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Doedelzakken in Horst
In het kader van 800 jaar Horst aan de Maas en 75 jaar bevrijding vond op zaterdag 23 en zondag 24 november een bevrijdingstocht plaats langs de zestien kernen. 25 historische
legervoertuigen deden de dorpen aan in een stoet. Bij zestien monumenten werd een krans gelegd ter nagedachtenis aan de overledenen van de Tweede Wereldoorlog. De tocht
eindigde in Horst waar de stoet door piperband Anamcara werd begeleid naar het gemeentehuis. Burgemeester Ryan Palmen ontving de stoet. / Beeld: Sten Jetten

Nieuw onderzoek naar sportpark AVV America - RKSV Meterik

Leden voetbalvereniging AVV America zetten
wethouder buitenspel
Geen bus vol supporters, maar wel boze sportliefhebbers trokken op dinsdagavond 26 november naar het
gemeentehuis in Horst. Het ging in dit geval om leden en betrokkenen van voetbalvereniging AVV America.
Ze waren boos omdat wethouder Han Geurts het sportcomplex van RKSV Meterik heeft gekozen als voorkeurslocatie en niet een nieuw, gemeenschappelijk sportpark.
“Heeft u enig idee wat deze keuze
teweegbrengt in ons dorp”, vroeg Jelle
Houben, één van de sprekers namens
de leden van AVV America, tijdens het
sprekersrecht aan wethouder Geurts.
Hij doelt op de voorkeurslocatie van
de wethouder die hij in januari dit jaar
presenteerde.

Samenbundelen
Sinds 2016 wordt onderzoek gedaan

naar een nieuwe locatie waar de
verenigingen AVV America en RKSV
Meterik zich gaan huisvesten. Want
beide sportparken zijn verouderd en
het aantal leden neemt af. Krachten
samenbundelen is de enige optie en
die optie zien de beide clubs ook.
Sterker nog, de jeugdverenigingen zijn
al gefuseerd, nu de rest nog. Om deze
fusie te realiseren, is er onder andere
een goed onderkomen voor de clubs

nodig. De vraag rees in het verleden:
waar? Na jaren aan onderzoek werd
uiteindelijk vanuit het College van
B&W besloten dat het huidige sportpark van RKSV Meterik de beste locatie is.

Niet serieus genomen
AVV America is, zoals ze zelf zegt, op
haar teentjes getrapt. Want, uit een
ledenpeiling bleek dat 71 procent

niet wil verhuizen naar zijn buurdorp. Enkele redenen zijn de afstand,
onveiligheid met reizen en de kosten.
Daarom willen beide besturen graag
een locatie tussen beide dorpen in.
Niet mogelijk volgens de wethouder
en daarom werd in eerste instantie
gekozen voor Meterik. De leden en
betrokkenen lieten tijdens de raadsvergadering haar tegengeluid horen;
ze voelen zich niet serieus genomen
door het college. Daarom zijn ze met
tientallen afgereisd naar het gemeentehuis. Een groot gedeelte zat op
de publieke tribune en de rest verspreidde zich een etage hoger om de

raadszaal. De eis vanuit de leden van
AVV America luidt: kijk nog eens grondig of een andere locatie mogelijk is.

Emotie
Eerder op de dag was Han Geurts
nog standvastig: “America wil net als
Meterik het beste voor haar leden, dat
begrijp ik volledig. Maar in dit langlopend dossier moeten keuzes gemaakt
worden. Ik heb altijd eerlijk en duidelijk gecommuniceerd. Voorkeurslocatie
RKSV Meterik is dan ook een lastig
besluit, dat zeg ik eerlijk.
Lees verder op pagina 03
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Elise (23) kampte met een burn-out en maakt het bespreekbaar

‘Ik moest vallen om te realiseren dat het anders moest’
Sinterklaasavond was de druppel voor Elise Mooren (23) uit Horst. “Ik kreeg zoveel prikkels, ik moest even
weg”, vertelt ze. Ze bleek te kampen met een burn-out en ging over haar eigen grenzen. Nu is ze weer zo goed
als terug en maakt dit probleem onder meer bespreekbaar via Instagram.
Het liefst is Elise met zoveel mogelijk
leuke dingen bezig. Wie niet? Maar juist
het drukke leventje was één van de oorzaken van de burn-out van de 23-jarige
Horsterse. “Ik heb altijd al veel gedaan.
Nee zeggen, mijn grenzen aangeven en
weten wat goed is voor mij tegenover
anderen vond ik toen (2 jaar geleden,
red.) heel lastig en dan is je hele week
zo ontzettend vol gepland”, vertelt Elise.

Emmer
Veel vrije tijd besteedt ze aan de
Nationale Jeugdraad (NJR), jongeren op
alle niveaus van de samenleving stimuleren en ondersteunen; zorgen dat jongeren hun kracht kennen, ontwikkelen
en inzetten voor een betere toekomst
voor zichzelf en anderen. Daarvoor
ging ze in haar derde studiejaar stagelopen bij een gemeente. “Ik had me
een beetje verkeken op de inhoud van
mijn stage. Het was heel erg gericht op
bureaucratie en daar heb ik eigenlijk
niets mee. Je begint dan aan iets wat je
niet leuk vindt. Daarna ben ik heel druk
geweest met onder andere het NJR en
ben je bijna elke avond weer weg voor
activiteiten. Het is dan wachten op de
druppel die de emmer doet overlopen.”

Druppel
En dat gebeurde, wel op sinterklaasavond in huize Mooren. “Je weet

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.

hoe zo’n avonden zijn. Heel gezellig,
maar je krijgt ontzettend veel prikkels mee. Iedereen is natuurlijk door
het dolle heen. Na een tijdje werd het
mij te veel. Ik moest weg, snel naar
mijn slaapkamer, even rust opzoeken.” Elise realiseerde voor het eerst
dat het te veel was geweest. “Ik heb
echt mijn eigen grenzen overschreden.” Dus besloot ze te googelen naar
haar symptomen. “Ik kon bijna het hele
lijstje afvinken en kwam bij een burnout terecht. Toen dacht ik eens goed
na over de afgelopen tijd en kon ik wel
concluderen dat het inderdaad niet zo
goed met mij ging.” De dag erna belde
Elise meteen de huisarts op en al snel
had ze een afspraak.

Netflix en chocola
Elise wilde naar een psycholoog en
een week later stond daar al de eerste afspraak. Maar toen begon de
ellende pas. “Ik raakte in een diep
dal. Ik kwam mijn bed niet meer uit
en had niet eens energie om beneden
een ontbijt te maken. Als er dan een
chocoladereep voor het grijpen lag in
mijn slaapkamer, was dat dan maar
mijn ontbijt. Ik had zelfs de kracht
niet om een mailtje te beantwoorden.
Ochtenden en middagen struinde ik
Netflix af en bleef ik maar onder mijn
dekens liggen.” De ouders van Elise
wisten er niets van af. “Ik hield de
burn-out bewust verborgen voor mijn
ouders en veel anderen in mijn omgeving en hield thuis een masker op
alsof alles goed was. Ze hadden wel
door dat het niet zo goed ging in die
periode, maar hadden niet in de gaten
dat ik een burn-out had.”

Regen en wolken
Met behulp van haar psycholoog zag

Elise langzaam weer wat zonneschijn.
“Dat duurde wel even hoor. Ik raad
deze periode niemand aan, maar ik
ben wel een sterker mens geworden.
Ik moest vallen om te realiseren dat
het anders moest.” Na deze moeilijke periode vond Elise een nieuwe
vriendin in haar mobiel en zo was
ze ook veel te vinden op de sociale
media, ook op Instagram. “Ik zag
deze app eerst als fotocollage voor
jezelf, maar later begon ik het anders
te gebruiken.” Zo uitte Elise steeds
vaker haar gevoelens en gedachten via het sociale medium. “Ik hou
totaal niet van die mensen die alleen
maar mooie foto’s en video’s van
zichzelf op Instagram zetten. Ze laten
alleen de mooie kant van zichzelf
zien, terwijl het niet alleen maar
rozengeur en maneschijn is. Er is ook
regen en donkere wolken en die liet
ik zien.”

Inspireren
Daar kreeg ze heel veel reacties op.
“Bijna alleen maar positief en dat
deed me ontzettend goed. Daarom
zet ik nu ook vaker gewoon een lelijke
selfie of iets verdrietigs op Instagram,
want zo ben ik toch ook? We zijn niet
de hele dag door blij en opgewekt,
soms zit het even niet tegen en dat
mag iedereen ook weten.” Elise krijgt
momenteel elke week wel van een
bekende of onbekende reacties dat ze
anderen inspireert. “Daar doe je het
toch voor? Dat is het mooiste compliment dat je kunt krijgen. Ben gewoon
open over jezelf en zet geen nep
masker op.” Sinds kort is Elise zelfstandige als trainer en coach en geeft
ze trainingen om mensen te laten
zien waar ze goed in zijn, jezelf zijn.
Eigenlijk precies met wat ze de afge-

lopen periode heeft geleerd, helpt ze
nu anderen.

Menstruatiekrampen
Soms moet Elise zichzelf wel inhouden als ze berichten op social media
post, want al zegt ze het zelf: “Ik post
echt bijna alles over mezelf. Zo zat ik
van de zomer in de trein naar school
en ik had ontzettend last van menstruatiekrampen. Heel normaal voor
een vrouw, toch? Dus ik knoopte de
knoop van mijn broek open zodat ik er
minder last van zou hebben. Ook dit
postte ik op Instagram. Ik kreeg toen

wel wisselvallige reacties. Een aantal
mensen vond het grappig en goed dat
ik ook dit soort onderwerpen bespreek
via sociale media, maar anderen vonden dat ik te ver ging. Tja, ik vind het
hartstikke normaal en het mag echt
meer besproken worden. Anders blijft
er een taboe op hangen. En dat is ook
mijn doel, taboes doorbreken.”
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Emotie bij onvrede plan huisvesting arbeidsmigranten
Tienrayseweg
In een emotioneel betoog tijdens de raadsvergadering van 26 november aan de raad en wethouder Bob
Vostermans laat mevrouw Swinkels, een bewoner van de Tienrayseweg in Horst, weten tijdens het burgerpodium niet tevreden te zijn met de werkwijze van gemeente Horst aan de Maas. Volgens haar zou de gemeente
niet voldoende haar buurt hebben ingelicht over een grootschalig arbeidsmigrantenproject aan de
Tienrayseweg.
“Als alle plannen nu doorgaan, krijgen we snel 114 nieuwe buren”, begint
Swinkels. “Wij hebben van deze plannen vernomen door zelf onderzoek te
doen, niet de directe terugkoppeling
door gemeente Horst aan de Maas zelf.
Het is de normaalste zaak dat de buurt
wordt betrokken bij dit soort plannen,
niet dus. Ook zou er een omgevingsdialoog zijn geweest, niet dus. Ik diende
gisteren mijn verzoek in om hier te
spreken en prompt krijg ik vandaag een
telefoontje voor een afspraak met wethouder Vostermans. Dat kan toch niet?”

op te nemen over deze zaak, telkens
tevergeefs.” Een heftig nee-schudgebaar is vanuit de tribune te zien,
Swinkels is het hier niet mee eens. Het
lijkt op een welles-nietesdiscussie uit
te lopen, maar de wethouder is standvastig: “We hebben veel onderzoek
gedaan naar de beste locatie, en deze

Veiligheid
Swinkels blijft het niet eens met de

Tekst: Niels van Rens

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.

Geen applaus
Vostermans weerlegt dat laatste meteen. “Dat was dan puur toeval”, zegt
hij. “Ik wist niets van uw aanvraag af.
Wel kan ik u zeggen dat we meerdere
malen met u contact hebben proberen

is daaruit gebleken. Bij dit soort discussies is er altijd iemand niet blij.
Soms moeten we dan maar accepteren
dat we niet bij elk plan een applaus
krijgen.”

wethouder. Ze waarschuwt voor de
gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan als de arbeidsmigranten aan
de Tienrayseweg worden gehuisvest. “De veiligheid van schoolkinderen, ouders en uitgaansjongeren
gaat achteruit op al een overbezette
Tienrayseweg. Probeer voortaan dit
soort plannen in betere banen te leiden, bij ons heeft het een flinke deuk
in vertrouwen opgelopen”, eindigt
Swinkels.
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Leden voetbalvereniging AVV America
zetten wethouder buitenspel
Ik wil zo snel mogelijk aan de slag om
deze locatie te verwezenlijken, het
speelt immers al sinds 2016.” Maar tijdens de raadsvergadering kozen alle
partijen voor de kant van America.
Burgemeester Ryan Palmen en verschillende raadsleden zeggen wel dat
ze zonder emotie dit probleem moeten
aanpakken. Een emotioneel gevoelige
kwestie is het zeker. Na elk betoog of
woord was gejoel en applaus te horen
vanuit de aanwezigen.

Overstag
Toch gaat de wethouder overstag. “Het
draagvlak om te bouwen op de grond
van RKSV Meterik is te laag. Daarom
wil ik toch kijken naar een andere, misschien betere locatie voor een nieuw
sportpark voor AVV America en RKSV
Meterik.” Na de uitspraak klonk luid
gejoel vanuit de supporters en bezoekers. Ze kregen hun zin. In deze ‘thuiswedstrijd’ van de wethouder wisten de
uitbezoekers te winnen, 0-1 America.

Binnensport
Een ander punt dat niet geheel losstaat van dit vraagstuk is de binnensportaccommodatie die ook op het
sportpark van RKSV Meterik gerealiseerd zou worden. Inspreker Ben
Kleuskens, voorzitter VC Trivia, sprak
de wethouder en raad ook toe. “We
wachten nu al een flinke tijd op ons
nieuw onderkomen”, zei hij. “Volgens
de voorkeurslocatie gaan wij samen
met verschillende sportverenigingen en de voetbalclubs van Meterik
en America het sportcomplex delen.
Binnen- en buitensport op één terrein,
dat gaat niet werken. Koppel binnen
los van de buitensport, want dan loop
je elkaar in de weg. We delen dan
samen met de voetbalverenigingen en
andere clubs die in de sporthal zouden
komen de parkeerplaats, kleedlokalen
en de kantine.”

gelijk: houd binnen- en buitensport
apart van elkaar. Richard van der
Weegen (PvdA) vond dat een voorbarige conclusie. “Als de clubs elkaar
hierin belemmeren, dan wil ik eerst
dat hier grondig onderzoek naar
wordt gedaan voordat we dit zeggen.”
Omdat wethouder Geurts toe heeft
gezegd dat hij een nieuw onderzoek
gaat starten, wil hij dit probleem wel
laten meewegen. Wel zeiden de raadsleden dat bij het onderzoek een onafhankelijk iemand, los van gemeente
Horst aan de Maas, ingeschakeld moet
worden. “Dat is prima”, zei Geurts.
“Wel iemand van één van de clubs.
Ik vind het belangrijk dat diegene die
in het verleden onderzoek hebben
gedaan, nu ook weer worden uitgenodigd. Zij hebben heel wat ervaring
opgedaan en het is zonde om deze te
laten varen.”
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Dode bij verkeersongeval
Swolgen
In Swolgen aan de Legert vond vrijdagmiddag 22 november een
dodelijk ongeval plaats. Een personenauto kwam ter hoogte van de
kruising Legert-Krienestraat in botsing met een vrachtauto.
Deze auto werd in de flank geraakt.
In de personenauto bevonden zich
drie personen. De bestuurder van
de personenauto bleef ongedeerd,
de bijrijdster werd met onbekend
letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De persoon op de achterbank
kwam te overlijden. De vrachtwagenchauffeur is ook ongedeerd
gebleven. De politie onderzoekt de
toedracht van het ongeval.

Onafhankelijk
Tekst: Niels van Rens

Een aantal raadsleden gaf Kleuskens

Installatie pastoor Ralf Schreiber
Ralf Schreiber wordt op zondag 1 december geïnstalleerd als nieuwe pastoor van de zeven parochies van de
parochiefederatie Maasdorpen. Hij volgt hiermee pastoor Ruud Verheggen op.
De installatie vindt plaats in de
kerk van O.L. Vrouw Troosteres der
Bedrukten in Tienray. De deken van
Horst, de heer De Graaf Woutering, zal
hem installeren op zijn nieuwe plaats.
Zijn benoeming is rond 15.00 uur.
Aansluitend zal in het Parochiehuis
aan de Bernadettelaan de mogelijkheid zijn om de nieuwe pastoor te ontmoeten en feliciteren.

Maasdorpen
Schreiber wordt pastoor van de
parochiefederatie Maasdorpen die
bestaat uit de parochies H. Nicolaas
in Broekhuizen, H. Naam van
Jezus in Broekhuizenvorst, O.-L.-V.
Tenhemelopneming in Grubbenvorst,
H. Getrudis in Lottum, H. Johannes
de Doper in Meerlo, H. Lambertus in
Swolgen en O.-L.-V. Troosteres der

Bedrukten in Tienray. Ralf Schreiber
werd geboren in 1965 in Monheim.
Hij volgde de priesteropleiding aan
Grootseminarie Rolduc in Kerkrade en
werd in 2013 in Roermond tot priester gewijd. Sindsdien was hij kapelaan van de parochies Maasbracht,
Brachterbeek, Linne, Stevensweert en
Ohé en Laak.

Koninklijke onderscheiMH17 bankjes in Museum de Kantfabriek ding voor Toos in ‘t Zandt
Museum de Kantfabriek in Horst viert dit jaar haar tienjarig bestaan. Met het laatste deel ‘van object naar
verzameling - van verzameling naar object’ sluit het museum op zondag 29 december het drieluik aan wisselexposities af die is georganiseerd in dit kader.

Toos in ’t Zandt-Lenssen uit Lottum is op zondag 24 november gehuldigd met een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Ryan Palmen
overhandigde de onderscheiding in de kerk van Lottum. In ’t ZandtLenssen maakte zich al zestig jaar onafgebroken verdienstelijk voor de
samenleving. Ze was oprichter en aansluitend twintig jaar voorzitter
van Gemengd Koor Le Rossignol. Ook was ze betrokken bij het vooronderzoek naar de haalbaarheid van de herbouw van de Houthuizer
Molen in Lottum. Van 2002 tot april 2019 was ze dirigent van het kerkkoor in Lottum en vrijwilliger bij stichting Rozenhof Lottum.

