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Puzzelmania in Meterik
Hersengekraak was bijna te horen in een volle Meulewiek in Meterik. 164 enthousiaste puzzelfans streden op zaterdag 8 december om een finaleplek voor het
Nederlands kampioenschap Legpuzzelen. Zes teams wisten binnen twee uur de puzzel correct te leggen en gaan door naar de finale in Roelofarendsveen in april.

Hebben we, kunnen we, doen we!
Wivo levert een reeks aan machines voor in en rondom de tuin

Vanwege de feestdagen
verschijnt er op donderdag
27 december geen HALLO.
De eerste HALLO van
2019 verschijnt
op vrijdag 4 januari.

Persberichten voor de uitgave

Meld nu aan
voor de gratis
haal- en
brengservice

van vrijdag 4 januari aanleveren
vóór woensdag 2 januari 12.00 uur via
redactie@hallohorstaandemaas.nl
en advertenties vóór 17.00 uur via
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Tuinmachine onderhoud, verhuur en verkoop
Specialist in beregeningsinstallaties
Eigen werkplaaats voor onderhoud en reparaties

Wivo Grashoek B.V.
Helenaveenseweg 13 | Grashoek
(077)-3082540
www.maessentuinenpark.nl

Wivo Deurne B.V.
Dubloen 13 | Deurne
(0493)-314656
www.wivodeurne.nl

De puzzelaars streden in teams
van vier personen om een plaats
in de finale. Alle groepen kregen
een duizend stukjes tellende Janvan-Haasterenpuzzel genaamd
‘Het Kantoor’. De vijf groepen die het
snelst de puzzel weten te voltooien,
mogen door naar de finale. De teams
‘De Puszlys’ en ‘Wo is dae Haajevin’
eindigden op de seconde gelijk en
mochten allebei via de vijfde plek
door. Het team ‘De Puzzel-stukken’
was 24 minuten te laat door een
lekke band, maar eindigde toch op
vier minuten van de koploper op de
tweede plek. ‘Let’s play a game’ wist
als snelste de puzzel op te lossen.
Dit najaar en volgend voorjaar vinden er door het hele land twaalf voorrondes plaats voor het NK Legpuzzelen
2019. Op zondag 7 april vindt de finale
plaats in Roelofarendsveen. Daar strijden 240 finalisten om de titel beste
legpuzzelaar van Nederland.
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Altaarnatief in kerk Horst

‘De kerk is een vette locatie voor een expositie’
De Lambertuskerk in Horst krijgt van vrijdag 28 tot en met zondag
30 december de functie van expositieruimte. Op initiatief van het kunstenaarscollectief Zeen vindt dan Altaarnatief plaats, een expositie van
hedendaagse kunst van kunstenaars afkomstig uit binnen- en buitenland.
In een leegstaande tuinbouwloods
in Meterik vond in augustus 2017 een
kunstevenement plaats onder de noemer WaaRomney. Kunstenaars uit de
regio kregen daar de mogelijkheid
hun werk aan een groter publiek te
laten zien. Voor twee van de initiatiefnemers, Wim Moorman uit Horst
en Sanne Aben uit Broekhuizenvorst,
smaakte dit naar meer. Frank Schijven
uit Melderslo sloot zich bij hen aan.
“We wilden graag weer zo’n evenement organiseren”, vertelt Aben.
“Maar we wilden dit niet op dezelfde
locatie doen. Wim kwam toen met de
suggestie de Lambertuskerk in Horst

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
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te kiezen. We wilden graag een bijzondere plek en de kerk is gewoon
een vette locatie. Daar moet iedereen
een keer zijn geweest.” “Net als kunst,
zit ook de kerk vol met metaforen”,
geeft Schijven aan. Moorman vult
aan: “Het is een prachtig gebouw dat
veel te weinig bekend is, zelfs bij de
Horstenaren.”
De drie togen met hun idee
naar deken De Graaf Woutering, die
enthousiast reageerde. Moorman:
“We dachten dat het misschien niet
mogelijk zou zijn, omdat we het in een
voor de kerk drukke tijd van het jaar
willen organiseren. Maar hij vond het
meteen goed. De deken is een groot
promotor van de kerk en vindt het
belangrijk dat mensen kunnen genieten van het gebouw en de kunstvoorwerpen.” Er is wel een aantal zaken
waar de kunstenaars rekening mee
moet houden. De Lambertuskerk
is een rijksmonument, dus er mag
nergens een spijker in de muur worden geslagen om iets op te hangen.
Daarnaast vinden er in die dagen ook
vieringen plaats, waardoor sommige
objecten tussendoor plaats moeten
maken. “En er mag geen aanstootgevend bloot te zien zijn. Maar een
kritische noot is geen probleem”, weet
Schijven. “We hebben de kunstenaars
gevraagd te reageren op de kerk en
wat er in te zien is. Sommige stellen
vragen bij religie en dat mag”, zegt
Moorman. Schijven: “Het is hedendaagse kunst, met meerdere dimensies en lagen. Het is aan de bezoeker
om die boodschap te ontdekken.”

Werk van Erik van Maarschalkerwaard,
één van de exposanten
Er doen in totaal 23 kunstenaars
mee aan Altaarnatief. Er is bewust
gekeken naar meerdere disciplines,
zegt Aben, variërend van schilderijen tot beeldhouwwerk, fotografie
en installaties. “Ook hebben we meer
mensen buiten de regio uitgenodigd,
om ook hun een podium in Horst te
geven.” Schijven vat het samen als
een ‘mooie club mensen’. “Het wordt
een avontuurlijk gebeuren in de kerk
en zeker de moeite waard.”
De expositie vindt plaats onder
de vlag van kunstenaarscollectief
Zeen, met medewerking van het
Centrummanagement Horst. “Jeu van

Helden uit Hegelsom heeft de huisstijl
bedacht en de gids waarin de werken
staan vormgegeven”, zegt Moorman.
“En daarnaast hebben we van veel
mensen hulp gekregen.” De opening
van Altaarnatief vindt plaats op vrijdag 28 december om 19.30 uur en is
voor iedereen toegankelijk. Op zaterdag 29 en zondag 30 december is de
expositie geopend van 12.30 tot 17.30
uur. In aanloop naar de tentoonstelling organiseert Jessica Bizzoni, een
van de deelnemers, in samenwerking
met Astronomieclub Aarde uit Horst op
donderdag 20 december ‘Op jacht naar
het door de mens gemaakte poollicht’.

Een thema in het werk van Bizzoni
is de invloed van kunstlicht op onze
omgeving. “Met sterrenkijkers wordt
op 20 december naar de avondlijke
hemel gekeken, niet alleen naar de
maan, Mars en sterren maar ook naar
de gloed die zichtbaar is door ingrijpen
van de mens”, zegt Moorman. De activiteit vindt plaats vanaf 19.00 uur op
het hoogste punt van Noord-Limburg:
de 39 meter hoge voormalige vuilstortplaats Zuringspeel in America,
grenzend aan De Golfhorst. De berg is
bereikbaar via zowel de Kulbergweg
als de Raamweg. Kijk voor meer informatie over Altaarnatief op Facebook.

Werkgroep wil Griendtsveen
aantrekkelijk maken voor gezinnen
Werkgroep Onze Toekomst wil samen met Dynamiek Scholengroep gaan onderzoeken hoe ze het leerlingenaantal van de basisschool in
Griendtsveen weer kan laten stijgen. Ze wil onder andere bekijken hoe ze het dorp aantrekkelijk kan maken voor jonge gezinnen.
Vorige week werd bekend dat
als het leerlingenaantal van basisschool De Driehoek blijft dalen, de
school waarschijnlijk de deuren
moet gaan sluiten. Een werkgroep,
bestaande uit ouders en inwoners
van het dorp, gaf toen aan er alles
aan te willen doen om het onderwijs in het Peeldorp te houden.
Intussen hebben er gesprekken

plaatsgevonden tussen de ouders en
Dynamiek Scholengroep, de scholenkoepel waar De Driehoek onder valt.
Volgens werkgroep Onze Toekomst is
er nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van de basisschool. Maandag 10 december was
er een informatieavond voor de
ouders. “De ouders en inwoners van
Griendtsveen gaan nu samen met

Dynamiek de schouders eronder
zetten om ervoor te zorgen dat het
aantal leerlingen van De Driehoek
op peil blijft”, geeft woordvoerster
Mandy Mennen aan. “We nemen in
de komende weken de leerlingprognoses onder de loep en gaan een
plan maken om het leerlingenaantal van De Driehoek weer te laten
stijgen. Misschien kunnen we kin-

deren uit andere dorpen werven.
We willen ook gaan onderzoeken
wat de mogelijkheden zijn voor
jonge gezinnen om in Griendtsveen
te kunnen wonen en wat de
gemeente daar in kan betekenen.
Het Dynamiek-bestuur gaf tijdens de
avond aan dat als het leerlingaantal
niet verder daalt de school open kan
blijven”, aldus Mennen.

Wegversmallingen verwijderd
Gemeente Horst aan de Maas heeft de wegversmallingen in de kernen van Tienray en Swolgen onlangs verwijderd. Volgens de gemeente wordt
hiermee de verkeersveiligheid voor met name fietsers verbeterd.
Met name het vrachtverkeer moest
namelijk tussen deze zogenoemde
straatjuwelen heen slingeren en kon
niet anders dan hierbij over de fietsstroken rijden”, geeft een woordvoerder van de gemeente desgevraagd
aan. Het verwijderen van de wegversmallingen hangt samen met de

vestiging van het nieuwe kindcentrum STip aan de Molenstraat buiten
de bebouwde kom. “Op dit moment
volgen al enkele groepen kinderen
uit Tienray lessen op de basisschool
in Swolgen. In overleg met de schoolleiding, verkeersouders en de dorpsraden is tot deze maatregel besloten.”

De woordvoerder erkent dat als gevolg
van het verwijderen van de straatjuwelen er harder gereden zou kunnen worden op de Swolgenseweg in
Tienray en Mgr. Aertsstraat in Swolgen.
“Daarom zijn inmiddels smileys opgehangen langs deze wegen. Hiermee
krijgt de weggebruiker feedback op

de gereden snelheid. De smileys blijven de komende maanden hangen en
wisselen maandelijks per rijrichting.
Ze beïnvloeden aan de ene kant het
rijgedrag en geven aan de andere kant
ook een goede indicatie van de gereden snelheden. Achteraf kunnen deze
resultaten uitgelezen worden.”
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Basisschoolleerlingen
lossen zelf conflicten op
schoolplein op
Een aantal kinderen van basisschool de Schakel in Broekhuizenvorst en basisschool de Bottel in Lottum lost
voortaan zelf conflicten op tijdens de pauzes. Een speciaal groepje uit de klassen 6, 7 en 8, genaamd mediatoren,
probeert conflicten te sussen. “Het is fijn als er een prettige sfeer hangt in onze school.”

GEZOCHT
Pleeggezin met
een warm hart
in Horst

Neem voor meer informatie
of aanmelding contact op met:
Vera Hendrix of Dorrie Bosch
T 088-0072970

“Weten jullie wat een vreedzame
burger is?”, vraagt juffrouw Sandra van
basisschool de Bottel uit Lottum.
“Iemand die anderen helpt en conflicten oplost”, zegt één van de leerlingen. Conflicten worden op het
schoolplein opgelost door de mediatoren, ruzies niet. “Dat doen de juffen en
meesteres”, zegt mediator Gerwin.
“Bij een ruzie wordt er gevochten of
gescholden, wij lossen conflicten op.”
Hij legt piekfijn uit wat je als mediator
moet doen als er een conflict is.
“Eerst vraag ik of ze hulp nodig hebben. Dan neem ik ze mee naar een
speciale, rustige plek waar we het
conflict uit kunnen praten. Ik probeer
dan een oplossing te zoeken waar ze
allebei wat aan hebben. Daarna vul ik
een formulier in en lever ik die in bij
de juf of de meester.”
Door middel van een speciaal,
opvallend hesje zijn de mediatoren goed herkenbaar op het schoolplein. Het logo van Vreedzame School

staat in het groot achterop de hesjes. Vreedzame School is het programma dat de leerlingen volgen
van de twee basisscholen. Het ziet
de klas en school als leefgemeenschap. Op de basisscholen hangt ook
haar eigen grondwet, vertelt lerares
Miriam Jetten. “Alle leerlingen hebben de grondwet ondertekend door
hun gezicht te tekenen op een bol.
De grondwet van de scholen kent
zes wetten:
1. We horen bij elkaar
2. We lossen conflicten zelf op
3. We hebben oor voor elkaar
4. We hebben hart voor elkaar
5. We dragen allemaal een steentje bij
6. We zijn allemaal anders.”
Mediator Daantje van basisschool
de Bottel heeft al eens meegemaakt
dat er een conflict opgelost moest
worden. “Gelukkig is alles goed gekomen. Ik ben toen ook met de kinderen
in een rustige ruimte gaan zitten en
we hebben alles opgelost.” Aan het

begin van dit schooljaar hebben de
kinderen verschillende lessen gehad
om zich voor te bereiden op hun taak
als mediator. Mediator Gwen vertelt
dat ze verschillende opdrachten moesten doen. “Op het schoolplein was een
rollenspel. Leerlingen deden dan net
alsof ze een conflict hadden en wij
moesten dat oplossen.” In alle klaslokalen hangen drie kleuren petjes:
geel, blauw en rood. Geel staat voor
het oplossen van conflicten, blauw
voor het weglopen bij een conflict en
rood voor geweld. De kinderen oefenen hiermee ook in een rollenspel
door een gekleurde pet op te zetten.
Inmiddels hebben de mediatoren echt
hun diploma gehaald en mogen ze
zich nu officieel mediator noemen.
Daar hoort een handtekening bij.
De ouders van de leerlingen komen
ook kijken wat de kinderen hebben
geleerd. “Door de mediatoren hangt
er een fijnere sfeer op onze school”,
zegt Daantje.

Voormalig Horster restaurant
betrokken bij witwaspraktijken
Een onderzoek naar mogelijke witwassing bij twee Italiaanse restaurants in Horst en Venray heeft geleid
tot een grote internationale politieactie tegen de Italiaanse maffiaorganisatie ‘Ndrangheta. Daarbij zijn in
Nederland vijf arrestaties verricht en bijna 4.000 kilo cocaïne en 140 kilo xtc-pillen in beslag genomen.
De actie, onder de codenaam
Pollino, vond plaats op woensdag
5 december en was een samenwerking tussen opsporingsdiensten in
Nederland, Italië, Duitsland en
België. De zaak begon in 2014, met
een onderzoek van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD)
naar mogelijke witwassing.

Dit onderzoek richtte zich op partners
van Italiaanse restaurants in Horst en
Venray, met banden in de regio
Noordrijn-Westfalen in Duitsland en
met criminele activiteiten in Reggio
Calabria in Zuid-Italië. De zaak werd
internationaal opgepakt. Het maffianetwerk van de in Zuid-Italië gebaseerde ‘Ndrangheta staat er onder

andere om bekend legitieme bedrijven in andere landen te starten als
dekmantel om zich in het buitenland
uit te breiden, drugs te smokkelen en
illegale winsten wit te wassen.
Door de activiteiten per land te
verdelen, probeert het maffianetwerk te profiteren van juridische
verschillen tussen rechtsgebieden.

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

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

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

Salon
Winkel
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten
Salon
Edelstenen
nkset
e
h
c
s
e
G
Winkel
Etherische oliëngic
Ma
Pine remedies
SwissBloesem
Boeken
biologische
Een dennenhouten huisje met de
Sieraden
Schüssler celzouten
al de zuivere
essentiële olie van de den arve. Ha
huis met de feestdagen.

bosgeur in
Open:
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

van € 16,90
voor

0
5
,
2
1
€

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
16.0
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Je laatste woorden voor Ger waren:
“We zien elkaar weer.”
Je hebt hem nu gevonden…

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

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, zorgzaamheid
en liefde, hebben we op 8 december afscheid moeten nemen van
ons mam en oma

Anna Maria Josephina
van den Bekerom - Dinghs
Weduwe van Gerard van den Bekerom
Fien overleed in de leeftijd van 84 jaar.
Hans van den Bekerom en Tamara Weijs
Tren
Michelle
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Fam. van den Bekerom - Weijs
Kloosterstraat 17
5961 GE Horst

Dankbetuiging

Een hand... een woord... een kaart... een gebaar
doen zo goed, als je iemand die je lief hebt verliezen moet.

