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Gemeente Horst aan de Maas startte in september een samenwerking met bureau ConsultingKids en drie basisscholen uit de gemeente met een project over
armoedebestrijding. De eerste plannen werden deze week gepresenteerd.

College Horst aan de Maas
kiest voor nieuw zwembad
Het College van B&W van gemeente Horst aan de Maas heeft de voorkeur voor een nieuw zwembad bij
Afslag10 in Horst. Volgens haar heeft een nieuw bad meer voordelen dan behoud van het huidige zwembad.
Het college geeft aan dat onder
andere op financieel vlak meer
voordelen te behalen zijn als er een
nieuw zwembad wordt gebouwd.
Het college wil dat een nieuw bad
minimaal gelijkwaardig is aan het
huidige en dus ook verschillende
faciliteiten moet bieden. “Dit blijkt
niet te realiseren binnen het kader
van 460.000 euro per jaar”, zegt het
college. “Instandhouding van zwembad De Berkel wordt echter ook
duurder, door een aantal noodzakelijke investeringen op het gebied van

onderhoud. Daarnaast zijn ook enkele
functionele verbeteringen gewenst.
Het verschil tussen de kosten van
behoud en nieuwbouw wordt daardoor erg klein. Nieuwbouw is daarmee
op de lange termijn de meest gunstige
optie.”
Een denktank van gebruikers en
betrokkenen adviseerde de gemeente
in 2016 om te kiezen voor een zwembad voor alle doelgroepen. De denktank, onder andere bestaande uit
comité ’t Zwembad mot Bliêve, zwemvereniging HZPC en duikvereniging

Quintus, gaf in september 2016 aan
het liefst twee baden in het zwembad te realiseren. Na onderzoek
bleek dit, tot grote teleurstelling
van comité ’t Zwembad mot Bliêve,
echter niet haalbaar te zijn. In een
brief aan het college afgelopen oktober gaf het comité aan dat zij vond
dat haar advies genegeerd was.
Wethouder Ger van Rensch bestreed
dat toen. Tijdens de raadsvergadering van februari neemt de gemeenteraad een principebesluit over het
zwembad in Horst.

Op basisschool De Twister in Horst,
De Horizon in Grubbenvorst en
De Kameleon in Sevenum kregen
leerlingen uit groep 7 en 8 afgelopen
september het armoedevraagstuk
voorgelegd door iemand van bureau
ConsultingKids. Dit was vertaald naar
een verhaal over Gompies, die in een
Gompiebos op een fijne manier
samen moesten leven. Iedereen
moest zo veel mogelijk hetzelfde
kunnen doen in dat bos en zo gelijk
mogelijk zijn. Om dit waar te maken,
mochten de leerlingen hun fantasie
laten werken en zo veel mogelijk
manieren verzinnen om de gelijkheid
te garanderen.
De ideeën die hier uitkwamen, werden na de sessies door
ConsultingKids uitgewerkt in concrete
plannen en adviezen. “Voor Horst
aan de Maas is dit de eerste keer dat
er op deze manier wordt gewerkt,
maar volgens ConsultingKids kun

je ontzettend veel vraagstukken op
deze manier door kinderen laten
bekijken”, zegt Linda Verkuijlen van
de gemeente. “Kinderen zien zo’n
dingen door een heel andere bril dan
volwassen en dat kan heel verfrissend
zijn.”

Leerlingen
geven ideeën
Dat bleek toen de kinderen van
De Twister in Horst afgelopen week
te zien kregen wat er daadwerkelijk met hun ideeën gaat gebeuren.
Maandag 8 januari was basisschool
De Twister aan de beurt. Op een groot
bord kregen de leerlingen steekwoorden uit hun eigen ideeën te zien, die
uiteenliepen van oplossingen als ‘geld
printen’ en ‘geld jatten’ tot ‘zakgeld
geven’ en ‘samenwerken’.
Lees verder op pagina 07
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Onderzoek naar vervoer op afroep

‘Kijk naar de behoefte van reizigers’
“Het is een hype op het platteland om vraaggestuurd openbaar
vervoer aan te bieden, maar het moet natuurlijk wel aansluiten bij de
reizigers.” Dat zegt student Sjors de Ridder. Hij doet onder andere in de
Peel-regio onderzoek naar de behoeften van reizigers op het gebied van
vervoer op afroep.
Sjors de Ridder, student ruimtelijke
planning aan de Wageningen
Universiteit, doet een onderzoek naar
voorkeuren van gebruikers rondom
vraagafhankelijk openbaar vervoer op
het platteland. De Ridder onderzoekt
twee regio’s. Deze koos hij op basis
van het gemiddeld beeld van het

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.
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www.hallohorstaandemaas.nl
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077 208 32 01
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Nederlandse platteland. Een van de
twee regio’s is ‘De Peel’, waaronder
ook een aantal kernen van Horst aan
de Maas valt. Daarom heeft hij onder
andere dorpsraden in de gemeente
Horst aan de Maas gevraagd zijn
enquête te verspreiden.
De student geeft aan dat er in
diverse regio’s in het land veel initiatieven rondom vraaggestuurd openbaar vervoer zijn opgericht. “Om de
Peel bereikbaar te houden, zijn er in
de loop der tijd verschillende vervoersdiensten ontstaan”, vertelt
De Ridder. “Denk hierbij aan de wensbus of -auto, de OV-shuttle, regiotaxi
en de lijntaxi. Op andere plekken zijn
weer heel andere initiatieven, dat
varieert. Ik onderzoek de eigenschappen van elk systeem en kijk welke er
zijn en of er een optimale samenstelling is.”

Resultaten naar
regiovervoerders
Hij kijkt daarbij vooral naar de
behoefte van reizigers: hoe ver van
tevoren willen zij hun vervoer maximaal reserveren? Wat willen ze ervoor
betalen? Hoe moeten routes lopen
en welke voertuigen zijn favoriet?
Dorpsraden in Horst aan de Maas
kregen onlangs een verzoek om een

enquête onder haar inwoners te verspreiden. De resultaten wil de student
terugkoppelen naar regiovervoerders en gemeenten. De Ridder heeft
ook contact gehad met de organisaties van de wensbussen in de regio,
zegt hij. “Dat is ook een soort vervoer
op afroep, maar met een hele andere
organisatie. Ik heb de organisaties van
de wensbussen benaderd, zodat ze
zich niet overvallen voelen. Maar de
resultaten van het onderzoek richten
zich op algemene conclusies, waaruit je mogelijk vervoerstypes kunt

afleiden. Er komt niet uit dat vervoerders moeten kiezen voor de ene of
de andere vorm, maar het onderzoek
biedt wel aanknopingspunten die
laten zien wat de gebruikers het liefste zien.”

Sluiten keuzes Arriva
nog aan?
De Peelregio is een interessante,
geeft De Ridder aan. “Arriva is hier
in 2016 begonnen en er zijn diverse
ontwikkelingen geweest. De vraag

is nu of al hun keuzes wel aansluiten bij de bewoners en of het vervoer
nog toereikend is.” De Ridder heeft
al voldoende reacties op zijn enquête
om uitspraken te kunnen doen, maar
“hoe meer reacties, hoe betrouwbaarder het onderzoek.” Geïnteresseerden
kunnen hun mening tot half januari laten weten via een enquête.
Kijk daarvoor op sites.google.com/
view/vervoeropafroep/
Sjors de Ridder verwacht de resultaten van zijn onderzoek in maart
bekend te kunnen maken.

Verkeersproblemen
in America
De dorpsraad van America is in gesprek met gemeente Horst aan de
Maas over de verkeersproblemen aan de Pastoor Jeukenstraat en de
Nusseleinstraat. De problemen hebben vooral te maken met drukte en
parkeren.
In 2005 werd de dorpsinrichting
van America helemaal op de schop
genomen. “De problemen spelen
eigenlijk al sinds toen. Daarvoor hebben we al verschillende keren overleg
gehad met de gemeente, maar tot nu
toe is er geen oplossing gevonden”,
vertelt Marco Hesp van de dorpsraad
van America.
De Pastoor Jeukenstraat en de
Nusseleinstraat leveren de grootste
problemen op. “In die straten is aan
één kant van de weg een parkeerverbod. Maar doordat er eigenlijk te
weinig parkeergelegenheid is, zetten mensen daar toch de auto neer.
Het probleem is dat die auto’s dan
op de stoep staan, waardoor mensen met bijvoorbeeld rolstoelen of
kinderwagens er niet door kunnen en
over de weg moeten lopen. Dat levert
gevaarlijke situaties op.” Een oplossing
vinden is volgens Hesp niet gemakkelijk. “Daarin zijn we nog zoekende.
We vragen mensen wel om op een
andere plaats te parkeren, maar dat
gebeurt nog niet echt. Voor uitbreiding
van parkeergelegenheden is ook weinig ruimte. Een echt goede oplossing
weten we dus eigenlijk nog niet.”

Naast de parkeerproblemen,
is ook de drukte een probleem in
de bebouwde kom van America.
Ook hier is het vooral het verkeer op
de Nusseleinstraat dat problemen
ondervindt. “Er rijden veel vrachtwagens en bovendien wordt er veel te
hard gereden. Er worden daarom snelheidsremmende maatregelen geopperd, maar dat lost de drukte niet op.”
Hesp hoopt voor dat laatste vooral de
hoeveelheid vrachtverkeer te kunnen
verminderen. “Het liefst willen we dat
transporteurs niet meer door het dorp
komen. Daar zijn met lokale bedrijven
al afspraken over: die rijden via een
andere weg. Het zou wenselijk zijn als
meerdere bedrijven dat zouden doen.
Daarover zou de gemeente misschien
ook wel afspraken kunnen maken met
transporteurs, zeker omdat America
niet het enige dorp is met dit probleem.” Onlangs heeft een werknemer van de gemeente America al
bezocht voor een gesprek op locatie.
Binnenkort wordt er opnieuw een
gesprek gevoerd met de gemeente,
waarin wordt gezocht naar een oplossing voor de verkeersproblemen in
het dorp.

HALLO in Roemenië
Jo Swinkels en René Peeters uit Sevenum zijn aan het werk in
Roemenië. Ze zijn de HALLO natuurlijk niet vergeten en in de
plaats Olosag Timis werd even op de foto gegaan. Op de achtergrond is het hooggebergte de Karpaten te zien.
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‘We doen het samen’
‘We doen het samen’, was de rode draad tijdens de nieuwjaarsreceptie van gemeente Horst aan de Maas op
donderdag 4 januari. De bijeenkomst vond plaats in ‘t Gasthoês in Horst.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Woning Meterik
dicht na drugsvondst
Burgemeester Ina Leppink-Schuitema van gemeente Horst aan de
Maas heeft op woensdag 3 januari een woning in Meterik gesloten.
Zij nam dit besluit nadat daar drugs waren aangetroffen.
In het pand aan de Pastoor
Notermansstraat werden eerder door
de politie 840 hennepstekken gevonden. De woning gaat daarom voor
één maand dicht. De burgemeester
kan op grond van de Opiumwet
woningen of (bedrijfs)panden sluiten.

Dit gebeurt in het kader van het
zogenoemde Damocles-beleid.
Het Damocles-beleid maakt
deel uit van een strengere aanpak
van georganiseerde criminaliteit
die de gemeente sinds 2012 hanteert.

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
Waarnemend burgemeester Ina
Leppink kon niet aanwezig zijn bij
de bijeenkomst en sprak de aanwezigen door middel van een videoboodschap toe. Vervolgens namen
wethouders Bob Vostermans, Paul
Driessen en Birgit op de Laak (wethouder Ger van Rensch was verhinderd) het woord. Zij benadrukten in
hun toespraken de kracht van samenwerking. “Samen kan ons dat lukken omdat Horst aan de Maas het
meer dan waard is”, aldus de drie.
Zo haalde wethouder Vostermans
de verbindende kracht van sport
aan. “Sport staat niet op zichzelf,
maar raakt zoveel thema’s; denk aan
gezondheid, onderwijs, economie.
Sociale cohesie. Daar draait sport
om in 2018: om verbindingen, sport

als verbinding tussen al die thema’s.
We zien dat terug in initiatieven
zoals Afslag 10, Sportdorp Sevenum,
het initiatief Saam, of de ontwikkelingen rond het sportpark tussen
Tienray en Swolgen.” Wethouder
Op de Laak sprak over de projecten
die door de inwoners gezamenlijk
op worden gezet. “Meer dan honderd inwonerinitiatieven verrijken
het samenleven in de zestien dorpen
van onze gemeente. We mogen daar
met elkaar enorm trots op zijn en
het ook koesteren.” Daarnaast vroeg
ze aandacht voor het zogenaamde
buurtgevoel. “Hoe zorgen we ervoor
dat in alle wijken van onze dorpen
de leefbaarheid, het samen leven op
peil blijft. In sommige wijken merkt
men dat door instroom van men-

sen met zorg, nieuwkomers zowel
vluchtelingen als zich hier vestigende arbeidsmigranten het buurtgevoel geen vanzelfsprekendheid
is en onder druk staat.” Wethouder
Driessen riep op respect en begrip
voor elkaar te hebben, dat is namelijk
de basis voor samenwerking zegt hij.
“We gaan kansen creëren en geluk
organiseren. Met de constatering dat
niets voor eeuwig is en alles in een
hoger tempo zal blijven veranderen,
houden we elkaar vast en gaan we
toekomstige uitdagingen aan.”
Op het programma stond verder
de traditionele nieuwjaarsconference
die vertolkt werd door Sacha van de
Ven en Marc Joosten en geschreven
was door Ger Gubbels. Muziek was er
van de band Dear Mrs. Miller.