Bezoek nu
onze gezellige

Vanuit heel Nederland laten textielkunstenaars hun werk zien dat bestaat
uit verzamelingen textiele zaken van
waaruit weer nieuw werk is ontstaan.
Zeer bijzonder is de ‘Herinneringsbank’
ter nagedachtenis aan de 298 slachtoffers van de MH17 ramp. Voor deze
banken zijn er door bijna honderd
mensen gezamenlijk 298 kraanvogels
geborduurd. Tjitske Dijkstra heeft dit

project geïnitieerd en uitgevoerd.
Uit het textieldepot worden de verzamelingen theemutsen, pyjamazakken, doopjurkjes en kinderkleding van
de bewoners van kasteel Rechteren in
Dalfsen getoond. Verschillende verzamelingen ‘zijdjes’, zijden weefsels die
tot 1937 als reclameobjecten cadeau
kreeg bij Turmac sigaretten, zijn in de
expositie samengebracht.

De afdelingen Genealogie en
Streekgeschiedenis van het museum
tonen onder andere bijzondere bidprentjes en de stamboom van de
familie Raassens met hun 24 kinderen.
Aan de hand van tachtig interviews op
band uit de jaren zeventig en negentig
wordt de bezoeker meegenomen in
het verleden.

kerst- en
sfeershow

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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Wij staan niet altijd stil
bij het woordje “samen”
Maar het is een groot gemis
als “samen” uit je leven is.
Op 89-jarige leeftijd is onze lieve mam, oma en superoma,
voorzien van H. Sacrament der Zieken, overleden

Doortje van Rengs-Kleuskens

“Zo gewoon en toch heel bijzonder”
Bedroefd maar met heel veel herinneringen hebben wij geheel
onverwacht afscheid moeten nemen van ôs mam en oma Mien.

Mien Thijssen-van Lipzig

Meterik

Meterik

Meterik

Horst

Jan en Jeannet
Bas en Juul, Rosie
Dirk en Demi
Gijs
Jos en Henriëtte
Willem en Ellen
Josje en Martijn
Wiel en Marij
Kees en Roxx
Lisa
Louis en Hennie
Johnny en Lisanne
Dian en Renzo
René en Kim

Horst, 26 november 2019
Schadijkerweg 20
5964 NB Meterik

Mam is op haar kamer, Hof te Berkel 61 in Horst, waar u
donderdag tussen 15.00 en 16.00 uur en tussen 18.30 en 19.30 uur
welkom bent om afscheid van haar te nemen.
De uitvaartdienst vindt plaats zaterdag 30 november om
10.30 in de parochiekerk St. Jan Evangelist te Meterik.
Aansluitend zullen we mam begeleiden naar haar laatste rustplaats
bij pap op het kerkhof.
Wij danken de medewerkers van Hof te Berkel voor de liefdevolle
verzorging van mam.

In blijvende herinnering
Een mooi mens is niet meer...
Veel te vroeg overleden op dinsdag 19 november 2019, 65 jaar oud

Ans Fleuren-Sijbers
Familie Fleuren
Neven en nichten

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Poetsdames & -heren gezocht
voor abbGrowers, de verpakker
van blauwe bessen, in Horst. Kijk
op https://www.abbgrowers.com/
vacatures en mail uw reactie naar
personeelszaken@abbgrowers.com
of bel voor meer informatie naar
personeelszaken 077 230 00 01.

Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com
“Maisboerke” Diervoeders, hooi, stro
en strooisels. Gaat verhuizen 30-112019 naar: Wanssum, Venrayseweg 35
Tel. Joke +31 6 22 42 61 50.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Te koop bouwkavel aan de Broekweg
in Horst voor 1 of 2 woningen. Prijs
notk. horst@intermakelaars.com

Black Friday actie. Div. relaxfauteuils
uit voorraad tot 40% korting
Lenders Wonen Markt 99 Panningen
077 307 79 38.

Black Friday actie! Bij aankoop van
een Maison Berger luchtreiniger een
parfumverspreider met sticks t.w.v.
€ 22,- gratis. Lenders Wonen Markt 99
Panningen 077 307 79 38.

Yoga en klankschalen zondag 15
december van 10.00-13.00 uur
inlich. Tel. 06 46 32 00 39 Jeanne
Verdellen.

Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.
www.opruimingshop.nl
Iedere zat. geopend 10.00 - 15.00 uur.
Groot assortiment brievenbussen,
fietsenrekken, fietsdragers,
parkeerbeugels. Voor meer info zie
www.opruimingshop.nl Ysselsteyn
Timmermannsweg 89, poort 2.

Kom nu kerststhoppen bij
“Miniatuur”. Veel keuzes in alternatieve kerstbomen, kerstkransen, raamen kerstdecoraties. Kom vrijblijvend
een kijkje nemen bij Miny Kanters,
van Bronckhorststraat 92 in Horst.
Tel.nr. 077 398 51 08.
Atelier De Stal workshops kerst!
Data op www.valise.nl en www.atelierdestal.nl. Op facebook reeds enkele
voorbeelden. Er volgen er meer.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

echtgenote van

Ser Thijssen †

echtgenote van

Willem Hendrik van Rengs †

Dag en nacht bereikbaar

Enige en algemene kennisgeving

* Grubbenvorst, 17 april 1933

† Broekhuizenvorst, 25 november 2019

Tijs en Lydwien
Juul en Patrick
Teun
Con en Mariëlle
Merlin en Joep
Renske
Marlie en Geert
Sjors en Hilde
Jesper en Lynn
René en Lucille
Stef
Job

www.briensveld.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

Familie Thijssen,
Burg. Hermansstraat 6, 5871 AE Broekhuizenvorst
Wij nemen op vrijdag 29 november in besloten kring
afscheid van ôs mam en oma.

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het meeleven
na het plotseling overlijden van

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Anne-Marie Hafmans
Jullie overweldigende aanwezigheid, de vele kaarten en mooie
woorden hebben ons veel kracht en warmte gegeven.
Micky Smits, familie Hafmans, familie Smits

www.ladder-outlet.nl Iedere
zaterdag geopend 10.00 - 15.00 uur.
Groot assortiment ladders en (werk-)
trappen voor vakman en DHZ-er. Voor
meer info en onze zeer scherpe prijzen
zie www.ladder-outlet.nl Ysselsteyn
Timmermannsweg 89, poort 2.
Black Friday. Yankee Candle kaarsen
2 halen, 1 betalen Lenders Wonen
Markt 99 Panningen 077 307 79 38.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Te koop Mechelse herder kruising
Bouvier pups, geboren 1/10/2019.
Worden grootgebracht op de boerderij
bij ons in de huiskamer. Vader en
moeder zijn sociale lieve honden
en goed waaks. De pups worden
ontwormd, ingeënt en gechipt. Voor
meer info bel of app 06 51 43 61 68.

Verloren zwarte Iphone op donderdag 21 november, waarschijnlijk in
Horst. Tel. 077 398 53 84.
Te koop ruim appartement 93 m2
woonopp, bovenste etage Manoir
le Risselt Vondersestraat Horst, met
garage, 2 slaapkamers, 2e toilet,
lift, groot dakterras, ruime vliering,
rolluiken, airco, vloerverwarming,
Bezichtiging op 7-12-19 na afspraak via
risselthorst@gmail.com
Te huur opslagruimte in Melderslo
(Leeuwerweg 15), 84m2 (lxbxh=14x6x
4m), toegangsdeur 140x230cm. Voor
meer informatie bel 06 12 84 75 92.
Trapbekleding € 350,00 incl. tapijt.
Bel voor gratis prijsopgave 06 16 37
45 14 Woningstoffeerderij vd Broek.
Schilder biedt zich aan voor al uw
schilder-, tex- en behangwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave 06 29 33 66 85.

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Te huur in Winterberg 4-persoons
appartement, kijk voor beschikbaarheid op www.winterbergvakatie.net
inlich. jeanne.verdellen@hotmail.com

Fietsreparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9 Horst. Graag eerst
bellen 398 60 16/06 28 83 92 29.

Te koop kerstbomen, alle soorten
en maten. Leo Verhaeg, Hillenweg 9,
Hegelsom.

Bedankt!
Voor alle felicitaties, cadeaus,
muziek en feestvreugde.
Mijn 50e verjaardag
is dankzij jullie een
fantastische dag geworden!
John van Rengs

Geboren

Lise

13 november 2019
Dochter van
Koen en Tessa
Steegs-Mestrom
Speulhofsbaan 17
5964 NT Meterik

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

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

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

Hallo dame, het is nu meer dan
een jaar geleden dat je mijn
gebruiksaanwijzingsboekje van
mijn naaimachine hebt geleend!
Ik wil het zo spoedig mogelijk terug!
In de Riet 39, voor als je het niet
meer weet!
Te huur appartement aan de
Costa Blanca heerlijk nu in de
winterzon of uw vakantie 2020
boeken. Info ellen@theolommen.nl

Geboren

Simon
14 november 2019
Zoon van
Michel Burgers
en
Justyna Brzustewicz
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Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

KERSTBOMEN

Nordmann, Omorika
Miniboompje

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

• overdekte verkoop • dagelijks geopend van 9.00 - 18.00 uur •
• zondag van 10.00 - 15.00 uur • ‘s avonds in overleg •

Perkplantenkwekerij Hay Cox,

Molengatweg 4 Horst, tel. 077 - 398 29 22, 06 - 54 30 69 64

Wilt u graag in een
hospice kijken? Dat kan!
Op zaterdagmiddag 30 november 2019 hebben we
weer een inloopmiddag van 13.30-15.30 uur.

Landgeiten vinden nieuw thuis
bij Kasteelruïne
Acht landgeiten werden op vrijdagochtend 22 november losgelaten op het grasveld rondom de
Kasteelruïne in Horst. Zij gaan het veld begrazen en zo wordt het natuurgebied opgeschoond. Daarnaast
staan ze mooi bij de ruïne en het bijna geopende Graaf ter Horst. De komst van de landgeiten is een samenwerking van onder meer gemeente Horst aan de Maas, medewerkers van de Leertuin en vrijwilligers van
kasteelruïne Huys ter Horst in Horst. / Tekst en beeld: Niels van Rens

Iedereen kan vrijblijvend binnen lopen.
Voor meer informatie
kunt u kijken op de website
www.hospicezenit.nl of bellen
met 0478 55 14 34.

Hoenderstraat 95e, 5801 CJ Venray • www.hospicezenit.nl

Daling in bestrijdingskosten
eikenprocessierups
De kosten van de bestrijding van de eikenprocessierups zijn in 2019 in Horst aan de Maas gedaald, in tegenstelling tot andere gemeenten. Dat komt onder meer door de voorzorgsmaatregelen die zijn getroffen in het
jaar ervoor.
Met man en macht werd de afgelopen zomer gewerkt aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Het
beestje veroorzaakte veel ergerlijke
jeuk, vooral bij wandelaars, maar ook
bij inwoners die in de buurt kwamen van de rups. De enorme stijging
van de aantal nesten heeft flink geld
gekost bij verschillende gemeenten.
Zo stegen de kosten bij gemeente Peel
en Maas met 50 procent. In Horst aan
de Maas daalden de kosten juist met

ongeveer vijfduizend euro. Dit heeft
onder meer te maken met het zetten
van de zogenaamde feromoonvallen
in het jaar daarvoor.

Investering
Met deze vallen worden vlinders
gelokt die de rupsen op een preventieve manier bestrijden, het zijn de
natuurlijke aartsvijanden. Wel was er
een enorme stijging in bestrijdingskosten in 2018. Dat jaar is er een eenma-

lige investering in de vallen gedaan.
Dit heeft waarschijnlijk preventief
gewerkt, waardoor de kosten in 2019
zijn gedaald. De kosten bedroegen dit
jaar 35.000 euro, waarvan de kosten
van de medewerkerskosten niet zijn
meegerekend. De verwachting van
gemeente Horst aan de Maas is dat
de daling in kosten de komende jaren
doorzet.
Tekst: Niels van Rens
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VERBOUWINGSOPRUIMING!
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

ALLES MOET WEG!

*

ur

KORTINGEN
TOT 70%!

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

College Tour 2.0 in Horst
De ex-Sevenummer en bekend journalist Twan Huys presenteerde op zondag 24 november een speciale
editie van College Tour in de Mèrthal in Horst. Hij interviewde Rowwen Hèze-zanger Jack Poels uit
America. Mensen in het publiek mochten vragen stellen. Dit evenement werd georganiseerd vanuit Horst
aan de Maas 800. / Beeld: Jos Derks

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Politie zoekt
getuigen
aanrijding
Griendtsveen
De politie Horst is op zoek naar
getuigen van een aanrijding die op
zondag 24 november plaatsvond
bij het gemeenschapshuis in
Griendtsveen aan de Lavendellaan.
Tussen 10.40 en 11.50 uur werd een
grijze Citroën C2 aangereden op de
parkeerplaats van het gemeenschapshuis. Deze oproep plaatste politie
Horst op woensdag 27 november op
haar Facebookpagina. De dader heeft
zich nog niet gemeld. Getuigen kunnen zich melden bij de politie.

Dendron kampt
met tekort
aan techniekdocenten
Het Dendron College in Horst kampt
met een tekort in techniekdocenten.
Vanwege ziekte en afscheid van
verschillende personen is de school
genoodzaakt technieklessen in de
onderbouw te laten te vervallen.
Dat meldt Mano Pallandt, teamleider Dendron vmbo 2-4.
De tekort aan docenten heeft in
de basis te maken met het tekort
aan techniekdocenten in Limburg.
Het onderwijs verkeert momenteel
in moeilijke tijden en die problemen
zijn te zien bij het Dendron College.
“Als we een vacature plaatsen, krijgen we daar weinig reacties op”, legt
Pallandt uit. “Elke organisatie heeft te
maken met het wegvallen van medewerkers door bijvoorbeeld ziekte,
pensioen of een carrièreswitch. Als je
dan al een tekort hebt, wordt het
lastig deze op te vangen.” Binnen de
techniekafdelingen van het Dendron
College is het aantal docenten krap.
Vanwege het tekort heeft de school
de beslissing genomen om een aantal lessen in de onderbouw vanaf
week 48 en 50 te laten te vervallen.
“Het was geen makkelijke beslissing”, zegt Pallandt. “De lessen techniek van vmbo-t kunnen dan helaas
niet doorgaan. We hebben gekeken
naar welke lessen prioriteit hebben. PTA (lessen met toetsing, red.)
en examenlessen gaan dan voor.”
Dendron zoekt nu naar een oplossing. “Misschien moeten we klassen
samenvoegen, de lessen worden niet
op een later tijdstip ingehaald. Dat is
inderdaad vervelend, maar ze zijn
niet verplicht richting het examen.”

Geen noodplan
Een echt noodplan is er niet, mochten
nog meer techniekdocenten uitvallen. “Dan is de enige optie om aan
te kloppen bij andere scholen in de
regio, maar dat is ook niet makkelijk.
Zij kampen vast ook met een tekort.
Tot nu toe proberen we alles zo goed
mogelijk op te lossen en we hopen
dat we vervanging vinden.”
Tekst: Niels van Rens

Gefeliciteerd! Graaf ter Horst

Graaf ter Horst
op drempel van opening
De datum die al lang en breed omcirkeld zal staan in de agenda van eigenaren Eric en Richard Janssen en het personeel van Graaf ter Horst is
zondag 1 december. Dan opent de nieuwe zaak in de sfeervolle omgeving van de Kasteelse Bossen immers zijn deuren. “Er moet hier beleving zijn, je
moet je er thuisvoelen.”
Variatie. Dat is waar Graaf ter Horst in uitblinkt.
Er lijkt geen doelgroep te verzinnen die niet bij
de nieuwste aanwinst van Horst aan de Maas
terechtkan. Geen wonder dan ook, dat de slogan
‘Meer dan een restaurant’ luidt. Om te beginnen is er een grand café, vergelijkbaar met het
concept dat in meerdere gelegenheden in Horst
wordt gehanteerd. “Je kunt daar lunchen, avondeten, maar ook naborrelen”, vertelt Eric Janssen.
Wat direct opvalt, is de levensgrote trap aan de
zijkant van het café. “Die heb ik afgekeken van
De Vooruitgang in Eindhoven. Ik vind dat er bij
Graaf ter Horst een stukje beleving moet zijn,
je moet je thuisvoelen. Ons personeel gaat de
speciaalbiertjes boven halen. Dat is het stukje
beleving.” Het café biedt plaats aan zo’n zeventig personen.
Naast het grand café beschikt Graaf ter Horst ook
over een restaurant. “Het grote verschil is dat

je in ons grand café wat gaat drinken of borrelen en een hapje gaat eten en in het restaurant
echt een avond uit gaat eten”, vat Rob Schatorie,
chefkok van Graaf ter Horst, het verschil treffend
samen. “Dat zijn twee verschillende dingen,
maar ik vind wel dat dát de kernwoorden zijn.”
In het restaurant is het mogelijk om een drie- of
viergangendiner te nuttigen. Het restaurant kan
negentig personen huisvesten. Het eten wordt
bereid in de hypermoderne keuken, bedacht
door Schatorie.
Graaf ter Horst gaat echter verder, zo omschrijft
Janssen. “We hebben ook een bierbrouwerij, waar workshops worden gegeven. Joep
(vader), zoon Jeroen Verbruggen en Eric van den
Munckhof gaan daar onder de naam Kameroad
Brouwers bier brouwen. Eigenlijk zijn wij de
eerste kameroad van hen.” Ook voor bedrijfsfeesten, koffietafels, bruiloften en zakelijke

aangelegenheden kan men terecht bij Graaf ter
Horst.

Ik vind dat er bij Graaf ter Horst
een stukje beleving moet zijn,
je moet je thuisvoelen

Eén van de dingen die Graaf ter Horst onderscheidt van de andere gelegenheden in Horst
is de ligging in de bosrijke omgeving bij de
Kasteelse Bossen. Daar kunnen de bezoekers van
Graaf ter Horst ook met mooi weer van genieten.
Als het weer het toestaat, kan er ook gebruik
worden gemaakt van het terras, dat plaats biedt
aan minimaal 250 personen.

Wij feliciteren
Graaf Ter Horst
Zij zorgen voor de sfeer
en lekker eten
en wij voor het klimaat!
T.I.B. van Paridon BV – Boxmeer
T: 0485 - 57 83 83
M: info@paridon-mas.nl
W: www.paridon-mas.nl

Eric en Richard, veel succes met jullie nieuwe avontuur!

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

www.loonbedrijfjenniskens.nl
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Richard & Eric,
Chapeau!
voor deze prestatie
en veel succes
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Het was een mooie uitdaging om betrokken
te mogen zijn bij dit project;
met een geweldig eindresultaat.
Van harte gefeliciteerd en veel succes!
Team van Lipzig
Keizersveld 8 5803 AN Venray ■ Tel. 0478 58 44 17
E-mail info@vanlipzig.nl ■ www.vanlipzig.nl

Graaf ter Horst
h e e l v e e l s uc c e s m e t d e n i e uwe z a a k

Namens team Tielen Horeca
www.tielenhoreca.nl

Bedankt
voor de prettige samenwerking
en heel veel succes!
www.wijnhovenhorst.nl
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Gefeliciteerd!

