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Karakteristieke panden
in kaart brengen
Horst aan de Maas wil op een vernieuwende manier inzicht krijgen in de cultuurhistorische waarde van de gemeente. Tijdens een speciale bijeenkomst op zaterdagochtend
22 oktober presenteerden gemeente Horst aan de Maas en Stichting Landschap Horst aan de Maas in boerderij De Steinhagen in Sevenum de nieuwe aanpak. De inwoners van
de gemeente kunnen op een interactieve kaart zelf bijzondere panden aanmelden.

vr 28 - za 29 - zo 30 okt

halloween!
Themaweekend

incl. koopzondag
Horst centrum toont zijn donkere kant
een weekend lang met allerlei
beangstigende acties!

P
gratis

Verrassend Veelzijdig

De gemeente wil het cultuurhistorische gedeelte van Horst aan de Maas
beter in beeld brengen. Ze hebben
daarom bedacht om een interactieve
kaart te ontwikkelen. Er is al een basis
gemaakt, maar de kaart moet nog
verder uitgebreid worden. Daarvoor
wil de gemeente dat de inwoners van
Horst aan de Maas bepaalde gebouwen en monumenten aanmelden.
Deze manier van het in kaart brengen
van karakteristieke panden is uniek in
Limburg.

Uniek
Een vijftigtal belangstellenden
luistert naar onder meer wethouder
Ger van Rensch en Jos Schatorjé,
lid van de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit. Tevens zijn raads- en collegeleden en vertegenwoordigers van
heemkunde- en landschapsverenigingen van de partij.
Lees verder op pagina 05

Niet vergeten!
30 oktober 2016
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Eerste schoolweken schakelklassen Meerlo goed verlopen

‘Nederlands leren is maar een beetje moeilijk’
Voor de kinderen uit het asielzoekerscentrum (azc) in Blitterswijck die
les krijgen in de twee schakelklassen op basisschool Megelsheim in Meerlo,
was het deze week tijd voor hun allereerste vakantie. “De integratie en het
leren gaat beter dan we van tevoren ooit durfden te hopen”, vinden leraren
Truus van Enckevort en Wim Kunen.
Sinds de zomer heeft scholengroep
Dynamiek twee zogenoemde schakel-

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
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
Aniek van den Brandt,
Wim Coenen, Niels van Rens,
Teun Stiphout, Anke Verbeek en
Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn

klassen ingericht op basisschool
Megelsheim. Hier krijgen kinderen die
momenteel op het asielzoekerscentrum
in Blitterswijck verblijven, les. “De nadruk ligt op het leren van de taal”,
geeft Truus aan, die de klas met
kinderen tussen 4 en 6 jaar oud,
lesgeeft. “De leerlingen zijn geen echte
nieuwkomers meer en spreken
allemaal al een beetje Nederlands.
Eigenlijk volgen ze ongeveer hetzelfde
programma als de andere kinderen hier
op school, alleen moeten ze bijvoorbeeld ook nog de Nederlandse
gewoontes leren.”

Mogen leren en
spelen met vriendjes
Veel van de kinderen uit de twee
De zorgvriendjes werden onlangs op school overhandigd
schakelklassen komen uit Syrië, Irak
Kinderen pikken dat heel snel op.”
en Afghanistan. Ze zijn gevlucht uit
Megelsheim. “Leren lezen vind ik
Over de eerste lesperiode in de
hun eigen land en met hun gezin
leuk”, vertelt Sipel. De twee zijn blij
schakelklassen zijn de twee leraren
uiteindelijk terecht gekomen in het
om in Nederland te zijn. Vooral omdat
heel tevreden. “De kinderen hebben
azc, waar ze wachten totdat ze een
ze hier naar school kunnen en veel
veel geleerd, maar wij ook”, geeft
huis toegewezen krijgen of in sommige mogen spelen met vriendjes, vindt
gevallen teruggestuurd worden naar
Mutaz. Ook Fatima, die uit Afghanistan Truus aan. “Het is fijn om te zien dat de
integratie met de kinderen uit Meerlo
hun thuisland.
gevlucht is, heeft het naar haar zin op
school. Ondanks dat ze pas 9 maanden ook goed gaat.” Dat vinden ook de
Wim geeft les aan de oudere kinMeerlose Fleur, Hazel-Fleur en Rafke
in Nederland is, spreekt ze de taal al
deren tot 9 jaar. “De meeste van hen
uit groep zes. “We hebben al veel
heel goed. Echt moeilijk vond ze dat
moeten heftige dingen meegemaakt
hebben, maar laten daar op school heel niet, Nederlands leren. “Maar een klein vrienden gemaakt”, zegt Hazel-Fleur.
“We leren hun nieuwe dingen, maar zij
beetje”, zegt ze verlegen. Dat de kinweinig over los. Soms vertelt een leerleren ons ook weer andere spelletjes
ling kort iets over wat hij meegemaakt deren de taal snel leren, kunnen Truus
heeft, maar vijf minuten later gaat
en Wim beamen. “Kinderen onthouden om te doen.”
het gesprek dan alweer over iets heel
nieuwe dingen veel beter dan volwasanders. Ze zijn allemaal juist heel vrolijk senen, dat kun je goed merken”, zegt
en enthousiast en staan ’s ochtends te
Wim. “Heel af en toe moet Google
springen om nieuwe dingen te leren.”
Translate er aan te pas komen, maar
voor de rest wordt er eigenlijk alleen
De achtjarige Sipel en Mutaz uit
Rafke is zelfs al met haar zus en
maar Nederlands in de les gepraat.
Syrië vinden het fijn op basisschool
broertje bij schoolgenootjes op bezoek

Op bezoek geweest
in het azc

Mannen
stelen
aardappelen

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.kempen-media.nl

geweest in het azc. “Ik was benieuwd
hoe de andere kinderen daar woonden”, vertelt ze. “De huizen waren
kleiner en er was minder speelgoed,
maar het was er wel heel erg leuk en
gezellig.” De school heeft de eerste
weken van het schooljaar gewerkt aan
het project Welkom. Bij de afsluiting
van dit project hebben Meerlose kinderen zorgpoppetjes overhandigd aan de
kinderen van het azc. Hierbij waren ook
veel ouders, zowel uit Meerlo als van
het azc aanwezig. “ Deze poppetjes zijn
vorig schooljaar al gemaakt in samenwerking met de werkgroep Naobere uit
het dorp. Deze groep wilde de kinderen
die tenslotte ook buren van ons zijn
geworden op deze manier samen met
de school welkom heten en een hart
onder de riem steken”, zegt Wim.

HALLO in Lourdes
Hennie en Piet Dinghs uit Tienray namen samen met Betsie en Arie Snellen de laatste bedevaarttrein naar Lourdes. Betsie en Arie gingen er als pelgrims heen, terwijl Hennie en Piet al sinds 1998 als
vrijwilligers betrokken zijn bij de reizen. Op de Esplanade voor de Rozenkranskerk was er even tijd om
de HALLO te lezen. “Deze bedevaart heeft ons weer veel devotie gebracht”, laten de vier weten.

De politie heeft zondagmiddag
23 oktober twee mannen betrapt op
het stelen van aardappelen van een
akker in Blerick. Bij de aanhouding
vluchtte een van de twee richting
Grubbenvorst.
Op zondag 23 oktober trof de
politie rond 12.30 uur twee mannen die
vier bigshoppers bij zich hadden.
Deze bleken vol te zitten met aardappelen die de mannen daar op een
akker geraapt hadden. “Tijdens de
aanhouding nam een van de mannen
de benen en verdween richting
Grubbenvorst”, laat een woordvoerder
van de politie desgevraagd weten.
“Hij vluchtte waarschijnlijk omdat hij in
het buitenland nog gezocht werd.”
Er werd een Burgernetbericht uitgedaan, maar de man is niet meer
aangetroffen. “De aardappelen zijn
teruggegeven aan de rechtmatige
eigenaar. Tegen de aangehouden
persoon is proces-verbaal opgemaakt.”
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Nominatie Ere Polonus

‘De politie is er voor
iedereen’
Ger Cox en Tiny Verhaegh zijn namens het basisteam van de politie Horst/Peel en Maas genomineerd voor de
Ere Polonus 2016. Deze Poolse onderscheiding wordt elk jaar toegekend aan Nederlandse personen of organisaties
die zich inzetten voor integratie van en verbinding met Polen in Nederland.
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Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo
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• leegruimen
• kleine verhuizingen
• in- en verkoop van
tweedehands goederen
Openingstijden Winkel
di t/m vr
zaterdag

Winkel en
Handelsonderneming

09.00 - 18.00 uur
09.00 - 17.00 uur

Venloseweg 11E, 5975 PS Sevenum
Tel. 06-14 33 36 12
ninolie1963@gmail.com

Winterheide
nen ons wel verstaanbaar maken.” “De
mensen vinden het al leuk als je het in
elk geval probeert”, vult Verhaegh aan.
“Ik ben in 1997 bij de politie in Horst
begonnen. Toen al kregen we steeds
meer te maken met Poolse mensen
die hier kwamen voor werk. Ik merkte
dat de taal de grootste barrière was,
maar ook waren er merkbare verschillen in cultuur. Ik ben me daar in de
loop der jaren steeds meer in gaan
verdiepen. Zo’n tien jaar geleden was
het nog goed merkbaar dat Poolse
mensen een bepaalde terughoudendheid hadden tegenover de politie. Als
er iets speelde, dan was de stap om
hulp te vragen vaak te groot. Dat is nu
echt veranderd.” En daarbij wordt ook
al sinds veel jaren samengewerkt met
hun collega’s uit Polen. “Regelmatig
komen er collega’s uit het land naar
ons team om te kijken hoe wij ons
werk uitvoeren. Een mooi voorbeeld
is dat men in de politie-eenheid
Noord-Holland onze manier van werken
toepast in het zoeken naar verbinding
met de Poolse gemeenschap daar. Ook

daar is samenwerking ontstaan met
collega’s uit Polen zoals dat in het politieteam Horst/Peel en Maas gebeurt.”
Naast de politie Horst/Peel en
Maas is ook gemeente Horst aan de
Maas (mede)genomineerd voor een
Ere Polonus. Zij kreeg de nominatie,
samen met gemeenten Venray, Peel en
Maas, Venlo en Leudal, voor het project
Het Belang van Arbeidsmigranten. Cox:
“Heel mooi dat ook zij een nominatie
hebben gekregen. Ook zij zijn al jaren
actief op het gebied van integratie en
verbinding met de Poolse gemeenschap. Er wordt wel vaak over samenwerking gesproken, maar het gaat
erom dat je ook tot daadwerkelijke
uitvoering komt.”
Stichting Polonus reikt sinds 2011
elk jaar de Polonus (Pool van het jaar)
uit in vijf categorieën, waaronder business, carrière en cultuur. Daarnaast is
er de Ere Polonus. De winnaars worden
gekozen op basis van stemmen en jurybeoordeling. Kijk voor meer informatie
op www.polonus.nl
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Erica darleyensis. 2 kleuren
in een pot. Ø 15 cm. Per stuk

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur.
4.99
GroenRijk Maasbree Kanaalweg 7 077-4650080 groenrijkmaasbree.nl
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bezorger America m/v
Kempen Media b.v. is op zoek naar een bezorger
voor America voor nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke bijverdiensten.

Karakteristieke panden
in kaart brengen
gemeente. Die verhalen zijn onderdeel van ons DNA. Het agrarische
leven is bijvoorbeeld dominant aanwezig geweest en zit daarom in ons.”
Dat boerderij De Steinhagen
gekozen werd als locatie voor de
bijeenkomst is geen toeval. Deze
boerderij is een voorbeeld van een
jarenlang bedreigd historisch pand.
Het stond jaren leeg en nu is er een
nieuwe bestemming voor gevonden.
Er wordt namelijk een zorginstelling
in ontwikkeld. Sinds enkele jaren
bekijkt de gemeente nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen aan de hand
van cultuurhistorische waarden in de
omgeving. Nu wordt alle informatie
samengevoegd in een cultuurhis-

torische waardenkaart. Ook karakteristieke panden worden daaraan
toegevoegd. “Onze gemeente is
aantrekkelijk en zorgt voor inspiratie”,
aldus Schatorjé.
Inmiddels is er al een eerste
opzet van de digitale waardenkaart
gemaakt. Hierop zijn monumentale
gebouwen en objecten geplaatst.
De kaart is voor iedereen toegankelijk
zodat iedereen de informatie aan kan
vullen. “We hebben een basiskaart
en die gaan we met z’n allen uitbreiden”, vervolgt Schatorjé. Na de
presentatie maakten de geïnteresseerden een busreis langs verschillende karakteristieke panden in de
gemeente.

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

T 077 396 13 56 • www.hallohorstaandemaas.nl
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Ook deputé Patrick van der Broeck
is aanwezig voor het startsein van het
samenstellen van de karakteristieke
lijst. “De mooie verhalen van de
gemeente moeten verteld worden”,
vertelt Van Rensch. “Aan de cultuurhistorische waarden van Horst aan de
Maas moeten we aandacht besteden.
Ook vanuit het toeristisch oogpunt is
dat belangrijk.”
“Er zijn mooie verhalen in deze
regio. We moeten deze verhalen
ophalen vanuit onze gemeenschap
omdat ze het waard zijn om verteld te worden. Daar hebben we de
inwoners van Horst aan de Maas
voor nodig,” vindt Jos Schatorjé.
“Zij zijn namelijk ambassadeur van de

Erica darleyensis. 2 kleuren
in een pot. Ø 15 cm. Per stuk
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Natuurlijk vinden ze het een eer,
die nominatie, zeggen Ger Cox en Tiny
Verhaegh. Maar eigenlijk doen ze
gewoon hun werk. “De politie is er voor
iedereen”, zegt Cox. “Ook voor de
Poolse mensen die in deze regio
wonen.” Samen met hun collega’s
proberen ze een brug te slaan tussen
de Nederlandse en Poolse gemeenschap. En dat lijkt hen goed af te gaan,
getuige de lovende woorden op de
website van stichting Polonus. Ook
Krystyna Górska van het Servicepunt in
Meterik en pastoor Małys zijn tevreden
over de samenwerking met de
agenten. “We werken heel goed
samen”, geeft Górska aan. “Als we
vragen hebben of er is een probleem,
dan worden we goed geholpen.” De
pastoor prijst vooral het feit dat zowel
Verhaegh als Cox een woordje Pools
spreekt. “Dat waarderen de Poolse
mensen heel erg.”
“De taal spreken is erg belangrijk
als je in contact wilt komen met de
Poolse gemeenschap”, zegt Cox. “We
spreken het niet uitgebreid, maar kun-
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Schrijver Geert van den Munckhof

‘Schrijven is een manier om mijn
gedachten te vangen’
Geert van den Munckhof (56) uit Horst schrijft al sinds de middelbare school. Afgelopen zomer kwam hij op het
idee om een aantal van zijn gedichten, korte verhalen en liedjes te bundelen in een boek. Op dit moment zit hij
midden in het proces om het boek echt uit te brengen.

regelmatige basis columns, korte
verhalen en gedichten post. “Ik heb
altijd al geschreven,” vertelt Geert,
“schrijven is voor mij een manier om
mijn gedachten te vangen. Ik schrijf
over mijn gevoel en dingen die ik in
mijn omgeving zie. Daarnaast is het
iets blijvends, iets wat ik achterlaat als
ik er straks niet meer ben.”

Schrijfclubs in en
buiten de regio

Geert schreef onder andere
gedichten voor de carnavalskrant,

voor huwelijken en voor uitvaarten.
Daarnaast is hij een tijdje als journalist

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Naast het solo-schrijven is Geert
ook onderdeel geweest van verschillende schrijfclubs. “Met een groepje
schrijvers uit heel Nederland had ik
tot vijf jaar geleden de schrijfclub
Schrijfbloq. We schreven daarmee
samen verhalen rondom een bepaald
thema.” Naast Schrijfbloq is Geert
ook in de regio actief. “Hier in Horst
was er in café Cambrinus altijd het
Kwartaalcafé, waarmee we ook om een
themawoord een verhaal schreven. Het
Kwartaalcafé is echter ook twee jaar
geleden gestopt, maar Cambrinus is nu
bezig met de tweede jaargang van café
De Verbeelding, waar ik een muzikale
bijdrage lever met mijn draaiorgel en
zelfgeschreven teksten.”
Op dit moment is Geert bezig met
werkzaam geweest en sinds 2006 heeft een nieuw project, namelijk een eigen
boek. “Toen ik op een keer optrad in
hij een eigen weblog, waarop hij op

Ideeën voor een
tweede boek
Of er na ‘Tijd heelt alle woorden’
nog meer boeken van Geert gaan
komen? “Misschien komt er nog wel
een tweede boek. Ik heb in ieder geval
al ideeën waar ik wellicht nog een
boek van zou kunnen maken,” lacht
Geert, waarna hij vervolgt: “Maar eerst
afwachten of ‘Tijd heelt alle woorden’
er daadwerkelijk komt en ook een succes wordt.”