Vier generaties
Paula Poels-Cleven uit America laat weten trots te zijn opnieuw superoma te zijn geworden.
Met de geboorte van Lisa Frencken zijn er namelijk weer vier generaties in haar familie compleet.
Lisa is de dochter van Maartje Frencken-Rongen. Haar oma is Annie Rongen.

• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum
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Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

is op zoek naar een
•
•
•
•

11
01

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

HALLO op vakantie...
HALLO Horst aan de Maas is al op veel plekken in de wereld geweest. Bent u ook, buiten Horst aan
de Maas, op vakantie geweest en heeft u een leuke foto gemaakt met de HALLO? Stuur deze dan naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl met uw gegevens en wie weet ziet u uzelf terug in de HALLO!

www.bekro.nl

Verwarming
■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

C2C
chauffeur

m/v

het salaris is volgens CAO beroepsgoederenvervoer.
de werktijden zijn in dagdienst.
wij vragen een zelfstandige en flexibele inzet.
fulltime of parttime. Dit is in overleg mogelijk

Heb je interesse of wil je nog meer informatie?
Mail dan naar info@sikes.nl
Gesitrans C2C BV, Rouwkuilenweg 43,
5813 BH Ysselsteyn, 06 - 29 50 19 29

... op Papoea-Nieuw-Guinea
Lotte Hoeijmakers uit Horst loopt voor haar opleiding tot basisarts stage in Papoea-Nieuw-Guinea.
Gedurende acht weken werkt ze in een klein ziekenhuis in Kapuna. “De jungle is een totaal andere
wereld. Beperkte middelen in diagnostiek en behandeling, het is een hele uitdaging.” De foto is
gemaakt in Ikinu, een klein dorpje waar Lotte tijdens een patrol van vier dagen kinderen vaccineerde
en zieke patiënten bezocht.

Commercieel medewerker binnendienst
Enthousiaste logistiek medewerker
Huislijn Kantoormeubelen B.V. is een groothandel in kantoormeubilair en verkoopt haar producten
Huislijn
Kantoormeubelen
B.V. is eeningroothandel
in projecten designmeubilair
en verkoopt
middels een
uitgebreid dealernetwerk
Nederland en
België. Het
ontwerpen & ontwikkelen
vanhaar
producten
middels
uitgebreid
dealernetwerk
in Nederland
en ondergebracht
België. Het ontwerpen
& ontwikkelen
de producten
vindt een
plaats
in Nieuw-Bergen.
De productie
is veelal
bij internationale
prijslijst
van
de producten
vindt plaats
in Nieuw-Bergen.
De productie is veelal ondergebracht bij internationale
partners
(o.a. in Duitsland,
Frankrijk,
Italië en Turkije).
partners
(o.a.eninzijn
Duitsland,
en Turkije).
Wij groeien
daaromFrankrijk,
per directItalië
op zoek
naar een Commercieel medewerker binnendienst.
Wij groeien en zijn daarom per direct op zoek naar een logistiek medewerker.
Functieomschrijving
Functieomschrijving
Als commercieel medewerker binnendienst ben je dagelijks het aanspreekpunt voor de bestaande
Als
logistiek
medewerker
benprijzen,
je dagelijks
verantwoordelijk
verwerking
coördinatie van voor
de
klanten.
Je adviseert
ze over
levertijden
en brengt offvoor
ertesdeuit.
Ook ben jeenverantwoordelijk
binnenkomende
goederenstroom
ons magazijn.
Je werkt
nauw samen
met het logistieke
team.
de orderverwerking
in het systeeminalsmede
alle daaruit
voortkomende
administratieve
handelingen.
Je werkt nauw samen met het verkoop-team.
Jouw profiel
•Jouw
Minimaal
profielVMBO werk- en denkniveau
Zelfstandig
kunnen
werken
• MBO
werk- en
denkniveau
Hands-on-mentaliteit
• Ervaring
in een vergelijkbare functie
Accuraat envan
betrouwbaar
• Beheersing
Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Collegiaal
• Goede
communicatieve vaardigheden
en enthousiast
logistiek inzicht
• Technisch
Klantgericht,
en flexibel
Bezit van rijbewijs-B
• Stressbestendig,
zelfstandig en nauwkeurig
Diploma reach-heftruck
is een pré
• Hands-on-mentaliteit,
accuraat,
betrouwbaar en collegiaal
• Bezit van rijbewijs-B
Wat bieden wij jou
• Fulltime
functie
voor 40 uur per week
Wat
bieden
wij jou
Uitdagende,
dynamische
en per
afwisselende
functie met uitzicht op lang dienstverband
• Fulltime
functie
voor 40 uur
week
• Uitdagende
Een prettigeen
werksfeer
in eenfunctie
leuk team
met enthousiaste
collega’s
afwisselende
meten
uitzicht
op lang dienstverband
• Een
Goede
primaire
en
secundaire
arbeidsvoorwaarden
prettige werksfeer met enthousiaste collega’s
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

... in Indonesië
De 83-jarige Gé van Heerwaarde uit Tienray, was onlangs op bezoek bij zijn zoon Gerard van
Heerwaarde op het Indonesische eiland Java, in Jakarta. Ook de HALLO was mee op vakantie.
Boven op de vulkaan Tangkuban Parahu werd er natuurlijk ook even met de HALLO geposeerd.

Herken
jij je in deze profielschets
Herken jij jezelf in deze profielschets, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
en wil jij graag deel uit maken van ons team,
Stuur je CV met motivatiebrief voor 15 april 2017 naar:
dan ben jij de kandidaat die we zoeken!
Huislijn Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers
Industrieterrein De Flammert 1214
5854 NC Nieuw-Bergen
Of per e-mail naar c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl

Stuur je CV met motivatiebrief naar:
Huislijn Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers
Industrieterrein De Flammert 1214
5854 NC Nieuw-Bergen
Of per email naar
c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl

vacature_commercieel.indd 1

www.huislijnkantoormeubelen.nl
www.berenn.nl
Follow us at

24-12-15 14:19

... in Marokko
Elbert, René en Marc Joosten uit Meterik waren onlangs in Marokko. Op het Jemaa el Fna-plein in
hartje Marrakech gingen ze op de foto, midden tussen de feestvierende Marokkanen, die net wisten
dat ze naar het WK mogen. De HALLO mocht natuurlijk mee op de foto.
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Verhalen van de straat

Mgr. Schravenlaan Lottum
We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de
veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd
zijn in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de Maas dook eerder al de archieven in en is nu terug
met een nieuwe reeks. In deze aflevering de Mgr. Schravenlaan in Lottum.
Frans Schraven wordt op
13 oktober 1873 geboren. Hij is het
derde kind uit het gezin van
Jacobus Arnoldus Schraven in zijn
tweede huwelijk met Jacoba
Hubertina Wijnhoven. Het gezin
telt drie jongens en vier meisjes.
Hij is een jaar of zes wanneer het
gezin naar Broekhuizenvorst
verhuist om daar de boerderij van
zijn moeders ouders over te
nemen. Schraven gaat naar het
gymnasium aan het Bisschoppelijk
College in Roermond. In 1892 gaat
hij voor zijn filosofiestudies naar
Rolduc.
Tijdens zijn verblijf in Rolduc
bij Kerkrade besluit hij in te treden in de Congregatie van de
Missie (lazaristen) waar zijn oom
Frans Wijnhoven en neef Frans
Geurts toebehoren. De directeur
van Rolduc, R.Corten, schrijft in
zijn aanbevelingsbrief van 21 mei

1894: “Ik kan u slechts gelukwensen
als deze jongeman in uw congregatie wil intreden. Hij heeft een grote
vroomheid, een uitmuntend gedrag
en een meer dan middelmatige intelligentie.” Op 27 mei 1899 wordt Frans
Schraven in Parijs priester gewijd door
Mgr. J. Thomas c.m. Nadat hij de Eerste
Plechtige H. Mis in Broekhuizenvorst
heeft opgedragen en afscheid heeft
genomen van zijn ouders vertrekt hij
naar China. Op 16 december 1920 volgt
zijn benoeming tot titulair bisschop
van Amyclea en apostolisch vicaris van
Zhengding. Hij wordt op 10 april 1921
tot bisschop gewijd.
Van 1937 tot 1945 is China in oorlog met Japan. Japanse legers nemen
in 1937 Peking in en trekken verder
het land in. Ook het klooster waar
Schraven verblijft, is niet veilig.
Als soldaten eisen dat vrouwen die in
het klooster verblijven aan hen worden
meegegeven, weigert de bisschop dit.

Samen met acht anderen wordt hij vervolgens meegenomen. Lange tijd blijft
onduidelijk wat er met de mannen is
gebeurd. Uiteindelijk blijkt dat zij zijn
vermoord en vervolgens verbrand.
Monseigneur Frans Schraven wordt
in Horst aan de Maas op diverse plekken herdacht. In Lottum, het dorp waar
hij in 1873 werd geboren, door middel
van een straat en in Broekhuizenvorst,
waar hij opgroeide, eveneens met een
straat én een Gedachteniskapel.
In 2016 werd in de Rozenhof in
Lottum een naar Mgr. Schraven vernoemde roos gedoopt door hulpbisschop E. de Jong van Roermond in
het bijzijn van de Chinese aartsbisschop Mgr. Savio Hon Tai Fai. Ook is
het mogelijk om in Lottum het
Schravenpad te lopen, een route van
10 kilometer die onder meer door
het natuurgebed loopt waar Schraven
opgroeide. Bron: onder andere
Mgr. Schravenstichting

Gevraagd:
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ERVAREN ALLROUND
1E AUTOMONTEUR
MET APK
Ben jij zelfstandig, flexibel, resultaat- en klantgericht?

Neem dan contact op met:
Roel Hendriks, tel: (077) 308 25 25 / 06 34 19 48 75
of mail je motivatie met CV naar info@autohendriks.nl
John F. Kennedylaan 12 | 5981 XC Panningen

OP EEN GROOT GEDEELTE VAN ONZE MONTUREN COLLECTIE
Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen

VESTIGING HORST - ST. LAMBERTUSPLEIN 2 - TELEFOON (077) 820 02 62

KOM, KIJK EN BEWONDER

CAMPSOPTIEK.NL

geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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‘t giët good
ik deuj mien best
‘t giët ni miër
‘t is good zoë

Dankbetuiging

Bedankt voor een liefdevolle omarming, voor de troostende woorden,
gesproken of geschreven, voor een handdruk wanneer er geen woorden
waren, voor alle tekenen van verbondenheid en medeleven,
na het overlijden van mijn lieve vrouw, mam en oma

Op zaterdag 6 januari 2018
overleed in de leeftijd van 69 jaar

Riet van Wegberg

May Geurts-van der Vight
Sevenum, januari 2018
Mart Geurts
Kinderen en kleinkinderen

levenspartner van

Peet Kleeven


Geboare

Joes

20 december 2017
Zoontje van
Pieter en Inge
Rijs-van de Munckhof
Vossenheuvel 15
5966 RG America

mam en oma van

Het heeft ons bijzonder goed gedaan zoveel blijken
van belangstelling te mogen ontvangen na het
overlijden van onze moeder en oma

Jessie en Richard
Anouk en Mike
Bram
Lilian en Pascal
Maud
Jill
Patty en Yordan
Jeroen en Karen
Saoirse

Tonia Teeuwen-Leijsten
Te weten hoe zij gewaardeerd werd tijdens haar leven,
hoe geliefd zij was en al deze vriendschap te voelen,
is voor ons een grote steun en troost.

Familie van Wegberg
Familie Kleeven

Familie Teeuwen
De zeswekendienst vindt plaats zondag 14 januari
om 9.30 uur in de H.H. Fabianus en Sebastianuskerk
te Sevenum.

Herstraat 8, 5961 GJ Horst
De afscheidsdienst waarvoor wij u uitnodigen vindt plaats
op vrijdag 12 januari om 16.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40, Venray. (A73 afslag Venray-Noord)

Onze hartelijke dank voor uw belangsteling, kaarten,
een woord, een warme hand bij het overlijden
van mijn man, pap en opa
Dankbetuiging

Helaas is het onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor
het warme medeleven dat wij hebben ondervonden na het overlijden
van ôs mam en oma

Lies Cox-van Rengs

Karel Thijssen
Daarom willen wij op deze manier laten weten:
het heeft ons kracht gegeven.
BEDANKT!
Joke Thijssen- van der Sterren
kinderen en kleinkinderen

Daarom willen wij op deze wijze laten weten
dat dit voor ons een grote steun is geweest.
Wim en Eve, Wiesje en Wiel, Jan en Ellen, Maritha en Geert †
en kleinkinderen
Horst, januari 2018

Peter Hesen
3 juli 1963 – 3 januari 2018
Wiedeweg en toch doën beej,
Geej volgde ówwen eigen waeg.
Peter, weej zulle oow noëits vergaete.

