resultaat is een
toekomstbestendige bibliotheek.
Hierbij zijn een aantal zaken voor ons
van groot belang. Om te benadrukken
dat de bibliotheek op school belangrijk is, hebben wij dit nadrukkelijk
benoemd tijdens de raadsvergadering. Daarin hebben we de toezegging

gekregen dat de bibliotheek op school
nu niet zal verdwijnen. Ondanks het
feit dat de subsidie lager uitvalt dan
BiblioNu, zelf graag had gewild.
Het dossier bibliotheek is zeker
nog geen gesloten boek en komt snel
terug op de agenda. Maar dus wel in
de juiste volgorde.
Kay Thijssen,
Raadslid Essentie

Omdenken in zorg en werkgelegenheid
Het sociaal domein is een belangrijk deel van de gemeentelijke
dienstverlening. Als Partij van de Arbeid roepen we op in te zetten op
echte transformatie van het sociaal domein.

vatiecentrum zorg. Een broedplaats,
een werkatelier voor zorginitiatieven.
Van betere en administratief lichtere
processen tot robotisering en robotica.
Innovatie in mensen en techniek.
wereld te winnen. Is de zorg die we
Omdenken in de zorg en omdeninzetten voldoende effectief? Benutten
ken in werkgelegenheidsbeleid.
we nieuwe mogelijkheden? Zoeken
Maak van de Brightlandscampus hét
we verbindingen? Jagen we innovatie
arbeidstoeleidingsgebied van Noordin de zorg aan? In Horst aan de Maas
Limburg. Projecten op het gebied van
valt niemand tussen wal en schip.
toezicht en handhaving, onderhoud,
Maar hoe kunnen we naast goedkosport en beweging, kinderopvang,
per werken ook steeds beter werken?
hondendagopvang en horeca zijn
Wij zijn voorstander van een inno-

De overheveling van taken hebben we altijd als kans gezien. Om
het anders en beter te doen. De
structuren staan als een huis. Het
is helaas vaak nog wel oud denken
en handelen binnen een nieuwe en
innovatieve structuur. Dat wringt en
schuurt. Met name op het gebied
van de jeugdzorg valt nog een

mogelijk in het gebied. Opgezet door
lokale ondernemers die top zijn in hun
sector, samen met mensen die graag
willen werken, maar nog een steuntje
in de rug nodig hebben. Toegankelijk
een toegevoegde waarde voor werknemers en recreanten. Doelgroepen
die ook in 2025 nog zij aan zij van het
Floriadeterrein genieten. Wij komen
hiervoor snel met een motie of initiatiefvoorstel.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Houtstoken, gezellig maar ongezond
Vroeger was het een algemeen gebruik, er werd volop hout en turf
gestookt om het huis te verwarmen en te koken. Hierna kwam steenkool, olie en later gas als brandstof. Mede doordat olie en gas steeds
duurder zijn geworden wordt er weer meer hout gebruikt. Immers, hout
is ook nog eens gezellig want een open haard verhoogt de sfeer in huis.
De nadelen van het hout stoken
wordt echter ook steeds meer duidelijk. Fijnstof en zogeheten PAK’s zijn,
nog afgezien van de stank, schadelijke stoffen die ontstaan door het
stoken van hout. En daarmee grote

boosdoeners voor de gezondheid.
Vooral bij windstil weer kan de buurt
massaal meegenieten van alle houtkachels en open haarden. Dat vooral
mensen met een longaandoening,
zoals COPD, astma en bronchitis hier

veel overlast van ondervinden, beseffen de houtstokers vaak niet. Maar ook
voor gezonde mensen is het geen
pretje als je hele huis onder de houtrook wordt gezet.
Moet er dan gepleit worden
voor een verbod op het stoken van
hout? Nee, zover zou het niet moeten komen. Je kunt zulke regels wel
invoeren, maar dan moet je ze ook
handhaven en dat levert weer de
nodige problemen en kosten op.

Immers welke ambtenaar stuur je
‘s avonds om 23.00 uur op pad om dat
te handhaven?
Het is wel zinvol dat de gemeente
de houtstokers ervan bewust maakt
dat stoken bij windstil weer gezondheidsschade veroorzaakt. En die boodschap natuurlijk ook frequent herhaalt.
Gewoon. Doen.
Twan Hoeijmakers,
VVD Horst aan de Maas

z ondag 2 dec - ko o pz o n dag
h orst cen trum
Verrassend Veelzijdig
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Nina Vervuurt

Zwarte
inkt
Afgelopen vrijdag was het
Black Friday. Ik moet eerlijk
toegeven, ik heb er niet vol
gebruik van gemaakt. Ik wist
zelf ook eigenlijk niet heel
goed wat het inhield en
waarom. Ik heb het even
opgezocht en ben er dus wel
achter gekomen waarom
het er is.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Nina Vervuurt
13 jaar
Meterik
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Als ik ooit ga reizen zou ik het allerliefste een wereldreis maken. Dat lijkt
me echt heel erg vet, omdat je dan
op heel veel plekken komt en zo veel
mogelijk van de wereld ziet. Het is
heel gaaf om in andere werelddelen
als Europa te komen. Het lijkt me dan
interessant om te zien hoe die mensen
daar leven.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind deed ik veel creatieve dingen,
zoals tekenen en knutselen. Daar was
ik het allerliefste mee bezig en dat
deed ik ook bijna elke dag. Ik vind dat
nog steeds heel erg leuk om te doen.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik denk dat ik zou willen kunnen
vliegen, omdat ik dan sneller op
andere plekken ben. Dan hoef ik niet

meer te fietsen. Dat scheelt behoorlijk
wat tijd. Het lijkt me heel cool om te
kunnen vliegen.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik heb van vroeger nog een soort
beeldje, met een handdruk van mij
erop van toen ik 1 jaar was. Die zou
ik echt nooit weggooien want dat
blijft een leuke herinnering aan vroeger.
Wat is jouw stopwoordje?
Mijn stopwoordje is ‘letterlijk’. Echt
altijd als ik iets zeg dan zit letterlijk
wel in de zin.
Heb je een bijnaam?
Ja, mijn vriendinnen noemen me vaak
Nien. Dat vind ik wel grappig.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het leukste vak vind ik KvB, want dan
kun je lekker met je handen werken en
creatief bezig zijn. Bij deze lessen hoef
je ook niet zo veel te luisteren, maar
mag je vooral zelf dingen doen en dat
is leuk. Het stomste vak vind ik wiskunde, omdat ik dat vaak lastig vind.
Als ik iets niet snap, vind ik het vaak al
niet zo leuk.

Welk verhaalt vertelt je familie
altijd over jou?
Mijn familie vertelt altijd dat ik vroeger
echt heel schattig was en vaak ook een
beetje ondeugend.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
De emoticion die ik het meeste gebruik
is de lach smiley met twee tranen
erlangs. Omdat ik vaak moet lachen
om appjes en dan is die smiley wel
toepasselijk.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
In een vriendschap vind ik het belangrijk dat je elkaar altijd kunt vertrouwen
en dat je elkaar dus ook alles kunt vertellen, zonder dat de andere het doorvertelt. Ook vind ik het heel belangrijk
dat je samen veel lol kunt hebben en
kunt lachen.
Hond of kat?
Hond, want ik heb zelf ook een hond
en ik vind honden gewoon hele fijne
beesten. Ik zou later zelf ook graag één
of meerdere honden willen.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?