Reacties website gesloten
Het is vanaf heden niet meer mogelijk om reacties plaatsen bij artikelen op de website van HALLO Horst
aan de Maas.
Door lezers de mogelijkheid te
geven te reageren op de website
hoopte de redactie feedback en

Ook voor zonweringen, glasservice,

café De Verbeelding vroegen mensen
of ik geen boek had met daarin al mijn
teksten. Ik ben wat research gaan doen
en ik heb het doorgezet. Ik heb een
selectie gemaakt van mijn verhalen en
gedichten rondom het thema ‘troost
en herkenning’ en ik ben nu bezig
met een crowdfundingsactie om daar
een boek van te maken.” Die crowdfundingsactie loopt erg goed en het
ziet er sterk naar uit dat Geerts boek
‘Tijd heelt alle woorden’ er binnenkort
echt gaat komen. “Ontzettend leuk.
Met het Kwartaalcafé ben ik al twee
keer onderdeel geweest van een
boek, maar dat was maar met een erg
kleine oplage en bovendien niet echt
van mezelf. Als het allemaal lukt krijgt
‘Tijd heelt alle woorden’ een oplage
van vijfhonderd boeken.”

inhoudelijke discussie te genereren.
Door de vaak anomie en niet-relevante
reacties bleef dit echter uit. Het blijft

uiteraard wel mogelijk om onder
eigen naam te reageren via onze
andere kanalen.

horramen en -deuren
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Mogen wij even uw aandacht voor

Wereld
Ergotherapie Dag
27 oktober 2016
dementie • vermoeidheidsklachten • oncologie • advies scootmobiel
advies aanpassingen/ hulpmiddelen in huis • kinderen • motoriek

Ergotherapie Westsingel
Westsingel 96
5961 DH Horst
T (077) 398 77 83
Meer informatie: www.fysiowestsingel.nl/ergotherapie

Griezelen in Toverland
In attractiepark Toverland in Sevenum konden bezoekers van vrijdag 21 tot en met zondag 23 oktober
griezelen tijdens de Halloween Nights. Diverse enge figuren liepen rond op het park. Voor de gelegenheid
waren er acht ’enge’ zones ingericht waaronder Fiesta de los Muertos, Frozen Fears en Whispering Woods.
Tot en met zondag 31 oktober zijn er nog Halloween Nights in het Sevenumse attractiepark.
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Van Issum maakt kunstwerk Joris en de Draak
Mart van Issum (67), een kunstenaar uit Horst, maakte voor tuincentrum Arcen een kunstwerk in vorm van het
sprookje Joris en de Draak. Frans Peeters (66), eigenaar van tuincentrum Arcen, heeft de kunstenaar gesteund in
zijn project. Voor Van Issum is het een droom die uitkomt.

bezorger Horst m/v
Kempen Media b.v. is op zoek naar een bezorger
voor Horst 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

T 077 396 13 56 • www.hallohorstaandemaas.nl

blueberries & asparagus
Peeters en Van Issum kennen
elkaar al vijftien jaar, vertelt Van Issum. “Frans had vroeger een antiekwinkel. In zijn assortiment had hij een
neppaard. Ik vond het echt een
prachtig paard en ik had al meteen
ideeën hoe ik het paard wilde
aankleden. Ik wilde het paard graag
kopen, maar Frans verkocht het niet.
Het idee bleef constant aan mij
knagen. Ik hoopte dat ik ooit het beest
kon overkopen van Frans. De ideeën
die ik had begon ik al uit te werken.”
Van Issum ging aan de slag met een
klein hobbelpaard. “Dat was oefenmateriaal. Als ik het aankleden eenmaal
onder de knie zou krijgen, kan ik
verder met het grote paard. De ridder
die op het hobbelpaard kwam was erg
gedetailleerd. Ik wilde de ridder op
het grote paard ook gedetailleerd
maken.”
Uiteindelijk mocht Van Issum het
paard hebben. Peeters en hij kwamen
met elkaar overeen dat het kunstwerk

in het tuincentrum in Arcen kwam te
staan. “Het gaat mij niet om het geld
als ik bezig ben met mijn hobby”, zegt
Van Issum. “Het gaat om de uitdaging.
Joris en de Draak heeft mij veel tijd
gekost. Het gevoel om het werk op
tijd af te krijgen geeft mij een enorme
kick. Ik zit in de AOW dus ik heb veel
vrije tijd, maar toch ben ik er vijf en
halve maand mee bezig geweest.”
Het meest fascinerend aan het
kunstwerk vindt Van Issum het
materiaal. “Ik ben erg geïnteresseerd
in de middeleeuwen. Tegenwoordig
hebben we veel meer technieken om
het proces van een harnas te versnellen. Ik snap nog steeds niet hoe ze in
die tijd zo snel een harnas maakten.
De smeden zijn destijds gewoon
kunstenaars geweest. Het kost meer
tijd dan je denkt. Ik heb heel veel
ijzeren platen moeten kopen. Die heb
ik allemaal moeten buigen tot het een
ridder werd. Dan kan je nagaan hoe
de smeden dat in de middeleeuwen

deden. Zij konden niet zomaar naar de
plaatselijke ijzerhandel gaan en alles
ombuigen of lassen.”
De draken verschenen later bij
de ridder. “Eerst wilde ik een lans
aan de ridder maken. Ik kwam tot de
conclusie dat het niet praktisch zou
zijn als er een scherpe lans in het midden van het tuincentrum zou zweven.
Toen ik hoorde dat het het jaar van de
draak was, had ik een mooi idee om
het sprookje Joris en de Draak na te
bootsen.”
Van Issum maakt veel kunstwerken die te maken hebben met de
middeleeuwen. Niet alleen beelden,
maar ook wapens uit die tijd bouwt
hij na. “Ik heb daar zelfs een vergunning voor aan moeten vragen bij de
overheid”, zegt Van Issum. “Ik speel
soms slagen na uit de middeleeuwen.
De harnassen, wapens en kledij die
ik maak worden dan gebruikt. Ik heb
zelfs een kanon gemaakt en die werkt
ook nog.”

Omwonenden willen
uitstel uitvoering NGB
Belangenverenigingen Stichting Wakker Dier en Behoud de Parel uit Grubbenvorst en omwonenden van het
Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in Grubbenvorst stonden dinsdag 25 oktober in de rechtbank weer tegenover de
initiatiefnemers van het bedrijf. Met een voorlopige voorziening proberen ze te voorkomen dat het NGB met de
verleende omgevingsvergunning aan de slag kan.
Provincie Limburg verleende
inmiddels de omgevingsvergunning voor het pluimveebedrijf aan
de Witveldweg in Grubbenvorst.
Het gaat om een pluimveebedrijf met 1,1 miljoen kippen met
slachterij, afvalzuiveringsinstallatie
en bio-energiecentrale, dat deel
uitmaakt van het Nieuw Gemengd
Bedrijf (NGB). De omgevingsvergunning die het College van

Gedeputeerde Staten van provincie
Limburg verleende, werd afgelopen
zomer goedgekeurd door de Raad van
State. De omwonenden en belangenorganisaties gingen hier echter tegen
in hoger beroep.
De omwonenden vrezen stanken geluidsoverlast. Daarnaast zijn zij
bang dat de veehouderij schadelijk zal
zijn voor hun gezondheid. In afwachting van een definitieve uitspraak op

hun beroep, verzoeken de omwonenden de voorzieningenrechter een
voorlopige voorziening te treffen.
Hiermee vragen ze uitstel van de
uitvoering van de omgevingsvergunning. Indien de rechter hen gelijk
geeft, kan het NGB nog niet met
het plan vooruit tot de uitspraak op
hoger beroep is gedaan. De voorzieningenrechter doet doorgaans
binnen twee weken uitspraak.

ABB Trading B.V. is een nog jonge firma die zich bezig houdt met
de import, export en handel van blauwe bessen en asperges uit
diverse landen in Europa, Afrika en Zuid-Amerika.
Aan de Fabrieksstraat in Horst staat een moderne verpakkingshal
waarin jaarrond blauwe bessen worden verpakt.
Vanwege de forse groei zijn wij op zoek naar:

VERKOPER BINNENDIENST
M/V

voltijd

Als verkoper binnendienst ben je mede verantwoordelijk voor het
relatiebeheer met onze bestaande klanten. Je staat onze relaties te woord
in het Duits en Engels en je weet de wens van de klant te vertalen naar het
benodigde product. Daarnaast verwerk je alle informatie op de juiste wijze
in ons automatiseringssysteem.
Kortom een afwisselende baan waarin je snel moeten schakelen.
Functie-eisen
• afgeronde HBO- opleiding;
• minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
• klantgericht / communicatief vaardig / accuraat;
• goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal
in woord en geschrift.

KEURMEESTER
M/V

voltijd

De functie omvat het keuren van blauwe bessen en het registreren hiervan,
de resultaten bespreken en eventueel vervolgacties in beweging zetten. Verder houd je je bezig met het nemen van monsters en houdbaarheidstesten.
Functie-eisen
• beheersing van Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift;
• affiniteit met zachtfruit;
• ervaring als keurmeester is een pré;
• bereidheid om op zaterdag te werken.

PRODUCTIEMEDEWERKERS

(M/V)

zowel parttime, fulltime, als zaterdagwerkers

In teamverband en met geavanceerde machines ben je bezig met het
verpakken van blauwe bessen. Bereidheid om ook op zaterdag te werken.
Functie-eisen
• het is niet noodzakelijk om relevante werkervaring te bezitten;
• wel verwachten wij gemotiveerdheid en betrouwbaarheid;
• de werkzaamheden worden verricht in een gekoelde ruimte.
Wat wij bieden
Wij bieden een uitdagende werksfeer met enthousiaste collega’s
in een dynamische branche met een hoge mate van zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid. Salaris volgens CAO Groothandel AGF.
Ben je geinteresseerd, stuur dan je sollicitatie naar ABB Trading B.V.
Fabrieksstraat 6, 5961 PK Horst of info@abbtrading.nl
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Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken die ons door
een kaart, bloemen en/of bezoek heeft gesteund bij het toch vrij
onverwachte overlijden van miene Grad, ozze pap en ozze opa

Wij willen iedereen bedanken voor het bezoek,
de lieve woorden en fijne kaarten die wij mochten ontvangen
na het overlijden van mijn man, onze pa en opa

Harrie Peeters

Grad Pubben

Het is voor ons een grote steun dit met zoveel mensen te kunnen delen.

Het was hartverwarmend.

Nellie Peeters-Strijbos, kinderen en kleinkinderen

Truus Pubben-Verrijth
kinderen en kleinkinderen

De zes-wekendienst is op zondag 13 november om 10.30 uur
in de St. Lambertuskerk in Horst.

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.

Je vader blijft je vader
zo eigen en vertrouwd
Je wilt hem niet graag missen
omdat je van hem houdt
Maar eens dan komt de dag
dat je hem moet laten gaan
Je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan.

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
Hobbygilde Horst. Op de cursus
schilderen op maandag zijn nog enkele
plaatsen vrij. U kunt zich aanmelden
via de site www.hobbygilde.nl.

Piet Alards
echtgenoot van

Mien van Rens †

Kinderopvang/gastouderopvang.
Gastouderbureau Roodkapje
Horst aan de Maas, 077 374 51 49
info@roodkapjehorstaandemaas.nl

Hij overleed in de leeftijd van 91 jaar.
Hegelsom, Nelly en Ger
Ineke en Edwin Eline, Roan, Sven
Geert en Daisy Dana, Vigo
Horst, Hans
Boxmeer, Ger † en Gerdie
Simone en Robin
Denise
Meterik, Henk en Wilmie
Kevin en Danique
Wilco en Veerle
Horst, 19 oktober 2016
Correspondentieadres: Langstraat 3, 5963 NT Hegelsom
De uitvaartdienst heeft plaats gevonden op zaterdag 22 oktober 2016
in de parochiekerk van St. Jan Evangelist te Meterik
gevolgd door de begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar.

Met veel verdriet vernamen wij het trieste bericht
van het overlijden van

Jacqueline Hermans van den Heuvel
53 jaar lid van onze muziekvereniging.
Ook tijdens haar ziekte bleef Jacqueline zeer betrokken bij “de fanfaar”
en zolang de gezondheid het toeliet, was zij een trouwe bezoekster
van onze repetities en uitvoeringen.
Wij zullen haar gaan missen!
Wij wensen Mart, Renée en Sander en Klaas, Simon en Jelle
en Emile en Erica en Job en Maarten heel veel sterkte voor nu
en de tijd die komen gaat.

T.k. Laurierstruiken voor haag
1-2 m, ook bezorgen en kerstbomen
omorika 1,2-1,5 m met kluit of pot,
ook kleine partijen voor handelaar.
Tel. 06 81 55 39 56.
Caravanstalling. Stalling van
campers, caravans of iets anders.
Wasplaats aanwezig. Water, stroom en
perslucht gratis. Daniëls America
mts-daniels@hetnet.nl 06 38 64 67 49.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Opslagbox/werkruimte Horst.
Nieuwe opslagboxen/werkruimtes,
vanaf 25 m2, geïsoleerd, tel. 06 24 19
24 01 Businesscentrum Horst.
Allerheiligen. 30 oktober Allerheiligen
in Horst. Voor een mooi en betaalbaar
grafstuk kunt u terecht bij Minatuur.
Ook voor alle verdere bloemdecoraties.
077 398 51 08.
Kerstshow. Antieke beelden, ballen
en kerstverlichting. fraaie Kerstshow
25% korting op alle brocante. Kringloop
Twedde Kans en Brocante Hal Limburg.
Speulhofsbaan 7A Meterik. Di t/m do
12-17 vrij 12-19 za 10-16.
Valise Atelier & Natuur. Workshops
en cursussen schilderen en vegetatief
vormgeven. Hét adres om een
creatieve middag in een sfeervol atelier
te hebben. Voor groepen
vanaf 5 personen van alle leeftijden.
Meer info www.valise.nl
Hout & Hart by Miranda.
Op zoek naar een persoonlijk cadeau
voor een verjaardag, geboorte,
huwelijk of misschien wel voor de
komende feestdagen? Ga dan naar
www.houtenhartbymiranda.nl (ook op
facebook) voor een uniek cadeautje!

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.

Hobbygilde Horst. Op onze taalcursus
Frans voor beginners zijn nog enkele
plaatsen vrij. Informatie en opgave via
onze site, www.hobbygilde.nl.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

Te koop Elstar en andere soorten.
Ook zelf plukken 0,50/kg.
Van Lankveld, Tienrayseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32.
Hobbygilde Horst. Wij kunnen nog
enkele mensen plaatsen op onze
cursussen Engelse taal. U kunt
kiezen uit Engels voor beginners,
gevorderden en conversatie. Opgeven
via onze site, www.hobbygilde.nl.
Huis verkopen? Voor € 500 excl.
is dit nu mogelijk. Voor meer
informatie, tel. 06 55 12 69 96 of
kijk op www.heikevastgoed.nl
Long olie – helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de
longen en versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.

Bestuur en leden

Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance
van huiskamercafé Cambrinus?
Informeer naar de mogelijkheden bij
Jan en Henny. Catering mogelijk.
Tel. 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding? Of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
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.
Viooltjes en chrysanten. Te koop
viooltjes, kleine potchrysanten en
vele kleuren pluischrysanten.
Hay Cox Molengatweg 4 Horst
tel: 077 398 29 22/06 54 30 69 64.

Dag en nacht bereikbaar

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.

Mia en Huub
Bertrams-Verhaeg
Hobbygilde Horst. Vanaf januari 2017
starten wij de volgende taalcursussen,
Spaans en Duits. U kunt zich opgeven
via de site www.hobbygilde.nl.
Enkele weken geleden verloren
wieltje om Sparta elektrische fiets
te activeren in de omgeving van het
kerkhof Horst. Tegen beloning terug te
bezorgen 077 398 44 54.
Workshop ‘’Maak je eigen trend’’.
In 4 lessen maak je onder vakkundige
begeleiding een kledingstuk op maat.
Kosten € 80 excl. materiaal. Start
19.30 u op 3 en11 nov, 1 en 15 dec in
Museum de Kantfabriek. Interesse/vrg:
bydelene@ziggo.nl
T.k. gevr. landbouwmachines,
2.3.4.schaar ploegen-hooimachinehark-maaier-frees-kipper-weisleepmesttank-maiszaaimachine-tractor
enz. 06 19 07 69 59.
Verloren Josh armbandje op vrijdag
21 oktober bij de Lange. Beloning voor
de vinder. Tel. 06 15 64 70 84.
Constance Schoonheid. Alles
onder een dak. Een kamer voor
voetverzorging en een kamer voor
schoonheid. Voor man en vrouw. www.
constancevoetzorg.nl
Pedicure aan huis. Complete
voetbehandeling bij u thuis voor maar
€ 25,-. Maximale behandelingsduur
45 min. Gewone voet. Bel voor een
afspraak: 06 11 88 61 38. Ambulant
Pedicure Dorothé Roeven.
Taxus v.a. € 1,50, buxus, laurier,
coniferen. Hortensia’s, div. heesters
(ook op stam). Bomen, grassen enz.
Div. aanbiedingen. Open za. van
9.30-16.30 uur. Oude Heldenseweg
Maasbree. Info 06 40 32 71 08 of
www.veld-tuinplanten.nl
Gezond afvallen. In 8 stappen naar
een blijvend gezond gewicht. Vaak
vergoeding door zorgverzekeraars.
06 33 18 11 76, www.voeding-id.nl
Wil jij gitaar leren spelen? Gitaarles
voor beginners en gevorderden. In
Grubbenvorst bij jou aan huis en in
Horst bij het Gasthoes. Voor meer info
bel Bart Lommen: 06 40 44 63 18.
Gevonden op 23 oktober sleutels
op de rotonde Venloseweg-Van
Douverenstraat. Af te halen op het
politiebureau.
Leolux zoekt mag.medewerker.
Leolux zoekt een junior Magazijnmedewerker. Je beschikt over mbo
werk- en denkniveau en bent in het
bezit van certificaat veilig werkenmet
de hef- en reachtruck. Interesse?
Stuur je soll. naar twi@leolux.nl
Private Label Meubelatelier.
Voor het repareren en herstofferen van
uw bank, fauteuil, boot, caravan etc.
Nieuwe banken, relaxfauteuils met of
zonder sta-op functie. Woninginrichting
Pepijnstraat 92 5921 HP Venlo
077 390 37 15.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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Welkom lief ventje!

Geboren op
15 oktober 2016

Tijn
Zoontje en broertje van
Bram Derks en
Linda Thielen
Sterre
Achter de Pastorie 18
5962 BB Melderslo

Geboren

Pepijn
18 oktober 2016
Zoontje van Pieter Driessen
en Mieke Linskens
Lief broertje van Chiem
St. Jorisweg 19
5963 NC Hegelsom

Halloweenpompoenen te koop.
Dorssers, Maasbreeseweg 108,
Sevenum, tel. 077 467 19 67.
Opslagruimte te huur, 80m2 per
ruimte. Goed toegankelijk voor
allerlei doeleinden in Melderslo.
Ook mogelijkheid tot paardenstalling.
06 39 88 53 36 of
p.j.m.vullings@home.nl
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen of
vragen, bel mij op 06 31 52 45 17.
Overwinteren van kuipplanten.
Voor het overwinteren van uw kuip-/
terrasplanten in verwarmde kas. Indien
nodig komen we de planten ophalen.
Hay Cox Molengatweg 4 Horst
tel. 077 398 29 22/ 06 54 30 69 64.

Welkom lief meisje!

Geboren op
17 oktober 2016

Stijntje
Dochter en zusje van
Ellen en Jeroen Evers
Neeltje en Hilde
Klassenweg 21
5975 PR Sevenum

Geboren

Timothy

24 oktober 2016
Zoon en broertje van
Thymen, Miranda
Thygo en Yenthel Berkhout
Zilverschoon 15
5975 TE Sevenum

Kantoorruimte in Horst-Centrum.
Kantoorruimte, ideaal voor starters,
vanaf € 250/mnd, div. afm. Tel. 06 24
19 24 01 Businesscentrum Horst.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in
huishoudelijke werk? Kijk op onze site
en meld u aan.
Um & Um 20 Nov. kaartjes?
Voor 11 euro. Ten bate van
www.stichtingerato.nl De Lange
Horst; Vissers tankstation; Liesbeth’s
Grandcafé; Jumbo Sevenum; Spar
Melderslo; Online via de Lange Horst;
Bij Wim of Math oftewel Um&Um.
Te huur opslagruimte. Boots Grashoek.
06 46 77 51 56/06 27 59 32 33.
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Jubileumjaar 2019:
800 jaar Horst en 75 jaar bevrijd
Horst bestaat 800 jaar in 2019. Om dit te vieren wil het net opgerichte comité ‘Horst 800 jaar’ in heel 2019
allerlei activiteiten organiseren. Op donderdag 3 november heeft zij daarom een eerste informatieavond gepland
om te vertellen wat zij al voor plannen heeft en om samen met de inwoners van Horst te brainstormen over nieuwe
ideeën.
In 2019 is het precies 800 jaar
geleden dat er voor het eerst gesproken werd over het dorp dat nu Horst
heet, vanwege de stichting van de
kerk. In datzelfde jaar is het 75 jaar
geleden dat Horst bevrijd werd in de
Tweede Wereldoorlog. “Die unieke
mijlpaal kunnen we niet zomaar aan
ons voorbij laten gaan”, vindt
initiatiefnemer van het comité Jan
Nabben van Centrummanagement
Horst. Samen met nu nog een klein
clubje Horstenaren richtte hij het
comité ‘Horst 800 jaar’ op om zo over
iets meer dan twee jaar het hele jaar
door evenementen te organiseren die
in het teken staan van het 800-jarig
bestaan van het dorp. Een feest voor
en door iedereen is wat Nabben voor
ogen heeft. “We willen zoveel mogelijk
mensen erbij betrekken. Hoewel alleen
het dorp Horst 800 jaar bestaat,
worden de evenementen daarom ook

voor de hele gemeente georganiseerd.
Samen kunnen we er wat moois van
maken en zo hopelijk de onderlinge
binding tussen alle inwoners nog meer
versterken.”
Hoewel het comité al wat ideeën
heeft om het jubileumjaar te vieren, staat het programma nog lang
niet vast. Nabben: “We willen iets
met oude films en foto’s doen. Horst
staat verder ook bekend als een
muzikaal dorp, dus een evenement
met openluchtconcerten is ook een
mogelijkheid. We denken er verder
aan om een Horster munt te laten
slaan. Wat in ieder geval vaststaat
is dat we op 1 januari het startschot
willen geven voor het jubileumjaar
en daarna het hele jaar door van alles
willen organiseren.” In november van
2019 is het 75 jaar geleden dat Horst
werd bevrijd. Ook daar wordt in het
jubileumjaar aandacht aan besteed.

