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‘Kamiël van de Piël’

Het doel van Stichting Cultureel Erfgoed Zwarte Plak (CEZP) is om het culturele erfgoed van de Zwarte Plak onder
de aandacht te brengen. De stichting opende zaterdag 24 oktober in America officieel een drietal projecten en
onthulde daarbij het nieuwe kunstwerk van Ruud van der Beele, genaamd ‘Kamiël van de Piël’.
Stichting CEZP bestaat uit vier
afzonderlijke clubs die in eerste
instantie apart iets wilden realiseren.
Stichting KnopenLopen Sevenum wilde
de Zuringspeel onder de aandacht
brengen, Groengroep Sevenum de
Zwarte Plakheide en Dorpsraad America
en Fanclub Rowwen Hèze de laatste
plek van Christiaan Hesen, naamgever
van de band Rowwen Hèze. Het
achterliggende doel was echter bij alle
vier de clubs hetzelfde, namelijk het
culturele erfgoed van de Zwarte Plak
bewaren. Zij kwamen elkaar tegen
toen er een fietspad bij de Zwarte Plak
aangelegd ging worden. Jan Philipsen,
voorzitter van Stichting CEZP lichtte dit
toe tijdens de officiële opening.
Om het verhaal van de Zwarte Plak
te vertellen, schakelde de stichting
de hulp van kunstenaar Ruud van der

Beele in. Ruud van der Beele werd
geïnspireerd door zowel het verhaal
van de Zwarte Plakheide, als door
het verhaal van een eenzame boom
midden in de grote heide.

Kamelenboom
in een kunstwerk
“Vroeger stond in dit gebied een
eenzame boom. Deze boom had het
silhouet van een kameel en werd
daarom de ‘kamelenboom’ genoemd.
Dit stond ook als onderschrift bij foto’s
uit die tijd”, vertelt Jan Philipsen.
“Van der Beele vertaalde de vorm van
de Zwarte Plakheide, een parabole
zandduin, en het verhaal over de
‘kamelenboom’ in een kunstwerk.
Het kunstwerk heeft de contouren van
een kameel en is daarnaast een grote

trap in de vorm van een parabool, die
uitzicht geeft over het gehele gebied.”

Veranderen door
samenwerken
Na de inleiding van Philipsen
maakte kunstenaar Van der Beele een
deel van het silhouet van de kameel
duidelijker zichtbaar aan de hand
van touwen die aan het kunstwerk
verbonden werden. Vervolgens sprak
gedeputeerde van provincie Limburg,
Patrick van den Broeck, de aanwezigen
toe. Hij benadrukte de rode draad
van de projecten: “Om te behouden,
moet je veranderen, en dat kan alleen
wanneer mensen samenwerken.”
Ook burgemeester Kees van Rooij was
aanwezig en onderstreepte in zijn
toespraak de positieve resultaten van

de stichting voor de Zwarte Plak.
In het tweede deel van de
onthulling werd het silhouet van de
kameel volledig zichtbaar gemaakt.
Dit betekende ook de officiële opening
van de ‘Kamiël van de Piël’. Philipsen
lichtte kort de toekomstplannen
van de stichting toe. “Stichting CEZP
gaat in de toekomst de puntje op de
spreekwoordelijke ‘i’ zetten. Het project
wordt uitgebouwd en fraaier gemaakt.”

Tot slot bedankte Philipsen alle
sponsoren en vrijwilligers, die samen
duizenden uren werk aan het project
hebben besteed. Als afsluiting van de
officiële opening werd voor het eerst
het nieuwe liedje van Rowwen Hèze
ten gehore gebracht. Het lied, dat pas
vanaf 30 oktober uitkomt, gaat over de
‘kameel van de Peel’. Alle aanwezigen
mochten tot slot de trap van de ‘Kamiël
van de Piël’ beklimmen.
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Schatgraven in de archieven over Meterik
en familie Vousten
Wie alles te weten wil komen over de geschiedenis van Meterik en de familie Vousten vanaf het jaar 1400 kan sinds vorige week het boek van Jan
Vousten (64) uit Broekhuizen raadplegen. Hij schreef dit met medewerking van zijn zus Martha Thijssen–Vousten (73). Aan de totstandkoming van dit boek
ging een lange periode van onderzoek vooraf.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Kwalitaria ’t Hukske
alleen voor de dorpen America,
Hegelsom, Horst, Melderslo en
Meterik
Peters Woninginrichting
alle dorpen behalve Sevenum,
Kronenberg, Evertsoord en
Griendtsveen
Installatiebedrijf Jeroen Janssen
gehele gemeente

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

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

media
Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Het begon in het jaar 1972 toen
Jan door een ongeluk in een rolstoel
terecht kwam. “Het was in die tijd niet
zo vanzelfsprekend dat je door bleef
werken. Er waren nog niet zo veel
banen waarbij werken vanuit een rolstoel mogelijk was. Na mijn revalidatie
ben ik in 1981, om mijn dagen te vullen, de stamboom van mijn familie uit
gaan zoeken. Omdat de familie Vousten
afkomstig is uit Meterik, ben ik me ook
gaan verdiepen in de geschiedenis van

Meterik.” Hiervoor dook Jan in verschillende archieven, zoals de belastingboeken uit het archief in Maastricht,
het kerkelijke archief van de zestiende
eeuw in Venlo en ook het archief van
Horst. Toen zus Martha in 1992 in
Broekhuizen kwam wonen en door Jan
werd uitgenodigd om mee te gaan naar
het archief raakte zij langzaam steeds
meer betrokken bij het onderzoek.
Wat Martha vooral moeilijk vond in
het onderzoek was het ontcijferen van

de Nederlandse geschriften. Het eerste
document dateert uit het jaar 1572.
“Dit was een erg moeilijke tekst.
Toen we het getranscribeerd hadden,
wisten we nog niet wat het betekende.
Ik werd er ‘s nachts wel eens van
wakker”, vertelt Martha. “Ook was het
lastig dat de achternaam ‘Vousten’
in de archieven op veel verschillende
manieren werd gespeld. We kwamen
de varianten ‘Vuysten’, ‘Voesten’,
‘Voisten’, ‘Fousten’ en ‘Wousten’

tegen”, gaat Jan verder. “Maar wat
het hele onderzoek zo leuk maakte,
was vooral de spanning. We kwamen
steeds meer te weten over de familie
stamboom en over de geschiedenis.
Het is een soort schatgraven, maar dan
in de archieven.”
Na ongeveer dertig jaar aan
onderzoek was er zo veel materiaal
en geschiedenis verzameld dat Jan
besloot hier een boek over te schrijven.
Dit proces heeft drie tot vier jaar
geduurd. “Het was vooral moeilijk
omdat ik van mijzelf geen schrijver
ben. Het was voor mij lastig om er
een lopend verhaal van te maken.
In het boek heb ik geprobeerd om
alles wat ik vertel te ondersteunen
met bijvoorbeeld een foto van een
stuk tekst uit het archief.” Het boek
is volgens Jan en Martha bedoeld
voor onder andere genealogen,
inwoners van Meterik, maar ook
inwoners van Horst aan de Maas
en iedereen die verwant is met de
familie Vousten. “Het is niet zo maar
een boek dat lekker wegleest, geen
roman”, legt Martha uit. “Doordat
er een uitgebreide inhoudsopgave is
toegevoegd, kunnen lezers zelf bepalen
wat ze willen lezen en in welke
volgorde. Maar het boek kan natuurlijk
ook van begin tot eind gelezen
worden.”
Met dit boek, dat 600 pagina’s telt,
hebben Jan en Martha de lange periode
van onderzoek afgesloten. “Natuurlijk
zullen we in de toekomst nog veel
dingen tegenkomen die we ook in
het boek hadden kunnen verwerken.
Ik denk dat er nog wel specifieke
informatie ontbreekt vanwege het
gebrek aan materiaal, maar de
algemene indruk en sfeer vanaf 1400
tot heden is wel duidelijk gemaakt.”

Politie onderzoekt
Gemeente grijpt
mishandeling Horst
naast titel meest
mantelzorgvriendelijk

Op de parkeerplaats voor supermarkt Plus in Horst heeft in de nacht van
zaterdag 24 op zondag 25 oktober een mishandeling plaatsgevonden.

Horst aan de Maas is niet uitgeroepen tot meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg. Die titel ging donderdag 22 oktober naar
Roermond.
Het Platform Mantelzorg Limburg
(PML) riep Roermond uit tot ’Meest
mantelzorgvriendelijke gemeente
van Limburg in 2015’. Naast Horst
aan de Maas en Roermond, was ook
Brunssum genomineerd. De bekendmaking vond plaats tijdens een minisymposium voor Wmo-wethouders,
beleidsambtenaren, mantelzorgers
en mantelzorgconsulenten van de
drie genomineerde gemeenten. PML
voorzitter Nic Hamers prees alle genomineerde gemeenten voor de wijze
waarop zij mantelzorgers helpen om
op hun eigen wijze invulling te geven
aan hun werk. Hamers: “Inmiddels is
één op de drie burgers mantelzorger.
Daarom is het van groot belang dat
gemeenten, steunpunten mantelzorg en instellingen mantelzorgers
ondersteunen.” Het PML roept man-

telzorgers op om gebruik te maken
van die ondersteuning. Volgens PML
is Horst aan de Maas ver gevorderd
in het mobiliseren van de kracht van
de gemeenschap en de o
 mgeving.
De gemeente stimuleert en ondersteunt lokale burgerinitiatieven
en mede daardoor is er een grote
bereidheid om elkaar te helpen, zo
stelt het PML vast. “Horst aan de
Maas draagt maatwerk hoog in het
vaandel. Aan de hand van ‘vraagverhelderingsgesprekken’ met zorgvragers én mantelzorgers wordt bekeken
welke ondersteuning nodig is om in
specifieke situaties daadwerkelijk
verlichting te brengen.” Het PML heeft
de eretitel ’Meest mantelzorgvriendelijke gemeente’ in 2012 ingesteld in
het kader van de jaarlijkse viering van
de Dag van de Mantelzorg.

De politie van Horst kreeg rond
00.30 uur een melding van een mishandeling op de parkeerplaats. Eén
persoon werd door twee andere personen mishandeld, waarbij het slachtoffer
ernstig letsel in zijn gezicht opliep. De
politie meldt dat beide verdachten zijn
aangehouden.

De politie is nog op zoek naar
getuigen die iets van deze mishandeling gezien hebben. Getuigen of
personen die informatie hebben over
deze zaak kunnen zich melden via het
algemene telefoonnummer 0900-88
44 of via Meld Misdaad Anoniem via
0800-70 00.

ManiQ nagelbehandeling

€31,00

€15,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Molen Meterik trouwlocatie

We hebben weer

oliebollen

Molen Eendracht Maakt Macht in Meterik was vrijdag 23 oktober het decor voor een huwelijk. Op die dag
trouwde vrijwillig molenaar Michiel Baltussen uit Horst met Nancy Jacobs en als trouwlocatie fungeerde de molen.

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

www.haardstede.nl

voorzitter van de molenstichting
Limburg. Michiel Baltussen is voorzitter
van het Gilde vrijwillig molenaars
afdeling Limburg.
De molen Eendracht Maakt Macht
werd op deze dag op bijzondere wijze

versierd door de vrijwilligers van de
molen.
Het zeil werd op traditionele wijze
in de wieken (roeden) gevlochten
en aan de wieken werden takken
vastgemaakt.

SPAAR VOOR VROLIJKE

SNOOPY MOKKEN
EN EEN BIJZONDER

KOEKBLIK

van 5 euro
gratis zegel bij besteding
arkaar t
3 zegels is een volle spa

Mokkenset
(set van 2)

van €16,95
voor

Koekblik
SNOOPY
van €16,95
voor

Geldig van 26 t/m 31 oktober 2015

Het huwelijk werd voltrokken
door burgemeester Kees van Rooij.
De molen werd voor deze dag door
gemeente Horst aan de Maas als
bijzondere trouwlocatie aangewezen.
Burgemeester Van Rooij is tevens

€5,-*

*

€4,-

* bij inlevering van 1 volle spaarkaart

Crist Coppens
alleen geldig op
dinsdag
3 november 2015

ALLEEN DINSDAG 3 NOVEMBER

kilo
half-om-half gehakt
halve prijs
Verstand van lekker eten!

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
AUTO
ONDERHOUD

HALLO in Rome
Ria, Hariët, Annemie, Rian, Mariëtte en Marlene, allen afkomstig uit Meterik, vierden dit jaar allemaal
hun vijftigste verjaardag. De dames kennen elkaar al vanaf de lagere school. Om hun verjaardag een speciaal
tintje te geven, hebben ze enkele jaren geleden besloten om te gaan sparen voor een stedentrip naar Rome.
Onlangs was het dan zover. Ook de HALLO mocht mee op reis en ging samen met de vriendinnen op de foto
voor het Colosseum in Rome.

anwb

Pechhulp

en

€ 143,- voor alle
pechhulp?!

ANWB
opzegg
e
moet v n
ó
15 nove ór
mber!

www.autoonderhoudplan.nl/horst
ONDERHOUD + APK + PECHHULP VANAF € 17,50 PER MAAND

04

familie

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Openhaardhout. Te koop openhaardkachelhout, appel. Droog en op maat
gezaagd. 0,8 m3 in box € 35,00.
Drie boxen voor € 100,- Jenniskens,
Crommentuynstraat 50, Meterik
tel. 077 398 43 08.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Voederbieten (mangele) te koop.
De voederbieten zijn met de hand
gerooid, dus lang houdbaar.
Zorgboerderij de Lorr in Venray-Heide.
06 30 69 06 97.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Cursus Genealogie. Vanaf 5 november
organiseert het Hobbygilde de
cursus Genealogie in het Gasthoes.
Aanmelding via de site
www.hobbygilde.nl
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Tot het laatste moment heeft os moe, oma en ouwe oma
genoten van alle aandacht en goede zorg.
Nu is zij rustig ingeslapen

Lies Geurts-Pubben
*22 mei 1919

† 27 oktober 2015
weduwe van

Ger Geurts
Sevenum
Jan
Crediton (Can.) Guus en Clasina
London (Can.) Ria
Meterik
Jos en Nel
Almelo
Els†
Sevenum
Jo en Wim
Meterik
Paul en Lia
Sevenum
Theo en Wil†
Amsterdam
Petra
Groenekan
Jeanne
Rotterdam
Michelle en Willem

Te koop stamrozen, klimrozen en
struikrozen. Alle kleuren, vele soorten
en eerste kwaliteit van de rozenkweker.
Voor informatie en bestellingen bel:
Mts Seuren 06 46 21 03 13.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Auto’s gevraagd. Te koop gevraagd
alle merken auto’s: loop, sloop of voor
export, ook bedrijfsauto’s. RDW erkend,
direct geld. Tel. 06 54 97 63 59.
Biodanza in Horst. Elke woensdag
in ‘t Gasthoes van 20.00-21.30. Geef je
op voor gratis kennismakingsles www.
biodanzainmotion.nl 06 40 13 08 04.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Kosten gastouderbureau.
Roodkapje hanteert bureaukosten
vanaf 25 euro per maand per gezin.
Voor meer info 077 374 51 49 of
info@roodkapjehorstaandemaas.nl
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.

en oma’s klein- en
achterkleinkinderen
Jac Sijbers
Correspondentieadres:
Tongerlostraat 27
5975 NC Sevenum
Moe is op haar eigen kamer in Verzorgingshuis Sevenheym,
Maasbreeseweg 8, kamer 0.002, waar u vrijdag tussen 18.30 en
19.30 uur welkom bent om afscheid van haar te nemen.
De uitvaartdienst vindt plaats zaterdag 31 oktober om 10.30 uur
in de parochiekerk H.H. Fabianus en Sebastianus te Sevenum.
Aansluitend zullen we haar te ruste leggen bij pap,
op het kerkhof aldaar.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar de medewerkers en
vrijwilligers van Verzorgingshuis Sevenheym voor hun liefdevolle zorg.

Dankbetuiging

Een warmer en mooier afscheid van mijn lieve man,
zorgzame vader en trotse opa

Jan Coenders
hadden wij niet kunnen wensen. De grote hoeveelheid bloemen,
kaarten, aanwezigheid en uw medeleven doen ons erg goed!
Hartelijke dank namens Miep, kinderen en kleinkinderen.
De zeswekendienst van Jan zal op zondag 6 december om
10.30 uur plaatsvinden in de Lambertuskerk in Horst.

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Binnenrommelmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22. Zo 1 nov 9-15.30.
Info/inschrijven hh-marktkramen.nl
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Cassandra Creatief Castenray.
Nu te koop kerststoffen 2015,
traditionele en moderne kleuren.
Ook het adres voor mooie stoffen,
quilt- en naaiartikelen, naai- en
quiltcursussen. Meer informatie:
www.cassandra-creatief.nl
Bronboringen, tuinputten,
pompen, beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.

Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht
Flink was jij je hele leven
moedig ben je tot het einde gebleven
Flink wil je nu dat wij zullen zijn
maar afscheid nemen doet ons zo’n pijn

Ton
Tiesen
Echtgenoot van
Mia Tiesen-Hofmans
Hij overleed in de leeftijd van 66 jaar.
Mia
Christel †
Yvonne en Jean-Pierre
Ash, Quan-Takoda
Bianca †
Marco
Boy

, Diego

, Djiggles

Venlo, 25 oktober 2015
Oranjestraat 4, 5961 BM Horst
De crematieplechtigheid werd gehouden op donderdag 29 oktober
2015 in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

Je wereld werd kleiner, beelden gingen vervagen
Je verlegde je grenzen, gedachten vulde de dagen
Wat is mijn wereld wazig, wat wordt mijn wereld klein
Soms zie ik iets bekends of voel ik wat vertrouwds
En is het weer heel even als vanouds
In liefdevolle herinnering aan mijn lieve vrouw, ôs mam en oma

Toos Geerarts-Geurts
echtgenote van

Jan Geerarts
Zij overleed in de leeftijd van 76 jaar.
America: Jan
Egchel: Terry en Jo
Robin
Ramon
America: Margie en Jean-Paul
Nena
Kim
Venlo: Mathijs

26 oktober 2015
Hof Te Berkel,
Hof Te Berkel 21,
5961 KX Horst
Correspondentieadres:
Kerkbosweg 7,
5966 NP America

Toos is thuis op haar kamer. U kunt afscheid van haar nemen
op donderdag 29 oktober van 15.00 tot 16.00 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 30 oktober om
14.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Liever geen bloemen maar graag een donatie voor de
Alzheimer Stichting en Hof Te Berkel.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van
woning 21 voor de liefdevolle verzorging Toos.