Dat was toen ik een kampioenswedstrijd had met mijn korfbalteam. Toen
was ik zo zenuwachtig dat ik helemaal
trillend op het veld stond. De rest van
mijn team was ook zenuwachtig, dus ik
was niet de enige die stond te rillen.
Wat is je favoriete hobby?
Ik heb meerdere hobby’s die ik heel
erg leuk vind om te doen. Eén daarvan is korfbal, dat vind ik heel leuk en
gezellig. Een andere hobby is bakken.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Vroeger waren wij met de familie op
vakantie. Toen was er een voorstelling
waarbij het liedje thriller van Michael
Jackson aan stond. Toen kwamen er
van alle kanten zombies aan lopen.
Ik was toen pas vijf jaar en vond dat
heel erg eng want ik schrok van alle
zombies en ze zagen er allemaal heel
erg eng uit.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Als ik een dier was, zou ik denk ik een
hond zijn. Wij hebben zelf ook een
hond en ik zou wel eens willen weten
hoe het is om een hond te zijn.

KERSTBOMEN
AUTOBEDRIJF

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

Voor al uw onderhoud en
apk-keuringen aan
personen- en bedrijfsauto’s

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Nordmann, Omorika
Miniboompje
In pot of gezaagd
vanaf € 9,50
kerstgroen / takken

VERKOOP START 3 DECEMB

ER

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

Het was afgelopen donderdag de vierde donderdag in
november, Thanksgiving. Dit is
zo’n typisch feest wat uitgebreid gevierd wordt in de
Verenigde Staten en Canada.
Ik, iemand die in Nederland
woont, moest eigenlijk opzoeken wat het nou precies
inhield. Het kan ook aan mij
liggen, dat ik geen idee had
wat het is. Het is dus een
beetje hetzelfde als het
Sinterklaasfeest voor de
meeste buitenlanders.
Nee, niet helemaal, maar je
kunt het op met elkaar vergelijken. In ieder geval, na
Thanksgiving, gaan de prijzen
van winkels omlaag. Nu weet
ik eigenlijk nog niet waarom
het de naam ’Black Friday’
heeft. Als je dit op Google
opzoekt, blijk ik gelukkig niet
de enige te zijn. Eén reden is
wel duidelijk, de dag na
Thanksgiving hebben de families ook meestal vrij van werk
en is het traditioneel om met
het shoppen voor kerst te
beginnen. Ook wel de drukste
dag in het jaar. Ze kunnen dan
ook zeggen dat de winkels voor
het eerst in het jaar in het
zwart staan, in plaats van in de
rode cijfers. Dan weet ik niet of
de winkels wel zo goed bezig
zijn, maar zo bedoelen ze het
natuurlijk niet. Dit maakt
alleen maar duidelijk hoe
belangrijk de tijd rond kerst is
voor de winkels. Zelf heb ik ook
helemaal geen problemen met
de tijden rond kerst en
Sinterklaas.
Liefs, Iris
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Hovoc heren
boeken
belangrijke winst
Door: volleyvereniging Hovoc
De heren van Hovoc HS1 reisden zaterdag 24 november naar
Schalkhaar om het in de eerste divisie op te nemen tegen Avior HS1.
De mannen wonnen deze belangrijke wedstrijd met 1-3.
Voor de heren van Hovoc zijn het
nu belangrijke weken. Enkele wedstrijden staan op de agenda om aansluiting op de middenmoot te behouden.
De eerste set werd fel gestart waarin
de mannen gretig de bal opeisten. Snel werd er uitgelopen tot een
10-16 voorsprong. Knap knokte Avior
zich terug in de wedstrijd om met
22 gelijkstand weer geheel de wedstrijd in eigen hand te hebben. Nico
Freriks wist met zijn verwoestende
service de tegenstander geen kans
meer te geven en met 22-25 werd de
eerste setwinst op naam van Hovoc
geschreven. Avior kon alleen wat
betekenen als ze Hovoc met de service onder druk zouden zetten. Hovoc
begon de tweede set goed, maar
Avior had haar tactiek en service aangepast en liet Hovoc niet zover lopen
dan eerst. Snel pakte ze een voorsprong en liet Hovoc achter de feiten
aan lopen. Even wist Hovoc nog bij de

17 gelijk te komen, maar vanaf daar
ging Avior moeiteloos aan de leiding
en won het met 25-20. Beide teams
wisten nu wat ze aan elkaar hadden
en dat was duidelijk te volgen in de
stand. Nergens in de set waren ze
ver van elkaar verwijderd. Geen van
beide wist een voorsprong te nemen.
Hovoc was als eerste bij setpoint
beland, maar Avior wist tot drie keer
toe te verhinderen dat de winst naar
Hovoc ging. De strijd was voor niets
en met 23-25 werd het Hovoc die aan
het langste eind trok. Met al twee
setpoints en punten op zak, kon dat
verdubbeld worden door de vierde set
te winnen. Coach Jan Aquarius wijzigde zijn opstelling, maar Avior had
ook niet stil gezeten. Weer ging de
strijd gelijk op. Tot de 22 was de stand
gelijk en vanaf daar pakte Avior het
initiatief. Dit werd over genomen door
Hovoc en met 24-26 ging ze met de
winst er vandoor, 1-3.

Hockeydames MD1 kampioen
De hockeydames van MD1 Horst zijn op zaterdag 24 november kampioen geworden in de derde
klasse. In een spannend duel tegen de nummer twee Tegelen, werd beslist wie er kampioen zou
worden. De spannende strijd mondde uiteindelijk uit in een eindstand van 2-2 en dat was genoeg
om de eerste plaats te behouden.

GFC’33 en Hegelsom delen
de punten
Door: voetbalvereniging GFC’33
De Grubbenvorsterse voetbalmannen van GFC’33 hebben de punten met de voetbalploeg uit Hegelsom
gedeeld. Op zondag 25 november voetbalden de twee clubs op Hegelsomse grond. De einduitslag luidde 3-3.

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

Het adres voor:
• Onderhoud en reparaties
van alle merken personenen lichte bedrijfsauto’s /
campers
• Occasions
• APK
• Airco onderhoud

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Vrachtwagenchauffeur
gasflessenwagen m/v

Wat ga je doen?
Als vrachtwagenchauffeur zorg je voor onze transporten met gasflessenwagens naar
klanten in Nederland en Duitsland. Het betreft enkel dagritten. De werktijden zijn
flexibel en afhankelijk van de dagelijkse planning.

Wat vragen wij?

• Je bent in het bezit van rijbewijs CE en code 95
• Je bent in het bezit van CCV-B chauffeursdiploma
en ADR, tank en stukgoed (mogelijkheid tot het
•

Wat bieden wij?