Zandkunstenaar in Lambertuskerk
In de Lambertuskerk in Horst trad zondag 9 december zandkunstenaar Immanuel Boie op.
Hij bracht ‘kerst met een korreltje zand’ en werd daarbij ondersteund door een verteller, een koor
en een orkest.

Leen Peeters - Peters
Zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet
en zal ons kracht geven om verder te gaan.
Familie Peeters
Hegelsom, november 2018

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de lieve woorden, kaartjes,
bloemen, bezoekjes, donaties aan het Molenveldhuis te Horst en
uw aanwezigheid tijdens het afscheid van os mam, oma en superoma

Nelly Jenniskensvan den Munckhof

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

Belastingplan 2019 niet
voor de MKB-ondernemer

(tenzij deze een Besloten Vennootschap heeft)

Wij kijken als familie terug op een mooi en waardig afscheid.

Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Uitgangspunt van het Belastingplan 2019 was dat iedereen er in de
periode 2019 tot 2023 op vooruit zou gaan. Voor de MKB-ondernemer die
inkomstenbelasting betaalt is dat echter nauwelijks het geval.

Familie Jenniskens

Jos Computerhulp Computerproblemen,
les of website. Vraag hulp! 06 10 71 00
70 of www.joscomputerhulp.nl

40 kleine pakken gerstestro
077 467 12 51

Werkvanuithuis Gezocht mensen met
goede sociale vaardigheden. Coaching/
advisering Bel 06 53 19 00 67.

Ook bij slecht weer genieten van
uw terrasoverkapping!
www.Zeilmakerijsevenum.nl
06 22 27 44 35.

www.vanroykasseien Grashoek open
dagen 22, 23, 26, 29, 30 en 31 dec
tel. 06 18 92 50 99 Antieke Bouwmat.

Te koop tussenwoning
Van der Horstplein 33 Horst. tel. 06 55
12 69 96. www.heikevastgoed.nl
Stookklaar appel-kachelhout te koop
€ 35,- per kuubskist. Op te halen in
Baarlo Theo Görtz 06 50 26 07 02.
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden met tapijt, vloeren,
raambekleding. Bel 06 16 37 45 14
voor gratis offerte bij u thuis.
Diane Maasbree: komt u nog voor de
kerst naar mij voor uw welverdiende
ontspanning? 06 16 67 03 81.

Jan en Annie
Janssen-Peeters
50 jaar getrouwd
Proficiat

Maken en verstellen van kleding.
Jouw Stijl Mijn Stijl - Anita Nabben.
Open di. en vrij. 10-12. Buiten
openingstijden bel: 06 52 39 50 16 van
Bronckhorststraat 32, 5961 SM Horst.
jouwstijlmijnstijl@kpnmail.nl
www.jouwstijlmijnstijl.nl

De komende jaren worden namelijk de belangrijkste aftrekposten
voor de ondernemer in de inkomstenbelasting zoals de zelfstandigenaftrek
en de MKB-winstvrijstelling, beperkt
tot uiteindelijk het tarief van de eerste
belastingschijf. Dit raakt met name
de MKB-ondernemer met een wat
hogere winst (boven de 70.000 euro
per jaar per persoon). Het maximale
inkomstenbelastingtarief voor de
ondernemer blijft de komende jaren
zo rond de ruim 44 procent hangen.
Dat is nog steeds minder dan dat niet-

ondernemers aan belasting betalen.
Niet-ondernemers profiteren wel van
een daling van het toptarief van 52 naar
49,5 procent.
De ondernemer die zijn onderneming uitoefent in een Besloten
Vennootschap (BV) gaat de komende
jaren daarentegen aanzienlijk minder
belasting betalen. De ondernemer met
een BV betaalt twee keer belasting:
vennootschapsbelasting over de winst
en inkomstenbelasting (aanmerkelijk
belangheffing) als die winst vanuit
de BV naar het privévermogen van
de ondernemer gaat. Met het geld
dat vrijgekomen is door het niet
doorgaan van de afschaffing van de
dividendbelasting, is onder meer
de vennootschapsbelasting (verder)
verlaagd, waardoor het maximale
gecombineerde vennootschapsbelasting en inkomstenbelastingtarief
voor deze ondernemer uitkomt op
zo’n ruim 40 procent.

Tot nu toe betaalden MKBondernemers in de inkomstenbelasting uiteindelijk ongeveer evenveel
belasting als ondernemers met een
BV. Na invoering van het belastingplan 2019 is de ondernemer
met een BV aanzienlijk minder aan
belasting kwijt dan zijn collega die
geen BV heeft. De BV ondernemer is
spekkoper.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu
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Naamgewazel
4/15

Dun Ezelskop

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: Dun Ezelskop uit Sevenum.

Bakkerij Gommans
bakt beste kerststol
Bakkerij Gommans uit Sevenum heeft de beste kerststol gebakken.
Het is het vierde jaar op rij dat Gommans deze prijs wint.
De vakjury bestond uit Nico
Bloem, baktechnisch adviseur van
meellevererancier Dossche Mills/
Meneba en Bouke Boonstra, proefbakker en werkzaam bij Koopmans
Meel en tevens keurmeester van het
NBC. Er werden in totaal 188 kerststollen ingezonden door 103 Echte
Bakkers. De vakjury beoordeelde

elk product op negen vaktechnische
onderdelen. De beste zestien stollen
gingen naar de finaleronde waarna
ze opnieuw werden beoordeeld.
Nico Bloem: “De stol van Gommans
is de terechte winnaar. Hij is absoluut
onderscheidend in smaak en eeteigenschappen en ook het model is
prachtig.”

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice

www.bekro.nl

Verwarming

Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

CV-ketels ■
■ vervanging en onderhoud ■
■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27
In deze editie heeft de naam
van de uitgelichte carnavalsvereniging niets te maken met het feit
dat er vroeger veel ezels leefden
in Sevenum. Althans, soms leek
het van wel. Wiel Janssen, carnavalsvierder bij Dun Ezelskop van
het eerste moment, legt uit dat
het typische gedrag van een ezel
bij menig inwoner van Sevenum
bekend is. “Het gedrag van een
ezel kennen we als koppig gedrag.
Over het algemeen zijn de inwoners in Sevenum ontzettend
koppig”, vertelt Wiel met een
glimlach. “Het is soms lastig om
samen dingen op te lossen.
Dan wordt er vaak geroepen
‘Dat kan hij of zij ook doen’. Dat is
niet altijd handig bij het organiseren van een evenement. Het heeft
ook een positieve kant. We laten
nooit iets zomaar door onze
vingers glippen.”
Dat de ezels in Sevenum koppig zijn, valt wel te merken aan
de verschillende dingen die de
carnavalsvierders in de geschiedenis hebben bereikt. Zo is het
beeld van een tweekoppige ezel
die op de markt in het centrum
staat, onder andere werk onstaan
door de koppigheid van de

Sevenummers. “Met de oud-prinsen
hadden we de boerenbruiloft in 1996
georganiseerd en hielden we na carnaval 6.200 gulden over. De vraag was
wat we met dat geld gingen doen. De
één wilde het aan de jeugd geven en
de ander wilde het weer opzuipen.
Toch is dat zonde en moesten we iets
met dat geld doen waar we écht wat
aan hadden. Zo ontstond het idee om
een beeld van een ezel op de markt in
het centrum te zetten.”
Dat ging natuurlijk niet zomaar,
de gemeente moest ook akkoord
geven. Wiel ging in gesprek met de
burgemeester. “Het ging volgens hem
veel meer kosten dan 6.200 gulden.
Daarnaast moesten de verbouwkosten,
zoals het graven, bestraten en andere
kleine klusjes ook betaald worden.
Daar gingen wij als oud-prinsen zelf
mee aan de slag. Dat konden we allemaal goed zelf en dan hoefden we ook
geen bedrijf in te huren.” Uiteindelijk
kreeg Wiel het voor elkaar dat de ezel
er kwam. “De ezel heeft twee koppen.
“Een kop kijkt uit op Venlo en de ander
op Horst. Dit heeft te maken met de
discussie dat toentertijd gemeente
Venlo en gemeente Horst Sevenum
in haar gemeenten wilden opnemen.
Uiteindelijk trok Horst aan de Maas
aan het langste eind.”

De carnavalsviering van
Sevenum is ontstaan in 1954 en
kent dus een rijke historie. “In dat
jaar zaten er een paar mannen in
café Vrieten Teng aan de Kerkstraat
in Sevenum te kaarten. Ze waren
een beetje jaloers dat Venlo wel
carnaval vierde en zij niet. Op dat
moment trok iemand zijn jas verkeerd om, zette een hoed op en
rende door het café en riep ‘Wij
gaan carnaval vieren’.” De heren
moesten eerst in gesprek met de
burgemeester. Na een compromis dat de Sevenumse de defecte
waterpomp in het centrum zouden
herstellen, konden de Ezels ook
carnaval gaan vieren. De eerste
prins werd snel daarna gekozen.
“We zaten toen in het café en hadden na 23.00 uur nog geen keuze
gemaakt. Het café ging sluiten en
we mochten nog even doorvergaderen in de keuken. Om 04.00 uur
in de nacht waren we, door middel
van het stemmen met briefjes, het
er over eens dat het Chrit Lommen
ging worden. We liepen via de achterdeur naar buiten. De ‘geheime’
briefjes werden in het fornuis
gedaan en toen we naar de schoorsteen keken, kwam er witte rook
uit. Onze prins was gekozen.”

BEZORGERS
GEZOCHT!
Horst € 10,25
Hegelsom € 12,00

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

Dronken chauffeur veroorzaakt
eenzijdig ongeluk

AMBACHTELIJK GOURMETTEN
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

Een inwoner uit Broekhuizenvorst heeft in de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 december een eenzijdig
verkeersongeval op de Albionstraat in Leunen veroorzaakt. Bij controle door de politie bleek de man te veel
alcohol te hebben gedronken.
Volgens de politie probeerde de
38-jarige bestuurder weg te komen.
Doordat zijn voertuig zwaar beschadigd was, was dit niet mogelijk.

Hij werd voor een alcoholonderzoek meegenomen naar het
politiebureau. Daar bleek dat hij
vier keer de toegestane hoeveel-

heid alcohol had gedronken.
Tevens bleek de bestuurder niet
in het bezit te zijn van een geldig
rijbewijs.

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

06

familie

13
12

Wach neet met geneete wies later,
want as later iérder kump, bisse te laat!
Intens verdrietig, maar vol bewondering voor haar optimisme
en wilskracht hebben wij afscheid moeten nemen van

Rinie Schoeber - Gerritzen
Zij overleed in de leeftijd van 59 jaar.
Lieve vrouw van

Als ik de dingen niet meer weet en de dingen niet meer herken
alles meteen weer vergeet zodat ik onherkenbaar ben
herinner mij dan, stralend in de zon vol levenskracht toen ik
alles nog kon...
Op zaterdag 8 december 2018
is ôs mam, oma en overgroot oma rustig ingeslapen.

Willy Marcellis - Schippers

Huub
Lieve mam van

Marlou en Joep
Paul

echtgenote van

Jan Marcellis †

Lieve oma van

Anne
Guus

Zij overleed in de leeftijd van 89 jaar.

Dochter van

Annie Gerritzen - Luijpers
10 december 2018
Vijverlaan 13, 5961 DK Horst
De herdenkingsdienst wordt gehouden op zaterdag 15 december om
12.00 uur in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Wij zouden het fijn vinden als u een geschreven herinnering aan
Rinie meebrengt die wij zullen bundelen als aandenken aan haar.
Dit kunt u achterlaten bij het condoleanceregister.
In plaats van bloemen wordt een gift aan Drumband Jong
Nederland Horst op prijs gesteld, waarvoor collectebussen
in het crematorium aanwezig zullen zijn.

Hárd gevochte en duk gewonne,
má de látste strijd bleek d’r toch enne te veul.
Gerákt door ‘t aoverlijde ván

Rinie Schoeber-Gerritsen
waense weej Huub, Marlou, Paul en femilie hiël veul sterkte.
VC Brôj

Je bent niet dood,
je leeft in liefdevolle herinneringen voort in ons hart...

Horst Ria †

Rian Lemmen
- Maria Anna Catharina Wilhelmina Horst, 23 januari 1969

Meterik Jacqueline en Jan
Paul en Marloes
Gertjan en Brenda
Annemieke
Michel en Justina
Emiel en Sanne
Horst Ans en Hans
Rick en Sharon
Rianne en Roel
Tom en Clim
Venray Harrie en Carla
Inge en Tim, Isa
Ilse
Horst Cor
Melderslo Jan en Bea
Mickey
Anouk en Etiënne
Horst Wilma en Huub
Suzan en Nick
Wendy
Hegelsom René en Petra
Ainsley en Loet
Shenna en Denny
Vito

De uitvaartdienst, waarvoor wij u uitnodigen,
vindt plaats op vrijdag 14 december om 10.30 uur
in de Lambertuskerk te Horst.
Aansluitend zullen we ôs mam te ruste leggen
bij ôzze pap op de begraafplaats aldaar.

Amersfoort, 7 december 2018

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 15 december
om 10.30 uur in aula 2, crematorium Amersfoort,
Dodeweg 31 in Leusden.

Jaxx

Zoon van
Guus Brinkmans &
Wendy Wijnhoven
Merelplein 22
5961 VN Horst



Luna

23 november 2018
Dochter van
Marco Strating
en Pauline Vissers
Leopold Haffmansstraat 76
5961 DX Horst

Welkom lieve

Teun

Geboren op
7 december 2018
Zoontje van
Karin Besouw en Roel Sleegers
Mgr. Moorslaan 20
5971 VJ Grubbenvorst

Gecertificeerde houtpellets te koop.
Zakgoed a 15 kg, bigbag en bulk.
Bezorgen en afhalen.
Heatingworld tel. 06 51 56 15 31.
Te koop kerstbomen “Omorika” 0,60
tot 2,50 meter. € 6,00 tot € 9,00.
Bemmelstraat 15, Horst.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Te huur groot vrijstaand woonhuis
in Broekhuizen; 4 slaapkamers, grote
woonkamer, garage, tuin. Direct
aanvaardbaar. 077 463 13 68
Kerstbomen te koop. Klein, groot,
met of zonder kluit, ook in emmer. 8
euro. Doolgaardstraat 33.

Ernst-Jan, Auke, Wytze en Mette
Kleefkruid 47
3824 NT Amersfoort

Geboren op
29 november 2018

Geboren

Tienrayseweg 18, 5961 NL Horst
Diep bedroefd laten wij jullie weten dat veel te vroeg is
overleden mijn liefste lief en onze mama



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.
Te koop kerstbomen. P. KLeuskens
Langevenseweg 7 Melderslo.

Dag en nacht bereikbaar

Voor al uw blijvende en betaalbare
kerstdecoraties. Miny Kanters,
v. Bronckhorststr. 92. Tel. 398 51 08.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
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.

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.
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.