Dankbetuiging

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden
na het plotselinge overlijden van mijn man, ôzze pap en opa

Piet Billekens
Daarom willen wij op deze manier laten weten
dat uw aanwezigheid, de bloemen en de vele kaarten
ons erg goed hebben gedaan. Hartelijk dank hiervoor.

Dag en nacht bereikbaar

Annie Billekens-Kellenaers
Kinderen en kleinkinderen
Sevenum, oktober 2015

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Gun uw kind meer weerbaarheid.
Voor zichzelf opkomen en omgaan met
pestgedrag; daar oefenen we mee!
4 nov start weer een training voor
8 tot 12 jr in Horst. Nog 2 plaatsen!
Meer info: www.zelfverzekerdkind.nl
of mail info@michaele.nl

De hoelahoep specialist. Afvallen,
strakkere taille, stress verlagend.
Gestaan op de zomerbraderieën in
Horst. Voor jong en oud. Advies op
maat bij u thuis is mogelijk.
Lizzy Coppens 06 46 38 86 25.
Vandaag gebeld, morgen in huis.
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Gemeente juicht provinciaal huisvestingsplan vluchtelingen toe
Gemeente Horst aan de Maas is blij met het actieplan Limburgs Maatwerk. Hierin trekken de Limburgse gemeenten, provincie Limburg en de woningcorporaties gezamenlijk op voor de
huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning.
Vorige week maakte het
College van B&W van Horst aan de
Maas bekend minimaal 160 extra
statushouders op te willen vangen.
De mensen kunnen dan gehuisvest
worden in onder meer leegstaand
gemeentelijk vastgoed en particuliere
woningen die al langere tijd te koop
staan. Vrijdag 23 oktober kwamen alle
Limburgse wethouders die het thema
‘wonen’ in hun portefeuille hebben

bijeen voor een overleg met provincie
Limburg en woningcorporaties.
Het aantal vluchtelingen blijft
toenemen en degenen die een
verblijfsstatus hebben gekregen,
dienen te worden gehuisvest. “De
grote instroom van vluchtelingen
in Europa, Nederland en dus ook in
Limburg, leidt tot een extreem snel
groeiende behoefte aan woningen
voor statushouders, waardoor de druk

op de sociale huurwoningen alleen
maar groter wordt. En die druk is
al aanzienlijk”, zegt gedeputeerde
Daan Prevoo. Het actieplan Limburgs
Maatwerk gaat uit van een
zogenoemde een-op-een-aanpak:
voor elke statushouder die wordt
gehuisvest, krijgt ook een reguliere
woningzoekende, die op een wachtlijst
staat, een huurwoning toegewezen.
Burgemeester Kees van Rooij juicht

het plan toe, laat hij desgevraagd
weten. “Het past precies in de lijn die
wij willen voeren. Er wordt bijvoorbeeld niet gezocht naar grootschalige
opvanglocaties, dat sluit aan bij onze
visie. Ook spreekt ons de een-op-eenaanpak erg aan. Wij gaan daarover
mee in gesprek met de woningcorporaties die in onze gemeente actief
zijn. De huurmarkt staat al onder druk
en moet niet verder belast worden.

Daarom zijn we ook blij met het
zogenoemde ontzorgarrangement:
particuliere woningeigenaren, waarvan
de woning al lang in de verkoop
staat, krijgen de mogelijkheid om hun
woning door de woningcorporatie laten
beheren en verhuren aan statushouders. Wij zijn er in elk geval klaar voor
om deze plannen zo snel mogelijk
uit te voeren, ik hoop alleen dat de
provincie dat ook is.”

Asbestsanering gemeentehuis duurder
In het dak van het oude gedeelte van het gemeentehuis is onlangs asbest geconstateerd. Dit wordt gesaneerd
door middel van minicontainment, wat 475.000 euro meer gaat kosten dan oorspronkelijk begroot.
De gemeenteraad stelde in de
raadsvergadering van 22 september
ruim 9 ton beschikbaar voor de noodzakelijke verbouwingen aan het gemeentehuis, waaronder de vervanging van
het dak. Verantwoordelijk wethouder
Ger van Rensch legde toen al uit dat
een gebruikelijke openluchtsanering
niet mogelijk was, omdat het asbest
op een afwijkende manier in het dak is
verwerkt. Het asbest moet gecomparti-

menteerd afgevoerd worden, waardoor
het langer duurt en meer kost dan
gepland.
Omdat een openluchtsanering niet
mogelijk was en voor het College van
B&W de veiligheid van de omgeving en
de gebruikers van het gemeentehuis
voorop staat, heeft zij gekozen voor
minicontainment. Dat betekent
dat het asbest in kleine gedeelten
wordt verwijderd, in een kunststof

bak. Daarnaast vindt het college het
belangrijk dat het gemeentehuis tijdens
de sanering toegankelijk blijft voor
werknemers en bezoekers.
In september stelde wethouder
Van Rensch dat deze kosten maximaal
een ton hoger uit zouden vallen.
Het college stelt de raad nu voor
om de meerkosten van 475.000
euro, ruim vier keer zoveel als eerst
gesteld, ten laste te brengen van de

Oh, zit dat zo!
Grote deals zonder akkoord
van de baas: let goed op
Niek van de Pasch, advocaat
Wanneer is een contract rond? Het uitgangspunt van de wet is
simpel: bij aanvaarding van een aanbod. Natuurlijk zit in de praktijk
wel eens ruis op dat lijntje. Wie mocht het voorstel doen? Of wie kon
het accepteren? Was het plan eigenlijk wel concreet genoeg? Tot welk
moment kon de stekker er nog uit? En wanneer mag je erop vertrouwen
dat het wel goed zit?
het zegt, aanvaarding van het aanbod
mogelijk.
iPad-kassa
Mensen van dit betaalbedrijf komen
in contact met een partij die iPad-kassa’s ontwikkelt. Ze zien een prachtkans
om dat product te koppelen aan hun
eigen betalingsterminal. Na wat mails
en telefoontjes legt de softwaremaker
een prijs neer. Dit voorstel belandt als
altijd in de ‘regenboog’. Parallel daaraan
gaat de klus echter wel alvast van start.
Als de eerste voorschotnota’s op de mat
vallen, komt de miscommunicatie aan
het licht.
Mailcontact
Uiteindelijk vindt de rechter dat
hier een rechtsgeldig contract bestaat.
Waarom? Mails. Véél mails. Een bedankje voor het mondelinge akkoord. Geen
reactie. De geruststelling dat het interne
besluit een formaliteit is. Het monitoren
van deadlines. Beweren dat het budget

moet namelijk in de steigers gezet
worden.”
De asbestsanering is naar verwachting rond de jaarwisseling klaar. De
totale renovatie van het dak, inclusief
installatie van zonnepanelen, duurt tot
en met het eerste kwartaal van 2016.

Vernieuwde brug
Tienray wordt in
gebruik genomen
De vernieuwde brug over de Groote Molenbeek, gelegen aan het
Kruiswegpark, wordt op zaterdag 31 oktober in gebruik genomen.
Om 15.30 uur verricht wethouder Paul Driessen van Horst aan de Maas de
openingshandeling.

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

Groen licht
Vooral dat laatste levert veel
discussies op. Soms lijkt het alsof een
deal al beklonken is, terwijl achter
de schermen nog niet alle lichten op
groen staan. De vraag is dan of toch
een contract kan zijn ontstaan. Het
korte antwoord is: ja, dat kan. Een
vonnis van afgelopen zomer maakt
dat weer eens duidelijk.
Regenboog
Een bedrijf maakt elektronische
betaalsystemen. Het is een gigantische onderneming: duizenden werknemers genereren ruim een miljard
euro omzet. Binnen zo’n organisatie
bestaan natuurlijk strakke processen
voor het sluiten van contracten. Hier
was dat de zogenaamde ‘Rainbowprocedure’: een binnengekomen
offerte gaat in vier fases door allerlei
managementlagen. Pas als bij elke
stap een vinkje staat, is, zoals de wet

algemene reserve. Een woordvoerder
van de gemeente legt uit waarom
dit bedrag hoger is uitgevallen:
“Uit vervolgonderzoek na september is
gebleken dat voor een deel van het dak
een meer arbeidsintensieve aanpak
nodig is. Een deel van het gebouw

allang toegewezen is. Planning van
presentaties op locatie. Geen wonder
dat alles in kannen en kruiken leek.
Advies
Het maakt dan geen verschil
meer of de contactpersonen wel
bevoegd waren. En dat goedkeuring
over allerlei schijven heel normaal is
bij zo’n grote club. Laat dat dus een
les zijn: communiceer een voorbehoud expliciet en continu. Hoe? Dat
leggen we graag uit in een persoonlijk gesprek.

Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 73 | www.putt.nl
vandepasch@putt.nl

Wethouder Paul Driessen van
gemeente Horst aan de Maas verricht de opening door samen met
Tienraynaar Piet Dinghs een beeld te
onthullen dat een historische betekenis heeft. Pastoor Ruud Verheggen zal
de inzegening van deze brug doen.
Dit burgerinitiatief van Truus Knoops
en Huub Driessen is de afsluiting van
een tweeëneenhalf jarig project,
dat veel doorzettingsvermogen en
energie gekost heeft. “Maar door vele

enthousiaste en bijzondere sponsoren
en een sterk deskundig vrijwilligersteam is dit alles gelukt en de moeite
waard. Wij zijn enorm trots dat dit
zo bijzondere en emotionele plekje
terug is mogen komen. Dit kan alleen
lukken in een hechte gemeenschap”,
zeggen de initiatiefnemers.
Na de opening is er voor genodigden, sponsoren en vrijwilligers
een afsluiting in Dienstencentrum
Zonnehof.

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

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

AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Enige en algemene kennisgeving

Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en helemaal niet terecht.
Je wilde graag nog verder
maar verloor dit gevecht.

Henk Litjens
Hij overleed in de leeftijd van 60 jaar.
Melderslo
Horst
Sevenum
Horst
Horst
Milheeze
Horst
Horst

Herman
Koos en Harry †
Theo † en Annie
Leo † en Wilma
Wiel † en Annie
Tiny en Jan
Nelly
Jan
Neven en nichten

Melderslo, 26 oktober 2015
St. Odastraat 12, 5962 AW

HALLO in Boekarest
Rode Kruis-afdeling Horst was op reis in Roemenië. Zij bezochten met z’n allen de hoofdstad
Boekarest. Hier poseerden de afdeling samen met twee HALLO’s voor de foto.

De crematieplechtigheid zal worden gehouden op vrijdag
30 oktober 2015 om 10.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Bijeenkomst in het crematorium om 9.45 uur alwaar gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.
Henk is opgebaard in Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4
te Horst waar u donderdag van 19.00 tot 19.45 uur
afscheid van hem kunt nemen.
Wij zijn erg dankbaar voor de liefdevolle zorg die
Henk van de Thuiszorg mocht ontvangen.

Vandaag ontvingen wij het bericht van het overlijden van

Henk Litjens
Henk heeft ruim 23 jaar op detacheringsbasis vanuit de NLW
voor de gemeente Horst aan de Maas gewerkt.
Afgelopen vrijdag heeft Henk nog met zijn collega’s van
de Buitendienst zijn 60e verjaardag gevierd. Zijn inzet en
betrokkenheid voor de gemeente zullen in onze herinnering
blijven voortleven.
Wij wensen zijn familie veel sterkte en kracht
bij het verwerken van dit verlies.
Gemeentebestuur en personeel
van de Gemeente Horst aan de Maas.

Dankbetuiging

Heel dankbaar zijn wij voor elk hartelijk woord, steun en
medeleven tijdens de laatste levensdagen, na het overlijden en
bij het afscheid van mijn man, onze pap, schoonvader en opa

Hay Peeters
De belangstelling in de vorm van een telefoontje, e-mail,
bezoek, kaart, brief of bloemen was hartverwarmend.
Els
Jeannette en Roy, Rick, Femke
Diane en Twan, Karlijn
Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt
Horst, oktober 2015
Chrysanten ø 50-60 cm € 3,- p/stuk.
Appels zelf plukken € 0,50 p/kg.
Van Lankveld Tienraijseweg 2 Meerlo
tel. 05 53 13 01 32.

Opslagruimte te huur 100 m² per
ruimte. Kannegietweg 12 Meterik.
Info marcelminten@planet.nl/
06 52 05 32 85.

Geboren

Rens
22 oktober 2015
Zoon van
Rob en Loes Thielen
Meterikseweg 40
5961 CW Horst

Geboren
20 oktober 2015

Vince

Zoontje van
Dennis Cuijpers en
Maud Dekkers
Opperdonkseweg 5
5973 NC Lottum

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

Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

Verloren zondag 25 oktober sleutel
Gerard Smulderstraat naar Lorbaan.
Tel. 06 38 32 38 41.

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
50% korting op alles* tot 15 nov.
We hebben alweer te veel spullen.
*(niet op kerst en brocante). Kringloop
Twedde Kans Speulhofsbaan 7a Meterik
di-wo-do 12-17 vrij 12-19 en
zat 10-16 uur 06 21 23 88 89.
Yoga en Kanker. Ken jij iemand of
ben jij degene die in de mallemolen
van kanker zit of heeft gezeten en
graag weer contact met zichzelf wil
leren maken d.m.v. yoga? Vanaf 3
november. Kijk op www.weyoga.nl/
yoga-en-kanker.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Vrijwilligers gezocht die bij
Gasterij Bergerbaan Sevenum willen
ondersteunen bij dagelijkse activiteiten.
Tevens zijn wij vanwege uitbreiding van
bezoekers op zoek naar chauffeurs voor
op de bus. 06 29 18 46 31.
Herfstmassage. Oktober en
november herfstmassage,
ontspannend en verwarmend.
www.massagehuishorst.nl
Te huur in Winterberg 4-persoons
appartement, aan het skigebied,
Met kerst en oud/nieuw nog vrij,
boek snel. inlich.: jeanne.verdellen@
hotmail.com of tel. 06 46 32 00 39

Afslanken? Neem een voorsprong op
je goede voornemens! Start met een
Herbalife 3Day Try-Out Pack.
Bel/sms Bianca 06 10 29 17 21
onafhankelijk member.
Te koop aangeboden
haagstruiken laurier 1-2 m vanaf
3 euro en ligustrum struiken 0,6-1,5m
vanaf 0,50 euro Eventueel bezorgen
tel. 06 81 55 39 56.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis offerte aan huis! Tel. 06 53 88
61 01 (Pascal van Kempen-Sevenum).
Verloren zwart portemonneetje
met inhoud. Tel. 06 44 00 83 78.
Gevonden fiets voor jongere in tuin
in Horst. Tel. 077 398 51 83.
Eigen ski’s voor budgetprijs.
Mooie eigen skispullen kopen voor
dezelfde prijs als een week huren.
Kijk op www.budgetsnowgear.com of
bel 06 58 74 80 16.

Monique Heldens
en
Arno Keij
gaan trouwen
te Eindhoven
op 31 oktober 2015

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele
bloemen en kaarten die wij
mochten ontvangen op ons
50-jarig huwelijksfeest.
Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.

Wiel en Cis
Hoeijmakers-Seuren
T.k. gevr. landbouwmachines
o.a. ploeg-frees-mesttank-maiszaaimachine-hooimachine-hark-maaiertractor enz. Tel. 06 19 07 69 59.
Kerstshow bij de Twedde Kans.
De kerstshow is begonnen, wees er
snel bij want weg is pech. Kringloop
Twedde Kans Speulhofsbaan 7a
Meterik. Tel. 06 21 23 88 89.
Bengoedkoop: dé marktplaats voor
alle Horsternaren.
Ga naar www.bengoedkoop.com

Te koop pluischrysanten, viooltjes,
siervruchten en pompoenen.
Hay Cox Molengatweg 4 Horst
077 398 29 22/06 54 30 69 64.
Smartphone- en tabletreparatie bij
Telefoonmaken.nl, Venloseweg 2,
Horst. (in de Ster Videotheek).
Tel. 077 398 78 55.
Meer info: www.telefoonmaken.nl
Te koop en dagelijkse levering van:
div. soorten zand, cement, teelaarde,
grind, potgrond, siertuinbemesting,
bemeste tuinaarde, puin storten, grond
storten. Hoeymakers Grondwerken
06 53 47 28 07.

Banden - Accu’s - Carwash

Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden
Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700
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GEPLUKT Marieke Janssen

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

het beste uit halen. Ik ga nooit voor
een zesje, altijd voor een tien of een
elf. Ik ben ook altijd bezig. Er zijn eigenlijk geen tijden dat ik niets doe.”