Vrienden, Vriendinnen & Kiender Nub Nub

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.

Geboren op
8 januari 2018

Gies
Zoontje en broertje van:
Robbert, Nicole en Nijs
Speksnijder
Mulderstraat 30
5975 VZ Sevenum


Geboren

Joep

29 december 2017
Zoon van
Rob en Astrid
Alaerds-Faasen
Janssenweg 23
5961 RM Horst
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

HET MOOISTE CADEAU DAT
JE KUNT GEVEN IS JE TIJD.
HET MOOIE WAT JE TERUG KRIJGT
IS VOLDOENING EN VERDIEPING.
Spreekt deze tekst je aan?
Word dan zorgvrijwilliger bij ons.

Bert, Joep en familie, Sylwia en familie, Hiel vul sterkte!

Welkom lief ventje!

Je hebt geen zorgachtergrond nodig; wij hebben zelf een
goede voorbereidingscursus. Die cursus begint in maart 2018.
Bel of mail
voor vrijblijvende
informatie of meld je aan.
www.hospicezenit.nl
T 0478 55 14 34

Voluit Leven in 2018! Wilmien coacht
en traint. Vergroot je veerkracht.
Cursus in MC WIEENHOF te Venray.
Voluit Leven kan ook op individuele
basis. Kijk op www.act4balance.nl/
actueel voor meer informatie.

Hoenderstraat 95e, 5801 CJ Venray

T. k. gevraagd landbouwmach.
2,3,4,schaarwentelploegen/frees/
kopeg/klepelmaaier/kipper/
mesttank/schudders/hark/maaier/
weisleep/bloter/tractors enz.
06 19 07 69 59.
Poetshulp gezocht voor een halve
dag per week in Horst. Reacties
nicovanvegchel@ziggo.nl
“De laatste hoop” Mollenbestrijding
06 36 08 66 35 mollen.org

Kleinschalig en flexibel
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

Dag en nacht bereikbaar
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
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Nienke Wijnhoven
weer verder in The Voice
Nienke Wijnhoven uit Horst is weer een ronde verder in de zangtalentenjacht The voice of Holland op RTL4.
Na haar Blind Audition, versloeg ze op vrijdag 5 januari de Haagse Samantha Steenwijk in de tweede ronde van
het programma: The Battles.

Stichting ‘La Providence’ is een modern en zelfstandig
zorgcentrum in Grubbenvorst. La Providence biedt
cliënten, op grond van een zorgindicatie, huisvesting,
verzorging, verpleging, begeleiding en/of behandeling
aan. Hierbij is het creëren van een thuisgevoel
heel belangrijk. In de zorg- en dienstverlening van
La Providence staan klantgerichtheid, eenvoud,
respect, nakomen van afspraken centraal.
Binnen het team Facilitair Service Bureau, waarin je nauw
samenwerkt met 6 collega’s, zijn wij op zoek naar twee
enthousiaste collega’s voor de functie van:

LOGISTIEK MEDEWERKER
± 10 á 12 uur per week per medewerker
Naast een goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden,
bieden wij jou een prettige werk- en leeromgeving waarbij inzet
opgemerkt en gewaardeerd wordt en waar ambities een kans
krijgen zich te ontplooien.
Enthousiast?
Bekijk de uitgebreide vacature op www.laprovidence.nl
Kom jij ons team versterken?
We heten je alvast van harte welkom!

Zorgcentrum La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
T 077 - 355 56 56

Tijdens The Battles heeft elke
coach twee of drie eigen talenten
aan elkaar gekoppeld die tegen elkaar
moeten strijden. Dit doen ze door
samen een door de coach gekozen
nummer te zingen. Nienke en
Samantha, uit het team van coach
Anouk, brachten een mash-up van de
nummers You Don’t Own Me van Grace
ft. G-Eazy en Zeg Maar Niets Meer van
André Hazes. Wijnhoven: “Toen ik zag
dat ik tegen Samantha moest battelen,
wist ik al dat het moeilijk ging wor-

den. Zij heeft al heel veel fans door
al haar ervaring, dat heb ik niet.”
Toch werd de battle positief ontvangen, alle coaches spraken hun lof uit
over zowel Nienke als Samantha.
Coach Anouk koos uiteindelijk voor
Nienke. Ook Samantha, die vanaf
haar blind audition al wordt genoemd
als mogelijke winnaar, ging door
naar de volgende ronde, zij werd
‘gestolen’ door coach Sanne.
“Dat Anouk voor mij koos, zag ik niet
aankomen. Ik had nog eerder ver-

wacht dat het andersom zou zijn.”
Met het winnen van haar battle is
Nienke door naar The Knockouts,
de laatste fase vóór de liveshows.
“Zeker spannend, maar mocht ik er na
The Knockouts uitgaan, dan was het
alsnog heel leuk en bovendien goede
PR voor mezelf. En als ik doorga naar
de liveshows, dan gaan we daar
gewoon nog even knallen”, lacht
Nienke. De aflevering waarin Nienke
te zien is, wordt op vrijdag 12 januari
uitgezonden. (Foto: archief)

Vervolg voorpagina

Kinderen denken mee
over armoedebestrijding
De losse woorden van de kinderen waren op het bord ook vertaald
naar ‘volwasseninspiratie’ en ook de
eerste plannen stonden al op papier.
Wethouder Birgit op de Laak kwam
naar De Twister om deze aan de kinderen te presenteren.
“Er zijn meer dan twintig ideeën
die we hebben dankzij jullie, maar
er zijn er drie waar we het eerst
mee aan de slag gaan”, vertelde

ze aan de klas. “We gaan proberen
om arme mensen niet als allemaal
losse personen te zien, maar als
een groep. Want samen kom je veel
verder. Ook gaan we proberen om
meer positieve woorden te gebruiken, in plaats van negatieve woorden als ‘arm zijn’ en ‘niet kunnen’.
Als laatste gaan we een experiment
doen met een kinderbudget, wat
inhoudt dat kinderen wat geld van

de gemeente krijgen en zelf moeten nadenken wat ze er mee gaan
doen.”
Wethouder Op de Laak is tevreden over de uitkomsten van het
project. “Er zijn verfrissende ideeën
uitgekomen, eenvoudig maar toch
kantelend”, zegt ze. “Het armoedeprobleem kunnen we nooit helemaal
oplossen, maar iedere kleine stap
die kan helpen, moeten we nemen.”

Rechter: Eigenaar moet
reparatiekosten auto betalen
Een inwoner van Meerlo moet ruim 3.000 euro betalen aan een garage in Horst voor het uitvoeren van een
reparatie. Dat heeft de Rechtbank Limburg besloten.
De eigenaar meldde zich in april
2015 met schade aan de auto. De kap
van de cabrio sloot niet meer en er was
schade aan het achterscherm.
De garage liet daarop weten dat dit
gerepareerd kon worden voor een
bedrag van 2.734, 60 euro. De auto
werd gerepareerd waarna de garage
twee facturen stuurde: een voor de
werkzaamheden aan de cabriokap van

482,06 euro en een voor de schade aan
het achterscherm van 2.734,60 euro.
De eigenaar van de auto weigerde dit
bedrag te betalen omdat er afgesproken zou zijn dat eerst nagevraagd zou
worden of de schade verhaald kon
worden op Stichting Waarborgfonds.
Dit fonds keert schades uit die zijn
veroorzaakt door een motorvoertuig,
maar die niet verhaald kunnen worden

omdat de dader bijvoorbeeld onbekend
is. Het Waarborgfonds wees de claim
echter af. Volgens de garagehouder is
er geen sprake geweest van een
voorbehoud op de reparatie. De rechter
is van mening dat er wel opdracht is
gegeven voor reparatie van de schade.
Zij stelt daarom dat alsnog de kosten
van beide facturen betaald moeten
worden.

www.haardstede.nl

OPRUIMING
t/m 70% KORTING
lingerie • nachtmode
ondermode
Kerkstraat 20a • Horst
077 398 72 50
www.cleopatralingerie.nl

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Goede voornemens?
Start dan nu bij Slender You Fit en
maak gebruik van de diverse acties.
Kijk op www.slenderyoufit.nl voor
meer info of kom naar de inloopavond
op woensdag 17 januari 17.00-20.00
uur of bel 06 33 17 83 33.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé en groep) of
nieuwe website! Bel mij op
06 31 52 45 17.

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.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Op zoek naar werk in Horst?
Van ma t/m vr kunnen wij nog hulp
gebruiken bij het oogsten van rabarber
(dit is binnen). Heb je interesse
bel 06 55 58 00 90 of mail:
dorrie5@hetnet.nl
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
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Open Coffee met
Helmy Kleinlugtenbeld
In het Parkhotel Horst wordt op dinsdag 16 januari van 08.30 tot 10.30 uur een Open Coffee georganiseerd
met Helmy Kleinlugtenbeld. De bijeenkomst staat in het teken van het nieuwe jaar. De nadruk ligt op hoe bedrijven ervoor staan en wat ondernemers kunnen doen om zich persoonlijk te ontwikkelen.
Tijdens de workshop wordt aandacht besteed aan positief zaken
doen, wat voor ondernemers echt
belangrijk is en wat hen écht een goed

gevoel geeft. De nadruk ligt op hoe
persoonlijke ontwikkeling kan worden
ingezet in de dagelijkse praktijk en
hoe dit in het voordeel kan werken.

Daarnaast wordt aandacht besteed
aan een reflectie op 2017 en wat
deelnemers, kijkend naar 2018, met
die informatie kunnen doen.

Schatberg Beste van Nederland
Camping De Schatberg in Sevenum is de winnaar van het tv-programma De Beste van Nederland in de
categorie Overnachten VIP. Dat werd op maandag 8 januari in een live-uitzending via de Facebook-pagina van
De Beste van Nederland bekendgemaakt.
In De Beste van Nederland van
producent Stay in Touch Media en
RTL4, ging ondernemend Nederland
vanaf afgelopen november de strijd
met elkaar aan om deze titel.
Ondernemers uit verschillende
beroepsgroepen en branches namen
het tegen elkaar op. Met vlogs moes-

ten de deelnemers zo veel mogelijk
stemmen binnenhalen.
Maandagavond werd er gekeken wie
er in welke categorie de meeste
stemmen had gekregen.
Camping De Schatberg nam het
in De Beste van Nederland op tegen
andere campings uit heel Nederland.

Met 36,96 procent van de stemmen was De Schatberg de overtuigende winnaar. Camping De Kleine
Wolf in Overijssel eindigde op een
tweede plaats, met 24,29 procent van de stemmen. Derde werd
Jongerencamping Dennenoord, ook uit
Overijssel, met 11,68 procent.

Natuurlijk Gezond
Noord Limburg wordt stichting
Het platform Natuurlijk Gezond Noord Limburg gaat verder als een officiële stichting. Onlangs werd het
kernbestuur van de stichting gevormd.
De stichting heeft de taken
verdeeld in een kernbestuur,
bestaande uit Marike van Eijs (voorzitter), Nicole Geertjens (secretaris)
en Hans Beumers (penningmeester)
en de passiehouders (Jan van Zuijlen,
Wilmi Thijssen, Nard Keuten, Janneke
Hansen en Anita Goumans).

Natuurlijk Gezond Noord Limburg biedt
een overzicht van natuurlijke zorgaanbieders en hun activiteiten in de regio.
Dit platform is een jaar geleden
opgericht om de zichtbaarheid en
bereikbaarheid van de natuurlijke
gezondheid te vergroten. Hier kunnen
alle aangesloten therapeuten mee-

werken aan het gezamenlijke doel
door middel van de drie pijlers:
informeren, verbinden en inspireren.
De eerstvolgende gezamenlijke
activiteit waarbij de stichting aanwezig is, is tijdens de Boekenweek van
10 tot 18 maart in de bibliotheken
van Horst en Venray.
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Overname Harold
Lenssen Keukens door
De Mulder Keukens!
Na een periode van 26 jaar wordt de naam Harold Lenssen
Keukens omgedoopt in De Mulder Keukens.
Ferdi De Mulder startte, na eerder werkzaam te zijn geweest bij
Harold Lenssen Keukens, een eigen
keukenspeciaalzaak in Malden.
Hij maakte die in relatief korte tijd
tot een succes en ging vervolgens
op zoek naar uitbreiding. Met de
overname van Harold Lenssen,
een bedrijf met een prima reputatie
in de wijde omgeving en werkend
met een hecht team van gedreven
medewerkers, was dit de voor hem
de beste keuze.
Harold daarentegen was niet op
zoek naar een overnamekandidaat
maar werd aan het denken gezet
toen hij hoorde van Ferdi’s ambities.
Als er één persoon was aan wie hij

zijn mooie bedrijf zou willen overdragen dan was dat wel aan Ferdi.
Zijn drive is dezelfde als die van
Harold, mensen trots maken met
een mooie maatwerkkeuken!