Creastaal

Graaf ter Horst

ijzersterk in maatwerk

g!
Succes met jullie nieuwe uitdagin
WWW.CREASTAAL.COM

Richard en Eric, van harte gefeliciteerd en heel veel succes gewenst!
John Wijnhoven en medewerkers
Gefeliciteerd
met het
prachtige
resultaat van
Graaf ter Horst.

Wij wensen onze nieuwe buren heel veel succes
met hun nieuwe onderneming!

Wij wensen
jullie
veel succes!

www.stucadoor-brouwers.nl

Scheidsrechtersvereniging
Horst-Venray e.o. feliciteert

Eric en Richard Janssen
van harte met de opening
van “Graaf ter Horst”
Wij wensen jullie als “buurman”
heel veel succes in de toekomst!

Crist Coppens
Namens Coca-Cola European Partners willen wij
de ondernemers van Graaf ter Horst feliciteren met hun
prachtige nieuwe locatie en hen veel succes toewensen!

Eric en Richard,
gefeliciteerd
met de opening
van jullie prachtige
horecagelegenheid
Graaf ter Horst

Wij wensen jullie heel veel succes!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Hartelijk gefeliciteerd met de
opening van jullie nieuwe zaak

Veel succes!

Parkhotelhorst.nl

meer dan een hotel ...

een hotel ...
Parkhotel Horst | Tienrayseweg 2 | 5961 NL Horst | 077 397meer
6000 dan
| info@parkhotelhorst.nl
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Eric en Richard,
van Harte gefeliciteerd

Pilot

met Graaf Ter Horst

Verticale
regentuin
Noordsingel
in Horst

Eric en Richard, van harte gefeliciteerd
heel
succes!
met Graaf
terveel
Horst.
Heel veel succes!

Groothandelsweg 10 | 6515 AJ NIJMEGEN
T +31 (0)24 34 88 220 | E info@bongersdranken.nl

WWW.BONGERSDRANKEN.NL
Brinc Beveiligingssystemen feliciteert
Eric & Richard Janssen
met de opening van Graaf ter Horst!
Veel succes!

Wat zou
de graaf trots
zijn op het
resultaat!

H o o f d st r aat 18
5973NE L o t t u m
T e l : 077- 366 22 2 0
www. b r in cb e ve il i g i n g . n l
in f o @ b r in cb e ve ili g i n g . n l

Van harte
gefeliciteerd!

met jullie opening!

Gef

elic

itee

rd!

S U C C E S !

Gefeliciteerd

www.sociaal-kapitaal.nl

Eric en Richard,
gefeliciteerd met de opening!

Team Boscafe het Maasdal

Tienrayseweg 10b Horst • T: 077 - 397 03 34 • www.restaurantboscafe.nl

Een woongebouw aan de
Noordsingel in Horst krijgt binnenkort een slimme verticale
regentuin. Deze groene, verticale
waterbuffer moet wateroverlast
voorkomen en tegelijkertijd
regenwater opvangen. De regentuin is een pilot van gemeente
Horst aan de Maas, woningcorporatie Wonen Limburg en bedenkers Twan van Hagen en Ruud
Derks.
De verticale regentuin is een idee
van landschapsarchitect en duurzaamheidsspecialist Twan van Hagen
en technicus Ruud Derks. De verticale
regentuin is gekoppeld aan weersvoorspellingprogramma’s. Daardoor
houdt ze in droge tijden extra water
vast en kan ze het in natte periodes juist lozen. Daardoor wordt
het regenwater optimaal gebruikt.
Horst is de eerste plaats waar dit systeem toegepast wordt. Omdat er in
deze omgeving een hoog risico is op
wateroverlast, was Horst geschikt om
het systeem te proberen.

Alle vrijwilligers van kasteel Huys ter Horst feliciteren Eric en Richard
met hun prachtige onderneming Graaf ter Horst!

Rijksweg 27b
5995 NS Kessel

09

#kempencreëert

Input bewoners
De bewoners van het gebouw aan
de Noordsingel zijn geïnformeerd
en hun eerste reacties waren positief. Bij de realisatie van het project
wordt de input van de bewoners ook
meegenomen. Zij bepalen welke
planten tegen de tuin omhoog gaan
groeien. Ze mogen een keuze maken
uit diverse soorten begroeiing, zoals
bloeiende of zelfs eetbare planten. Ook worden ze gevraagd om
mee te denken over hoe de gevel
er, voordat de planten gegroeid zijn,
uit kan komen te zien. Gemeente
Horst aan de Maas en woningcorporatie Wonen Limburg werken ook
mee aan het project. Volgens Wonen
Limburg vraagt de toenemende
problematiek rondom hittestress,
verstening en wateroverlast om vergroening en goed stedelijk waterbeheer.

Samenwerking

Eric en Richard, gefeliciteerd

met de opening van Graaf ter Horst

Handelstraat 5, Horst • T(077) 397 80 00 • www.driessen-horst.nl

IJzersterk
gedaan!
Gefeliciteerd!

Hoogwaardige authentieke en trendy vloeren

heel veel succes!
Arenborgweg 84 Venlo • 06-25080939 • www.deparkethoeve.nl

Bestuurder Wim Hazeu: “Wonen
Limburg zoekt hierbij graag de
samenwerking met experts en
gemeenten. Alleen gezamenlijk
kunnen we deze opgave aan. Hier
in Horst zijn ze daar gelukkig net zo
enthousiast over als wij.” Ook in het
beleid van de gemeente past het project goed. Wethouder Eric Beurskens
geeft aan: “Dit is een mooi voorbeeld
van hoe je de warmte rondom een
gebouw tijdens hoge temperaturen
toch positief kunt beïnvloeden om zo
hittestress te voorkomen. Daarnaast
zorgt het groen voor een positieve
beleving en is het goed tegen fijnstof.” Er wordt ingezet op het voorjaar 2020, maar wanneer de verticale
regentuin daadwerkelijk klaar is, is
onder andere nog afhankelijk van de
vergunningverlening.
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15-vragen aan

Yinte Vermeulen Swolgen
Hoi

Column

Nederlandse
cultuur
Het gaat goed met Nederland.
Bijna iedereen heeft eten op zijn
of haar bord (de meesten zelfs
te veel) en we zitten al lang niet
meer in een crisis zoals die in
2008. Erg veel te klagen valt er
niet. Toch?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Yinte Vermeulen
14
Swolgen
Citaverde College

In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Toen ik de eerste dag naar de middelbare school ging vond ik het best
spannend, want ik wist niet wat er
allemaal zou gaan gebeuren. Dus
toen was ik het meest zenuwachtig
over de situatie.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over je te weten komen?
Over mijn leeftijd. Veel mensen

schatten mij vaak een paar jaar
ouder en dat vind ik soms wel grappig om te horen. Mensen verwachten
dan ook niet dat ik zo oud ben.

Wie kent jou het beste?
Ik denk mijn ouders. Ik vertel hun best
wel veel. Zij voelen het meestal ook
wel aan als er iets bijzonder is. Dus ik
denk dat zij mij wel het beste kennen.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Ik wilde dat ik mij dat zou kunnen
herinneren. Ik lees namelijk bijna
nooit boeken. Mijn vriend heeft
laatst zelfs mijn boek uitgelezen voor
school. Dus geen.

@ hôrsmemes
Elke week geeft @horsmemes zijn visie op Horst aan de Maas

Als je terug in de tijd zou gaan,
wat voor advies zou je jezelf
meegeven?
Dat ik niet zo onzeker over mezelf
moet zijn. Uiteindelijk komt alles
wel op zijn pootjes terecht. Daar
ben ik inmiddels wel achter gekomen. Maar als ik dat mijzelf dat
eerder mee kon geven dan zou dat
wel fijn zijn denk ik.

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Iets met dansen denk ik. Ik vind
het super leuk om te doen. Ik heb
zelf zumba en hiphop gedaan.
En nu doe ik gardedansen.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik denk een bekende zangeres.
Ik zing zelf ook soms, maar helaas
ben ik niet zo goed. Dus het zou
wel vet zijn als ik dan zou kunnen
ruilen met een bekende zangeres.
Want dan kan ik wel goed gaan
zingen.

Welk fictief figuur doet jou
denken aan jezelf?
Misschien wel Ghostbusters,
omdat ik in geesten geloof. Ik probeer soms ook mensen te laten
schrikken, maar helaas lukt mij
dat nooit. En dan laten zij mij dan
weer wel schrikken want hen lukt
het wel, omdat ik altijd heel snel
schrik.

Ben je bijgelovig?
Ja, ik geloof in geesten. Sommige
mensen kijken mij dan raar aan als
ik dat zeg. Het getal 9 heeft voor
mijn gezin een bijzondere betekenis. Ik geloof dat dat getal iets met
verbondenheid te maken heeft.
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Begin dit jaar heeft mijn vader een
openhartoperatie gehad. Ik vond het
idee dat alles zomaar mis kon gaan
heel erg eng. Iets engers dan de
mogelijkheid om één van je ouders
te verliezen kan ik niet bedenken.

Wat ligt er onder jouw bed?
Niks. De vloer onder mijn bed is erg
schoon en er ligt helemaal niks.

Optimist, pessimist of realist?
Ik vind dat optimist het beste bij
mij past. Ik zie namelijk meestal de
positieve kanten van iets in. Zelfs als
er iets negatiefs is of als alles slecht
lijkt te gaan dan kan ik er vaak wel
nog iets positiefs in vinden.

Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Ik zou dan een lieve kleine puppy
willen zijn. Ik hou zelf erg veel van
honden. Dus dat zou ik dan erg leuk
vinden en goed bij mij vinden passen. Wij hebben thuis ook drie honden en daar hebben wij ook een
paar nesten van gehad.

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Iets van Nickelodeon. Dat kijk ik soms
nog. Bijvoorbeeld als ik ziek ben of
als er niks anders op tv is. Dan kijk ik
wel iets op Nickelodeon, maar anders
kijk ik het eigenlijk nooit.

Welke emoticon gebruik je het
meest?
Het rode hartje gebruik ik het meest.
Deze stuur ik best wel vaak naar
mensen.
Tekst: Jélena Bours
Beeld: Jos Derks

Dacht het niet. Een onzinnig onderwerp waar mensen zich enorm
kwaad over kunnen maken is het
openbaar vervoer. Na een grote
storing durf ik niet op Twitter te
kijken. De woede die bij mensen
naar boven komt door een trein
die te laat komt is bijna niet voor
te stellen. Er zijn veel effectievere en civielere manieren om je
ontevredenheid te melden dan via
een boze tweet. Een ander en misschien wel het onzinprobleem van
de afgelopen jaren: de zwartenpietendiscussie. Moet Piet zwart,
wit of misschien wel geel zijn?
Wederom is het voor mij ondenkbaar hoe je zo boos kan worden over zo’n triviaal probleem.
Mij persoonlijk maakt het niet uit
welke kleur de pieten hebben.
Wel denk ik dat het goed is om
als maatschappij een roetveeg- of
andere soort piet te kiezen, die
niet verwijst naar het Nederlandse
slavernijverleden. Als we mensen, die zich niet prettig voelen bij
Zwarte Piet, hier een gunst mee
kunnen doen, vind ik dat prima.
Kinderen maakt het helemaal niet
uit. Als ze geloven dat een man al
ruim 1800 jaar in leven is, zal het
vast niet moeilijk zijn te geloven
dat de pieten van kleur zijn veranderd. Zolang er maar genoeg
cadeautjes zijn. Mensen die beweren dat Piet zwart wordt door de
schoorsteen en de associatie met
het koloniale verleden ontkennen, vinden het vast heel normaal
dat mensen, door de schoorsteen,
naast een donkere kleur, ook rode
lippen en gouden oorbellen krijgen. Het argument: “Traditie moet
traditie blijven en het hoort bij
onze cultuur” hebben deze mensen zelf ontkracht. Want weet je
wat traditie is? De stoomboot van
Sinterklaas. Waar was die? Die was
er niet. Weet je wie daartegen ging
demonstreren? Niemand. Is de
stoomboot soms minder traditie
dan Zwarte Piet? Hoe goed het ook
gaat. Hoeveel welvaart we ook
kennen. We blijven zeuren. Dat is
pas Nederlandse cultuur.
Teun
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Even voorstellen: Dorien Stals
Overal zijn verhalen te vinden. Ga het internet op of duik een boek in, je vindt allerlei verhalen Maar niet alle
verhalen liggen voor het oprapen. Daarom laten we vanaf nu vier columnisten aan het woord die wat vertellen over hun dagelijkse beroep. Deze week Dorien Stals, directieadviseur en docent-ontwikkelaar bij het
Dendron College in Horst.
Dorien werkt al flink wat jaren in het
onderwijs en binnen deze tijd is er
nogal wat verandert. Zo is de combinatie studie en praktijk dichter bij elkaar

gekomen. Onder andere over deze
ontwikkelingen, waar Dorien in gespecialiseerd is, wil ze dieper op ingaan in
haar columns. “Je ziet heel veel onder-

wijsontwikkelingen”, zegt de docentontwikkelaar. “Jaren geleden kwam
loopbaanleren op en daar zijn we nu
veel mee bezig.”

Praktijkgericht werken vindt Dorien heel
belangrijk. “Ik hou ervan als leerlingen
niet alleen in de boeken duiken. Het is
van belang dat ze bijvoorbeeld in groepen werken of buiten de boeken om.”
Ze omschrijft zichzelf als actief persoon die het beste voor de leerling over
heeft. Met enthousiasme laat ze de leerling slagen en dat is ook haar kracht.

Binnenkijken bij...

Eva Posthuma de Boer naar Lieve Hemel
Eva Posthuma de Boer, bekend theater-producent, columnist en schrijfster, komt op zondag 1 december naar
Gasterie Lieve Hemel in Sevenum. Daar gaat ze koken uit haar boek, Eva’s Keukenkast, samen met Henk van
Gasterie Lieve Hemel.
In haar tweede boek leert Posthuma
de Boer de lezer koken met lokale

producten. Dit noemt ze het nieuwe
koken: pienter en verspillingsvrij. In

ënt drie recepten opgetekend die ze
graag maakt. Ze zal na de kookworkshop voor geïnteresseerden haar kookboek signeren.

het boek staan 25 van haar favoriete
gerechten verzameld en per ingredi-

Gratis informatiemiddag voor kinderen

Vuurwerk! Veiligheid voorop!
Naast goed vuurwerk met spectaculaire effecten staat veiligheid bij Welkoop hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk om samen met
de autoriteiten veiligheid extra aandacht te geven. Daarom organiseren wij op woensdagmiddag 18 december een gratis informatiemiddag
voor kinderen: Veilig omgaan met vuurwerk. Geef je op in de winkel.

Hierbij alvast enige tips: maak
nooit zelf vuurwerk. Dit is illegaal
en levensgevaarlijk. Het vuurwerk
kan op het verkeerde moment
ontploffen. Koop alleen
legaal vuurwerk bij officiële

Lees eerst de gebruiksaanwijzing
voordat je vuurwerk
afsteekt. Gebruik de juiste
veiligheidsartikelen zoals een
aansteeklont, vuurwerkbril en
een lanceerstandaard. Draag altijd
een vuurwerkbril, ook als je zelf
geen vuurwerk aansteekt.
Steek vuurwerk alleen buiten af.
Draag geen brandbare kleding
zoals nylon of polyester.
Steek vuurwerk per stuk af. Houd
vuurwerk nooit in de hand. Zet het
stevig vast met een vuurwerkklem
of een lanceerstandaard voor

pijlen (verplicht vanaf 2018).
Ga niet in de wind staan. Blijf op
veilige afstand, 8 tot 15 meter.
Houd vuurwerk buiten het bereik
van kinderen onder de twaalf jaar.
Steek alleen vuurwerk af met een
aansteeklont.

En natuurlijk: vuurwerk is top
maar ruim wel even je rommel op.

Door: Leon Elbers,
Welkoop Sevenum

Steek vuurwerk dat niet is
afgegaan nooit opnieuw aan,
maak het onschadelijk door
het nat te maken en voer het
af als klein chemisch afval.
Vuurwerk afsteken mag tussen
31 december 18.00 uur en
1 januari 02.00 uur.
Willen we de komende jaren nog
van de traditie van het vuurwerk
kunnen genieten, zorg dan voor zo
min mogelijk overlast en houd je
aan de regels.

London, Paris,
Milan, Horst…
nou, nou!
Elke dag passeer ik vanuit
Weert op weg naar mijn werk
bij het Dendron College ter
hoogte van de Lorbaan een
bord met de tekst: London,
Paris, Milan, Horst. De eerste
keer dat het bord mijn aandacht trok, schoot ik hardop in
de lach.

Oh, zit dat zo!

verkooppunten op 28, 30 of 31
december. Bewaar je vuurwerk
altijd op een droge koele plaats.
Doe vuurwerk nooit in je broekof jaszak, maar in een tas.

Column

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

Slank en strak 2020 in,
zonder chirurgische ingreep?
Begin dan NU!
Wij bieden een ruime keuze behandelingen aan voor een natuurlijke look
van gezicht en lichaam.

Doel: huidverbetering, bodycontour
herstellen, verbetering van de
stofwisseling en bloedcirculatie.

Uitgelicht: LPG® Endermologie 100%
natuurlijke, pijnvrije stimulatietechniek, waarbij de lichaamseigen cellen
worden geactiveerd.

Toepasbaar bij: cellulite, vastzittende
vetophopingen, verouderde en/of
verslapte huid

Duur: 5 weken met een frequentie
van 2x per week.

Gratis intake voor een behandelplan
voor jou op maat!