• Een vast dienstverband
• Goed salaris conform CAO Brandstoffenbedrijf

nemen. Zo bleef het bij 2-3. Vlak voor
rust kwam Hegelsom op gelijke
hoogte nadat een corner van Damian
Linders in één keer over doelman Davy
Wilmer in het net verdween.
Na de thee leek het alsof beide
ploegen waren uitgeraasd. GFC’33 had
het verdedigend wat beter op orde,
maar kon aanvallend ook minder
een vuist maken dan voor rust. Beide
ploegen hadden nog één kans op
de overwinning, waarbij de grootste
voor de ploeg uit Grubbenvorst was.
Bas van Beckhoven ging vlak voor tijd
alleen op de doelman van Hegelsom
af, maar zijn stiftje ging net over het
doel. Zo bleef het bij 3-3. Een terechte
uitslag over 90 minuten, waarbij
GFC’33 voetballend wat meer liet zien,
maar Hegelsom slimmer en effectiever was.

Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
De heren van de koploper FCV uit Venlo speelden op zondag 25 november tegen mannen van RKSV Meterik.
Het Meterikse team verloor met 5-0 in Sportpark Arenborg in Venlo.

Wie is Jewagas

Jewagas levert een breed assortiment gassen voor iedere toepassing. Van technische gassen voor (productie-)bedrijven tot en met propaan voor thuisgebruik.
Jewagas is een familiebedrijf met meer dan 25 jaar ervaring in gasoplossingen
voor de Nederlandse en Duitse markt. Onze vakmensen zijn experts op
het gebied van gassen, installaties en regelgeving. Zij delen hun
kennis graag. Onze klanten kunnen dan ook rekenen op
deskundig advies.

Zo kan het ook.

Stayerhofweg 11|5861 EJ Wanssum|0478-532525 | F 0478-532442 | E info@jewagas.com | www.jewagas.com

Jewagas_Personeelsadvertentie_Vrachtwagenchauffeur_130-150.indd 1

doelpunten. Na een mooie aanval was
het opnieuw Bas van Beckhoven die
scoorde. De ploeg van trainer René
Peters leek het duel onder controle
te hebben, maar na gerommel in de
verdediging moest Wouter Peeters
tien minuten voor rust een overtreding maken in het strafschopgebied.
Hegelsom benutte via Djen Verkoelen
de toegekende penalty en kwam
terug tot 2-3. Even later schoot Jasper
van der Weegen de 2-4 binnen na een
mooie rush van Joost Relouw, maar de
grensrechter van Hegelsom stak daar
na even aarzelen toch maar een stokje
voor door te vlaggen voor buitenspel.
Een meer dan twijfelachtige beslissing
van de goede man, zoals vaker deze
middag. De verder prima leidende
scheidsrechter had echter besloten aan
beide kanten alle vlagsignalen over te

FCV troeft RKSV Meterik af

initiatiefrijk, communicatief vaardig en klantgericht

Kom jij ons team versterken? Dan stap je binnen
bij een groeiende organisatie met een sterke
focus op innovatie. Wil je meer weten?
Bel dan met Kevin Verstappen,
tel. 0478 – 532525. Ben je
enthousiast geworden?
Stuur dan meteen je
sollicitatie naar
kverstappen@jewagas.com.

De Grubbenvorstenaren kwamen het beste uit de startblokken.
Binnen elf minuten stond er 0-2 op
het scorebord van sportpark Wienus
in Hegelsom door prachtige doelpunten van Jur Scheres en Bas van
Beckhoven. Even leek een monsterscore mogelijk, maar Hegelsom
rechtte de rug en liet zien dat de ploeg
niet voor niets op de vierde plek staat.
De kracht van het team zit vooral in
een sterk en balvast aanvalsduo dat
razendsnel met lange ballen in stelling wordt gebracht en het middenveld de mogelijkheid geeft om aan te
sluiten. Het technisch wellicht betere
GFC’33 had moeite om Hegelsom in
bedwang te houden. Uit een snel uitgevoerde counter scoorde Hegelsom
zo via Guido Kauffeld de 1-2. Even later
herstelde GFC’33 het gat van twee

Vanaf de aftrap was FCV toonaangevend. Meterik had vervolgens een
licht veldoverwicht, maar het was
FCV die de eerste grote kans kreeg.
Deze werd gemist. Vervolgens leek
Tom Verbong voor Meterik te scoren.
Hij nam een afvallende bal op de
slof, maar de jonge FCV-keeper, die in
de voorgaande acht wedstrijden
slechts twee keer werd gepasseerd,
toonde zijn klasse en keerde met een
prachtige reflex de inzet van Tom.
FCV legde nog meer vuur in haar spel
en werd mede ook door zwak verdedigen van Meterik een aantal keren

14-03-18 21:19

gevaarlijk. Stan Theelen kopte vanuit
een vrijstaande positie de 1-0 binnen. Tom Verbong leek vanuit een
prima voorzet van Rick Hesen de
gelijkmaker te scoren, maar de
FCV-keeper kon de niet zuiver ingeschoten bal gemakkelijk keren. Vlak
voor rust was het Luke van Veggel
die heel beheerst de 2-0 scoorde en
Meterik de genadeklap leek te geven.
Er was na de warme koffie toch
weer enige hoop bij de groen-witte
supporters. Maar na 55 minuten was
ook die hoop vervlogen. Stan Theelen
benutte de geboden ruimte en

schoot slim de 3-0 langs de uitlopende Luuk Haenen. Even later tikte
hij ook de 4-0 binnen. Meterik had
nog één mooie kans, het schot van
Dirk Van Rengs op de bovenkant lat.
Uiteindelijk viel de 5-0 door Luke
van Veggel. FCV had voetballend en
fysiek een heel sterke selectie die
van de eerste tot de laatste minuut
er stond en zich wilde bewijzen
tegen de periodekampioen. Meterik
was deze middag niet scherp genoeg
en had ook minder kwaliteit in huis
dan FCV en verloor terecht deze topper.
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Limburgse kampioenschappen

Goede resultaten HZPC
Door: zwemvereniging HZPC Horst
De Limburgse Winterkampioenschappen stonden op zaterdag 24 en zondag 25 november voor het tweede
weekend achtereen op de kalender bij de wedstrijdzwemmers van HZPC. Net als vorig weekend werden er dit
keer weer veel persoonlijke records gezwommen en medailles behaald in Maastricht.

Wederom
grijze middag voor
Sporting ST
Door: voetbalvereniging Sporting ST
De mannen van voetbalclub Sporting ST speelden zondag 25 november tegen de heren van Resia 1 uit Wellerlooi. Sporting verloor thuis de
wedstrijd met 2-6.
Het was al snel duidelijk dat de
ploeg uit Wellerlooi rustig begon. De
eerste tien minuten kon de ploeg
van Han Friesen hier gebruik van
maken door meer druk op de verdediging te zetten. Het liep wat anders.
Langzaam kwam Resia wat meer
richting het doel van Sporting. In de
17e minuut werd een bal die van
rechtsvoor kwam, verkeerd ingeschat
door een verdediger, waardoor de
linksbuiten de lachende derde werd,
0-1. In de 35e minuut kreeg Resia
vanwege een handsbal een vrije trap
op 22 meter van het doel van Bram
Willems. De bal werd genomen en
kreeg een flinke zwabber, waardoor
de keeper op het verkeerde been
kwam te staan, 0-2. Met nog even
tot de rust, werd aan de andere kant