Wil dingen van
de wereld zien

Ze is positief, gedreven en altijd vrolijk. Volleybal is haar grootste hobby waar ze ook grote plannen mee
heeft. Verder is ze ook wel bekend als de dame van Grandcafé Liesbeth. Deze week wordt Marieke Janssen (21)
uit Horst geplukt.
Marieke groeide op als kind op
de varkensboerderij van haar ouders
aan de Kreuzelweg in Horst, samen
met haar drie broers. “We hadden
een normaal gezinnetje. De jongens
speelden altijd buiten en bouwden
vaak hutten. Ik hielp ook wel eens
mee bij mijn vader en moeder op de
boerderij.” Nadat Marieke’s ouders
gingen s cheiden, is ze samen met
haar broers en haar moeder op de
Weisterbeekstraat gaan wonen.
“Daar was het altijd heel gezellig.”
Nadat Marieke haar vwo-diploma

behaalde ging ze Facility Management
studeren in Nijmegen. “De opleiding
is heel divers. Je kunt er alles mee.
Van inkoopmanagement, catering,
beveiliger of personeelsmanagement.
Afgelopen week heb ik een baan
aangeboden gekregen voor contract
manager, precies wat ik wil gaan
doen.”
“Ik ben niet zo heel speciaal”,
zegt Marieke. “Ik ben een normaal
meisje en doe normale dingen.”
Niets is minder waar. Marieke is een
heel gedreven persoon. “Ik wil overal

“In de vakanties wil ik altijd wat te
doen hebben. Dan ga ik actieve dingen
doen zoals bergbeklimmen, raften,
wandelen of kajakken. Ook heb ik twee
maanden in Frankrijk gewerkt op de
camping.” Volgens Marieke is ze geen
wereldreiziger. “Ik ben wel al in China
en India geweest, maar niet dat ik de
hele wereld over wil gaan. Ik wil wel
dingen zien van de wereld.”
Naast het studeren doet ze ook
aan sport. Marieke sport bij volleyclub
HOVOC en speelt bij Dames 2. “Het is
gewoon lekker volleyen. Na de wedstrijd of training drinken we nog wat
met de dames.” Marieke heeft nog
grootse plannen met het volleyen.
“Ik wil graag, als alles meezit, naar
Bolivia gaan. Daar wil ik vrijwilligerswerk doen. Ik ga samen met een
vereniging straatarme kinderen van
de straat halen voor sport en spel. We
gaan dan samen volleyen. Het lijkt
mij ontzettend leuk. Ik ben zelf geen

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Leuk huisje
In de toekomst kijken vindt Marieke
lastig. “Over 30 jaar heb ik denk ik
ergens een leuk huisje. Misschien
kinderen. Ik weet het eigenlijk niet,
dat zie ik dan wel. Dan wil ik wel nog
gewoon leren, ontwikkelen en vele
reizen maken.”

HALLO voordeelpas
Nog langer voordeel krijgen?
Tijd om ervoor te zorgen dat je nóg langer van je voordeel kunt blijven genieten!
Maak een foto met je HALLO Voordeelpas voor een winkel, organisatie of vereniging in
Horst aan de Maas waarvan jij graag wilt dat ze zich aansluiten bij de HALLO Voordeelpas.
De leukste inzending krijgt een HALLO Voordeelpas voor 2016 cadeau!

PUZZEL

Sudoku

trainer of docent maar het lijkt mij heel
leuk om ze te helpen.”
In de woonkamer staat een aantal
kaarsen en wierookstokjes te branden.
“Op school ben ik met een project
bezig en dan vind ik het fijn als het
lekker ruikt in huis. Ik kan me dan goed
concentreren. Vooral in dit huis blijft
de geur fijn hangen.” Het huis heeft
ook een hele geschiedenis. Het blijkt
te zijn geweest van een geestelijke.
“Het is een knus en gezellig huisje.
Sommige dingen zijn wel echt kitsch”,
lacht Marieke. Het huis is officieel niet
van haar. “Nadat mijn moeder ging verhuizen ben ik op zoek gegaan naar een
nieuw huis. Ik werk bij Liesbeth en zij
hebben mij een huis aangeboden waar
ik de komende tijd in mag wonen.
Ik vind het echt super dat ze dit doen
voor mij.” Het huis ligt aan het pand
van het café vast. “Ideaal met werken,
ik ben er zo.”

Hou on
Facebook ze
-pa
in de gat gina
en
Wo

Win een
HALLO
Voordeelpas
2016

ensdag 4
n
maken we ovember
gelukkige daar de
winna
bekend. ar

Mail je inzending naar actie@hallohorstaandemaas.nl
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Voordeelpas
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Patrick Bierens
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PATRICK, VEEL SUCCE
S!

Spoorstraat 1, Tienray

| T. 0478-691271
| www.modehuiscruy
sb

erg.nl

Spoorstraat 1, Tienray

Netwerkbijeenkomst
ZZP Horst aan de Maas organiseert op dinsdag 3 november een
bijeenkomst in gemeenschapshuis De Meulewiek in Meterik om 19.00 uur.
De spreker van deze avond is Johan
van der Put, uitgeroepen tot de beste
businesscoach van Europa. Van der Put
werkt wereldwijd samen met grote
bedrijven, ceo’s, bedrijfseigenaren,
engineers, vastgoedprofessionals,
consultants en topsporters. Hij gaat
tijdens de bijeenkomst in op de vraag

waarom ondernemers vaak niet
bereiken wat écht belangrijk is voor
hen. Vervolgens laat hij zien hoe patronen te doorbreken en nieuwe patronen
aan te nemen zijn, waardoor succes,
rust en ruimte gevolg zijn. Aanmelden
voor deze bijeenkomst kan via
www.zzpcafehorstaandemaas.nl

| T. 0478-691271
| www.modehuiscruy
sberg.nl

Uitbreiding ACB group
ACB Solutions uit Horst heeft onlangs het bedrijf Nepas Services BV in Almelo overgenomen. Nepas Services BV is
een specialist op het gebied van krat handling, pallet handling en trolley handling.
“Door de overname is het
mogelijk om de expertise van
beide bedrijven te combineren en
dat stelt ACB solutions in staat om
klanten met meer kennis van betere
producten en service te voorzien”,
aldus Ralph Wijnands, financieel
directeur van ACB solutions. Eerder dit
jaar werd TB Transportbandenservice

in Etten overgenomen. Nepas
Services BV is veelal internationaal
actief bij productiebedrijven en
distributiecentra in de zuivel- en
voedingsmiddelenindustrie.

Krachten bundelen
Met de overname neemt
het Horster bedrijf ook kennis en

specialismen over. “Door de krachten
van Nepas en ACB te bundelen kunnen
we klanten van nog betere oplossingen
voorzien. We willen op die manier
groei realiseren voor de ACB group”,
aldus Ralph Wijnands.
Vooralsnog blijft Nepas Services BV
onder haar eigen naam werken, als
onderdeel van ACB Solutions.

winkel&bedrijf 09
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Genomineerden Ondernemersprijs Horst aan de Maas

‘We willen de gasten iets extra’s bieden’
Patrick Bierens (46) uit Horst is één van de drie genomineerden voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas. Als mva (manus van alles) is hij te vinden bij anco lifestyle centre Horst.
“De nominatie voor de Ondernemersprijs zijn de verdiensten van mijn bedrijf en mijn 25 medewerkers, niet van mijzelf.”
Zo houd ik echt van de vrijheid die ik heb als eigenaar. Ik kan zelf
de beslissingen maken en ik bedenk de oplossingen. Zelf ben ik
technisch georiënteerd, dus als er iets rondom de technische zaken,
zoals elektriciteit of gas, geregeld moet worden, kijk ik er eerst zelf
naar voordat ik hulp inschakel.”
“Het valt echter lang niet altijd mee”, vervolgt hij. “Op sommige aspecten heb ik geen grip, zoals veel regels en wetten die
door de regering bedacht worden. In het verleden hoefden de
waarden van het zwembad bijvoorbeeld maar eens per dag gecontroleerd te worden, nu is dat twee keer. Dat kost tijd en energie.
Dat geeft soms een oneerlijkheidsgevoel, omdat er dan kosten
gemaakt worden die ik zelf niet in de hand heb. Maar natuurlijk
wegen de voordelen op tegen de nadelen, anders zou ik het niet
zo lang volhouden.”

Cement en bakstenen

Patrick begon zijn carrière in de autobranche. Toen het in 1991
niet zo goed ging met deze branche, ging hij bij het bedrijf van
zijn vader werken. Anco werd in 1979 opgericht door Anny en
Cor Bierens. “Zij startten hun fitnesscenter in de schuur. In 1981
vestigden zij het bedrijf in de Hoofdstraat in Horst. Sinds 2001 staat

anco op de huidige locatie aan de Venrayseweg. Vanaf toen ben ik
het bedrijf ook samen gaan runnen met mijn vader. In 2007 is mijn
vader met pensioen gegaan en sindsdien ben ik de eigenaar van
het bedrijf”, vertelt Patrick.
Doordat Patrick begonnen is in loondienst bij zijn vader, weet
hij wat het verschil is tussen het zijn van een werknemer en een
ondernemer. “Ondernemer zijn heeft zowel voor- als nadelen.

Wij feliciteren Pa
trick Bierens
met zijn nominati
e voor de
Ondernemersprijs
Horst aan de Maa
s!
PO ET RY IN HA IR
AN D BE AU TY

Zijn nominatie voor de Ondernemersprijs noemt hij in eerste
instantie lastig. “Ik houd er niet van om op de voorgrond te treden.
Dat doe ik ook niet in het bedrijf, daar ben ik het cement en mijn
medewerkers zijn de bakstenen. De nominatie betekent dat ik
veel interviews en gesprekken heb, waarbij ik moet nadenken
over dingen die voor anco heel vanzelfsprekend zijn, maar die
ons waarschijnlijk wel onderscheiden van andere ondernemingen.
Tegenwoordig hebben mensen een ruime keuze aan sportscholen,
dus ik wil de gasten iets extra’s bieden. Ze komen namelijk met
niets binnen en gaan ook met niets naar huis. Ik wil dat de gasten
met een goed gevoel naar huis gaan, dus zij worden bijvoorbeeld
tijdens een bezoek minimaal drie keer aangesproken.”
“De lat ligt bij anco erg hoog. We hebben dan ook het LERFkeurmerk (Landelijke ErkenningsRegeling Fitness). Hygiëne en
begeleiding zijn de kernwaarden van anco. Omdat er dagelijks veel
mensen over de vloer komen, is het van belang dat alles schoon is.
Daar hoort naar mijn mening ook het milieu bij, daarom wordt bij
ons overal het afval gescheiden. Daarnaast volgt het personeel elk
kwartaal een cursus en lopen er zestien bhv’ers rond.”
“Uiteraard vind ik het ook heel leuk dat ik genomineerd ben.
Ik zie het echter meer als een nominatie voor anco en de medewerkers. Ik treed op als spreekbuis en vertegenwoordig mijn
medewerkers.”

feliciteert

Patrick Bierens

Dansmiddag voor
55-plussers

Voorlichtingsavond
chronische pijn

Feesterij en Danserij Froxx in Horst biedt dansmiddagen aan voor de
55-plussers uit de regio. Iedere eerste dinsdag van de maand vindt er van
13.30 tot 16.00 uur een les plaats.

In de bibliotheek van Horst vindt op woensdag 11 november een voorlichtingsbijeenkomst plaats over leven
met chronische pijn. Deze avond duurt van 20.00 tot 21.30 uur en wordt georganiseerd door Cesar Horst en de
Praktijk voor oefentherapie Mensendieck en Persoonlijke Groei.

De dansmiddagen bestaan uit
lessen in stijl- en lijndans en zijn
bedoeld voor iedereen die van dansen
houdt. Tijdens de middag is iedereen

op een leuke manier bezig met
bewegen en in beweging blijven. De
eerste mogelijkheid voor het bijwonen
van een dansmiddag is op 3 november.

Een op de vijf Nederlanders lijdt
aan chronische pijn. Deze klachten
brengen vaak veel onzekerheid en
beperkingen in het dagelijks leven met
zich mee.

Mensen men chronische pijn vragen zich wellicht af hoe ze om moeten
gaan met hun pijn. Wat is juist goed
om te doen en wat moet je laten? Deze
vragen komen aan bod tijdens de voor-

lichtingsavond over chronische pijn.
Aanmelden voor deze avond
kan bij de balie van de bibliotheek,
via 077 398 23 39 of
driessen@biblionu.nl
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘De boog kan niet altijd
gespannen zijn’

Een moment voor jezelf inplannen schiet
er wel eens bij in. We werken niet alleen,
maar willen ook tijd vrijmaken voor ons gezin,
familie en vrienden en oh ja, als er nog tijd
over is naar de sportschool. Op zijn tijd de boel
de boel laten is niet verkeerd. In Horst aan de
Maas ontspannen de inwoners zich het liefst
door op vakantie te gaan, een boek te lezen of
te gaan sporten. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
We vinden vaak dat we van alles moeten op
een dag. En als we dan ’s avonds na alle verplichtingen thuis op de bank ploffen, blijft er weinig
energie over om nog iets leuks voor onszelf te
doen. Het merendeel van de inwoners van Horst
aan de Maas probeert dit echter wel te doen.

Top drie

Op vakantie gaan
Een boek lezen
Sporten

Hoe ontspan jij?
De meerderheid, 49 procent, vindt dan ook dat zij
in het dagelijks leven wel degelijk aan ontspannen toekomt. “Die tijd neem ik gewoonweg.
De boog kan niet altijd gespannen staan”, zegt
deze persoon.

Inwonerspanel

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!

1.672 leden

Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl

www.uwtopslijter.nl

HALLO voordeelpas

Weijs
Herstraat 58
Horst
T 077-3981463

10
0%

Deelnemers

Praktijk Ik Leer

www.anbise.com, Sevenum

St. Lambertusplein 2a Horst

Pieter Belsstraat 34, Horst

anco lifestyle centre

Goed Haar en Visagie

Ristorante La Rondine

Venrayseweg 11, Horst

Hofstraat 2, Meerlo

Meterikseweg 84, Horst

Beej Mooren

Het Aardbeienland

Slender You Fit

Groenewoudstraat 1, Horst

Kreuzelweg 3, Horst

Weltersweide 1, Horst

Blauwebessenland

Het LoopCentrum

Staatsie 1866

Dorperpeelweg 1, America

Stationsstraat 137, Hegelsom

Stationsstraat 151, Hegelsom

Boerderijwinkel Lenders

Het Maashotel

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

Veerweg 11, Broekhuizen

Lambertusplein, Horst

Bootcamp Power

Hof van Kronenberg

Studio for Hair

www.bootcamppower.nl, Horst

Kronenbergweg 19, Kronenberg

Vlasvenstraat 4c, Melderslo

Camps Optiek

HUIS van de STREEK

Toffedag.nl

Sint Lambertusplein 2, Horst

Steenstraat 2, Horst

www.toffedag.nl

Center Parcs Het Meerdal

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Toffe Dagstrand

www.dagjemeerdal.nl, America

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Dagstrand Kasteelsebossen, Horst

De Golfhorst

Lunchroom Lekker Gewoën

TVI Computers

Raamweg 8, America

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

Venrayseweg 10, Horst

DMS-Service

Museum de Kantfabriek

Ut Snoephuuske

Ulsheggerweg 2b, Lottum

Americaanseweg 8, Horst

Kerkstraat 26, Horst

Duet Kappers

My-LifeSlim www.mylifeslim.com

VARG Outdoor & Travel

Peperstraat 12a, Sevenum

Sevenum en Swolgen

Gebr. van Doornelaan 90, Horst

Jonge Jenever

Eetcafé ’t Dörp

Paramedische Voetzorg Horst

www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

Hof te Berkel 1-9, Horst

10.99
100 cl

Eethuis BRaM

Pearle Opticiens Horst

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen

Steenstraat 3, Horst

TopVoordeel
100 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

7,99

9,99

70 cl

100 cl

18,99
70 cl

12,99
70 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

VIEUX

BEERENBURG

VODKA

IRISH
WHISKEY

COCOS
LIKEUR

13,99

12,99

18,99

17,99

9,49

70 cl

SAMBUCA
EXTRA

100 cl

KRUIDENBITTER

70 cl

FLAVOURED
VODKA

Caves d’Albret

Vin de Pays, Frankrijk
Merlot/Cabernet Sauvignon
Colombard/Chardonnay,
Grenache Rosé,
Moelleux
75 cl. Per fles 5,49

25.99

DOOS à 6 FLESSEN

100 cl

100 cl

BLENDED
100% JENEVER
SCOTCH WHISKY
100% FINE

Hartevelt

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

[= per fles voor 4,33]
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

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

ANBISE afslank- detox- hypno coaching FotoID

Vakm
anschap

Kennis en kwaliteit onder één kurk.