Je moet maar durven met ruim
42.000 inwoners. Statistisch
gezien zijn er nog wel wat verschillen te bedenken tussen die
wereldsteden en Horst. Maar hoe
vaker ik het bord passeer, hoe
meer ik het waardeer. Het bord
moedigt aan tot groot denken,
zonder bij voorbaat al te blokkeren of te struikelen over je eigen
ondergang als een echte calimero.
Op school proberen we onze
leerlingen een groeimindset bij
te brengen. Daar steken we met
zijn allen veel tijd en energie
in. Wat je nog niet bent, kun je
immers nog altijd worden. Door te
leren, fouten te maken, op je bek
te gaan, te oefenen en opnieuw
te proberen. Doorzetten en door
een focus te leggen. Je mag bij
ons alles oefenen. Je bent al
iemand, maar je bent nog niet af.
Hoger reiken dan waar je nu staat,
verder gaan vanaf het punt waar
je op dit moment bent. Eigenlijk
symboliseert het bord voor mij
nu die dagelijkse uitdaging die
we in het onderwijs met elkaar
aangaan: jonge mensen laten
groeien. Hen helpen hun eigen
kwaliteiten en die van anderen te
ontdekken en te ontwikkelen.
Met Horst en omgeving als stabiele thuisbasis kun je boven
jezelf uitstijgen en die steden
gaan veroveren, als dat je ambitie
is. Nu Dendron aan zijn 25e jaar
bezig is, kijken we met zijn allen
bewust even om. Onze leerlingen
bevinden zich overal ter wereld.
Ze werken met primaten in Afrika,
ontpoppen zich als oranje leeuwin, of zijn marketing officer in
China. We staan er niet zo vaak bij
stil, maar het is in dat licht bezien
terecht dat Horst in dat rijtje staat.
Go! Go! Go! Horstenaren, droom,
werk hard en verover de wereld
vanuit Horst aan de Maas.

bel of app 06 20 41 45 01 | Cosmedisch Centrum Horst | Industriestraat 15
Dorien Stals
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Gefeliciteerd! NGB

Ondernemersprijs 2019

Cor Kuijpers, Marcel Kuijpers,
Gertjan Vullings en Martin Houben
Nieuw Gemengd Bedrijf wint ondernemersprijs 2019

‘De prijs betekent
enorm veel voor ons’

Van Esseveldt
Loomans

Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) uit Grubbenvorst heeft donderdagavond 21 november de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas gewonnen. Documentairemaker Ruud Lenssen won de prijs voor beste jonge ondernemer. De uitreiking vond plaats in een uitverkochte Mérthal in Horst.
De ondernemersprijs stond dit jaar in het teken van het
thema mens & dier. Presentator Donatello Piras begeleidde het publiek op een interactieve manier door
de avond, onder andere door een quiz en het publiek
de mogelijkheid te geven om vragen te stellen. Het
absolute hoogtepunt was de uitreiking van de winnaar van de ondernemersprijs. Een onafhankelijke jury
bepaalde dat NGB de winnaar werd. Naast NGB was ook
Stal Thijssen van paardenhandelaar Leon Thijssen en
Varketing Group genomineerd. Het laatste bedrijf is een
coöperatie dat bestaat uit vijf varkenshouders.
NGB is een samenwerkingsverband van afzonderlijke familiebedrijven uit verschillende sectoren.
Pluimveehouders Marcel en Cor Kuijpers werken samen
met varkenshouders Martin Houben en Gert-Jan Vullings.
Op de Witveldweg in Grubbenvorst staat een gloednieuw gebouw waar nu plek is voor 250.000 van de
uiteindelijk één miljoen vleeskuikens. Een kilometer
verderop zijn nieuwe varkensstallen gerealiseerd. Die
locatie moet op termijn plek bieden voor zo’n 20.000
vleesvarkens, 10.000 biggen en 2.500 zeugen. Een van
de innovaties is dat dieren geslacht worden op locatie,
waardoor transport overbodig gemaakt wordt en dieren
minder stress ervaren worden. Daarnaast wordt door de

nieuwe technologie de uitstoot geminimaliseerd.
Marcel Kuijpers liet in een reactie weten dat het winnen
van de prijs veel voor het bedrijf betekent. “We hebben
met de overtuiging dat we een goed plan hadden altijd
gezocht naar maatschappelijk draagvlak. Dat nu deze
prijs vanuit de Horster gemeenschap komt, betekent
voor ons enorm veel. Ik denk dat we, ook door de lange
aanloop van het project (het duurde zo’n 15 jaar voordat
de bedrijven gerealiseerd zijn), een interessant verhaal
hebben geschreven.” De kracht van NGB zit volgens
Kuijpers met name in het plezier dat ze hebben in het
samen ondernemen. “Daardoor is de innovatiekracht en
daadkracht bij ons zo groot”, stelt hij.

Gefeliciteerd86B
met-jullie
Ysselsteynseweg
5813overwinning!
BM Ysselsteyn
info@esseveldt.nl - www.esseveldt.nl
Ysselsteynseweg 86B - 5813 BM Ysselsteyn
info@esseveldt.nl - www.esseveldt.nl

Wij feliciteren Houbensteyn BV en
Kuijpers Kip BV met het winnen
van de Ondernemersprijs 2019

In de categorie jonge ondernemer waren Claire de Wart
van GEMBER in Horst, Tim Neven en Tim Bergsma van
TIM! in Sevenum en documentairemaker Ruud Lenssen
genomineerd. Zij presenteerde zich met een pitch aan
het publiek dat uiteindelijk Ruud Lenssen als winnaar
aanwees. Lenssen won een cheque van 1.000 euro die
hij mag besteden voor zijn eigen onderneming.

Tekst: Robert Hesen

Hartelijk gefeliciteerd
met de ondernemersprijs!

PROFICIAT TROTS!

NGB van harte
gefeliciteerd!
WWW.MJTECH.NL

w48

Van Esseveldt & Loomans Transport B.V. - Voorste He
Tel. +31(0)478 - 69 20
11kroon
- Fax.op+31(0)478
- 69 11 48 - Inter
Een
jullie ondernemerschap
IBAN NL 74 RABOen
0115
3613 08 - SWIFT RABONL2U - K
doorzettingsvermogen.
Erkende R&O Wasplaats - Ysselsteynseweg 86B - 5813 B

feliciteert het (AVC) van toepa
Op al onze werkzaamheden zijnFarmConsult
de Algemene Vervoerscondities
Nieuw Gemend Bedrijf met de
Ondernemersprijs 2019!
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Gefeliciteerd!
Martin, Cor,
Marcel en Gertjan
Hartelijk Gefeliciteerd
met jullie welverdiende
Ondernemersprijs!
Namens directie en
medewerkers Nijsen/Granico

RUUDLENSSEN
D

O

C

U
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E
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T

A

I

R

E

S

Veulenseweg 20
5814 AC Veulen
www.nijsen-granico.nl

Ideco Energieadvies
feliciteert
NGB met het

Jonge Ondernemer 2019

Ruud Lenssen

winnen van de
Ondernemersprijs

T: 0493 – 529 422
info@ideco-energie.nl
www.ideco-energie.nl

Horst aan de
Maas 2019!
Antoon Koster
Het Communicatiehuis
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
077 303 18 10
www.aaka.nl

Wij feliciteren NGB met de ondernemersprijs 2019!

Van harte
gefeliciteerd
met jullie
overwinning!
WWW.ADVEEDIERENARTSEN.NL

Ruud, van harte gefeliciteerd
met deze mooie prijs!

www.dichterbij.nl

Ruud, gefeliciteerd!

#kempencreëert

Gefeliciteerd met jullie overwinning!
RUUD,

VAN HARTE GEFELICITEERD,
NAMENS TIM SEVENUM

Cor, Gertjan, Marcel en Martin,
gefeliciteerd!
#kempencreëert

We feliciteren Nieuw Gemengd
Bedrijf met het winnen van de
Ondernemersprijs Horst aan de
Maas 2019!

www.vencomaticgroup.com

www.timsevenum.nl

INTER CONTINENTAL
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Geplukt

Pieter van Logten Broekhuizenvorst
Velen zullen hem kennen als horecaduizendpoot bij onder meer recreatiepark Kasteel Ooijen in Broekhuizenvorst. Ook crosst hij erop los in de
Hotrod klasse met zijn team Longhorn Racing Team. Deze week wordt de prille abraham Pieter van Logten uit Broekhuizenvorst geplukt.

Een aantal maanden later overleed
hij. “Een moeilijke periode brak aan
voor ons. Met een goede kennis deed
ik later een drankje en hij had nog
een cadeau voor me staan. Die moest
ik maar een keer ophalen. Hij ging
naar Japan en ik kwam bij zijn thuis
in Brabant langs om te kijken wat hij
voor mij had. Iets verderop in een
garage stond daar een auto verscholen onder een stoffige doek. Ik haalde
het weg, je zult het niet geloven: een
zwarte limousine met rode vlammen.
Daar krijg je toch kippenvel van, misschien bestaat toeval dan toch niet.”

Longhorn Racing

“Het zou zomaar kunnen zijn dat
ik een aantal keer even wat moet
regelen”, zegt Pieter wanneer hij
met een bakje koffie komt aanlopen. “Hier bij de receptie zal ik toch
mijn klanten moeten helpen bij het
recreatiepark.” Het valt mee, een
enkele postbezorger en een vrouw
die diezelfde post komt ophalen
‘verstoren’ het gesprek. “Ja, ik heb
wel een druk leventje”, zegt Pieter.
“Je bent altijd wel bezig, maar ik
ben niets anders gewend.”

Frietje
De geboren Tilburger is namelijk
opgegroeid in een horecagezin.
“Dat betekent altijd werken. Alleen
de woensdagmiddagen waren vrij.
Dan gingen we met ons gezin er
ook op uit. Pretparken, wandelingen, een frietje pakken in België
en andere leuke dingen werden
ondernomen; daar ben ik mijn
ouders ook nog steeds dankbaar

voor.” Daarnaast werkte Pieter in de
verschillende horecazaken die zijn
ouders hebben gehad. “In de weekenden hielp ik samen met mijn jongere
zus hen met allerlei zaken. We hebben zaken gehad in Brabant, maar zijn
uiteindelijk hier in Limburg terechtgekomen.”

Horecabloed
En wel in Grubbenvorst. “Daar begon
ik samen met mijn zus onze eerste
onderneming: Hotel Breidenbach waar
later Rib en Steakhouse The Longhorn
bijkwam.” Snel daarna opende ook
het tweede steakhouse in Oirschot
in 1994. “We hebben beide genoten van de hotelschool en hadden
natuurlijk heel wat horecabloed door
onze aderen stromen.” Pieter merkte
dat hij het al snel in de vingers had.
Samen met zijn vrouw Saskia runde
hij het steakhouse. “Ik was al wat één
en ander gewend door te werken bij
mijn ouders, dus dat scheelde wel.”

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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In 2004 verhuisde hij zijn zaak naar
Broekhuizenvorst waar nu recreatiepark Kasteel Ooijen zich huisvest.

meer aan de klanten kon schenken,
dan gaat dat toch voor.”

Metamorfose

Zwarte limousine

Biljartkampioen
In de tijd dat Pieter werkte voor zijn
ouders, vond hij een verborgen talent:
biljarten. “In de cafés speelde ik wel
eens biljart. Na een tijdje viel iemands
oog op mijn talent. Hij vroeg of hij
wat kennis aan mij kon bijbrengen op
gebied van biljarten. Daar had ik wel
oren naar. Op mijn veertiende, 3 jaar
later, werd ik Nederlands Kampioen
in mijn klasse. Niet veel later speelde
ik op Eredivisieniveau door heel
Nederland en ook soms in het buitenland.” Maar Pieter moest kiezen:
biljarten of de horeca. “Geen gemakkelijke keuze, maar ik moest gewoon
voor horeca kiezen. Het biljarten was
zo tijdrovend, dat ik geen aandacht

Een andere hobby die Pieter graag
uitoefent doet hij op het asfalt.
Samen met het Longhorn Racing
Team scheurt hij erop los. “Dat was
ook een hobby van Josh. Omdat hij
het niet heeft kunnen afmaken, ben
ik een beetje uit eer hierin gerold.
Samen met een goede vriend van
me, Erik Roeffen uit Grubbenvorst,
en andere bekenden racen we heel
Nederland af in de Hotrod klasse.
Je krijgt er een geweldige kick van.
Met een speciale truck reizen we dan
het land door met in de trailer onze
wagens.”

Een moeilijke tijd brak aan voor Pieter,
zijn vrouw Saskia en hun dochter
Michelle (21). Zoon Josh overleed op
10-jarige leeftijd. “Zo onverwachts,
hij had een bacteriële infectie in zijn
bloed en toen ging het heel snel.
We benoemen hem altijd, want hij
hoort voor altijd gewoon bij ons
gezin.” Want Josh heeft een speciaal
plekje in het hart van Pieter. “Hij was
altijd zo enthousiast. Ik weet nog
goed dat we een keer over de snelweg reden. Hij wees naar een limousine. ‘Papa? Als je ooit een auto koopt,
koop dan een limousine. Daar kun je
dan groot je bedrijfsnaam opzetten.
Dat is pas goede reclame. Maar dan
wel een zwarte met rode vlammen.”

Hard werken doet Pieter nog steeds.
Hij nam na het steakhouse in
Broekhuizenvorst het recreatiepark
Kasteel Ooijen over. “Je bent eigenlijk
de hele dag in de weer. Elf jaar lang
zijn we bezig geweest om onze plannen in het gebied Ooijen te realiseren.
Dat heeft wel even geduurd. We kijken
uit naar de metamorfose en uitbreiding van ons recreatiepark. Afgelopen
zomer hebben we dan eindelijk een
handtekening gezet onder de papieren
en gaan we aan de slag. Een nieuwe
periode in mijn leven, één waar ik
echt enorm naar uitkijk.”

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Jos Derks

WIL JE OOK

JOUW
MENING
GEVEN OVER WAT

Keuleman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

ER SPEELT IN ONZE
GEMEENTE?

www.blinkzonwering.nl

MELD JE DAN NU AAN!

WWW.TIPHORSTAANDEMAAS.NL

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

Vanaf januari 2020 starten wij met de volgende

Oplossing vorige week:

cursussen voor beginners:
Duits • Frans • Bridge
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Heeft u belangstelling?
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Dan verwijzen wij u voor verdere informatie en aanmelding naar onze website
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WWW.HOBBYGILDE.NL
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Vanaf vrijdag 29 november

Afhaalpunten
kalendergidsen 2020
Ieder jaar brengen wij een gemeentegids en een gemeentekalender uit. Dat doen we ook
weer in 2020. De gemeentegids is digitaal als e-book te bekijken op https://lokaaltotaal.nl/
gidsen/horst-aan-de-maas/. De vermeldingen van verenigingen en instellingen zijn na te

Géén etensresten!

Overlast van
ongedierte in
bladkorven
We ontvangen meldingen van overlast

zoeken op https://lokaaltotaal.nl/horst-aande-maas.

door muizen en ratten in en rondom een
bladkorf. Enkele tips:
• Gooi niets eetbaars zoals fruit, etensresten, dierenvoer, etc. in de bladkorf.
• Zorg dat het rondom de bladkorf
opgeruimd blijft. Dan zorgen wij dat de
bladkorf netjes geledigd wordt.
• Houdt u dieren? Geef ze nooit meer
voedsel dan ze binnen korte tijd opeten.
Zorg dat er geen resten achterblijven.
• Voorkom dat muizen en ratten onder
of in de hokken van uw dieren kunnen
komen.
• De gemeente voert zelf geen bestrijding
uit. Ervaart u wel overlast bij u thuis
of op uw bedrijf? Dan is dit uw eigen
verantwoordelijkheid. Wij kunnen u
natuurlijk wel adviseren!
Pak het samen aan!
Uit onderzoek binnen ons inwonerpanel blijkt

Horst Openbare Werken, Americaanseweg 43

Het is belangrijk dat u de muizen en rat-

dat er ook nog een ruime minderheid van onze

Griendtsveen Herberg de Morgenstond, St.

ten zoveel mogelijk samen met omwonen-

inwoners is die prijs stelt op een papieren

Barbarastraat 35

den bestrijdt. Dit levert de beste mogelijk-

versie. Om hen tegemoet te komen en ervoor

Hegelsom Zaal Debije, Past. Debijestraat 6

heden op om de overlast effectief tegen

te zorgen dat deze informatie ook beschikbaar

Melderslo MFC de Zwingel, Beemdweg 4

te gaan.

is voor mensen die niet bekend zijn met/op de

Meterik MFC ‘De Meulewiek’, St. Jansstraat 2a

digitale snelweg, laten wij de uitgever papieren

Broekhuizen WZV Naesenhof, Naesenhof 21

versies op meerdere uitgiftepunten (minimaal

Broekhuizenvorst Eetcafé-Zaal ’t Dorp,

1 per dorp) leggen. Daar kunnen inwoners die

Broekhuizerweg 4

dat willen een exemplaar van de gemeentegids

Lottum De Smetenhof, Horsterdijk 1

en/of -kalender afhalen. Hieronder treft u de lijst

Grubbenvorst MFC ’t Haeren, Irenestraat 20b

van uitgiftepunten aan:

Grubbenvorst Zorgcentrum La Providence,
Ursulinenweide 5

Meerlo - Griendtsveen

Wijziging verkooppunt
tariefzakken en/of bigbags

Lijst afhaalpunten

Sevenum Sporthal De Kruisweide, Markt 28

De kalendergidsen zijn tot uiterlijk 31 januari

Sevenum Verzorgingshuis Sevenheym,

2020 verkrijgbaar bij alle afhaalpunten. Daarna

Maasbreeseweg 8

verkoopactiviteiten over van Peters Textiel, Hoofdstraat 62, 5864 BH Meerlo, voor wat

alleen nog verkrijgbaar in het gemeentehuis.

Kronenberg De Torrekoel, Meerweg 11

betreft de tariefzakken en bags voor steenpuin en bouw- en sloopafval.

• Per 1 december aanstaande neemt Elektro Kusters, Hoofdstraat 39, 5864 BC Meerlo de

Meerlo ’t Brugeind, De Leeuwerik 33
America Gemeenschapshuis Aan de Brug,

Swolgen Café-Zaal Wilhelmina,

Pastoor Jeukenstraat 10

Mgr. Aertsstraat 16

Horst Gemeentehuis Horst a/d Maas, Wilhel-

Tienray Jan Linders Tienray, Boerenovenweg 3

minaplein 6
Horst Zwembad De Berkel, Kranestraat 14

Houdt u rekening met de openingstijden van de

Horst Bibliotheek Horst, Librije 60

locatie.

• Per 1 december worden alleen tariefzakken verkocht in Herberg de Morgenstond,
Sint Barbarastraat 35, 5766 PC Griendtsveen.

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Gemeente stopt
(tijdelijk) met WhatsApp

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

America
Gerard Smuldersstraat 1

Spoorweg 32 (evenwijdig aan
de Hoebertweg)

Melderslo
Massenweg 15

Hofweg 11

Kogelstraat, bij nr. 1

Blaktweg 20

Vanaf 1 december kunt u ons helaas geen appje meer sturen.

Broekhuizen

Horst

Meterik

Nederlandse gemeenten mogen deze gratis berichtservice

de Weem 6

Schoolstraat ongenummerd

Speulhofsbaan 24c

namelijk niet meer gebruiken voor dienstverlening.

Grubbenvorst

Herziening structuurvisie

Bergsteeg 1

Dit heeft WhatsApp kortgeleden besloten.