Bij alle evenementen staat daarnaast
niet alleen het verleden, maar zeker
ook de jeugd en de toekomst centraal,
stel Nabben. “We kijken terug op de
afgelopen 800 jaar, maar daarbij is
het heel belangrijk dat we ook vooruit
kijken naar hoe Horst er bijvoorbeeld
over 50 jaar uitziet.”
Op de bijeenkomst op donderdag
3 november, bedoeld voor iedereen
die er interesse in heeft, gaat het
comité uitleggen wat zij voor ogen
heeft met het feest. “Daarnaast is de
avond vooral bedoeld om te luisteren
naar de ideeën van de mensen uit het
dorp. Niks is ons te gek. Verder zijn
we benieuwd wie allemaal mee wil
helpen bij het organiseren van de evenementen”, aldus Nabben. Naar verwachting wordt aan het eind van het
jaar een tweede brainstormbijeenkomst gepland. De bijeenkomst begint
om 19.30 uur in ’t Gasthoês in Horst.

Gedumpt drugsafval neemt toe
Het aantal gevallen van gedumpt drugsafval neemt steeds meer toe in Limburg. Gemeenten kunnen een
beroep doen op een speciaal provinciaal fonds om de kosten voor het opruimen te dekken.
Het Rijk stelde voor de jaren 2015,
2016 en 2017 ieder jaar landelijk 1
miljoen euro beschikbaar in de vorm
van een subsidieregeling, om die last
te verlichten. Dit geld wordt verdeeld
over de provincies, op basis van het
aantal dumpingen. In Limburg wordt

niet veel gebruik gemaakt van deze
regeling. “Als gemeente heeft Horst aan
de Maas zich steeds sterk gemaakt voor
het instellen van een fonds waaruit de
kosten van het opruimen bekostigd
wordt”, zegt een woordvoerder van de
gemeente. “ Het fonds is slechts

gedeeltelijk kostendekkend. We
hebben declaraties ingediend bij de
provincie Noord – Brabant (coördinatie
Zuid – Nederland).” De woordvoerder
kon niet aangeven hoeveel drugsdumpingen er dit jaar in Horst aan de
Maas hebben plaatsgevonden.

Mantelzorgvriendelijkste gemeente

Horst aan de Maas
wint mantelzorgboom
Gemeente Horst aan de Maas is door het Platform Mantelzorg Limburg (PML) uitgeroepen tot Meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg in 2016. Dat maakte de voorzitter van PML, Nic Hamers, donderdag 20 oktober
bekend.

Vier generaties
Overgrootoma Mie Dierx- van Rens uit Horst verwelkomde
onlangs haar achterkleindochter Nine Geurts. Oma is de eveneens
uit Horst afkomstige José Joosten-Dierkx en moeder Rianne
Joosten uit America. “Na een moeilijke periode door overlijden
van opa bracht de kleine Nine weer een stukje vreugde terug”,
zegt de familie. “Ze lijkt zowaar op hem.”

PML zegt dat Horst aan de Maas
de prijs wint omdat zij er het beste
in geslaagd is om aandacht voor
mantelzorg en mantelzorgers in te
bedden in het gemeentelijk wmobeleid. Volgens PML is de aanpak van
onze gemeente bijzonder omdat zij
het initiatief laat bij mensen die zelf
al iets doen. “Gemeente Horst aan de
Maas benut de kracht van de gemeenschap en steunt daartoe de talrijke
burgerinitiatieven die er zijn binnen
de verschillende dorpskernen. ‘Samen’
willen ze een zo goed mogelijke zorgstructuur realiseren. Dit laat zien dat
ook ‘burgers/ mantelzorgers’ betrokken worden bij het proces”, laat de jury
weten. Verder roemt zij de gemeente
omdat de Dag van de Mantelzorg hier
al jaren wordt georganiseerd. En “er is
aandacht voor mantelzorgers tijdens
het keukentafelgesprek. De gemeente
Horst aan de Maas kijkt kritisch naar
gebruikte terminologie, mantelzorgers herkennen zich niet in de term.

Ze gaan meer uit van begrippen als
‘zorgen voor elkaar’ en stimuleren dat
mantelzorgers hun persoonlijke ervaringen delen. Persoonlijke ervaringen
delen is van belang omdat het helpt
om de drempel te verlagen om gebruik
te maken van de mogelijkheden die de
gemeente heeft voor mantelzorgers,
ook op het gebied van respijtzorg.
Ook zijn ze aan het onderzoeken of de
gemeente, vanuit haar voorbeeldfunctie, als werkgever mantelzorgvriendelijk erkend kan worden.”

Opgeven voor een
quickscan
Gemeenten konden zichzelf
opgeven voor een quickscan. Een jury
nam ze daarna onder de loep. Dit
jaar gaven elf van de 33 Limburgse
gemeenten zich op. “Gemeente Horst
aan de Maas vult de quickscan elk
jaar in. Hieruit blijkt dat er continu
aandacht is voor mantelzorg(beleid),

maar ook dat er steeds weer nieuwe
initiatieven ontstaan, voor en door
mantelzorgers”, aldus de organisatie.
“Zo’n quickscan is een goede toets
voor ons”, laat wethouder Birgit op de
Laak desgevraagd weten. “Die houdt
ons scherp.”
Het is de vierde keer dat PML de prijs
uitreikt. Met de eretitel ’Meest mantelzorgvriendelijke gemeente’ ontvangt
gemeente Horst aan de Maas ook de
Mantelzorgboom. Die wordt op donderdag 10 november in de gemeente
geplant. De Mantelzorgboom is een
lindeboom. Waar de boom komt te
staan, is nog niet bekend.
Het Platform Mantelzorg Limburg
is een provinciale organisatie, die zich
inzet voor de belangen van mantelzorgers in Limburg die zorg geven
aan hulpbehoevenden in hun sociale
omgeving. De belangenorganisatie wil
de wensen, behoeften en ideeën van
mantelzorgers vertalen in gemeentelijk beleid.
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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.

aan
Bertje Jakobs

Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Ik ben heel sociaal dus dit vind ik
mijn beste eigenschap. Mijn slechtste
eigenschap is dat ik iets te open ben
soms en te eerlijk ben, mensen die
me kennen weten dit inmiddels wel
maar mensen die me niet kennen
weten nooit echt goed hoe ze hier
mee moeten omgaan.
Ben je bijgelovig?
Nee, ik geloof niet in iets anders
dan gewoon geluk hebben. Ik denk
niet dat het een verschil maakt of
je nu wel of geen klavertje vier
vindt.
Wat ligt er onder jouw bed?
Eigenlijk alleen maar rommel.
Het zijn vooral kleren en lege flesjes.
Misschien is het een goed idee als ik
dit toch een keer ga opruimen.
Introvert of extravert?
Extravert omdat ik graag onder
mensen ben. Als ik dan toch een keer
alleen thuis zit en bijvoorbeeld aan
het gamen ben skype ik altijd met
iemand zodat ik toch niet helemaal
alleen ben.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Er is wel een liedje waardoor ik
eigenlijk meer muziek ben gaan
luisteren, het nummer is van Eminem,
Lose Yourself. Dit was het eerste
nummer dat ik op mijn eigen mp3
Naam:
Bertje Jakobs
Wat is de coolste trend die je ooit
ik gisteravond aan het herbeleven
had staan en door dit nummer ben
Leeftijd:
18 jaar
gevolgd hebt en die nu totaal
was. Op vrijdag ga ik namelijk
ik dus echt veel meer muziek gaan
Woonplaats: Sevenum
belachelijk is?
naar de Lange in Horst en
luisteren. Tegenwoordig besteed ik de
School:
Han in Nijmegen
meestal gebeurt er altijd van
Ik heb meerdere trends gevolgd
meeste tijd van mijn dag aan muziek
maar Pokémon-kaartjes was toch
alles op zo’n avond dus de dag
wel het hoogtepunt. Ik had drie volle luisteren.
Wat was je eerste gedachte toen je
erna moet ik meestal even weer
klappers en was er op de basisschool Wat is de laatste foto die je hebt
vanmorgen opstond?
alles terughalen van de avond
volop mee bezig. Toen ik ouder werd gemaakt?
Het eerste waar ik aan dacht was dat ervoor.
Gisteravond heb ik een foto gemaakt
zat ik dus met drie klappers vol
van de Lange. Zoals ik al zei ga ik vaak
kaartjes.
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Social media
en privacy?
Dat Facebook populair is,
wisten we allang natuurlijk.
Inmiddels maken bijna tien
miljoen Nederlanders gebruik
van dit sociale netwerk.
Tegenwoordig merk ik dat
als er ook maar even geen
gesprek of afleiding is, de
telefoons spontaan tevoorschijn
worden gehaald. Ik betrap
mezelf er ook op dat ik dan
even kijk, ook wanneer ik weet
dat er geen berichtjes zijn. Op
dit soort momenten open ik zelf
dan meestal de Facebook-app.
Een beetje scrollen door
vakantiefoto’s, nieuwe relaties
en grappige tags. Stiekem doen
we dit gewoon allemaal om
elkaar in de gaten te houden.
Vroeger vonden we het eng als
iemand tien keer per dag langs
je huis liep, maar iemands
profiel vaak genoeg checken is
heel normaal geworden. Soms
blijft het dan niet bij even de
foto checken. Nee, dan wordt
het hele profiel van boven tot
onder nagetrokken. Het leukste
is dan om foto’s te liken uit het
jaar nul, zodat die bij iedereen
bovenaan de tijdlijn komen te
staan. Dat jouw kiekjes en
interessante statussen van vier
jaar geleden op je profiel ook
nog steeds bekeken worden,
weten we inmiddels wel.
Wat we eerst nog niet wisten is
dat Facebook zelf misschien wel
onze privacy schond. FB was
laatst in het nieuws voor het
volgen van offline gebruikers.
Dit was niet het enige. Deze
website is al vaker gelinkt aan
privacyschending vanwege
bijvoorbeeld het doorgeven van
informatie aan adverteerders
via Facebook-apps en vanwege
de instellingen die standaard op
openbaar staan en bovendien
onduidelijk zouden zijn. Mocht
je hierover vragen willen stellen
aan Facebook zelf, dan wordt dit
ook nog eens een probleem.
Er is nergens een telefoonnummer of emailadres te bekennen.
Er bestaat alleen een communityforum en helpcentrum.
Dan maar hopen dat Mark
Zuckerberg reageert op je
privéberichtje.
Liefs, Anke
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Uitbreiding
recreatiepark Ooijen
Recreatiepark Kasteel Ooijen in Ooijen wil gaan uitbreiden met onder meer de aanleg van een jachthaven,
negentig kampeerplekken voor chalets en een nieuw kampeerterrein. Een deel hiervan vervangt de honderd
kampeerplaatsen die vervallen als gevolg van de reactivering van de Oude Maasarm.
Het recreatiepark heeft momenteel een camping met 470 kampeerplaatsen voor onder meer stacaravans en chalets. Het hele gebied
rondom het park wordt de komende
jaren heringericht in het kader van
de Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum. In het gebied tussen Ooijen
en Wanssum worden de komende
jaren drie grootschalige maatregelen
genomen ter bestrijding van hoogwater. De Oude Maasarm, die in 1996
werd afgesloten, gaat weer open.
Daarnaast worden er twee hoogwa-

tergeulen aangelegd om het water
af te voeren. Hiervoor worden oude
dijken in het gebied doorbroken en
wordt twintig kilometer aan nieuwe
dijken gebouwd. Voor het recreatiepark betekent dit onder meer dat
een nieuwe waterkering over het
bestaande campingterrein wordt aangelegd. Hierdoor vervallen honderd
plaatsen. Dit wordt opgevangen door
75 kampeerplekken te realiseren op
een terrassencamping op de nieuwe
waterkering. Ook komt er een nieuw
kampeerterrein voor 25 plaatsen

aan de noordwestzijde van het park.
Daar komen ook een speelterrein en
midgetgolfbaan voor gasten. Het terrein aan de zuidzijde wordt met
negentig kampeerplaatsen voor luxe
chalets en stacaravans uitgebreid.
Daarnaast wil het bedrijf een jachthaven aanleggen ter hoogte van de
Rietweg. Deze haven is geschikt voor
123 boten en dertig drijvende chalets.
Om de plannen door te laten gaan
dient het bestemmingsplan gewijzigd
te worden. De aanvraag hiervoor is
momenteel in behandeling.

Pink Party Zumba Marathon
Om aandacht te vragen voor borstkanker wordt op zondag 30 oktober een zumba-marathon georganiseerd in
feesterij en danserij Froxx in Horst. Onder begeleiding van drie dansleraren wordt er vanaf 10.00 uur twee uur lang
gedanst, gesport en gezweet voor het goede doel.
Het doel van de marathon is geld
ophalen voor Stichting Pink Ribbon,
dat zich inzet voor de financiering van
onderzoek naar borstkanker. Iedereen is

vrij om mee te doen of te komen
kijken. Er wordt geen entree gevraagd,
maar iedereen wordt wel om een
vrijwillige donatie gevraagd. Alle op-

brengsten gaan naar Pink Ribbon.
Vorig jaar organiseerde Froxx een
vergelijkbare marathon. Toen werd
maar liefst 1.850 euro opgehaald.

Oh, zit dat zo!
Loop jij met het idee om
een onderneming te starten?
Door: Bas Linssen, Accountmanager Bedrijven
Het starten van je eigen onderneming is leuk, maar ook een intensief
proces. Daar komt meer bij kijken dan je denkt. Waarom gaan mensen mijn
product of dienst kopen? Wat zijn de ontwikkelingen in de branche? Welke
rechtsvorm ga ik kiezen? Heb ik een financiering nodig? Allemaal vragen
waar je over na moet denken om vorm te geven aan je onderneming.

Ondernemingsplan
Mijn advies is om altijd vooraf een
ondernemersplan op te stellen. Een
ondernemersplan zorgt voor
structuur, maar geeft ook richting
aan je onderneming in de toekomst.
Het is raadzaam om daarin de
volgende zaken mee te nemen:
- Wie ben jij als ondernemer?
- Wat houdt je idee in, wat is je
visie en je missie?
- Wat zijn de ontwikkelingen in de
branche?
- De markt: heeft jouw product of
dienst de potentie om de (lokale)
markt te veroveren?
- Marketingplan
- Financieel plan
Handige sites om je hierbij te
helpen zijn www.kvk.nl of
www.ikgastarten.nl

Nieuw: het Starters Innovatiefonds
Naast de mogelijkheden die hierboven
benoemd staan, bestaat sinds kort het
Starters Innovatiefonds. Het is een
nieuw initiatief dat we tijdens de
Ondernemers Vakdagen in Venray
hebben gelanceerd. Het fonds is
speciaal voor startende ondernemers in
de regio. Daarmee stimuleren we de
lokale economische ontwikkeling en
werkgelegenheid. Heb jij een goed en

Gedeputeerde van provincie Limburg Marleen van Rijnsbergen
bracht vrijdag 21 oktober een bezoek aan zorgboerderij Vorster
Hand in Sevenum. Daar vond een bijeenkomst plaats waar diverse
zorgboerderijen uit de regio zich presenteerden. Er was onder meer
aandacht voor een aantal nieuwe pilots binnen Limburgse zorgboerderijen, waaronder Arbeidsmatige dagbesteding,
Zorgboerderij als proeftuin en DemenTalent.

ZATERDAG 29 OKTOBER 2016

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

Financiering
Voor een financiering zijn er verschillende mogelijkheden. Op de eerste
plaats natuurlijk met eigen geld, maar
je kunt ook kiezen voor een financiering
van een andere partij. Dit kan bij een
bank zijn, maar je kunt ook denken aan
crowdfunding, via een familielid of een
combinatie hiervan. Voor meer info, kijk
op www.rabobank.nl/bedrijven en zoek
op ‘zakelijk financieren’. Je kunt er ook
je aanvraag online indienen.

Gedeputeerde bezoekt
zorgboerderij

innovatief plan voor een onderzoek,
idee of productontwikkeling, dien
dan een aanvraag in. Voor meer info,
ga naar rabo.nl/horstvenray/
innovatiefonds
Vragen?
Iedere ondernemer met een goed
plan is welkom bij de Rabobank.
We helpen je graag met een
passende financiering, maar ook met
ons netwerk en onze kennis. Voor al
je vragen kan je ons bellen op
(077) 389 85 00 of mailen naar
bedrijven.horstvenray@rabobank.nl
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Een dieet leidt tot niets’
Om af te vallen of aan te komen kun je kiezen uit diverse diëten van energierijke shakes tot aan het mijden van koolhydraten. In Horst aan
de Maas zegt 62 procent van de inwoners nog nooit een dieet te hebben gevolgd. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Enkele weken geleden was er in de
media veel aandacht voor het dieet van
The Green Happiness. Onder andere het
Voedingscentrum waarschuwt deelnemers dat
het volgen van het dieet voor tekorten van
onder meer eiwitten zorgt. Het merendeel
van de inwoners van Horst aan de Maas heeft
nog nooit een dieet gevolgd. “Je kunt zoveel
diëten als je wil, maar als je je eetpatroon
niet verandert helpt geen enkel dieet”, zegt
deze persoon. “Afvallen probeer ik door
minder te eten en te bewegen. Diëten werkt
niet en van alle adviezen word je niet wijzer.
Alles eten met mate”, zegt een ander.

2%

weet niet

62%
Nooit

Sowieso denkt 87 procent dat het volgen
van een dieet alleen niet voldoende is om
gewicht te verliezen. Het is beter om dit in

Ja
9%
28%
Nee

wel gedaan

Volg jij een dieet?

Inwonerspanel

1.672 leden

voedingsetiket niet meer lezen. Onderwijs
combinatie met bewegen te doen. “Diëten
is volgens mij een betere stap op weg naar
is de basis om af te vallen, met sporten
gezonde voeding.”
bereik je resultaat”, zegt deze inwoner stellig.
Uiteraard zijn er ook mensen die een
“Je leefstijl veranderen is veel belangrijker.
speciaal dieet volgen
Een dieet is maar een
tijdelijk iets. Je komt
‘Ik volg een dieet vanwege een voor hun gezondheid.
daar na weer aan.
allergie’
TipHorstaandeMaas
Als je je eetgewoonte
‘Je kunt beter je eetpatroon
is een samenwerkings
verandert is dit blijvend.
verband tussen
Dit moet dan ook
veranderen’
HALLO Horst aan de
gestimuleerd worden en
‘Alles eten met mate’
Maas en TopOnderzoek.
niet een dieet volgen.”
Voor meer resultaten of
Sommigen zijn
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
van mening dat het ook belangrijk is om te
www.tiphorstaandemaas.nl
weten wat je eet. “Verantwoord in stappen
gezond leren eten is volgens mij een veel
Reageren?
betere oplossing. Kinderen en jeugd leren
www.hallohorstaandemaas.nl
op school niet wat gezond is en kunnen een

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

ACTIEWEKEN BIJ NUVA KEUKENS
ALLEEN IN OKTOBER:

KEUKENROBOT
CADEAU

SOMEREN
A.S. ZONDAG
GEOPEND

T.W.V. 649,bij aankoop
van een keuken.*

VAN 12.00 TOT
17.00 UUR

MET

DEMONSTRATIES
VAN

ACTIEKEUKEN

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67

BOERENKAMPLAAN 143

T0493 441111

T0493 441111

5.998,Incl. granieten werkblad
en achterwand. 5 luxe
ATAG apparaten en
RVS mengkraan.