De medaillekampioen was dit
weekend Koen Koster. Hij behaalde
een score van 100 procent, met maar
liefst zeven gouden medailles op de
400 meter vrijeslag, 100 en 200 meter
schoolslag, 50 en 1000 meter rugslag,
400 meter wisselslag en 50 meter
vlinderslag. Ook Cas Verstegen en Tijn
van Kuijk verdeelden bij de junioren
2 het eremetaal. Cas won twee maal

goud en vijf maal zilver. Tijn won vier
keer goud. Ook won hij twee maal zilver. De andere Limburgs Kampioenen
van HZPC waren: Imke van den Hoef,
Judith van Meijel, Lars Hagens en
Serafina Vlijt. Het damesteam van
Imke, Judith, Serafina en Floor won
goud op de 4x100 meter wisselslag
estafette.
Overige medailles werden gewon-

nen door Maud Weijmans, Björn Piket,
Floor Weijmans, Danee Verstegen,
Serafina Vlijt, Isis van Kuijk, Judith van
Meijel en Jente Sikes.
Ook won het mix-estafetteteam
zilver op de 4x50 meter wisselslag
estafette en wonnen de damesteams
zilver en brons op de 4x200 meter
vrijeslag estefette. Het won brons op
de 4x100 meter wisselslag estafette.

Winnende start zaalseizoen
De korfbalsters van SV Melderslo speelden op zondag 25 november hun eerste wedstrijd in sporthal De Zaert
in Heeswijk-Dinther. De wedstrijd werd gespeeld tegen Altior 1 uit Heeswijk-Dinther. De eindstand was 5-12.
zaak om niet in te zakken, maar
scherp te blijven en de voorsprong uit
te breiden. Dat lukte al snel: de 4-8,
4-9 en 4-10 vielen vrij snel na rust.
Daarna was er een fase waarin SV
Melderslo wat slordiger was en minder makkelijk scoorde, maar ook Altior
had moeite met het vinden van de
korf. De verdediging van SV Melderslo
stond sterk en joeg Altior regelmatig

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

3 van de 4 slaagt!

Korfbalsters SV Melderslo

Vanaf het startsignaal kreeg
SV Melderslo al veel kansen, maar het
was Altior die de 1-0 voorsprong
pakte. Al snel kwam echter de aansluitingstreffer. Tot 3-3 ging het
daarna gelijk tegen elkaar op en
daarna wist SV Melderslo, dat mooi
spel liet zien, uit te lopen tot een
stand van 4-7.
Na rust was het voor SV Melderslo

van het veld te slordig omgegaan
met de schaarse kansen. 0-2 leek
de ruststand te worden. Totdat in de
laatste minuut van de eerste helft
een corner verkeerd werd weggewerkt. Wederom was de spits van
Resia hartstikke vrij en schoot alsnog
de 0-3 binnen.
Het was duidelijk dat het de
tweede helft anders moest voor de
heren van Sporting. Beide teams
stuurden alle wissels uit de dugout. Uiteindelijk werd er wel wat
meer gevoetbald. Dit samen met
een nieuw spitsenduo zorgde er toch
voor dat Sporting nog twee goals
mocht noteren. Dit was uiteindelijk
een schrale troost toen de mannen
op sportpark Kerkebos met een eindstand van 2-6 het veld verlieten.

door de schotklok heen. In de slotfase
van de wedstrijd liep SV Melderslo
nog verder uit naar 4-12, maar het
was Altior dat met een afstandsschot het laatste woord had in deze
wedstrijd. Bij een stand van 5-12
ging de winst overtuigend mee naar
Melderslo, dat door het winnen van
deze eerste wedstrijd twee belangrijke punten bij mag schrijven.

Volle winst VC Trivia D1

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

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

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

Door volleybalvereniging Trivia
Op zaterdag 24 november speelde VC Trivia D1 een thuiswedstrijd tegen Livoc Liessel dames 2. In de voorbereiding op het seizoen leed VC Trivia een nederlaag tegen dit team, dus deze dag was iedereen gebrand op een
revanche. Trivia won van Liessel met 4-0.
De eerste set werd er keurig
gespeeld door de thuisspelende ploeg.
Er werd druk op de tegenstander
gezet en overtuigend werd deze set
met 25-15 binnengehaald. Toch was
er nog het een en ander voor verbetering vatbaar. Het plan was om dit in
de tweede set aan te pakken. Dit ging
echter niet geheel zoals het moest.
Het team van VC Trivia moest alle zeilen bijzetten om de dames uit Liessel
bij te benen.

Het aantal persoonlijke fouten
nam toe, maar door sterke services
en de koele kikkers aan het net, won
Trivia uiteindelijk toch nog nipt deze
set met 25-23.
In de derde set bleef VC Trivia
moeite houden met het spelen van
haar eigen spelletje. Ze ging mee in
het spel van de tegenstander, waarvan een achterstand in deze set het
gevolg was. Gelukkig wist het team
gezamenlijk op tijd het tij te keren en

werden onnodige fouten toch samen
opgelost. Met 25-19 werd de derde
set, en daarmee ook de wedstrijd,
gewonnen.
Het ging deze zaterdag niet geheel
zoals het moest voor de dames van
Trivia, maar ze had Livoc D2 onder de
duim. De laatste set werd deze overtuiging doorgevoerd, VC Trivia hield de
touwtjes van deze wedstrijd in haar
handen. De laatste set wonnen de
dames met 25-18.

SYSTEEMBOUW VAN LOODSEN EN BEDRIJFSPANDEN

GENENBERG 19 / 5872 AL BROEKHUIZEN
077 374 56 36 / WWW.SMEDTSBEDRIJFSHALLEN.NL
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Oxalis wint van DAW
Door: korfbalvereniging Oxalis
Voor het eerste team van korfbalvereniging Oxalis stond zondag
25 november de eerste wedstrijd van de zaalcompetitie op het programma tegen DAW 1 uit Schaijk. De wedstrijd eindigde in 13-12.
De dames van Oxalis waren er
op gebrand om de eerste puntjes
thuis te houden. Dit was in het begin
van de wedstrijd meteen terug te
zien, toen er na de eerste aanval 1-0
op het scorebord stond. De dames
wisten deze voorsprong in het begin
van de eerste helft goed te behouden. Toch vielen er door slordige
foutjes in de verdediging van Oxalis
steeds meer doelpunten aan de kant
van DAW. Zo kwam er een steeds
kleiner gat op het scorebord te staan
en wist DAW zelfs net voor de rust
de voorsprong te pakken van 6-7.
Trainer/coach Jan Wielink vertelde
in de rust dat het erg jammer was
dat Oxalis door slordige fouten de

voorsprong weggaf. Het was dan
ook zaak om de aanvallen goed
uit te spelen en in de verdediging
scherp te blijven. In de tweede helft
gingen de twee ploegen gelijk op
en bleef de score dicht bij elkaar.
Toch wist Oxalis de voorsprong weer
op te pakken en haar kansen goed
te benutten. De wedstrijd bleef
spannend tot de laatste minuut.
De dames van Oxalis wisten in de
laatste minuten de hoofden koel
te houden en de rust te bewaren.
En zo stond er een mooie eindstand
van 13-12 op het scorebord en zijn
de eerste puntjes binnen. Zondag
2 december speelt Oxalis 1 om 16.00
uur tegen Klick ’15 in Mill.