THANATOPRAXIE

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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aan
Kristie te Baerts

Fast
fashion
Ooit in een winkelcentrum
of grote stad gelopen en er na
een maand weer terug komen
met het idee dat er in alle
winkels nog precies hetzelfde
hangt met helemaal dezelfde
collecties?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Kristie te Baerts
12 jaar
Melderslo
Dendron College

Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Ik heb een paar jaar geleden meegedaan met de loombandjestrend. In het
begin vond ik het eigenlijk helemaal
niet leuk, maar later ging iedereen ze
dragen en hadden zelfs jongens hun
armen vol. Toen wilde ik ze zelf ook.
Ik heb ze uiteindelijk maar heel even
gedragen en nu doe ik er niks meer
mee.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Ik zou heel graag mee willen spelen in
The Kissing Booth. Het gaat over een
meisje dat verliefd wordt op de broer
van haar beste vriend. Mij lijkt het
leuk om erin te spelen omdat er veel

meidenhumor in zit. Verder lijken mij
de scènes ook leuk om op te nemen,
omdat ze bijvoorbeeld grote feesten
mochten geven of met verf mochten
gooien.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik ben dit jaar naar de Efteling geweest
met een hele goede vriendin van mij.
Zij ging er voor de allereerste keer heen
en daardoor was het nog leuker om
overal in te gaan. We hebben het daar
heel gezellig gehad en ook heel veel
gelachen. Het weer was alleen niet erg
goed, maar dat maakten ons niet uit
want we zijn gewoon in de waterattracties geweest.
Wat is jouw stopwoordje?
Ik heb niet echt een stopwoordje, maar
ik zeg echt te vaak “ik ga stuk”. Het is
zelfs zo erg dat mijn vriendinnen altijd
zeggen als ik het weer zeg: “Kristie gaat
stuk deel 4.6389”. Maar het is dus een
soort stopwoordje van mij.

Kerstster

Euphorbia pulcherrima.
Ø 14 cm. Diverse kleuren.
2 stuks 11.98 5.99

Kerstster

Euphorbia pulcherrima.
Ø 14 cm. Diverse kleuren.
2 stuks 11.98 5.99

1+1
GRATIS

ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

1+1

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 50. GELDIG VAN 13-12 T/M 19-12. OP=OP

Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?
Ik heb haar in Overloon ontmoet bij
Clevers 2,5 jaar geleden. Mijn ouders
en ik waren in de zomer aan het scooteren en gingen toen een ijsje eten
bij Clevers, maar er was geen plek
meer. Dus wij liepen weer naar buiten
en even later kwam de vrouw van mijn
moeders neef naar buiten lopen en
zei dat we bij hen konden zitten. Zij hadden ook een dochter die
2 jaar ouder was en toen raakten we
bevriend.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Dat is Perfect van Ed Sheeran. Het herinnert mij aan heel veel leuke dingen
die ik dit jaar heb mogen doen. Ik word
er altijd vrolijk van.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdag avond?
Ik hou heel erg van Netflixen. Maar ook
hou ik van bellen met mijn vriendinnen,

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

met hen heb ik vaak urenlang gekke
gesprekken.
Wat is het meest emotionele
moment in je leven?
Dat was toen mijn opa dit jaar overleed.
Het ging al niet heel goed met hem en
gelukkig hebben we ook afscheid van
hem kunnen nemen.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind dat je elkaar echt moet kunnen
vertrouwen en dat iedereen gewoon
kan doen wat die wil zonder zich te
schamen. Mensen die mij ook heel
goed kennen weten hoe grappig ik
mezelf soms vind, haha.
Wat deed je als kind het liefst?
Ik danste vroeger heel veel. Dansjes
verzinnen op bijvoorbeeld K3-liedjes
deed ik erg veel. Soms werden mijn
ouders daar wel een beetje gek van.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn foto’s. Ik heb er echt heel veel.
Ik vind foto’s heel leuk want je hebt er
leuke herinneringen aan.
Wat is je favoriete hobby?
Ik vind het heel erg leuk om te dansen,
zingen en acteren. Verder zit ik ook op
volleybal. Ik heb deze zomer ook meegedaan aan Bennie de Musical en dat
vond ik echt fantastisch om te doen.
Wie kent jou het beste?
Dat is Nikita. Ik kan haar alles vertellen
en daar geeft ze mij ook wel een beetje
advies over. We hebben vaak aan een
half woord genoeg.
Wat was het laatste boek dat jij heel
erg leuk vond?
Sprookjesboom blijft wel een klassieker. Ik weet niet waarom ik het zo leuk
vind maar het heeft iets wat ik heel
leuk vind.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Dat je altijd jezelf moet blijven en doen
wat jij fijn vindt. Als je anderen gaat
nadoen alleen omdat zij iets hebben
of doen wat anderen geweldig vinden, word je daar zelf ook niet gelukkig van.

Nee, ik ook niet. We leven
daarom ook al een hele tijd in
een fast fashion-industrie.
Fast fashion houdt in dat de
kleding snel in de winkel ligt.
Hoge omloopsnelheden met
veel wisselingen van betaalbare
collecties in de winkel, zodat jij
steeds meer kunt kopen zonder
dat je daar teveel geld aan
hoeft uit te geven. Het klinkt
heel mooi en leuk betaalbaar,
maar of het uiteindelijk ook zo
leuk is weet ik niet. Eigenlijk is
de mode-industrie namelijk
door de snelle producties een
van de meest vervuilende en
mensonvriendelijke bedrijfstakken die er zijn. Door een programma dat ik volg, dat over de
omstandigheden van het maken
van kleding gaat, ben ik me dat
ook steeds meer gaan realiseren. Je ziet tientallen mensen
werken aan een product, met
de druk die je voelt en de
uiteindelijke centen die je krijgt.
Het is niet iets wat je wilt
bereiken, of hoe je behandeld
wilt worden. Gelukkig laat het
programma ook zien dat het
anders kan, maar dan moeten
wij daar wel meteen meer geld
voor over hebben. Er zijn in
ieder geval altijd andere mogelijkheden, dan het slechte en de
meest makkelijke weg. Ik zeg
nou ook weer niet dat ik me er
zo heel erg mee bezig houd en
alleen maar duurzame kleding
draag. Het spreekt me alleen
wel heel erg aan dat ik eigenlijk
heel slecht weet waar mijn
kleding nou eigenlijk echt
vandaan komt. Er zijn natuurlijk
ook gewoon goede kledingwinkels, die komen er langzamerhand steeds meer.
Liefs, Iris
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Deelnemersbordjes
EnergieKronenberg geplaatst
SYSTEEMBOUW VAN LOODSEN EN BEDRIJFSPANDEN

Gedeputeerde Eric Geurts van provincie Limburg, onder andere verantwoordelijk voor duurzaamheid,
bracht donderdag 6 december een bezoekje aan Kronenberg. Hij plaatste daar de eerste deelnemersbordjes
van EnergieKronenberg.

GENENBERG 19 / 5872 AL BROEKHUIZEN
077 374 56 36 / WWW.SMEDTSBEDRIJFSHALLEN.NL

Op zoek
naar een
leuke baan?
Voor onze klant Wijnen Square Crops, actief in de (mini)komkommeren paprikateelt en de logistiek daarvan, zijn wij op zoek naar meerdere
kandidaten! Wijnen is een dynamisch, professioneel en innovatief bedrijf
met locaties in Egchel en Grubbenvorst.

De stichting EnergieKronenberg
streeft er naar een energieneutraal
dorp te zijn in 2030. Zij presenteerde
Geurts een overzicht van alle reeds
uitgevoerde en nog geplande activiteiten. De gedeputeerde gaf aan
onder de indruk te zijn. Met name
omdat dit een inwonerinitiatief is,
wat naast een actieve vrijwilligersclub ook steunt op een groeiend
draagvlak onder de inwoners.
Ook gemeente Horst aan de Maas
ondersteunt het initiatief en gaf bij

monde van wethouder Thijs Kuijpers
aan veel waardering te hebben voor
de inzet en de professionaliteit
waarmee de stichting aan de slag is
gegaan.
De stichting EnergieKronenberg
bood de gedeputeerde het bidbook
aan, met daarin de plannen voor
de komende drie jaar. Vervolgens
werd een bezoek gebracht aan de
familie Appeldoorn en de familie Spreeuwenberg. Beide hebben
deelgenomen aan de collectieve

acties georganiseerd door de stichting om huizen te isoleren en/of
zonnepanelen te plaatsen. Hier werden de eerste bordjes ‘deelnemer EnergieKronenberg’ uitgereikt.
Alle huishoudens die bijdragen aan
een energie neutraal Kronenberg
krijgen eenzelfde bordje aangeboden. Wie ook graag een bordje wil
plaatsen, kan dit via info@energiekronenberg.nl aanvragen, vermeld
daarbij welke duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen.

Verborgen wensen verrast
bewoners Pluryn en Dichterbij
‘Verborgen wensen’ is de naam van de nieuwe stichting in Horst aan de Maas die zich in wil zetten voor de
kwetsbare medemens. De stichting in oprichting heeft onlangs haar eerste activiteiten gehad.

Zelfstandig medewerker glastuinbouw
Egchel - Vac. Nr. P029507 | Grubbenvorst - Vac. Nr. P029509
Als zelfstandig medewerker ga je een leuke groep medewerkers
van diverse nationaliteiten aansturen, bestaande uit 15 tot 20
personen. Jij bent verantwoordelijk om samen met dit team tot
successen te komen. Naast dit stukje leidinggeven zijn er
verschillende taken binnen het teeltproces waar je (mede)
verantwoordelijk voor bent in deze functie.
Of je nu in de agro, food, logistiek, techniek of industrie wilt
werken, bij AB Werkt hebben we tijdelijke én vaste banen!
Meer vacatures op ab-werkt.nl

Interesse? Stuur je CV naar Horst@ab-werkt.nl
of app/bel Sabrina op 06 - 55 41 51 70

De kracht van samenwerken
AB Werkt Horst
Spoorweg 6
5963 NJ Horst
077 - 39 808 83

Zondag 2 en woensdag 5 december zijn twee Zwarte Pieten op pad
geweest om mensen met een verstandelijke beperking te voorzien van
cadeaus. Op 2 december werd een
bezoek gebracht aan Pluryn, locatie
Frans Woltersstraat 18 en 20 en van
Bocholtzstraat 34 en 36. Volgens persoonlijk begeleider Annelies de Swart

zouden de mensen geen sinterklaasfeest vieren.
Verborgen wensen zorgde daarom
voor een verrassing. “De cliënten
hebben het heel erg leuk gevonden.
Ze waren er vol van. Het was een
leuke verrassing”, aldus de begeleider. Op pakjesavond werd een
bezoek gebracht aan Dichterbij op

de locaties Van Blitterswijckstraat,
de Drink, Gastendonkstraat en Deken
Cremersstraat.
Inmiddels zijn meer dan 340
instellingen aangeschreven met de
vraag of de stichting kan helpen verborgen wensen te honoreren. Neem
voor meer informatie contact op met
Jan Terburg via jwterburg@ziggo.nl
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Kinderworkshop in de
Kantfabriek
Museum de Kantfabriek in Horst organiseert op woensdag 19 decemer de kinderworkshop ‘Kerstboompje of
slinger macrameeën’. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar en duurt van 14.00 tot 16.00 uur.
Tijdens de workshop gaan de
kinderen een kerstboompje of kerstslinger macrameeën. Macramé is een
handwerktechniek waarbij met de
hand draden worden geknoopt. De
techniek is vrij eenvoudig te leren en
over de afwerking van het resultaat

mogen de deelnemers zelf beslissen.
Materialen zijn aanwezig. Ouders of
begeleiders van de deelnemende kinderen zijn niet aanwezig in het cursuslokaal tijdens de workshop. Zij kunnen
de kinderen vóór 14.00 uur brengen
en om 16.00 uur weer ophalen in de

Kant-Ine van museum de
Kantfabriek. Meer informatie over de
kinderworkshop is te vinden op
www.museumdekantfabriek.nl
onder het kopje ‘cursussen en workshops’. Aanmelden kan via
cursus@museumdekantfabriek.nl

Werkdag KnopenLopen
en GroenGroep

verenigingen 09

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

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
4
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 2 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

KnopenLopen en Groengroep Sevenum organiseren op zaterdag 15 december een werkdag in het gebied De
Haagens. Van 09.00 tot 12.30 uur zijn de leden aan het werk.
Tijdens de werkdag wordt
samen met de nationaal kampioen
heggevlechten gezamenlijk de meidoornhaag gevlochten. Met het
Waterschap worden de wilgen langs

de Blakterbeek geknot.
Verder worden bomen geplant
en gesnoeid. Ook wordt er een begin
gemaakt aan het nog te ontwikkelen
Joepiepedje.

Het gebied is te bereiken vanaf
Molenberg/speeltuin Molenberg.
Neem voor meer informatie over
de werkdag contact op met Dion
Stoop 07 467 31 87.

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

3x11 jaar

Ald Prinsen Meerlo
vieren jubileum
In zaal ’t Brugeind in Meerlo vierden de Ald Prinsen van carnavalsvereniging De Vöskes zaterdag 8 december
het 3x11-jarig jubileum. 39 Ald Prinsen en 2 Ald Vorsten waren van de partij op het feest.

DE CHINESE MUUR
SPECIALE AANBIEDING

MENU: 2 personen voor € 16,00
GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL
± 10 verschillende gerechten € 11,50 p.p.

(vanaf 6 personen onbeperkt lekker eten, inclusief voor- en nagerecht)
Openingstijden:
Maandag, woensdag en donderdag 16.00 - 21.00 uur
Vrijdag en zondag 16.00 - 22.00 uur | Dinsdag gesloten

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07

Tijdens het jubileumfeest werd een groepsfoto gemaakt
Er is een boekje uitgebracht ter
gelegenheid van het 3x11 jubileum.
In dit boekje staan de persoonlijke
herinneringen, anekdotes en unieke
gebeurtenissen uit de regeerperiode vanaf 1948 tot en met 2017.
De voorzitter van de Ald-Prinsen
Jan IV (Jan Buddiger) reikte het eerste
exemplaar uit aan de oudste Ald-Prins
Noud I (Noud Hendrix 86 jaar).
Sinds 1948 kent Meerlo een carnavalsvereniging en sinds die tijd werd
elk jaar vanuit de raad van elf een
nieuwe prins gekozen. Na het aftreden van de prins trad hij automatisch
toe tot de raad van elf. Vanaf 1982 is
het niet vanzelfsprekend dat de prins

uit de raad van elf wordt gekozen en
kan de prins ook gevraagd worden
uit de Meerlose bevolking. Dat is een
groot succes gebleken omdat de keuze
veel groter is. Alleen bij het aftreden ontstond destijds een probleem
omdat de prins niet automatisch in
de raad van elf kwam en bij wijze
van spreken werkeloos langs de kant
stond. De afgetreden prins hoorde
nergens meer bij. Een van de oudprinsen zei toen: “Het ene moment
staan de mensen voor je te applaudisseren, en het ander moment ben je
niemand meer omdat je geen prins
meer bent.”
Deze opmerkingen waren in begin

van de jaren 80 aanleiding om een
zogeheten Ald Prinsen Gezelschap op
te richten. De afgetreden prins wordt
opgenomen in hun gezelschap. De Ald
Prinsen bezoeken de receptie van de
nieuwe prins en geven hem dan de
Ald Prinsen Plak. Zij helpen daarnaast
onder andere mee met de jaarlijkse
rommelmarkt en luisteren de dialectcarnavalsmis op. Ook hebben zij al
drie keer het plaatselijke liedjesconcours gewonnen.
Oud-prins Toon I (Toon van Lipzig)
werd tijdens het jubileumfeest verrast
met een onderscheiding van carnavalsvereniging de Vöskes: de Orde van
de Mieëlderse Vos.