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN
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Bespreking Poll week 42

Plastic afval gewoon weer bij het restafval
Twee op de vijf stemmers van onze poll vinden dat plastic afval gewoon
weer bij het restafval kan. Zij zien, net als diverse milieuorganisaties, geen nut
in het huidige systeem van apart inzamelen van plastic afval. In een brief aan
de Tweede Kamer schrijven zij dat het programma Plastic Heroes, dat in 2009
werd geïntroduceerd, nauwelijks iets bijdraagt aan de recycling van plastic.
Dat vindt ook één van de stemmers: “Ik vind dat we het afval niet meer
moeten scheiden want als het allemaal bij elkaar komt bij de vuilverwerking,
wordt het toch gesorteerd en gaat 92% met de machines van de plastic eruit.

Als we sorteren, rijden er meer auto’s met alleen plastic, dus lucht en geen
volume. Als we alles bij elkaar doen zijn we dus goedkoper uit dan nu. Als de
politiek haar huiswerk goed gedaan had, hadden ze het ook geweten want dit
was allang bekend.”
Daarentegen vindt 59 procent van de mensen die op onze poll gereageerd hebben, dat alle beetjes helpen. Zij volgen de redenatie van het
Afvalfonds Verpakkingen, dat zegt dat het huidige systeem wel voldoende
oplevert.

Kunstmatige intelligentie brengt onze banen in gevaar
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Column
Een kunstmatige intelligentie (AI) heeft onlangs rechtspraken voorspeld en
daar een verrassend hoog percentage zaken op dezelfde manier opgelost als de
menselijke rechter. De discussie laait hiermee op: zijn robots en computers straks
slimmer dan wij? En hoe gaan we daarmee om?
Fijn toch: als de computers het zware denkwerk gaan doen, hoeven wij ons
daar niet meer mee bezig te houden. We moeten de uitkomsten van kunstmatige intelligenties wellicht in het begin nog controleren, maar daarna kunnen
wij vooral aan de slag met uitvoeren. Of gewoon minder uren per week gaan

werken. Niks mis mee toch? Met computers wordt de kans op menselijk falen ook
nog eens minder. Daarentegen zijn er mensen die het maar een eng idee vinden:
computers die een groot deel van ons leven gaan bepalen. Allerlei films waar
de robots het leven overnemen, spelen hier handig op in. En wat als er steeds
meer computers werk over gaan nemen? Als alle auto’s automatisch gaan rijden,
wat moeten de vrachtwagenchauffeurs dan nog? Liever minder kunstmatige
intelligentie en iedereen gewoon werk, dan alles door computers laten doen.
Kunstmatige intelligentie brengt onze banen in gevaar. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 42) > Raadsleden dienen hun termijn uit te zitten > eens 75% oneens 25%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook
kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders
zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Symposium over intensieve veehouderij
In Den Bosch vond op 14 oktober een symposium plaats over veehouderij en menselijke gezondheid, georganiseerd door het Kennisplatform
Veehouderij en humane gezondheid. Twee vrijwilligers van Behoud de
Parel uit Grubbenvorst waren aanwezig.
Nog steeds, bijna 10 jaar na het
opstarten, staat de vereniging nog
volop in de belangstelling. Deze
week prijkt zij zelfs op de gemeentelijke kalender. Ook het thema
waarvoor zij is opgericht, komt meer
en meer onder de aandacht.
‘Gezondheid eerst’ in relatie tot de
intensieve veehouderij komt
langzaam tussen de oren van politici

en bestuurders. Aanwezig op het
symposium waren 250 wetenschappers, vertegenwoordigers van
ministeries, provincies, gemeenten,
universiteiten en het RIVM, de GGD
en de LTO. Verder namen ook de
burgergroeperingen deel aan deze
tweede bijeenkomst van het Kennisplatform Veehouderij en humane
gezondheid.

Volgens de laatste inzichten
blijken ammoniak en stikstofoxides
verantwoordelijk voor het grootste
deel van het secundaire fijnstof.
Dit zogenaamde ultra-fijnstof Pm2,5 is
het meest schadelijk voor de gezondheid van de mens. De agrarische
sector draagt door energieverbruik en
ammoniakuitstoot uit de veehouderij
en akkerbouw in grote mate bij aan
het fijnstofniveau in de wijde omgeving. Mest uitrijden in Zeeland kan bij
oostenwind COPD-patiënten in Londen
treffen. Dit geeft wel aan dat we niet
per gemeente of provincie en zelfs

groot assortiment
vaste planten en bomen

niet landelijk het probleem moeten aanpakken, maar minstens op
Europees niveau. De WHO heeft hier
een duidelijk standpunt over. Bij hen
heeft gezondheid ook hoge prioriteit.
Veel partijen denken oplossingen
te vinden in nieuwe technieken,
maar dat heeft de afgelopen tientallen jaren nog niet tot voldoende
resultaat geleid. Behoud de Parel wil
daarom gewoon minder dieren in het
belang van ons aller gezondheid.
André Vollenberg,
Behoud de Parel
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Twee ogen zonder pupillen
in een lijkbleek gezicht met een
rafelig rood litteken dat het
gelaat bijna in tweeën splitst.
Een schorre stem die je de
rillingen over het lijf laten lopen
en je hart laat overslaan. Het is
duidelijk: Halloween is in
aantocht.
In winkels staren eetbare
oogballen je op het schap aan en
dikke, zwarte spinnen (formaat
schoendoos) beloeren je vanuit
hun nylon spinnenweb, klaar om
in je nek te springen. Waar in
mijn jeugd Halloween nog een
vaag evenement uit de VS was
dat je alleen kende van
Amerikaanse comedy’s, hebben
de heksen en spoken ons land
intussen ook ingenomen. Lekker
griezelen met horrorclowns,
ik bedank ervoor. Mij maak je
niet blij met films over geschifte
mannen die nodig hun vingernagels moeten knippen en als een
accessoire een kettingzaag bij
zich hebben. The Sixth Sense heb
ik lekker in de zomer overdag
gekeken, met zingende vogeltjes
op de achtergrond. In Amerika en
Engeland gaan kinderen tijdens
Halloween langs de deur om
snoep op te halen. Daar hebben
wij in Horst aan de Maas Sint
Maarten voor. Niks geen griezelmaskers en doodskisten bij de
voordeur. Hier trekken kinderen
met een mooi versierde en
zelfgemaakte lampion in optocht
door het dorp. En ook daar zit dan
af en toe wel eens in geknutselde spin of keukenrol-spook bij,
maar ach door die plakband en
scheef uitgeknipte spinnenpootjes zijn die eerder schattig dan
angstaanjagend. Sint Maarten
kent geen horrorclowns of
wandelende skeletten. In plaats
daarvan hebben we de heilige
zelf die op een wit paard de stoet
voorop gaat en trakteert op
warme chocomel. Daar geef ik
toch wel de voorkeur aan. En dan
mogen die heksen, spoken en
duivels ook wel gezellig aanschuiven bij het Sint
Maartensvuur.

...of ni?
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Gedegen winst Set Up
Door: volleybalvereniging Set Up
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo
speelde zaterdag 22 oktober een thuiswedstrijd tegen Avance DS2 uit
Sambeek. De dames hadden niet de beste start dit seizoen en wilden er in
de wedstrijd tegen Sambeek verandering in gaan brengen. En met succes.
Over de eerste set viel niet veel te
vertellen: de Meerlose volleybalsters
hadden alles netjes op een rijtje.
De passing was goed, er was een
degelijk aanvalsspel en er was een
goede servicedruk. De set werd
gewonnen met 25-15. In de tweede set
begonnen de Set Up-speelsters weer
sterk, met een stand van 7-4, maar
toen belandden ze in een mindere fase
en kwamen ze op een achterstand van
13-14. De dames herpakten zich echter
snel en gingen weer verder zoals in de
eerste set. Dit resulteerde in de tweede
setwinst met een score van 25-19. Ook

de derde set verliep erg soepel.
Het spel was goed verzorgd. De
Meerlose dames wonnen de set dan
ook makkelijk met 25-9. In de vierde
set begon Set Up weer met een goede
service-druk, waardoor ze al snel op
een ruime voorsprong van 12-4 terecht
kwamen. Door goed aanvalsspel werd
de voorsprong alleen maar verder
uitgebouwd tot 19-7. Toen brak er
echter weer een mindere fase aan,
waardoor de dames van Avance goed
terugkwamen tot 20-13. Uiteindelijk
wist Set Up de set toch nog binnen te
slepen op een stand van 25-17.

Twee overwinningen
voor heren Hovoc
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste damesteam van Hovoc uit Horst reisde zaterdag 22 oktober naar Budel om het op te nemen tegen
Ledub DS2. De mannen van Hovoc wachtten Stravoc HS1 op uit Stramproy.
Vol focus was er getraind en
werden persoonlijke afspraken
doorgenomen. In de eerste set
begonnen de heren geconcentreerd en
vol erop. De heren hadden met hun
service en aanval snel een voorsprong
opgebouwd. Hovoc gaf weinig prijs en
de set werd met 25-16 binnen gehaald.
De concentratie zakte wat weg en tot
de tien punten bleef Stravoc een
puntje voorsprong houden. Tegen de
twintig punten werd er door de Horster
mannen een sprintje getrokken. Dit gaf
Stravoc met 25-19 het nakijken.
De befaamde derde set is ook voor
Hovoc altijd een geduchte tegenstander. Verslapte concentratie en nog vol
overwinningsroes van de eerste twee

sets begon Stravoc sterk. Uiteindelijk
bracht Stravoc het tot een voorsprong
van 3-7. Pas bij een 20-20 gelijke stand
werd de voorsprong uit handen
gegeven en nam Hovoc de leiding en
bedong met 25-22 de setwinst. In de
vierde set werd er ontspannen
gespeeld en Stravoc was moe
gestreden. Zonder veel inspanning
werd het 25-16 en een tweede 4-0
overwinning voor Hovoc.
De coach van Hovoc informeerde
de dames dat er hoge servedruk te
verwachten was. Er werd tijdens het
spel geen antwoord gegeven op die
servicedruk en met 25-14 ging de
eerste set naar Ledub. In de tweede
set kwam het spel iets meer los en

wist Hovoc puntje voor puntje dichter
bij de 25 te komen, maar Ledub gaf
zich niet gewonnen. Het bleef tot de
laatste punten spannend, maar Hovoc
trok de tweede set naar zich toe met
een winst van 24-26. De derde set
stond Hovoc passend weer flink onder
druk en kreeg dit moeizaam onder
controle. Eenmaal de pass onder
controle, werd het aan het net niet
afgemaakt. Kortom, op alle vlakken
kwam Hovoc te kort en verloor terecht
set drie met 25-10. Hovoc knokte
voor een vijfsetter. Met de stand van
24-22 scoorde Hovoc aanvallend via
het blok. Dit werd helaas niet gezien
door de scheidsrechters en Ledub won
de vierde set met 22-25.

Fysieke wedstrijd

Winst voor Oxalis
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Voor korfbalvereniging Oxalis 1 stond zondag 23 oktober Eyckelkorf op het programma. De dames reisden
hiervoor op deze koude en mistige dag ‘s morgens al vroeg af naar Bergeijk.

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de

Het was een fysieke wedstrijd,
waar Oxalis in het begin moeilijk op
gang kwam. Uiteindelijk namen de
dames afstand en werd er met grote
cijfers gewonnen. Oxalis begon
moeizaam aan de wedstrijd en had
moeite met de enigszins fysieke tegenstander. Het lukte maar niet om ze aan
de kant te zetten en een ruime
voorsprong te nemen. Iedere keer als
Oxalis in de beginfase een kans
verzilverde, antwoordde de tegenstander daar op waardoor Oxalis zelfs even
tegen een kleine achterstand van 3-2

aankeek. Dit was van korte duur en
Oxalis herpakte zich. Er was nog geen
kwartier voorbij of er stond al weer
een mooie voorsprong van 4-7 op het
scorebord. De tegenstander bleef
echter fel en flink vechten om de
punten in eigen huis te houden wat
ervoor zorgde dat ze voor rust nog
dichterbij kon komen. Met 7-9 gingen
de ploegen de rust in. Het fysieke
gebeuren mocht de dames van Oxalis
niet uit het veld slaan en de opdracht
was dan ook om het op technisch
gebied uit te gaan spelen.

In de tweede helft lieten de dames
zien wat ze waard waren en hielden ze het verdedigend goed dicht.
Aanvallend kwamen er ook meer kansen en deze werden slim uitgespeeld
en mooi afgerond. Dit alles resulteerde
in een 9-17 overwinning. Hiermee sluit
Oxalis 1 de 1e helft van de veldcompetitie af met een tweede plek op de
ranglijst, één punt achter de koploper
Flamingo’s uit Mariahout. In de tweede
helft veld zullen de dames van Oxalis
de strijd om het kampioenschap voort
gaan zetten.

vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind
je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons
bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Meewerkend voorman glastuinbouw – Vac.nr. P012713

Je geeft leiding aan een team, maar werkt zelf hard mee voor de beste
resultaten. Je kunt goed leiding geven, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en oog voor kwaliteit.

Manager plantenkwekerij – Vac.nr. P012646

Je geeft leiding aan een afdeling, bent het aanspreekpunt en zet je mensen optimaal in. Je streeft naar de beste resultaten. Verzuim en arbeidsontwikkeling zijn belangrijke onderdelen van je functie.

Meewerkend voorman logistiek – Vac.nr. P012243

Je bent verantwoordelijk voor het logistieke- en verwerkingsproces van
de tomaten. Je stuurt hierbij medewerkers aan, beheert voorraad en
bewaakt de kwaliteit. Je hebt relevante werkervaring.

Installatiemonteur – Vac.nr. P012419

Een fulltime baan in dagdienst waarbij je op locatie verwarmingsinstallaties aanlegt en onderhoud verricht. Je hebt kennis van installatietechniek en ervaring.

Parttime medewerker varkenshouderij – Vac.nr. P012596

Voor 16 uur per week. Je voert alle voorkomende werkzaamheden uit
bij de zeugen, biggen en vleesvarkens. Bij drukke periodes help je uit
op het land.

Medewerker groentenkwekerij – Vac.nr. P012639

D2 S.V. Lottum herfstkampioen

Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Door: korfbalvereniging S.V. Lottum
Nadat het eerder dit seizoen de D1 en de F2 van korfbalvereniging S.V. Lottum al lukten is het nu
ook de D2 gelukt om het kampioenschap in de eerste helft veldcompetitie te behalen. In een spannende wedstrijd waarin de Lottumse ploeg duidelijk de meeste kansen had werd er toch maar net
met 3-2 gewonnen van het Zuid-Limburgse Guttecoven. Een knappe prestatie van de meiden van de
D2 en hun leidsters Irina, Fleur en Ellis.

Je oogst diverse biologische gewassen, met name buiten op het veld.
Binnen maak je gewassen schoon en voer je loodswerkzaamheden uit.
Voor 30 uur per week.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl
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Dream Team

Peelbergen Bixie
Event
Op Equestrian Centre De Peelbergen vindt zondag 30 oktober het
Peelbergen Bixie Event plaats. Er is deze dag onder meer een show van
het Bixie Dream Team.
Begin dit jaar zijn Cindy Denessen
uit Weert en Solange Hermans uit
Sevenum een samenwerking
aangegaan en hebben op Facebook
de Bixie Site Nederland opgericht.
Ook is het Nationale Bixie Dream
Team opgericht. Dit team geeft op
diverse plaatsen in het land demon-

straties. Tijdens het Bixie Event
presenteert springruiter Piet Raijmakers de Bixie Agenda, zijn er shows
van het Dream Team en worden de
Bixie Boy 2016 en Bixie Girl 2016
uitgeroepen. Verder is er een
buitenkermis en zijn er diverse
demonstraties.

Duur puntenverlies
Topper America eindigt in gelijkspel voor SV Melderslokorfbalsters
Door: Hay Mulders
De topper in America tussen het eerste herenelftal van America en het eerste team van VV Reuver
eindigde onbeslist. De nummers 1 en 2 van de 5e klasse E speelden een vlotte en spannende wedstrijd. Het eerste herenelftal van America verzuimde in de eerste helft de kansen te verzilveren.
Reuver werd na de rust sterker en scoorde 0-1. Vlak voor tijd scoorde Koen Houben uit een penalty de
gelijkmaker. (Foto: Hay Mulders)

Eerste deel vernieuwde
clubkampioenschappen
Door: zwemverenging HZPC Horst
Het eerste deel van de clubkampioenschappen van zwemvereniging HZPC uit Horst stond zondag 23 oktober op
het wedstrijdprogramma. Deze werd, zoals altijd, gezwommen in het thuisbad De Berkel. Voor de ervaren wedstrijdzwemmers was dit weer een gelegenheid om pr’s of limieten te halen. Enkele nieuwe kinderen konden kennismaken met de wedstrijdsport.
Voor het eerst sinds enkele jaren
was de opzet van de wedstrijd anders.
Er stonden meer verschillende
afstanden op het programma. De wedstrijdzwemmers mochten vooraf zelf
bepalen wat ze wilden zwemmen,
mits ze minimaal twee afstanden
zwommen en de totale afstand meer
dan 400 meter telde. Voor enkelen
betekende dit dat ze vier keer aan de
start verschenen.
Voor de minioren stonden er
medailles op het spel. De meeste
medailles gingen naar Danee
Verstegen. Zij behaalde vier keer
goud. Ook de twee jongste deelnemers, Sten Verstegen en Fleur Veens,
behaalden beide drie gouden medailles. Wie ook medailles haalden,
waren Lynn van den Beuken (zilver),
Naomi Brouwers (zilver en brons),
Guido Jacobs (twee keer brons), Jesse
Jacobs (twee keer zilver en een keer
brons), Isis van Kuijk (twee zilver, een
brons), Veerle Maasdijk (brons), Ilse
Versteegen (brons), Noud van Stipdonk
(twee keer goud) en Jorn Sprunken
(goud en zilver). De meeste medailles
werden behaald met een (dik) persoonlijk record. Geen medailles, maar wel
grote tijdsverbeteringen bij de minioren
waren er voor Jeske Cuppen, Mirthe
Driessen, Evi Hermans en Fleur Keijsers.
Benthe Driessen mocht voor het eerst
meedoen. Ook door de junioren, jeugd
en senioren werd goed gepresteerd.
Vooral op de 400 meter vrijeslag werden pr’s gezwommen, namelijk door
Pleun van den Bergh, Ingrid van Horen,

Koen Koster, Anna van Kuijk, Lotte
Roefs, Lynn Vallen, Maud Weijmans en
Manon van der Wielen. Andere grote
tijdsverbeteringen waren er voor Isa
Curvers (3 pr’s), Loeki Knops (4 pr’s),
Tijn van Kuijk, Zerina Muratovic (5 pr’s

in twee afstanden), Anne Roefs (4 pr’s
in twee afstanden), Cas Verstegen
en Marlijn Zwart. Imke van den Hoef
behaalde, naast haar dikke pr op
de 200 meter vlinderslag, ook een
NK-limiet voor deze afstand.

Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De SV Melderslo-korfbalsters speelden op zondag 25 oktober de
laatste veldwedstrijd van dit jaar tegen middenmoter KV Rooi 1 uit
Sint-Oedenrode. De wedstrijd werd gespeeld op sportpark Kienehoef in
Sint-Oedenrode.
Het was koud, nat en mistig op
het veld van KV Rooi. Dit vertraagde
het spel aan beide kanten, maar
de ploegen gingen in de eerste
helft gelijk tegen elkaar op. KV
Rooi kwam op 4-2 voorsprong,
maar SV Melderslo kwam terug tot
4-4.
Vlak voor rust wist KV Rooi door
een afstandsschot echter toch weer
op 5-4 voorsprong te komen. Na
rust kwam SV Melderslo een stuk
zwakker uit de kleedkamers dan
KV Rooi. Waar SV Melderslo veel
moeite had om überhaupt kansen
te creëren, was KV Rooi loepzuiver
op iedere kans. Na een kwartier in
de tweede helft keek SV Melderslo
dan ook tegen een 11-4 achterstand

aan. De korfbalsters uit Melderslo
bleven proberen om terug in de
wedstrijd te komen, maar mede
door een scheidsrechter die wat
steken liet vallen in het fluiten voor
fysiek spel en KV Rooi dat nog altijd
zeer efficiënt korfbalde, lukte het
SV Melderslo niet om veel dichterbij
te komen.
De wedstrijd eindigde in een
15-8 verlies voor SV Melderslo.
De ploeg laat hierdoor dure punten
liggen en moet de koppositie in de
overgangsklasse nu weer delen met
Klimroos. In het voorjaar zal deze
competitie op het veld weer worden
voortgezet. Nu gaat SV Melderslo
eerst de zaal in om het een klasse
hoger te proberen.

vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 oktober

comfort
verwendagen

Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
volg ons ook op
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voet- en
schoenadvies

een paar sockwell
compressie of
diabetisch sokken
twv 27.95*

* bij aankoop van een van de hiernaast
genoemde merken comfortschoenen.

koffie met echte
limburgse vlaai
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Commissie Samenleving
Openbare bijeenkomst op dinsdag 1 november 2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Horst aan de Maas.
De vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website.
Op de agenda staat bespreken van de voorstellen van de raadsvergadering van 22 november
2016. Voor deze commissie komen de volgende raadsvoorstellen daarvoor in aanmerking:
• Voorstel tot het vaststellen van de Herziening
toetsingskaders vrijwilligersinstellingen en
professionele organisaties.
• Voorstel tot het vaststellen van de Algemene
subsidieverordening gemeente Horst aan de
Maas.
• Voorstel tot het vaststellen van het Normenkader 2016
• Voorstel tot het benoemen van de accountant voor de boekjaren 2016 en 2017
Meer informatie over deze vergadering vindt u

op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom !
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Samenleving.
In dat geval kunt u contact opnemen met de
griffier, Ruud Poels.
Dit kan telefonisch via 06-51 85 28 91 of per
mail via griffier@horstaandemaas.nl

Commissie Ruimte
Openbare bijeenkomst op woensdag 2 november 2016 om 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis in Horst aan de Maas. De
vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website.

tergemeentelijke Nota Industrielawaai Trade
Port Noord en Trade Port West (niet gezoneerde deel) en tot ongewijzigde vaststelling
van de intergemeentelijke Nota Omgevingsveiligheid Klaver 4, Railterminal en Spoorse
Aanpassingen.
Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!
Indien u dit wenst kunt u inspreken tijdens de
vergadering van de commissie Ruimte.
In dat geval kunt u contact opnemen met de
griffier, Ruud Poels.
Dit kan telefonisch via 06-51 85 28 91 of per
mail via griffier@horstaandemaas.nl

Stremming Venrayseweg

Voorbereiding ontkluizing
Kabroeksebeek
Op dit moment vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats voor de ontkluizing van de
Kabroeksebeek in Horst. Denk hierbij aan het weghalen van begroeiing en het inrichten van
het bouwterrein. Ook wordt er een hevelinstallatie over de Venrayseweg geplaatst om het water van de ene kant van de beek boven de grond naar de andere kant van de beek te transporteren. Daarna beginnen ze met de ontkluizing.
Stremming
Om de werkzaamheden goed te kunnen
uitvoeren is het nodig om in de periode van
maandag 24 oktober 2016 tot medio 2017 de
Venrayseweg ter hoogte van Schoester Bert
aan één kant af te sluiten. Het verkeer wordt
met tijdelijke verkeerslichten geregeld.

De verouderde armaturen met bijbehorende lampen verbruiken veel energie, hebben een korte
levensduur en zijn aan vervanging toe. De gemeente vervangt binnen 10 jaar 64 % van de huidige verouderde armaturen en gaat over op energiezuinige ledverlichting met een lange levensduur. De nieuwe lampen gaan tot 5x langer mee dan de huidige en zijn minder storingsgevoelig.
De energiebesparing die dit oplevert draagt bij aan de klimaatveranderingsopgave, waar ook
de gemeente Horst aan de Maas voor staat. Zo kan uiteindelijk in 2026 een energiebesparing
worden bereikt van 18 % procent ten opzichte van 2013.

Hebt u een huis met een
verhaal?
Horst aan de Maas wil op een vernieuwende manier inzicht krijgen in de cultuurhistorische
waarden van onze gemeente. Naast de rijks- en gemeentelijke monumenten brengen we ook
de ‘karakteristieke’ panden in kaart. Interactief en van onderop en dat wil zeggen dat inwoners zelf op een interactieve kaart bijzondere panden kunnen aanmelden. Uw karakteristiek
pand is ons erfgoed.

Op de agenda staat het onderwerp “Groene
Agenda”. Verder worden de voorstellen van
de raadsvergadering van 22 november 2016
besproken.
Voor deze commissie komen de volgende
raadsvoorstellen daarvoor in aanmerking:
• Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van
Bestemmingsplan Koppertweg 11 Melderslo
• Voorstel tot het vaststellen van de ‘1e herziening van het bestemmingsplan De Afhang’
en de ‘6e herziening op structurele onderdelen van het exploitatieplan De Afhang’
• Voorstel tot het vaststellen van het Verbreed
Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 – 2021
• Voorstel tot het vaststellen van Verordening
kwaliteit vergunningverlening, toezicht en
handhaving omgevingsrecht Horst aan de
Maas
• Voorstel tot het beschikbaar stellen van een
krediet voor de aankoop van woningen en/
of strategische panden ten behoeven van
huisvesting statushouders
• Voorstel tot gewijzigde vaststelling van de in-

De gemeente Horst aan de Maas gaat de openbare verlichting verduurzamen door over
te stappen op Led verlichting. Met de nieuwe lampen worden zowel kosten als energie
bespaard. Daarnaast wordt een forse besparing op de onderhoudskosten gerealiseerd.
Vanaf 2016 tot en met 2025 worden in totaal 4726 stuks armaturen met energiezuinige
LED verlichting geplaatst

Tip
Wilt u de stremming omzeilen dan kunt u ook
via de Meterikseweg en Westsingel het centrum
bereiken.
Komt u van de andere kant, dan kunt u in plaats
van de Loevestraat de Deken Cremersstraat
nemen.

Cultuurhistorische waarden
Sinds enige jaren toetst de gemeente nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen aan de cultuurhistorische waarden in de omgeving. Naast de
officiële monumenten willen we voortaan ook
zogenaamde karakteristieke panden hierbij betrekken. Inmiddels hebben we een eerste opzet
gemaakt van de erfgoedkaart waardenkaart.
Zelf uw karakteristiek pand toevoegen
De digitale waardenkaart is zodanig opgezet
dat inwoners en geïnteresseerden gemakkelijk hun weg kunnen vinden in de informatie.
Hiermee willen we stimuleren dat inwoners
en belangengroepen ook zelf karakteristieke
woningen en aanvullende informatie toevoegen

aan de lijst. Mooi voordeel: er gelden ruimere
gebruiksmogelijkheden in het bestemmingsplan
voor de karakteristieke panden. Hebt u een huis
met een verhaal?
Kijk op www.horstaandemaas.nl en voeg uw
pand toe aan de interactieve waardenkaart.
Aantrekkelijke en waardevolle omgeving
Wat we willen is een aantrekkelijke en waardevolle omgeving waarin inwoners, land- en
tuinbouwers en recreanten zich thuis voelen.
Deze kaart helpt om gebieden en structuren te
beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen.
Maar natuurlijk geven we hiermee ook een
overzicht van al het moois dat Horst aan de
Maas te bieden heeft.

Horst aan de Maas doet mee aan de Nacht van de nacht

Mag het licht uit?
Op zaterdag 29 oktober is het de Nacht van de nacht. Je kunt dan ervaren hoe mooi
duisternis kan zijn. Met de Nacht van de nacht vragen de Natuur & Milieufederaties
aandacht voor het gebrek aan echte donkere nachten in Nederland. Terwijl die juist zo
belangrijk zijn voor het welzijn van mensen en de natuur.
Wat doet de gemeente?
In de nacht van 29 op 30 oktober 2016 doven wij de aanstraalverlichting en grondspots in de
gemeente. Voor de langere termijn werken wij aan beleid om onze straten slimmer en zuiniger
te gaan verlichten zonder dat de veiligheid en de sfeer in het geding komt.
Wat kunt u doen?
Door op zaterdag 29 oktober eventuele tuin- of gevelverlichting niet in te schakelen, helpt u
mee Horst aan de Maas één nacht donkerder te maken. Misschien wel voor één nacht de donkerste gemeente van Nederland. U kunt ook meedoen aan een avondwandeling georganiseerd
door de Groengroep Sevenum. Meer informatie vindt u op de website www.groengroepsevenum.nl en www.nachtvandenacht.nl
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Gemeente Horst aan de Maas

Meest mantelzorgvriendelijke gemeente

Bekendmakingen

Het Platform Mantelzorg Limburg heeft de gemeente Horst aan de Maas uitgeroepen tot
meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg. De aanpak is bijzonder omdat de
gemeente probeert aan te sluiten bij wat mensen zelf al doen, en het initiatief bij die mensen
laat. Naar aanleiding van deze toekenning, plant wethouder Birgit Op de Laak op 10 november, de Dag van de mantelzorg, de mantelzorgboom.
Wethouder Birgit Op de Laak is blij met de
eretitel: “Mantelzorgers zijn een groot goed in
onze samenleving. Niet alleen voor degene
die ze verzorgen, maar ook voor ons als
gemeente. Ik vind ze helden, die we moeten
we koesteren én ondersteunen bij de vaak
zware taak die ze hebben. De toekeninning
van deze titel laat zien dat we daar goed mee
bezig zijn!”
Maatwerk
De gemeente is er het beste in geslaagd om
aandacht voor mantelzorg en mantelzorgers
in te bedden in het gemeentelijk Wmo-beleid.
Maatwerk is het uitgangspunt. De gemeente
informeert naar wat nodig is en wat de
gemeente of het Steunpunt Mantelzorg kan
betekenen.

Eretitel
Het Platform Mantelzorg Limburg heeft de eretitel ‘Meest mantelzorgvriendelijke gemeente’
in 2012 ingesteld in het kader van de jaarlijkse
viering van de Dag van de Mantelzorg.
Een dag waarop mantelzorgers op allerlei
manieren in het zonnetje worden gezet.
Het PML hoopt dat dit initiatief andere gemeenten zal stimuleren om goed mantelzorgbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.
Op 10 november plant wethouder Op de Laak
de mantelzorgboom. De gemeente zoekt op
dit moment naar een geschikte plek.

Ellenberg 21 Broekhuizen
TE KOOP

✓ veel woonruimte
✓ garage en oprit!
✓ op 180 m2
✓ vier slaapkamers
✓ vaste trap 2e verdieping
✓ ideaal voor handige starter

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.
Horst
Industriestraat 19b
Doolgaardstraat 8
Kerkstraat 1, 3, 3a, 3b,
3d, 5, 5a
Hamweg 6
Herstraat 1
Tuinderslaan 34
Meterik
Meterikseveld 39 en 41
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende bestemming

Benoeming lid van de gemeenteraad
Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Horst
aan de Maas vastgesteld
Wijziging Verordening winkeltijden Horst aan de Maas
vastgesteld
Verordening Jeugdhulp Gemeente Horst aan de Maas
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
gemeente Horst aan de Maas
Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

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

prijs? vraagprijs
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077 463 39 87 • www.coenabsil.nl
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Sevenum
Toverlaan 2
Dorperdijk ongenummerd
Most 7
Ulfterhoek 27
Piri Reisweg 21

Ramen en Deuren
Rolluiken
- Horren
Aan de Kloosterstraat
Terrasoverkappingen
3 in Horst opende KUIF
kappers & conceptstore
Garagedeuren
onlangs een nieuwe win-

Spoorstraat
56Driessen
| Tienray
kel. Wethouder
0478de- ondernemers
692 487
wenste
www.bokual.nl
veel succes en overhandigde hen namens de
gemeente een bloemetje.

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01
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gemeente Horst aan de
Maas
Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente
Horst aan de Maas
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Horst aan de Maas
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Restaurant het Maasdal is op zoek naar

een

zelfstandig werkend
kok of hulpkok (m/v)
een oproepkracht
in de bediening (m/v)
hoofdzakelijk voor de weekenden
en bij drukte door de week.

SETOVERA

afwashulpen (m/v)

de dagen kunnen variëren van woensdag t/m zondag.

www.ikzoekeencontainer.nl

Heb je geen 9/5 mentaliteit en weet jij van aanpakken, dan horen
wij graag van je. Horeca-ervaring is wenselijk.
Stuur je sollicitatie en cv naar info@restauranthetmaasdal.nl
of bel (077) 398 22 33. Je kunt natuurlijk ook gezellig even binnen
lopen als je geÏnteresseerd bent.

tel. (077) 320 97 00

Team het Maasdal

BOEMEL
WEEKEND

SPEELDATA
6, 9, 11, 12, 13 NOVEMBER 2016
AANVANG 20.00 UUR
ENTREE €11,-

KAARTEN ZIJN VANAF 2 OKTOBER 2016 TE KOOP VIA
WWW.SETOVERA.NL PRIMERA SEVENUM, JUMBO SEVENUM
PHICOOP EN VVV HORST VOOR MEER INFORMATIE: 06 8164 3631

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

www.restauranthetmaasdal.nl
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RAADSFEITEN
EDITIE 27 OKTOBER 2016

Raadsvergadering 18 oktober 2016

Spreekrecht raadsleden
SP-raadslid Mariet Roelofs laat tijdens het spreekrecht voor raadsleden weten zich zorgen te
maken over de gevolgen van werkzaamheden door ProRail aan de Betuwelijn, die in 2016 zijn
gestart en mogelijk zeven jaar gaan duren. Doordat goederentreinen uitwijken naar het traject
Venlo-Eindhoven ontstaat voor de omwonenden in Grubbenvorst, Sevenum, Hegelsom en
America veel overlast.
De SP heeft een onderzoek laten instellen naar
de gevolgen van het toegenomen goederenvervoer, die zich vooral concentreren op geluids- en
trillingsoverlast en het langer dicht blijven van
de spoorwegovergangen. Dit leidt volgens haar
tot irritatie. In andere gemeenten zijn inmiddels al maatregelen genomen, terwijl in Horst
aan de Maas weinig tot niets lijkt te gebeuren.
Bovendien klagen de omwonenden over het
feit dat er niets is gecommuniceerd over de toename van het aantal goederentransporten, aldus

Roelofs. Uit een rapport dat naar aanleiding van
het onderzoek is opgesteld blijkt dat omwonenden hun woongenot sterk achteruit zien gaan.
Beloften over het verminderen van geluidsoverlast zijn volgens hen nog niet ingelost. Roelofs
hoopt nu met de raad en het college een traject
in te gaan, waarin gezamenlijk het eindpunt met
goede aﬂoop wordt bereikt. Na haar betoog
overhandigt zij een exemplaar van het rapport
aan Wethouder Paul Driessen, die toezegt
ermee aan de slag te gaan.

Jongerengemeenteraad 18 oktober 2016

Zinnige Zaken !

De jongerenraadsvergadering, zoals deze de afgelopen jaren in Horst aan de Maas werd
georganiseerd, was dit jaar in een geheel nieuw jasje gestoken. Het doel om jongeren meer te
betrekken bij politieke besluitvorming is daarbij overeind gebleven, maar dit keer mochten ze
zelf de thema’s bedenken.
De première van Zinnige Zaken vond plaats
op dinsdag 18 oktober en ging vooraf aan
de reguliere raadsvergadering. Tot op heden
presenteerden afvaardigingen, bestaande uit
leerlingen van een middelbare school uit Horst
aan de Maas tijdens de jongerenraadsvergadering verschillende projecten gebaseerd op een
vooraf bedacht thema. Na uitvoerige discussies werd aan het eind van de vergadering een
project gekozen, dat daadwerkelijk uitgevoerd
mocht worden. Hiervoor stelde de gemeente een
budget van € 1250,- beschikbaar. Vorig jaar won
bijvoorbeeld het project Leren Blokkeren, dat
betrekking had op het thema cyberpesten. Dit
jaar was het de beurt aan het Dendron College
en een afvaardiging van zestig leerlingen werd in
groepen van tien opgesplitst. Met ondersteuning
van (oud)raadsleden werd een thema bedacht en
uitgewerkt, dat de jongeren zelf belangrijk vonden. Vervolgens mochten de groepen hun idee
tijdens een vergadering presenteren aan een
jongerenraad, die uit 24 leden bestond. Het winnende project belandt automatisch op de agenda
van de raadsvergadering, waarmee de leerlingen
daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op het
gemeentelijk beleid.
Diverse thema’s passeerden de revue, zoals een
sociaal en veilig ﬁetspad van America naar station
Horst-Sevenum, een multifunctioneel centrum
voor jongeren tot en met 16 jaar en een bewaakte
ﬁetsenstalling in het centrum van Horst. Ook

kwamen ideeën als een structurele jongerenraad,
betere uitgaansmogelijkheden voor jongeren tot
en met 15 jaar en een project om jonge statushouders te helpen met integratie, uit de bus.
Na de presentatie stelden de (jongeren)raadsleden vragen om zich een beter beeld van de
plannen te kunnen vormen. Het debat, dat geleid
werd door voorzitter Kees van Rooij en waarbij
het er serieus aan toe ging, leverde verschillende
standpunten ten aanzien van de voorstellen op.
Nadat de junior raadsleden uitvoerig hadden
gedebatteerd, volgde een aantal stemronden.
Schouder aan schouder, het project voor statushouders en vluchtelingen kwam als uiteindelijke
winnaar naar voren, op de voet gevolgd door
het voorstel om een structurele jongerenraad in
Horst aan de Maas in te voeren. Het idee achter
Schouder aan schouder wordt in een raadsvoorstel verder uitgewerkt en waarschijnlijk in
december in de raad behandeld.
Twee voorstellen, die tijdens Zinnige Zaken de
eindstreep niet helemaal haalden, trokken de
aandacht van de fracties van PvdA, D66 en
SP: het veilige en duurzame ﬁetspad America
naar station Horst-Sevenum en de structurele
jongerenraad.
De drie partijen dienden tijdens de reguliere
raadsvergadering hierover moties in, met het
verzoek aan het College om deze voorstellen
nader te onderzoeken. De raad stemde unaniem
in met de moties.