10,99

lezen, wordt er ook veel gewandeld en gefietst in
Moet je per se van huis weg zijn om te
Horst aan de Maas. “Ik ga in mijn eentje wandekunnen relaxen? Ruim driekwart zegt dat zij ook
len. Dan raakt mijn hoofd leeg en kan ik opnieuw
thuis goed kan ontspannen. “Juist in mijn eigen
beginnen”, zegt deze inwoner. Maar ook naar een
omgeving kan ik tot rust komen”, geeft iemand
concert gaan, een film
aan. Anderen weten juist
kijken of gewoon lekker
dat zij in hun eigen dorp
‘Doen waar ik zin heb’
helemaal niets doen,
te veel prikkels krijgen en
‘Luieren’
zorgt voor ontspanning.
gaan daarom op vakantie. “Ik weet van mezelf
‘Ik kan me overal ontspannen’
dat ik veel zaken uit het
TipHorstaandeMaas
dagelijks leven met me
is een samenwerkings
meedraag. Als ik onderweg ben om op vakanverband tussen HALLO Horst aan de Maas
tie te gaan, ben ik na een paar uurtjes totaal
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
ontspannen en dat blijft gelukkig de resterende
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
vrije tijd.”
www.tiphorstaandemaas.nl
En wat doen we dan om te ontspannen?
Reageren?
Naast op vakantie gaan, sporten of een boek
www.hallohorstaandemaas.nl

wk 44-45

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
Aanbiedingen geldig van 26-10-2015 t/m 08-11-2015

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Voordeelpas
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Bespreking Poll week 42

Crowdfunding heeft de toekomst
Muziekvereniging Eendracht uit Melderslo viert het 90-jarig
jubileum met een speciaal concert. Om de benodigde financiën bij
elkaar te brengen is de vereniging een crowdfunding-actie gestart.
De meerderheid van de stemmers op deze poll denkt dat de
muziekvereniging dat slim heeft bekeken. Crowdfunding heeft volgens
hen de toekomst. Bedrijven zijn in deze tijden minder genegen om
verenigingen met grote bedragen te sponsoren en ook op subsidies kun
je niet altijd rekenen. Door middel van crowdfunding kan iedereen zelf

beslissen welke projecten hij steunt en voor welk bedrag.
De overige 34 procent ziet dit anders. Een vereniging kan er niet
van uitgaan dat door middel van crowdfunding projecten eenvoudiger
te financieren zijn. Als initiatiefnemer weet je immers niet of je wel
voldoende middelen bij elkaar krijgt om het project door te laten gaan.
Dat geldt ook voor de investeerders. Als het plan niet doorgaat, ben je je
geld kwijt. Daarnaast vergt het veel tijd en inzet van de initiatiefnemers
om een crowdfunding-actie succesvol te laten verlopen.

ook

Brievenpost heeft haar tijd gehad
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

PostNL gaat de prijs van een postzegel volgend jaar met 4 cent verhogen.
Een postzegel kost dan voortaan 73 cent. Het bedrijf zegt dat een duurdere
postzegel nodig is om de aanhoudende krimp in het brievenverkeer te kunnen
compenseren. Er worden ook al bezuinigingen doorgevoerd, maar dat is
volgens PostNL niet voldoende.
Met een als maar duurder wordende postzegel wordt het steeds minder
aantrekkelijk om nog een brief of kaart per post te versturen. Brievenpost
heeft haar tijd intussen wel gehad. Tegenwoordig gebeurt alles toch via

WhatsApp of e-mail. Iemand jarig? Wel zo makkelijk om hem of haar te
feliciteren via Facebook of sms. Hoeveel er nog op je bankrekening staat, je
verzekeringsgegevens en je loonstrookje, je kunt het tegenwoordig allemaal
digitaal inzien.
Aan de andere kant moet je ook denken aan mensen die geen toegang tot
internet hebben of het moeilijk vinden om alles via de pc te regelen. Daarbij is
een handgeschreven kaartje toch veel leuker en attenter dan een WhatsAppje?
Brievenpost heeft haar tijd gehad. Wat vindt u?
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Uitnodiging
3 november
3 november

edenbijeenkomst
Ledenbijeenkomst

Uitslag vorige week (week 43) > De blauwe parkeerzone kan worden afgeschaft
> eens 62% oneens 38%
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Uitnodiging 3 november

Ledenbijeenkomst
Modernisering coöperatieve structuur
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Graag vertellen wij u meer over de vernieuwde coöperatieve structuur,
tijdens de ledenbijeenkomst op dinsdagavond 3 november. Wij
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Op onze website vindt u ook een digitaal magazine over de
modernisering van de coöperatieve structuur.
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Siepdak-klusbedrijf
Alles voor uw dak

Alles voor uw dak
• Dakbedekking
• Lood- en zinkwerken
• Boeiboord bekleding
• Renovatie & nieuwbouw
• Lekkage oplossingen
Hogeweg 7
5808 BE Oirlo
06 - 53 84 78 92
0478 - 57 11 24
ans-carlossijbers@home.nl

www.siepdak.nl

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

BOEMEL
WEEKEND
vr 30 OKTOBER
za 31 OKTOBER
tijl
nieuwe

s

Laatste
weekend
van oktober
Afgelopen weekend, of
eigenlijk de dagen voorafgaand aan afgelopen weekend, waren behoorlijk verwarrend. Het was namelijk weer zo
ver: we konden een uur langer
slapen. Of een uur later naar
bed. Het is maar hoe je het
bekijkt. De wintertijd is
namelijk ingegaan.
In mijn geheugen wordt de
klok altijd in het laatste weekend van oktober verzet. Maar
aangezien het komende
weekend ook nog voor de helft
uit oktober bestaat, was dat niet
voor iedereen direct duidelijk.
Een handig geheugensteuntje
voor de wintertijd is dat de klok,
voor zo ver ik me kan herinneren, altijd in hetzelfde weekend
verzet wordt als dat het Horster
Boemelweekend plaatsvindt:
allebei het laatste weekend van
oktober.
Maar dit jaar worden door de
wintertijd en het
Boemelweekend allebei een
andere definitie van ‘laatste
weekend van oktober’ gehanteerd. De klok blijkt namelijk de
laatste zondag van oktober te
worden verzet, en dat is niet
komend weekend, maar
afgelopen weekend. Dan blijft
het Boemelweekend over. Op de
informatieborden in Horst werd
het boemelweekend aangekondigd als ‘het laatste weekend
van oktober’. Lekker duidelijk.
Op de jaarkalender van Horst
aan de Maas, die overal waar ik
kom in de keuken hangt, stond
het Boemelweekend bij afgelopen weekend (ja, echt waar).
Even googelen leert mij dat het
Boemelweekend (sinds dit jaar?)
verplaatst is naar vrijdag en
zaterdag. Komende vrijdag en
zaterdag vallen allebei nog
binnen oktober. Het duurde
even, maar voor mij is de
verwarring enigszins opgelost.
Toch ben ik van mening: doe niet
zo ingewikkeld en laat ons
lekker een uurtje langer
Boemelen.
Judith

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
29 oktober 2015
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering 3 november

Jongerengemeenteraadsvergadering

Thema
"Cyberpesten"

Op dinsdag 20 oktober werd voor de tiende
keer de jaarlijkse Jongerengemeenteraad gehouden. Circa 60 VMBO leerlingen (4e jaars)
hebben hieraan deelgenomen.
Leerlingen zijn in groepen de hele dag druk bezig
geweest met het uitwerken van een projectvoorstel m.b.t. het thema “Cyberpesten”. Om het project ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren wordt
dit ﬁnancieel ondersteund door de gemeenteraad.
In plaats van een Nieuwskrant presenteerde
de Persgroep een Videoverslag, een impressie
van een geslaagde Jongerengemeenteraad
met als thema "Cyberpesten".
Groep 5 won met het project 'Leren Blokkeren'
deze Jongerengemeenteraad. De cheque ter
waarde van 1250 euro werd door burgemeester
Kees van Rooij, overhandigd aan de winnende

Aanvang 19.00 uur
De gemeenteraad behandelt op 3 november
2015 het begrotingsvoorstel van het college
van burgemeester en wethouders in een
openbare raadsvergadering. Het betreft de 2e
bijstelling van de begroting 2015, inclusief de
meerjarenraming; de begroting 2016 en Projectenrapportage. Tevens geagendeerd: Meerkosten van de dakrenovatie gemeentehuis.

groep. Na de herfstvakantie start de groep met
het daadwerkelijk uitvoeren van het project.
Zodra dit project is afgerond, zal dit worden
gepresenteerd in de raadsvergadering.

U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 19.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis. De vergadering wordt live in
video uitgezonden via de website.

Speciaal voor de Jongerengemeenteraad is dit
jaar een Facebookpagina “Jongerengemeenteraad Horst aan de Maas” aangemaakt. De
animatie van het winnend projectvoorstel “Leren
Blokkeren”, evenals het Videoverslag van de
persgroep, een ﬁlmimpressie van Reindonk en
alle overige nieuwsfeiten rondom de Jongerengemeenteraad zijn op deze pagina te vinden. De
Facebookpagina Jongerengemeenteraad blijft
bestaan. De eventuele uitvoering van het winnend project en overige nieuwsfeiten maken het
interessant om deze pagina te blijven volgen.

Wildbeheer Kasteelpark Ter Horst
De afgelopen jaren heeft de wildbeheereenheid
Horst de konijnenpopulatie in het Kasteelpark
op niveau proberen te houden door het inzetten
van fretten. Door te fretteren vluchten konijnen
in de begroeiing en zijn ze voor een langere
tijd niet meer te vangen. Gebleken is dat deze
methode niet afdoende is voor het Kasteelpark met een explosieve groei van het aantal
konijnen. Zij veroorzaken veel schade aan de
sportparken waardoor extra onderhoud aan de
velden nodig is en een veilig gebruik in het gedrang komt. In overleg met de provincie, wildbeheer, de sportverenigingen en de gemeente
is een onthefﬁng aangevraagd om de konijnen
te bestrijden met behulp van kunstlicht.

Jongeren maken toekomstplan
voor eigen dorp

Dieetwensen:

America
Pastoor Jeukenstraat 6
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Verordening op de
vertrouwenscommissie voor
de herbenoeming van de
burgemeester en de instelling
daarvan vastgesteld
Lijst van categorieën van gevalHorst
len waarvoor geen verklaring
Westerholstraat 15
van geen bedenkingen is
Pr. Bernhardstraat 10
vereist op grond van de Wet
algemene bepalingen omgeHorst aan de Maas
Verordening Starterslening Horst vingsrecht (Wabo) vastgesteld
aan de Maas 2015 vastgesteld

de buurt!

Ik kom met 1 / 2 personen (doorhalen wat niet van toepassing is)

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
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PC en plaats:

Ga dus snel naar www.padpxress.nl en wie
weet tot snel!

Bekendmakingen

buurt. U bent

Adres:

u zorgt of sam

Naam mantelzorger:
Adres:

men of de Muzikantine…..en dit is pas een
greep uit alle toffe activiteiten.Wacht niet te
lang met inschrijven, dit is voor sommige activiteiten nog maar één week mogelijk.

ZORGEN VOOR ELKAAR
DÁT DOEN WE SAMEN!
ZORGEN VOOR ELKAAR
DÁT DOEN WE SAMEN!

Met nog maar enkele dagen te gaan voordat
Sinterklaas in Nederland aankomt, is de PadXpress alvast begonnen met het uitdelen van
leuke cadeautjes! In blok 2 staan er namelijk tal
van activiteiten gepland waarmee jij de koude
winterdagen wel doorkomt.Een Romeinentocht,
Beestenboel, Bootcamp, Schminken, Zwem-

Om waardering uit te spreken voor mensen die al zo lang en trouw voor hun naaste zorgen, organiseert de Werkgroep ‘Zorgen voor elkaar, dát doen we samen!’ op drie plaatsen in de gemeente Horst
aan de Maas een brunch. U kunt zich aanmelden via de website www.synthese.nl Of onderstaand
antwoordkaartje invullen en afgeven bij Synthese of opsturen naar Steunpunt Mantelzorg Horst aan de Maas, Antwoordnummer 1502, 5800 WB Venray.

Naam mantelzorger:

Mantelzorgbrunch!
U komt toch ook?
Mantelzorgbrunch!
voor elkaar
is een ook?
belangrijk
UZorgen
komt
toch

goed. Door alle veranderingen in
Zorgen voor elkaar is een belangrijk
de zorg wonen mensen (ook met
goed. Door alle veranderingen in
beperkingen) steeds langer thuis,
de zorg wonen mensen (ook met
vaak met hulp van naasten uit hun
beperkingen) steeds langer thuis,
omgeving. Zorgen voor een ander
vaak met hulp van naasten uit hun
kan veel voldoening geven, maar
omgeving. Zorgen voor een ander
kan ook zwaar zijn. Graag willen we
kan veel voldoening geven, maar
onze waardering uitspreken voor
kan ook zwaar zijn. Graag willen we
de mensen die al zo lang en trouw
onze waardering uitspreken voor
voor hun naaste zorgen. Dit doen
de mensen die al zo lang en trouw
we door hen, samen met degene
voor hun naaste zorgen. Dit doen
waarvoor ze zorgen, uit te nodigen
we door hen, samen met degene
voor de mantelzorgbrunch.
waarvoor ze zorgen, uit te nodigen

voor de mantelzorgbrunch.

PadXpress pakt uit!

U komt toch ook naar de mantelzorgbrunch?

Aanmeldkaart Mantelzorgbrunch Horst aan de Maas

Het bestrijden van de konijnen en de vossen
zal in de avonduren en vroege ochtend plaatsvinden waardoor er geen overlast is voor de
overige gebruikers van het Kasteelpark.

De balies Burgerzaken zijn donderdag 5 november gesloten vanwege een verplichte vervanging
van automatiseringssystemen. Het aanvragen of afhalen van bijvoorbeeld reisdocumenten en
rijbewijzen is die dag niet mogelijk. Vrijdag 6 november staan we weer voor u klaar!

Aanmelden kan nog tot 2 november 2015

Aanmeldkaart Mantelzorgbrunch Horst aan de Maas

Door de grote toename van het aantal konijnen
is de vossenpopulatie binnen het Kasteelpark
ook toegenomen met als gevolg dat de dierenweide regelmatig wordt “leeggeroofd”. De
vossen hebben een gunstig effect op het konijnenbestand, maar het doden van de dieren uit
de dierenweide werkt erg demotiverend voor
de vrijwilligers en de bezoekers. Daarom is ook
een onthefﬁng aangevraagd om de vossen te
bestrijden tot een acceptabel niveau.

Burgerzaken gesloten
op donderdag 5 november

De gemeente Horst aan de Maas vraagt alle inwoners mee te denken over de toekomst van accommodaties als sportparken, gemeenschapshuizen en jeugdsozen. Op dinsdag 3 en woensdag
4 november gaat de gemeente naar het Dendron College in Horst om de denkbeelden en ideeën van
jongeren op te halen en deze vervolgens terug te koppelen naar de dorpen. Elk dorp is daarna aan
zet om met hulp van de gemeente een eigen toekomstplan te maken. Volgend jaar vindt een tussenevaluatie plaats. De gemeente gaat dan opnieuw naar het Dendron College om de plannen te laten
toetsen door de leerlingen. Zijn hun ideeën al meegenomen? De uitkomsten van de jongeren legt de
gemeente vervolgens terug bij de dorpen, zodat er een toekomstplan van jong en oud ontstaat.

##

De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van
het gemeentehuis, in de bibliotheek en op de
website www.horstaandemaas.nl

Meerlo
Heideweg 1-3

Melderslo
Koppertweg ongenummerd
Sevenum
Midden Peelweg 3
Dorperdijk 18
Helenaveenseweg 3a t/m 3d

kom!

RAADSFEITEN
EDITIE 29 OKTOBER 2015

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Jongerengemeenteraad
vergadert over cyberpesten
Voor het tiende jaar op rij organiseert de gemeenteraad van Horst aan de Maas een dag waarop
jongeren kennis kunnen maken met het reilen en zeilen binnen de lokale politiek. Dit jaar mogen
zestig vierdejaars leerlingen VMBO van het Dendron College een dag op het gemeentehuis
doorbrengen. Deze dag is traditioneel op een dag waarop in de avond ook de “echte”
gemeenteraad vergadert, namelijk dinsdag 20 oktober 2015.
“Tijdens de raadsvergadering van 20 oktober 2015 werd Jim Weijs toegelaten als lid van de gemeenteraad
van Horst aan de Maas. Jim Weijs is voor D66 de opvolger van Henk Kemperman en met zijn 19 jaar het
jongste raadslid. Op de foto legt hij de verklaring en de belofte af wat nodig is om te worden toegelaten”.

Raadsvergadering 20 oktober 2015

Second opinion
Hazenhorstweg
“De jongerengemeenteraad was druk bezocht door de jongeren, maar ook door de gemeenteraadsleden zelf,
die toekeken of hun “pupillen” ook wel hadden geluisterd en gebruik maakten van de hen gegeven adviezen”.
Het thema van de jongerengemeenteraad is
cyberpesten, waarover speciaal voor deze
gelegenheid een Facebookpagina is gestart.
Er zijn 7 groepen, die ieder een project gaan
bedenken om het cyberpesten tegen te gaan.
Daarnaast is er ook een persgroep die verslag
van deze dag gaat doen. In de ochtend is er
een gezamenlijk gesprek met de deskundigen,
te weten de GGD, Synthese en de Politie. In
het deskundigenpanel zitten ook Jan Hesen, de
coördinator veiligheid en welzijn van het Dendron
college en Roy Bouten, het raadslid die het onderwerp pesten op de politieke agenda heeft gezet.
In de middag sluiten ook andere gemeenteraadsleden bij de groepen aan, om ze te voorzien van
tips hoe met elkaar het debat aan te gaan.
Op het einde van de dag is dan eindelijk de
openbare jongerengemeenteraadsvergadering,
die ook door veel ouders bezocht wordt. Zoals
bij de echte raadsvergadering het geval is, zit
burgemeester Kees van Rooij deze vergadering
voor. Voorafgaand aan de vergadering vraagt de
voorzitter of het beeld over cyberpesten bij de
leerlingen gedurende de dag op het gemeentehuis
is veranderd. Hoewel slechts een leerling hierop
antwoordt, zal tijdens de presentaties en discussie
blijken dat een groot aantal 'jongerenraadsleden'
het beeld wel degelijk heeft bijgesteld. Namelijk
het besef dat cyberpesten toch heel dichtbij is, in
plaats van een ver van mijn bed show.
Nadat voorzitter Van Rooij de jongeren praktische
uitleg over het verloop van de vergadering heeft
gegeven, gaan de presentaties en discussie echt
van start.

De 7 'fracties' mogen tijdens de jongerenraadsvergadering hun voorstellen presenteren, waarin
zij aangeven hoe het cyberpesten kan worden
aangepakt. In willekeurige volgorde presenteren
de groepen hun voorstel, waarna de tribune mag
stemmen welke twee fracties er een 'raadslid'
bij krijgen, om zodoende over meer stemmen te
kunnen beschikken. Tijdens het debat kunnen de
fracties vragen aan elkaar stellen over de aanpak
van het project om cyberpesten terug te dringen
en uiteraard, kunnen ze ook kritiek op elkaar
leveren. Het winnende voorstel krijgt namens de
gemeente een cheque ter waarde van euro 1.250.
Het geld moet worden besteed aan de daadwerkelijke uitvoering van het project. Twee stemrondes blijken uiteindelijk nodig om te bepalen
welk project de winnaar van de cheque werd.
In de eerste ronde haalt geen van de voorstellen
de meerderheid, waarop de twee groepen met de
meeste stemmen met elkaar de strijd aangaan.
Echter, voordat de uitslag bekend wordt gemaakt,
krijgen de aanwezigen het videoverslag van de
persgroep te zien. Dit is een primeur, omdat
in de vorige 9 edities, er nog een krantje werd
uitgebracht. Dit videoverslag is terug te zien op de
website van de gemeenteraad.
Uiteindelijk is groep 5 de winnaar met het project
“Leren blokkeren”, waarin wordt aangezet tot
het met zijn allen blokkeren van pesters via
WhatsApp, Facebook en Instagram. Van het
prijzengeld zal o.a. een bewustzijnsﬁlmpje worden
gemaakt, wat hopelijk terug te zien is o.a. de
website van het Dendroncollege en die van de
gemeenteraad.