Examens Pencak Silat
in Sevenum
Door: Pencak Silatvereniging PSHT-Sevenum
In Sporthal de Kruisweide in Sevenum vonden zaterdag 24 november de examens van Pencak Silatvereniging
PSHT-Sevenum plaats. Pencak Silat is een Indonesische vecht- en verdedigingssport.

Voor zes volwassen en drie
jeugdleden was het een spannende
en vermoeiende dag. De hele middag zijn de examenkandidaten bezig
geweest met het demonstreren van
de geleerde gevechts- en verdedi-

BEZORGERS
GEZOCHT!
Grubbenvorst
centrum -

€ 13,66

Hegelsom

buitengebied -

gingsoefeningen. Aan het einde van
de middag konden de familieleden
een kijkje komen nemen bij de laatste
oefeningen met stoot- en traptechnieken De dag is afgesloten met een
korte sparringsessie. Iedereen heeft

het examen met succes doorlopen.
Wie wil kan een keer bij een training
komen kijken. Er wordt getraind op
woensdagavond om 19.00 uur in de
dojo van sporthal de Kruisweide in
Sevenum.

America laat punten liggen
Door: voetbalvereniging AVV America
Het eerste team van AVV America liet zondag 25 november kostbare punten liggen in de strijd om
lijfsbehoud in de 4e klasse G. Tegen hekkensluiter VVV 03 kwam America slecht uit de startblokken en het
team stond al gauw genoeg op een 2-0 achterstand. Door verdedigingsfouten en gemiste kansen werd
het zelfs 1-4. Het slotoffensief bracht America nog terug tot 3-4, maar verder kwamen de geel-zwarten
niet. VVV behaalde haar eerste overwinning en nam de drie punten mee naar Venlo. (Foto: Hay Mulders)

€ 12,00

Sparta’18 verliest van Venhorst
Door: voetbalvereniging Sparta
Op bezoek bij concurrent Venhorst heeft voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum zondag 25 november
een kleine nederlaag geleden. Het werd 1-0 voor Venhorst.

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Het was een wedstrijd waar het
voor beide ploegen hard werken was
en waarbij veel de duels werden
gezocht. Echte grote kansen voor rust
vielen er niet te noteren, waar
Venhorst een licht overwicht had.
Een gevaarlijke kopbal uit een corner
voor Venhorst en een voorzet van
Jeroen Smits die de keeper net weg

wist te tikken voordat Pim Wijnhoven
de bal kon binnenlopen waren de
enige wapenfeiten. In de tweede helft
een iets beter Sparta’18 wat goed
partij gaf en zeker niet de mindere
was. Ook in het tweede bedrijf waren
de kansen schaars. Toen Venhorst in
de 74e minuut op voorsprong kwam
door Mike van Grinsven, moest

Sparta’18 meer risico gaan nemen.
Echte grote kansen voor de ploeg
van Ralf de Haas bleven uit. Verder
dan een paar schoten van afstand en
vrije trappen kwam de ploeg niet
wat te weinig was voor een resultaat. Zondag 2 december komt
Emplima op bezoek en zullen er
punten gepakt moeten worden.

sport 23

29
11

Tegen SV Helden

Geen revanche
Melderslo
Door:voetbalvereniging SV Melderslo
De herenteams van SV Melderslo en SV Helden waren er op zondag
25 november van bewust dat drie punten pakken deze middag wel erg
lekker zou zijn. Melderslo hoopte zich bovendien te kunnen revancheren van een belabberde wedstrijd een week eerder. Dat lukt niet, het
werd 0-3.
In de 15e minuut dreigde Helden
gevaarlijk te worden in het zestienmetergebied. De bal werd door de
verdediging van Melderslo onderschept. De counter over vier schijven die hier op volgde deed de bal
belanden bij Jeroen Gubbels. Zijn uithaal ging maar rakelings voor langs.
Beide ploegen wilden wel voetballen
en zo ontstond er een leuke eerste helft. In de 25e minuut schoot
Helden tegen de kruising en en een
minuut later schoot Dennis Gubbels
voor Melderslo de bal voorlangs.
Even later begon Jeroen Gubbels aan
een mooie dribbel over links. Zijn
voorzet bereikte broer Dennis. Het
schot dat volgde werd door velen al
gezien als doelpunt, maar met een
schitterende reflex wist de doelman
van Helden zijn doel schoon te houden. In de 40e minuut profiteerde
Helden optimaal van misverstanden
in de verdediging van Melderslo.
De bal die uiteindelijk tussen de spits

van Helden en doelman Bas viel,
werd een prooi voor de spits en hij
schoof de bal in de lange hoek: 0-1.
Op basis van het spel in de eerste helft zou je mogen verwachten dat de ploeg van Wim Rijs snel
genoeg de gelijkmaker liet aantekenen. In de 48e minuut scoorde
Helden 0-2 uit een mooie aanval
over rechts en dit was een flinke tik
op de kin voor Melderslo. De ploeg
was daarna even zoekende. En juist
op het moment dat werd gehoopt
dat ‘der Anschlusstreffer’ gemaakt
werd deelde Helden in de 65e de
genadeklap uit door ‘gewoon’ het
derde doelpunt binnen te schieten.
In de eindfase van de wedstrijd wist
keeper Bas nog enkele malen met
goede reddingen een grotere achterstand te voorkomen waardoor de
eindstand 0-3 bleef. Voor Melderslo
is het zaak dat na een prima start en
nu een mindere fase de draad weer
opgepakt wordt.

Dicteert de wedstrijd

Wittenhorst doet
weer volop mee

Dames VC Trivia MA1 kampioen
De meisjes van VC Trivia MA1 zijn op zaterdag 24 november kampioen geworden in de gymzaal
van Hegelsom. Met nog twee wedstrijden te gaan, kan niemand het team meer inhalen.
Trivia speelde tegen de nummer twee op de ranglijst uit Sittard. Na twee achtereen gewonnen sets
was het kampioenschap al binnen. Uiteindelijk wonnen de dames van Trivia de wedstrijd met 4-0.
Het team zal de tweede helft van het seizoen verder gaan in de hoofdklasse.

HCH Heren 1 zonder puntverlies
de winterstop in
Door: Hockeyvereniging Horst
HCH mocht zondag 25 november afreizen naar Elst voor een wedstrijd tegen Overbetuwe. Het doel van de dag
was duidelijk: na negen opeenvolgende overwinningen moest de club de wedstrijd winnen om de winterstop in
te gaan met dertig punten.
Vanaf de eerste minuut was duidelijk dat het klassenverschil tussen
de beide teams groot was. Na de 0-1,
vroeg in de wedstrijd, dacht Horst dan
ook dat het al zo goed als gespeeld
was. Deze wedstrijd kende echter niet
alleen pieken, maar ook dalen. Want
in de eerste uitbraak wist Overbetuwe
de stand weer gelijk te trekken.

Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Met het eerste puntje op zak toog het eerste team van De Valk uit
Valkenswaard richting RKsv Wittenhorst in Horst. Dit verworven kleinood kon zondag 25 november echter niet verbeterd worden.
Vanaf het begin dicteerde de
thuisclub de wedstrijd. Met meer
drang dan verleden week zochten
de Horstenaren het vijandelijke doel.
Met een beetje meer geluk was de
score reeds na enkele minuten in het
voordeel van Wittenhorst geweest.
Aan de andere kant was het Luuk
Broers die doelman Sjors Witt met
een schot wilde verrassen.
Even gebeurde er niets maar in
de 24e minuut sloeg Wittenhorst
met goede aanvallen toe. De bal
van Michiel Hanssen sloeg snoeihard tegen de lat. De aanval liep
nog door. Wittenhorst was alert en
via Marco Daniels kwam de bal voor
Bart Spreeuwenberg in goede positie
die de bal kon binnenwerken: 1-0.
De Valk wilde nog niet opgeven en
probeerde hier en daar een gaatje
te vinden. Achterin was Wittenhorst
heer en meester. De dubbele voorsprong ontstond in de 35e minuut.
Aanvaller Rob Zanders kreeg de bal
mooi aangespeeld. Zoals Rob dat
kan gebeurde nu wederom. Het
schot dat volgde liet doelman Denns
Verhoeven machteloos: 2-0. Het

bleef bij deze stand tot aan de rust.
Na de pauze was het weer
Wittenhorst dat direct de aanval
zocht. Met enkele goede mogelijkheden bleef het vooralsnog bij deze
stand. Manco bij Wittenhorst was dat
de eindpass veelal bij de tegenstander ingeleverd werd.
De supporters stonden eigenlijk
te wachten op nog meer doelpunten.
In de 52e minuut konden ze weer juichen. Op links ging Michiel Hanssen
met de bal aan de haal. Hij bediende
de vrijstaande Joep Beurskens die de
derde treffer liet aantekenen.
In de slotfase bracht trainer Ton
Kosterman Giel Beurskens binnen de
lijnen, zodat de familie Beurskens
goed vertegenwoordigd was.
De wedstrijd zelf ging uit als de
bekende nachtkaars. Wittenhorst
vond het goed en De Valk kon niet
beter.
De diverse uitslagen gaven
in de top weer veranderingen en
Wittenhorst mag zich hierin weer
vertonen. De uitwedstrijd tegen koploper ZSV zondag 2 december zegt
meer dan genoeg.

Via enkele splijtende passes, snelle
combinaties en strakke finishes was
het Horst dat voor rust 1-5 op het scorebord zette.
Na rust veranderde het spelbeeld
niet. Horst speelde niet top, maar
wist het verschil groter te maken.
Helaas deelde Overbetuwe nog een
speldenprikje uit. Uiteindelijk bleef

de stand steken op 2-9. Horst mocht
zich achter de oren krabben dat het
verschil in de uitslag niet groter was.
De overwinning was binnen en de eerste tien wedstrijden van het seizoen
zijn winnend afgesloten. Op naar de
tweede seizoenshelft, waarin Horst
gaat proberen om het puntentotaal te
verdubbelen.

Zelfstandig medewerker
Glastuinbouw
Naar wie zoeken wij?
Voor onze tuinbouwbedrijven in Egchel en Grubbenvorst zijn wij
doorgaans op zoek naar de juiste mensen om ons personeel mee aan te
sturen.
Groenten van topkwaliteit,
die met de meest moderne
technieken en op duurzame
wijze worden geproduceerd.
Dat is de missie van Wijnen
Square Crops, een bedrijf waar
professionaliteit en passie voor
groenten en ondernemen hand
in hand gaan!
Niet voor niets mogen wij ons
‘Master in Growth’ noemen!

Bij ons werk je met een leuke groep mensen van diverse nationaliteiten
en neem je met collega’s de verantwoordelijkheid om tot successen te
komen.
Je bent dus een teamplayer, weet van aanpakken en kan leidinggeven
aan een groep van 15 tot 20 medewerkers.
Zelfstandigheid en eigen initiatief worden zeer gewaardeerd.
Profiel kandidaat
- Geïnteresseerd in de glastuinbouw.
- Ervaring in de tuinbouw is gewenst.
- BBL-leerlingen zijn welkom te solliciteren.
- Werken in het weekend is geen probleem.
Wij bieden
Een leuke allround functie op een dynamisch, professioneel en innovatief
bedrijf. Veel ruimte voor eigen invulling en ontwikkelmogelijkheden door
het volgen van cursussen en opleidingen. Goede verdiensten conform
CAO Glastuinbouw en bij tevredenheid uitzicht op een vaste aanstelling.
Solliciteren
Interesse in deze functie? Reageer dan snel door jouw CV te mailen naar
vacature@square‐crops.com. Ook kun je direct online solliciteren via onze
website: http://www.square-crops.com
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Klotbultjes

Tijdens carnaval heten de inwoners van de dorpen in Horst aan de Maas bijvoorbeeld Turftreiers, Geiten of
Dreumels. Maar waar komen deze namen eigenlijk vandaan? HALLO Horst aan de Maas ging op onderzoek uit.
Deze week: De Klotbultjes uit Griendtsveen.

Ilse Voets, secretaris van de
Carnavalsvereniging de Klotbultjes
in Griendtsveen, vertelt dat de

betekenis van de Klotbultjes helemaal niet zo lastig te verklaren is.
“Een klotbultje is een bult van klot,

ofwel een berg van turf. Griendtsveen
is namelijk nauw verweven met de
ontginning van de Peel. Zo is het dorp

rond 1855 gesticht door de familie
Griendt die alles regelde wat betreft
het steken van de turf in het dorp.”
Aan het eind van de 19e eeuw was er
namelijk enorm veel vraag naar turfstrooisel. Er werkten toen in en rond
Griendtsveen enkele duizenden arbeiders. Tientallen jaren speelde de turf
een hoofdrol in het leven van de inwoners. Vandaar dat de naam van de carnavalsvereniging hieraan gelinkt is.
In 1964 werd de carnavalsvereniging van Griendtsveen opgericht
door Piet Althuizen, Dien van den
Berg, Piet Kanters, Anna Louwers,
Toon van Mullekom, Theike Derix en
Wim ter Voert. Zij vonden dat het
tijd werd dat er ook in Griendtsveen
aandacht werd besteed aan de carnaval. De eerste optocht werd in 1965
gehouden en de eerste prins van de
Klotbultjes was Henk Kanters in 1966.
Zo is de vereniging langzaamaan ontwikkeld en kregen de dorpsgenoten
een mogelijkheid tot samenkomen
tijdens carnaval. Ilse: “Wij merkten
in Griendtsveen echter dat de animo
de laatste jaren steeds minder werd
om deel te nemen aan de activiteiten van de vereniging. Wij vonden dat
het tijd was om iets te veranderen.

Daarom zijn we met tien nieuwe
bestuursleden van start gegaan en
organiseren nu ons derde seizoen.
We zien nu echt een stijgende
lijn in de interesse en de activiteiten die georganiseerd worden.
Afgelopen carnaval hadden we,
voor het eerst sinds twintig jaar,
weer een boerenbruidspaar, mochten we afgelopen jaar de sleuteloverdracht in Horst organiseren én
hebben we sinds dit jaar weer een
volwassen prins. Voorheen hadden
we namelijk alleen maar jeugdprinsen.”
De turf in het dorp speelt
dus een grote rol in het verenigingsleven van Griendtsveen.
“Op het logo staan twee klotbulten. Afgelopen jaar hebben we
het nieuwe logo bekend gemaakt.
We vonden dat de klotbulten zeker
terug moesten komen”, vertelt Ilse.
“Vandaar dat we ervoor gekozen
hebben om dit nu in de vorm van
een mannetje en een vrouwtje te
doen. Zo willen we het gevoel van
vroeger behouden, maar hopen we
met de nieuwe insteek de mensen in Griendtsveen enthousiast te
maken voor de carnaval.”