De jongerengemeenteraad werd op
18 oktober
om 09.00 uur
in de ochtend
geopend door
de raadsvoorzitter Kees van
Rooij en werd
ook door hem
afgesloten om
18.00 uur.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

dM • 13 min.

Gemeenteraad HadM @RaadHa

khv9 o.a.Subsidieverordening;
Agenda raad 22-11 tinyurl.com/zza
ingen/panden tbv huisvesting
De Afhang; VGRP; Aankoop won
statushouders

Commissie Samenleving 1 november 2016

Behandeling raadsvoorstellen
Herijking toetsingskaders subsidies
en Algemene subsidieverordening
In de raadsvergadering van 22 november 2016 worden de raadsvoorstellen Herijking toetsingskaders subsidies en de Algemene subsidieverordening behandeld.
Het is gebruikelijk dat de raadsvoorstellen
door de raads- en commissieleden al eerder
in de commissies aan de orde kunnen worden
gesteld, om er vooral technische vragen over
te stellen. Het politiek oordeel volgt dan in de
raadsvergadering. Inwoners kunnen ook tijdens
de commissievergaderingen over deze raadsvoorstellen inspreken en in tegenstelling tot de
raadsvergadering kunnen daarna de raadsen commissieleden nog aan de insprekers
hierover vragen stellen. De insprekers kunnen
tijdens de commissievergaderingen vaak meer

invloed uitoefenen dan tijdens het inspreken bij
de raadsvergaderingen, daar het oordeel van
de raads- en commissieleden over de voorstellen dan nog niet vast staan. De raadsvoorstellen over de Herijking toetsingskaders subsidies
en Algemene subsidieverordening kunnen
dus geagendeerd worden in de commissie
Samenleving van 1 november 2016, aanvang
20.00 uur. Eventuele insprekers kunnen zich
van te voren melden bij de grifﬁer Ruud Poels
grifﬁer@horstaandemaas.nl of
06 51852891

adM • 15 min.

Gemeenteraad HadM @RaadH

november 2016
Behandeling begroting 2017 op 8
tip, aanvang 19.00 uur,
tijds
tinyurl.com/gwuw3cu Ver vroegd
raadzaal gemeentehuis HadM

Raadsvergadering 18 oktober 2016

Afscheid fractievoorzitter
Anthony van Baal
Onorthodox en verrassend, zo typeerde
voorzitter Kees van Rooij SP-fractievoorzitter Anthony van Baal, die tijdens
de raadsvergadering van 18 oktober als
raadslid afscheid nam.
In zijn afscheidsrede gaf Van Baal aan dat
hij in de eerste vier jaar als raadslid veel oud
zeer voelde over en weer. Hij noemde het de
‘hullie-zullie’ modus, zoals hij die nog steeds
terugziet bij andere gemeenteraden. De afgelopen twee jaar waren voor hem echter een
verademing. Volgens Van Baal heeft de raad
erg veel bereikt, doordat sommige fracties het
lef toonden om bij besluitvorming af te stappen
van eerder genomen standpunten. Hij riep de
raad op om vooral professioneel, kritisch controlerend en met respect voor elkaar politiek te
blijven bedrijven. Anthony van Baal vond het
bovendien mooi om te zien dat je nu aﬂoop
van de vergadering met je politieke opponent
samen een pilsje kunt pakken. Hij voelde zich
een dankbaar mens, die met genot zijn tijd als
raadslid heeft beleefd. Tijdens de raadsvergadering van 18 oktober 2016 werd ook afscheid

Collega fractie voorzitter van het CDA
Marcel Beelen neemt afscheid van
Anthony van Baal
genomen van Luc van den Beuken van
Essentie en werd Henk Peters toegelaten
als nieuw raadslid voor het CDA.
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GEPLUKT Irene 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.

verbeteraar. De ervaringen die ik daar
heb opgedaan, hebben mijn interesse
aangewakkerd voor politiek en het
Europees Parlement, waar ik later ook
voor heb gewerkt.”
Na de middelbare school ging ze
in Maastricht Europees recht studeren. “Ik wilde altijd al graag naar het
buitenland en hiermee zou ik uiteindelijk in Brussel terecht kunnen komen.”
Dat lukte, want na haar studie kon
Irene aan de slag bij een lobbykantoor
en uiteindelijk ging ze werken bij een
Europarlementariër in de Belgische
hoofdstad. Ook deed ze nog een master
politicologie en bestuurskunde aan
het Europa College in Brugge. Irene
werkte zo’n 12 jaar in Brussel, voordat
ze samen met haar man Bram en zoon
Jasper terugkwam naar Horst.

Uiteindelijk terug
naar Horst

Tegenwoordig woont ze weer in haar geboortedorp Horst, maar in de tussentijd was ze jarenlang in Maastricht
en Brussel te vinden. Irene Janssen (36) zet zich in voor meer vrouwelijke waardes in de samenleving en vooral de
politiek. “Een echte wereldverbeteraar”, noemt ze zichzelf. Deze week wordt zij geplukt.
Als jong meisje wilde Irene al
zakenvrouw of politica worden. “Hoge
hakken en een aktetas, dat sprak
me wel aan”, vertelt ze. “Natuurlijk
had ik toen helemaal geen idee wat
zo’n baan echt inhoudt.” Op de mid-

delbare school kwam ze al snel via
een geschiedenisleraar in aanraking
met het project Modern European
Parlement, een simulatie van het
Europees Parlement voor scholieren.
“Het was een soort debatproject”,

PUZZEL

legt Irene uit. “Ik wilde heel graag
meedoen, toen al was ik een wereld-
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Sudoku

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

Bram leerde ze kennen op haar
eerste dag op de universiteit in
Maastricht. “Hij was ongeveer de
eerste persoon die ik die dag een
handje gaf daar”, zegt Irene lachend.
“Niet veel later sloeg de vonk ook echt
over.” Voor hun zoon Jasper (7) kwam
het gezin vorig jaar uiteindelijk toch
weer terug naar het geboortedorp van
Irene. “We hebben met heel veel plezier in Maastricht en Brussel gewoond.
Ik genoot er van de zogenaamde
‘city buzz’, er is altijd wat te doen.
Maar ik wist wel dat ik uiteindelijk met
mijn gezin terug naar Horst wilde. Een
stad is ook leuk voor een kind, maar ik
wilde vooral dat hij ergens goed kon
aarden. Hier in Horst kan hij overal
waar hij wil spelen. Ons huis kijkt uit
op de beek waar ikzelf vroeger al

speelde.” Tegenwoordig werkt Irene
als gelukslobbyist. “Ik coach vrouwen
in de politieke wereld om op een
vrouwelijke manier hun leiderschap te
presenteren. Feminiene waardes zijn
heel belangrijk, vooral in de politiek.
Daar staan de mannelijke waardes als
geld, macht en status vaak centraal,
maar ik pleit juist voor meer zachtheid,
liefde, welzijn en geluk.” Mannen en
vrouwen kijken anders naar problemen, legt ze uit. “Juist daarom is het
belangrijk dat er meer diversiteit komt
in bijvoorbeeld gemeenteraden, de
Tweede Kamer of andere bestuursfuncties. Dat leidt tot beter afgewogen
beslissingen.”

Naar Amerika
Een groot voorbeeld voor Irene
is Hillary Clinton, die kans maakt
om de eerste vrouwelijke president
van Amerika te worden. “In deze
tijd slaat het eigenlijk nergens op
dat een vrouwelijke president een
uitzondering is”, zegt ze. “Belangrijke
politieke besluiten zouden niet door
één soort mens, namelijk mannen,
gemaakt moeten worden.” Om de
Amerikaanse presidentskandidaat te
helpen in haar campagne startte ze
in oktober een crowdfunding-actie
waarmee ze hoopt geld op te halen
om naar Amerika te gaan. “Daar wil
ik meehelpen bij een lokaal campagneteam dat kiezers probeert over
te halen om voor Hillary te stemmen. Ik ga dan de straat op en naar
mensen thuis om met ze te praten en
ze te overtuigen dat Hillary de beste
keuze is. Ik wil zoveel mogelijk zien
en meemaken van de campagne,
zodat ik veel kennis weer mee terug
naar huis kan nemen.”
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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.

Onderbouwing raadsvoorstellen niet meer nodig?
Waar is die kritische gemeenteraad gebleven die een goede onderbouwing bij besluiten vraagt? Onlangs gaven meerdere fracties bij de
garantstelling voor aanleg glasvezel in het buitengebied aan dat het een
waardeloos voorstel was, slecht onderbouwd. Dat men meer verwacht van
het college.
De SP vindt het dan ook vreemd
dat buiten de SP geen enkele partij
opmerkingen maakte over de slechte
onderbouwing van het raadsvoorstel
voor de verruiming van winkeltijden.
Blijkbaar is de vraag van één onder-

nemer voldoende om een verordening
aan te passen. Geen onderzoek naar
mogelijke consequenties, niet voor
andere ondernemers, niet voor medewerkers of gemeenschap. De SP heeft
in het verleden enkele keren een

onderzoek gedaan naar de behoefte
aan zondagsopenstelling, zowel in
het buitengebied als later in het
centrum. Beide keren was het heel
duidelijk dat de meerderheid van de
ondernemers geen behoefte had aan
de (verruiming van) zondagsopenstelling. Toch beslist de meerderheid van
de raad steeds om de winkeltijden ruimer te maken. Het besluit wordt blijkbaar genomen op politieke visie en
niet op onderbouwing daarvan. Het is

duidelijk dat verschillende partijen
voor meer ruimte voor de ondernemers zijn. Men vergeet echter dat
we als raad de kaders hierin moeten
stellen, onderbouwd door goede
argumenten.
De SP heeft als standpunt beperkte
zondagsopenstellingen. Ons standpunt
wordt onderschreven door vrijwel
alle ondernemers van Horst aan de
Maas. Dat blijkt uit onderzoek van
de SP. In 2011 bleek dat 93 procent

van de ondernemers in het buitengebied geen behoefte had aan de
zondagsopenstelling. Het onderzoek in 2014 gaf aan dat vrijwel
elke ondernemer in de kernen ook
tegen de ruimere zondagsopenstelling is (twaalf koopzondagen is
voldoende). Bijna alle ondernemers
vragen om een landelijke regeling.
Frank Spreeuwenberg,
SP Horst aan de Maas

Jong ondernemend
Afgelopen jaar zijn er drie nieuwe zaken in het centrum van Horst
geopend door jongeren. Gember, A Belle en sinds drie weken Kuif, waar
een jonge onderneemster inmiddels al haar tweede zaak opent. Opmerkelijk is ook dat het allemaal jonge dames zijn.
Deze onderneemsters voegen
wat toe en zijn een aanwinst voor
het centrum. Een centrum waar we,
tegen de landelijke trend in, weinig
leegstand kennen. We zitten op een
leegstandspercentage van 4,5 procent.
Iets wat als gezond gezien wordt

omdat daarmee ook een doorstroming
mogelijk blijft. In de ons omliggende
gemeentes daarentegen, zijn percentages van meer dan 10 procent leegstand
niet ongewoon.
Maar niet alleen het centrum van
Horst doet het goed qua leegstand, ook

de dorpen in onze gemeente presteren
prima. Bijvoorbeeld twee (jonge) broers
in Sevenum die nu een lokale horecagelegenheid runnen, een jonge dame uit
Hegelsom die een kapsalon is begonnen
en twee broers die samen een cateringbedrijf met een maaltijdservice runnen.
Fantastisch dat wij zo’n mensen
in onze gemeenschap hebben die het
aandurven om, in een periode waar
het niet vanzelfsprekend is, te gaan
ondernemen.

Als CDA richten we ons nu en in de
toekomst op het faciliteren en stimuleren van ondernemerschap. Iets wat we
doen in overleg met ondernemers en
partijen als Centrum management of de
ondernemersvereniging O-twee. Want
als politiek zijn we er voor de randvoorwaarden. Het ondernemen ligt bij de
samenleving. Gewoon samen doen.

uitgevoerd zijn. We wilden er echter
ook een nieuw element aan toevoegen. We leven in een tijd van
burgerinitiatieven. Sommige klein,
andere groter. Rond de subsidies
hebben we dit al ingezien en zijn we
gaan werken met vouchers om
initiatieven vanuit de samenleving een
startkans te geven. Ook in ons mooie
buitengebied leven initiatieven die

een kans verdienen. Een directe
kwaliteitsimpuls. Sommige klein,
andere groter. Wat is mooier als
mensen zelf aan de slag gaan om in
hun eigen woonomgeving een bankje
te plaatsen, kleine landschapselementen te onderhouden enzovoort. Wij
hadden dan ook een motie voorbereid
met als doel vouchers aan de
uitvoeringsagenda toe te voegen om

Danny van Hees,
CDA Horst aan de Maas

Structuurvisie
Bij de bouw van een nieuwe woning buiten de bebouwde kom ligt er
de opdracht eerst een knelpunt in het buitengebied op te lossen.
Dit blijkt echter op problemen te
stuiten omdat het erg lastig is aan de
te slopen schuur of stal een bedrag
te hangen. Vandaar het voorstel om
daarvoor in de plaats een bedrag van
60.000 euro als vaste bijdrage in het
kwaliteitsfonds te storten. Deze
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kwaliteitsbijdrage kan dan ingezet
worden voor projecten welke zijn
opgenomen op de uitvoeringsagenda
van de structuurvisie. Deze uitvoeringsagenda is toe aan een update.
Er staan diverse plannen in die
inmiddels achterhaald of reeds

hiermee in 2017 te gaan experimenteren. Helaas waren Essentie, D66 en
SP niet overtuigd van het nut hiervan
en steunden ons initiatief niet.
In onze ogen een gemiste kans.
Wij komen hier bij het actualiseren
van uitvoeringsagenda zeker op terug.
Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas

BOEMEL Americanen bezoeken
WEEKEND ’t Gouvernement Maastricht
vr 28 OKTOBER
za 29 OKTOBER
tijl
nieuwe

s

D O K C I N E M A L A AT J E M A X I M A A L G E N I E T E N VA N F I L M M E T D E
G E M A K K E N VA N E E N S E R V I C E B I O S C O O P. N O G G E E N H A L F
U U R TJ E R I J D E N VA N H O R S T E N G R AT I S PA R K E R E N !

RESERVEREN: 077 – 310 1064 / W W W.DOK6.EU
DOK6 / R A ADHUISPLEIN 6 / 5981 AT PANNINGEN

Een groep Americanen kocht tijdens de dienstenveiling in het kader van het 125-jarig bestaan van America in
april dit jaar, een dienst die werd aangeboden door Sevenummer Rudy Tegels, lid van de Provinciale Staten.
De dienst bestond uit een bezoek aan het provinciehuis in Maastricht.
Rudy Tegels haalde de gasten op
vrijdagmorgen 21 oktober op bij de
kerk in America. De dag in Maastricht
begon met een rondleiding door het
Gouvernement en werd vervolgd met
een gesprek met gedeputeerde
Ger Koopmans. Daarna volgde een
bezoek aan de commissievergadering
Cultuur & Samenleving. De Americanen
gingen ook in gesprek met ambtenaar
Pierre Geelen over burgerinitiatieven.
Het belang van burgerinitiatieven voor
de leefbaarheid in de Limburgse
dorpen kwam in dat gesprek aan de
orde. Natuurlijk werd er ook gesproken
over het Gezondheidscentrum in
America en dingen die daarmee
samenhangen. Ook in Maastricht werd
de waardering uitgesproken over de
manier waarop dit initiatief in America
gerealiseerd wordt. Bij het tot stand
komen van het project is er volgens de

betrokkenen goed samengewerkt
tussen de initiatiefnemers, de inwoners

van America, gemeente Horst aan de
Maas en provincie Limburg.
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Open dag met PSW

Opening dorpshuiskamer
Sevenum
De dorpshuiskamer van Sevenum wordt zaterdag 5 november officieel geopend. De werkgroep Efkes Same
houdt dan een open dag samen met PSW in het pand aan de Mgr. Verstraelenstraat.
van PSW, die een deel van zijn ruimte
beschikbaar hebben gesteld aan Efkes
Same. PSW biedt zorg en ondersteuning
aan kinderen en volwassenen met een
verstandelijke beperking. PSW wil
bevorderen dat mensen met een
verstandelijke beperking een volwaardige plaats kunnen innemen in de
samenleving en zoveel mogelijk zelf
richting en inhoud kunnen geven aan
hun eigen leven. “Een huiskamer kan
ook een uitkomst bieden voor mensen

De officiële opening van de
dorpshuiskamer vindt om 12.00 uur
plaats, de open dag duurt tot 17.00 uur.
Efkes Same biedt ruimte aan mensen
om zomaar binnen te lopen. Doel is de
onderlinge verbondenheid van
dorpsgenoten te behouden en te
versterken. De huiskamer is op
maandagmiddag en donderdagavond
geopend. In deze ruimte is ook een
ruilbibliotheek ingericht. Het pand aan
de Mgr. Verstraelenstraat is eigendom

met een beperking, die kampen met
eenzaamheid, die het financieel niet zo
breed hebben of die wel wat hulp
kunnen gebruiken”, zegt de werkgroep.
“Zij vinden er misschien die ene buur
die dat karweitje waar ze al zo lang
mee lopen, kan oplossen of ze kunnen
zelf iets betekenen voor de buurvrouw
die wat hulp kan gebruiken. Mensen
hebben talenten en die kan men voor
elkaar en met elkaar inzetten om een
leefbaar dorp te behouden.”

Regionaal Gezondheidscafé
Gezondste Regio 2025 organiseert op woensdag 9 november wederom een Gezondheidscafé. De ontwikkelingen
en initiatieven rondom gezondheid in de regio worden vanaf 19.30 uur besproken. Het Gezondheidscafé vindt plaats
in de kantine van voetbalvereniging Sparta’18 in Sevenum.
student Renzo den Bekker, Jeroen
Achten van BuitenGewoonBereikbaar
en gezondheidsmaker Leon Weijs van
Gezondste Regio 2025. De Muzikantine
levert een muzikale bijdrage en
leerlingen van het Dendron Col-

Presentator Rob van Lieshout gaat
in een RTL Late Night-setting in
gesprek met zes gasten. Aan tafel
zitten Sportdorp Sevenum, Rob Knoops
van Rabobank Horst Venray, Nico Freriks van Jongeren Op Gezond Gewicht,

lege pitchen hun gezonde product.
Aanmelden kan via
www.gezondsteregio2025.nl
Publiek is welkom vanaf 19.00 uur.
De avond wordt rond 21.30 uur afgesloten met een drankje.

Wandelen in het
donker
Groengroep Sevenum organiseert op zaterdag 29 oktober een
wandeling in het donker. Deze vindt plaats in het kader van de Nacht van
de Nacht en start om 19.00 uur vanaf Zwarte Plakweg 89 in America.
Het thema van de Nacht van de
Nacht is dit jaar ‘stilte’. Nederland is
één van de meest verlichte landen ter
wereld. Bij een natuurlijke, donkere
lucht is het mogelijk om in Nederland
2.500 sterren te zien. Echter, door de
lichtvervuiling zijn er in steden nog
slechts vijftig sterren zichtbaar. Met
de Nacht van de Nacht willen Natuur
en Milieu en de provinciale milieufe-

deraties aandacht vragen voor het
gebrek aan echte donkere nachten in
Nederland. De wandeltocht is ruim
acht kilometer en goede wandelschoenen zijn aan te bevelen. Leden
van Vogelwerkgroep ’t Hökske zijn
aanwezig om uitleg te geven.
Neem voor meer informatie over
de wandeling contact op met Ton
Wismans via 06 28 66 80 32.