De langlopende kwestie rond de vergunningaanvraag voor uitbreiding van een varkensbedrijf
aan Hazenhorst 1-3 in Sevenum leidt in de raadsvergadering tot het indienen van twee moties
door SP en D66.
De locatie van het varkensbedrijf is gevestigd
in een extensiveringsgebied. De aanvraag van
de vergunning betreft een uitbreiding, waarmee
omwonenden niet blij zijn. Ook de raadsfracties
verwachten dat de omgeving veel overlast gaat
ondervinden bij de uitbreiding. Mevrouw Riek
Janssen van SP noemt de hele procedure een
ellenlange lijdensweg voor zowel de aanvrager
als de omwonenden.
Zij vindt dat het tijd wordt dat de zaak goed wordt
afgehandeld. Zij stelt voor dat een derde onafhankelijke met een nieuwe blik naar de gehele
procedure gaat kijken, om die reden dient zij
een motie in waar om een second opinion wordt
gevraagd. Het aanvragen van de second opinion
heeft volgens haar niets te maken met twijfel aan
de vakbekwaamheid van de juristen, die in een
eerder stadium al naar het vraagstuk hebben
gekeken. De heer Eric Beurskens vraagt aan de
wethouder wat hij doet als de second opinion
voldoende aanleiding geeft om de aanvraag niet
te honoreren. De heer Richard Van der Weegen
vat het dossier samen als 'advies na advies, aanvraag na aanvraag en rechtszaak na rechtszaak'.
Hij vindt dat uitbreiding van het bedrijf niet kan en
vraagt zich af of het in deze fase nog wel mogelijk
is een second opinion aan te vragen.
Wethouder Paul Driessen beaamt dat een
second opinion nog mogelijk is, maar vindt het te
voorbarig om uitspraken te doen over de gevolgen

van een negatief advies. Het levert echter wel
vertraging in de procedure op. Vervolgens wordt
de motie ondersteund door alle fracties.
De tweede motie van de SP en D66 omtrent
metingen voor- en na uitbreiding van het bedrijf
haalt het niet. De heer Eric Beurskens zegt dat
er sprake is van precedentwerking met betrekking tot de vergunningaanvraag en geeft aan dat
er zoals altijd gehandhaafd moet worden, als de
uitbreiding niet conform de vergunning is, maar
dat je daar niet op voorhand van moet uitgaan.
De heer Thijs Lenssen van de SP reageert
dat het niet de bedoeling is alle bedrijven te
bemeten. Het gaat volgens hem hier om een
unieke situatie. De heer Bram Hendrix begrijpt
namens Essentie niet waarom de motie wordt
ingediend, omdat in de eerste wel aangenomen
motie is besloten om eerst te onderzoeken of het
bedrijf überhaupt een vergunning krijgt. Met deze
2e motie wordt al aangenomen, dat de vergunning verleend wordt. De heer Jim Weijs van D66
vindt de motie een goede basis voor toekomstige
gevallen. De heer Thijs Lenssen reageert in de
2e ronde fel op de veronderstelling van de heer
Henk Weijs van CDA dat hij meent dat in de
intensieve veehouderij niets goed geregeld zou
zijn. Hij wilde alleen bespreekbaar maken welke
instrumenten er nog meer nodig zijn dan alleen
handhaving.

Factsheet
Dag van de Democratie
In de raadsvergadering van 20 oktober 2015
heeft Roy Bouten tijdens het spreekrecht voor
raadsleden namens de raadswerkgroep het
verslag van de Dag van de Democratie op
12 september 2015 aan de overige leden van
de raad aangeboden. In dit verslag zijn o.a. alle

wensen en klachten die die dag door de inwoners
zijn geprikt op de wensboom en klaagmuur volledig opgenomen. Hij riep de raad en het college
op om ook in de toekomst een “Open huis” van
de gemeente te organiseren. De factsheet is te
raadplegen op de website van de gemeenteraad.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Een nieuw kader voor subsidies
Onlangs was er in ‘t Gasthoês een bijeenkomst die geheel stond in het
kader van subsidies aan vrijwilligersverenigingen. Dat dit leeft onder de
verenigingen blijkt, er waren een kleine 200 mensen die samen zo’n
150 verenigingen vertegenwoordigde.
Doel van deze bijeenkomst was
vooral het traject schetsen naar een
nieuw toetsingskader, het kader
wat aan de vrijwilligerssubsidies
ten grondslag ligt. Tijdens de avond
werden enerzijds zorgen uitgesproken
over het behoud van subsidies,
maar ook werd aangegeven dat

verenigingen echt wel zien dat
samenwerken in de toekomst een
must is, maar dat hier ook wel kansen
liggen. We realiseren ons ten zeerste
dat het voor verenigingen vandaag
de dag niet eenvoudig is. Het is hard
werken om alle ballen in de lucht
te houden, denk aan het behoud

van leden, maar ook voldoende
bezetting van bestuur en vrijwilligers.
We vinden het dan ook belangrijk
dat het kader rondom subsidiëring
eenvoudig is, dat er uitgegaan wordt
van vertrouwen in verenigingen en
dat gekeken wordt of er stimulansen
in te bouwen zijn die samenwerken
van onderop aantrekkelijk maken.
Naast het reguliere kader wordt
ook gestart met een pilot rondom
vouchers. Verenigingen kunnen een
voucher aanvragen van 500 euro als

ze naast hun normale activiteiten
extra maatschappelijke activiteiten
organiseren op het vlak van
samenleven, welzijn of duurzaamheid.
Wat we erg goed vinden van deze pilot
is dat ook verenigingen die nu niet
gesubsidieerd worden hiervan gebruik
kunnen maken. De uitkomsten zullen
we bezien in nauwe samenhang met
het nieuw op te stellen kader rondom
de stimuleringssubsidies.
Loes Wijnhoven,
CDA Horst aan de Maas

Locatie Sportzone en eventueel zwembad
Regelmatig heeft het college blijk gegeven een groot voorstander
te zijn van een sportzone in de Kasteelse Bossen. Sluipenderwijs gaat alle
communicatie die kant op en worden deelbeslissingen genomen. Dit is
de gebruikelijke salamitactiek van het college, zonder fundamentele
discussie. De krant meldt al dat hier ook een eventueel nieuw
zwembad komt.
Maar moet alles zo dicht bij elkaar
en juist daar? Wij zijn daar nog niet
van overtuigd en zien veel risico’s
voor een prachtig recreatiegebied.
Een alternatief zou zijn om niet alles
op één plek te concentreren en zeker
niet hier. Een ‘sportzone’ met een heel

intensieve samenwerking op meerdere
locaties kan evengoed. Dat heeft
meerdere voordelen. Ten eerste kan
hierdoor potentieel van andere plekken
gebruikt worden zoals bijvoorbeeld het
voormalige PTC+ (Hegelsom) of andere
plaatsen. Of een centrale plaats aan de

randweg van Horst richting Sevenum,
ook meer passend voor hoge gebouwen.
Ten tweede kan dit goedkoper zijn
door minder ontsluitingskosten, maar
ook door het gebruik van andere
accommodaties. Wij vrezen bij dit
college voor megalomane ambities
met grote budgetoverschrijdingen.
De herinneringen aan bijvoorbeeld
Floriade en verbouwing van de
Sporthal in Sevenum zijn nog vers.
Verspilling mag niet weer. Ten derde
vrezen wij dat investeringen in één
geconcentreerd, uitsluitend op Horst

gerichte sportzone de dorpen buiten
Horst zal ‘leegzuigen’. Tenslotte: we
moeten zuinig zijn op onze open ruimte
en recreatiegebieden en dus bewuste
keuzes maken. De Kasteelse Bossen
is een schitterende omgeving voor
buitensport (voetbal,tennis,hippische
evenementen) en recreatie (open
zwemwater,wandelen,historisch
erfgoed). Gebouwen zoals een zwembad
of sporthal zijn 10 meter hoog en laten
zich nauwelijks inpassen in, en gaan
ten koste van een mooi natuurgebied.
We maken ons hier echt zorgen over.

Kortom, we willen dat het college aan
de gemeenteraad echte strategische
keuzes voorlegt en niet sluipenderwijs
iets laat ontstaan. Op basis van een
goede vergelijking van alle voor-en
nadelen, kansen en risico’s zal de raad
dan een keuze maken. We passen
er als D66 voor om straks voor een
voldongen feit te staan. Wij staan
voor een open en transparante
besluitvorming.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Jongerengemeenteraad 2015: cyberpesten
Vorige week vond voor de tiende keer de Jongerengemeenteraad
plaats. Doel van de Jongerengemeenteraad is om jongeren, door ze zelf
met politiek aan de slag te laten gaan, meer te betrekken bij politieke
besluitvorming. Onderwerp dit jaar: het veel voorkomende en
veelbesproken cyberpesten.
Zoals bekend zijn er verschillende
vormen van pesten. Zo is iemand
plagen in feite een vorm van pesten,
maar plagerijen worden in het
algemeen als een onschuldig iets
gezien waar we ons allemaal wel
eens bewust of onbewust schuldig
aan maken. Dit in tegenstelling
tot het cyberpesten. Iemand

bewust pesten via de digitale weg.
Bijvoorbeeld door via e-mail of
zonder toestemming van de persoon
bepaalde intieme of gemanipuleerde
foto’s online te plaatsen. Pesten via
Facebook, WhatsApp of Instagram
komt steeds vaker voor en vormt
daarmee een groot probleem. Omdat
het vaak anoniem gebeurt is het

vrijwel onzichtbaar voor ouders,
leerkrachten en scholen. Slachtoffers
durven er meestal geen melding
van te maken met verregaande
consequenties voor slachtoffers en
directe omgeving tot gevolg. Ruim
60 leerlingen van het Dendron College
hebben tijdens deze dag concrete
plannen bedacht om cyberpesten
tegen te gaan. In een zevental
‘fracties’ werden plannen bedacht
en uitgewerkt. De gemeente heeft
voor de uitvoering van het winnende
plan 1.250 euro beschikbaar gesteld.
Hiermee kan de winnende ‘fractie’ het

bedachte plan daadwerkelijk uitvoeren.
Hierbij werden de leerlingen enigszins
geholpen door enkele zittende
gemeenraadsleden van diverse
partijen. Het aansluitende debat in
de Jongerengemeenteraad leverde
veel discussie op. Alle leerlingen
deden hun uiterste best om
standpunten te verdedigen en het was
bijzonder om te zien dat sommige
leerlingen zich ontpopten als ervaren
‘gemeenteraadsleden’. Uiteindelijk
kwam het tot een stemming en
iedereen was zeer benieuwd welk
plan zou winnen. De winnaars van de

Jongerenraad 2015 werd uiteindelijke
de fractie met het plan ‘leren
blokkeren’. Deze groep had diverse
actiepunten en oplossingen bedacht
om te voorkomen dat je gepest kon
worden. Ze gaan hun voorstellen
met behulp van onder andere
leerkrachten verder uitwerken en
zullen het complete plan binnenkort
aan de gemeenteraad presenteren.
Al met al een bijzonder leerzame en
leuke dag.
Frans Kerstjens,
Essentie Horst aan de Maas

SP-motie over vergunningaanvraag Hazenhorst 1-3 aangenomen
Een veebedrijf aan de Hazenhorst in Sevenum wil uitbreiden met 1800
varkens. Dit veebedrijf in het buitengebied van Sevenum ligt in een
zogenaamd Extensiveringgebied.
Dit houdt in dat in dat gebied
geen uitbreiding van het bedrijf
mag plaatsvinden. Indien mogelijk
moet men zulke bedrijven zelfs
verplaatsen. De buurt ondervindt
regelmatig stankoverlast door de
bedrijfsactiviteiten. Deze ondernemer
heeft tot twee maal toe geprobeerd

om zijn bedrijf uit te mogen breiden.
In beide gevallen heeft de Raad van
State daar een stokje voorgestoken.
Recentelijk heeft de ondernemer
een nieuw verzoek voor uitbreiding
ingediend. Verder wil hij zijn bedrijf
zodanig aanpassen dat de overlast
wordt beperkt.

Het College van B&W wil hier
aan meewerken omdat zij aangeven
dit wel te moeten en er geen grond
voor een weigering is. In het geval zij
niet zouden meewerken, dreigen er,
volgens het college, forse schadeclaims
voor de gemeente.
De SP heeft dit laten toetsen door
een externe deskundige. Deze geeft
aan de kans op forse schadeclaims
verwaarloosbaar is. De eerste indruk
van deze deskundige is verder dat

de gemeente niet mee zou moeten/
mogen werken aan deze vergunning.
In de vergadering van 20 oktober
heeft de SP, samen met de D66, een
motie ingediend waarin het college
wordt opgedragen om een second
opinion uit te laten voeren, om deze
vergunningsaanvraag juridisch te
toetsen. We willen daarmee mogelijk
ook voorkomen dat een traject wordt
opgestart die de gemeente weer geld
gaat kosten.

We waren blij verrast dat de volledige raad heeft ingestemd met deze
motie, en dat de wethouder aangaf
mee te gaan met deze motie. We
laten een onafhankelijke derde daarmee een oordeel over deze aanvraag
vellen, en dat is, volgens ons, voor
alle partijen binnen en buiten de raad
winst.
Thijs Lenssen
Riek Janssen
SP Horst aan de Maas
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verenigingen 15

Zienswijze

Behoud de Parel kritisch over
Milieubeoordeling Horst aan de Maas
Vereniging Behoud de Parel heeft veel bedenkingen tegen de Milieubeoordeling Gebiedsontwikkelingen
Klavertje 4, LOG en CVI. Dat blijkt uit de zienswijze die ze ingediend heeft bij gemeente Horst aan de Maas naar
aanleiding van de rapportage.
”Het beleid is vol plannen die
reiken tot de grens van wettelijke

normen, maar achterloopt bij de praktijk”, stelt vereniging Behoud de Parel.

“Horst aan de Maas zit in een gebied
waar de vervuilende uitstoot al hoog

Achtste editie Drumpop
De achtste editie van Drumpop vindt plaats op zondag 1 november. Drumband Jong Nederland Horst organiseert
dit evenement in de Mèrthal in Horst.

Een impressie van een eerdere editie van Drumpop
Drumpop vindt vanaf 2012 om
de twee jaar plaats. Tijdens het
festival treden naast de Drumband,
diverse andere slagwerkgroepen op.
Dit zijn dit jaar Drumband Semper
Avanti uit Grashoek, Slagwerkgroep

Fanfare Sint Cecilia uit Milheeze,
Jeugddrumband Let’s Beat It uit Horst,
SLEM, SLagwerk Ensemble uit Maasbree
en Pak Rammel. Zij brengen moderne
slagwerk- en melodische popmuziek
ten gehore. Het thema dit jaar is

Adventure. Bezoekers worden meegenomen op een reis door de jungle.
De zaal is geopend vanaf 13. 30 uur en
het programma begint om 14.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.drumpop.nl

is. Wij zijn bang dat nieuwe beleidsuitgangspunten eerder gemaakte fouten
niet wegnemen en de situatie nog
slechter maakt. Wij pleiten dan ook
voor scherpere normen, kijk naar de
praktijk van vandaag in plaats van theorieën die de toets van de kritiek niet
kunnen weerstaan en te veel gebaseerd zijn op landelijke gemiddelden.”
De vereniging Behoud de Parel
constateerde verschillende dingen.
Zo zou er rondom Grubbenvorst meer
vrachtverkeer komen met meer roet
uitstoot. Dat is vele malen ongezonder
dan fijnstof, maar deze problematiek
komt niet aan de orde in de beoordeling. Behoud de Parel vraagt zich af of
de gemeente de ogen sluit voor het
toenemende vrachtverkeer.
Daarnaast constateerde de
vereniging dat de uitbreidende

intensieve veeteelt giftige microorganismen gekoppeld aan fijnstof
uitstoot. EU en WHO vinden de in
Nederland gehanteerde fijnstofnormen
achterhaald. Toch heeft Nederland
uitstel gekregen voor aanscherping van
normen. Behoud de Parel vindt het raar
om milieueisen in vestigingsplannen op
te nemen, terwijl regionale metingen
uitwijzen dat de fijnstofuitstoot
hoger ligt. En in die situatie blijkt ook
nog dat de gemeente onvoldoende
handhavend optreedt en laten
rapportages zien dat maar 15 procent
van de luchtwasinstallaties van
intensieve veehouderijen naar behoren
werken. Dat leidt Behoud de Parel
tot de conclusie dat de in de praktijk
vastgestelde emissies veel te hoog zijn
en dat daarmee de gezondheid van
burgers op het spel gezet wordt.

Alle soorten bestratingen

Alle soorten tegelwerk

Alle soorten buiten tegels
Alle soorten klinkers

Alle soorten keramische tegels
voor binnen en buiten

Grind, zand en cement

Complete badkamers

Wind- en schaduwdoeken

Piazzetta pelletkachels

Hoebertweg 6, 5966 ND America

www.vanrengsbestratingen.nl

www.vanveggeltegels.nl

Tentoonstelling
Welfare Horst
De jaarlijkse tentoonstelling van de Welfare van het Rode Kruis vindt dit jaar plaats op zondag 15 november.
De tentoonstelling wordt gehouden in Cultureel Centrum ’t Gasthoes in Horst.

Top 27.95

deze week
Belangstelling tijdens een eerdere editie van de tentoonstelling
Op deze tentoonstelling worden
werkstukken getoond, die tijdens
de wekelijkse bijeenkomsten zijn
gemaakt. Het is een van de sociale
activiteiten die de regionale afdeling
van het Rode Kruis organiseert om

mensen bij elkaar te brengen. Tijdens
de wekelijkse bijeenkomsten komen
de mensen samen bij een kopje koffie
en maken verschillende werkstukken.
Vrijwilligers van het Rode Kruis begeleiden de groep. Het handwerk dat door

de deelnemers is gemaakt, wordt op
deze tentoonstelling verkocht. Van de
opbrengst wordt nieuw materiaal
gekocht. Daarnaast is er ook nog een
loterij. De tentoonstelling is geopend
van 10.30 tot 16.00 uur.

22.95

shake
week!

~ Deze week is het Shake Week bij
Shoeby, kom nu naar de winkel en profiteer
van waanzinnige mode aanbiedingen.
shoeby.nl

~ Steenstraat 10, Horst
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Jeugdspelers van Set Up hebben nieuwe tenues
De jeugdspelers van volleybalvereniging Set Up hebben nieuwe tenues. De shirts zijn gesponsord door Salarispoint en de broekjes door Summa. De tenues zijn naar eigen
ontwerp van Set Up vervaardigd door Young uit Bergen. De voorzitter van VC Set Up, Marcel de Groot: “We hopen dat de nieuwe tenues een mooie bijdrage zullen leveren aan
het spelplezier en mogelijk ook de prestaties van de jeugd.”