Kuijpers Kip staat voor een prachtige uitdaging:
op de Witveldweg 35 in Grubbenvorst bouwt ze momenteel een
bedrijf waar maximaal dierenwelzijn samengaat met minimale milieubelasting. De nieuwe vleeskuikenstal met broederij zit vol innovaties:
van het uit laten komen van de kuikens in de stal tot familiewarmte
en een 100% energieneutraal bedrijf.
Deze stal gaan we rond april in gebruik nemen.

Kuijpers Kip

Voor deze moderne boerderij is de familie Kuijpers
op zoek naar een:

Assistent
bedrijfsleider

M/V (Fulltime)

De functie:
Na een gedegen inwerkperiode, ben je samen met Jan Kuijpers verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden: van het broeden
van eieren tot het verzorgen van de kuikens in de nieuwe stal. Ook het
aansturen van het personeel valt onder de taken.

Kuijpers Kip is een
dynamisch bedrijf dat
werkt aan de korte
keten voor de productie
van pluimveevlees.
Wij maken lekker
eten voor iedereen en
produceren kip in de
beste balans tussen
mens, dier en milieu.
Voor meer
informatie, kijk op
www.kuijperskip.com

Wij zijn op zoek naar iemand:
• die van een uitdaging houdt en zich persoonlijk wil ontwikkelen;
• met MBO/HBO werk-/denkniveau;
• die zelfstandig kan werken;
• graag kwaliteit levert;
• bereid is om weekend- en alarm-diensten te draaien.
Wij bieden:
• een unieke kans om dit innovatieve kippenbedrijf succesvol te maken;
• een afwisselende baan in een plezierige werkomgeving binnen een
kleine organisatie;
• volop groei- en ontwikkelingsmogelijkheden met ruimte voor ideeën
en eigen inbreng;
• een goed salaris met dito arbeidsvoorwaarden.
Zie je het zitten om deze uitdaging samen met ons
tot een succes te maken?
Solliciteer dan binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad naar:
Jan@kuijperskip.com
Heb je vragen over deze functie?
Bel dan Jan Kuijpers 06 – 2842 7410.

Nieuw boerenbruidspaar D’n Bok
Patrick en Sandra Kleuskens vormen het nieuwe boerenbruidspaar van
carnavalsvereniging D’n Bok in Swolgen. Dit werd zaterdag 24 november
bekendgemaakt.
Patrick en Sandra hebben samen
twee kinderen, Camiel en Ise.
Beiden doen graag aan hardlopen en
dromen ervan om samen de marathon
van New York te lopen. Verder heeft
Sandra buiten haar eigen twee kinderen nog zo’n tien kindjes om op te passen en is ze graag creatief bezig met
schminken en airbrushen.

Patrick voetbalt en tennist graag
en werk bij een bedrijf waar beademingsapparatuur voor ziekenhuizen
wordt ontwikkeld.
Carnavalsdinsdag, 5 maart,
worden Patrick en Sandra in de
onecht verbonden in de Bokkenstal
in Swolgen.
(Foto: Yvo Willems fotografie)
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Tentoonstelling stichting
Nativitas
In de bibliotheek in Horst is van vrijdag 7 december tot vrijdag 11 januari een tentoonstelling over stichting
Nativitas te zien. De stichting steunt al 25 jaar het project van mama België op het eiland Flores.

Kerstconcert
Grubbenvorster
Mannenkoor
Het Grubbenvorster Mannenkoor geeft op woensdag 19 december
een kerstconcert. Dit concert vindt plaats in de kerk van Grubbenvorst
en begint om 19.00 uur.
Het kerstconcert staat mede in
het teken van het 30-jarig bestaan
van het Grubbenvorster Mannenkoor
en heeft als thema: vrede op aarde
voor iedereen. Het optreden vindt
plaats in samenwerking met Vocal
Group Happy Sound uit Hegelsom,
kinderkoor Weisterbeek uit Horst en
de solisten Babs van Bree en Bart

Rievers uit Grubbenvorst. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd
door onder meer de Harmonie en
percussiegroep. Ludmila SerooFerroni begeleidt het geheel op
piano, muzikale leiding in handen is
van dirigente Oksana Bos-Baljva.
Kijk voor meer informatie op
www.GMK88.nl

Fleetwood Mac
coverband in Wingerd
Rumours Project treedt op zondag 9 december op in zaal
De Wingerd in Sevenum. Ze vertolken de Brits-Amerikaanse band
Fleetwood Mac live vanaf het podium van Sunday Folk & More.

Bezoekers krijgen een beeld van
wat er is gebeurd met het geld dat
onder andere door de jaarlijkse speculaasactie van stichting Nativitas
en het Citaverde College bij elkaar is
gebracht. De tentoonstelling wordt
op vrijdag 7 december voor genodigden geopend met toespraken

van de ambassadeur van Indonesië,
de Wilde Ganzen en het Citaverde
College. De expositie is daarna tijdens
openingstijden van de bibliotheek te
bezoeken. Wie geïnteresseerd is in een
rondleiding, kan zich aanmelden via
thdin@kpnmail.nl of 06 13 99 53 85.
De speculaasactie van Nativitas

is nog in volle gang. Op zondag
2 december wordt de laatste speculaas verkocht op de markt in Horst.
Er zijn al bijna 4.500 pakken verkocht.
De organisatie hoopt de 5.000 stuks
te halen. Van de opbrengst worden
de gehandicapte kinderen van mama
België op het eiland Flores geholpen.
Het Rumours Project wordt
gevormd door Bart Houtermans
(zang), Marjon van de Ven (zang),
John van Overdijk (zang/gitaar),
Lambert Bongers (gitaar),
Bart Billekens (toetsen), Marc van de
Ven (bas) en Koen Fransen (drums).
Zij brengen het album Rumours van
Fleetwood Mac opnieuw tot leven en
spelen het album integraal. Na de
pauze volgt meer van het rijke reper-

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

Intocht Sinterklaas Horst
Sinterklaas en zijn pieten bezochten op zaterdag 24 november het centrum van Horst.
Burgemeester Ina Leppink-Schuitema verwelkomde de club pieten en de Sint. Vlogpiet was er ook
bij en hij legde de hele dag vast door middel van verschillende vlogs die terug te zien zijn op de
facebookpagina van Sinterklaas Intocht Horst.

toire van de band. Ze spelen nummers als Sara, Oh well, Rhiannon,
Say you love me en Big Love.
Naast het spelen van de nummers
gebruikt de band beelden en vertellen ze verhalen over de totstandkoming van het best verkopende
album van Fleetwood Mac. V
oor meer informatie, kijk de facebookpagina van Rumours Project.
Het concert begint om 16.00 uur.