Leliestraat 8
burg. van

2019

St. Jansstraat, achter de kerk

Kasteellaan 2

Sevenum

Americaanseweg 43

Zadelmakerstraat 19

Het is op dit moment nog onduidelijk of

Contact met de gemeente

gemeenten over een tijdje wel mogen appen

Veel zaken kunt u direct aanvragen of rege-

Narcissenstraat 5

Venrayseweg 128a

’t Vondere 1

via WhatsApp Business. Als dat moge-

len via onze website. Natuurlijk kunt u ons

Venloseweg 27

Lottum

Vertrokken naar onbekende

lijk wordt, dan onderzoeken we eerst de

bereiken per telefoon, e-mail, brief en social

Horsterweg 57a-c

Losbaan 44

klantvriendelijkheid daarvan. We blijven de

media. Of loop even binnen. Voor de meeste

Hegelsom

Meerlo

Nachtegaallaan 4a Melderslo

ontwikkelingen op de voet volgen.

aanvragen heeft u een afspraak nodig.

St. Jorisweg 70

Hogenbos 14

Ringovenhof 9 Tienray

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

Leentstraat 44

gemeente@horstaandemaas.nl

bestemming

077 - 477 97 77
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D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Gewoon SAAMen doen?

U heeft het ongetwijfeld de afgelopen weken al in de krant gelezen of
op Omroep Horst aan de Maas gezien: de fusie tussen voetbalvereniging America en RKSV Meterik moet een plek krijgen. De samenwerking tussen de twee clubs is van origine een prachtige vorm van een
inwonersinitiatief. Twee clubs slaan de handen in elkaar onder de
naam SAAM (Sport Accommodatie America Meterik) en gaat aan de
slag om een locatie te vinden waar inwoners van beide dorpen kunnen
sporten.
Helaas kon de oorspronkelijk
geplande locatie van een gezamenlijk, nieuw sportpark niet doorgaan
en moesten alle partijen samen

SP Horst aan de Maas

op zoek naar een andere locatie.
Na lang zoeken, kwam het college twee weken geleden met een
voorstel: het huidige sportpark van

het failliet van de leefbaarheid in de
dorpen die verder weg liggen.
Deze vragen hebben wij in de raad
gesteld. Gelukkig zijn we als raad
aan zet om een definitieve keuze
te maken. Daarbij zullen wij leefbaarheid als een zeer belangrijk
criterium beschouwen in de locatiekeuze.

Jim Weijs

Prestigeprojecten – stop ermee!

De jaarlijkse bespreking van de begroting voor het jaar 2020 vond dinsdag 12 november plaats. De SP hield
die begroting kritisch onder de loep en ging in op de plannen voor allerlei prestigeprojecten. Daarnaast
deden we voorstellen voor verlaging van het aantal wethouders, betere oplossingen voor de kosten van de
jeugdzorg en eerlijkere heffing van de gemeentebelasting.
Wat betreft de prestigeobjecten
merkt de SP op dat het college erg
ambitieus is qua plannen die gepresenteerd worden, zeker als je naar
de huidige krappe financiële situatie van de gemeente kijkt. Er worden enkele investeringen uitgesteld
maar geen rigoureuze keuzes

Meterik. Dit tot onvrede van veel
Americanen.
Deze week werd dit besproken in de
raad. Er werden, terecht, veel vragen gesteld. Want we zijn als raad
toch zo trots op burgerinitiatieven?
Waarom laten we nu één deel van
het initiatief in de kou staan? En hoe
zit het met de leefbaarheid van de
dorpen die verder weg liggen van
Horst? Het argument van het college
dat sporters “toch al naar Horst trekken om te gaan sporten” betekent

gemaakt. Dit betekent ‘opschuiven
naar de toekomst zodat we er nu
geen last van hebben’. De SP had
liever gezien dat er gekeken wordt
naar de haalbaarheid.
De investeringen in het Gasthoês en
een nieuw zwembad in Afslag10 zijn
niet uit te leggen aan de burgers.

Het nieuwe dak van ’t Gasthoês
kost zes ton. Hoe kan het dat het
College van B&W zoiets niet aan
ziet komen? De verplaatsing van
het zwembad naar Afslag10 is aanvechtbaar, zeker als het college
alleen kan zeggen dat die verplaatsing nu eenmaal afgesproken is in

het collegeprogramma. De uitgaven
lijken eenmalig, maar door kostenoverschrijdingen, exploitaties en
subsidies blijven dit twee gigantische kostenposten die de komende
jaren op de begroting blijven drukken. Het zou dan ook logisch zijn in
deze situatie om het zwembad en
sporthal de Berkel te handhaven
op de huidige locatie. Voor wat het
Gasthoês betreft, pleit de SP voor
een soberdere uitvoering, zodat de
kosten niet buitenproportioneel blij-

ven stijgen. Volgens het College van
B&W zou zij al versoberingsmaatregelen hebben toegepast. Maar de
verplaatsing van zwembad en sporthal blijven op de agenda staan.
Volgens ons is er veel geld te besparen dat gebruikt kan worden ten
gunste van uitgaven voor jeugdzorg
en het laag houden van de belastingen.
Bart Cox, raadslid

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.

NIEUW!

Wij zoeken een collega om ons

logistieke team
te versterken!
voor 38 uur per week
Interesse?
Mail een korte motivatie en je CV naar
personeelszaken@bakkerijbroekmans.nl
of bel naar 077-3079899

GEZONDHEIDS
CENTRUM HORST
Kom ook
naar onze

OPEN DAG

De lekkerste bakker bij u in de buurt

op zaterdag
14 december
van 14.00 - 17.00 uur

ACTIE

gscan
nek- eopnderu
Gratis che
open dag,
r ophalen
Kom een vou
de koffie staat klaar.

Kranestraat 33, 5961 GX Horst
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Kasteelbeelderij

Het is bijna zover dat er officieel een nieuwe parel in onze mooie
gemeente toegevoegd mag worden, en wel op zondag 1 december.
De veelbesproken Kasteelboerderij wordt dan officieel geopend met de
prachtige naam Graaf ter Horst.
Nee, ik ga geen reclame maken dat
iedereen daar moet gaan eten, bierproeven, feesten, vergaderen of wat
dan ook. Het gaat over de, in sommige ogen, te lage waardebepaling
van de Kasteelboerderij, waar destijds veel ophef over was en waar
grote woorden over zijn uitgespro-

PvdA Horst aan de Maas

ken. Waarde van iets wordt bepaald
door de waarde die je er mee kunt
creëren. Als je beredeneert, dat als
een aankoopbedrag en investering
voor de ondernemer niet terugverdiend kan worden, dan gaat het
gewoon niet gebeuren. De ondernemer heeft aan de voorkant geen

enkele zekerheid of hij zijn geld
terug kan verdienen. Terug naar
de parel.
Zo trots als je nu langs Graaf ter
Horst rijdt, wat daar is gebeurd.
Het is een compliment waard hoe
de Kasteelboerderij vormgegeven is
en met welk kwaliteitsniveau. In al
haar glorie is de Kasteelboerderij
op een eigentijdse wijze hersteld
en er komt een functie in die recht
doet aan de Kasteelse bossen en de
ambitie die Afslag10 heeft met dat

gebied. Door lef, ambitie, publiek
en privaat ondernemerschap is deze
parel uitgegroeid tot een diamant.
Juist door dat lef, krijg je deze kwaliteit ervoor terug. Kasteelbeelderij,
simpeler kan ik het niet maken.

Alex Janssen, raadslid

Zeker zijn van een mooie toekomst

Op dinsdag 12 november heeft de raad de begroting 2020 vastgesteld.
De PvdA heeft accenten gelegd. Zo moeten we aan de slag met het
meten van effecten in de jeugdzorg. Helpen we jongeren ook echt beter
vooruit? De PAS-problematiek zorgt er ook in onze gemeente voor dat
projecten stilliggen. Er moeten oplossingen komen om onze natuur
met veel minder stikstof te belasten.
Wij zijn voorstander van een
gemeentelijk energiebedrijf.
Alleen dan hebben we regie op de
energietransitie, kunnen we het
echt samen doen en plukken we zelf
de vruchten. Mogen we eigenlijk wel

VVD Horst aan de Maas
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trots zijn op ons afvalsysteem als
mogelijk ook ons afval in India op
straat wordt gesorteerd? Wij willen
toe naar een keten van duurzame
verwerking van afval dichtbij huis.
Alleen dan kunnen we een trotse

koploper zijn en blijven. We zijn
het vreemd genoeg normaal gaan
vinden dat we in dit welvarende
land 170 voedselbanken hebben.
Wij willen een voedselbank vrije
gemeente worden. Dat kan door te
kijken naar andere mogelijkheden
voor onze inwoners die er nu afhankelijk van zijn. Tot slot hebben we
aandacht gevraagd voor het opknappen van oude wijken en het beter
spreiden van huurwoningen. Ook in
onze gemeente zijn er straten waar

buren elkaar niet meer verstaan,
letterlijk en figuurlijk. Daar gaan we
mee aan de slag. Door te zorgen dat
ook arbeidsmigranten Nederlands
leren. Door te werken aan meedoen.
Zeker zijn van een mooie toekomst
voor iedereen. Dat is waar wij voor
staan. Ook in 2020.

Supermoderne vleesfabrieken met nauwelijks nog uitstoot van stank, fijnstof
en ammoniak. De bewoners ter plekke
waren fel tegen de bouw, bang voor
overlast maar ook voor hun uitzicht wat
door deze grote gebouwen grotendeels
weg was. Natuurlijk viel hier wat van
te zeggen. Immers, iedereen die overlast ondervindt van nieuwe bebouwing
wordt hier meestal niet vrolijk van.
De doelstelling was echter de overlast
in te dammen. Destijds werd gekozen
voor modernisering en dus schaalver-

groting, geconcentreerd op de LOG’s.
Zelfs Hans Heijnen, scheidend directeur van de Milieufederatie Limburg,
concludeert in De Limburger dat het
NGB te prefereren is boven oude stallen
in de buurt van natuurgebieden. Ook
de bouw van Thoriumcentrales (kerncentrales) verdient volgens hem de
voorkeur boven zonneweides en windmolens. Voortschrijdend inzicht dus.
Gewoon. Doen.

Richard van der Weegen

Voortschrijdend inzicht

In de politiek moet je vaak beslissingen nemen die een grote impact
hebben op de leefomgeving. Of dit nu huizenbouw is, het laten aanleggen
van een industrieterrein, of zorgen voor wegen en fietspaden. Al deze
activiteiten hebben een impact op de leefomgeving.
Een twintigtal jaar geleden kwamen
er steeds meer problemen met de
veeteelt die dicht tegen de dorpskernen gelegen waren. Met name
stankoverlast was één van de boosdoeners. Er werd destijds besloten tot het
aanwijzen van Landbouw Ontwikkel
Gebieden (LOG’s). De bedoeling was

het sluiten en slopen van veeteeltbedrijven op plaatsen waar deze overlast
veroorzaakten. En deze vervolgens naar
de LOG’s verplaatsen en voorzien van
de nieuwste technieken zodat de uitstoot (en dus de overlast) beperkt zou
blijven. Eén van de voorbeelden zijn
de NGB-bedrijven aan de Witveldweg.

Twan Hoeijmakers

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.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie-Balans & Hormonale Balans
Pijnklachten en Ontsteking aan o.a.:
Rug / Nek / Schouder / Ledematen

& kunststof kozijnen

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl

Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
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• INBOUWAPPARATUUR • AANRECHTBLADEN
Vrijkenstraat
3 Roggel
- 0475-520489
Vrijkenstraat
3 Roggel
- 0475-520489
Vrijkenstraat
3 Roggel - 0475-520489
www.acpkeukenrenovaties.nl
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FOLIE
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KEUKENKASTJES?
UW
KEUKENKASTJES?
UW KEUKENKASTJES?
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN HET OP!

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

In pot,
Met kluit
Gezaagd
In pot geteeld

Vanaf
n
0
3 ovember
dagelijks open

✓ Snel
✓ Snel
✓ Snel
✓ Betaalbaar
van 08.00 tot
✓ Betaalbaar
20.00 uur
✓ Betaalbaar
(recht en vast in pot)
✓ Effectief
Effectief
✓
Effectief
✓✓
✓ Effectief
- Vanaf 25 cm tot 300 cm
Effectief
✓ Effectief
✓ Duurzaam
Duurzaam
✓
Duurzaam
✓✓
✓ Duurzaam
Duurzaam
Kerstbomenkwekerij
✓ Duurzaam
Leon en Annet Coenders
advies
✓ Vrijblijvend
advies
✓ Vrijblijvend
✓ Vrijblijvend advies
Witveldweg 30, Grubbenvorst
077 - 366 22 36

info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl

info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nlwww.facebook.com/coenders.kerstbomen
info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl
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Poll

eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Racisme in amateurvoetbal is serieus probleem
De wedstrijd FC Den Bosch tegen Excelsior werd op zondag 17 november stilgelegd vanwege racistische spreekkoren op de tribune. Daarop
volgde een week vol statements waarbij spelers en trainers, maar ook bewindslieden en bestuurders, zich uitspraken tegen racisme. Ook bij een
amateurvoetbalwedstrijd van SV Venray ging het fout. De vraag is of we spreken van een incident of van een structureel voorkomend probleem
in het amateurvoetbal.
De spreekkoren in Den Bosch waren gericht tegen
de Nederlands-Guinese Ahmad Mendes Moreira,
speler van Excelsior. Het duel werd daarop door
de scheidsrechter stilgelegd. Bij de wedstrijd van
het eerste team van SV Venray tegen Wilhelmina
‘08 uit Weert op zondag 3 november waren de
spreekkoren gericht tegen een donkere speler
van Weert, die daardoor zichtbaar aangedaan
was. Het zijn voorbeelden waaruit blijkt dat racisme in het amateurvoetbal een serieus probleem is. Daarnaast is het natuurlijk zo dat het
hier zichtbaar is, omdat de wedstrijden worden

gestaakt. De kans is groot dat er vaak wordt doorgespeeld en het dus niet in de publiciteit komt. Anno
2019 zou je mogen verwachten dat het maken van
racistische opmerkingen ver achter ons ligt, iedere
opmerking is er dus één te veel en moet als een serieus probleem worden gezien.
Aan de andere kant, zonder de incidenten te bagatelliseren, kan de vraag worden opgeworpen of er
in het amateurvoetbal week in week uit racistische
spreekkoren langs het veld te horen zijn. Het incident
in Den Bosch heeft in de media enorm veel aandacht
gekregen. Ook over het incident in Venray is het no-

dige geschreven. Maar als één persoon, zoals in Venray, iets roept dan is dat niet representatief voor het
hele amateurvoetbal. Daarnaast lijkt het op dit moment alsof we in een racistisch land leven, maar incidenten die hier gebeuren staan niet in vergelijking
met wat in Oost-Europa op tribunes gebeurt. Ook zijn
er nauwelijks cijfers bekend van de omvang van het
racisme-probleem in het amateurvoetbal. Wellicht
zijn het gewoon een paar gekken die het amateurvoetbalpubliek een racistisch stempel geven.
Racisme in amateurvoetbal is een serieus probleem,
wat vindt u?

Bespreking poll week 47

Media geven te veel aandacht aan de zwartepietendiscussie
Het is inmiddels bijna een traditie geworden: de zwartepietendiscussie.
De blaadjes vallen amper uit de bomen of de
voor- en tegenstanders van Sints trouwe vriend
buitelen over elkaar heen. In elk krant die je
openslaat of talkshow die je opzet voert Zwarte
Piet de boventoon. Het lijkt ook wel alsof de discussie steeds verder verhardt. En alles wat maar
met de zwartepietendiscussie te maken heeft,

krijgt media-aandacht. Een meerderheid van de
stemmers, 94 procent, vindt dat de media te veel
aandacht geven aan alles wat met zwarte piet te
maken heeft. Als zij wat meer terughoudend zouden zijn in hun berichtgeving, want vaak gaat het
beide partijen om aandacht, dan zou de discussie
misschien helemaal niet zo groot zijn. Op Facebook

reageert Mark Janssen: “Door de media lijkt er veel
verdeeldheid te zijn, terwijl dat best meevalt.” Anderen vinden dat nieuws tenslotte nieuws is en als
nieuwsmedium wil je jouw kijker/lezer zo goed mogelijk informeren over wat er speelt in het land als
het gaat om Sinterklaas en zijn pieten.

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

St. Jansstraat
5 5
St. Jansstraat
5964
AA Meterik
5964
AA Meterik
Tel: Tel:
077 077-3526885
- 230 00 15

Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Essentiële oliën
Bloesemremedies
Schüssler celzouten
OPENINGSTIJDEN

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00

BEKRO Horst
Installatietechniek

www.bekro.nl

Riolering

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

Noordsingel 35 Horst T 077 398 18 27
n

Janssen Distribution Services BV is uitgegroeid
tot een servicecenter voor een wereldwijde
klantenkring. Naast logistieke activiteiten worden
er ook diensten geleverd op het gebied van
assemblage en customerservice. Het team van
350 medewerkers reageert snel op markt- en
klantbehoeften. Er worden continue nieuwe
diensten ontwikkeld waarbij gebruik wordt
gemaakt van de moderne technologie.
Wij zijn op zoek naar:

Installateur/
Chauffeur

(m/v)

met technische affiniteit voor A-merken

Klanten waarderen onze gedrevenheid en
betrokken persoonlijke houding en dat is precies
waarom je bij ons zou willen werken. Je bent veel
onderweg. Soms alleen en soms met een collega.
Je brengt meestal apparaten weg en vaak sluit je
deze ook aan op locatie. Daarbij heb je contact

Wil je meer weten?

met de mensen op die locatie. Je wordt
opgeleid voor de technische handelingen te
kunnen uitvoeren en je krijgt adviezen voor
de communicatie. Daarnaast is er voldoende
ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

De functie

Distributie van goederen waarbij ook vaak
op locatie wordt geïnstalleerd.
Technische kennis en handig zijn is hiervoor
een vereiste.

Wat vragen wij?

• Rijbewijs B of C met code 95 en ervaring
met distributiewerkzaamheden.
• Servicegerichte instelling,
probleemoplossend vermogen
en affiniteit met technische en/of
installatiewerkzaamheden.
• Representatief, goede communicatieve
vaardigheden en beheersing Duitse taal.
• Bereidheid tot het regelmatig volgen van
technische cursussen.
• Woonachtig in de omgeving van Venlo.
• Werkzaamheden worden in principe in
dagritten uitgevoerd, echter gezien het feit
dat regelmatig op projectbasis gewerkt
wordt dient bereidheid tot overnachting.

inloopavond

Kom dan naar de inloopavond op dinsdag 3 december van 19.00 tot 20.00 uur
in het Parkhotel Horst, Tienrayseweg 2 in Horst.

Marieke ment...