Zege voor Melderslo

Winst HC Wittenhorst

Door: voetbalvereniging RKSV Melderslo
De wedstrijd tussen het eerste team van RKSV Melderslo en het eerste team van Koningslust van zondag
13 september werd gestaakt, omdat een speler van Koningslust zijn been brak. Zondag 25 oktober vond het
tweede bedrijf van de wedstrijd in Melderslo plaats.

Door: Handbalclub Wittenhorst
Het eerste herenteam van handbalclub Wittenhorst speelde zondag
25 oktober in Horst tegen Apollo uit Son en Breugel.

De wedstrijd op zondag 25
oktober begon met een vrije trap
voor Koningslust op de plaats waar de
vorige wedstrijd eindigde. Melderslo
startte in de vertrouwde opstelling.
Alleen de geblesseerde Paul Vullings
had plaats gemaakt voor de jeugdige
Gijs Coenders. Al snel werd duidelijk
dat Melderslo de zaken vandaag goed
in orde had, de achterhoede onder
leiding van Rob Driessen stond als
een huis en in de voorhoede was de
ploeg niet meer alleen afhankelijk van
Bart Verheyen. Sterker nog, in de 32e
minuut was het Stan van de Pas die op
zijn nieuwe ‘wondersloffen’ een bal in
de kruising liet verdwijnen: 1-0.Toen
even later diezelfde Stan getackeld

werd en de toegekende penalty door
Jeroen Kallen prima werd ingeschoten,
leek de wedstrijd voor rust al beslist.
De goed leidende scheidsrechter
Slavenburg kreeg de lachers nog op
zijn hand toen hij een toegekende vrije
trap voor Koningslust niet meer liet
nemen, omdat het in zijn ogen rust
was.

Hardwerkend
Koningslust
Na de rust was er in eerste
instantie hetzelfde beeld: een beter
Melderslo dat iets te gemakkelijk
met zijn kansen omging en een
hardwerkend Koningslust wat er

eindelijk niet aan te pas kwam.
Dit veranderde in de 70e minuut toen
Koningslust na een snelle combinatie
de 1-2 liet aantekenen via Tommy
Janssen. Koningslust mocht in de tien
daarop volgende minuten stiekem
hopen op een stunt, deze hoop was
echter in de 81e minuut weer net
zo snel verdwenen. Een vrije trap
van Bart Verheyen draaide met een
hoge boog over de kleine Koningslust
doelman Dennis Janssen heen: 3-1 en
de wedstrijd is beslist. Leuk daarna
was nog dat de lange Robert Delissen
de materiaalmensen hielp door
eigenhandig het losgeraakte net weer
aan de lat te hangen en de 1-4 uit
een penalty.

Het werd meteen duidelijk dat
dit geen gemakkelijke wedstrijd zou
worden. Na een scoorloze periode van
de mannen van Horst wisten de spelers
van Apollo met snel spel dan een gat
te slaan in de Horster verdediging. Dit
betekende dan ook dat de Horstenaren
extra hard moesten werken om weer
bij te komen. Met goede moed werd
deze achterstand kort voor rust opgelost
waardoor er met een gelijke stand van
12-12 aan de tweede helft kon worden
begonnen. Na een korte bespreking
over het wedstrijdverloop in de eerste
helft was het duidelijk, iedereen wilde
er alles aan doen om de punten in Horst
te houden. Met deze instelling werd
dan ook de tweede helft ingegaan waar
Wittenhorst al snel op een voorsprong

kon komen. Uiteindelijk groeide het
verschil zelfs tot vijf punten uit. Maar er
moest voor gewerkt worden want de
heren van Apollo waren gretig en de
winst was nog lang niet binnen. Door
een aantal tweeminutenstraffen en het
harde werk kwam er even een periode
van verzwakking voor de Horstenaren
waardoor de tegenstander tot twee
punten verschil kon terugkomen. Ze
zeggen altijd haastige spoed is zelden
goed en dat bleek ook tijdens het
handballen te gelden. In plaats van het
verschil groter te willen maken werd
er verstandig gehandbald wetende dat
de eindstreep bijna gehaald is. Dankzij
deze rust en de geweldige reddingen
van de keeper kon er uiteindelijk met
24-21 winst worden afgefloten.
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Autobedrijf

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

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.perfectfinishbv.nl
+31 6 48 35 24 27
Facebook.com/perfectfinishbv
info@perfectfinishbv.nl
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

Judoweekend in Horst
Door: Budoclub Horst
Budoclub Horst stond op zaterdag 24 en zondag 25 oktober in het teken van judo. In de Mèrthal
vond een jeugdtoernooi en de clubkampioenschappen plaats. Het judoweekend werd ’s zaterdags
geopend met een interne competitie met aansluitend een jeugdtoernooi voor alle judoverenigingen
binnen de gemeentegrenzen. Op zondag werden in de Mèrthal de clubkampioenschappen van Budoclub
Horst gehouden. Een grote verrassing was de onthulling van het nieuwe logo van de vereniging. Het
bestaande logo maakt na 57 jaar plaats voor een nieuw logo. Voorzitter Berry Bartels gaf uitleg hoe het
nieuwe logo is ontstaan en welke gedachten eraan gekoppeld zijn. Budo is een verzamelnaam van
meerdere verdedigingskunsten. De naam Budoclub geeft dan ook aan dat ze naast judo ook andere
disciplines aanbieden. De ‘budo-gedachte’ dragen ze ook uit binnen de vereniging.

Proeflessen Pukulan
Pentjak Silat

Voor versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

COUPEUSE [10-15 uur per week]
voor het veranderen en repareren van kleding.

Schrijf of mail naar: Atelier Helga Verheijen,
Meterikseweg 119, 5961 CV Horst
www.atelierverheijen.nl info@atelierverheijen.nl

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese

De Pentjak Silat vereniging uit Horst start vanaf dinsdag 3 november met een nieuwe cursus Pukulan Pentjak
Silat, een uit Indonesië afkomstige vechtkunst.
Pukulan Pentjak Silat is een vechtkunst. In de loop van de twintigste
eeuw is deze kunst verspreidt over de
hele wereld. De naam Pukulan Pentjak
Silat is een verzamelnaam voor tientallen verschillende stijlen. De stijl die
Pentjak Silat beoefent is de Setia-Hati
Oranisasi. Hoewel de vechtkunst uit
Indonesië komt, hoef je niet ver te
reizen om Pukulan Pentjak Silat te zien

of nog leuker: zelf te doen. Dit kan
gewoon hier in Horst. In de trainingen
leren deelnemers niet alleen technieken waarmee ze zichzelf kunnen
verdedigen, de trainingen maken hen
ook sneller, sterker en geven hen conditie en zelfvertrouwen. Ook worden
er op zijn tijd onderlinge wedstrijden
of demonstraties gehouden, waaraan
ook onze andere trainingsgroepen in

bijvoorbeeld Baarlo, Blerick, Helden en
Maasbree deelnemen.
De trainingen in Horst zijn op dinsdagavond in de gymzaal aan de Prinses
Marijkestraat 1 van 19.00 tot 20.00 uur.
Iedereen die een kijkje wil nemen, kan
twee keer vrijblijvend meedoen aan
een proefles.
Voor meer informatie, kijk op:
www.pentjak.nl

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Café Feestzaal Cox presenteert:

Boemelweekend 2015
Vrijdag 30 oktober
22.00 uur

De Muzikantine

Zaterdag 31 oktober
21.30 uur

Hollandse boemelavond met
• Wendy Rivers
• Frits Verhoeven
• Crist Coppens
• Aaltied noeit te laat

Herstraat 37 - Horst • Tel. 077-3983305

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

Meterik verslaat America
Door: voetbalvereniging AVV America
De derby tussen AVV America en RKSV Meterik op zondag 25 oktober werd verdiend gewonnen door
Meterik, dat veel slagvaardiger met de kansen omging en over de hele lijn sterker was. Het eerste
team van America liet in de beginfase enkele goede kansen liggen, waarna Meterik het heft in handen
nam en nog voor de rust 0-2 liet aantekenen. America was niet bij machte om terug te komen.
(Foto: Hay Mulders)

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

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl
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Roan Nederlands
kampioen
crossmotor
De uit Horst afkomstige Roan van Vegchel is zondag 25 oktober
Nederlands kampioen 50cc crossmotoren bij de M.O.N. (Motorsport
Organisatie Nederland) geworden.

Veertigste zwem-4-daagse
In zwembad de Berkel vindt van dinsdag 27 oktober tot vrijdag 30 oktober voor de veertigste keer de
zwem-4-daagse plaats. Vier dagen achter elkaar kan jong en oud tussen 09.00 en 12.00 uur meedoen.
Iedereen zwemt per dag 500 meter. Kinderen onder de 10 jaar en 55-plussers hoeven maar 250 meter per
dag te zwemmen. Aan het einde van de 4-daagse krijgen alle deelnemers die de vier dagen volgemaakt
hebben een medaille.

Horster volleybaldames
verslaan Tilburg
Door: volleybalvereniging Hovoc
De Horster volleybaldames van Hovoc hebben zaterdag 24 oktober met duidelijke cijfers Tilburg DS 2 verslagen. Hovoc liet zich alleen in de eerste set verrassen, maar overtuigde daarna in Brabant. Met een 1-3 zege kan de
ploeg uit Horst haar derde wedstrijdwinst optekenen en is het naar de tweede plek in de derde divisie gestegen.

De zevenjarige Roan werd kampioen in de klasse tot 9 jaar. Hij was
daarbij de jongste deelnemer. De wedstrijden vonden plaats in Dongen. Roan
is lid van MCC de Streekrijders Horst en
traint op circuit de Reulsberg in Horst.
Hij heeft vijftien wedstrijden per jaar,
in de periode van maart tot en met

oktober. Zijn ouders, broertje en zusje
gaan elke wedstrijd mee om hem aan
te moedigen. “Naast aanleg natuurlijk
zijn concentratie, techniek, kracht en
uithoudingsvermogen zeer belangrijk
in deze sport”, zeggen zijn ouders.
“Daarnaast letten wij op voeding, alles
zo natuurlijk mogelijk.”

Hovoc DS 1 begon de eerste
set in Tilburg niet scherp genoeg.
Teveel persoonlijke fouten liepen
uit op cadeautjes voor Tilburg en
de eerste set ging met 25-22 naar
de thuisploeg. Met de opdracht van
coach Bjorn Lommen om de servedruk
op te voeren, werd Horst op scherp
gezet. Dat veranderde de sfeer ten

Ben jij woonachtig in Horst a/d Maas of Peel en Maas en op zoek naar een leuke baan?
Voor de uitvoer van schoolvervoer zijn wij per direct op zoek naar:

Chauffeurs leerlingenvervoer m/v

Ons aanbod:

Salaris en vergoedingen conform CAO
Vaste route, vaste tijden (±07.00-09.00 uur
en 14.30-16.30 uur), vrij in het weekend

Functie-eisen:

Jij bent flexibel en in het bezit van een chauffeurspas,
representatief, in staat om met kinderen (met een beperking)
om te gaan, communicatief vaardig en servicegericht.

Voor het registreren, plannen en uitgeven van ritaanvragen in het personenvervoer zijn wij per direct op zoek naar een:

Planner m/v

Standplaats: Ospel
Ons aanbod:

Salaris en vergoedingen conform CAO

Functie-eisen:

Jij hebt kennis/ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking (bij voorkeur BS Taxsys), bent communicatief
goed onderbouwt, bezit een gedegen stratenkennis in het
Midden- en Noord Limburgse (maar ook daarbuiten).

positieve en Hovoc kwam terug in de
wedstrijd. Een flinke voorsprong werd
tot het laatste punt volgehouden:
13-25.
De Horster formatie was op dreef
en sloeg ook zonder al teveel moeite
de derde set binnen (18-25). In set
vier ging het gelijk op en nam Tilburg
bij 14-13 even de leiding. Maar de

servedruk werd weer opgevoerd en
mede dankzij een sterke verdediging
won Hovoc Dames 1 met 20-25 en
daarmee de wedstrijd met 1-3. De
vier behaalde punten hebben Horst
nu naar de tweede positie gebracht,
die aanstaande zaterdag in de
Dendron sporthal tegen Hajraa DS 1
uit Eindhoven wordt verdedigd.

nog open tot 1 november

Het was een
fantastisch seizoen
tot a.s. zondag kunt u nog profiteren
van heerlijke aardbeien

€ 2,00
per bakje

Stuur een cv naar leila@jacdeleeuw.nl of
Taxi- & Touringcar Geerets BV, t.a.v. mevrouw Leila Dahmani, Hennesweg 36, 6035 AD Ospel

Taxi- & Touringcar Geerets BV
Meerloseweg 9, 5861 AB Wanssum, Tel: 0478 - 532212 • info@taxigeerets.nl • www.taxigeeretsdeleeuw.nl

Kreuzelweg 3 5961 NM Horst 077-3970216
www.aardbeienland.nl
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Luus Roefs
14 jaar
Horst
Dendron College

Welk nummer heb je grijs gedraaid?
‘Lies or truth’ van Brennan Heart &
Wildstylez. Ik vond het een heel leuk
nummer, ik luisterde het altijd met m’n
vriendinnen. Hoe het liedje in elkaar
is gezet spreekt me erg aan. Ik ken
de artiest niet heel goed, ik vind het
gewoon een lekker nummer.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Dan zou ik al m’n vriendinnen ophalen
en ergens gaan eten. Het zou niet
uitmaken waarheen. Ik wil zo vroeg
mogelijk beginnen met mijn rijbewijs
halen. Ik zou graag een mini Cooper
willen als ik geslaagd ben voor mijn
rijbewijs.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag naar mijn familie in
Australië willen afreizen. Dit zou ik
samen met mijn ouders en mijn broer

willen doen. In Australië woont namelijk de tante van mijn vader en haar
gezin. Zij zijn wel vaker naar Nederland
gekomen, maar wij zijn nog nooit naar
hen afgereisd. Waarschijnlijk zouden
we rond de vier weken blijven.
Als je één dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik met mijn vriendinnen naar
Parijs gaan, en dan Euro Disney bezoeken. Het lijkt me een heel leuk park.
Ik ben er al een keer geweest, maar
toen was ik 4, dus daar herinner ik me
niet heel veel meer van. Ook zouden
we natuurlijk Parijs zelf nog even
ingaan en naar de Eiffeltoren gaan.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou graag mijn autorijbewijs willen
halen. Het lijkt me leuk om te kunnen
rijden, en om overal naar toe te kunnen
rijden. Ik denk niet dat ik een brokkenpiloot zou zijn, ik denk dat ik er wel
goed in zou zijn.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden, wie

Bezorger m/v

Broekhuizenvorst
Kempen Media b.v.
is op zoek naar
een bezorger in
Broekhuizenvorst
voor nieuwsblad HALLO
Horst aan de Maas.
Een baan met leuke
bijverdiensten.

Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag een paar uurtjes
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar Dorothé Gijsen:
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 56

media

aan
Luus Roefs

zou je dan ontmoeten?
Dan zou ik graag mijn oma willen
ontmoeten, zij is overleden toen ik een
baby was. Ik heb haar dus nooit echt
gekend. Graag zou ik wat herinneringen opdoen met haar. Iedereen om
me heen zegt dat ze heel aardig en
bezorgd was.
Wat deed je als kind het liefst?
Buiten in de tuin spelen met vriendinnen. Dat deden we meestal bij mij thuis,
omdat wij thuis best veel plaats hebben.
Meestal speelden we verstoppertje of
voetbalden we. Ik ga nog steeds veel
met die vriendinnen van vroeger om.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Mijn angst voor grotere honden. Ik ben
altijd al bang geweest voor honden,
vroeger was ik namelijk bang voor alle
honden. Nu vind ik kleine honden niet
meer zo eng, maar de grotere honden
dus wel. Ik vind het vooral vervelend
als je bij iemand thuis bent en je dan
moet zeggen dat je het niet prettig vindt dat er een hond bij je in de
buurt is.

Als je een dier zou zijn, welk dier zou
het zijn en waarom?
Een klein aapje, omdat ik dat schattig vind. Apen zijn ook heel lenig, ze
kunnen makkelijk in bomen springen.
Dat zou ik ook wel graag willen.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Een leuk gezin, en een leuke baan.
Ik wil graag sportlerares worden op
de middelbare school. Op dit moment
zit ik in het tweede leerjaar van
vmbo. Dan zou ik nog wel eerst havo
moeten gaan doen om de opleiding tot
sportlerares te kunnen volgen. Ook zou
ik later graag kinderen willen en een
leuk groot huis. Natuurlijk zou ik willen
blijven hockeyen, want dat vind ik erg
leuk.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, waar zou je dit dan doen?
Bij zonsondergang op een strand. Ik zou
het intiem houden. Natuurlijk zou ik
liever gevraagd willen worden, dat lijkt
me prettiger.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou geen tatoeage willen, maar als
ik geen andere keuze had zou ik een
klein hartje willen op mijn pols. Dat lijkt
me wel mooi. Maar ik vind een tatoeage gewoon niet zo mooi, wanneer je
rimpels krijgt ziet het er niet meer zo
mooi uit.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dat ik heel snel zou zijn. Dat is heel
handig met hockeyen, omdat je dan
iedereen snel voorbij kunt spelen.
Ook zou ik dan snel naar school kunnen
fietsen, dat zou heel handig zijn.
Waar geef jij je laatste 50 euro
aan uit?
Dan zou ik met mijn vriendinnen iets
leuks gaan doen. Ik zou lekkere dingen
kopen en het dan samen met hen
opeten. Dat lijkt me heel gezellig.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Dat ik een drukke, maar leuke dag voor
de boeg had. Ik moest namelijk tot
laat naar school en daarna had ik een
verjaardag. Vervolgens moest ik trainen
geven en daarna zelf trainen.

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

Ook in h

et weeke

nd!