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Zin in een stralende baan?
Het leukste team heeft een plek vrij voor een:

Stroop maken in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo is op zondag 2 december weer van alles te doen. Er worden namelijk
verschillende oude ambachten gedemonstreerd zoals het stroop maken op grootmoeders wijze.
Naast de oude ambachten die
die dag te zien zijn, kunnen bezoekers ook de speciale expositie
Sinterklaas en Pieterbaas bezoeken.

Hier wordt het ontstaan en de ontwikkeling van het Sinterklaasfeest
in beeld gebracht. Het duo Bart &
Bert zorgt die dag voor de muziek.

Het museum is die dag geopend van
10.00 tot 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.delocht.nl

GLAZENWASSER
Functie-eisen
• Je bent gemotiveerd om aan te pakken.
• Je hebt geen last van hoogtevrees.
• Je spreekt Nederlands of Duits.
• Je bent in bezit van een rijbewijs.
Wat bieden we je?
• Een vaste baan voor 38 uur.
• Een superleuk team, dat goed samenwerkt.
• Een goed salaris.
• Opleiding en training.
• Afwisselend werk en elke dag een nieuwe
werkplek.

Heb je interesse?
Neem contact met ons op:
077 - 373 4915
of mail: info@superclean.nl

26

cultuur

29
11

Agenda t/m 6 december
do
29
11
vr
30
11

za
01
12

Meziek van Vreuger

Beerpong toernooi

Expositie Atelier De Stal

Tijd: 15.00-16.00 uur
Organisatie: Muziek Jong voor Oud
Locatie: Hof te Berkel Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Atelier De Stal Sevenum

Handwerkcafé

Black & White party

Let’s play darts

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

Tijd: 21.30 uur
Locatie: OJC Knor Meterik

Tijd: 14.00-21.00 uur
Locatie: Sparta ‘18 Sevenum

Bloem Workshops Kerst

Fogertys Revival

Tijd: 16.00-21.00 uur
Locatie: Hilkenbergspark Broekhuizen

Tijd: 22.00-01.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun Horst

Thank God It’s Almost December

Pakjesavond

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Tijd: 21.30 uur
Locatie: Breurs Sevenum

Madam Croes
Tijd: 19.00-23.00 uur
Locatie: Croes Moeke Sevenum

zo
02
12

Stroop maken
Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

ma
03
12
do
06
12

Speciale Mannenavonden
t/m 17 december
Tijd: 18.00-21.00 uur
Locatie: Salon13 Hegelsom

Handwerkcafé
Tijd: 13.00-16.00 uur
Organisatie: Cassandra Creatief Grubbenvorst
Locatie: Kloosterstraat 64a Grubbenvorst

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

Jubilarissen
St. Caecilia
Muziekvereniging St. Caecilia in America vierde zaterdag 24 november
het jaarlijkse St. Caeciliafeest. Daarbij werden vier jubilarissen in het
zonnetje gezet.

IS UW AUTO
WINTERKLAAR?

ZATERDAG
8 DECEMBER
09.00 TOT
15.00 UUR

Op zaterdag 8 december, van 09.00 tot 15.00 uur,
staan wij voor u klaar voor:

GRATIS WINTERCHECK OP 14 PUNTEN
GRATIS WASBEURT
Kom langs en maak kennis met onze service!
Handelstraat 15 Horst, 077 397 8810, techniek@munckhof.nl

Bart Engels, tegenwoordig voorzitter van de vereniging, is 25 jaar
lid van de muziekbond en de vereniging. Geert Haegens vierde zijn
40-jarig lidmaatschap en Grad van den
Munckhof vierde zijn 50-jarig lidmaatschap. Lei Haegens vierde het bijzondere feit dat hij 70 jaar lid is van de
muziekvereniging. Lei werd vlak na de
Tweede Wereldoorlog lid. Hij is afkomstig uit een muzikale familie. De fanfare was toen nog één vereniging
met de toneelvereniging, er waren
nog vele kerkelijke activiteiten. Waar
anderen alleen de verhalen kennen
uit die tijd, weet hij precies hoe het
echt was. Hij heeft de vereniging zien
ontwikkelen tot waar deze nu staat

en hier onderdeel van uitgemaakt. Lei
bespeelde de cor (hoorn). Nadat zijn
actieve muzikale carrière eindigde is
hij, tot op heden, zeer actief betrokken
bij deze vereniging gebleven. Hij komt
elke repetitie luisteren en levert nog
steeds een actieve bijdrage laan deze
vereniging. Ook de derde helft blijft
hij trouw. Wekelijks helpt hij met het
klaarzetten van instrumenten en stoelen voor de repetitie en als er dingen
in de zaal kapot zijn en vervangen
moeten worden, dan weet hij dat als
eerste.
Voor zijn 70 jaar lidmaatschap
werd Lei gehuldigd en kreeg hij het
gouden speldje met drie zirkonen
opgespeld van de KNMO.
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
30 nov. t/m 02 december 2018
Tandartspraktijk Ruyten
Julianasingel 28, Venray
T 0478 58 13 83
03 t/m 06 december 2018
Tandunique
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

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
verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

Met adjudanten Erik en Roy
America
zondag

Heilige mis

11.00

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Prins Roy I van D’n Bok
Roy Claessens is zaterdag 24 november uitgeroepen tot prins Roy I van carnavalsvereniging D’n Bok in
Swolgen. Hij wordt deze carnaval bijgestaan door adjudanten Erik Camps en Roy Camps.

Broekhuizen
10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

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

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Roy is 36 jaar en woont samen
met zijn prinses Marly Valckx.
Samen hebben ze twee jongens,
Ties (5) en Jop (3). Roy is werkzaam
bij Walkro als vervoerder van paardenmest. Marly is werkzaam als HR

adviseur bij BCO Onderwijsadvies.
Adjudant Erik is ook chauffeur
van beroep en adjudant Roy is ook
regelmatig op een vrachtwagen
vinden, of op een asfalteermachine.
Adjudanten Erik en Roy komen uit

dezelfde vriendengroep als Roy en
Marly, namelijk ‘Nie mer te redde’.
Het motto van Roy is ‘Dizze carnaval nie in de file mar veurop zonder
wiele’.
(Foto: Yvo Willems fotografie)

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Plezier op en rond het boerenerf
• Pannenkoeken eten
• 1e en 2e kerstdag
Kerstbrunch

Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer
Alarmnummer

service 27

Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76 | 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10

GLASGROENTEN PLANTENKWEKERIJ AMERICA zoekt:

• VRACHTWAGENCHAUFFEUR - 20 uur/week
Vervoer van planten naar klanten in de regio

• ALLROUND MEDEWERKER - 40 uur/week

Alle voorkomende werkzaamheden
zaaien, stokken, clippen, inpakken van planten
www.aa.nl

info@plantenkwekerijrobvanvegchel.nl
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• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD
• 4K HDR Processor X1 Extreme
• Acoustic Surface • OLED

4K OLED TV / KD55AF

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

1799,-

700,-

GRATIS
BEZORGD!

-/-

INRUILKORTING

2499,-

OLED

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

TV

Altijd al een grotere TV, UHD of Smart
TV gewild? Dan is dit uw kans!

Tummers
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