Springclinic in
De Peelbergen
Ruiterclub De Karwats uit Blerick organiseert in het weekend van
vrijdag 4 tot en met zondag 6 november haar jaarlijkse Euregionale
springwedstrijd bij equestrian centre De Peelbergen in Kronenberg.
Naast reguliere, nationale
rubrieken verschijnen op vrijdagmorgen 4 november ook 4-, 5- en 6-jarige
paarden aan de start. Op vrijdagavond
rond 19.00 uur geeft de Nederlandse
bondscoach Rob Ehrens een springclinic aan geselecteerde ruiters. Daarna

wordt als showrubriek Six Bars
verreden. Op zaterdag en zondag
worden de reguliere landelijke
rubrieken verreden en op zondagmiddag de Grote Prijs. Ook wordt dit
weekend een selectiewedstrijd
verreden voor Jumping Amsterdam.

Voetklachten en Podotherapie Hermanns

Achillespeesklachten
De achillespees is de sterkste pees van het menselijk lichaam
en verbindt de kuitspieren met het hielbeen. De kuitspieren zijn
erg sterk, waardoor de trekkracht op de achillespees enorm
groot kan worden, zeker bij lange, zware belasting zoals bij
hardlopen. Om blessures te voorkomen, moet de trekkracht zo
gelijkmatig mogelijk over de pees verdeeld worden.
Indien de stand van het hielbeen niet
recht is, ontstaat er een hoek tussen
het hielbeen en het onderbeen.
Hierdoor wordt er aan de ene kant
van de pees harder getrokken
dan aan de andere kant en wordt
de pees overbelast. Men kan pijn
aan de pees en aan de kuitspier
ondervinden en uiteindelijk kan het
leiden tot ontstekingsverschijnselen.
Door het dragen van steunzolen, kan
de stand van de voeten gecorrigeerd worden en zullen de pijnklachten
verminderen of verdwijnen. In de meeste gevallen worden hierbij
spieroefeningen aangeboden voor een optimaal resultaat.

Kijk voor de dichtstbijzijnde locatie op

!
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www.podotherapiehermanns.nl
Tel. 077 397 13 18

Bel voor een afspraak: 077 397 13 18
Of kijk op: www.podotherapiehermanns.nl

HH

Bij u in de regio zitten we o.a. op de volgende locaties;

Grubbenvorst
Ursulinenweide 3
Horst
Herstraat 20
Meerlo
Beatrixstraat 2
Sevenum
Pastoor Vullinghsstraat 10
Venray
Keizersveld 9F

Hermanns

(Spor t) podotherapie

Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van de therapieën
vergoed en podotherapie valt niet onder uw eigen risico. Podotherapie
is vrij toegankelijk, wat wil zeggen dat u een afspraak kunt maken
zonder verwijzing van een arts of medisch specialist!
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André de Kanter en Nick van de Riet
Eigenaren Sport en Partycentrum De Riet

Van harte
gefeliciteerd
met de
Jo Janssen-prijs
2016!
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businessclub
W
IT f zaE
NHORST
samen sportieT
ken

en Nick van d
e Riet
Party en Sportcentru
m
De Riet en Jump XL

doen!

Gefeliciteerd met
de Jo Janssen prij
s 2016!

www.rabobank.n

Onderscheidend
ondernemerschap
loont!
Gefeliciteerd met de
Jo Janssenprijs 20
16
l/horstvenray
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Rabobank Horst Ve
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bank met hart voor
ondernemers. We
met geld, maar oo
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MUNICATIE

Gemengde Zangvereniging Egelseim uit Hegelsom organiseert op zondag 30 oktober het Najaarsconcert.
Het Najaarsconcert begint om 14.30 in Zaal Debeije in Hegelsom.
Het koor, dat onder leiding staat van
dirigente Hilde Ubben, is een modern
koor dat muziek van alle tijden ten
gehore brengt. Het tweede koor dat te
gast is in Hegelsom is Gemengd Koor

www.HenkAarts.

GE FE LICITE ERD MET DE JO JANSSE N-

Najaarsconcert
Zangvereniging Egelseim
Tijdens dit concert zullen naast
Egelseim twee gastkoren een optreden
verzorgen. Het eerste gastkoor van het
Najaarsconcert is MännerGesangVerein
Cäcilia uit Waldfeucht (Duitsland).

F ET

Wouterstraat 36
America
T 077 - 4640420
info@HenkAarts.c
om

P U T E R S. N L

DE ES 6, KRONEN

AUTOMATISERING
// WEBDESIGN //
VORMGEVING //
GEDRUKTE MEDIA

BA R B E C U E & B U F

d’Eyckelbergh uit Bergeijk. Onder
leiding van Cees van Esch, heeft dit
koor een repertoire dat uiteenloopt
van opera en operette tot musical en
pop.

com

EN VEEL SUCCES IN DE TOEKOMST! PRIJS

Lichtprocessie
Allerzielen Sevenum
De Parochieraad Sevenum organiseert op woensdag 2 november een
lichtprocessie tijdens Allerzielen.
De processie wordt gehouden om
alle dierbaren die gestorven zijn te
gedenken. Geïnteresseerden kunnen
samenkomen in het parochiehuis in
Sevenum. Om 19.00 uur begint de

tocht vanaf het parochiehuis die door
het centrum gaat en vervolgens
eindigt op het kerkhof. De parochieraad van Sevenum zorgt voor ieder
een kaarsje.

cultuur 21
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Winnaar Jo Janssen-prijs

‘We zitten op de goede weg’
De Jo Janssen-prijs wordt dit jaar uitreikt aan André de Kanter en Nick van de Riet van Sport en Partycentrum De Riet in Horst. Volgens de jury laten zij met het concept Jump XL zien dat zij
thuishoren in het rijtje ‘ondernemers met lef’.
Via internet ontdekt Nick van de Riet de populariteit van
trampolineparken in de Verenigde Staten. “We zijn toen bij Jump
XL in Eindhoven gaan kijken en waren meteen enthousiast.”
In februari werd met de verbouwing begonnen en 1 april
opende het trampolinepark in De Riet. Dat de twee daarmee
een gat in de markt hebben aangeboord, werd al snel duidelijk.
De jeugd weet de weg naar de trampolines goed te vinden.
Bewegen en fun is volgens de twee ondernemers de gouden
combinatie. “De jeugd brengt zoveel tijd achter de computer
door. We vinden het belangrijk dat kinderen in beweging zijn.
En springen kan iedereen”, zegt De Kanter. Daarnaast is het
van belang om goed te luisteren naar de feedback die je krijgt.
“Ik zeg wel eens: ons beste marketingteam staat hier op de
trampoline. Zij vertellen ons wat ze goed vinden, maar ook wat
ze missen. En daar luisteren we naar. Zo hebben we, na een
tip van een ouder, het Disco Jumpen uitgebreid met een extra
sessie van 19.00 tot 21.00 uur, zodat ook de jeugd tot en met
11 jaar mee kan doen.”

Pannenkoekenrestaurant
wordt skihut
Maar De Riet is meer dan alleen Jump XL benadrukt De
Kanter. “We hebben bowlingbanen en wie wil, kan komen
darten. Binnenkort organiseren we een darttoernooi en we
hebben plannen voor een indoorvoetbalcompetitie. Ook willen
we het feit dat je hier terecht kunt voor een etentje of buffet
meer gaan promoten. Daarnaast willen we in het voormalige
pannenkoekenrestaurant een skihut inrichten waar besloten
feestjes gehouden kunnen worden. Maar dat is iets voor het
volgend seizoen.”

Geloven in je plannen
Van de Riet en De Kanter namen in januari van dit jaar Sport
en Partycentrum De Riet in Horst over en gingen meteen
voortvarend van start. “Soms hebben we het gevoel dat we al
vijf jaar bezig zijn, maar in werkelijkheid is dit nog maar een
maand of zes”, lacht André de Kanter. In eerste instantie wilden
de twee zich voornamelijk gaan richten op indoorvoetbal.
“We hebben allebei zoons die op voetbal zitten en regelmatig
naar indoorvoetbaltoernooien gaan, ook in Duitsland.

Daar zagen we hoe drukbezocht die toernooien zijn. Ook door
wat er allemaal omheen georganiseerd wordt. Terwijl de
kinderen voetballen, kunnen de ouders iets eten en drinken.
We hadden het idee dat we dit ook in Horst voor elkaar konden
krijgen.” Het plan was eerst om vier voetbalvelden aan te
leggen. “Er werd ons echter aangeraden om er nog een
activiteit bij te doen. Voor ons stond voorop dat dit dan wel
iets unieks moest zijn, iets wat er nog niet in de regio was.”

Wie als ondernemer wil slagen, moet geloven in zijn plannen en die overtuiging ook uitstralen, vinden de heren. “Ook is
het belangrijk dat je weet wie je klant is. Leer de markt kennen
en speel daar op in. Je mag eigenwijs zijn, maar ben niet te
eigenwijs om raad van anderen aan te nemen. Maak gebruik
van je netwerk. Ons doel is dat er vijf dagen in de week volk is
in De Riet. Als dat de Jo Janssen-prijs oplevert is dat een bewijs
dat we op de goede weg zitten.”

Nick en André,
gefeliciteerd met ju
llie prijs!
nick en andré
van harte gefelicit
eerd
geluid / lic
ht / video /
rigging
w w w. j p p a . n
l / horst (lb
) / 077 - 39
8 5371

Lezing Waar blijven de bevrijders?
Schrijvers Hugo Levels en Eric Munnicks geven op donderdag 10 november een lezing over de bevrijding van
Noord-Limburg in 1944. In zaal ’t Brugeind in Meerlo praten zij vanaf 19.30 uur over hoe de bevrijding uitbleef.
Levels en Munnicks schreven het
boek Waar blijven de bevrijders?
In deze lezing geven zij nieuwe
informatie over de Duitse kant van
de operaties in Noord-Limburg in
1944. De bevolking verloor haar
hoop op bevrijding van de Duitse
bezetting.

Tijdens deze lezing geven de
schrijvers een beeld van zowel de
militaire operaties als de belevingen
van de burgers. Dit doen ze door
middel van kaartmateriaal, foto’s en
documenten, zoals het dagboek van
een Sevenummer. Levels en Munnicks
gaan hierbij speciaal in op het brug-

genhoofd van Venlo: een vooruitgeschoven militaire vesting aan het
andere uiteinde van de brug, die het
leger bij de overtocht beschermt
tegen de vijand. Ook komen de
mijnenvelden, de evacuatie van de
bevolking en de voedselvoorziening
aan bod.

Museum De Kantfabriek

Maak je eigen kleding
In Museum de Kantfabriek in Horst geven Esther Noten en Délène Aerts
de workshop Maak je eigen trend. Cursisten leren onder begeleiding een
eigen, unieke kledingstuk te maken.
In een workshop van vier tot
acht lessen wordt geoefend met een
patroon op maat maken, het patroon
op stof leggen, uitknippen, in elkaar
naaien en het kledingstuk passend
maken. Voor de stof, fournituren
en de naai- en lockmachine wordt

gezorgd. Iedereen kan deze
workshop volgen, zowel beginners
als gevorderden. De eerstvolgende
workshop begint op donderdag
3 november om 19.30 uur.
Aanmelden voor de workshop
kan via bydelene@ziggo.nl

22

cultuur

27
10

Debatmiddag

Nederland Leest bij
BiblioNu Horst
BiblioNu in Horst organiseert op woensdag 30 november om 14.00 uur een debatmiddag aan de hand
van stellingen. De campagne Nederland Leest heeft dit jaar namelijk het thema democratie gekozen. Daarmee sluit Nederland Leest aan bij de functie van de openbare bibliotheek als centrum voor ontmoeting en
debat.
Per stelling worden de deelnemers ingedeeld in een voor- en
tegenkamp. De boeken Heer van de
vliegen van William Golding, Liefde
en schaduw van Isabelle Allende
en Morten van Anna Levander zijn
de boeken die centraal staan. Het is
voor het eerst dat Nederland Leest

niet één boek centraal zet, maar
een thema. De boeken worden vanaf
1 november uitgedeeld.

Lofrede
Aan elk boek is een Lofrede
toegevoegd waarin een prominente
Nederlander zijn of haar bijzondere

ANBISE

afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie

anco lifestyle centre

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Hotel Asteria Venray

10% korting op de zondagsbrunch
met live cooking in het restaurant

Beej Mooren

Eén kop koffie of thee E 1 en
10% korting op een groepsuitje

De Bekkerie

Een kop koffie of thee voor E 1

Blauwebessenland
E 1 korting op jam

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power

E 17,50 korting op 10 credits

Brasserie ‘54

5% korting op de rekening

Brownies & downieS

Eén gratis consumptie bij de lunch

Camps Optiek

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

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Het LoopCentrum

Praktijk Ik Leer

Staatsie 1866

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

Into Beauty

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Intratuin Venray

Center Parcs Het Meerdal

Janssen Dansen en Sporten

E 12,50 korting op
avondje bowlen

Twee proeflessen gratis

Die 2 Brüder von Venlo

Eén kop koffie of thee E 1

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Ruitersport Equidrôme

IJssalon De Zeuten Inval

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

DMS-Service

Eén kop koffie of thee voor E 1

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Twee seizoenscoupes voor E 9,95

Kinderboerderij Hagerhof
Kuif

De eerste maand van een
knipabonnement voor E 10 en
gratis kleurservicekaart

Slender You Fit

Eén kop koffie of thee voor E 1

Korting op een wekelijks aangeboden
product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Thermaalbad Arcen

E 3.50 op entree voor twee personen
20% korting op een behandeling

Toffedag.nl

10% korting op een groepsuitje

Logeerhuis Kapstok

Toffe Dagstrand

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Lunchroom Lekker Gewoën

Tuincentrum Peeters

Eclicker

Museum de Kantfabriek

Wauw speciaal voor jou

My-LifeSlim

Wereldpaviljoen Steyl

Pakje!

The Zen Company

Duet Kappers

E 20 korting op een onderhoudsbeurt

Eetcafé Ald Vors

Driegangenmenu voor E 17,50

Eethuis BRaM

Speciaal HALLO Voordeelmenu

FotoID

10% korting op een fotosessie

De Fabriek

Eén kop koffie of thee voor E 1

Goed Haar en Visagie

Eén nacht gratis logeren

25% korting op het tweede gerecht
Gratis kop koffie, cappuccino of thee
E 12,50 korting op de intake

10% korting op het hele assortiment

Paramedische Voetzorg Horst
20% korting op alle voetproducten

Parkhotel Horst

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

10% korting op een behandeling

Crist Coppens

De Ringoven

HUIS van de STREEK

10% korting op een zonnebril

Gratis kop koffie bij aankoop
van een stuk gebak

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ontbijt voor E 3,95

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

(Foto: Anne van Zantwijk)

15% korting op voet- en
huidproducten

10% korting op een diner
voor 2 personen

5% korting op het hele assortiment

In de tijd waarin alles verkoopbaar is en aan de man gebracht moet
worden, komt Oeloek volgens de
organisatie met de voorstelling van
het seizoen. Kijk voor meer informatie
op www.kukeleku.com

10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie

Hostellerie De Maasduinen

De viermansformatie Oeloek
maakt fysiek cabaret waarbij intieme
momenten worden afgewisseld met
spectaculair theatervuurwerk. De
voorstelling OpSchmùck gaat over te
veel franje, overbodige versiering en
loze beloftes.

Pearle Opticiens Horst

E 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten
10% korting op hardloopschoenen
(inclusief voetanalyse t.w.v. E 30,-),
hardloopkleding en sport-bh’s.
Bij aankoop van wandelschoenen
gratis Falke sokken t.w.v. E 17,95

Cabaretgroep Oeloek staat zondag 30 oktober op het programma
van Kukeleku Horst. De voorstelling OpSchmùck start om 20.00 uur in
’t Gasthoês in Horst.

relatie met het boek beschrijft.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze tenminste één van de
drie boeken voorafgaand aan het
debat gelezen hebben. Aanmelden
voor de debatmiddag kan tot zondag
20 november via horst@biblionu.nl
en venray@biblionu.nl

HALLO voordeelpas
Deelnemers

Fysiek cabaret
van Oeloek

Koffie of thee voor E 1

Alleen dinsdag 1 november 2016

Half-om-half gehakt
hele kilo halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Dorpshuiskamer
van
Sevenum
Dorpshuiskamer
van Sevenum
Ofﬁciële Opening
Officiële Opening op: 5 november, om
op
5 november, om 12.00 uur

12.00 uur
e staan
en thee
KoffieKofﬁ
en thee
klaar staan klaar
De boekenkast
is gevuld
De boekenkast
is gevuld.
Loop eens binnen, tot 17.00 uur
ben je van harte welkom op de
Mgr. Verstraelenstraat, Sevenum

Loop eens binnen, tot 17.00 uur ben je van
harte welkom op de Mgr. Verstraelenstraat,
Sevenum

10% korting op het hele assortiment
Driegangenmenu voor
E 10
Voordeelpas
Entree voor E 5

E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions

NIEUW Zonnestudio Horst
15% korting op zonnecosmetica

Zorgboerderij “Boer” Hans
10% korting

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

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

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

27
10

Nieuwe voorzitter
Jeugdcarnaval Hegelsom
Jeugdcarnaval Hegelsom heeft een nieuwe voorzitter. Jasper van Rens (25) neemt het voorzitterstokje over
van Alex Janssen (49), die acht jaar de functie heeft uitgeoefend. Tijdens de eerste algemene vergadering van
het nieuwe carnvalsseizoen stemden alle vrijwilligers voor Van Rens.

Van Rens is ontzettend blij dat hij
deze functie mag bekleden. “Ik heb er
ontzettend veel zin in. Zoals elk jaar
gaan we er weer een groot feest van
maken in Hegelsom.” Van Rens’
speerpunt is vooral het bewaken van
de structuur van Jeugdcarnaval
Hegelsom. “Ik zie dat carnaval in Hegelsom de afgelopen jaren door jong en
oud wordt gevierd. Vooral de jongere

doelgroep doet het nog steeds goed.
Dan weet je ook als jeugdcarnaval dat
je dit vooral moet volhouden.”
Janssen is blij met de nieuwe
voorzitter. “Ik streef er altijd naar om
het goede voor het dorp te doen. Jasper
is half zo jong als ik. Ik denk dat we nu
ook uit een andere vijver kunnen vissen
op gebied van vrijwilligers. Hij staat
ook dichterbij de doelgroep, wat de

jeugdcarnaval alleen bevorderd.”
Een van de toekomstplannen van
Van Rens is de toenadering tot de
Tuutekop, de grote carnavalsvereniging van Hegelsom. “Wij zien elkaar
helemaal niet als concurrent. Daarom
wil ik in de toekomst stappen maken
om de samenwerking te bevorderen.
Voor beide verenigingen werkt dit
alleen maar positief uit.”

Poor John in Cartouche
De band Poor John staat vrijdag 28 oktober op de bühne van OJC Cartouce in America. De zaal is deze avond
vanaf 20.00 uur geopend.
Poor John bestaat uit twee broers.
De een is de drummer, bassist en
zanger. De ander is gitarist, zanger en

speelt mondharmonica. Gitaren en versterkers worden zelf gebouwd en het
drumstel is volgens de twee ook geen

doorsnee exemplaar. Op het repertoire
staat onder meer rock-‘n-rol uit jaren
60 en 70.