vrijdag
14 december

18:00 - 22:00 Officiële opening voor
genodigden met show van
Freestyle Team Eindhoven

zaterdag
15 december

10:00 - 22:00 Geopend
19:00 - 22:00 Discoschaatsen met DJ 30 Feeze

zondag
16 december

10:00 - 22:00 Geopend
14:00 - 17:00 Feest op het IJs met DJ Guido

maandag
17 december

10:00 - 22:00 Geopend
09:00 - 16:00 Rabo Schoolschaatsen

dinsdag
18 december

10:00 - 22:00 Geopend
09:00 - 16:00 Rabo Schoolschaatsen

woensdag
19 december

10:00 - 22:00 Geopend
09:00 - 16:00 Rabo Schoolschaatsen

donderdag
20 december

10:00 - 19:00 Geopend
09:00 - 16:00 Rabo Schoolschaatsen
19:00 - 22:00 Horster Curling Competitie
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Eerst de situatie inschatten,
dan handelen’
Is het slim om tussen ruziënde mensen te
springen? 45 procent van de inwoners van
Horst aan de Maas denkt dat het beter is om
je afzijdig te houden. Al is dat wel afhankelijk van de situatie. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl
Een bezoeker van het Slotconcert van
Rowwen Hèze werd na afloop mishandeld toen
hij een ruzie tussen twee groepen probeerde
te sussen. Sommige mensen aarzelen geen
moment wanneer ze voor hun neus mensen zien
ruziën en springen ertussen om het op te lossen.
Toch kiest de meerderheid van de inwoners er in
eerste instantie voor om dan te politie te bellen.
Al ligt dat vaak ook aan de situatie. “Afhankelijk
van de ernst van het incident en het gebruikte
geweld zal ik de politie waarschuwen”, zegt
iemand. “Indien de situatie nog niet te ver uit

Inwonerspanel

1.672 leden

Neutraal
36%

Eens
45%

Oneens
19%
Je kunt je beter afzijdig
houden bij een ruzie

bij uit de buurt blijven en beveiliging of polide hand loopt, zal ik de gemoederen proberen
tie inschakelen denk ik”, is de mening van
te sussen.” Dat vindt ook een ander: “Eerst de
deze persoon. “Ik zou me er best mee willen
situatie inschatten, dan handelen.” Er zijn ook
bemoeien maar tegenwoordig moet je opletmensen die geen actie ondernemen of er voor
ten dat je zelf niet het slachtoffer wordt”, vindt
kiezen te maken dat ze wegkomen. “Ik geloof
een ander. Een derde voegt
dat ik me zo snel mogelijk
toe: “Het is niet verstanuit de voeten zou maken
‘Bij bekenden
dig je met heethoofden
en als het er ernstig aan
spring ik er tussen’
te bemoeien, wel is het
toe zou gaan de politie zou
belangrijk dat je onmidbellen. Nooit zou ik er zelf
‘Rustig uit laten razen’
dellijk hulp inschakelt bijtussen gaan staan of me
voorbeeld beveiliging of
er mee gaan bemoeien.”
‘Is afhankelijk
politie.”
82 procent zegt dan ook
van de situatie’
nog nooit tussen voor hem
TipHorstaandeMaas
onbekende ruziemakers te
is een samenwerkings
zijn gekomen.
verband tussen HALLO Horst aan de Maas
Een meerderheid, 45 procent, vindt het ook
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
beter om je afzijdig te houden bij een ruzie.
aanmelden voor de volgende enquête, kijk
“Als er drank in het spel is, kun je er maar beter
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

Cateringservice

Jolanda Pouwels

Oudejaars hapjes
lekker en gemakkelijk
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

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!

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

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

Maak van 2019 nu eens een gezonder jaar
Boeren en burgers gaan in Venray en St. Anthonis de luchtkwaliteit
meten. Een prima initiatief. Dit initiatief is mede gebaseerd op een door
Behoud de Parel ontwikkelde meettechniek samen met het RIVM.
Ondertussen heeft gemeente
Horst aan de Maas de pretentie om
de gezondste gemeente in 2025 te
worden. Wil je dat doel als gemeente
serieus bereiken, dan zal die belofte
ook gestaafd moeten worden.
Dat kan door burgers onder leiding
van het RIVM te laten meten, net
zoals dat in onder andere Venray

aanstaande is. Door vestiging van de
vleesindustrieel het NGB, die druk aan
het bouwen is in het LOG Witveldweg,
zal het aantal dieren in de intensieve
veehouderij in Horst aan de Maas een
kleine 3.000.000 beesten gaan bedragen. Activiteiten als het composteren
van gedroogde mest, de biovergister, de aggregaten en de slachterij

zullen bijdragen aan stof en stank in
de regio. Als het gaat om het aantal dieren staat Venray in Nederland
nog op de eerste plaats met ongeveer
5.000.000 beesten in stallen.
Door de bedreigingen die op met
name Grubbenvorst af kwamen stond
Behoud de Parel toonaangevend aan
de wieg van metingen van fijnstof in
het landelijke gebied. Vanuit de vereniging is het citizen science Samen
Meten- project MySense opgestart.
Mede daardoor zijn er initiatieven ont-

staan vanuit burgers en bedrijven om
luchtkwaliteit te monitoren. Gesteund
door de lokale politiek worden er in
Nederweert, Sint Anthonis en Venray
metingen naar fijnstof en mogelijk
stank opgestart op basis van door
Behoud de Parel en het RIVM ontwikkelde luchtkwaliteit meettechniek.
Met de huidige stand van de
techniek is fijnstof in de gradaties PM
1, 2, 5 en 10 betrouwbaar lokaal te
meten. Op dit moment worden pilots
opgestart met zogenaamde e-noses

om stank en ammoniak in het buitengebied te monitoren. Als onze
gemeente Horst aan de Maas de
Gezondste Regio 2025 wil zijn zal er
hard aan de weg getimmerd moeten worden om die ambitie waar te
maken. Nieuwjaarswens van Behoud
de Parel: Maak van 2019 nu eens een
gezonder jaar.
André Vollenberg,
namens het bestuur van
Vereniging Behoud de Parel
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 48

Onbewaakte spoorwegovergangen moeten direct bewaakt worden
Een meerderheid van de stemmers, 68 procent, vindt dat
onbewaakte spoorwegovergangen direct bewaakt moeten worden.
Zij zijn het eens met staatssecretaris Stientje van Veldhoven van
Infrastructuur en Waterstaat die wil dat er over vijf jaar geen onbewaakte
spoorwegovergangen zijn. Elk jaar vallen er nog slachtoffers op deze
spoorwegovergangen. Door de onbewaakte overgangen te sluiten, kun je
dat voorkomen. De vraag is of kinderen en mindervaliden elk moment hun

concentratie bij hun eigen veiligheid hebben. Zo snel mogelijk sluiten dus.
De overige 32 procent vraagt zich af of er belastinggeld gebruikt moet
worden 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.
Onbewaakte spoorwegovergangen terug naar nul brengen gaat ons veel
geld kosten.

De kerstboom staat voor gezelligheid,
niet voor religie
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
De Marokkaans-Nederlandse acteur Nasrdin Dchar zou onlangs kritiek
hebben gekregen op een kerstwens die hij maandag 10 december op Instagram
plaatste. Op de foto staat hij voor een kerstboom terwijl hij een traditioneel
Marokkaans gewaad draagt. In de begeleidende tekst bij de foto vertelt Dchar
dat hij altijd van de kerstperiode heeft gehouden, maar dit vroeger thuis nooit
vierde omdat zijn ouders vonden dat het niet bij hun islamitische geloof hoort.
“Nu heb ik mijn eigen gezin en vier ik het wel”, schreef hij. “Niet vanuit religieus
oogpunt maar meer vanuit gezelligheid.” Er zijn veel theorieën over waarom

we in Nederland een spar in huis zetten en deze versieren. Feit is dat de boom
wordt opgezet in een periode waar, volgens het christendom, de geboorte van
Jezus wordt gevierd. Maar betekent dat dat de kerstboom automatisch een
religieus symbool is voor iedereen? Dan zouden mensen die het boeddhisme,
islam, hindoeïsme, het jodendom of een andere religie belijden ook geen
kerstboom ‘mogen’ zetten. Inmiddels kun je wel zeggen dat de kerstboom
vooral een symbool van gezelligheid is dat licht in de duistere dagen brengt.
De kerstboom staat voor gezelligheid, niet voor religie. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 49) > Kijkwijzer voor YouTube is nodig > eens 55% oneens 45%

Peelrand Makelaardij
Hoofdstraat 18

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

HORST

Klikgebit en Kunstgebit

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Huurprijs: € 950,- p.mnd.

TE HUUR
Wilt u in hartje Horst wonen op
loopafstand van alle voorzieningen?
Dan is dit uw kans!
Ruim appartement met lift,
gelegen op de 1e verdieping met
een berging in het souterrain.
Dit ruime appartement heeft
een entree, 2 slaapkamers,
toilet, badkamer, meterkast, cv-/
wasruimte, lichte woonkamer,
keuken en een tuinkamer.
Aan de achterzijde ligt een
gemeenschappelijk
dakterras.
Vanuit het dakterras heeft men
uitzicht over de parkeerplaats en
de winkelstraat.

Paterslaan 2
5801 AS VENRAY

info@peelrand.com
www.peelrand.com

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

Kasteelboerderij: Aandoenlijk onderdanig
Het is bekend: De kasteelboerderij is voor een prik verkocht.
Erfpachtafkoop afgetrokken van de verkoopprijs. Een groot deel van die
afkoopsom vloeide direct weer terug naar de koper. Wethouder wil van
niets weten. Een subsidie van 350.000 euro werd snel door de provincie
verstrekt. Handig van de ondernemer. Handig ondernemen is prima.
Wat gebeurde?
Sleuteloverdracht begin 2015.
Ondertekening koopcontract
voorjaar 2015. Ondertekening
bij de notaris in augustus 2015.
Slechts één echte voorwaarde verbonden aan dit koopje. De ondernemer moest augustus 2018 de
kasteelboerderij gerenoveerd
hebben en anders 50.000 euro
terugbetalen. Een helder en zakelijk boetebeding. Een jaar geleden
werd al voorspeld dat de wet-

houder dit wel weg zou poetsen.
Maar hoe poetst hij? Je zou verwachten dat de ondernemer om ontheffing van het boetebeding zou vragen
indien gerechtvaardigd. Hier dus niet.
De wethouder zorgt ervoor dat de
brief die de ondernemer eigenlijk zou
moeten schrijven, door een ambtenaar wordt opgesteld. Weer een
geschenkje . De wethouder schrijft in
drie pagina’s met excuses waarom hij
vindt dat de ondernemer niet hoeft te
betalen. Ambtenarentijd in dienst van

de ondernemer. Excuses niet aangedragen door de ondernemer maar
door de wethouder. Zotter kan het
niet, hoewel, in dit dossier…
De excuses, aangevoerd door de
wethouder, is echter als gezocht te
beschouwen. De ondernemer heeft
de sleutel nu al bijna vier jaar in zijn
bezit. De ondernemer wist destijds
volgens de stukken exact wat hij
wilde. Een pannenkoekenboerderij
zei de wethouder zelf ook. En toen
kwam de vertraging. De ondernemer
veranderde zijn plannen ingrijpend.
De Kasteelboerderij werd niet alleen
gerenoveerd, maar in het nieuwe
plan ongeveer verdubbeld in omvang.
Dan kom je in de problemen, dan krijg
je vertraging. Dat vergeet de wethou-

der te vermelden. De grote vertraging lag wel degelijk en geheel bij
de ondernemer. Een goed bestuurder verzint dan geen excuuspraatjes maar int de boete. Niet bij deze
behoorlijk onderdanige bestuurder.
Aandoenlijk onderdanig wordt
tot slot de ondernemer verzocht de
nieuwe afspraak met het cadeau
van 50.000 euro te ondertekenen
als hij het tenminste met de nieuwe
voorwaarden eens is. Misschien kan
deze onbegrijpelijke knieval leiden
tot wat gratis pannenkoeken voor de
bestuurders en burgers. Die onderdanigheid, waarom toch?
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

Muzikaal
bijgespijkerd
De periode rondom kerst
en Oud en Nieuw vind ik één
van de leukste die er is.
Natuurlijk is dat vanwege de
gezelligheid die erbij hoort en
vanwege het feit dat mijn
tentamens er dan op zitten en
ik vakantie heb. Maar dat is
niet alles, ook de Top 2000 is
een bepalende factor in mijn
liefde voor de feestdagen.
Die zorgt er namelijk voor
dat de decemberperiode ook de
tijd wordt waarin ’s werelds
muzikale erfgoed uitgebreid
geëerd wordt. Begin december
kon er weer gestemd worden op
de beste nummers ooit
gemaakt. Mijn Facebooktijdlijn
staat inmiddels dan ook vol met
ieders Top 2000-stemlijst en ook
ik heb dit jaar voor het eerst
gebruik gemaakt van mijn
stemrecht, iets wat ik voorgaande jaren vaak zonder goede
reden oversloeg. Dit jaar besloot
ik er voor de verandering eens
goed voor te gaan zitten en een
lijstje van 35 nummers samen te
stellen. Een onmogelijke, maar
ook ontzettend leuke opgave.
Ik schakelde mijn vader in als
hulplijn en ook mijn moeder
kwam wat input geven. Zo kwamen we met z’n drieën tot een
lijst bestaande uit een beetje
van toen en een beetje van nu.
Een beetje van Jimi Hendrix,
Queen, Neil Young en Fleetwood
Mac, maar ook wat van Muse,
Coldplay, Ilse DeLange en Ed
Sheeran. Een vleugje Foreigner,
Eagles, Beatles en Sting, maar
ook een scheut Stromae, Anouk,
Racoon en Mumford & Sons.
Toen we het uiteindelijk redelijk
eens waren over de lijst
(we waren het er ook over eens
dat we nog zeker honderd
nummers vergeten waren),
concludeerde ik tevreden dat ik
weer een beetje muzikaal was
bijgespijkerd door mijn ouders
en zij ook een beetje door mij.
Aniek
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gemeentehuis en Openbare Werken

Aangepaste dienstverlening
vanwege feestdagen
Het gemeentehuis en Openbare Werken zijn gesloten op:
Eindejaarsviering personeel

Gesloten tijdens Nieuwjaar op:

Gemeentehuis gesloten donderdag

Maandag 31 december 2018

20 december 2018 vanaf 12.30 uur

Dinsdag 1 januari 2019 (Nieuwjaarsdag)

Openbare Werken gesloten donderdag

Maandag 7 januari 2019 tot 10.00 uur

20 december 2018 vanaf 12.00 uur

(Nieuwjaarsreceptie personeel)

Gesloten tijdens Kerst op:

Bij dringende meldingen, waarbij

Dinsdag 24 december 2018

direct gevaar voor de omgeving dreigt,

Woensdag 25 december 2018 (1e Kerstdag)

kunt u het storingsnummer bellen

Donderdag 26 december 2018 (2e Kerstdag)

(06 - 23 49 82 49).

Afspraak bij de gemeente:

Direct en snel geholpen!
U wilt iets regelen aan de balie van het gemeentehuis? Vanaf 1 januari maakt u hiervoor

Op dinsdag 18 december vergadert de gemeenteraad

Raadsavond

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.

Meepraten
Elke raadsavond bestaat uit een voorberei-

Online regelen

dend gedeelte (waaraan ook burgerraadsle-

Overigens kunt u veel zaken ook online regelen, zoals het doorgeven van een verhuizing .

den kunnen deelnemen) en een besluitvor-

Kijk hiervoor op www.horstaandemaas.nl

mend gedeelte. Tijdens de voorbereidende
vergadering kunnen inwoners gebruik maken

Agenda

van het burgerpodium. Daarnaast kan men

Op de agenda van de besluitvormende

zich aanmelden voor spreekrecht m.b.t. het

vergadering staan o.a. de 2e Bijstelling van

agendapunt ingekomen brieven/ raadsinfor-

de Begroting 2018. Meer informatie over de

matiebrieven en de voorbereidende behande-

agendapunten leest u op de website

ling van raadsvoorstellen voor de volgende

www.horstaandemaas.nl/raad.

Bekendmakingen

vergadering. Wilt u gebruik maken van het
burgerpodium of het spreekrecht?