Column

#deleven
Kent u ‘m nog? ‘De dag die je
wist dat zou komen’. Deze,
ietwat kromme, Nederlandse
zin stond in het Koningslied,
aangeboden door het
Nederlandse volk aan onze
koning. Een waar staaltje
dichterlijke vrijheid zullen we
maar zeggen. Maar er is nu een
slogan die deze overtreft:
#deleven.
Ik zag hem voorbij komen in een
tv-spotje van een nieuwe zorgverzekeraar. Ze hebben er zelfs
een variant op #delevengenieter. Even dacht ik dat ik het verkeerd had gezien. Helaas niet.
Maar dit kan ik echt niet toestaan.
Het woord leven is onzijdig en
daarom: het leven. De levensgenieter (met extra ‘s’ dus), die bestaat
weer wel. “Wist je dat het lidwoord
‘het’ heel moeilijk is voor mensen
die Nederlands moeten leren?”,
merkte een collega op. Onzin, als
ik het verschil weet tussen ‘derdie-das’, dan is ‘de’ en ‘het’ echt
niet moeilijk. Maar wacht, het blijkt
een geval van generatie/muziekkloof te zijn. ‘De leven’ was een
jaar of zeven geleden een hit van
een Nederlandse rapper en blijkt
dus een vorm van een straattaal
te zijn. Ik noem het gewoon een
grammaticale fout. Zelfs voor een
Limburgse (de of het carnaval,
need I say more?) klinkt ‘de leven’
toch wel echt verkeerd in de oren.
Als je, zoals ik, dagelijks met taal
te maken hebt, vallen taalslordigheden, kromme zinnen of andere
tenenkrommende fouten, je nu
eenmaal op. Een hun of hen die
verkeerd wordt gebruikt wil ik nog
wel door de vingers zien. Bij ‘me
moeder’ wordt het al kritiek. Maar
‘de leven’? Dat is gewoon moedwillig verkeerd Nederlands taalgebruik. Taal is aan verandering
onderhevig. Sommige mensen
pleiten er zelfs voor dat we schrijven zoals we praten. Maar ‘daar
wort ik dus niet goet van’. Denk
alleen aan de verschillende manieren waarop woorden worden uitgesproken. De een zegt ‘meisje’ en
wat verder over de rivieren wordt
het ‘maisje’. Moeten we dat allemaal door elkaar aan gebruiken?
Ik weet het: leven en laten leven.
Maar dan wel graag het leven in
dit geval.

Mailen kan ook via personeelszaken@janssen1877.com; Newtonweg10, 5928 PN Venlo
Marieke
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Adver torial

Peter Wĳnands

Snel herstel na robotoperatie
Het is nog maar een paar maanden geleden dat een kennis tegen Peter Wĳnands zei: ‘Peet, je bent nu 71, als ik jou was zou ik je prostaat eens laten checken.’ Peter, geboren en getogen in America, is niet iemand die zomaar alle adviezen opvolgt, maar bĳ deze dacht
hĳ: baat het niet, dan schaadt het niet. En dat bleek een goede zet.
Bij prostaat-onderzoek wordt in eerste instantie naar de PSA-waarden in het bloed gekeken. PSA is een eiwit in het bloed. In het
geval van prostaatkanker kan deze waarde
verhoogd zijn, maar hier kunnen ook goedaardige oorzaken aan ten grondslag liggen.
Peter hoorde van de huisarts dat bij hem een
PSA-waarde van 18 was gemeten, veel te

hoog, een directe indicatie voor prostaatkanker.
Peter: ‘Het gekke is dat ik nooit iets heb gevoeld,
ik voelde me kiplekker. Mijn grote passie is
muziek, de trompet is mijn lust en mijn leven.
Al veertig jaar heb ik m’n eigen muziekmakerij
Mekkeluk zat. Als trompettist speel je vanuit je
buik, daar zet je druk op. Ik heb daarbij nooit last
gehad van m’n prostaat of wat dan ook. Dus ja,

het is wel even schrikken als je dit dan hoort.
Je komt in de medische molen terecht.’
Een paar weken later werden er in Venray bij
VieCuri zes biopsieën gedaan: met een dunne
naald halen ze dan weefsel uit de prostaat.
De PSA-waarde was bij Peter inmiddels opgelopen tot 22, nog meer reden voor snelle actie.
De diagnose prostaatkanker was toen al
gesteld.

Robotoperatie
Daarna volgde een MRI-scan in het Roermondse
Laurentius ziekenhuis en een PET-scan in
Venlo bij VieCuri. Deze wees uit dat er gelukkig geen sprake was van uitzaaiingen.
Half september volgde een operatie in het
Prostaatkankercentrum Zuid, locatie Zuyderland
in Heerlen, waarmee VieCuri en Laurentius
samenwerken op het gebied van prostaatkanker. Peter: ‘Dat gaat met behulp van een robot,
volgens de modernste inzichten. Ze kunnen
dan heel precies al het kwaadaardige weefsel weghalen. Ik was onder narcose en heb er
niets van meegekregen, maar het is allemaal
goed verlopen. De prostaat is bij mij geheel
verwijderd, blaas en plasbuis zijn nu direct met
elkaar verbonden. De zenuwen konden gelukkig
blijven zitten. Drie dagen later mocht ik al naar
huis. Ik moet me nu heel gedeisd houden. Twee
maanden lang mag ik geen trompet spelen, dat
is nogal wat. Ook fietsen of dingen tillen is niet
aan de orde. Maar wat moet, dat moet.’
Peter is zeer te spreken over de begeleiding tijdens en na de ingreep: ‘Ik kan daar alleen maar
heel positief over zijn. Ook over de samenwerking tussen de diverse ziekenhuizen.’ Heb je
geen last van bijverschijnselen? Peter: ‘Af en toe
een beetje bloed in de urine, maar dat is normaal na zo’n operatie. Alles functioneert verder
normaal, ik doe netjes oefeningen die m’n bekken versterken. Al met al mag ik behoorlijk in
mijn handen knijpen.’

Marc de Jong, uroloog:

‘Het Prostaatkankercentrum Zuid biedt
hoogwaardige, toekomstbestendige zorg’
Sinds augustus 2019 is het Prostaatkankercentrum Zuid operationeel. Vĳf ziekenhuizen in Zuid-Nederland hebben de handen
ineengeslagen om samen de best mogelĳke zorg te bieden aan prostaatkankerpatiënten. Onderzoek naar prostaatkanker en behandeling met bestraling en of medicatie worden verricht binnen VieCuri. Prostaatoperaties vinden, indien noodzakelĳk, plaats in het
Zuyderland ziekenhuis in Heerlen, met inzet van robottechnologie.
Uroloog Marc de Jong van VieCuri verricht deze operaties in Heerlen één dag
per twee weken. Hij is enthousiast over de
nieuwe werkwijze en de samenwerking:
‘Dankzij de robot kunnen we heel nauwkeurig de prostaat weghalen. Omdat we
met driedimensionale technieken werken,
wordt de schade aan omliggend weefsel tot
een minimum beperkt en blijven zenuw-

bundels beter intact. Zo kunnen we incontinentie- en erectieproblemen beter voorkomen. Er is
ook sprake van weinig bloedverlies en patiënten knappen snel op. In de meeste gevallen
zijn ze na twee dagen weer thuis. De robot is
een fantastisch mooi hulpmiddel, al zijn het nog
steeds mensenhanden die hem bedienen.
Uiteindelijk is het de kruisbestuiving van kennis
en ervaring die tot betere resultaten leidt.’

Marjo de Bruin,
oncologieverpleegkundige Urologie

Nuttig en
dankbaar werk
Marjo de Bruin werkt al dertig jaar bĳ
VieCuri, waarvan de laatste tien jaar
als oncologieverpleegkundige op de
polikliniek Urologie. De twee hoofdtaken in haar werk zĳn het vervolg op
de slecht nieuwsgesprekken die met
patiënten worden gevoerd en de
voorbereiding op operaties aan blaas
en prostaat. Om deze reden is Marjo
ook betrokken bĳ het Prostaatkankercentrum Zuid.

Wat houdt het vervolg op die slecht nieuwsgesprekken in? Marjo: ‘Mensen willen graag
even op adem komen na zo’n gesprek.
Het gaat allemaal heel snel, je krijgt enorm
veel informatie die je nauwelijks kunt verwerken. Wij spreken het dan nog eens rustig
met ze door en gaan ook in op de vraag: hoe
nu verder? Heel nuttig en dankbaar werk.
Verder bereiden we de patiënten voor op de
ingrepen die hen te wachten staan en verlenen nazorg. Iedere patiënt heeft daarbij
steeds dezelfde oncologieverpleegkundige,
dat is persoonlijk en werkt efficiënt. Vóór de
ingreep verrichten we diverse onderzoeken,
nemen alle aspecten van de operatie met de
patiënt door, en na afloop van de verwijdering van een prostaat begeleiden we bij het
herstel na de operatie, eventueel urineverlies, etc. Best wel delicate zaken, het is fijn
als je elkaar dan inmiddels een beetje kent.’
Over het nieuwe Prostaatkankercentrum
Zuid dat net is gestart is Marjo enthousiast:
‘Door het werken met een operatierobot
verblijven patiënten niet langer dan drie
dagen in het Zuyderland ziekenhuis in
Heerlen. Daar vinden alle ingrepen plaats.
De voor- en nazorg blijft hier. Dat is ook
meteen het belangrijkste verschil.’

Teksten: Frank Heijster
Beelden: Hans van der Beele

Prostaatkankercentrum Zuid
De samenwerking in het Prostaatkankercentrum Zuid versterkt die kennis en ervaring.
Specialisten en verpleegkundigen van de ziekenhuizen Zuyderland (Heerlen, Geleen/
Sittard), VieCuri (Venlo, Venray), Laurentius (Roermond), Elkerliek (Helmond) en het
Maastrichtse MUMC werken hierin nauw samen om prostaatkanker zo effectief mogelijk
te bestrijden door het bieden van hoogwaardige, toekomstbestendige zorg. Marc de Jong:
‘Door de ingrepen op één locatie te centraliseren, bundelen we daar veel expertise. De vooren nazorg wordt geboden vanuit het ziekenhuis bij de patiënt in de buurt, zo blijft er nauwe
binding.’ Kijk voor meer informatie op www.prostaatkankercentrumzuid.nl.

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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GFC’33 wint met ruime cijfers
De voetbalheren van GFC’33 uit Grubbenvorst speelden op zondag 24 november tegen BVV’27 uit
Blitterswijck. Het werd een wedstrijd vol met goals, want ze wonnen met maar liefst 7-0.

Volleybal

Set Up verliest
in Eindhoven
Het eerste damesteam van volleybalclub Set Up uit Meerlo speelde
zaterdag 23 november in Eindhoven tegen het tweede damesteam
van Hajraa. Hoewel Hajraa een paar plekken lager op de ranglijst
stond, verloor VC Set Up met 3-1.
Het begin van de eerste ging gelijk
op. Hajraa had een sterk blok,
waardoor VC Set Up moeilijk kon
scoren. Hierdoor keek de ploeg al
snel tegen een achterstand aan die
niet meer ingehaald kon worden.
De eerste set ging met 25-15 verloren. In de tweede set kwam VC Set
Up beter in haar spel, wat resulteerde in een 18-25 setwinst.
In de derde set keerde het spelbeeld van de eerste set terug.
VC Set Up keek al snel tegen een

achterstand van 6-0 aan. De set
werd met 25-11 verloren. De vierde
set ging in het begin gelijk op.
Hajraa maakte de kansen echter wel af, waardoor ze op een
voorsprong van 18-12 kwam. Die
achterstand kon niet meer goed
gemaakt worden waardoor de laatste set met 25-18 verloren ging. De
3-1 nederlaag was daarmee een
feit.
Tekst: Volleybalclub Set Up

Tegen Hovoc
in 90 minuten tot zeven doelpunten,
waar niemand verbaasd was geweest
als er dubbele cijfers op het scorebord hadden gestaan. Doelpunten
waren van Bas van Beckhoven (2x),

Na een moeilijke start van de competitie lijkt GFC’33 de zaak weer op de
rails te hebben. BVV had weinig in te
brengen en de Grubbenvorstenaren
waren heer en meester. Dat leidde

Thei Breukers (2x), Jur Scheres, Sebas
Theelen en Willem van den Aarssen.

Trivia verliest derby
Volleybalclub Trivia heeft zaterdag 23 november de derby tegen
Hovoc dames 2 verloren. VC Trivia gaf in het thuisduel een 2-0
voorsprong uit handen en verloor uiteindelijk met 2-3.

Tekst: voetbalvereniging GFC’33

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

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

SALE
1 item 30%
2 items 40%
3 items 50%
In december zijn wij iedere zondag open
van 12.00-17.00 uur.

In de eerste set werd meteen duidelijk dat het een gelijkwaardige
strijd zou worden. Beide teams
begonnen fel en overtuigend aan
de wedstrijd. Hovoc nam het heft
in handen en hield de voorsprong
lang vast. VC Trivia wist echter alle
setpoints weg te werken en wist
de set uiteindelijk met 27-25 te
winnen.
In de tweede set nam Hovoc
opnieuw de leiding, maar gedurende de set nam VC Trivia het
over. Het spel van Hovoc werd
ontregeld en dat wisten ze vast
te houden tot het einde van de
set: 25-22. In de derde set stond
Hovoc op en het spel van VC Trivia
verslapte. Sterke services zorgden

ervoor dat Hovoc het spel van VC
Trivia wist te ontregelen. De set
werd met 19-25 verloren. In de
vierde set gaf VC Trivia weinig
weerstand, waardoor de set met
11-25 verloren werd. Een vijfde
set moest de beslissing brengen.
Ook in deze set moest VC Trivia
het onderspit delven. De set ging
met 7-15 naar Hovoc waardoor de
nederlaag een feit was. Na een
aantal nederlagen op rij treedt
VC Trivia komend weekend aan
tegen het tweede damesteam van
Livoc uit Liessel.

Tekst: Volleybalvereniging Trivia

Tot laatste minuut

Sporting ST wint in
spannende wedstrijd
Na de 3-1 winst op SVHH 1 waren de voetbalmannen van Sporting
uit Tienray en Swolgen gedreven om deze lijn door te trekken in de
wedstrijd tegen VVV’03 die vorige wedstrijd pas hun eerste punt
wisten binnen te slepen dit seizoen. Deze wedstrijd werd gespeeld
op zondag 24 november en werd 2-1 voor Sporting.
Beide teams begonnen fel aan de
wedstrijd en scheidsrechter had het
daarom ook druk met zijn fluitje.
Na 42 minuten kwam er eindelijk
een beetje actie in wedstrijd door
een overtreding op Jimmie Janssen
in het strafschopgebied. Tim van
Rijswick eiste de penalty op. Hij
schoot hem strak in hoek, 1-0
Sporting.

doel. Na de 2-0 begon VVV’03 meer
kansen te krijgen en dit leidde in
de 72e minuut tot een ongelukkige corner en maakte Sven Mooren
2-1. Zo werd het nog tot de laatste
minuut spannend maar de thuisploeg zorgde ervoor dat de punten
thuis bleven. Zo heeft Sporting zich
klaar gestoomd voor de belangrijke
wedstrijd tegen Olympia Boys 1 volgende week op sportpark Ommel.

Spannend

* alleen geldig op artikelen met een sale label.
* niet geldig i.c.m andere acties.

De tweede helft begon Sporting
sterk en na 5 minuten leidde dit tot
een hoekschop, met kop en schouders sprong Jimmie Janssen boven
iedereen uit en knikte de bal in het

Tekst: voetbalvereniging
Sporting ST
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Zenuwslopende laatste minuten

Meterik verliest van Oostrum

Melderslo wint nipt van
De Peelkorf

De heren van voetbalverenigingen Meterik en Oostrum speelden op zondag 24 november een wedstrijd op
sportpark De Vonckel in Meterik. Meterik verloor deze wedstrijd met 1-2.

De korfbalsters van SV Melderslo speelden op zondag 24 november
hun eerste zaalwedstrijd tegen De Peelkorf uit Ysselsteyn.
De hoofdklassewedstrijd werd gespeeld in sporthal De Wetteling in
Venray. De wedstrijd eindigde in een 10-11 overwinning voor SV
Melderslo.
SV Melderslo begon slapjes aan de
wedstrijd. Waar De Peelkorf vanaf
de eerste seconde fel was, speelde
SV Melderslo wat voorzichtig en
onzeker. Dat was zichtbaar in de
stand, binnen tien minuten keek de
uitploeg al tegen een 3-0 achterstand aan. Na een time-out was
SV Melderslo wakker. Zowel verdedigend als aanvallend stond het
team nu goed en als collectief te
korfballen.
De stand werd gelijkgetrokken en
niet veel later ging SV Melderslo
ook over De Peelkorf heen. Bij rust
stond er een stand van 4-7 op het
scorebord.
Na rust werd ook de 4-8 snel
gemaakt. In de fase die volgde,

lukte het SV Melderslo goed om de
voorsprong te behouden. Bij een
stand van 6-10 zakte het wat in.
Vooral scorend lukte het niet meer
en De Peelkorf wist terug te komen
tot 9-10. In de slotfase lukte het
SV Melderslo om het gat weer te
vergroten tot twee doelpunten,
maar van lange duur was dat niet.
De Peelkorf scoorde al gauw weer
de aansluitingstreffer, waarna
een aantal zenuwslopende laatste minuten volgden. Het lukte de
ploeg uit Ysselsteyn echter niet
meer om de gelijkmaker te scoren,
waardoor het SV Melderslo was dat
met de punten naar huis ging.
Tekst: SV Melderslo

Meterik begon heel sterk aan de wedstrijd en Rens Aerts schoot vanuit kansrijke positie voorlangs. Piet Steeghs
profiteerde vervolgens van een mislukte pass van een Oostrum-speler en
schoot beheerst de 1-0 in de lange
hoek. Oostrum trok het spelbeeld mede
dankzij het vele balverlies en niet sterk
verdedigen van de groen-witten naar
zich toe. Keeper Luuk Haenen voorkwam met prima reddingen de gelijkmaker. Meterik bleef gevaarlijk en
via een uitstekende counter leek Piet
Steeghs de 2-0 te scoren maar zijn inzet

ging voorlangs. Vlak voor rust kreeg
Oostrum loon naar werken en scoorde
Joep Cornelissen de verdiende 1-1.

Terugdringen
Na de thee loerde Oostrum op de counter en trok de regie steeds meer naar
zich toe. Rens Aerts had Meterik echter na een uur weer op voorsprong
kunnen zetten, maar de uitstekende
keeper Hoogland pareerde de inzet.
Wes Willemsen van Oostrum liet vervolgens zien hoe je wel moet scoren, hij
knalde een voorzet snoeihard binnen.

Na de 1-2 wisselde trainer Jan van Ooijen
een tweetal spelers en vervolgens drong
Meterik de tegenstander steeds verder
terug. Bart Houben leek na een fraaie
actie de zeer verdiende gelijkmaker
te scoren maar zijn inzet, die menige
groen-wit supporter in de kruising zag
vliegen, ging er rakelings langs. Het slotakkoord was ook voor Meterik maar een
inzet van Rens Aerts ging langs de verkeerde kant van de paal.
Tekst: voetbalvereniging
RKSV Meterik

Te Koop

KERSTBOMEN

Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten
met kluit, in pot of gezaagd
kerstgroen gratis
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 18.00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.00 uur
zondag 10.00 tot 16.00 uur
U kunt bij ons pinnen!