IMPLANTEREN, GEBITSPROTHESE
EN NAZORG ONDER ÉÉN DAK
U kunt bij ons terecht voor:

• Gebitsprothese (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. 077 - 398 88 45
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel • Tel. 0413 - 820 270
Botermarkt 57, 5404 NV Uden • Tel. 0413 - 820 393

Boekenwurm
Boeken horen bij de meest
wonderlijke objecten van deze
aardbol. Simpele tekentjes op
papier die samen een verhaal
vormen. Een compleet nieuwe
wereld die in zo’n klein boekje
past. Dat je gesprekken kunt
volgen zonder enig geluid en
alles om je heen eventjes
vervaagt.
Vroeger las ik veel, heel veel.
Ik verslond woorden als een soort
Rupsje Nooitgenoeg. Vooral voor
het slapengaan, heel stiekem,
met een klein nachtlampje dat ik
snel uitknipte als er voetstappen
op de trap klonken. Op een
gegeven moment begaf ik me
twee keer per week naar de bieb,
omdat ik het limiet van acht
boeken alweer verorberd had.
Helaas was er een omslagpunt.
Door de middelbare school met
zijn ellendige stapels huiswerk en
de snelle informatiemaatschappij
met smartphones en tablets, nam
mijn behoefte en tijd om te lezen
af. Ik raak alleen nog een boek
aan voor de verplichte boektoetsen of soms tijdens vakanties.
Met mij vele anderen: het
uitlenen van boeken bij de
bibliotheek wordt steeds minder.
Maar in november leest heel
Nederland! Tenminste, dat is de
bedoeling. De grootste nationale
leescampagne ‘Nederland Leest’
wordt in november 2015 voor de
tiende keer georganiseerd.
Eén boek staat deze hele maand
centraal en wordt gratis door de
openbare bibliotheken uitgedeeld. Helemaal gratis ja, want
als iets gratis is, neemt iedereen
(zeker iedere Nederlander) het
wel mee. Dit jaar stelde A.L.
Snijders, auteur van korte
verhalen, een verhalenbundel
samen met veertig korte verhalen
uit de Nederlandse geschiedenis.
Het genre past goed bij deze tijd,
waarin alles vaak snel moet en
we weinig tijd lijken te hebben.
En: in dit jubileumjaar heeft elke
provincie een eigen editie.
De ‘Nederland Leest’-bundeling
die BiblioNu in Horst uitdeelt,
is aangevuld met vier korte
verhalen uit de provincie Limburg.
Dus, waar wachten we nog op?
Mijn innerlijke boekenwurm is in
ieder geval weer ontwaakt.
Rosanne
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De column Laevemaekers gaat altijd over anderen. Nooit over u. Tenzij u het idee heeft dat
het misschien wél over u zou kunnen gaan, maar dan berust dat louter op toeval. En op uw
vermogen om u te kunnen verplaatsen in anderen. Maar dat is niet aan iedereen gegeven.
Misschien ook wel niet aan u. Daarom gaat het altijd over anderen. Nooit over u. Of toch wel?

De middenmoot...

9/14
compliment! Het lijkt wel alsof de
docent mij helemaal niet ziet..’ Ik kijk
naar het groene bolletje in de grafiek
en constateer dat ze blijkbaar ‘wel
gezien’ is. Als een groen bolletje, net
boven de middenmoot. De mentor lijkt

‘Het gaat goed met uw dochter’! De
mentor laat me een grafiek zien. ‘Kijk’,
zegt hij, ‘die lijn is het gemiddelde en
dát, dat is uw dochter.’ Ik kijk er naar en
denk aan wat ik een tijd geleden nog
met haar heb besproken. ‘Ik vind het
gewoon niet eerlijk’, had ze gezegd. Ja,
het leek haar redelijk gemakkelijk af te
gaan, maar ze stak er dan ook heel veel
tijd in. Haar huiswerk deed ze trouw
en ze was altijd blij wanneer dat ook
leidde naar goeie scores. Waar ze mee
zat was dat er zo weinig aandacht voor
was. ‘Als dat ettertje een keer een voldoende haalt, dan wordt hij de hemel
in geprezen. Was ik maar dysléktisch,
net als mijn buurmeisje, dan kreeg
ik misschien óók eens een keer een

Monumentaal
Horst aan de Maas

Raadshuis Horst

De gemeente Horst aan de Maas kent veel oude, soms zelfs monumentale bouwwerken. Gebouwen die
met recht de status rijksmonument hebben gekregen. In deze historische reeks duikt HALLO Horst aan de
Maas in de geschiedenis van een aantal rijksmonumenten. In deze aflevering het voormalig Raadshuis in
Horst.

tevreden. Beeld ik het me in of zie ik
ook bij hem wat twijfel in zijn ogen?
In de gang zitten de ouders van het ‘ettertje’ al te wachten. Zou zijn bolletje
ook groen zijn? Of zou daar een speciale grafiek voor worden bij gehouden?
Een ‘aandacht-van-de-docent’-grafiek waaruit blijkt dat hij ver boven
het gemiddelde scoort. En waar mijn
dochter een rood bolletje is, ergens
onderin. ‘Ja, het gaat goed met haar’,
beaam ik. ‘En daar zijn we ook erg
trots op. Ze werkt er ook heel hard vo..’
De zoemer onderbreekt mijn verhaal.
Het systeem is onverbiddelijk. Misschien is het dát wel, realiseer ik me,
als het snerpende geluid is verstomd.
Het systeem. Niet de docent. Maar
toch. ‘Zij is méér dan het groene bolletje’, had ik hem nog willen zeggen...
Carla Laevemaeker

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

r
Al mee ar
a
j
1
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl

Burgemeester Jozef Jan
Houba zat op 8 juni 1889 de
raadsvergadering voor in het
oude gemeentehuis voor de Sint
Lambertuskerk. De burgemeester
en de tien raadsleden waren
tevreden over de gemeente,
omdat haar inkomsten door de
verkoop van turf- en veengronden
aanmerkelijk waren gestegen.
Op punt zeven van de vergadering
kwam de burgemeester met
een mededeling dat het oude
raadhuis aan een grootscheepse
verbouwing toe was. Hij stelde voor
om het raadhuis te verbouwen,
maar liever nog om een totaal
nieuw raadhuis te bouwen. Het
geld was er nu toch. De voorzitter
had zijn plan goed voorbereid en
legde meteen twee tekeningen
met kostenberekening op tafel
van architect Jorna uit Roermond.
Hieruit bleek dat nieuwbouw
8.000 gulden ging kosten.
De raad ging akkoord en het
voorstel werd op 30 november
1889 goedgekeurd. Toen kwam
burgemeester Houba tijdens de
raadsvergadering van 24 mei
1890 plots met een totaal nieuwe
bouwplaats van het nieuwe
raadhuis aan de overzijde van
het Lambertusplein, terwijl de
aannemer al volop met de bouw
bezig was op de locatie voor de
kerk. Volgens de burgemeester was
het huis met erf van de weduwe
Camps een betere locatie, omdat

de kerk zo vrij kwam te staan en het
Lambertusplein verfraaid werd. Net
zoals de vorige keer had Houba zijn
plan goed voorbereid. De raad zag dit
nieuwe plan zitten en stemde in.
Na bouwvertraging van enkele
maanden kocht de gemeente op 21
maart 1892 een stukje grond van
Gerard Camps. Door deze aankoop
hoefde er nog maar een klein stukje
muur gebouwd te worden als afscheiding tussen het plein achter het raadhuis en de tuin van Camps. Hiermee
was de bouw van het nieuwe raadhuis
dan ook helemaal voltooid.
In 1939 vond een grote verbouwing plaats. Er moest namelijk een
archiefruimte komen en een schuilkelder voor het hoofdpersoneel van
de Luchtbescherming. Dit vanwege de
grote oorlogsdreiging. De kelder moest
ook door het gemeentepersoneel
gebruikt worden. Na een hoop overleg, waar nieuwbouw ook even kort
besproken werd, werd op 3 november
1939 besloten om voor het plan van
architect Keijsers te gaan. De ruimtes
die hij ontworpen heeft, zijn nog in het
Streekmuseum Stichting Oudheidkamer
te zien.
Waarschijnlijk was het gemeentehuis net wel of net niet klaar met
verbouwen toen op 10 mei 1940 de
Duitsers Nederland binnenvielen.
Het gemeentehuis kwam, zoals zoveel
gebouwen, niet ongeschonden de
oorlog door. Zo werd het klokje uit het
raadhuistorentje meegenomen tijdens
de kerkklokkenroof in november 1942.

Alle ramen uit het raadhuis bleken
kapot te zijn. Ook gaapte er boven
de deur een groot gat in het dak.

Een einde
aan jaren van
ruimtegebrek
In 1959 werd het duidelijk dat
er iets moest gaan gebeuren om
het gemeentelijke apparaat goed
te laten functioneren. De raad
besloot op 23 juli 1962 dat er
een nieuw gemeentehuis moest
komen. Op zaterdag 24 augustus
1974 was de officiële opening van
het nieuwe gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein door Commissaris
van de Koningin Van Rooy. Hiermee
kwam er een einde aan jaren van
ruimtegebrek, v erhuizen en tijdelijke huisvesting van het gemeenteapparaat. Het oude raadhuis aan
de Steenstraat heeft daarna onder
andere dienst gedaan als huisvesting van Streekmuseum Stichting
Oudheidkamer Horst. Het werd
een rijksmonument door de hoge
architectuurhistorische waarde van
het gebouw. Momenteel zit het
VVV-kantoor er samen met Huis
van de Streek in.
Bronnen: Streekmuseum Stichting
Oudheidkamer Horst en het boek Honderd
jaren Horster raadhuis door Piet van
Nunen.
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10 jaar Nederland Leest

BiblioNu organiseert wedstrijd
De nationale leescampagne Nederland Leest bestaat 10 jaar. In het kader daarvan heeft BiblioNu Horst een
wedstrijd georganiseerd.
Wie alle negen voorgaande edities
van Nederland Leest heeft, maakt
bij BiblioNu kans op een boekenbon.
Wie hiervoor in aanmerking wil komen,
dient de negen boeken mee te nemen
naar de bibliotheek. Foto’s van de
bezitters van de boeken worden gepubliceerd op de website en Facebook.
Uit alle foto’s wordt een prijswinnaar
getrokken. Op zondag 29 november
is de prijsuitreiking. Schrijver Ton van
Reen, waarvan een verhaal is opgeno-

men is in de Limburgeditie, komt op
zondag 29 november naar de bibliotheek in Horst om boeken te signeren
en in het kort iets te vertellen over zijn
werk. Hij is aanwezig van 13.30 tot
14.15 uur.
Auteur A.L. Snijders, bekend
auteur van korte verhalen, stelde een
verhalenbundel samen met veertig
korte tot zeer korte verhalen uit
de Nederlandstalige geschiedenis.
De geschenkbundel wordt in november

gratis door de openbare bibliotheken
aan leden vanaf 18 jaar verstrekt.
Speciaal in dit jubileumjaar verschijnt
er in elke provincie een aparte editie,
zo is de Nederland Leest-bundeling
die BiblioNu weggeeft, aangevuld met
vier korte verhalen uit de provincie
Limburg. Daarnaast organiseren CPNB,
Nederland Schrijft en NPO Radio4 een
schrijfwedstrijd.
Kijk voor meer informatie op www.
nederlandleest.nl/schrijfwedstrijd

Vader en zoon Poels tonen films
in Limburgs Museum
Het Midsummerpopfestival Meerlo staat zondag 1 november in het middelpunt van de belangstelling tijdens
een filmvoorstelling in het Limburgs Museum in Venlo. Een film van René Poels uit Meerlo wordt dan vertoond
tijdens een speciaal filmprogramma van vijf voorstellingen met vader René en zoon Marijn Poels.
Vader René maakte een film
over ‘het Woodstock van Limburg’,
Midsummerpop in Meerlo. René,
destijds een van de initiatiefnemers
en dragende krachten van het festival,
maakte tussen de bedrijven door in
1972 en 1973 opnames op super 8

film. Het beeldmateriaal stond aan
de basis van een documentaire die
L1 vervaardigde over het Woodstock
van Limburg. Van Marijn wordt zondag
1 november een documentaire
vertoond over de roemruchte punkband uit Horst, Heideroosjes. Eind

2006 toog de Heideroosjes uit Horst
naar Los Angeles (Californië) om drie
maanden te kunnen werken aan hun
achtste album. Marijn Poels reisde mee
en maakte buiten de videoclip een
Making of-verslag. De filmvoorstelling
begint om 14.00 uur.

Sint Maarten in
Sevenum
Jongeren Gilde Sevenum organiseert op zaterdag 7 november Sint
Maarten in Sevenum. Om 17.00 uur wordt verzameld voor de kerk.
Het feest van Sint Maarten
wordt in Sevenum gevierd in de
vorm van een lampionnentocht en
het ontsteken van een groot vuur.
De Koninklijke Harmonie onder-

steunt het feest muzikaal.
Vanaf 17.15 uur vertrekt de
groep in een optocht naar de
Blokhut waar Sint Maarten het
vuur ontsteekt.

Zopo Eighties Party
in OJC Niks
In OJC Niks in Horst vindt op zaterdag 14 november een Zopo Eighties
Party plaats. Het feest begint om 20.30 uur.
Jongerencentrum Zopo uit
Horst bestond van 1965 tot 1992.
De jongeren die er in de jaren
80 kwamen, de zogenaamde
punkgeneratie, zijn nu vijftigers
maar organiseren om de paar jaar
een avond waarop nog eens de
alternatieve muziek uit die periode
gedraaid wordt. Het is alweer drie
jaar geleden dat het vorige dansfeest
plaatsvond en veel mensen hadden
behoefte om van de bank voor de tv

af te komen en zich weer eens op de
dansvloer te wagen en hun stramme
botten te laten meedeinen op de
klanken van de swingmuziek die
in de jaren tachtig in Zopo te horen
was, stelt de organisatie. Disco, punk,
new wave, reggae, rock, electronic
body music, industrial, alles wordt
gedraaid. Maar ook nieuwe muziek
wordt niet geschuwd. In het café is de
meer hardcore muziek te horen, voor
de liefhebbers.

Te huur per 1 december 2015

Ruim en luxe appartement
in zeer rustig gelegen wooncomplex

Ter versterking van onze vormafdeling zijn wij op zoek naar

Eigen garage en parkeerplaats op afgesloten binnenterrein.
Wooncomplex is niet vrij toegankelijk en voorzien van lift
en camerasysteem.
Op 10 minuten loopafstand van centrum Horst.

Fulltime

Inpakmedewerk(st)er
VMBO MAVO niveau

Voor info: 06 20151566

Je start met een interne opleiding waarin je alle diverse werkzaamheden
worden geleerd die behoren bij het inpakken van onze verpakkingen.
Daarnaast draag je dagelijks zorg voor een schone en opgeruimde
werkomgeving. Na je inwerkperiode verzorg je deze werkzaamheden geheel
zelfstandig en voer je ook de bijbehorende kwaliteitscontroles uit.
Naarmate je jezelf ontwikkelt en je steeds meer kennis en ervaring opdoet,
zul je ook meer leren van het proces thermovormen. Je werkzaamheden
zullen dan groeien en je wordt breder inzetbaar. Deze functie bied je dan
ook doorgroeimogelijkheden naar een functie als assistent teamleid(st)er en
mogelijk uiteindelijk teamleid(st)er.
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een fulltime inpakmedewerk(st)er
voor 38 uur per week. Je werkt in een team van 10-15 medewerkers,
hierin zijn discipline, zorgvuldigheid en collegialiteit van groot belang.
Je bent een persoon die praktisch is ingesteld, die goed kan luisteren en
bent bestand tegen kritische opmerkingen.
Het werk is afwisselend in een 2-ploegendienst
1 week vroege dienst – 1 week late dienst
Vroege dienst
maandag t/m vrijdag van 06.00 uur-14.00 uur
Late dienst
maandag t/m donderdag van 14.00-22.00 uur
vrijdag van 14.00-18.00 uur
Het profiel
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal
• Je bent energiek, leergierig en wilt werken in een 2-ploegendienst
• Je hebt een flexibele werkhouding
• Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en werkt gedisciplineerd
• Je bent woonachtig in een straal van 25 kilometer rondom Horst
Wij bieden
• Een prettige werkomgeving met enthousiaste en erg
betrokken medewerkers
• Een salaris dat meegroeit met je ervaring
• Prima arbeidsvoorwaarden
• Zeer afwisselend werk met doorgroeimogelijkheden
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Verstappen Verpakkingen is een familiebedrijf
dat is opgericht in 1979 en is uitgegroeid tot een
professionele producent van thermogevormd
verpakkingsmateriaal.
Bij Verstappen Verpakkingen werken
ongeveer 50 medewerkers.
Ter versterking van onze vormafdeling
zijn wij op zoek naar een collegiale
en nauwkeurige teamwork(st)er.
Herken jij jezelf in de profielschets,
dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
Stuur je CV met motivatiebrief
vóór 7 november 2015 naar:
Verstappen Verpakkingen B.V.
t.a.v. mevrouw M. Verstappen
Broekveldweg 2
5961 NP HORST
Of per e-mail naar
sollicitatie@verstappenverpakkingen.nl
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Gregoriaanse koren
in Museum De Locht
Gregoriaanse koren laten zondag 1 november hun gezang horen in de
kapel van Museum De Locht in Melderslo.

Negentiende-eeuwse
pannenoven ontdekt
In Lottum is een negentiende-eeuwse pannenoven ontdekt door historicus Marcel Dings uit Tegelen. Hij vond de
pannenoven in de buurt van Tuincentrum De Panneschop.

15.00 uur Gregoriaans koor St. Petrus
Banden Venray onder leiding van Riet
Gardeniers en van 15.15 tot 16.00 uur
Schola Catherina Utrecht onder leiding
van Heleen Keller. Daarnaast is de rest
van het museum ook gewoon in bedrijf.

De muziek uit de Middeleeuwen
wordt ten gehore gebracht door
drie verschillende koren. Van 13.15
tot 14.00 uur Gregoriaans koor
St. Lambertus Swolgen onder leiding
van Piet Huijs. Van 14.15 uur tot

Optreden bluesster Ralph
de Jongh in Horst
Bluesmuzikant Ralph de Jongh speelt op zondag 1 november op het
podium van Cambrinus in Horst. Het optreden begint om 16.00 uur.
De Bluesmuzikant verzorgt een
solo optreden waarin hij zingt en
zichzelf begeleidt op de gitaar. Ralph
de Jongh werd ontdekt door Harry
Muskee van Cuby en the Blizzards.
Het Parool omschrijft hem als volgt:

“Als bezeten door BB King, Robert
Johnson en een jonge Mick Jagger,
speelt en zingt De Jongh de blues
alsof hij ervoor geboren is: hartstochtelijk en met een groot gevoel
voor drama.”