Mooie
maatwerkkeuken
Ferdi de Mulder stelt daarbij
dezelfde hoge eisen aan product,
service en dienstverlening. “We zijn
in korte tijd tot overeenstemming gekomen”, aldus De Mulder.
“Daarom is de overname al per
1 januari 2018 een feit.”
Stayerhofweg 2b, 5861 EJ Wanssum

Nieuwe commercieel
directeur Toverland
Carin van Berkel (53) wordt de nieuwe commercieel directeur van
Attractiepark Toverland in Sevenum. Met ingang van 12 maart geeft zij
leiding aan de afdelingen marketing en sales en heeft ze onder andere
verantwoordelijkheid over de bezoekersaantallen en -omzet.
Van Berkel heeft veel ervaring op
het gebied van management, zowel
commercieel als algemeen. Zo is ze
werkzaam geweest in verschillende
directiefuncties binnen Holland Casino
en was ze een aantal jaar commercieel

directeur bij de Efteling. Het directieteam van Toverland zegt erg blij te zijn
met de komst van Van Berkel.
Caroline Kortooms, algemeen directeur
Toverland laat weten uit te kijken naar
de toekomstige samenwerking.

A3aans Fietsshop Horst.
Voor een pitstop ga je naar A3aans
Fietsshop. O.a. reparatie-servicebeurtonderhoud en verkoop onderdelen
voor uw rijwiel. Bel 06 30 43 19 16.
‘ t Winkeltje, Herstraat 44 Horst.
Het is weer die tijd van het jaar,
carnaval! Wij hebben een leuk
assortiment in onze winkel... “geen 12
in een dozijn” dat is niet ons ding.
Ook weer assortiment geel/groen/rood.
Op zoek naar een gastouder in Horst
(aan de Maas)? Onze gastouders hebben
nog ruimte om kinderen op te vangen.
info@roodkapjehorstaandemaas.nl,
077 374 51 49.
Rijbewijskeuringen senioren,
wekelijks. B. Minken, arts,
Venrayseweg 40, Wanssum.
Tel. 0478 53 17 48.
Atelier De Stal. Kinderkunst op de
woensdagmiddag, maskers maken op
zaterdagmiddag 13 januari en dinsdagavond 16 januari, schildercursussen.
Nieuwsgierig??? www.atelier-destal.nl
Aniet 06 10 09 87 94 of Monique
06 12 69 79 35.
Te huur comfortabele woning in Horst.
Keuken, woonkamer, 3 slaapkamers,
bruikbare zolderkamer met vaste trap.
Huurprijs 760 per maand.
Bellen na 15.00. 06 27 05 27 57.
Jouw Stijl Mijn Stijl voor het
maken en verstellen van kleding.
Di-vrij 10-12 of bel 06 52 39 50 16.
Van Bronckhorststraat 32 - Horst
jouwstijlmijnstijl@kpnmail.nl
Bij mensen die minder mobiel zijn
komen we aan huis.
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GEPLUKT Henk Selen

Voetbal speelt een grote rol in zijn leven, net als reizen en het internet. Hij beheert een website met nieuws
over Kronenberg en geniet met volle teugen van zijn leven, dat net even iets anders liep dan gepland: deze
week wordt Henk Selen (56) uit Kronenberg geplukt.
Henk, geboren en opgegroeid in
Kronenberg, komt uit een groot gezin:
“Ik ben opgegroeid in een gezin met
zeven kinderen. Ik heb drie broers en
drie zussen. Zelf ben ik de op een na
jongste van het stel. Mijn ouders
hadden een klein gemengd boerenbedrijf. Ze hielden koeien, varkens en
kippen. Als kind heb ik altijd moeten
helpen in het bedrijf. Ik weet nog dat ik
dat soms ontzettend vervelend vond,
dan wilde ik liever gaan spelen met
vriendjes. Voor mijn ouders was het
echt aanpoten om een boerenbedrijf
en een gezin van zeven kinderen te
onderhouden.” Na de lagere school
fietste Henk elke dag naar Horst, waar

hij op de Jacob Merlo Mavo zat.
Nadat hij zijn mavodiploma gehaald
had, ging Henk elke dag naar het
Boschveldcollege in Venray. Dit keer
niet op de fiets, maar op een brommertje. “Ik had tegen de tijd dat ik in
Venray op school zat een brommertje.
Deze was wel iets opgevoerd, maar
een echte sleutelaar was ik niet.
In Kronenberg, vertelt Henk, waren
vroeger twee keten. De keet bij Camps
en de keet bij Roodbeen. “Ik zat zelf bij
de keet van Roodbeen. Er was altijd
een kleine vriendschappelijke rivaliteit
tussen de twee keten. Waar de meeste
bezoekers kwamen, waar het meest
gedronken werd. Ik heb het daar

Wij zijn per direct op zoek naar een

Warehouse medewerker

Sudoku
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Je werkzaamheden omvatten
voornamelijk o.a.:
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• om- en her-/verpakken van pallets;
• sealen, labelen en stickeren van pallets;
• lossen en laden van vrachtwagens
(containers);
• positioneren van pallets op locatie.

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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(full- of parttime)

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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internet kwam ook mijn interesse
voor websites. De nieuwssite over
Kronenberg is ontstaan uit pure interesse. Ik ben begonnen met een kleine
website voor familie en die uiteindelijk uitgegroeid is tot een ‘nieuwssite’
voor Kronenberg. Het is zo fantastisch om te ontdekken wat er allemaal mogelijk is en dit aan anderen
te laten zien en met ze te delen. Dat is
wat ik zo leuk vind aan het internet.
Daarnaast is het ook een hele experimentele hobby. Het vormt een brug in
mijn privé en werkleven. Alles wat ik
privé leer, kan ik in mijn werk toepassen en vice versa.” Naast internet is
ook voetbal een grote hobby van Henk.
“Al sinds ik vanaf mijn tiende voor
mijn eerste training in een wei stond,
is de passie aangewakkerd. Ik heb
sindsdien altijd gespeeld en speel nu
nog: ik doe mee aan het 35+ voetbal, maar dat wordt steeds lastiger bij
te benen, ik ben namelijk de oudste
speler. Maar dat geeft niet, ik vermaak
me ook nog elke zaterdagochtend met
een clubje mannen voetballend in de
zaal.” Hij is ook actief als bestuurslid
van beide verenigingen. Henk organiseert dit jaar voor de zesde keer op
rij de Winterwandeling Kronenberg
en wandelt zelf ook graag of dat nu in
Nieuw-Zeeland is op de plekken waar
The Hobbit is opgenomen of gewoon
in Nederland. “Wandelen is ontzettend fijn. Je kunt zoveel dingen bespreken als je wandelt, zeker in moeilijke
tijden. En ook in fijne tijden is wandelen een aanrader. Wandelen is goed
voor de gezondheid. De Vierdaagse in
Nijmegen hebben we al gelopen en nu
staat het Pieterpad op de planning.”

Trade Port Venlo Logistics BV (TPV)
is een logistieke dienstverlener met een
vestiging op Trade Port Oost in Venlo.

PUZZEL
2

ontzettend leuk gehad.” Hoewel Henk
geboren en getogen in Kronenberg is,
is er ook een periode geweest dat hij
zijn vleugels uitsloeg en naar
Eindhoven verhuisde. “Ik heb in
Eindhoven aan de sociale academie
gestudeerd. Daar deed ik de opleiding
van inrichtingswerker. Je wordt dan
opgeleid om in tehuizen met verstandelijk gehandicapte kinderen te werken
of kinderen met gedragsproblemen te
begeleiden. Tijdens die studie heb ik

eventjes in Eindhoven op kamers
gezeten, maar het duurde niet lang
voordat ik weer terugkeerde naar
Kronenberg.”
Een van de redenen dat Henk
terugkeerde naar Kronenberg was
Mariet, zijn grote liefde. “Mariet en ik
hebben elkaar natuurlijk leren kennen
in de keet. Ik kende haar niet persoonlijk, ze is iets jonger als ik, dus zat ze
ook een klas lager op de lagere school.
En toen op een avond, sloeg de vonk
over en hebben we elkaar gevraagd of
we elkaar zagen zitten. Dat deden we
toen en dat doen we nu nog steeds.”
Mariet en Henk zijn 37 jaar getrouwd
en hebben twee kinderen: Freek en
Marijn. “ Mariet raakte op jonge leeftijd
in verwachting. Ik was toen nog bezig
met mijn opleiding tot inrichtingswerker. Helaas waren er net toen ik klaar
was met de opleiding grote bezuinigingen binnen de zorg, waardoor je
nergens aan de bak kwam. Ik heb toen
wel verschillende baantjes aangenomen: van op de bierwagen tot aan
kranen monteren aan de lopende band.
Uiteindelijk kwam ik terecht bij Van
Enckevort in Blerick. Het was dus niet
altijd even makkelijk, maar intussen
zijn mijn kinderen volwassen. Freek is
oud-wethouder van Horst aan de Maas
en woont momenteel samen met
Mark in Den Haag. Marijn woont nu
nog in Meterik. Ze gaat in juli trouwen
met Pieter en ze zijn op zoek naar een
eigen huis. Een trotsere en gelukkigere
vader zou ik niet kunnen zijn.”
Henk is nog steeds werkzaam in
Blerick, maar nu in de groothandel
waar hij webmanager is en de webshop beheert. “Met de komst van het
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Mogelijkheden om door te groeien
binnen het team:
Oplossing vorige week:
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• orders verzamelen op basis van
picklijsten met reachtruck;
• positioneren van goederen in stellingen;
• lichte bijkomende administratieve
werkzaamheden.

Wie zoeken wij?

• je weet van aanpakken;
• flexibele instelling;
• je bent uitstekend in staat om zelfstandig
te werken;
• enige ervaring met EPT (Electriche Pallet Truck)
of heftruck;
• je hebt een BASIS / MBO+ denk- en werkniveau;
• basisbeheersing van de Engelse en Duitse taal.

Wat hebben wij te bieden?

• een prettige werksfeer;
• beloning conform gebruikelijk in de branche;
• Mogelijkheid tot behalen certificaten hef-/
reachtruckchauffeur.

Heb je interesse in deze functie, reageer dan voor 31 januari 2018 en stuur je brief met cv
naar maarten@tpvlogistics.nl . Wil je meer informatie over deze functie, neem dan gerust
contact op met Maarten Jans bij voorkeur via e-mail.
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‘Voor ons zijn de
budosporten cultuur’
Budoclub Horst moet weg uit ’t Gasthoês in Horst. Gemeente Horst aan de Maas heeft plannen om van het
Gasthoês een cultuurcentrum te maken waardoor Budoclub Horst een andere locatie moet vinden. Berry Bartels,
voorzitter van de vereniging vindt echter dat de club thuishoort in ‘t Gasthoês: “Voor ons zijn de budosporten
cultuur.”
Budo is een verzamelnaam voor de
Japanse vechtkunsten. “De budoclub
geeft in les verschillende vechtkunsten
en weerbaarheidssporten”, vertelt
Bartels. “De club bestaat in 2018
60 jaar en geeft les in onder andere
judo en jiu-jitsu. Ook bieden we cursussen in weerbaarheid en zelfverdediging
aan. We zien dat onze leerlingen door
onze lessen zekerder in hun schoenen
komen te staan.”
“De Budoclub Horst is de oudste
huurder van ‘t Gasthoês pand en huist
er 50 jaar. We snappen dat er andere
plannen zijn voor ‘t Gasthoês, maar
we vinden het vervelend dat wij daar
het dupe van zijn. Sporten is immers
ook belangrijk en zeker bij de budosporten speelt cultuur een grote rol.”
Volgens Bartels wordt er in de Japanse
vechtsporten een leefstijl uitgedragen:
“Wij als club willen niemand iets opleggen, maar we vinden het wel belangrijk dat er aandacht besteed wordt aan

de basisprincipes: discipline, respect en
gelijkwaardigheid.” Momenteel is de
Budoclub druk bezig met het zoeken
naar een andere locatie. “We hebben
een paar eisen”, aldus Bartels. “We willen zo dicht mogelijk bij de kern van
Horst blijven vanwege de jeugdige
deelnemers. Zodat ook zij de club en de
trainingen makkelijk kunnen bereiken.
Daarnaast hopen we dat we de matten
waarop we trainen kunnen laten liggen.
Uit ervaring blijkt dat het een vreselijk
gedoe is die dingen op te bouwen en af
te breken. Daarbij komt dat de matten
niet hinderlijk zijn omdat ook andere
dagbestedingen er gebruik van kunnen
maken, zoals peutergym, valpreventie
bij ouderen of een dansles.”
Overige eisen die de club had voor
een locatie zijn een wens geworden.
“Dingen als een kleedkamer of sanitaire voorzieningen zijn geen harde
eis meer. Als we maar een hal hebben
waar we matten neer kunnen leg-

gen dan zijn we gered.” Het is namelijk zo, vertelt Bartels, dat als de club
geen nieuwe locatie gevonden heeft
voor juli 2018 ze op moeten doeken.
“We hebben 105 leden, een stabiel
aantal door de jaren heen, met leeftijden tussen de 5 en de 70 jaar. Het
zou vreselijk zijn om in het jaar dat we
60 jaar bestaan ermee op moeten houden.” De club heeft de meeste mogelijkheden al bekeken, maar geeft niet
op. “Alle sporthallen zijn elke avond al
bezet en we hebben niet de financiële
middelen om een particuliere ruimte te
huren. We hopen nog steeds op bijstand van de gemeente, misschien dat
zij opnieuw naar mogelijkheden kan
kijken, want we zijn ten einde raad.”
In een reactie laat een woordvoerder
van de gemeente weten dat er een
gesprek wordt gepland met de budovereniging. “Zo willen we samen tot
een oplossing komen”, aldus de woordvoerder.