M. Direks Boom- en
Plantenkwekerij

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

www.boomkwekerijdireks.nl

Schilder- en Onderhoudswerken BV
Vestigingen in Sevenum, Helmond en Gemert

Vestiging Sevenum
Van Vlattenstraat 169
5975 SE Sevenum

T 077 467 23 25
E info@dstotaal.nl
W www.dstotaal.nl

Ideaal machinebouw en constructie werd in 1932 opgericht als smederij in Horst door
Christiaan Coenders. In de loop der jaren ontwikkelde Ideaal zich tot een volwaardig
machinebouw en constructiebedrijf welke diverse (gepatenteerde) ergonomische systemen
ontwerpt en vervaardigt voor de land- en tuinbouw welke wereldwijd worden afzet.
Recent is het bedrijf door het management overgenomen en zijn wij per 1 januari 2020
op zoek naar een gedreven

Electrical Engineer (40 uur)
welke mede vorm geeft aan de verdere uitbouw en ontwikkeling van Ideaal.
In de 2e helft van 2020 verhuist Ideaal naar haar nieuwe locatie Expeditiestraat 21 te Horst.

Leden judoclub Lottum
winnen medailles
Judoclub Lottum had in het weekend van zaterdag 16 en zondag
17 november zeven judoca’s die actief waren op de Limburgse
Kampioenschappen. Maud Wolsing werd Limburgs kampioen.
Guusje Maaskant en Bas Klopman wonnen beiden een zilveren
medaille. Guusje Klopman verdiende een bronzen medaille.
Siem Maaskant en Noor Klopman gingen zonder medaille naar
huis. Pleun Wolsing had pech en moest de mat zonder medaille
verlaten. De vereniging laat weten zeer tevreden te zijn over de
prestaties. / Tekst en beeld: Judoclub Lottum

Wij vragen:
• opleidingsniveau mbo+, richting
Elektrotechniek;
• ervaring met besturingstechniek;
• minimaal vijf jaar relevante ervaring in het
genoemde takenpakket;
• rijbewijs B;
• goede kennis van Office 365
(Outlook, Word, Excel);
• je bent een teamplayer maar daarnaast
een zelfstarter;
• goede mondelinge en schriftelijke
vaardigheden in Engels en Duits is een pre;

• je bent pro-actief, ondernemend, servicegericht
en je beschikt over goede communicatieve en
sociale vaardigheden;
• reisbereidheid ca. 10%.
Wij bieden:
• een uitdagende job binnen een sterk groeiend
zelfstandig Ideaal;
• veel ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke
ontwikkeling;
• prettige werksfeer binnen een jong en hecht
team;
• salariëring is in overeenstemming met de
zwaarte van de functie;
• een goede balans tussen werk en privé met
25 vakantiedagen en 13 adv-dagen gebaseerd
op een 40-urige werkweek;
• goede arbeidsvoorwaarden conform de
CAO Metaalbewerkingsbedrijf.
Geïnteresseerd?
Stuur dan je cv met motivatie naar:
pascal@ideaal.eu t.a.v. Pascal Maes
Mocht je nog verdere vragen hebben dan
kun je contact opnemen met Pascal Maes
tel.: 077 - 398 12 56.

Venloseweg 24, 5961 JD Horst, 077 398 12 56

Meer informatie over Ideaal kun je vinden op www.ideaal.eu

acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• zelfstandig aansluiten en monteren van
elektropanelen/machines volgens schema;
• het testen en inbedrijfstellen van een
afgewerkte machine;
• het oplossen van storingen en onderhoud aan
de machines (soms ook op locatie bij de klant);
• het analyseren en diagnosticeren van storingen,
ook via telefoon en e-mail, wereldwijd;
• waar nodig je collega’s meehelpen met
(mechanische) montage;
• beheren van de voorraad en het versturen van
spare parts;
• het opstellen van de benodigde documenten
ten behoeve van werkvoorbereiding, productie
en serviceafdeling waaronder handboeken,
spare-parts, CE documenten en gebruikershandleidingen;
• bijdragen aan ontwikkeling binnen de
engineersafdeling, zoals het opzetten van
standaardisaties, procedures en innovatie.
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Medailleregen

HZPC doet goede zaken in
Winterkampioenschappen
Het tweede deel van de Regionale Winterkampioenschappen zwemmen werden op zaterdag 23 en zondag
24 november gehouden in Maastricht. HZPC Horst heeft goed gepresteerd en behaalden 32 gouden, 48 zilveren en 32 bronzen medailles.
ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Sevenum rondom Sevenheym € 8,00
Sevenum rondom Steeg € 11,00

bedragen per week

Horst rondom Pastoorsveld € 13,00

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

Hiermee kwam HZPC op een derde
plek in het medailleklassement.
Limburgs kampioenen van dit weekend waren: Lars Hagens, Koen Koster,
Cas Verstegen, Matthew Finney, Meike
van de Ree, Judith van Meijel, Luna de
Vries en Serafina Vlijt.
Overige medailles werden behaald
door Tijn van Kuijk, Jesse Jacobs,
Sjors Lemmers, Björn Piket, Danee
Vestegen, Isis van Kuijk, Isa Curvers,
Imke van den Hoef, Floor Weijmans.

Ook vielen diverse estafette-teams in
de prijzen.

Persoonlijk records
Diegenen die geen individuele
medaille wonnen, gingen naar huis
met dikke persoonlijke records. Benthe
van de Ree zwom een persoonlijk record (pr) op de 200 rugslag en
50 vrijeslag, Jente Sikes zwom een
pr op de 50 vrijeslag en 200 vrijeslag, Naomi Brouwers behaalde een

pr op de 200 vrijeslag, Anna van
Kuijk verbeterde zich op de 50 vrijeslag, 100 vlinderslag, 50 schoolslag,
200 vrijeslag en 200 wisselslag en
Sophie Albers zwom pr’s op de 50
vrijeslag, 200 vrijeslag en 50 schoolslag en ook Marlijn Zwart ging naar
huis met een pr op de 50 schoolslag.

Tekst: zwemvereniging HZPC

Wittenhorst houdt drie punten thuis
De vrouwen van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst namen het op zondag 24 november op tegen de gedeelde
nummer 3 V.V. Schaesberg. De wedstrijd werd thuis in Horst gespeeld en eindigde in 1-0.
Tijdens de eerste helft werd de wedstrijd grotendeels afgespeeld op
het middenveld. Beide teams wisten enkele kansen te creëren, maar
voor rust werd niet gescoord. Na rust
begonnen de gasten uit Landgraaf
sterk aan de tweede helft. Toch waren
het de oranjezwarten die de score
openden na ruim een uur voetballen.
Carin Vissers speelde de bal op Maud
Vermazeren. Vermazeren controleerde
de bal op de borst en schoot daarna
de bal feilloos binnen: 1-0.

Gat geslagen
Met nog een kwartier te spelen ging
Schaesberg aanvallender voetballen,
maar wist niet door de solide verdediging heen te dringen. Met nog een
paar minuten te spelen maakte Jolein
Vergeldt haar debuut voor het vaandelteam uit Horst. Door deze belangrijke
overwinning was een gat geslagen
tussen de top en het middenveld in
de competitie. Wittenhorst staat nu
gedeeld tweede en heeft een voorsprong van 7 punten op de nummer 6.

Volgende week speelt Wittenhorst
tegen de koploper in de tweede klasse
G: ZSV. De ploeg uit Deurne-Zeilberg
staat 4 punten voor. De laatste ontmoeting was in ons voordeel, maar het
belooft een lastige wedstrijd te worden.

Tekst: voetbalvereniging
RKsv Wittenhorst

Altior te serk

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

Oxalis begint zaalcompetitie met
nederlaag
In de Kruisweide in Sevenum stond zondag 24 november de eerste wedstrijd van de zaalcompetitie op het
programma. Het eerste damesteam van korfbalvereniging Oxalis ontving Altior. Beide teams komen uit in de
overgangsklasse. De wedstrijd eindigde in een 7-14 overwinning voor Altior.
Altior wist de wedstrijd al snel te
openen met een afstandsschot.
Oxalis had hier echter meteen een
antwoord op en scoorde snel 1-1.
Maar Altior speelde beter en wist
gedurende de eerste helft steeds ver-

der uit te lopen. Hierdoor stond er een
ruststand van 3-9 op het scorebord.
Na de rust wisten de dames uit Horst
aan de Maas steeds vaker de korf te
vinden. Maar ook Altior bleef scoren. De tweede helft ging daardoor

meer gelijk op, maar het bleef lastig werd voor Oxalis om dichterbij te
komen. De eindstand werd uiteindelijk
bepaald op 7-14.
Tekst: Korfbalvereniging Oxalis
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Laatste wedstrijd

Hockeyclub Horst verliest
in Waalre
De laatste wedstrijd van het jaar ging voor het eerste team van
hockeyvereniging Horst verloren. Uit tegen tegen DVS uit Waalre
werd op zondag 24 november met 3-2 verloren, waardoor de ploeg
een goed jaar met een nederlaag afsloot.
de thuisploeg die met een backhand-schot de beslissende treffer maakte. Horst wist in een alles
of niets poging nog de paal te
raken,maar de 3-3 kwam niet meer
op het scorebord.
De goede Horster seizoenshelft
werd zo met een nederlaag afgesloten. Komend weekend staat er
nog een bekerduel op het programma.

• Projectmanager
Houtbouw
• Allround Metselaar
• Allround Timmerman
Meer info? Check onze site www.verhaeghbouwbedrijf.nl

Tekst: Hockeyvereniging Horst

Hockeysters winnen in Blerick
Het eerste damesteam van Hockeyclub Horst speelde zondag 24
november uit tegen Blerick. Horst wist met 1-3 de overwinning uit
het vuur te slepen.
Het Horster team begon fel aan de
wedstrijd, maar ondanks de druk
die gezet werd viel de eerste goal
niet. In het tweede kwart werd
nog feller gestart. Een mooie aanval vanaf rechts werd door Yannah
afgerond. Maar helaas werd het
doelpunt door de scheidsrechter
afgekeurd.
Even later zorgde Michelle voor
de openingstreffer. Net na rust
kwam Blerick op gelijke hoogte.
Horst toonde veerkracht en kreeg
een strafcorner. Judith sleepte

de bal richting de linkerhoek, die
werd gestopt door de keepster.
De rebound wist Vicky met de
backhand in het doel te schuiven. Om de wedstrijd definitief
in het slot te gooien, moest er
nog een keer gescoord worden.
Dat gebeurde. Met een handig
lobje speelde Luus de bal over
de keepster. De wedstrijd eindigde
zo met een 1-3 overwinning.

Tekst: Hockeyclub Horst

Daan Verlijsdonk scoort drie keer

Wittenhorst schiet weer met
scherp in uitduel
Voetbalvereniging Wittenhorst heeft zondag 24 november
opnieuw een uitwedstrijd weten te winnen. Tegen Deurne werd het
0-4. Daan Verlijsdonk was met drie treffers de grote man bij de
Horstenaren.
Trainer Ton Kosterman kreeg vlak
voor de wedstrijd een tegenvaller te verwerken. Spits Joost van
Rensch moest tijdens de warming-up geblesseerd afhaken.
Joep Beurskens nam zijn plek over.
De thuisclub begon met goede
bedoelingen, maar dat strandde
meestal bij het zestienmetergebied. In de 12e minuut kwamen de
oranjehemden op een 0-1 voorsprong. Daan Verlijsdonk was met
een afstandsschot de gevierde
man. Even later was het opnieuw
Verlijsdonk die verwoestend
uithaalde. Via de doelman verdween zijn schot in het doel: 0-2.
De Horstenaren dachten de buit
binnen te hebben, want de energie
werd minder in het eerste bedrijf.
Deurne mocht zelfs aanspraak
maken op een doelpunt, maar
Deurne-aanvaller Thijs Mattheij
schoot van dichtbij op Wittenhorst-

keeper Jaap Omvlee. Na de pauze
nam de thuisploeg volledig het initiatief over. De bezoekers hadden
veel moeite om de bal in de ploeg
te houden. Wittenhorst-verdediger
Dion van Horne had een belangrijk
aandeel in het feit dat Wittenhorst
overeind bleef. Later in de tweede
helft kregen de Horstenaren de
wedstrijd weer onder controle. In
de 70e minuut zorgde Verlijsdonk
uit een corner voor zijn derde treffer en de beslissing in de wedstrijd.
De eindstand kwam in de 86e
minuut op het scorebord. Marco
Daniëls ontsnapte op rechts en met
zijn snelheid kon hij via een mooie
voorzet Joep Beurskens bedienen:
0-4. Opnieuw een grote uitzege
voor Wittenhorst.

Tekst: Piet Nabben
(RKsv Wittenhorst)

Jansen Bartels Installatietechniek verzorgt complete, duurzame installatie- en klimaatoplossingen. Van ontwerp en realisatie tot en met service, onderhoud en beheer.
Daarnaast zijn we een deskundige en betrouwbare partner bij het optimaliseren van
de energiehuishouding en het binnenklimaat. We geloven in een integrale aanpak,
want juist in het samenspel van gebruiker, bouwtechniek en regeltechniek is veel te
halen en kan waarde worden gecreëerd.

www.jansenbartels.nl

Meteen na het eerste fluitsignaal moest Horst goed opletten.
Niet veel later kwam DVS al op
voorsprong. Dat was niet geheel
onterecht, want Horst oogde slap.
Horst werd even later scherper
waardoor het bij rust 1-1 stond.
Horst begon de tweede helft fel,
toch viel het doelpunt aan de
andere kant. Even later wist Horst
via een counter te scoren. Zo kwam
de stand 10 minuten voor het einde
op 2-2 en Horst wilde vol voor de
overwinning gaan. Toch was het

Wij zijn op zoek naar:

Kom jij ons team versterken? We zijn op zoek naar een:

SERVICEMONTEUR
Of het nu gaat om wonen, werken of leren, wij creëren een omgeving waar het comfortabel
en aangenaam is. We bouwen op een stevig fundament van jarenlange ervaring en een
team betrokken, vakbekwame medewerkers. De sfeer en cultuur is die van een familiebedrijf:
persoonlijk, betrokken, open, toegankelijk en informeel. De lijnen zijn kort, waardoor we snel
kunnen schakelen. Tegelijkertijd leggen we de lat hoog, omdat we als professionele partner
willen worden gezien.
Interesse? Stuur je cv en korte motivatie naar: info@jansenbartels.nl t.a.v. Marjolijne Coenradi
Meer informatie? 077 323 03 33 of 06 52 40 51 21
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begint bij

Walk&Talk: diversiteit in
de zorg
In de bibliotheek in Horst wordt op dinsdag 3 december weer een
Walk&Talk georganiseerd. Deze editie staat in het teken van
diversiteit in de zorg.

PAST schoenen®
Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl

collectie

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

volg ons ook op

For more details check out our
Brand Guidelines.

Tijdens de maandelijkse Walk&Talk
van BiblioNu kunnen werkzoekenden kunnen hun sollicitatie-ervaringen delen met elkaar, contacten
leggen en suggesties krijgen en
geven die helpen in de zoektocht
naar een geschikte baan. Voor
deze editie geeft Amy Bax van
Zorg actief als werkgever tips en
tricks mee aan de werkzoekenden. Hoe worden cv’s beoordeeld?
Wat zijn goede dingen om te
weten? Hoe springt iemand eruit?

De focus ligt op hoe sollicitaties
worden beleefd en verwerkt door
werkgevers. Daarnaast kaart ze de
diversiteit in de zorg aan en welke
mogelijkheden hierbinnen zijn.
Zo wordt gekeken naar omscholingsmogelijkheden en thuishulp.
De inloop van de Walk&Talk is
vanaf vanaf 09.00 uur. De start is
om 09.30 uur en de bijeenkomst
duurt tot 11.30 uur. Aanmelden
voor de Walk&Talk kan via
info@biblionu.nl

Filmfestival Swolgen
De Zusters Ursulinen in Nederland vormen een ouder wordende gemeenschap
van ruim 30 zusters en zijn sinds 2018 een zelfstandige communiteit
binnen de Poolse Provincie van het Instituut. Zij wonen grotendeels in
het zorgcentrum La Providence (met indicatie) te Grubbenvorst en zelfstandig
in twee communiteiten in Grubbenvorst en Venray.

Voor de communiteit in Grubbenvorst vragen zij een:

Coördinator Zorg (m/v)
voor de zusters Ursulinen
voor gemiddeld 24/28 uur per week
De hoofdtaak van deze functie is, in nauw overleg met de lokale overste en in samenwerking
met het team, ondersteuning te bieden aan de zusters zodat zij zo goed mogelijk een religieus leven
kunnen blijven leiden.
Dit doe je onder andere door:
• Het organiseren en coördineren van de taken
van het team (5 medewerkers en een aantal
vrijwilligers).
• Het mede zorgdragen voor het lichamelijk
en geestelijk welzijn van de zusters.
• Het bevorderen van een goed leef-, woonen werkklimaat met veel aandacht voor het
religieuze leven.
• Het directe aanspreekpunt te zijn wat betreft
alle zorggerelateerde zaken.
• Gedeeltelijk uitvoerende mantelzorgtaken
te verrichten en te participeren in een bereikbare dienst.

Wij bieden:
• Een bijzondere en afwisselende baan in een
fijne werkomgeving.
• Een jaarcontract dat bij gebleken geschiktheid
voor onbepaalde tijd verlengd wordt.
• Goede arbeidsvoorwaarden. Het KNRrechtspositiereglement is van toepassing
(bijna identiek aan de CAO-VVT inclusief
pensioenopbouw bij PFZW). De functie is
vooralsnog ingedeeld in FWG 50. Door het
afnemen van de bestuurskracht zullen er meer
verantwoordelijkheden en bevoegdheden
komen en zal de functie zich verder
ontwikkelen naar FWG 55.

Wij vragen:
• Een verpleegkundige met ervaring binnen de
ouderenzorg (somatisch en PG) die zorgvragen
op de juiste wijze kan inschatten en vertalen
naar de benodigde zorgverlening.
• Kennis van en ervaring op het gebied van
management op hbo-niveau.
• Affiniteit en respect voor vrouwelijke
religieuzen en hun levensstijl.
• Iemand die representatief is, met goede sociale
vaardigheden, gericht is op samenwerking en
verbinding.
• Iemand die zich zowel mondeling als
schriftelijk goed kan uiten en de Engelse
taal voldoende beheerst voor het voeren
van alledaagse gesprekken.
• Een rijbewijs B en bezit van een auto.
• Een Verklaring Omtrent het Gedrag is vereist
voor benoeming.