Meer informatie

Neem dan vóór de vergadering contact op

De openbare vergadering is in de raadzaal van

met de grifﬁer, de heer R. Poels,

het gemeentehuis en begint om 20.00 uur.

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

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

U kunt de vergadering ook live volgen via

worden gepubliceerd op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

email: grifﬁer@horstaandemaas.nl

www.horstaandemaas.nl/raad.

Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:
Broekhuizenvorst

Venrayseweg 123a

gemeente Horst aan de Maas

Persoonlijke afvalkalender 2019

Ooijenseweg 22

Energiestraat 15

vastgesteld: Verordening

Ganzenkampstraat

Melatenweg 8c

reinigingshefﬁngen 2019,

Rond 14 december wordt de papieren versie van uw persoonlijke afvalkalender voor

Griendtsveen

Kronenberg

zaakbelastingen 2019,

2019 via de reguliere post bij u thuis bezorgd.

Kanaalweg 6a

Peelstraat (nabij

Legesverordening 2019,

Bezorgd rond 14 december

Verordening onroerende-

evenemententerrein)
Kent u de digitale afvalkalender al?

eenvoudig uw afvalkalender downloaden.

Op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Grubbenvorst

belasting 2019,

Horsterweg 57a

Sevenum

Verordening marktgelden

Erik de Rodeweg

2019, Verordening

vindt u altijd de actuele informatie over

TIP! Via www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

De Comert C6736

de inzameling op uw adres. Bent u de

kunt u een uitgebreid Afval-ABC downloaden.

Stationsweg ong.

papieren afvalkalender kwijt? Dan kunt u hier

Kijk onder de iconen bij ‘Scheidingsinfo’.

ongenummerd
Boekweitstraat 4

Horst

Bomen rooien in Griendtsveen

Verordening precario-

lijkbezorgingsrechten 2019,
Verordening reclamebelasting
2019, Verordening

Gebr. Van Doornelaan 23a

Swolgen

rioolaansluitrecht 2019,

Kranestraat ongenummerd

Mgr. Aertsstraat 16

Verordening toeristenbelasting

Frans Woltersstraat 36

2019

Venrayseweg 128a

Horst aan de Maas

In week 51 gaan we starten met het verjongen van de laanstructuur in Griendtsveen.

Kreuzelweg 3

Belasting- en

Het bedrijf Pius Florus start op de Kanaalweg (de weg van Griendtsveen naar America). De weg

Custersweg 6

legesverordeningen 2019

Reglement burgerlijke stand
gemeente Horst aan de Maas
vastgesteld.

wordt gedurende de werkzaamheden afgesloten. Via borden wordt het verkeer omgeleid.

Bestuur en medewerkers gemeente Horst aan de Maas

wensen u fijne feestdagen en een goed en gezond 2019
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RAADSFEITEN
RAADS
EDITIE 13 DECEMBER 2018

Evaluatie vergaderstructuur
In augustus ging de nieuwe gemeenteraad van start met een nieuwe vergaderstructuur.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

dM • 20 nov.

Gemeenteraad HadM @RaadHa

over
Inspiratiesessie raad: in gesprek
met burger.

rek gaat

de manier hoe gemeente in gesp

Hierbij is afgesproken dat de raad in juli 2019 een besluit neemt of we op deze manier doorgaan. Een tussentijds evaluatie levert op dat het aanvangstijdstip met ingang van het nieuwe
jaar aangepast wordt.
In de nieuwe vergaderaanpak is er om de

Bij de start van de nieuwe vergaderstruc-

2 weken een raadsavond die bestaat uit een

tuur is afgesproken dat de raad in juli een

voorbereidend gedeelte en een besluitvor-

besluit neemt of we op deze manier doorgaan.

mend gedeelte. Door deze nieuwe manier

Tijdens een eerste korte evaluatie van de

van vergaderen kan de raad sneller besluiten

nieuwe vergaderstructuur concluderen de

nemen, kan zij actuele zaken sneller oppak-

fractievoorzitters dat men over het algemeen

ken en kan het veel effectiever en efﬁciënter

tevreden is over de nieuwe aanpak. Wel is

met zijn (vergader)tijd omgaan. Maar het be-

het wenselijk om het aanvangstijdstip van de

langrijkste is, dat de inwoners nog meer bij de

voorbereidende vergadering vanaf 1 januari te

besluitvorming van de raad betrokken wordt,

verzetten van 19.00 uur naar 19.30 uur.

doordat zij meer mogelijkheden krijgen om op

De gestreefde eindtijd blijft 23.00 uur.

deze avond bij de verschillende onderwerpen

Bezoek school Melderslo

in te spreken. Een andere manier om de in-

Ook is afgesproken dat in april/mei

woners meer bij het bestuur van de gemeente

uitgebreid geëvalueerd wordt waarvoor

te betrekken is de introductie van de burger-

naast raadsleden ook betrokken organisaties

Op 3 december ontvingen we de leerlingen van basisschool De Brink uit Melderslo in de

raadsleden.

benaderd worden.

raadzaal. Na een uitleg over de gemeente en de gemeenteraad en een korte rondleiding
gingen ze met elkaar in debat.

Kay Thijssen @Kay_Thijssen •

5 dec.

n.a.v.
mondelinge raadsvragen gesteld
Gisteren namens @KiesEssentie
de
om
rond
tie
situa
limburger) over de
mediaberichtgeving (van o.a. @de
ege is
Coll
het
van
oord
antw
het
en
bijdrage
basisschool in #Griendtsveen. De
2572307...
te vinden op: facebook.com/1963416
#basisschool

Raad op kennismakingsbezoek
Op 16 november
bezocht de gemeenteraad in het kader van de
kennismakingsbezoeken
Grubbenvorst,
Sevenum, Meterik en
Griendtsveen.

Als volleerde politici discussieerden ze

leerzame uitstapjes. Met dank aan een goede

De raadsleden deden

over onderwerpen zoals een schoolkantine,

voorbereiding op school met medewerking van

veel kennis op van de

een extra verdieping op de school en meer

(oud)raadsleden.

bewonersinitiatieven
in al deze dorpen.
In Sevenum kregen ze
een toelichting op het
project Zaerums Kunstwerk door de kunstenaar
Eric van der Hulst.

Burgerpodium woonwagenbeleid
In de raadsvergadering
van 20 november
besprak de
gemeenteraad
een ingekomen
brief over het
woonwagenbeleid van

Roy Bouten @roybouten • 5 dec.

ijs, dat
appjes krijgt, zelfs met foto als bew
Dat je tijdens de raadsvergadering
eraan
acht
shirt
Felix
je
over
g
erkin
een opm
ze aan het kijken zijn en er meteen
maken

Themabijeenkomst
Tijdens een speciale
themabijeenkomst in zaal
’t Brugeind in Meerlo
werden de raadsleden op
19 november geïnformeerd
over stand van zaken rond de
binnensportaccommodaties.

mevrouw Steinbach.

Hierbij werd onder andere

Mevrouw Steinbach

verslag gedaan van de

maakt gebruik van het
spreekrecht om haar
brief toe te lichten.

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

Woningbouw in Horst aan de Maas
Op 5 december zijn door de gemeente en Wonen Limburg de prestatieafspraken voor 2019 getekend.
Een kleine greep uit de plannen.
Er worden veertig sociale huurwoningen gebouwd in de Afhang te Horst,
tien in de Comert in Grubbenvorst
en acht marktkoopwoningen in de
Vondersestraat in Horst. Bovendien
worden er 170 bestaande woningen verbeterd naar minimaal Label
B. De kernen America en Hegelsom
gaan in samenspraak met Wonen
Limburg op zoek naar alternatieve

vormen van woningbouw, bijvoorbeeld in coöperatievorm. En, niet
onbelangrijk, Wonen Limburg gaat zich
intensiever bezighouden met de leefbaarheid in de wijken en dorpen.
Niks mis mee, toch? Jawel, want
de afspraken tussen Wonen Limburg
en de gemeente werden vastgelegd
zonder dat de gemeenteraad hier van
tevoren iets van mag vinden. In deftige taal wordt dat collegebevoegd-

heid genoemd. Omdat de meerderheid
van de gemeenteraad niet echt tevreden was over de gang van zaken is er
op initiatief van SP en PvdA een motie
ingediend waar uiteindelijk de gehele
gemeenteraad zich bij aansloot.
Voor volgend jaar is afgesproken dat de gemeenteraad de prestatieafspraken tijdig te zien krijgt,
in september, en niet één dag voor
de ondertekening. Daarnaast is vastgelegd dat er in het voorjaar over het
gehele masterplan, dus over álle soorten woningen in onze kernen, rondom

wonen in Horst aan de Maas een
thema-avond wordt georganiseerd.
De SP is voorstander van een
woningcoöperatie die in handen is
van de gemeente zelf. In die zin gaat
de motie wat ons betreft niet ver
genoeg, maar het is een eerste stap.
Grote winst is dat alle politieke partijen inmiddels vinden dat de gehele
gemeenteraad over dit thema moet
praten en beslissen.
Sonja van Giersbergen,
SP fractie Horst aan de Maas

Laat je zien vanuit de kern
“Als raadslid zit je veel op de vergaderstoel (zetel).” Dat klopt.
Misschien zitten we daar soms zelfs wel té veel. Gelukkig zijn we als
raadsleden ook steeds meer op pad: De wijde wereld van onze
gemeente in.
En wat mij betreft, is dit het
mooiste werk als raadslid: in
gesprek met de mensen, op bezoek
bij de bedrijven. Horen, zien en
voelen waar men mee bezig is.
Door actief in gesprek te gaan, krijg
je een goed beeld van hetgeen wat

er leeft in een kern en waar je daarna
over gaat besluiten vanuit de vergaderzetel. Laat je dus zien vanuit de
kern.
Als gemeenteraad bezoeken
wij alle zestien kernen van onze
gemeente om te horen en zien wat

er leeft. Tijdens deze kennismakingsbezoeken is de sfeer positief en open.
En er is vooral veel enthousiasme.
Bij de vele vrijwilligers, maar zeker
ook bij de gemeenteraadsleden.
Het liefst ga je meteen aan de
slag in eigen kern. Laat je dus zien.
Dan weten we van elkaar wat de kern
boeit en bindt. In Melderslo gaan
we graag ‘Aan tafel met de Vlasköp’
om projecten op te pakken zoals
herbestemming kerk, kermis, sport-

park, dagvoorziening. De vrijwilligers
van deze projecten presenteerden
zich tijdens de kennismakingstour
van de gemeenteraad eerder dit
jaar. Hierdoor lieten zij zich zien en
gaan we er graag mee aan de slag.
In de kern zèlf maar ook vanuit de
vergaderzetel. Dus: laat je zien vanuit de kern. Dan gaan we het samen
doen.
Marian Gubbels,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

Vastgoed hebben als gemeente is geen doel op zich
De gemeente Horst aan de Maas heeft behoorlijk wat vastgoed in
eigendom. Elke dag is de gemeente hiermee in de weer.
Voor diverse verenigingen en
ook vanuit beheer en onderhoud.
Soms brengt dit hoge kosten of
investeringen met zich mee. Het is
ook niet altijd duidelijk waarom we
sommige gebouwen in eigendom
hebben of waarom we bepaalde
investeringen doen. Als Essentie zijn
we hier kritisch op. De gemeente-

raad heeft op 4 december een besluit
genomen tot een investering in het
gebouw aan de Kerkstraat 2 in Horst.
Ook wel bekend als het ‘Oude
Raadhuis’. Dit gebouw wordt door de
gemeente commercieel verhuurd.
In het voorstel van het college wordt
terecht gesteld dat commerciële
verhuur geen gemeentelijke taak is.

Om het gebouw goed te kunnen
verhuren is wel een hoge investering
nodig. Als Essentie waren we kritisch
op dit voorstel omdat ook na deze
investering het gebouw nog steeds
veel verlies maakt. Essentie heeft
daarom een motie ingediend waarin
we het college oproepen om in beeld
te brengen hoeveel gebouwen met
een commerciële invulling we in bezit
hebben en of deze gebouwen verlies
maken. Daarbij hebben we ook

gevraagd om een plan te maken om
eventueel tot verkoop van deze
gebouwen over te gaan. Verhuren van
deze gebouwen is immers geen rol
van onze gemeente. Voor deze motie
kregen we als Essentie veel steun.
Met als doel: slimmer kijken naar ons
vastgoed. Want het hebben van
vastgoed als gemeente is geen doel
op zich.
Jeroen Brouns,
Raadslid Essentie

Fijne feestdagen en een
goed en gezond 2019!

Voetreflex Ireen Weijs

KERSTOVERDENKING
Op zondagavond 16 december a.s. om 19.00 uur
wordt op Natuurbegraafplaats Venlo - Maasbree
voor de zevende maal de Kerstoverdenking
georganiseerd. Een avond waar ruimte is om in een
sfeervolle omgeving stil te staan bij het afgelopen
jaar en vooruit te denken aan het nieuwe jaar.

Muzikaal zal de avond opgeluisterd worden door
a-capella groep Quintella en door trompettiste
Louise van de Brandt- Hovens.

Dit doen we onder het genot van een glaasje
gluhwein in onze boskapel terwijl we luisteren naar
de woorden van ritueelbegeleider Lucie Geurts-Saris.

Locatie:
Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree,
Grote Blerickse Bergenweg 28, Venlo

Voor meer informatie:
www.natuurbegraafplaats.nl

NATUURBEGRAAFPLAATS VENLO- MAASBREE | Tel: 077 208 60 26 | venlomaasbree@natuurbegraafplaats.nl | www.natuurbegraafplaats.nl

Ellenberg 42, Broekhuizen
W www.voetreflex-ireen-weijs.nl
E info@voetreflex-ireen-weijs.nl
T 077-4631922 | M 06-15120757

Mollenbestrijding
‘De laatste hoop’
Overlast van mollen
bel dan de
mollenbestrijder
Tel. 06 36 08 66 35
mollen.org alles over mollen
Bekwaamheidscertificaat nr. L 200110000945
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Deel je mening
Onlangs was het VVD-festival in Den Bosch. Hier waren veel VVDleden en VVD-geïnteresseerden aanwezig. Je kon workshops volgen,
de algemene ledenvergadering bijwonen, muziek luisteren, heerlijk eten
en nog zoveel meer.
Onder anderen Mark Rutte was
van de partij en maakte tijd met
ieder die dat wilde te praten. En er
werd, in de vorm van het vragenuurtje met Tweede Kamerleden,
over actuele zaken gediscussieerd.
En ieders mening telt. Sterker nog:

deze was belangrijk. Kortom: het was
een geslaagde en gezellige dag.
Eerlijk gezegd heb ik zelf, voordat ik ooit politiek betrokken raakte,
nooit geweten dat je lid kon worden
van een politieke partij. En waarom
lid worden? Als je een mening of idee

hebt is het belangrijk deze te delen,
wellicht help je hiermee vele mensen. Deze ideeën en meningen worden nadrukkelijk gevraagd. Niet alleen
in Den Haag, maar óók in Horst aan
de Maas. Wat houdt een lidmaatschap van de VVD Horst aan de Maas
in? Dat jij meepraat op plaatsen waar
het over onze toekomst gaat en waar
jouw mening ertoe doet. Maar ook
krijg je de mogelijkheid jezelf verder
te ontwikkelen, actieve informatie te

delen en themabijeenkomsten bij te
wonen. Het maakt je onderdeel van
de samenleving die jij belangrijk vindt
en waar jij je sterk voor wil maken.
Je leert nieuwe mensen kennen en
maakt kennis met onderwerpen die
er toe doen. Wij zijn op zoek naar
jou. Sluit je bij ons aan. Kijk op onze
Facebookpagina vdhorstaandemaas.
Gewoon. Doen.
Yvonne Douven,
VVD Horst aan de Maas

Zorg nu voor arbeidsmigranten maar investeer in innovatie
Het college heeft deze week ingestemd met twee pilots waarbij
groepen arbeidsmigranten worden gehuisvest in onze gemeente.
De raad had hier geen stemrecht in omdat het om een tijdelijke vergunning gaat.
Naar aanleiding van dit besluit
hebben wij dinsdag daarom vragen
gesteld. Op korte termijn zetten we
in op bevorderen van leefbaarheid.
Op lange termijn investeren we
liever in innovatieplatformen zoals
Bright 5. Wat betreft de pilots vrezen

we voor de mogelijk negatieve effecten. Stel, je bent van een enkel persoon afhankelijk voor je huis en je
baan, dan kun je je voorstellen dat er
soms vervelende situaties ontstaan.
Deze zorgen leven ook bij het college:
hoe ga je hiermee om? Moeten we dit

wel willen? Begin 2019 gaan we
hiervoor nieuw beleid maken. Wat ons
betreft houden we de vinger aan de
pols bij de twee pilots. Vanuit de
gemeente pleiten wij voor meer
capaciteit voor handhaving. Onze
wethouder maakt zich hier gelukkig
hard voor en zal handhaving bij
huisvesting van arbeidsmigranten ook
in het nieuwe beleid opnemen. Daarbij
staat in het coalitieakkoord al dat
nieuwe locaties met arbeidsmigranten

een keurmerk moeten hebben van de
Stichting Normering Flexwonen. Daar
staan onder meer eisen over wonen,
hygiëne en veiligheid. Wat betreft de
lange termijn plaatsen we vraagtekens
over de houdbaarheid van het aantrekken van grote groepen arbeidsmigranten. Wij investeren liever in
innovatie. Zo juichen we het vorige
week opgerichte innovatieplatform
‘Bright 5’ toe, dat zich presenteerde op
Brightland Campus Greenport Venlo.