Retourtje Utrecht
Horster handballers
Door: handbalclub Wittenhorst
De handballers van Wittenhorst 1 uit Horst hadden op zaterdag 6 januari nog een appeltje te schillen met de heren van HMS
Achilles 1 uit Utrecht. Met het verlies in eigen huis nog in het achterhoofd vertrok Wittenhorst richting het midden van het land.
Eindstand: 12-20.
Beide teams gingen fanatiek van
start. Wittenhorst liet het fanatisme
vooral zien in de verdediging.
Er werd goed aangepakt. Achilles liet
blijken goals te willen maken, want
geregeld lukte het ze om ondanks
een sterke verdediging toch serieuze
doelpogingen te doen. Gelukkig zat
de keeper van Wittenhorst, Antoine
Blomen, goed in zijn vel en maakte
hij korte metten met het grootste
deel van de doelpogingen. Met de
omschakelingen naar de aanval was
Wittenhorst telkens snel en de ploeg
wist zo verschillende goals te maken
in de eerste helft. De verdediging
van Achilles stond echter sterk en de
eerste helft moest Wittenhorst het
dan ook voornamelijk hebben van de
omschakelingskansen. Ook hier en
daar nog een individuele actie
zorgde ervoor dat er net een paar

punten meer waren dan bij de
tegenstander. Wittenhorst kwam zo
in het begin van de eerste helft op
voorsprong en wist deze vast te
houden tot aan de rust. De ruststand
was 4-8.
In de tweede helft werd de
strijd meteen hervat. De verdediging van beide teams was echter
iets minder dan in de eerste helft.
Dat was te zien aan het verhoogd
aantal doelpunten van beide kanten. Zelfs enkele sensationele goals
deden hun intrede, waardoor er bij
beide teams onderling toch af en toe
een waarderend applaus te zien was.
De tweede helft was al met al een
lust voor het sportieve oog. De strijd
ging in principe gelijk op. Echter
bleef de doelpuntenverhouding en
in het voordeel van Wittenhorst.
De eindstand was 12-20.

ZWAKKERE VERKEERSDEELNEMERS
EN VERKEERSONGEVALLEN
In de donkere wintermaanden gebeuren er in Nederland meer

Er wordt vanuit gegaan dat kinderen door hun impulsiviteit

ongelukken dan in de zomer. Vooral voetgangers en fietsers

en onberekenbaarheid meer gevaar te duchten hebben van

zijn vaker de pineut. Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat deze

gemotoriseerd verkeer. Daarnaast zijn de gevolgen van een

zwakkere verkeersdeelnemers dan respectievelijk drie en twee

aanrijding voor een kind uitzonderlijk ingrijpend.

keer zoveel kans hebben om aangereden te worden.
In alle andere gevallen zal de schade van de fietser of voetganger
Auto’s hebben tegenwoordige veel veiligheidsvoorzieningen

minimaal voor 50% worden vergoed. Zelf als de zwakkere

om de bestuurder te beschermen tegen de impact van een

verkeersdeelnemer het ongeluk zelf heeft veroorzaakt, door

eventuele aanrijding. Je kan daarbij denken aan airbags,

bijvoorbeeld geen voorrang te verlenen of door rood te fietsen.

kreukelzones en zelfs aan anti-whiplash hoofdsteunen. Zwakkere
verkeersdeelnemers hebben echter geen airbag of kreukelzone

Dat voelt wat oneerlijk voor de automobilist die geen schuld heeft

en maar weinig fietsers dragen een helm. Hierdoor is hun (letsel)

gehad aan een aanrijding en toch (een deel) van de schade van

schade na een aanrijding vaak veel groter dan de schade van de

de fietser moet betalen. De schuldvraag is bij een ongeval tussen

automobilist.

een zwakkere verkeersdeelnemer en een motorrijtuig echter niet
van doorslaggevend belang. De aansprakelijkheid uit artikel 185

Fietsers en voetgangers worden daarom in de Nederland extra

WvW is namelijk een risicoaansprakelijkheid voor de eigenaar van

beschermd door artikel 185 van de Wegenverkeerswet (WVW).

het motorrijtuig. Als je in een auto stapt bestaat er een grotere

Als een zwakkere verkeersdeelnemer betrokken is geraakt bij

kans dat je schade veroorzaakt dan wanneer je op de fiets stapt.

een verkeersongeval met een motorrijtuig dan is de eigenaar

Als de schade daadwerkelijk wordt veroorzaakt moet je daarop

van de auto in beginsel verplicht de schade van de fietser of

kunnen worden aangesproken. In de meeste gevallen zal de WAM

voetganger te vergoeden. Alleen als de automobilist aan kan

verzekering van de automobilist uiteindelijk de schadevergoeding

tonen dat de verkeersfouten van de zwakkere verkeersdeelnemer

aan de zwakkere verkeersdeelnemer moeten betalen.

zo onwaarschijnlijk waren dat hij daarmee in alle redelijkheid geen
rekening kon houden vervalt deze schadevergoedingsverplichting.

Als u letselschade heeft opgelopen bij een verkeersongeval, dan

In de praktijk komt het erop neer dat na een ongeval tussen

loont het de moeite om eens vrijblijvend contact op te nemen met

een auto en een zwakkere verkeersdeelnemer de (letsel)schade

een van onze letselschadeadvocaten. Het eerste gesprek is altijd

van een kind onder de 14 jaar voor 100% moet worden vergoed.

gratis.

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER

GRATIS SPREEKUUR

0478-556677 | info@putt.nl | www.putt.nl
Patersstraat 17, 5801 AT Venray

Maandag: 12.00 tot 14.00 uur
Donderdag: 17.00 tot 18:00 uur
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Twee keer verlies SV Melderslo-korfbalsters
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden afgelopen weekend twee wedstrijden. Op vrijdag 5 januari werd de inhaalwedstrijd tegen KV Rooi 1 uit Sint-Oedenrode gespeeld in de
Kruisweide in Sevenum. Zondag 7 januari speelde SV Melderslo tegen De Peelkorf 1 uit Ysselsteyn in De Berkel in Horst. Beide wedstrijden werden verloren: 7-13 en 7-15.
In de wedstrijd tegen KV Rooi
was SV Melderslo niet scherp. Vooral
in de beginfase werd kans na kans
gemist, terwijl KV Rooi juist behoorlijk zuiver was in de afronding.
Daarna werd ook het creëren van
kansen steeds moeilijker en miste de
felheid aan de kant van SV Melderslo.

In de rust keek SV Melderslo tegen
een 5-8 achterstand aan. Na rust
lukte het niet om de knop om te
krijgen en het spelbeeld te veranderen. Nog steeds werden er ontzettend veel kansen gemist.
Verdedigend stond de ploeg sterker
dan in de eerste helft, maar zonder

te scoren win je een wedstrijd niet.
De wedstrijd eindigde in 7-13.
Tegen kampioenskandidaat
De Peelkorf begon SV Melderslo een
stuk beter dan tegen KV Rooi. Er werd
feller gespeeld en er werden meer
kansen gecreëerd. Toch bleek het
afmaken van die kansen opnieuw

Limburgse kampioenschappen

een probleem, iets waar De Peelkorf
minder last van had. Weer moest
SV Melderslo dus met een 5-9 achterstand de rust in. Na rust bleef
de ploeg strijd leveren. Hoewel
De Peelkorf steeds efficiënter werd
en bijna iedere kans scoorde, liet SV
Melderslo het hoofd niet hangen.

Duels werden nog steeds fel aangegaan en ook verdedigend stond
de ploeg niet slecht. Het grote probleem was het afmaken van de
kansen en doordat dit niet lukte,
kon De Peelkorf steeds verder uitlopen. Het eindsignaal klonk bij de
enigszins geflatteerde stand van 7-15.

Districtskampioen

Successen Vogelvereniging Brent Janssen wint
Ons Genoegen
minimarathon
Door: Vogelvereniging Ons Genoegen
Een delegatie van Vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst nam onlangs deel aan de Limburgse kampioenschappen van de N.B.v.V., georganiseerd door de Stichting Districtsshow Limburg. Deze vonden plaats in sporthal
De Sjirp te Nieuwstadt.
In totaal negen leden van de
vereniging deden mee. Aan deze
districtsshow namen behalve de
vereniging uit Horst nog 42 vogelverenigingen uit geheel Limburg deel. In
totaal werden er 2.700 vogels tentoon-

gesteld door 228 inzenders. Daarmee
was deze districtstentoonstelling de
grootste van Nederland. Van de
inzenders uit Horst behaalde Fr.
Schattevoet goud en zilver, M.
Verstraaten zilver, G. van de Lisdonk

twee maal zilver en een maal brons, J.
Renkens goud en zilver, J. Vullings
goud, drie keer zilver en een keer
brons, P. Verdellen goud en H.
Lemmen drie keer goud. Twee leden
moesten het zonder een prijs stellen.

Ben jij op zoek naar een verantwoordelijke baan in de techniek?
Beschik jij over een pro-actieve
en oplossingsgerichte instelling?

mennen Panningen
Door: Stal Joabel
In manege De Vosberg in Panningen werden van vrijdag 5 tot en
met zondag 7 januari de districtskampioenschappen minimarathon
mennen verreden. De 16-jarige Brent Janssen uit Swolgen werd
districtskampioen en kwalificeerde zich voor de nationale titelstrijd.
Bij de enkelspan pony’s wist
Janssen al in de eerste twee omlopen de wedstrijd naar zijn hand te
zetten. Met twee overtuigende ritten
kwalificeerde hij zich als snelste voor
de finale, die als afsluiting van de
dag werd verreden. Als laatste
starter had hij af te rekenen met de
Belg Ronald Looijmans, die een
snelle tijd had neergezet. In een zeer

snelle race leek Janssen deze tijd
ruim te kloppen, totdat van het
laatste poortje een balletje viel, wat
hem vijf strafseconden opleverde.
De tijd van Janssen was echter 5,2
seconden sneller, waardoor er nog
0,2 seconden overbleven en het
kampioenschap toch gevierd kon
worden. De nationale titelstrijd vindt
plaats op 5 februari in Nijkerk.

Dan zoeken wij naar jou!

Tegen Groesbeek

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die zich toelegt op
systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek georiënteerde oplossingen.
Bij de Hotraco Group werken ongeveer 225 medewerkers.

Vanwege verdere groei van ons team Engineering zoeken wij een:

Hardware Engineer (E)
Als Hardware Engineer vertaal je de klantwens naar
concrete oplossingen. Je hebt in je functie intensief
contact met de salesafdelingen en de afdeling
operations. Je fungeert als eindverantwoordelijke
voor het ontwerp van de hardwaresystemen en
besturingskasten. Zowel samen- als zelfstandig werken
gaat je prima af.
Hiernaast heb je contact met de klant om de puntjes op
de ‘i’ te zetten. Deze informatie vertaal je binnen Eplan
naar benodigde hoofd- en stuurstroomschema’s, kast
lay-outs, aansluitschema’s en bestellijsten. Ook bewaak
je de projecten op uitvoering, kosten en planning.
Je rapporteert vanuit deze rol aan de Projectleider.

Taken en verantwoordelijk-heden zijn o.a.:

• Je verzamelt de juiste informatie uit data,
projectdocumenten en paneelspecificaties;
• In samenwerking met andere afdelingen kom jij tot
een kwalitatief hoogstaand resultaat;
• Je realiseert hardware systemen en besturingspanelen
in nauwe samenwerking met de interne PMC
(Product Markt Combinatie);
• Je bent verantwoordelijk voor de detailengineering van
onze schakelkasten;
• Je bewaakt de voortgang van de projecten en houdt
het overzicht.

(m/v)

Wij vragen:

• Opleidingsniveau HBO/MBO++, richting Elektrotechniek
of Industriële Automatisering;
• Kennis van AutoCAD/E-Plan systemen;
• Kennis van veiligheid machinenorm NEN-EN-IEC 60204;
• Kennis van laagspanningsschakel en verdeelinrichtingen
norm NEN-IEC-61439;
• Ervaring met schakelkastbouw en/of installatietechniek
is een pré;
• Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in
Engels en Duits;
• Je bent pro-actief, ondernemend, servicegericht en
je beschikt over goede communicatieve- en sociale
vaardigheden.

Wij bieden:

• Een uitdagende job binnen de sterk groeiende Hotraco
Group;
• Diverse doorgroeimogelijkheden;
• Prettige werksfeer in een hecht team.
• Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van
de functie;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.

Wil je graag meer weten? Dat kan!