Bakken voor SOS Kinderdorpen
Kinderen van BSO’s in heel Nederland bakten donderdag 20 oktober gebak voor het goede doel,
SOS Kinderdorpen. Ook de kinderen van BSO locatie Ratjetoe MFC en BSO&co van Kinderopvang ’t Nest
in Sevenum deden hieraan mee. Daar werden cupcakes gebakken en verkocht. De opbrengst van de
dag werd verdubbeld door Dr. Oetker, waardoor er vanuit Sevenum uiteindelijk 328 euro aan de
kinderen van SOS Kinderdorp in Aboisso (Ivoorkust) gegeven kon worden.

cultuur 23
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Opening wandelpad
voor rolstoelers en
wandelaars d’n Oeëze

‘Let us entertain you’
in MFC De Meulewiek
Vocalgroup Hoor’s en Orkest Flavour organiseren op zaterdag 5 november een optreden genaamd
‘Let us entertain you’. De muzikale ontmoeting vindt vanaf 20.00 uur plaats in MFC De Meulewiek in Meterik.

Stichting KnopenLopen en Stichting Groengroep Sevenum openen op
zondag 30 oktober het wandelpad Rundje nao D’n Oeëze. Deze is speciaal
geschikt voor mensen met een beperking.

Vocalgroup Hoor’s uit Horst is een
groep muzikanten onder leiding van
dirigent Ernst Lamers. Lamers is onder
meer directeur van de muziekschool
in Gennep geweest, later versterkte

“Regelmatig krijgt KnopenLopen
de vraag of een wandeling die werd
georganiseerd geschikt is voor
rolstoelers of buggy’s”, zegt de
stichting. “Helaas moesten we vaak
nee verkopen, omdat de route door
beekdalen gaat of door poortjes en
dergelijke. Nu is daar verandering in
gekomen.”
Vanuit het centrum van Sevenum
is een route van enkele kilometers
volledig ingericht om probleemloos
met een rolstoel te bewandelen en
te beleven. Vanuit het centrum kan
natuurgebied D’n Oeëze makkelijk

worden doorkruist. Dit cultuurlandschapje is opgeknapt met onder
meer bloemrijke randen, poelen,
vlinderstruiken, bloemrijk weidegebied voor schapen en plek om
te zitten. Er is ook een speciale
picknicktafel waar rolstoelers makkelijk kunnen aanschuiven. Realisatie
van het ommetje kostte 30.000 euro.
In nauwe samenspraak met bijvoorbeeld Vrienden van Sevenheym,
KBO en Zonnebloem is de route en
omgeving afgestemd. Het programma begint op zondag 30 oktober
om 10.30 uur bij Sevenheym.

hij het Genneps mannenkoor.
Orkest Flavour uit Venray bestaat uit
22 muzikanten en twee vocalisten.
Onder leiding van bandleider Wim
Hamans is het orkest compleet.

Optreden Revend Shawn
Amos en Le Grand Bateau
Café Cambrinus in Horst heeft weer een aantal optredens gepland staan. Le Grand Bateau staat op zondag
30 oktober op het podium van Cambrinus. Op woensdag 2 november treedt The Reverend Shawn Amos op.
Le Grand Bateau speelt voor de
vierde keer in Cambrinus. De band
maakt Franstalige muziek, waarvan
de exacte stroming moeilijk te benoemen is. Pop, jazz en chanson zijn
invloeden die terug te horen zijn in
de muziek. Het concert van Le Grand

Bateau begint om 16.00 uur.
The Reverent Shawn Amos is een
singer-songwriter en blueszanger uit
L.A. Zijn laatste album ‘No Depression’
stond weken op de eerste plaats
van verschillende bluescharts.
The Reverend Shawn Amos (zang en

18-daagse Vice Versa rondreis

Nicaragua

Costa Rica
Infoavond combinatiereis
Woensdag 2 november
Hotel Asteria Venray

Roy Verbeek zal tijdens Let us
entertain you als gastartiest
fungeren. Voor meer informatie
over dit concert, kijk op
www.vocalgrouphoors.nl

mondharmonica) wordt bijgestaan
door gitarist Chris Roberts, bassist
Hannah Dexter en drummer Rodd
Bland.
Vanaf 20.30 uur zal The Reverend
Shawn Amos te horen zijn in
Cambrinus.

AUTOBEDRIJF

Reisperiode:
17 april t/m 4 mei 2017
Ontdek de indrukwekkende ﬂora & fauna!

panama

Aanvang 19.30 uur | Entree gratis | Vooraf
aanmelden via maja@reisbureauviceversa.nl

Reisbureau Vice Versa | Henseniusplein 3 | Venray | 0478-515155 | maja@reisbureauviceversa.nl | www.reisbureauviceversa.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

BOEMEL
WEEKEND
vr 28 OKTOBER
za 29 OKTOBER
tijl
nieuwe

s
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Mogelijk kampioenschap

Krullevaar sluit
Kinderboekenweek
af met wandeling

Unieke score voor
St. Hubertus Hegelsom
Muziekvereniging St. Hubertus uit Hegelsom heeft onder leiding van Bart Partouns een score van 95.58 punten
en lof der jury behaald in de eerste divisie van de LBM Concertconcoursen. Dat gebeurde op zondag 23 oktober.
De organisatie noemt het een van de mooiste momenten uit de geschiedenis van de vereniging.

OJBS De Krullevaar in Sevenum heeft vlak voor de herfstvakantie de
Kinderboekenweek afgesloten met een herfstwandeling.

Hevig geëmotioneerde muzikanten toen de uitslag
bekendgemaakt werd (Foto: Vivian Hesen Fotografie)
Vier jaar geleden behaalde de
vereniging al 91 punten, lof en
promotie in de tweede divisie. Dit jaar
speelden ze de werken ’Mästare alle
söka dig’ van Rob Goorhuis en
’Excalibur’ van Jan van der Roost.
De jury beoordelen deze met 94.83 en
96.33 punten. Samen middelt dit tot
95.58 punten + lof der jury, het
hoogste puntenaantal dat de
Hegelsomse fanfare ooit heeft
gehaald, aldus het bestuur.
Omdat de Hegelsomse muziekvereniging als laatste aan de beurt

Jeugdliedjes
middag
D’n Dreumel
Horster jeugdcarnavalsorganisatie D’n Dreumel organiseert op
zondag 30 oktober de jeugdliedjesmiddag. Zes inzendingen gaan
strijden om de winst om 14.11 uur
in OJC Niks.
Waren er vorig jaar nog te weinig aanmeldingen voor een eigen
liedjesmiddag, dit jaar zijn er genoeg
aanmeldingen voor een eigen liedjesmiddag voor de jeugd bij de Horster
carnavalsorganisatie.

was, zat zij nog op het podium toen de
uitslag van de middag bekend werd.
De muzikanten waren hevig geëmotioneerd door de uitslag. “Er werd
gejuicht en gehuild van blijdschap.
Ook dirigent Bart Partouns ging volledig voor de bijl en viel huilend in de
armen van voorzitter Jeroen Kuijpers.
De eerste reacties waren ook veelzeggend, of eigenlijk juist niet. Er was
geen enkele muzikant die meer kon
uitbrengen dan: ’sprakeloos’, ’ongelooflijk’ en ’ik heb hier geen woorden
voor’”, aldus de organisatie. Terug in

Hegelsom werd de fanfare onthaald
door burgemeester Kees van Rooij.
Of muziekvereniging St. Hubertus
daadwerkelijk kampioen wordt in
de eerste divisie fanfareorkesten,
zal zondag duidelijk worden, wanneer nog drie orkesten aan de beurt
zijn. Wel heeft de vereniging al een
mogelijkheid tot feliciteren georganiseerd: op vrijdag 4 november is
een feestrepetitie gepland, waarbij
iedereen welkom is. De feestavond
begint om 21.00 uur in zaal Debije in
Hegelsom.

voor veertig opa’s en oma’s van de
basisschoolleerlingen. De kinderen
werden voor de wandeling verdeeld in
acht gemengde groepen. Eén van de
opa’s had acht knooppuntenroutes
uitgezet door de natuur van Sevenum.

Wij breiden

ns
team
uit
ns team uit

Wij breiden

MarketingCommunicatieadviseur
Marketing- &&Communicatieadviseur
gevraagd
minimaal
/ week
gevraagdvoor
voor minimaal
2424
uuruur
/ week

WIE
jij:
WIE ben
ben jij:
- -Analytisch
Analytisch
Projecttijger
- -Projecttijger
Verbinder
- -Verbinder
- Strategisch
- Strategisch

Winnend liedje op
carnavalscd
D’n Dreumel geeft aan dat zo
ook de liedjes van de jeugd de
volle aandacht krijgen. Het winnende liedje krijgt een plek op de
carnavalscd van carnavalsvereniging
D’n Dreumel.
Kijk voor meer informatie op
www.dendreumel.nl

De Kinderboekenweek had het
thema ‘Voor altijd jong – opa’s en
oma’s’. Vandaar dat de herfstwandeling niet alleen voor 155 kinderen en
8 leerkrachten van Basisschool De Krullevaar werd georganiseerd, maar ook

WAT vragen
wij:
Meer
WIE,
WAT, WAAR en WAARO
WAT vragen
wij:
Meer WIE, WAT,
WAAR
en WAAROM?
WO
werken
denkniveau
Zie
www.viduro.nl/vacature
- WO werk- en denkniveau
Zie www.viduro.nl/vacature
- Werkervaring
is gewenst
- Werkervaring
is gewenst
- Kennis
van online
HOE kom je inHOE
aanmerking?
- Kennis
vanmarketing
online marketing
kom je in aanmerking?
- Goede schrijver
Stuur jouw motivatie met CV uiterlijk
- Goede schrijver
Stuur jouw motivatie met CV uiter
vrijdag 18 november aan:
vrijdag 18 november aan:
vacature@viduro.nl
vacature@viduro.nl

Viduro, versterkt uw kracht!
www.viduro.nl/vacature

www.viduro.nl/vacature

Viduro, versterkt uw krach

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

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Agenda t/m 3 november 2016
do
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Zwemvierdaagse

Feesje met Buren van de Brandweer

Tijd: 08.30–11.00 uur
Locatie: Zwembad De Berkel Horst

Tijd: 23.00-04.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Horst

Halloween Nights

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

Tijd: 19.00–23.00 uur
Locatie: Toverland Sevenum

za
29
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Wandelcoach kennismakingsworkshop
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Marieke Doensen Wandelcoaching en begeleiding
Locatie: Theetuin De Roode Vennen Broekhuizen

Theaterstuk Vlucht naar het licht

Herfstconcert

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Filmtheater Horst
Locatie: café Cambrinus Horst

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: fanfare Broekhuizenvorst & Ooijen
Locatie: BMV De Schakel Broekhuizenvorst

Borduurcafé

Nacht van de nacht: wandelen in het donker

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd:19.00 uur
Organisatie: Groengroep Sevenum
Locatie: start Zwarte Plakweg 89, America

Halloween Nights

Halloween Nights

Tijd: 19.00–23.00 uur
Locatie: Toverland Sevenum

Tijd: 19.00–23.00 uur
Locatie: Toverland Sevenum

Venlo

Nightmare @ Hegga!

(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

Tijd: 19.00-02.00 uur
Locatie: zaal Debije Hegelsom

Optreden met gemengd koor Budel
en zanggroep Animo

Venray

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

(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

vr
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Tijd: 20.00 uur Organisatie: Mannenkoor Die Sevensanghers
Locatie: De Wingerd Sevenum

Boemelweekend

Boemelweekend

Locatie: Horst

Locatie: Horst

Rockfriday: Poor John

Stammineke Live met Plotje en Fr@nts

Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Tijd: 20.00-03.00 uur
Locatie: café Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Beerfeesten: Optreden The Hedge

Tribute Night met 16 Dollars en Full Nelson

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Ôs Kruuspunt Meterik

Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: café-zaal Wilhelmina Swolgen

Boemelweekend: Muzikantine

30-jarig jubileum café Kleuskens met optredens van De Bijtels en dj Unborn

Tijd: 22.00 uur
Locatie: café Cox Horst

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur
www.horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tijd: 20.30 uur
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Optreden Fishnet Stockings &
Stressed Blackbird

Halloween Party
Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Station America

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
28 oktober t/m 3 november 2016
Beurskens, C.L.P.
Gebr. v. Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

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

VOOR AL UW FEESTJES
EN/OF ACTIVITEITEN

112

Reanimatie BLS/AED, fysiotherapie, haptonomie
Reanimatie cursussen voor speciale doelgroepen:
Maandag 14 november speciaal voor sporters
Maandag 21 november gericht op kinderen & zuigelingen
Maandag 28 november voor senioren
Maandag 12 december gericht op drenkelingen
Maandag 19 december voor gezinnen

vergoeding door verzekeraar
mogelijk voor deze cursus!

Alarmnummer

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

Gezondheidscentrum
Noord Limburg

informeer bij uw verzekering

ps: op uw feest brengen wij u naar huis!

www.dewevert.nl

Wevertweg 8, Horst
077 - 397 03 88

Cursus is op maandag van 18:00 tot 21:30 bij anco lifestyle centre,
Venrayseweg 114, Horst. Aanmelden kan op: 077 - 398 35 53.
Gevestigd
bij
anco
lifestyle
centre
op
de
1e
verdieping.
Gevestigd bij
bij anco
anco lifestyle
lifestyle centre
centre op
op de
de 1e
1e verdieping.
verdieping.
Gevestigd

service 27

27
10

Religie

in samenwerking met

Broodbakken en
dubbelconcert

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Ôs Kruuspunt Meterik

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Broekhuizen

Breurs on Fire

Koopzondag: Halloween

Broekhuizenvorst

Tijd: 21.00-03.00 uur
Locatie: Breurs Sevenum

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: centrum Horst

Optreden The Sparks

Beerfeesten: Recoverday met Toller Theo
en dj Aus den Bergen

Tijd: 21.30-01.30 uur
Locatie: Eten&Zo Tienray

zondag

Heilige mis

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

11.00

10.30

19.15

Griendtsveen

Tijd: 14.00 uur
Locatie: café Ôs Kruuspunt Meterik

zondag

Heilige mis

09.45

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

Boemelen met Route 66

Herfstconcert

Tijd: 22.00-02.00 uur
Locatie: café De Buun Horst

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Zangvereniging Egelsheim
Locatie: Zaal Debije Hegelsom

Hegelsom

Boemelweekend: optreden Theo en Joop

Optreden Le Grand Bateau

Tijd: 22.00 uur
Locatie: café Cox Horst

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Café Cambrinus Horst

Boemelweekend: optredens
Source & 30 past 7

Halloween Nights

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

zondag

Halloweenweekend: Mr. T. en Mr. Martijn

Optreden cabaret Oeloek – ‘Opschmuck’

Tijd: 23.00-04.00 uur
Locatie: De Lange Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: Gasthoês Horst

Peelbergen Bixie Event
Organisatie: Bixie Team
Locatie: Equestrian Centre De Peelbergen Kronenberg

39e Clubmatch
Tijd: 09.30 uur
Organisatie: KC Venray e.o.
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

55+-ers
di Dansmiddag
Tijd: 13.30 tot 16.00 uur
01 Locatie: Froxx Horst
11
Allerzielen
wo Lichtprocessie
Tijd: 19.00 uur
02 Organisatie: Parochieraad Sevenum
11 Locatie: start parochiehuis Sevenum

Meerlo

Melderslo

Meterik

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Froxx Horst

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Café Cambrinus Horst

Swolgen

Optreden Soerta Ferta

Sevenum

BOEMEL
WEEKEND
vr 28 OKTOBER
za 29 OKTOBER
tijl
s
nieuwe

REPARATIE EN ACCESSOIRES

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

WWW.REPAIRGSM.NL

do
03
11

Tijd: hele avond
Locatie: restaurant Olympia Horst

30 OKTOBER KOOPZONDAG
van 13.00 tot 17.00 uur
CHE
FANTASTIS DE!
O
NAJAARSM

Wandeling
in het donker

OOK RUIME
KEUZE IN JASSEN
EN SCHOENEN

Start Zwarte Plakweg 89,
America
vertrek vanaf 19.00 uur

www.groengroepsevenum.nl
www.nachtvandenacht.nl

Tienray

De Schuilplaats

Graag tot ziens bij:

Gratis
parker en
voor de
deur!

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

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

thema: Stilte!

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Lottum

Optreden The Reverent Shawn Amos

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: St. KnopenLopen en St. Groengroep Sevenum
Locatie: Sevenheym Sevenum

09.30

Kronenberg

Pink party Zumba-marathon

Opening wandelpad d’n Oeëze

Heilige mis

Horst (Lambertus)

Tijd: 19.00–23.00 uur
Locatie: Toverland Sevenum

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Blok 10 Horst

zo
30
10

America

Beerfeesten: Pullenavond met Toller Theo,
Andrea Schön en Jan van Est

kerkdienst

Priesternoodnummer
Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

17.30

28

Enthousiast, gastvrij en betrouwbaar!

49
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DE GROOTSTE ELEKTROVAKSPECIAALZAAK VAN LIMBURG!

8

KG

1600

NU

799,-

SMART

GRATIS

SONY
ULTRA HD LED-TV KD49XD7005

BEZORGEN &
INSTALLEREN

ru DN 6MUSB)%4NBSU57
r.PUJPOáPX93)[
rY)%.* Y4$"35 Y64#
r$MFBS"VEJP

NU

999,-

T/PM

GRATIS

MIELE

BEZORGEN &
INSTALLEREN

WASMACHINE WKE130
r
r
r
r

*

,PPMCPSTUFMMP[FNPUPS
7PPSQSPHSBNNFSJOHFOSFTUUJKEJOEJDBUJF
4QPFMTUPQGVODUJF[POEFSDFOUSJGVHFSFO
5IFSNP4PGU$BSFUSPNNFM

COLLEGA’S GEZOCHT!
I.V.M. UITBREID
ING VAN ONZE ACTIVITEITEN

ERVAREN ASSISTENT-FILIAALLEIDERS - fulltime

Heb je ervaring in een aansturende functie en affiniteit met de elektro-sector? Ben je ondernemend, klantgericht, commercieel ingesteld en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan is deze
positie als assistant filiaalleider wellicht een interessante volgende stap in je loopbaan!

ERVAREN TOPVERKOPERS - fulltime

Wij zijn op zoek naar topverkopers, bij voorkeur met commerciële ervaring in de elektrobranche. Je luistert goed naar de wensen van de klant en voorziet hen van passend advies.
Ben je communicatief en sociaal vaardig? Nieuwsgierig, en niet bang om door te vragen? Dan
zoeken we jou!

ERVAREN BEZORGERS/INSTALLATEURS - fulltime

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse bezorging van bestellingen. Ook het
instal-leren en inbouwen van de apparaten behoort tot het takenpakket. Denk aan het aansluiten van bruingoed zoals tv’s en audio-apparatuur, of het installeren van witgoed zoals wasmachines en koelkasten.

ERVAREN WITGOED SERVICE MONTEURS - fulltime

We zoeken professionele witgoed monteurs die goed zelfstandig kunnen functioneren. Je repareert o.a. wasmachines, koelkasten, vriezers en vaatwassers of bouwt deze apparaten in. Heb jij
hier ervaring mee en ook basiskennis van andere elektronica? Dan zoeken we jou ter versterking van ons team!

GEÏNTERESSEERD?
Voor meer informatie over deze
vacatures kun je terecht op onze site:
electroworldtummers.nl/vacatures.
Heb je interesse in een van deze
positites? Dan ontvangen wij graag
jouw motivatie met cv op het
onderstaande e-mailadres:
sollicitatie@electroworldtummers.nl

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

14 DAGEN NIET GOED, GELD TERUG GARANTIE

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

7 DAGEN PER WEEK ONDERSTEUNING

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

EIGEN INSTALLATEURS EN REPARATEURS