Bedrijven van de vijf belangrijkste
agrarische sectoren met 250
bedrijven werken hier samen op
gebied van in onderzoek en innovatie. Samenwerken leidt vaak tot
nieuwe ideeën. Samen kom je
verder. Meepraten? Op 8 januari
vindt de themabijeenkomst
arbeidsmigranten plaats, 20.00 uur
in de raadszaal.
Eveline Baas,
D66+GroenLinks

den van de andere onderwerpen rond
armoede. In ons stuk in de HALLO van
vorige week werd gereageerd dat de
leefwereld van armen te weinig werd
gevoeld als een echt probleem van de
samenleving. Kleine schulden beginnen bij een scheve verhouding tussen inkomsten en uitgaven. De tijd dat
schulden alleen maar ontstaan door
een onverstandig uitgavenpatroon ten
opzichte van de inkomsten is voorbij.

Hogere kosten van levensonderhoud in combinatie met lage inkomens en kleine flexbanen kunnen
leiden tot situaties waarin mensen
kwetsbaar zijn om in de schulden
te komen. Problemen die we aan
moeten pakken, zodat in Horst aan
de Maas niemand tussen wal en
schip valt.
Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas

Iedereen doet mee
Afgelopen weekend hebben wij met meerdere mensen meegewerkt
aan de L1 actie voor de Voedselbank. Ook in Horst aan de Maas leven
helaas nog teveel gezinnen onder de armoedegrens. Uit het jaarverslag
van de Voedselbank blijkt dat in Horst aan de Maas 32 gezinnen (77
inwoners) gebruik hebben gemaakt van de Voedselbank.
Om deze gezinnen van eten te
kunnen voorzien haalt men levensmiddelen en aanverwante producten
op bij bedrijven en particulieren. Om
de zelfredzaamheid te vergroten

werkt de Voedselbank samen met
lokale organisaties die de mensen
helpen om weer op eigen benen te
staan. Iedereen kan een aanvraag
doen om voor een voedselpakket in

aanmerking te komen. Wél zijn er
financiële voorwaarden. Tijdens een
intakegesprek en financiële analyse
wordt, met inachtneming van de
landelijk voorgeschreven normen,
bepaald of iemand in aanmerking
komt voor een pakket. Het blijft toch
het ongemakkelijke gevoel om deze
stap te zetten.
De problematiek rondom de
Voedselbank kan niet los gezien wor-

Do you want to join the winning team, because we are looking for you

Vacature

De werkgever voor bouw
en technisch personeel

Production worker concrete factory • Two / three shifts area Venray
• You have good communicative skills
• You are flexible and enthusiastic

• We pay an excellent salary
• Possibility of permanent employment

Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66 • info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl

z ondag 1 6 dec - ko o pz o n dag
h orst cen trum
Verrassend Veelzijdig
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Olsredlem behoudt
aansluiting
Door: volleybalvereniging Olsredlem
Voor de dames van Olsredlem D1 uit Melderslo stond zaterdag 8 december de wedstrijd tegen VC Volt op het
programma. Een leuke, jonge tegenstander die al verschillende punten van de top 5 af hadden weten te snoepen. De dames waren dus gewaarschuwd.

Overwinning

Wittenhorst zet
ook Geldrop opzij
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De eerste wedstrijd van de drieluik in december tegen het lastige
Geldrop leverde RKsv Wittenhorst uit Horst zondag 9 december een
fantastische 3-punter op. Deze overwinning leverde Wittenhorst tevens
een mooie klassering op.
Geldrop nam meteen het initiatief, het zorgde met leuk en snel
aanvalsspel dat de achterhoede van
Wittenhorst op z’n hoede moest zijn.
Zeker de voorzetten van Geldrop
vanaf de achterlijn waren levensgevaarlijk. Hier tussendoor zorgde met
name Willem Heijnen voor flinke
plaagstootjes. De loepzuivere pass
van Rob Zanders in de 6e minuut op
Heijnen betekende de openingstreffer. Het schot in de lange hoek was
voor doelman van Gestel onhoudbaar, 1-0.

achterhoede, maar de bal ging net
langs. Rond het halfuur kon Michiel
Hanssen bijna het net vinden.
Zijn beslissende tikje bleef achterwege. Wittenhorst kon snel hierna
toch juichen. Rob Zanders werd in
de diepte aangespeeld. De doelman
was tegen het lobje kansloos, 2-0.

Geldrop zette
alles op alles

De slotfase was spannend,
mede doordat Geldrop alles op
alles ging zetten. Een corner van de
Brabanders bracht de achterhoede
toch in verwarring. Geheel onnodig
verdween de bal via Tom Zanders
in het eigen doel, 2-1. Dit doelpunt
Wittenhorst bleef de gevaarzette het laatste kwartier op zijn
lijkste ploeg en had middels Bart
kop. Over en weer ontstonden kanSpreeuwenberg en Joep Beurskens
de mogelijkheid om iets aan de
sen. Grote winnaar bleef toch de
score te doen. De rust brak met deze achterhoede van de oranjemannen
voordelige stand voor Wittenhorst
die de verdiende overwinning vast
aan.
kon houden.
Na de thee was het wederom de
Een opsteker voor de zware
thuisclub dat beter in de wedstrijd
uitwedstrijd zondag 16 december
zat. Rob Zanders sneed door de
tegen Heeze.

Voordelige stand
voor Wittenhorst
De eerste set begon moeizamer
dan verwacht. Volt wist een goede
servedruk neer te zetten, waardoor
Olsredlem moeite had om het eigen
spel te spelen. Inzet was er echter
volop, waardoor de eerste set werd
gepakt met 25-21. Ook de start van
de tweede set ging wat moeizaam.
Een goede servebeurt aan de kant
van Olsredlem bracht de dames in
een goede flow, waarna het spel echt

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
apk-keuringen aan
personen- en bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

begon te lopen en met 25-14 binnen
werd gehaald. Dat goede spel werd
voortgezet in de derde set. Ook aan
de kant van Volt liep het beter,
waardoor er door beide teams hard
gewerkt moest worden. Dat ging met
momenten wat te fanatiek, waardoor
de onrust toenam. Wel werd de set
binnen gehaald met 25-21. De vierde
set ging wat onrustig door, maar ook
hier bracht een goede servedruk de

nodige punten en werd de wedstrijd
binnen gehaald met 25-12. Eindstand
4-0. Al met al wederom de volle
5 punten in Melderslo gehouden,
waardoor Olsredlem de aansluiting
houdt met de top. Zondag 16 december de laatste wedstrijd voor de
feestdagen, dan staat de wedstrijd uit
tegen TFC 2 op het programma. Dit zal
een spannende pot gaan worden,
gezien de stand.

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

GLASGROENTEN PLANTENKWEKERIJ AMERICA zoekt:

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

• ALLROUND MEDEWERKER - 40 uur/week

Heftruck rijden en planten uitzetmachine bedienen

www.plantenkwekerijrobvanvegchel.nl

info@plantenkwekerijrobvanvegchel.nl

Set Up MB2
kampioen
Door: volleybalvereniging Set Up
De MB2 van volleybalclub Set Up uit Meerlo heeft onlangs haar
kampioenschap gevierd. Enkele weken eerder was ze op papier al
kampioen doordat haar belangrijkste rivaal Vocala MB2 een
wedstrijd verloor. VC Set Up MB2 heeft alle wedstrijden van deze
competitie overtuigend kunnen winnen.
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Oxalis weet kansen
te pakken
Door: korfbalclub Oxalis
Korfbalclub Oxalis speelde zondag 9 december tegen DSV 1 in de
sporthal in Diessen. Na het verlies van vorige week waar veel kansen
werden gemist, was de opdracht om deze wedstrijd de kansen wel af te
maken. Dat lukt met 12-16.
Oxalis begon meteen sterk aan
de wedstrijd en liet weinig kansen
over aan DSV. Na 13 minuten spelen
stond er een stand van 0-5 op het
scorebord. Toch lieten de dames van
DSV dit niet zomaar gebeuren en ook
aan hun kant viel een aantal ballen
door de korf. De ruststand was 4-10.
Oxalis was goed bezig, maar trainer/
coach Jan Wielink gaf aan dat het
zaak was om dit ook vast te houden.
Oxalis wist dat de dames van DSV
ook door zouden blijven gaan tot het
einde van de wedstrijd. Dit zag je

dan ook terug na de rust, want DSV
wist de korf steeds vaker te vinden.
Een kwartier voor tijd was de voorsprong van Oxalis terug gelopen tot
10-13. De dames uit Diessen zaten er
verdedigend heel dicht op, maar toch
wist Oxalis de aanvallen goed uit te
spelen en de voorsprong te behouden en weer verder uit te bouwen.
Dit resulteerde uiteindelijk in een
mooie eindstand van 12-16. Zondag
16 december speelt Oxalis 1 een
thuiswedstrijd tegen BMC 1 om 13.30
uur in de Kruisweide in Sevenum.

Jumping Indoor
Leunen 2019
In het weekend van vrijdag 4 tot en met zondag 6 januari vindt de
tiende editie van Jumping Indoor Leunen plaats. De organiserende
vereniging Rijvereniging Ons Genot pakt naar eigen zeggen nog groter
uit dan voorgaande jaren.

De locatie van dit jaarlijks terugkerend evenement is Equestrian
Centre De Peelbergen in Kronenberg.
Tijdens de editie van vorig jaar week
de organisatie voor het eerst uit
naar een locatie buiten de gemeente
Venray.
Kim Verstappen en Mélanie
Gommans uit Venray zorgen al een
aantal jaren voor de werkzaamheden
op het secretariaat. Kim: “Ons doel
is dat alle deelnemers na een fijne
wedstrijd weer tevreden huiswaarts
keren. En dat is tijdens de negende
editie goed gelukt. Daardoor hebben
we besloten om onze jubileumeditie van Jumping Indoor Leunen 2019
weer te organiseren in Kronenberg.”
Mélanie vervolgt: “We zorgen
er ieder jaar voor dat de prijswinnaars mooie extra prijzen ontvangen
zoals dekens, hoofdstellen, singels
en andere gebruiksvoorwerpen. Dit
jaar krijgen alle eerste prijswinnaars

ook nog een taart, zodat ze hun
overwinning en ons jubileum kunnen vieren.” Tijdens de driedaagse
wedstrijd verschijnen dagelijks zeshonderd deelnemers aan de start
verschijnen. Er zijn het hele weekend springrubrieken in alle klassen
voor de paarden en op zondag ook
alle springrubrieken voor pony’s. De
organisatie had binnen een dag al
meer dan 1.200 inschrijvingen binnen. Jumping Indoor Leunen 2019
biedt van vrijdag 4 tot en met zondag 6 januari van 8.00 uur tot 21.00
uur een programma met spring- en
selectiewedstrijden voor pony’s en
paarden. Op vrijdagavond volgt aansluitend ‘manegevoetbal’. Mélanie:
“En op zaterdagavond een showrubriek sponsorteamspringen. Op
zaterdagavond bedanken we ook
onze sponsoren tijdens de vipavond.“ De toegang voor publiek is
gratis.

Einde racecarrière
Kevin van Leuven
Kevin van Leuven uit Swolgen beëindigt zijn racecarrière. De combinatie werken en racen blijkt te
moeilijk te zijn.
Afgelopen seizoen had Kevin al
besloten geen volledig seizoen meer
te rijden maar zich meer te focussen
op zijn technische werkzaamheden
binnen de sport en binnen de motorbranche. Van Leuven kreeg de afgelopen winter namelijk een aanbieding
om deel uit te gaan maken van de
technische crew binnen het EAB
Antwest Racing team. Na dertien
seizoenen heeft hij daarom besloten
zijn carrière te beëindigen. Zijn jongensdroom om wegracecoureur te
worden kwam voor het eerst dichtbij
toen hij in 2005 met zijn eigen bouwpocketbike deelnam in het NK pocketbikes. De kans om te gaan racen op de
grote circuits kwam eind 2005 na
deelname aan de opstapdag in Assen.
De daarop volgende twee jaar
was hij actief in de 125cc Juniorcup
waar hij in 2007 vice-kampioen
werd. In dat jaar werd ook de fanclub
opgericht door Gert-Jan Vermeulen.
Meer dan honderd leden droegen
allemaal hun steentje bij om Kevin
te helpen. Mede hierdoor kon hij de
stap naar de Supersport klasse maken

bij START Racing. Drie seizoenen met
races in ONK, IDM en zelfs EK volgden.
In Hengelo 2010 kwam Kevin zwaar
ten val waardoor hij bijna een half
seizoen langs de kant moest toekijken. Hij kreeg uiteindelijk wel de kans
een vierde seizoen te rijden. Met van
der Sleen/Gebben Racing wist hij de
nodige podiumplekken te behalen
in 2012 en na afloop van het seizoen
kwam de kans om met steun van
Gebben motoren een eigen team te
gaan runnen. Dit werd United Gebben
Racing. Hoogtepunt was de wildcard
in het World Supersport in Assen waar
Kevin met een Superstock machine
als 20e wist te eindigen. De drie jaar
die daar op volgden werd de stap
naar het British Superbike kampioenschap gemaakt. Hij werkte drie jaar
lang samen te werken met het G&S
Racing team. Twee jaar heeft Kevin
deelgenomen in de Superstock 600 en
in 2016 maakte hij de overstap naar
de Superstock 1000 klasse. Doordat
het financieel gezien steeds moeilijker werd om in Engeland te blijven
besloot Kevin in 2017 om met zijn

eigen team en eigen geprepareerde
machine van start te gaan in het NK
Supercup 600. Afgelopen jaar besloot
Kevin om zich meer te gaan richten op
zijn maatschappelijke carrière, aangezien het steeds lastiger werd om het
benodigde budget bij elkaar te krijgen. Hierdoor werd het onmogelijk om
een compleet seizoen te rijden maar
hij kwam toch nog een aantal keren
aan de start. Hij werd onder andere de
vervanger van Anthony West tijdens
het WK in Magny Cours en werd 22e.
Kevin: ‘Ik kan terug kijken op een
geweldige tijd. Iets dat als kind onmogelijk leek te zijn is na hard werken en
de steun van familie, vrienden, fanclub en vele trouwe sponsoren toch
mogelijk geworden. Als je mij op mijn
15e had verteld dat ik 8 jaar later aan
de start zou staan in een WK wedstrijd
had ik je voor gek verklaard, ik ben
alleen nooit gestopt met dromen.
Zo zie je maar: Gaat niet bestaat niet.”
Op vrijdag 14 december is er
een een Finish-party bij Bej Ber
in Swolgen. Aanmelden kan via
info@kevin-34.nl

t/m 31 december

20% KORTING
op de gehele collectie
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Crist Coppens
shoarma pakket

geldig t/m
zaterdag
15 december 2018

vlees, saus, broodjes

samen € 6,95

4 gekruide kipfilets € 5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Ter versterking van ons team
is Bosbad de Meander op zoek
naar een enthousiaste