Geïnteresseerd en voldoe je aan de eisen?
Informatie over de functie kun je opvragen bij
Zr. Angelique van Laarhoven, lokale overste,
tel. 0478 58 21 62.
De Zusters Ursulinen laten zich bij het invullen
van deze vacature ondersteunen door MaatWerk.
Op doordeweekse dagen, tussen 18.15 uur
en 19.15 uur, kun je telefonisch vragen
stellen over de functie, tel. 06 45 94 90 84.
Je kunt via MaatWerk ook een uitgebreide
functiebeschrijving opvragen.
Je kunt je sollicitatiebrief met motivatie en cv
tot uiterlijk 23 december 2019 per mail sturen
naar marja@maatwerk-mw.nl
of per post: t.a.v. M. Wennekes, Kloppenland 3,
5331 RZ te Kerkdriel.
De eerste selectiegesprekken vinden plaats op
maandag 13 januari 2020.

Het Swolgens filmfestival in het kader van 800 jaar Horst aan de
Maas vertoont zondagavond 1 december een documentaire It’s not
always about success. Deze film speelt zich af in Noord-Limburg
met Noord-Limburgse vrienden uit Meerlo en Swolgen en honderden figuranten uit de regio.
Marijn Poels zette eind 2001 zijn
droom om in de praktijk: het verwezenlijken van een speelfilm
rondom de mythe van koning
Arthur en in het bijzonder tovenaar
Merlijn. Samen met vijf vrienden,
onder andere met filmmaker Juul
Thielen uit Meerlo, vormde hij de
organisatie van een massaproductie. Honderden figuranten, de crew,
Hollywoodeffecten en negen jaar
productietijd stonden tegenover
het budget van nul euro. De organi-

satie kreeg een immense omvang
die bleef groeien tot aan de afwerking van de film.
De filmavond in zaal Wilhelmina
in Swolgen begint zondagavond
1 december om 19.00 uur met
de film Zero van Laurens Lenssen
gevolgd om 19.30 uur door de
film It’s not always about success
van Marijn Poels en Juul Thielen.
Gezien de te verwachte belangstelling voor deze film wordt die herhaald om 20.45 uur.

Judoclub plant boom
Judoclub Jigoro Kano Sevenum heeft zaterdag 23 november in
samenwerking met Stichting Groengroep Sevenum en Knopen Lopen
Sevenum een boom gepland langs het Joepiepedje in natuurgebied
De Haegens. De bestuursleden Rob Jenniskens en Robbert
Speksnijder waren aanwezig bij het planten van de wintereik.
De boom werd gepland in het kader van de World Judo Day die
onlangs plaatsvond. Thema dit jaar was ‘Plant a tree day’.
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Prinsengekte
in Den Haag
Het oud-prinsen en oud-vorstenkorps
(OPOV) van carnavalsvereniging
D’n Tuutekop in Hegelsom hield op woensdag 20 november haar jaarlijks uitje.
Ze waren te gast bij dorpsgenoot en minister Raymond Knops in Den Haag.
Hij nodigde een tijd geleden het OPOV uit
om in pak naar Den Haag te komen.
De mannen werden daar verbaasd aangekeken en gefotografeerd. Ze bezochten
eerst het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en overhandigden daar de vlag van D’n Tuutekop aan
Knops. “Die krijgt een mooi plekje in mijn
kantoor”, beloofde hij. Daarna bezocht de
groep de Tweede Kamer waar ze een rondleiding kregen. De route eindigde langs het
Torentje.

Nieuw jeugdprinsenpaar
carnavalsvereniging d’n Bok
In Swolgen bij carnavalsvereniging d’n Bok is zondag 17 november het
nieuwe jubileumjeugdprinsenpaar uitgekomen.

Janssen Distribution Services BV is uitgegroeid
tot een servicecenter voor een wereldwijde
klantenkring. Naast logistieke activiteiten worden
er ook diensten geleverd op het gebied van
assemblage en customerservice. Het team van
350 medewerkers reageert snel op markt- en
klantbehoeften. Er worden continue nieuwe
diensten ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van de moderne technologie.
Wij zijn op zoek naar:

Gratis opleiding tot
De nieuwe jeugdprins van dit jaar is
Daan Seuren (11) en jeugdprinses is
Ise Kleuskens (13). Samen met hun
adjudanten Imke Seuren en Imke
van Leendert gaan zij deze carnaval
voorop. De nieuwe jeugdraad gaat
carnaval tegemoet onder het motto:

‘6x11 is helemaol top, weej gaon mit
z’n alle veurop!’ Op zondag 16 februari
is er een receptie voor het jeugdprinsenpaar in de Bokkenstal in Swolgen.
Deze begint om 14.11 uur.
Beeld: Yvo Willems

Zilveren medaille voor
25 jaar z angtalent
Christien Smits uit Lottum heeft vrijdag 22 november een zilveren
medaille ontvangen van de Sint-Gregoriusvereniging in het Bisdom
Roermond. Kapelaan Mielnik overhandigde het eremetaal. Smits ontving deze onderscheiding omdat ze al 25 jaar zingt bij het Gemengd
Kerkkoor van de Parochie Lottum.

Installateur/
Chauffeur

(m/v)

met B of C rijbewijs voor A merken

Veel jonge mensen hebben de ‘droom’ om
vrachtwagenchauffeur te worden, echter is het
behalen van de benodigde rijbewijzen en Code
95 een vrij kostbare zaak en vaak onbetaalbaar.
Janssen Distribution Services biedt jou de
mogelijkheid om gratis je opleiding te volgen!
Voor de interne opleiding en het behalen van
de benodigde papieren hebben wij diverse
mogelijkheden. Bij iedere kandidaat wordt een
individueel opleidingstraject afgesproken.
Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je eerst een
periode in de loods of op kantoor gaat werken of
als bijrijder meegaat. Op deze manier leer je het
bedrijf kennen en wij leren jou kennen.
We kunnen dan samen betere keuzes maken over
jouw individuele groeipad. In de tussentijd volg je
de opleidingen voor het rijbewijs.

Wil je meer weten?

VAD (Value Added Deliveries)

Voor de afdeling VAD (Value Added
Deliveries) worden collega’s opgeleid voor
(B- en) C-rijbewijs. Op deze afdeling is het
rijden alleen niet je hoofdtaak. Als bezorgerinstallateur ben je verantwoordelijk voor het
installeren van machines op locatie.
Als je op locatie bent vertegenwoordig je
onze klant. Daarvoor is representatief zijn en
een goede communicatie belangrijk.
Je krijgt hiervoor ook speciaal gereedschap
mee zoals trappenlopers om machines op
locatie te krijgen en een laptop of andere
specifieke hulpmiddelen.
Om je kennis te verbreden krijg je regelmatig
een cursus op het gebied van techniek en
communicatie. Ben je technisch onderlegd
en werk je graag met je handen? Dan pas
jij binnen deze functie! Vaak wordt er in
projectvorm gewerkt. Dan ga je met meerdere
collega’s op pad en wordt er meestal in de
buurt van het project overnacht.

Spelregels

Als je de opleiding gaat volgen onderteken je
een studieovereenkomst met het bedrijf die je
in tijd afbouwt.
Om je te motiveren krijg je begeleiding en
afhankelijk van je wensen en in samenspraak
met Janssen Distribution Services wordt er
een invulling gegeven aan je opleiding.
Uitzondering in vergoeding van je opleiding is
dat herkansingen niet vergoed worden.
Heb jij het in je om het team te versterken?
Ben jij technisch onderlegd en sta je open
voor een nieuwe uitdaging?
Dan zoeken wij jou!

inloopavond

Kom dan naar de inloopavond op dinsdag 3 december van 19.00 tot 20.00 uur
in het Parkhotel Horst, Tienrayseweg 2 in Horst.
Mailen kan ook via personeelszaken@janssen1877.com; Newtonweg10, 5928 PN Venlo
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Agenda t/m 00 maand 2019

do
28
11

Optreden Martijn Kardol

Dinnershow

Optreden Arizona Chain

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: De Baersdonck Grubbenvorst

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: Fanfare Monte Corona
Locatie: De Wingerd Sevenum

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Muziekcafé Anja ván de Smid Horst

vr
29
11

Handwerkcafé

Filmfestival Swolgen - deel 1
Horst aan de Maas 800

Mythe, feiten en fictie
over Rowwen Hèze

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: werkgroep Swolgen
Locatie: Zaal Wilhelmina Swolgen

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Peelmuseum America

Thank God It’s Almost December

EP release Andy & The Anitchrist

Huiskamerconcert Just for Fun

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Canix Lottum

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Andy & The Antichrist
Locatie: Grubbenvorsterweg 57, Sevenum

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: ’t Brugeind Meerlo

Fout maar Goud: Karaoke Night

Phoenix Biergarten!

Tijd: 22.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 20.30 uur
Locatie: OJC Phoenix Hegelsom

Filmfestival Swolgen - deel 1
Horst aan de Maas 800

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

Winter is Coming
Tijd: 22.30 uur
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

za
30
11

Kerken anders verlicht
Horst aan de Maas 800
Tijd:18.30-19.30 uur
Organisatie: werkgroep Kerken Horst aan de Maas 800
Locatie: St. Janskerk Meterik

zo
01
12

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: werkgroep Swolgen
Locatie: Zaal Wilhelmina Swolgen

Huiskamerconcert ‘t Brugeind
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Just for Fun
Locatie: ‘t Brugeind Meerlo

Woningen
ma Informatiebijeenkomst
Melderslo
02 Tijd: 19.00-21.00 uur
12 Organisatie: Dorpsbelang Melderslo
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

Opening Graaf ter Horst
Tijd: 16.00 uur
Locatie: Graaf ter Horst Horst

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

Presentatie Meterikse kerk
In het kader van ‘Horst aan de Maas 800’ is er zaterdag 30 november een
presentatie in de kerk van Meterik. De heemkundevereniging van
Meterik vertelt aan de hand van foto’s en oude films het verhaal van de
geschiedenis van de kerk.
De foto’s en films, waarvan er enkele
nog nooit eerder zijn getoond, worden
geprojecteerd op een scherm dat voor
in de kerk is geplaatst. Gedeeltes van
het verhaal worden afgewisseld met
zang door seniorenkoor Zanglust uit
Meterik en muziek van de jeugdfan-

fare van Muziekvereniging Concordia
uit Meterik. De kerk wordt van binnen
verlicht door kaarsen. Van de buitenkant worden de glas-in-loodramen
beschenen. Vanaf 18.45 uur is de
inloop en om 19.00 uur start de presentatie, die ongeveer een uur duurt.

Kwartetspel Leef op Safe

70 kaarsjes als lid bij Harmonie
St. Joseph Grubbenvorst
Ton Stappers (85) uit Grubbenvorst is in het zonnetje gezet vanwege zijn 70-jarige jubileum bij Harmonie
St. Joseph Grubbenvorst. Op zaterdag 23 november werd hij samen met zijn vrouw Annie thuis afgehaald en hen op een feestelijke serenade getrakteerd. Stappers heeft in de historie bij de harmonie
talloze jonge aspirant trommelaars opgeleid. Hij was het uithangbord van de vereniging als tamboermaître. Tien jaar geleden vierde hij nog samen met zijn inmiddels overleden broer Leo zijn 60-jarig
jubileum. / Beeld: Mat Steegh

De Stichting Leef op Safe Horst heeft samen met BiblioNu een kwartetspel ontwikkeld voor kinderen vanaf 10 jaar. Thema van dit kwartetspel
is het actuele onderwerp duurzaamheid. Inmiddels zijn de kwartetspellen klaar en heeft Stichting Leef op Safe op woensdag 27 november om
10.15 uur de eerste exemplaren uitgereikt bij de basisschool de
Dobbelsteen in Sevenum.
BiblioNu heeft een activiteit rondom
duurzaamheid ontwikkeld, waarin
dit kwartetspel een rol speelt. Het is
een leerzaam groepsbezoek waarin
kinderen op een escaperoom-achtige
manier, door middel van informatievaardigheden en logisch denken, op

zoek moeten naar het wachtwoord
van een filmpje over duurzaamheid. De naam van het groepsbezoek is ‘Mama Terra’. Als klassen naar
BiblioNu komen voor deze activiteit,
krijgt ieder kind na afloop een kwartetspel om mee naar huis te nemen.

December: elke zondag = koopzondag
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Religie

Medische zorg

America
zondag

Apotheek
Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

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

Hegelsom
Heilige mis

09.30

woensdag
donderdag
vrijdag

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

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum

Heilige mis

09.00

Meerlo
zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
donderdag
Rozenkrans
17.30
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
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

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Tienray
zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

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

Huisartsenpost
(alleen na telefonische afspraak)

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zondag

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

Venlo

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Apotheek Horst

Apotheek Maasdorpen
11.00

Grubbenvorst

zondag

10.00
14.30

Priesternoodnummer

Professor Gelissensingel 20 Venlo
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00-08.00 uur

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

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

Gebiedsteams

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

Tandarts
Spoedgevallendienst

29 november t/m
1 december 2019
2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
077 366 20 65

2 t/m 5 december 2019
Tiptoptand, Mgr. Joostenstraat
27-29, Grubbenvorst
077 327 00 97

Verloskundige zorg
Verloskundige zorg
Danure

Industriestraat 11, Horst
Raadhuisplein 2, Meerlo
Postbaan 14a, Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum

Alarmnummer

06 55 40 80 23

112

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum

Geen spoed, wel politie?

06 15 15 30 10

27

Brand, ongeval of misdrijf

0900 88 44

Bevrijdingsconcert in America
In de Bondszaal in America werd op zondag 24 november 75 jaar bevrijding van America gevierd. In SintJozefkerk vertolkten fanfare St. Caecilia, Vocal Group Happy Sound en de solisten Marion Steeghs en Paul
Engels de oorlogsverhalen van de Americanen in een concert. De muziek en de aanwezigheid van evacués,
een Duitse soldaat en de Engelse majoor Nicol zorgden voor emotie en sfeer. / Beeld: Mark Steeghs

Gewijzigde openingstijden
in de decembermaand
Rabobank Horst Venray

Gewijzigde openingstijden
in de decembermaand

In de decembermaand zijn onze
openingstijden
als volgt:
Rabobank
Horst Venray
Sinterklaas
Op 5 december zijn onze kantoren normaal geopend. De
inloopavonden op kantoor Horst en kantoor Venray vervallen.

In de decembermaand zijn onze
openingstijden als volgt:

Kerst
Op dinsdag 24 december zijn onze kantoren geopend tot 16.00
Sinterklaas
Sinterklaas
uur.
Telefonisch zijn wij bereikbaar tot 21.00 uur. Op Eerste en
Op 55 december
decemberzijn
zijnonze
onze
kantoren
normaal
geopend. De
kantoren
normaal
geopend.
Tweede Kerstdag zijn onze kantoren gesloten en zijn wij
De inloopavonden
kantoorHorst
Horsten
enkantoor
kantoor Venray
inloopavonden
opop
kantoor
Venrayvervallen.
vervallen.
telefonisch niet bereikbaar.
Kerst
Kerst
Oud
en Nieuw
Op dinsdag
24 december zijn onze kantoren geopend tot 16.00 uur.
Op dinsdag 24 december zijn onze kantoren geopend tot 16.00
Telefonisch
wij bereikbaar
21.00
uur. Op Eerste
en tot 13.00
Op
dinsdagzijn
31 december
zijntot
onze
kantoren
geopend
uur.
Telefonisch
zijn
wij bereikbaar
tot 21.00enuur.
Op
Eerste en
Tweede
Kerstdag
zijn
onze
kantoren
gesloten
zijn
wij
uur. Wij zijn telefonisch bereikbaar tot 21.00 uur. Nieuwjaarsdag
Tweede
Kerstdag
zijn onze kantoren gesloten en zijn wij
telefonisch
niet bereikbaar.
zijn
onze kantoren
gesloten en zijn wij telefonisch niet
telefonisch niet bereikbaar.
bereikbaar.
Oud en Nieuw
Op dinsdag
31 december zijn onze kantoren geopend tot 13.00 uur.
Oud
en Nieuw
Wij
wensen
je alvast
een heletot
fijne
decembermaand!
Wij
zijn
telefonisch
bereikbaar
21.00
uur. Nieuwjaarsdag
zijn13.00
onze
Op dinsdag 31 december
zijn onze
kantoren
geopend tot
kantoren gesloten en zijn wij telefonisch niet bereikbaar.

uur. Wij zijn telefonisch bereikbaar tot 21.00 uur. Nieuwjaarsdag
zijn onze kantoren gesloten en zijn wij telefonisch niet
bereikbaar.
Wij wensen je alvast een hele fijne decembermaand!
Wij wensen je alvast een hele fijne decembermaand!

Tummers
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BLACK FRIDAY
* Na €50,- cashback van Samsung. Geldig t/m 15-12-2019.

GELDIG VAN VR 29 NOV T/M MA 2 DEC
10
KG

1400
T/PM

GRATIS
BEZORGD!

VAN

749,*

449,-

8

KG

GRATIS
BEZORGD!

VAN

799,-

549,Warmtepompdroger WT45RV90NL
• Warmtepomp • 8 kg • A++ • softDry trommelsysteem

• 10 kg • 1400 tpm • A+++ • Eco Bubble technologie

VAN

SMART

13 55
9 ’’
cm

10 43
9 ’’
cm

OP=OP!

GRATIS
BEZORGD!

4K

VRIJDAG

29
NOV

65
dB

Wasmachine WW10N642RBA/EN

ULTRA HD

OP=OP!

379,-

299,-

GRATIS
BEZORGD!

VAN

1199,-

849,-

4K

ULTRA HD

4K TV 43UM7000

4K TV KD55XG8599

• 43 inch (109 cm) • 4K Ultra HD • Quad Core Processor • 4K IPS Display
VAN

• 55 inch (139 cm) • 4K Ultra HD • Triluminos display • 100 Hz paneel
VAN

24,95

149,-

75,-

15,-

STOOMSYSTEEM IS 2043 BL

TRIMMER +TONDEUSE
HomePro100 Combo
• Incl. diverse opzetstukken,
borstel en reistasje
• Lengte-instelling: 3-25 mm
• Draadloze trimmer

4 JAAR GARANTIE *
100 DAGEN OP PROEF

• DoubleSteam-technologie
• Silent technologie
• Auto-off strijkijzer
• Antikalkfilter
• Eco-modus

VAN

49,95

25,OORDOPJES T205BT
• JBL Pure Bass-geluid
• Batterijduur tot 6 uur
• Handsfree bellen

* Na online registratie. Geldig t/m 31-12-2019.

WD!

Tummers

VERNIEU

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

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