The Anaesthetics
kwartfinalist Grote Prijs
De Horster band The Anaesthetics staat in de kwartfinale van de Grote
Prijs van Nederland. De groep dingt samen met 24 andere kwartfinalisten
mee in de categorie Bands.
De talentenjacht bestaat inmiddels 30 jaar. De artiesten gaan niet
alleen de strijd met elkaar aan,
maar worden tevens gecoacht door
professionele muzikanten door middel van onder meer bootcamps. The
Anaesthetics bestaat uit leadzanger
Sam Duijf, gitarist Koen Huijs, bassist
Des Spreeuwenberg en drummer Stijn

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

BOEMEL BEKRO B.V.
WEEKEND
Installatietechniek

eigenaar John Seuren, die hem vertelde
dat er nog een oude schuur van het
bedrijf op zijn terrein stond en dat er
een “rare kelder” ligt. Deze kelder
bleek de oven van een negentiendeeeuwse pannenbakkerij te zijn.
Dings verwacht dat er nergens in
Nederland nog een ander exemplaar
bewaard is gebleven. Uit zijn onderzoek blijkt dat het bedrijf werd in 1843
opgericht door de bewoner van het
vlakbij gelegen kasteel Kaldenbroek.
Ergens tussen 1910 en 1921 werd het
bedrijf beëindigd en werden de gebou-

nieuwe

wen gesloopt. Op dit moment loopt er
een procedure om het gebouw op de
gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. “Dit is nodig om het ook in de toekomst in stand te kunnen houden. Want
dit is niet vanzelfsprekend, omdat het
bouwwerk bedreigingen kent van binnenstromend regenwater bij hoosbuien
en van een grote boom in de buurt die
tegen de wand drukt. Hopelijk komt er
tijdig voldoende bescherming om het
bouwwerk ook voor ons nageslacht te
behouden”, aldus Dings.
(Foto: Peter Bors)

14 November 2015

90´s
Party

vr 30 OKTOBER
za 31 OKTOBER
tijl

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

s

www.bekro.nl

Verwarming

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
004-002_automagazine_90mm x 130mm.pdf

Vullings. De kwartfinales vinden plaats
op zondag 1 november in Poppodium
W2 in Den Bosch, zaterdag 7 november
in Bibelot Dordrecht, donderdag 12
november in Bitterzoet Amsterdam
en zaterdag 14 november in Q Factory
Amsterdam. Bij het ter perse gaan van
dit blad was nog niet bekend wanneer
The Anaesthetics moet spelen.

Dings werkt momenteel namens
Stichting WIEL aan een boek over het
industriële erfgoed van de grofkeramiek in de provincie Limburg. Tijdens
zijn speurtocht kwam hij tot de
conclusie dat in de vroegere gemeente
Grubbenvorst in de negentiende eeuw
twee pannenbakkerijen gelegen moesten hebben. Hij ontdekte dat de bedrijven in Lottum zouden moeten liggen.
Een van de productieplaatsen was daar
nog in ere gehouden, er ligt namelijk
nog een tuincentrum met de naam De
Panneschop. Dings ging in gesprek met

1

14-05-15

MULDERS BV
aannemingsbedrijf wellerlooi

15:28

Beekstraat 9, 5856 AJ Wellerlooi
T (0478) 5 018 97
F (0478) 50 27 04
info@mulderswellerlooi.com

■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

AUTOBEDRIJF

www.mulderswellerlooi.nl
SOS Meerlo-Wanssum
bouwt een speciale
school voor dove
kinderen in Jiboro
(Gambia).
Helpt u mee?

Bankrekening: 13.25.91.189

www.sos-meerlowanssum.nl

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

Live optreden!

2 Brothers on the 4th floor

Join de party
Beleef de jaren 90 opnieuw en join de 90’s party op Camping ‘t Karrewiel.
Met de hele avond een live DJ en als hoogtepunt een live optreden van

2 Brothers on the 4th floor
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
Tickets kosten 17,50 euro per persoon. De voorverkoop start op 1-10-2015.
U kunt de kaarten kopen op een van de onderstaande locaties:
• Camping ‘t Karrewiel, Peschweg 8, 5864 CZ Meerlo
• Elektro Kusters, Hoofdstraat 39, 5864 BC Meerlo
• Slagerij van de Pasch, Hoofdstraat 11, 5864 BC Meerlo
Voor informatie kunt u contact opnemen met: Camping ‘t Karrewiel,
Peschweg 8, 5864 CZ Meerlo Bel: 0478698062 of mail: info@karrewiel.eu
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Gregoriaans gezang in Swolgen

‘Je kunt er je gevoel in kwijt’
Het Gregoriaans koor St. Lambertus Swolgen voorziet de mis in Swolgen twee keer per maand van hun
Gregoriaans gezang. De dirigent Piet Huijs en leden Jac Engels en Theo Christians van het Gregoriaans koor Swolgen
vertellen graag over het zingen van deze bijzondere liederen.

te merken.” Het Gregoriaans koor
in Swolgen is een van de weinige
koren in de omgeving dat zich alleen
richt op het Gregoriaans zingen. Jac
Engels vertelt: “Veel koren in de buurt
zingen ook Nederlandse, Franse of
Engelse teksten. Ook doen ze vaak
meerstemmige gezangen. Dat doen
wij niet. Wij richten ons alleen op het
Gregoriaans.” Theo Christians springt in:

“Ik heb vroeger ook wel bij gemengde
koren gezongen, maar het Gregoriaans
trok me toch altijd meer. Ik heb dat
al van jongs af aan mee gekregen en
ik heb het altijd erg mooi gevonden.
Daarom ben ik nu overgestapt naar
het Gregoriaans koor.” Het koor treedt
zondag 1 november op in Museum
De Locht in Melderslo. Dit concert duurt
van 13.15 uur tot 14.00 uur.

St. Caecilia Limburgs
kampioen fanfare
Muziekvereniging St. Caecilia uit America is zondag 25 oktober tijdens
de tweede dag van de LBM concertconcoursen Limburgs kampioen
geworden in de eerste divisie fanfare. De vereniging kreeg 92,33 punten
en lof der jury.
Tijdens de eerste dag, zondag 18
oktober, werd de Koninklijke Harmonie
van Horst uitgroepen tot dagwinnaar.
Zij eindige toen met 90,5 punten op
een eerste plek, eveneens met lof van
de jury. Omdat dit puntenaantal niet
meer werd overtroffen door de orkesDirigent Piet Huijs licht toe:
“Twee keer per maand versterken wij de Heilige Mis in Swolgen.
De Gregoriaanse manier waarop
wij zingen is inherent aan de kerk.
Sommige muziekstukken die wij
zingen stammen uit de derde eeuw
na Christus. We staan dus in een
heel oude traditie.” Jac Engels valt in:
“Het Gregoriaans zingen heeft een
zekere stijl en karakter. Dat voegt een
hoop inhoud toe aan de mis.”
Op de vraag wat het Gregoriaans
zingen nou inhoudt antwoordt Huijs:

BOEMEL
WEEKEND
vr 30 OKTOBER
za 31 OKTOBER
tijl
nieuwe

s

“Het is moeilijk er een echt passende
definitie aan te geven, maar ik zou
het karakteriseren als heel statige,
rustgevende muziek. Het is melodisch
variabel en verandert dus steeds.
Het zijn daarom niet telkens dezelfde
melodieën die terugkeren. De liederen
zijn in het Latijn en de teksten worden
legato gezongen. Dat betekent dat
alle noten overvloeien in de volgende.
Hierdoor krijg je een heel erg melodieus geheel. Ik merk iedere keer weer
hoeveel gevoel ik kwijt kan in de
muziek.”

zondag 1 november
Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Hallo

24,95

14 95

Piet Huijs is al van jongs af aan
bezig met Gregoriaans zingen. Huijs:
”Wij zongen met het kinderkoor al
Gregoriaans. Ik heb vroeger op de bisschoppelijke kweekschool in Roermond
gezeten en met mijn klas van toen
zing ik nog steeds concerten af en toe.
Daar komen wel 100 tot 150 mensen
op af. Er is nog genoeg interesse in
het Gregoriaans zingen. Zo treden we
komend weekend op in Museum De
Locht in Melderslo en horen we toch
nog wel een aantal mensen meezingen tijdens de mis. Dat is goed om

MARCO
ROELOFS
Meer informatie? Kijk op
onze website: www.kukeleku.com

ten die later in het avondprogramma
speelden, was Horst tevens dagwinnaar van het eerste concoursweekend.
Na het tweede weekend, met nog vier
deelnemers in de eerste divisie sectie
harmonie, is de harmonie uiteindelijk
als tweede geëindigd.

Dirtbag in Cartouche
In OJC Cartouche in America staat op vrijdag 30 oktober de rockband
Dirtbag op het programma. De zaal gaat om 20.00 uur open.
De in 2010 o
 pgerichte rockband
Dirtbag komt uit Horst. Met roots
uit verscheidene ervaren regionale
bands, presteert deze band het
om een muur van geluid neer te
zetten.

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

Na enkele optredens in de
regio speelt de band nu al in het
hele land. De setlist bestaat uit
covernummers van onder andere
Iron Maiden en AC/DC, Van Halen,
Metallica en Motörhead.

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

●

●

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel: 06 42 82 55 13

www.its-clean.nl

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI
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Blitterswijck

Phicoop, Hallo Spellen en Puzzels!

17,95

10 95

17,95

9 95

22,95

14 95

17,95

10 95

19,95

10 95

24,95

15 95

U ontvangt één spaarzegel bij iedere 10 euro die u besteedt. Een volle spaarkaart (10 spaarzegels) geeft recht op korting op één spel of puzzel. Kies uit 18 verschillende spellen en puzzels! OP = OP.

Geldig van 28 oktober t/m 8 december 2015

E

Exclusief bij Jumbo Phicoop Sevenum
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Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Optreden Woodworks
za 31 oktober 21.30 uur
Locatie: pretcafé De Beurs

Boemelen

America

za 31 oktober 22.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

vr 30 oktober 20.00 uur
Organisatie: OJC Cartouche

Rommelmarkt

Optreden Dirtbag

Hegelsom

Oplevering
starterswoningen
vr 30 oktober 16.30 uur
Locatie: Bakhuuske

Halloweenwandeling
za 31 oktober 19.00 uur
Organisatie:
Tuutetrek en Café 69
Locatie: Zaal Debije

zo 1 november 09.00-15.30 uur
Organisatie: H&H
Marktkramenverhuur
Locatie: De Riet

Drumpop
zo 1 november 14.00 uur
Organisatie: Drumband Jong
Nederland Horst
Locatie: Mèrthal

Optreden Ralph de Jongh
zo 1 november 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Optreden Marco Roelofs

Horst

Handwerkcafé
vr 30 oktober 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 1 november 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ’t Gasthoês

Melderslo

Gregoriaans gezang
zo 1 november
13.15-16.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Clubkampioenschap
autocross
zo 1 november 11.00 uur
Organisatie: Autocrossclub
De Paradijsracers
Locatie: Peeldijkje

Meterik

Voorstelling
‘Inpakke en wegweze’
vr 30 en za 31 oktober
20.15 uur
Organisatie: Toneelvereniging
Tovri
Locatie: MFC De Meulewiek

Sevenum
Optreden
Ger Bertholet

zo 1 november
Locatie: café Croes Moeke

Optreden Marcello
Demonstraties hoeden
maken
zo 1 november en
dinsdag 3 november 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Artiestenboemel

zo 1 november 18.00 uur
Locatie: café D’n Tap

Voorstelling
De Sevenumse Meesterhand

Demodag droogpakken

zo 1 en wo 4 november
20.00 uur
Locatie: De Wingerd

zo 1 november
Org: duikvereniging OSV Quintus
Locatie: Kasteelse Bossen

vr 30 oktober 22.00 uur
Locatie: café D’n Tap

Dansmiddag 55-plussers

Artiestenboemel

di 3 november 13.30-16.00 uur
Locatie: Feesterij en Danserij Froxx

vr 30 oktober 22.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

70’s/80’s party
za 31 oktober 22.00 uur
Locatie: café D’n Tap

Dorpsraadsvergadering
wo 4 november 19.30 uur
Locatie: De Wingerd

Tienray

Ingebruikneming
vernieuwde brug

Meerlo
X-ray

vr 30 oktober 21.00 uur
Locatie: OJC Merlin

za 31 oktober 15.30 uur
Locatie: Groote Molenbeek,
Kruiswegpark

Marco Roelofs treedt
op bij Kukeleku
Vorig theaterseizoen stond Marco Roelofs met zijn tweede solovoorstelling Ramkoers voor een uitverkocht Gasthoês in Horst. Dit jaar staat hij
opnieuw in ’t Gasthoês bij Kukeleku op zondag 1 november om 20.00 uur
met de reprise van Ramkoers.
Vorig theaterseizoen speelde Marco
Roelofs al voor volle zalen, en ontving
lovende recensies. Zo meldde dagblad
Trouw: ”De verhalen en liedjes zijn
mooi. Roelofs brengt het recht voor zijn
raap en zegt waar het volgens hem
op staat. Gek genoeg maakt dat hem
heel innemend”. De voorstelling kreeg
vier sterren in Dagblad de Limburger.
Voordat Marco begint aan zijn nieuwe
carrière als programmeur bij poppodium de Effenaar Eindhoven, toert hij

dus nog een keer door Limburg, en
slaat zijn geboorteplaats Horst uiteraard
niet over.
De voormalige frontman van
punkband De Heideroosjes verruilde
het podium voor het pluche van
het theater. Na jaren rebelleren had
opstandige Marco balans en rust
gevonden. Dat brave, kabbelende
bestaan, Marco wil er best aan
mee doen. Maar hóe? Marco zoekt
verbinding. Maar iedere poging strandt.

My-Life Slim Sevenum

Annemiek Billekens | Tel. 06 - 42 08 78 09
anbise@mylifeslim.com

My-Life Slim Maasdorpen Swolgen
Loes Baltissen | Tel. 06 - 22 02 09 08
loesbaltissen@mylifeslim.com

SLANKE
DEN-WEKEN

Nog 8 weken dan is het kerst, waarom
het afvallen uitstellen tot 1 januari???
Pak het nu nog aan... en val voor de feestdagen
nog verantwoord 1-2 kilo per week af!

BOEMEL
WEEKEND
Tinie-Marloes-Marlies-Anja-Petra-Miriam-Eva-Audrey-Marianne-Truus-Nicolien-Helga-Toos-Claudia-Tinie-Petra

VENRAY - TEGELEN - ARCEN

LIKE EMBRACE ZUIDEN ON

vr 30 OKTOBER
za 31 OKTOBER
tijl
nieuwe

s
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

Lof

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

zondag
Heilige mis
09.30
aansluitend gravenzegening

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

09.00
09.00

Kronenberg
Lottum

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

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

09.45

Hegelsom

Heilige mis
Heilige mis

Verloskundige zorg

19.15

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

zondag
donderdag
		

Spoedgevallendienst
30 oktober t/m 5 november 2015
Tandunique Sevenum BV
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

09.45

Grubbenvorst

Meerlo

Tandarts

Dit jaar vindt het dertigjarige jubileum van de paardenmarkt in Lottum in nieuwe stijl plaats. Ter ere van het
jubileum wordt de paardenmarkt van maandag 16 november extra groot gevierd. De braderie duurt van 09.00 tot
16.00 uur.

Griendtsveen

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

Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Paardenmarkt Lottum

Broekhuizenvorst

Venray

Gebiedsteams

15.00

service 25

Melderslo
17.30
17.30

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
zondag
Heilige mis
11.00
aansluitend gravenzegening
		

Swolgen

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Alarmnummer

112

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

Priesternooddienst
T

077 351 88 89

De organisatie van de
paardenmarkt pakt voor dit
jubileumjaar eenmalig extra groot
uit. Zo zijn er dit jaar extra veel
standhouders te vinden op de
braderie. Hier vindt men niet alleen

producten voor pony’s en paarden,
maar ook een groot aanbod van
kleding, wenskaarten, cd’s en
spellen. Ook is er livemuziek. In de
zaal van het JOL-gebouw aan de
Broekhuizerweg tegenover de kerk

vindt weer de jaarlijkse Jolkermis
plaats, met vrijwel continu rondes
van het Rad van Avontuur en diverse
spellen voor kinderen. Ook worden
er loten verkocht voor de grote
paardenmarktloterij.
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De grootste én voordeligste winkel
van Venlo geeft vanaf 2 november
een megaprijs t.w.v. € 10.000,- weg!
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DOE MEE
EN MAAK
KANS OP
DE GROOTSTE
PRIJS VAN
HET JAAR!

Volg Trefcenter Venlo op Facebook
en blijf op de hoogte van nieuws,
aanbiedingen en leuke acties!

Like ons op
www.facebook.com/trefcentervenlo
en doe mee!

ca. 40 verschillende
winkels waaronder:

sogood

TM

HET MEEST GEVARIEERDE SHOPPING CENTER VAN NEDERLAND | IEDERE ZONDAG OPEN | GRATIS PARKEREN | NIJMEEGSEWEG VENLO | WWW.TREFCENTER.NL

H alloween
Vrijdag 30 oktober
van 17.00 - 21.00 uur

HA2910

Dagje uit?
Kom shoppen
in Venlo!

voor kids

Roofvogelshow
Schminken
Pompoen snijden
en nog veel meer!

20% korting

op een kerst/sfeerartikel naar keuze
Tegen inlevering van deze advertentie.
Geldig t/m 10-11-2015. Niet geldig i.c.m. andere
(coupon)acties. Max. 1 advertentie p.p.

Orchideeënweekend & Lemax weekend

31 okt - 1 nov
elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

www.venloverwelkomt.nl

Powered by

Strippenkaarten zijn
nu al verkrijgbaar bij
de informatiebalie
voor € 3,50 p.p.