Zwemdocent

(m/v)

• Heb jij een spontane, open en vriendelijke omgang
met kinderen, klanten en collega’s?
• Ben je gediplomeerd zwemdocent (m/v) of heb je een
andere passende opleiding?
• Vind je het leuk om met kinderen te werken?
• Werk je graag zelfstandig en sta je open voor coaching?
Dan hebben we een interessante baan voor jou!
Bij Bosbad de Meander wordt zwemles gegeven aan
groepjes van max. 6 kinderen. Er worden ook andere
lessen gegeven zoals zwangerschapszwemmen en
aquapilates. Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een uitdagende baan in een gezellige en
informele sfeer. Het betreft een parttime functie tussen
10 en 16 uur, door de weeks en soms in het weekend.
De uren zijn in overleg.
Heb je interesse?
Neem dan contact op met Bosbad de meander, telefoonnummer 077 - 398 81 61 of stuur je sollicitatiebrief met
CV via e-mail naar info@bosbaddemeander.nl

Bosbad de Meander, St. Maartensweg 16, 5964 NH Meterik

www.bosbaddemeander.nl

VC Trivia D1 laat punten
liggen in Haps
Door: volleybalvereniging Trivia
De laatste uitwedstrijd van dit jaar werd op zaterdag 8 december gespeeld in Haps tegen Havoc dames 2.
VC Trivia ging, na een lastige wedstrijd, met maar één puntje huiswaarts
In de eerste set bleek al snel dat
het een flinke strijd zou gaan worden.
Er werd niet fel genoeg aan de wedstrijd gestart. Er was veel rumoer in de
sporthal, waardoor ook de communicatie onderling veel moeite kostte. Het
lukte VC Trivia niet om haar eigen spelletje te spelen, dus werd de eerste set
met 25-18 verloren. Het was duidelijk
dat er in de tweede set uit een ander
vaatje getapt moest worden. Hierdoor
kreeg ook de kersverse aanwinst uit
de meisjes A de kans om haar debuut
te maken.

Toch bleef het aantal persoonlijke
fouten toenemen en kon er geen basis
worden gelegd voor een overtuigend
volleybalspel. Met dezelfde stand ging
ook de tweede set aan de neus van de
dames voorbij. In de derde set kwam
hier deels verandering in. Met vlagen
liet VC Trivia het geloof in eigen kunnen zien aan de meegekomen supporters. Ze namen de voorsprong in deze
set en wisten dit tot de 17 punten
vast te houden. Het werd spannend,
maar uiteindelijk werd de set toch nog
afgegeven aan Havoc met 27-25. In de

laatste set ging het continu gelijk op
richting het eind van de set. Er werd
hard gewerkt om de ploeg uit Haps bij
te kunnen benen. Opnieuw dus een
spannende set, maar nu in het voordeel van VC Trivia, 25-27. Aan het volleybalweekend kwam toch nog een
mooi einde dankzij de kwalificatie
voor de kwartfinale van het regionale
bekertoernooi in het nieuwe jaar.
2018 wordt zaterdag 15 december afgesloten met een thuiswedstrijd tegen MVC ’64 D1 in de Dendron
Sporthal.

Wittenhorst VR1 pakt de
eerste periodetitel
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Ondanks dat er nog een wedstrijd ingehaald moet worden tegen Baarlo, kan de concurrentie het damesteam
van RKsv Wittenhorst uit Horst niet meer voorbij. Zondag 9 december won Wittenhorst overtuigend met 6-1 van
FC Cranendonck VR1.
Wittenhorst begon niet scherp aan
de wedstrijd. Een fout in de verdediging zorgde ervoor dat de spits van
Cranendonck oog in oog kwam met
keepster Celine Roeffen en wist te scoren: 0-1. Na een kwartier voetballen
had Wittenhorst de wedstrijd stevig
in handen. Het balbezit was voor de
thuisploeg en de bezoekers kwamen
steeds verder onder druk te staan.
In de 24e minuut werd het balbezit ook beloond met een doelpunt.
Vleugelaanvaller Carin Vissers maakte
de gelijkmaker.
Nog geen 5 minuten later was het

Ymke Wagemans die scoorde uit een
corner van aanvoerder Kris Wijnhoven:
2-1. Wittenhorst bleef Cranendonck
onder druk zetten en wist voor rust
nogmaals te scoren. Dit keer was het
Wijnhoven die scoorde op aangeven
van Wagemans.
Na rust bleef Wittenhorst de baas
op het veld en beloonde de trouwe
supporters langs de lijn op mooie
combinaties en doelpunten. Britt
Brugman kopte de 4-1 tegen de touwen en Vissers tekende voor de 5-1.
Cranendonck had de wedstrijd opgegeven en was op het veld al begon-

nen met het plannen van de terugreis.
Vlak voor het einde van de wedstrijd
ging Brugman vrij richting het doel.
Brugman had oog voor haar teamgenoten en speelde de bal af op Vissers.
Vissers maakte haar derde doelpunt
van de middag en zette daarmee de
eindstand op 6-1. Door deze overwinning kon Wittenhorst niet meer
ingehaald worden en sleepte de eerste periode in de wacht. Zondag 16
december moet nog de inhaalwedstrijd tegen Baarlo VR1 gespeeld worden, maar de dames uit Horst kunnen
al niet meer ingehaald worden.

Cox Aardbeien B.V. is een familiebedrijf met inmiddels 3 genera�es aardbeientelers.
“kwaliteit onder glas” is onze drijfveer.
Met een gemo�veerd team, hoogwaardig plantmateriaal a�oms�g van ons
dochterbedrijf en de juiste teelt-technische voorzieningen blijven we ons hierin uitdagen.
Om dit te con�nueren zijn wij op zoek naar een (jonge en enthousiaste):

Meewerkend voorman
Functie-inhoud:

Leiding geven aan produktiemedewerkers.
Diverse teeltwerkzaamheden.
Ondersteunen van gewasbeschermingswerkzaamheden.

Functie-eisen:

Actieve werkhouding, je weet mensen te motiveren.
Geen 8 tot 5 mentaliteit, je kent de tuinbouw en de hierbĳ
behorende seizoenspieken.
Communicatief, je beschikt over vaardigheden om personeel
werkinstructies te geven.
MBO niveau 3, 4 werk en denkniveau, enige ervaring in een
vergelĳkbare functie.

Functie-aanbod:

Zeer afwisselende werkzaamheden, in een professionele
werkomgeving met passie voor het vak.
Een marktconform salaris volgens CAO glastuinbouw met
fultime diensverband en uitzicht op vast contract voor 38 uur.

Geïnteresseerd?
Stuur dan je sollicitatie met CV naar:
Cox Aardbeien BV t.a.v. Guus Cox
Tienrayseweg 12, 5961NL Horst
Mail: guus@coxaardbeien.nl
Bĳ vragen omtrent deze vacature kunt
u gerust bellen! Tel:06 - 385 301 12

Hovoc-Trivia-Athos JB2 kampioen
Het samenwerkingsverband tussen de drie volleybalverenigingen Hovoc, VC Trivia en VC Athos’70
werpt al in het eerste jaar zijn vruchten af. Op zaterdag 8 december hebben de jongens het kampioenschap in eigen huis veilig kunnen stellen door van de directe tegenstander Ovoco JB1 met 4-0 te
winnen. Met nog één wedstrijd voor de boeg zijn de jongens niet meer in te halen. De volleybalclub
feliciteert de jongens met het behalen van het kampioenschap.
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Dames Hovoc winnen ook

Hovoc Heren boeken
belangrijke zege
Door: volleybalvereniging Hovoc
De heren van volleybalvereniging Hovoc hebben op zaterdag 8 december thuis van HS1 FOOX Olhaco HS1
gewonnen met 3-1. De dames van Hovoc wonnen in Tilburg van Tiloburg DS3 met 1-3.
In de Eerste divisie verliep het voor
de Horsterse heren nog niet optimaal.
FOOX is net als Hovoc een Eerste divisionist in de kelder van de competitie.
Beide teams moesten alles uit de kast
trekken om aansluiting op de middenmoot te behouden en dat was ook
zichtbaar in de wedstrijd. Het was een
mooie eerste servicereeks in het begin
van de eerste set die er voor zorgde
dat FOOX tegen een achterstand aankeek. Hovoc zag geen kans deze verder uit te bouwen, maar was wel als
eerste bij de 25, 25-23.

Met goed spel en duidelijke cijfers
werd FOOX in de tweede set op de
knieën gedwongen, 25-16. Voor de
dubbele setpunten was een derde setwinst noodzakelijk. De mannen werden daarom tactisch bijgepraat door
de coach. De set was de gehele duur
in het voordeel van Hovoc en ook deze
wonnen de mannen, 25-22. De laatste
set ging ook naar de Horster mannen
toe. FOOX herstelde wel en wist met
een tactische draai in de opstelling het
voordeel te pakken. Even kwam Hovoc
bij, maar nipt moest het hier één set

aan FOOX afstaan, 24-26.
Het eerste damesteam van Hovoc
trad in Tilburg op tegen het derde
damesteam. De stand ging gelijk op,
maar het was Tilburg die de eerste set
met 25-23 pakte. Horst herpakte zich
en zette de schouders eronder. Na wat
opstartfoutjes werd de wedstrijd volledig overgenomen door Hovoc. Met
een verzorgd spel werd Tilburg weggespeeld. Zo werd met 19-25, 16-25 en
16-25 de wedstrijd afgesloten.

Door: zwemvereniging HZPC
De tweede Junioren-Minioren-wedstrijd werd zondag 9 december in Panningen gezwommen. HZPC uit Horst
had zich met twintig zwemmers ingeschreven, te weten zes junioren en veertien minioren.
den 28 persoonlijke records
gezwommen en in totaal 20 medailles
behaald: 8 keer goud, 8 keer zilver en
4 keer brons. Grootste verbetering
kwam op naam van Joris Rongen op de
50 meter vlinderslag. Voor vele zwemmers stonden er afstanden op het
programma die voor het eerst
gezwommen moesten worden.
Zo stond voor de jongste minioren de
50 meter vlinderslag op het programma, deze was voor sommige
5 meter te ver, maar petje af voor deze
kanjers. Voor de minioren 5 jongens
stond de 200 meter wisselslag op het
menu, voor de meesten was dit de
eerste 200 meter wedstrijd in hun

Door: zwemvereniging HZPC afdeling synchroonzwemmen
De synchroonzwemsters van HZPC uit Horst zijn zondag 9 december
afgereisd naar Sittard afgereisd voor de derde competitiewedstrijd
synchroonzwemmen van KNZB regio Zuid.
Dit keer mochten de zwemsters van de aanloopdiploma’s ook
hun kunsten vertonen, waardoor
ze met wel 31 zwemsters in Sittard
aanwezig waren. Er zijn door alle
zwemsters weer mooie figuren
gezwommen. Lisa behaalde haar
diploma Junioren en Eva een limiet
bij de Age 1. De uitslag is als volgt.
Basishouding: Fabiana 26 punten,
Pien 24 punten, Fien 23 punten,
Iris 22 punten, Britt 21 punten, Sofie

19 punten. Zeilboot: Ziva 25 punten. Balletbeen: Isa 22 punten,
Lenneke 22 punten, Lynn 19 punten,
Fabiënne 19 punten. Spagaat: Maud
28 punten, Fenne 27 punten, Noor
23 punten, Suus 22 punten, Evelien
21 punten. Age 1: Eva 4e, Elvira
13e, Saar 22e, Pien BM Age 2: Noah
8e, Anna 16e, Emma 21e, Linda
24e, Sofie 34e, Eefje BM Junioren:
Lisa 14e, Amber 19e, Laura 20e,
Britt 23e, Femke 30e.

SV Melderslokorfbalsters
komen tekort

Tevredenheid bij
HZPC-trainers
Bij de junioren zwommen Naomi
Brouwers, Joris Rongen, Jente Sikes en
Danee Verstegen ieder drie afstanden.
Bij de minioren kwamen Mazen
Ahmed, Jasper Akkermans-Janssen, Noa
Bartelds, Guido Jacobs, Jesse Jacobs,
Niels Rongen, Mila Sikes, Isis Sikes,
Stephan Sjeptoera, Ard Sprunken, Jorn
Sprunken, Fleur Veens, Sten Verstegen
en Julia van Well allen twee keer aan
de start. Helaas moesten Lars Hagens
en Isis van Kuijk zich afmelden wegens
blessure en ziekte. De zwemmers
gingen niet alleen, er waren ook negen
officials van HZPC aanwezig, twee
trainers, een fotograaf, een verslaggever en heel veel toeschouwers. Er wer-

Competitiewedstrijd
synchroonzwemmen

carrière. En bij de minioren 5 dames
stond de 100 meter vlinderslag voor
het eerst op het programma, ze kwamen moe maar voldaan uit het bad.
Feedback die de zwemmers tijdens de
wedstrijd kregen werd goed opgepakt,
zo weet Ard nu hoe hij zijn duikbril
moet opdoen zodat deze tijdens de
wedstrijd beter blijft zitten, zo weten
Jesse en Guido nu hoe ze het keerpunt
bij de vlinderslag moeten uitvoeren.
Noa was heel erg tevreden dat ze op
de 100 meter vrije slag en vlinderslag
de techniek goed uitgevoerd had, maar
ze baalde wel dat ze net tekort kwam
voor het podium, een echte sportvrouw.

Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 9 december
tegen Oranje-Wit 1 uit Leunen. De wedstrijd werd gespeeld in sporthal
De Wetteling in Venray. De eindstand werd 13-6.
Vanaf het begin was het aan de
kant van SV Melderslo al wat slapjes. Oranje-Wit was veel feller in de
duels en zat er verdedigend erg kort
op, iets waar SV Melderslo moeite
mee had. Mooi spel liet de ploeg
dan ook maar weinig zien. Toch wist
SV Melderslo de korf in de beginfase redelijk te vinden, mede doordat Oranje-Wit in haar felle spel ook
de nodige overtredingen maakte.
Door onder andere twee benutte

strafworpen voor SV Melderslo was
er in de rust met een stand van
7-4 nog geen groot gat getrokken.
Na rust had SV Melderslo qua felheid
even een opleving, maar het scoren
wilde niet goed lukken. Oranje-Wit
bleef daarentegen zuiver en naarmate de tweede helft vorderde,
zakte het spel van SV Melderslo weer
in. In de slotfase wist Oranje-Wit nog
een aantal keer te scoren, wat de
eindstand op 13-6 bracht.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR VERSCHILLENDE ROUTES IN:

Sevenum

centrum €

7,00 - € 11,00

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.

JO8-1 SV Melderslo kampioen
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
J08-1 van SV Melderslo is dit seizoen ongeslagen kampioen geworden. Zaterdag 8 december
moesten ze door weer en wind dan ook winnen maar dat was voor dit team een eitje, ze wonnen de
wedstrijd met 16-0.

INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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GEPLUKT Jos Jenniskens

Wie Jos Jenniskens zegt, zegt het kasteel van Horst. Als voorzitter van stichting Kasteel Huys ter Horst zet hij zich al achttien jaar in voor wat ooit het
derde grootste kasteel van de Zuidelijke Nederlanden was. Geschiedenis is dan ook zijn grote passie. Daarnaast zingt hij graag en stapt hij met regelmaat op de fiets. Deze week wordt Jos Jenniskens (71) uit Horst geplukt.
Hij mag zich de eerste
Opperschildknaap van Willem Vincent
van Wittenhorst noemen. Deze onofficiële titel kreeg hij afgelopen mei
tijdens de uitreiking van de eerste
kasteelmunt. Grappig detail: een ver
familielid bracht eeuwen geleden nog
een tijdje door in de gevangenis van
Huys ter Horst. Geschiedenis en dan
met name die van Horst aan de Maas

heeft Jenniskens altijd al geïnteresseerd. Dat begon met het napluizen
van zijn familiestamboom. “Ik ben
geboren en getogen in Meterik”, vertelt hij. “Ik was de jongste van twaalf
kinderen. We waren met vijf meisjes
en zeven jongens. Mijn oudste broer
was negentien jaar ouder dan ik.”
De jonge Jos was misdienaar voor de
Kleine Zusters van de Heilige Joseph

PUZZEL

CHAUFFEUR
CHAUFFEUR

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.
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Oplossing vorige week:

1

5

7

1

AFZET
AFZET

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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die in het klooster in Meterik woonden. We besloten de beelden aan te kopen
De banken die ooit in de kloosterkapel en naar Horst te halen, ze staan nu in
stonden, staan nu in het kasteel. Na de de Kasteelse Bossen. Na de officiële
lagere school bracht Jenniskens onder
onthulling, we waren op weg naar de
andere een jaar door op het seminachampagne, liep de kunstenaar nog
even terug naar de beelden om ze een
rie in Schimmert, waar twee van zijn
voor een te kussen. Dat was een ontbroers ook zaten. “Daar verbleef ik
intern, maar dat was niets voor mij.”
roerend moment.”
Daarna verhuisde hij naar een andere
In zijn tijd als wethouder werd ook
broer die in Heythuysen woonde, waar het zaadje geplant voor zijn fascinatie
hij naar de hbs ging. Uiteindelijk ging
hij op zijn 17e werken en volgde in
de avonduren diverse studies. “Ik heb
Ter versterking
28 jaar bij Rank Xerox gewerkt, onder
van ons team zijn wij op
andere als tekenaar/constructeur en
zoek naar:
op de afdeling waar de handleiding en
Ter versterking
Ter versterking
van ons van
team
ons
zijn
team zijn
labels op de kopieermachines werden
wij op zoek
wij op
naar:
zoek naar:
PARTTIME / FULLTIME
vertaald in alle Europese talen. Ik heb
ooit nog een award gekregen omdat
Wij rijden nationaal en internationaal
ik bedacht dat het handiger was om
met mesttankoplegger en walkingfloor.
PARTTIME
PARTTIME
/ FULLTIME
/ FULLTIME
de Engelse labels achterwege te laten
Mark
van den
Biggelaar
Wij
nationaal
rijden
nationaal
en internationaal
en internationaal
en in plaats daarvan losse labels inWij
derijdenInfo:
met mesttankoplegger
met mesttankoplegger
en walkingfloor.
en5809
walkingfloor.
5,
EK Leunen, Tel. 06-12866180
benodigde taal bij te leveren.” Het betreftBreevennenweg
Het
of dagritten,
betreft of dagritten,
of avond- of
/ nachtritten,
avond- / nachtritten,
of weekendritten.
of weekendritten.
In 1986 werd Jenniskens voor het
CDA lid van de commissie welzijn van
Tevens gevraagd
Tevens gevraagd
en aangeboden:
en aangeboden:
de voormalige gemeente Horst. In
1990 kwam hij in de gemeenteraad,
vier jaar later werd hij tot fractievoorvoor vloeibarevoor vloeibareen/of vaste
en/of
mest
vaste mest
zitter gekozen en in 1998 werd hij
Info:
Info:
wethouder. “Dat was een natuurlijk
Mark vanMark
den Biggelaar
van den Biggelaar
proces”, zegt hij. “Overigens was mijn
Breevennenweg
Breevennenweg
5, 5809 EK
5, Leunen
5809 EK Leunen
Tel. 06-12866180
Tel. 06-12866180
opa ook wethouder net als zijn opa.
Wat me als wethouder vooral is bijgebleven, is de prettige samenwerking
die ik had met commissie monumenten en commissie kunst. Elk jaar werd
er een kunstwerk geplaatst. We gingen
met de commissie een keer op bezoek
bij kunstenaar Teun Roosenburg. In zijn
atelier had hij gipsen beelden staan
van de drie gratiën, gemodelleerd
naar zijn vrouw en twee dochters.

CHAUFFEUR

Sudoku
2

voor het kasteel van Horst. “Ik wilde
samen met een ambtenaar bij het
kasteel kijken (dat toen nog helemaal overgroeid was door struiken
en bomen, red.). De brug was echter
helemaal rot, dus we konden er nauwelijks bij. ” In 2000 werd de stichting
Behoud Cultureel Erfgoed Horst opgericht, waaruit in 2011 stichting Kasteel
Huys ter Horst ontstond. “Ons doel was
dat het kasteel weer van de mensen
zou worden. We zijn begonnen met de
voorburcht weer vrij te maken zodat er
activiteiten op het plein georganiseerd
konden worden.” In de loop der jaren
is veel puin opgeruimd en zijn diverse
zaken aan de noordvleugel opgepakt.
“Fase een is afgerond en we zijn al
weer volop bezig met nieuwe plannen.”
Naast voorzitter van stichting
Kasteel Huys Ter Horst, is Jenniskens
ook bestuurslid bij Stichting Kruisen
en Kapellen Limburg, bij Horst aan
de Maas 800 en lid van de stuurgroep Afslag10. In het verleden was
hij onder andere bestuurslid bij het
Horster Mannenkoor en voorzitter van
Hockeyclub Horst en het kerkkoor van
de Norbertusparochie. Zingen doet
hij nog steeds, bij het koor Met Alle
Man. Daarnaast wandelt en fietst hij
graag met zijn vrouw Leny met wie
hij 47 jaar getrouwd is. “We hebben
elkaar leren kenen bij De Ruif in Oirlo,
tijdens het dansen. We konden altijd
goed samen de tango dansen”, lacht
hij. “We hebben ons verloofd in de
Moulin Rouge in Parijs.” Samen hebben ze een zoon Niek en twee kleinkinderen, Maarten en Kirsten. Nadat hij
als wethouder stopte, fietste hij samen
met twee vrienden naar Santiago.
Een tocht van 2.700 kilometer die
hij inmiddels nog twee keer heeft
gemaakt, waarvan één keer met Leny.
“Een hele bijzondere ervaring, waar ik
nog vaak aan terugdenk.”
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Winterconcert in
Griendtsveen

cultuur 21

Winterfair bij De Locht
Museum De Locht in Melderslo organiseert ook dit jaar weer de Winterfair op zaterdag 15 en zondag 16
december. Op zaterdag duurt de Winterfair van 16.00 tot 21.00 uur en op zondag van 11.00 tot 18.00 uur.

Muziekvereniging Renantia uit Griendtsveen organiseert op zondag
16 december om 15.00 uur weer het Winterconcert. Het concert vindt
plaats in de kerk van Griendtsveen en het thema is dit jaar ‘Mooi
Klassiek’.
Muziekvereniging Renantia
staat onder leiding van dirigent
Jos de Vos. Naast Renantia zal de
toneelvereniging Grikon optreden en wordt een er aantal nummers opgeluisterd door artiesten
als Anne-Will Jacobs, Jeroen van de
Nieuwenhof, Tiny Louwers, Maria
Dekkers, Romy Mennen en Harrie
van de Berg. De presentatie is in

handen van singer-songwriter Joep
Hoebers. Na het concert is iedereen
welkom bij herberg De Morgenstond
voor een glaasje glühwein of chocolademelk en een hapje bij een
van de vuurkorven op het terras.
Tijdens deze afterparty wordt de
achtergrondmuziek verzorgd door
een kwartet muzikanten vanuit
muziekvereniging Renantia.

Adventsconcert
Lottum
De Gemengde Zangvereniging Le Rossignol houdt op zaterdag
15 december een Adventsconcert in Lottum. De avond begint om 19.30
uur in de Smetenhof in Lottum en de entree is gratis.
Het Adventsconcert wordt mede
georganiseerd door het ensemble Koninklijke Harmonie Lottum.
Het optreden wordt geleid door
dirigent ensemble Wiel Gatzen en

dirigent Le Rossignol Jan Rijnders.
Ludmila Seroo is pianiste die avond.
Na het concert vindt er nog een
gezellig samenzijn plaats met een
drankje en een plakje kerstbrood.

Opening Zuster
Margretplaats
Tienray
In Tienray wordt op donderdag 13 december het Luciafeest gehouden. Tijdens deze gebeurtenis wordt er ook de Zuster Margretplaats
geopend op de Spoorstraat in Tienray. De avond start om 19.30 uur op
Spoorstraat 10.

Zuster Margret (rechts)
tijdens een interview in 2007
Op dit adres woonde voorheen
Mia Nabben (1927-2010). Zij ging
in 1948 het klooster in. Uiteindelijk
vormde missieklooster St. Joseph
in Tienray haar om als missiezuster van het Kostbaar Bloed. Daarna
deed ze meer dan dertig jaar werk
in Papoea Nieuw Guinea. Om haar te
eren wordt de Zuster Margretplaats
geopend in Tienray. Na de opening

vindt voor genodigden de viering
van het Luciafeest plaats. Dit evenement markeert het begin van de
kerstperiode, maar is van oorsprong
de viering van het moment van de
overwinning van het licht op de duisternis. In Zweden wordt deze dag
traditiegetrouw jaarlijks met lichtkronen, kaarsen, lichtjes, lussekatter,
gifflar en glögg in ere gehouden.

Tijdens de Winterfair zijn er veertig
kramen en stands met allerhande
hapjes en drankjes, wafels, oliebollen
en glühwein. De vrijwilligers van
De Locht presenteren de zelf bereide
producten. De veilingklok draait
speciaal voor kinderen. Leden van het

Dionysos-gilde maken likeur in het
Brouwhuis. Ook is er muziek van
verschillende muziekgezelschappen.
Daarnaast is er een levende kerststal
met schapen en een lege kribbe.
Maria en Jozef proberen een plek te
vinden bij De Locht. Op zondagmiddag

om 14.00 uur vindt het derde
Kapelconcertje plaats in de kapel op
het terrein van De Locht. Het duo
Claudia en Manito brengt muziek en
liederen uit Latijns-Amerika.
Meer informatie over de Winterfair is
te vinden op www.delocht.nl
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Agenda t/m 20 december
do
13
12

Bingomiddag

Kerstfeest

Adventsconcert

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Eetcafé Bej Ber Swolgen

Tijd: 19.30 uur
Locatie: kapel De Schuilplaats Horst

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Muziekgroep Con Brio en In the Mood
Locatie: kerk Broekhuizenvorst

Opening Zuster Margretplaats

Finish-party Kevin van Leuven

Winterconcert

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Spoorstraat 10, Tienray

Locatie: Bej Ber Swolgen

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging Renantia
Locatie: kerk Griendtsveen

Kerstavond
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Gemengd gregoriaans koor
Carmina Servata
Locatie: Zaal de Gatserie Sevenum

vr
14
12

za
15
12

Handboogdorpstoernooi
(tot en met 16 december)

Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: SV Melderslo
Locatie: kantine sportpark de Merel Melderslo

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Drumband Melderslo
Locatie: MFC de Zwingel Melderslo

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

Organisatie: ’t Trefpunt
Locatie: Nehobolaan 8 Tienray

Miami Vice

Dinner & Drums

zo
16
12

Horst zingt Kerst
Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: centrum Horst

wo
19
12

Kerstboompje of slinger
macrameeën

do
20
12

Sinnerboy

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé de Buun Horst

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

Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een
landelijke keuken op maat

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
februari 2019 laat plaatsen

* Deze actie geldt voor keukens gekocht vanaf vanaf 1 december 2018. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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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

America
zondag

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

zondag

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

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
18.00
Heilige mis
10.30
Heilige mis
18.30
Boeteviering		
(aansluitend
aan mis)
19.00
Heilige mis
09.00
Aanbidding
09.25
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30
Heilige mis
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

Kronenberg

Meterik

Verloskundige zorg

19.15

Griendtsveen

Gebiedsteams

Spoedgevallendienst
14 t/m 20 december 2018
Tandheelkunde Venray
Buitenlust 27c, Venray
T 0478 82 02 21

10.30

Broekhuizenvorst

Lottum

Tandarts

11.00

Broekhuizen

(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

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

Heilige mis

Opening expositie Nativitas
In de bibliotheek in Horst werd vrijdag 7 december de tentoonstelling ‘25 Jaar Stichting
Nativitas in woord en beeld’ geopend. Aan de hand van 200 foto’s wordt verteld wat met het geld
uit deze regio, van met name de jaarlijkse speculaasactie, tot stand is gebracht door mama België
op Flores. De opening werd verzorgd door de ambassadeur van Indonesië met een slag op een
originele Balinese gong.

Meerlo

Melderslo

Swolgen

Sevenum

Tienray

St. Joseph Hoeve

F

R

M

St. Joseph Hoeve

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

F

De Schuilplaats

zondag
		

A

kerkdienst
kerkdienst

A

R

M

St. Joseph Hoeve

10.00
14.30

F

A

R

St. Joseph Hoeve

M

F

St. Joseph Hoeve

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

F

A

R

M

A

R

M

St. Joseph Hoeve

F

A

R

M

26,99

199,-

6

79,-

99,95

85,-

129,95

99,-

• Overal in huis snel WiFi
• Fast Ethernet poort
• Eenvoudige installatie

DLAN500 9094

Netwerkkit

* Na €50,- cashback via Tefal.

249,-

*

• 7,2 bar
• Stoomstoot tot 480 gram per minuut
• Afneembaar waterreservoir 1,9 L

GV9568

Stoomgenerator

649,-

299,-

849,-

• 50 liter inhoud
• 9 ovenfuncties
• Gezond stoomprogramma

MAC696RVS

Inbouw oven

GEOPEND

24 DECEMBER

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

• Afdrukken op hoge kwaliteit
• Afzonderlijke inktpatronen
• Draadloos afdrukken

XP-6005

All-in-One Printer

249,-

• De Airbelt beschermt uw meubels
• Incl. parketborstel
• Actieradius 10 meter

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

99,-

19,-

• Inbouw dimmer
• Met draai/drukbediening
• 2-draads aansluittechniek

6523-U102

Led dimmer

179,-

• Zeer krachtig; 550 W
• Actieradius 10 meter
• Veelzijdig met geïntegreerde accessoires

EP:TUMMERS PARKET

COMPLETE C2 JUBILEE ECOLINE

* Na €15,- cashback via Braun.

*

59,-

Sledestofzuiger

59,94,95

• 21 snelheden
• Krachtige 750 watt motor
• Incl. blender, garde,
maatbeker en 2 hakmolens

MQ5045WH

Staafmixer

Wij wensen u fijne feestdagen!

Sledestofzuiger

85,-

199,-

• DECT-technologie
• Speelt slaapliedjes
• 100% storingsvrij

DBX88ECO

Babyfoon

MET GRATIS
NACHTLAMPJE

149,-

Tummers

• Set van 2 schakelaars
• Bereik tot 30 meter
• Werkt met alle lampen tot 2300 watt

APC2-2300R

Schakelaarset

49,-

• Draadloos en zakloos
• Geschikt voor alle ondergronden
• Oplaadbaar; gaat tot wel 30 min. mee

CX-7-2-30GM

2-in-1 stofzuiger

69,-

• Telefoon voor senioren
• Luid gespreks- en beltoonvolume
• Met geïntegreerd antwoordapparaat

FX5525

Senioren telefoonset

Tummers
Alle EP:Tummers
winkels zijn