Luuk Hanssen beantwoordt je vragen graag: 077-3275000 /
l.hanssen@hotraco.com

Geïnteresseerd? Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. onze HR afdeling.
Meer informatie over Hotraco kun je vinden op www.hotraco.com.

Korfbalvereniging
Oxalis komt net tekort
Door: korfbalvereniging Oxalis
Korfbalvereniging Oxalis mocht zondag 7 januari gaan strijden om de
eerste punten van 2018. Zij speelden in eigen huis tegen De Horst 1 uit
Groesbeek. De wedstrijd eindigde in 12-13.
De dames begonnen goed aan
deze pot en er werden goede kansen
gecreëerd. Al snel stond er dan ook
1-0 op het scorebord. Dit was echter
van korte duur en het begin van een
spannende wedstrijd.

Niet verzilverd
De Horst kreeg een strafworp
mee die de stand weer gelijk trok.
Veel kansen werden vervolgens niet
verzilverd, waardoor de dames het
zichzelf erg lastig maakten. De aanvallen van de thuisploeg waren sterker dan het enigszins rommelige spel
van de tegenstander, maar door af en
toe wat slordigheden bleef het gelijk
op gaan. Treffers uit een aantal vrije
worpen en een strafworp zorgden
ervoor dat de dames in de wedstrijd
bleven. Net voor het einde van de
eerste helft pakte Oxalis nog een
6-5 voorsprong wat de dames een
beetje lucht gaf in de rust. Dit werd
alleen meteen in de eerste minuut
van de tweede helft weggenomen

door De Horst, waarna de thuisploeg
een lastige helft tegemoet ging.
De tegenstander was fel en af en toe
wat fysiek. Hierdoor waren ze Oxalis
net steeds een stap voor en ging de
stand op en neer van een voorsprong
voor De Horst naar gelijkspel: 6-6,
6-7, 7-7, 7-8 enzovoort. De spanning
was om te snijden. Het lukte Oxalis
niet om na een gelijkmakende treffer
door te pakken naar een voorsprong,
waardoor ze achter de feiten aan
liep. De laatste vijf minuten durfde
niemand meer te kijken, de stand
vloog nog steeds op een neer, maar
het kon nog de goede kant op vallen
voor de thuisploeg. Met een stand
van 12-13 brak de laatste minuut van
de wedstrijd aan. Die ene minuut
was niet genoeg om er nog een
gelijkspel uit te trekken. Oxalis begint
hierdoor het nieuwe jaar met lege
handen, maar de dames zijn gedreven om vanaf volgende week, wanneer de returns beginnen, punten te
gaan pakken.
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik ben bang voor verslaving’
Inwoners van Horst aan de Maas kijken gemiddeld drie uur per dag tv. Dat doen zij voornamelijk nog via de televisie, slechts een enkeling
kijkt programma’s via laptop of smartphone. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Televisie kijken kan tegenwoordig
op steeds meer verschillende manieren.
Ontwikkelingen als smart-tv en aanbieders
als Netflix hebben het televisielandschap
veranderd. Toch kijkt 94 procent van de
inwoners van Horst aan de Maas het liefst
programma’s via de televisie. “Via de laptop
heb je wel erg klein beeld en onduidelijk
en slecht geluid”, vindt iemand. In totaal
4 procent kijkt tv-programma’s voornamelijk
op de laptop of tablet.
Bijna driekwart van de inwoners kijkt
gemiddeld drie uur per dag tv, 16 procent
kijkt vier uur en 8 procent meer dan vier uur.
Al ligt dat ook aan de tijd van het jaar. In de
zomermaanden gaan we er liever op uit dan
dat we tv-kijken. “Van mei tot met septem-

Inwonerspanel

1.672 leden

Ja
24%
Nee
76%
Stream jij tv-programma’s?

kijken voor een streamingdienst. “De programber kijk ik minder dan één uur per dag”, zegt
deze persoon. Streamingdiensten als Netflix
ma’s op tv zijn allemaal hetzelfde. Naast actuen Videoland zijn niet zo populair in Horst aan
aliteitenprogramma’s kijken we steeds meer
de Maas. Iets minder
series.” Een ander
dan een kwart maakt
voegt toe: “In de
hier wekelijks gebruik
wintertijd is het wel
‘Gezellig samen
van. “Ik durf er niet
gezellig om een film
film kijken’
aan te beginnen, ik ben
te kijken op Netflix.
‘Geen geduld
bang voor verslaving”,
Zeker ook met het
grapt iemand. Anderen
hele gezin.”
om lang tv te kijken’
geven aan dat ze hun
TipHorstaandeMaas
‘Veel te duur’
tijd wel anders willen
is een samenwerkings
gebruiken. “Ik heb geen
verband tussen
geduld om lang tv te
HALLO Horst aan de
kijken”, zegt een inwoner. “Ik ben liever met
Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaandere dingen bezig.”
ten of aanmelden voor de volgende enquête,
Sommige mensen kiezen bewust om te
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

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

Heb jij geen ervaring in de horeca, maar ben jij
Heb
jij
geen
ervaring
in
de
horeca,
maar
ben
jij
wel benieuwd of de horeca iets voor jou is?
wel benieuwd of de horeca iets voor jou is?
Kom dan naar onze Horeca Proeverij bij Center Parcs Het Meerdal.
Tijdens
Proeverij
nemenbij
wijCenter
je meeParcs
in de wereld
van de horeca en laten
Kom
dandeze
naarHoreca
onze Horeca
Proeverij
Het Meerdal.
we jou ervaren
en beleven
dat een
carrière
de horeca
ook voor
jouhoreca
weggelegd
is!
Tijdens
deze Horeca
Proeverij
nemen
wij jein
mee
in de wereld
van de
en laten
we jou ervaren en beleven dat een carrière in de horeca ook voor jou weggelegd is!
Ga jij de uitdaging aan? Geef je dan op via ellen.brinkman@albron.nl.
De Horeca
Proeverij
is op
vrijdag
19op
januari
van 18:30 – 21:00 uur. Voor meer informatie over de
Ga
jij de uitdaging
aan?
Geef
je dan
via ellen.brinkman@albron.nl.
Horeca
Proeverij
neem
contact
de HR
Albron
Parcs
via 077-4647225.
De
Horeca
Proeverij
is op
vrijdagop
19met
januari
vanafdeling
18:30 –van
21:00
uur. Center
Voor meer
informatie
over de
Horeca Proeverij neem contact op met de HR afdeling van Albron Center Parcs via 077-4647225.
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Bespreking Poll week 52

Na nieuwjaar ga ik sporten
Iets minder dan de helft van het aantal stemmers ziet het begin van het
nieuwe jaar als een goede reden om te gaan sporten. Met de kerstdagen
wordt er even niet gedacht aan de lijn of de sportschool. Dat komt straks
wel weer. Maar met de jaarwisseling in zicht, komen bij veel mensen ook de
goede voornemens weer naar boven. Eentje daarvan is standaard om meer
te sporten en de decemberkilo’s weer kwijt te raken. En dat is wat 48 procent

ook van plan is. De andere 52 procent denkt dat een specifieke datum, in dit
geval het begin van het nieuwe jaar, niet ervoor zorgt dat je ook daadwerkelijk gaat sporten. Als het door het jaar heen niet lukt, er geen reden is dat
het nu wel zou lukken. Vaak is het zo dat mensen die na 1 januari met sporten beginnen het niet volhouden. Het moet niet om de datum gaan, maar om
een verandering die je echt wilt.

Geparkeerde auto’s ontmoedigt hardrijders
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het is in Horst aan de Maas voortaan toegestaan om je auto te parkeren op
doorgaande wegen binnen de bebouwde kom. Het gaat hierbij om zogenaamde
buurtontsluitingswegen, waarvoor een maximum snelheid van 50 kilometer
per uur geldt. Fietsers maken hier gebruik van rode suggestiestroken.
De fietssymbolen op deze stroken zijn al verwijderd. Formeel zijn het nu
geen fietsstroken meer maar suggestiestroken waren parkeren is toegestaan.
Buurtontsluitingswegen zijn wegen als de Westsingel in Horst en de Horsterdijk
in Lottum. Volgens gemeente Horst aan de Maas zorgen geparkeerde voertuigen
op deze wegen ervoor dat auto’s hun snelheid beperken. Logisch. Wie een rij
auto’s op de rijbaan ziet staan, past automatisch zijn snelheid aan. Het wordt

je zo onmogelijk gemaakt om harder dan de toegestane snelheid te rijden.
Je wordt zo gedwongen om beter op te letten.
Aan de andere kant: wie lak heeft aan de maximum snelheid, laat zich
door geparkeerde auto’s op de weg niet tegenhouden. En wat te denken van
de fietsers op deze wegen? Neem de Westsingel: het is voor fietsers nu al geen
pretje om daar te fietsen. Auto’s die geparkeerd staan op de rijbaan maken de
weg alleen maar onoverzichtelijker. Er gaan veel vrachtauto’s en bussen over de
Westsingel, die straks nog minder ruimte krijgen om elkaar te passeren.
Het is zo wachten op de eerste ongelukken.
Geparkeerde auto’s ontmoedigt hardrijders. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 01) > Ik doe de deur altijd op slot > eens 88% oneens 12%

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

Ingezonden brief

Angst voor melden
In de HALLO is in een eerder stuk aangegeven dat mensen
overtredingen van de regels en vergunningen niet durven te melden.
Reden: angst voor tegenmaatregelen. De naam van de handhavingsverzoeker wordt bekend gemaakt aan de overtreder.
Die angst wordt nog eens
bevestigd door twee meldingen van
mensen die anoniem wilden blijven,
maar toch hun hart wilden luchten.
De meldingen hadden betrekking op
een horecaondernemer die het niet
zo nauw neemt en een veebedrijf
dat in het buitengebied van
Sevenum kennelijk asbest verwijdert
van oude stallen. Op zich prima die
asbestsanering, echter, er was sterke
twijfel aan de werkwijze.

Dat, als deze meldingen juist zijn,
men deze niet meldt heeft twee
gevolgen. Het eerste is dat overtreders onevenredig vaak gewoon hun
gang gaan, een gevolg van jarenlang
slap handhavingsbeleid. Het tweede
gevolg is dat de werkers en de omgeving aan asbest worden blootgesteld
met alle ziekmakende risico’s van
dien. Zonder een precieze plaats en
bewijsmateriaal (foto’s en eventueel
film) en een eventueel anonieme

melding bij de gemeente kan de
gemeente ook niet meer dan de
saneringsmeldingen nalopen en zien
waar iets gebeurd kan zijn. Controle
op asbestsanering is een prioriteit. De
gemeente roept burgers altijd op om
bijvoorbeeld parkeerovertreders zelf
aan te spreken en ook met buurtgenoten die in het dorp wonen en veel te
hard rijden, in gesprek te gaan. Dat
kan ook, als er een juiste sfeer in de
gemeente is waarbij het college ook
zelf ondernemers duidelijk aanspreekt
en aan afspraken houdt.
Waar echter zo zichtbaar is dat de
gemeente daarin vaak tekort schiet,
is nu de sfeer ontstaan dat men bang

wordt om te melden. Daarvoor is het
college dan ook verantwoordelijk
en is hierbij de oproep om daar iets
aan te doen. Neem ook anonieme
meldingen of van niet direct belanghebbenden serieus en neem actie.
Na verloop van tijd kan dan , als
duidelijk is geworden dat regels er
wel degelijk toe doen, de werkwijze
weer genormaliseerd worden en
kunnen mensen elkaar makkelijker
openlijk en via de gemeente aanspreken op vergunningvoorwaarden
en geldende regels.
Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

met
Totale magazijn Problemen
uw kunstgebit?
leegverkoop
reparatie
(op afspraak, klaar terwijl u wacht)

Hoge kortingen
Ook flanellen en
hoeslakens

opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

*

Tandprotheticus P.C. van Kuijk
en P. Kool in samenwerking met

r
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Graag tot ziens bij:

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

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

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

Ik ben lid geworden van
een nieuwe club. Zonder dat
ik in het de gaten had en
zonder dat ik een lidmaatschap heb genomen. En het
leuke is: het is een club waar
iedereen lid van kan worden.
Jong of oud, groot of klein,
man of vrouw: bij deze club
kan ieder die wil zich aansluiten. Je hoeft er ook geen
contributie voor te betalen.
Er zijn wel enkele voorwaarden. Het is belangrijk dat je
graag wandelt en het allerbelangrijkste: je moet in het
bezit zijn van een reflecterende band voor om je arm.
Als je die hebt, ben je automatisch lid van de reflecterende
armbandenclub. Daar kwam ik
vorige week achter.
Regelmatig maak ik ’s avonds
na het eten een wandeling
door het dorp. Even uitwaaien
en mijn hoofd leegmaken.
Ik ben niet de enige.
Onderweg passeer ik vaak
meerdere mensen, al dan niet
in groepjes wandelend.
Velen dragen een reflecterend
hesje. Verstandig, maar zelf
voel ik me daarin net een
wegwerker, zeker omdat die
hesjes blijkbaar alleen in maat
xl te verkrijgen zijn. Het is
echter wel beter wanneer je
ervoor zorgt dat je zichtbaar
bent in het donker. Dus besloot
ik onlangs ook eens zo’n
reflecterende band om mijn
bovenarm te doen. Tijdens het
wandelen viel het me op dat
meerdere mensen hun armen
hadden versierd met een
opvallende band in opvallend
geel, groen of oranje. Ik zag er
zelfs sommige met lampjes.
En dat schept een band,
merkte ik. Een goedkeurend
knikje, een vriendelijk goedendag en dat allemaal door
zo’n plastic knaloranje ring.
Ik hoorde er helemaal bij.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Trots op de mantelzorgers
Vanuit mijn persoonlijke situatie weet ik hoe mooi het zorgen voor je
eigen naasten is. Maar ik heb ook gemerkt dat de fysieke en lichamelijke
belasting hoog kan zijn. Veel mensen zetten zich dagelijks als mantelzorger belangeloos in voor hun familie, vrienden of buren. Dat vind ik
fantastisch. Mantelzorgers zijn buitengewoon waardevol voor onze
samenleving; ze kunnen echt niet gemist worden.
Door er voor de mantelzorgers te
zijn, ze goed te ondersteunen en
naar hen te luisteren, kunnen we
overbelasting voorkomen. Er kan
echter een moment komen dat het

toch niet meer lukt met hulp uit de
omgeving. Dan moet de mantelzorger
of de huisarts altijd aanspraak kunnen
maken op ondersteuning vanuit onze
gemeente. Zodat je als zorgbehoeftige

altijd bent verzekerd van goede
zorg.
Horst aan de Maas moet daarom
voortdurend aandacht hebben voor de
mantelzorgers en deze mensen als
zéér waardevol zien. Als er vragen zijn
over de zorg, behoefte is aan een
luisterend oor of hulp nodig is bij het
indienen van een aanvraag, moet de
gemeentelijke ondersteuner altijd
klaarstaan. Niet alleen voor mantelzorgers, overigens. Maar ook voor

hulp bij onderwijs, jeugdhulp, werk of
wonen.
Mantelzorgers verdienen ook een
compliment: de VVD Horst aan de
Maas vindt een mantelzorgpas waarmee je bonnen of korting krijgt bij de
lokale ondernemers een passende
waardering. Wij moeten trots zijn op
onze mantelzorgers.
Gewoon. Doen.
Imke Emons,
VVD Horst aan de Maas

Raadslid: geen recht maar een voorrecht
Er zijn landen in de wereld waar mensen vechten voor hun stemrecht,
om een klein beetje invloed te hebben op hun leefomgeving en –
omstandigheden.
Wij realiseren ons vaak veel te
weinig, hoe fantastisch we het in
Nederland eigenlijk hebben.
Het doet me dan ook pijn de berichten in de krant te lezen over geruzie
tussen raadsfracties in gemeenteraden, gekonkel om posities. Verwijten

Je maakt keuzes met elkaar en doet
voorstellen hoe we het beschikbare
budget zo goed mogelijk inzetten om
onze inwoners prettig te laten wonen
en werken, of te sporten en ontspandie niet over de inhoud gaan maar
nen.
over de politieke kleur van de ander.
Als raadslid voor het CDA ben ik
Raadslid zijn is geen recht, maar een
voorrecht. In Horst aan de Maas ben je mij bewust van die verantwoordelijkals raadslid, één van de 27 mensen die heid. Als mijn voorstel geen meerderheid haalt, dan ga ik niet de ander
alle ruim 42.000 inwoners van onze
verwijten lopen maken, maar kijk
gemeente vertegenwoordigen.

ik naar mezelf. Is het plan niet goed
genoeg? Zijn er wellicht betere oplossingen? Heb ik wel voldoende gedaan
om de ander te overtuigen?
Als raadslid draag je ook verantwoording af aan je achterban. Zeg wat
je doet, doe wat je zegt. Niet alleen
vlak voor de verkiezingen, maar continu.
Henk Weijs,
CDA Horst aan de Maas

Huisvesting arbeidsmigranten
De laatste tijd is er weer discussie over de huisvesting van arbeidsmigranten. De SP vindt het belangrijk goed onderscheid te maken tussen
arbeidsmigranten die hier tijdelijk, bijvoorbeeld enkele maanden, willen
verblijven en arbeidsmigranten die zich hier blijvend willen vestigen.
Voor de eerste groep is het niet
verstandig deze te huisvesten op het
terrein waar ze werken. Voor de
huisvesting van hen die willen
blijven is men blijkbaar veelal
aangewezen op huur- en vooral
sociale huurwoningen. Daar hebben

we er in onze gemeente helaas veel te
weinig van en deze zijn veelal ook nog
eens geconcentreerd in bepaalde
wijken en delen van dorpen.
Naast huisvesting is echter ook
integratie in de samenleving heel erg
belangrijk. We hebben de laatste jaren

Crist Coppens
Alleen dinsdag 16 januari 2018

Gehakt half-om-half
Hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

TE KOOP

LANDBOUWGROND
4,50 HA Kleefsedijk Sevenum
Prijs op aanvraag
Voor taxaties, advies en bemiddeling.

Vestjens Grondzaken BV, tel. 077 - 307 28 18

voldoende voorbeelden gezien van
hoe integratie van bevolkingsgroepen
niet is gelukt. Daar moeten we van
leren. Daarom zal het motto bij huisvesting van arbeidsmigranten zijn:
spreiden. Dus we gaan deze mensen
niet bij elkaar huisvesten in één straat
of enkele straten, maar verspreiden
over wijken/dorpen. Het maatschappelijk belang van een goede spreiding
is daarbij belangrijker dan het economische belang van woningcorporaties

die hun woningen zo snel mogelijk vol
wil hebben. Verder kan het natuurlijk
niet zo zijn dat arbeidsmigranten als
woonurgenten worden gezien. Iemand
die zich nu aanmeldt bij een woningcorporatie moet lang wachten op een
woning. Arbeidsmigranten als woonurgenten beschouwen zal het integratieen acceptatieproces van deze groep
niet bevorderen.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR
SPECIALE AANBIEDING

MENU: 2 personen voor € 16,00
GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Bekijk al onze meubels in de webshop!
Witte meubels - eiken boomstamtafels
maatwerk - kussens – tuinmeubels.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Yogacentrum L’Espoir.
Kennis maken met yoga? Nu 5 lessen
voor € 35! 077 851 50 08
of yogavooriedereen@ziggo.nl.
Www.yogacentrumlespoir.nl in Horst.

± 10 verschillende gerechten € 11,50 p.p.

(vanaf 6 personen onbeperkt lekker eten, inclusief voor- en nagerecht)

Poetshulp gezocht 1 x per 2 weken,
3 uur. Donderdag- of vrijdagochtend in
America. 06 11 73 24 37.

Openingstijden:
Maandag, woensdag en donderdag 16.00 - 21.00 uur
Vrijdag en zondag 16.00 - 22.00 uur | Dinsdag gesloten

Te koop opstafauteuil met elektrische
bediening, cognackleur, zeer mooi.
Prijs 200 euro. Tel.: 077 398 60 98.

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

www.bijconstance.123website.nl
Beauty, pedicure en voetreflex. Meer
weten: ik sta u graag te woord.
Gevonden toilettasje met inhoud op
oudejaarsavond op het fietspad van de
Lindweg. Tel. 06 15 15 07 48.
Huurwoning gevraagd. Echtpaar
47 jr. woonachtig in Grubbenvorst
zoekt huurwoning in Horst - centrum
en omgeving. Reactie: 06 51 60 80 01.
Woninginrichting aan huis.
Uw adres voor trap bekleden met
tapijt, vloeren en raambekleding.
Zie onze website voor actie’s:
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
06 16 37 45 14.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Houd Horst aan de Maas leefbaar
Beste lezer, mijn naam is Stan Spreeuwenberg. Graag zet ik me in
voor zorg met aandacht, goed onderwijs, leefbaarheid en een beter
milieu. Deze onderwerpen komen sterk terug in de visie van
D66+Groenlinks, wat mij uitdaagt me hiervoor in te zetten. In dit stukje
ga ik in op betaalbaar wonen, waarbij ik onze visie toelicht aan de hand
van mijn situatie.
Vanaf 2011 sta ik met mijn
vriendin ingeschreven als woningzoekende binnen Horst aan de Maas
voor een betaalbare huurwoning,
gezien onze nul-urenarbeidscontracten. Het heeft vijf jaar geduurd om
als derde te eindigen en zodoende

een woning in Swolgen te kunnen
verwezenlijken. In Horst eindigden we
na vijf jaar inschrijfduur als achtste of
lager, omdat er soms wel 200 of meer
belangstellenden waren. In de andere
dorpen binnen Horst aan de Maas is
ook een enorm tekort aan betaalbare

woningen. Momenteel zijn er bijvoorbeeld 179 belangstellenden voor een
betaalbare woning in Melderslo, 118 in
Horst en 98 in Sevenum.
Daarom waardeer ik onder andere
de realisatie van ’t Bakenshof in Horst,
waar betaalbare woningen gerealiseerd zijn. Er is nog steeds werk aan
de winkel. Daarom zet D66+Groenlinks
zich in om meer betaalbare woningen beschikbaar te krijgen, in het
bijzonder voor jongeren, ouderen,
alleenstaanden en mensen met een
kleiner budget. We willen ontwikke-

laars en woningbouwverenigingen
aansporen deze kansen te realiseren
en de gemeente het verhuren van
kamers en splitsen van bestaande
koop- en huurwoningen te stimuleren Ook moedigen we zelfvoorzienende ‘tiny houses’ aan en het creëren
van extra woningen in grote boerderijen en complexen. De realisatie van
woningen blijft zo financieel haalbaar.
Houd Horst aan de Maas leefbaar.
Stan Spreeuwenberg
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Hoog water en de oude Maasarm
Op dit moment staat het water in de Maas weer hoog en kunnen we
goed zien waar de maatregelen zoals reactivering van de Oude Maasarm,
het tracé en de werkzaamheden tussen Ooijen en Wanssum voor bedoeld
zijn. Verstandig ruimte geven aan de Maas.
Als lid van de raadscommissie
ruimte voor de PvdA las ik in de
plannen dat in Wanssum een brug
met doorgang van 30 meter zou
worden gerealiseerd om het water
uit de Oude Maasarm door te laten

stromen naar de Maas. Nodig om
opstuwing te voorkomen.
En aan het Moleneind in
Meerlo zou ook een doorgang van
30 meter voor de provinciale weg
komen, die hier door het dal van de

Molenbeek gaat. In de meest recente
plannen lijkt echter alleen de brug
van slechts 6 meter doorgang te
worden gehandhaafd.
Als daar dezelfde hoeveelheid
water doorheen moet als verderop
in Wanssum, zal het water opstuwen, de N554 overspoelen en daarbij
negen woningen van de kern Meerlo
steeds tijdelijk afsnijden. Dat kan niet
de bedoeling zijn, lijkt me. We zoeken

actief de mensen op die gedupeerd
zouden kunnen worden en maken
ons er in raad en commissie sterk
voor dat we inderdaad verstandig
ruimte geven aan de maas en aan de
mensen. Mochten jullie hierover met
ons in gesprek willen? Neem gerust
contact met ons op.
Jan van Dijk,
PvdA Horst aan de Maas

Spaar nu bij JUMBO PHICOOP voor HOGE KORTINGEN*
bij Poels Wonen en Slapen en Tweewielerspecialist Theo Lommen
actieperiode: 13 december 2017 t/m 6 februari 2018 - *actievoorwaarden zijn op te vragen bij Jumbo Phicoop

Jumbo Phicoop | Horsterweg 64, 5975 NB Sevenum
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Lijsttrekkersinterview – Bram Hendrix

‘Essentie gaat uit van argumenten
en niet van sentimenten’
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen interviewt HALLO Horst aan de Maas de lijsttrekkers van de
zes politieke partijen in Horst aan de Maas. Waar gaan zij zich de komende jaren sterk voor maken, wat zijn hun
ambities en wat hopen zij te bereiken? In deze aflevering Bram Hendrix, lijsttrekker van Essentie.

tijd. Ik vind het raadswerk nog steeds
waardevol en erg leuk om te doen,
leer er veel van. Vooral het lokale
aspect van dit werk spreekt me aan.
Ik heb dan ook niet de ambitie om
naar Den Haag te gaan. Ik vind het fijn
om iets bij te kunnen dragen aan mijn
eigen omgeving. Daar krijg ik energie
van.” Je mag hem dan ook gewoon
op straat aanspreken, verzekert hij.
“Ik wil juist graag uitleggen waar we
voor staan en waarom we bepaalde
keuzes maken. Als gemeenteraad
geven we het College van B&W kaders
mee en we hebben een controlerende
rol. Dat is een verantwoordelijke taak.”

Niet naar
Den Haag

“Dit zijn mijn vierde
gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben

nu twaalf jaar gemeenteraadslid en
ben vijftien jaar actief in de politiek”,

vertelt Sevenummer Bram Hendrix.
“Dat voelt helemaal niet als een lange

Hendrix startte zijn politieke carrière bij de Sevenumse partij Sevenum
2000. Vanaf 2010 is hij fractievoorzitter van Essentie, in 2014 werd hij
als lijsttrekker gekozen. Essentie is
een lokale partij die werd opgericht
in 2009, toen de gemeenten Horst
aan de Maas, Sevenum en MeerloWanssum aan de vooravond van een
fusie stonden. Het feit dat de partij
lokaal is en dus geen rekening hoeft
te houden met een landelijke lijn,
geeft veel vrijheden, zegt Hendrix.
“Inhoudelijke vrijheid, maar we kunnen bijvoorbeeld ook zelf bepalen
wanneer we met onze kieslijst en verkiezingsprogramma komen.” Ten tijde
van het interview is de kieslijst dan
ook nog niet bekend. Veel wil hij er
nog niet over kwijt: “Maar het is een
goede mix tussen leden die nog een

periode door willen en nieuwe namen.
Dat is belangrijk.”

Iedereen gaat
voor winst
Essentie heeft momenteel zes
zetels in de gemeenteraad. Aan voorspellingen wat dit aantal na de verkiezingen is, doet Hendrix niet. “Iedereen
gaat natuurlijk voor winst. De afgelopen acht jaar hebben we onze stempel kunnen drukken op Horst aan
de Maas. Ons doel is goede ideeën
te ontwikkelen en die tot uitvoer te
brengen. We kijken daarbij niet naar
de korte termijn. We houden altijd in
ons achterhoofd wat onze besluiten
over twintig jaar kunnen betekenen.
Essentie gaat uit van argumenten en
niet van sentimenten. We kunnen
’t Gasthoês in Horst wel heel mooi
gaan verbouwen, maar wat als er
vervolgens geen activiteit komt in het
gebouw? We zijn voor toekomstgerichte investeringen. Elke partij wil dat
het prettig wonen, werken en leven
is in Horst aan de Maas. Dat zijn ook
onze basistaken.” Bij de vorige verkiezingen kreeg Essentie 3.722 stemmen. “Wat ik hoop is dat mensen hun
stem weer aan ons geven. Dat mensen zeggen: ‘Ik heb de vorige keer op
de juiste partij gestemd.’ Of ik bang
ben dat we stemmen gaan verliezen
aan de VVD? Nee, de gemeenteraad
heeft behoefte aan goede partijen en
goede raadsleden. We hebben ons
best gedaan de afgelopen periode en
staan nog steeds achter de dingen die
we hebben gedaan.”

Zoek je een uitdaging bij een jonge, dynamische en groeiende organisatie?
Ga dan bij ons aan de slag want wij zijn op zoek naar een:

dameskleding | schoenen | tassen

Allround

De functie

De Allround Service-Onderhoudsmonteur zorgt
voor een correcte en klantgerichte aflevering
van een project middels het opstarten van de
gemonteerde systemen. Samen met de klant
bespreek je de laatste details en analyseer je
eventuele tekortkomingen en storingen tijdens
de inbedrijfname. Daarbij communiceer je
klantgericht, servicegericht en oplossingsgericht.
Daarnaast draag je zorg voor periodieke
onderhoudswerkzaamheden en zorg je voor het
oplossen van storingen. Tijdens de contacten met
de klant staat kwaliteit en continu verbeteren
centraal. Je bent ook goed in staat om kennis over
te dragen middels het trainen van onze klanten
zodat zij onze prachtige producten optimaal
kunnen laten renderen. Uiteraard is ook interne

kennisoverdracht met je collega’s van belang.
Na een inwerkperiode werk je het merendeel
zelfstandig maar ook in teamverband.
Bij gebleken geschiktheid, passie en de juiste inzet
zal deze vacature leiden tot een vast dienstverband,
met een zeer goede passende beloning.

De kandidaat

De ideale kandidaat heeft een technische
MBO opleiding, ervaring in de elektrotechniek en
kennis van pompsystemen.
Je bent een teamplayer, accuraat, met drive en
daarnaast heb je passie voor het vakgebied waar
je werkzaam in bent. Je bent in het bezit van
goede communicatieve vaardigheden, analytisch
vermogen en een resultaatgerichte, continu
verbeterende instelling.

Interesse? Neem contact met op met Jos Vervoort of Dirk Brouns 077-4657360
of email: info@inno-plus.nl

www.inno-plus.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

SERVICE / ONDERHOUDSMONTEUR
Vanaf vrijdag 12 januari

1 artikel
2 artikelen
3 artikelen

50%
60%
70%
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Zaterdag 10 februari 2018

Plakken verkiezingsposters
In aanloop naar de verkiezingen voor de

21 maart 2018. De maximale grootte van het

leden van de Gemeenteraad van Horst aan

posterformaat is:

de Maas geeft de gemeente gelegenheid om

A1 formaat staand 84,1 x 59,4 cm (HxB).

uw verkiezingsposters te plakken op een
zogenaamde ‘plakdag’.

Maakt u de keuze om met een groter formaat
poster te werken, dan loopt u kans dat

Op zaterdag 10 februari 2018 van 10.00

andere partijen over uw poster gaan plakken.

tot 12.00 uur kunnen politieke partijen

Onze collega's van de buitendienst plaatsen in

daarvoor terecht op de gemeenteloods/

week 7 de beplakte borden op de vastgestelde

brandweerkazerne op de Luttelseweg 20,

locaties.

5975 VW te Sevenum.
Kijk ook op onze website
Voor zover bekend zullen er minimaal

www.horstaandemaas.nl verkiezingen

6 partijen deelnemen aan de verkiezingen van

gemeenteraad 2018

Dankbaar vrijwilligerswerk!

Bent u dé vrijwilliger
die wij zoeken?
Wilt u graag iets voor iemand met een hoge leeftijd of met een chronische ziekte
of beperking betekenen? Bent u minimaal 1x per 2 weken 2 uur beschikbaar?
Overweeg dan eens om vrijwilliger te worden bij de Vrijwilligerszorg Horst aan de Maas.
De Vrijwilligerszorg Horst aan de Maas

nakomt en dat u zich kunt verplaatsen in

biedt hulp aan kwetsbare burgers in een

een ander.

thuissituatie door het inzetten van een vaste
vrijwilliger. De hulp kan onder meer bestaan

Meer informatie?

uit een wandeling maken, een spelletje,

Spreekt dit vrijwilligerswerk u aan en wilt u

een goed gesprek of het bieden van een

meer informatie eventueel in een persoonlijk

luisterend oor.

gesprek, neem dan contact op met
Ria Bouten, coördinator

Er zijn geen specifieke eisen gesteld aan

Vrijwilligerszorg Horst aan de Maas,

leeftijd, opleidingsniveau of ervaring.

06-52669570,

Belangrijker is dat u discreet bent, afspraken

riabouten@proteion.nl
Waarnemend burgemeester Ina Leppink - Schouten mocht twee keer aantreden om een 60 jarig

Kerstboom naast tuinafvalkorf

huwelijkspaar te feliciteren. In Broekhuizen overhandigde zij het paar Reintjes - Rutten en in Horst
het paar van Issum - van Helden namens de gemeente Horst aan de Maas een boeket bloemen.

Na de feestdagen kunt u uw kerstboom naast de
tuinafvalkorf leggen. De plastic pot hoort er niet

Bekendmakingen

bij. Dit is plastic verpakkingsafval en mag in de
PMD-container.
U kunt de kerstboom ook ‘s zaterdags tussen
12.00 en 16.00 uur gratis inleveren bij de

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

gemeentewerf, Americaanseweg 43 in Horst.

worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

Bedankt voor uw medewerking!

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

Kronenberg

Meterik

Kanaalweg 14

Schorfvenweg 3

Americaanseweg 106

Americaanseweg 64

Word vrijwilliger!

HORST AAN DE MAAS

www.brandweer.nl/limburg-noord

Horst

Meerweg, t.h.v. de Torrekoel

Venloseweg 102

Sevenum
De Krouwel, kavel 20

Bemmelstraat 22

Lottum

Albert Schweitzerstraat 21

Kraaienhoflaan 2

Songertweg ongenummerd

Dorperdijk Klaver ab
Vertrokken naar onbekende

Melderslo
Heuvelweg 9
Beemdweg 4

bestemming
Van Douverenstraat 5
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11 vragen aan prins Roel II

‘We gaan een supergave tijd
tegemoet’
Wie ben je?
Ik ben Roel Brauer, 41 jaar oud, getrouwd met Cindy
en we hebben vier kinderen: Luuk (12), Stijn (11),
Tess (10) en Sepp (7). De kinderen vinden het erg
gaaf dat hun papa prins is geworden. Ik ben jeugdleider en trainer bij SVEB/Sporting ST JO13-1, zaalvoetbal (bijna) iedere donderdagavond
en als de planning het toelaat,
ga ik op zondag nog met Stijn
mountainbiken.
Waar werk je?
Ik heb HTS
Werktuigbouwkunde
(product- en machineontwerp) gestudeerd en werk sinds
december 2016 bij
Marel Poultry in
Boxmeer als Senior
Design Engineer.
Hier houd ik me bezig
met de ontwikkeling
van interne logistieke systemen die nodig zijn bij de
verwerking van vleeskuikens.
Mijn baas vond het mooi om te horen
dat ik verkozen ben tot prins zolang ik maar
niet teveel vrije dagen opneem.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Ik had niet verwacht dat ik gevraagd zou worden
hoewel ik een aantal jaar geleden tijdens carnaval
wel kenbaar heb gemaakt een keer voorop in de
polonaise te willen lopen. Mijn gezin en ik vieren
elk jaar carnaval. Wij ervaren carnaval als een gezellige tijd waar plezier en vertier voorop staan. Dit in
combinatie met het prins zijn maakt het plaatje
deze keer compleet.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Zoals gezegd was de benoeming niet direct verwacht, maar wel supergaaf. Het ‘ja’-woord was er
dan ook zo uit en dus konden mijn vrouw (prinses
Cindy) en ik in het geheim beginnen met de voorbereidingen. Ook onze kinderen zijn erg enthousiast
en actief bij de jeugdcarnaval. Met mijn adjudanten
Herman en Jos weet ik zeker dat we een supergave
tijd tegemoet gaan.
Wat betekent carnaval voor je?
Een drukke periode waarin ik veel plezier zal beleven, veel zal dansen en hossen, gek mag doen en
met familie en vrienden een lekkere pot bier zal
drinken.

PRINS ROEL II GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

C.V. De Blauwpoët Broekhuizenvorst

Mienen droëm
kumt uut, ik goij
veurop en we gaon
duchtig knalle. We gaon
t de
iederen daag dur totdaa
heb ik
letste umvalle. Vol trots
me
dees ambt aanvaard, sa
mit
mit mien adjudanten en
jullie wurd dees klus
geklaard!

Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Elke dag moet een feest worden, samen met mijn
prinses, kinderen, adjudanten en de raad in de polonaise! We hebben ondertussen het BCL-treffen al
gehad en staan er verder buutavonden en prinsenrecepties op de agenda.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Een supervette en onvergetelijke carnaval! Veel lol
trappen, maar verlies daarbij het respect voor en
naar anderen niet uit het oog. Samen maken we er
wederom een te gekke carnaval van!
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Het BCL-treffen was een groot feest. Geweldig genoten heb ik daar! Nu kijk ik uit naar het feesten in
eigen dorp en ik heb me laten vertellen dat de prinsenreceptie ieder jaar één groot feest is, ik ga het
meemaken!
Wat staat er daags na Aswoensdag op je

We feliciteren prins
Roel II en zijn adjudanten
Herman en Jos
en wensen ze een
geweldig carnavalsseizoen toe!
Broekhuizerweg 4, 5871 AC Broekhuizenvorst
www.aldvors.nl

Van Leendert Transport
Van Leendert Milieuservice

programma?
Net zoals de voorgaande jaren zal ik wel even bij
moeten komen van alle feestelijkheden. Ik heb een
week vrij ingepland zodat ik ook uit kan slapen, alle
indrukken kan verwerken en daarmee de week erop
weer fris aan het werk kan.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Heel simpel: niet over hebben, dan kun je je mond
ook niet voorbij praten. En pas als de kinderen
op bed liggen carnavalszaken bespreken. Aan de
reacties te horen na mijn uitkomen hebben we mijn
aanstelling goed geheim kunnen houden.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee
willen geven?
Ik ben pas net uitgekomen als prins zodat ik nu
niet al een advies kan geven voor mijn opvolger.
Ik ga eerst eens zelf flink genieten en die opvolger
komt later wel. Maar mocht je gevraagd worden:
ga ervoor!

Wij feliciteren
Prins Roel II
Genenberg 12,
5872 AL Broekhuizen
Tel.: 077 - 398 57 57

www.maasenpeel.nl

Wij feliciteren prins Roel II en zijn adjudanten!
Beerendonckerweg 1a
5871 CM Broekhuizenvorst
T: 077 - 463 17 01
E: info@thijssen-bv.nl

Wij feliciteren prins Roel II
Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst 077-320 9700
info@vanleendertbv.nl www.vanleendertbv.nl
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Leon Thijssen prins CV De Krey
Leon Thijssen kwam op zondag 7 januari uit als prins Leon III, de 61e prins van carnavalsvereniging
De Krey in Broekhuizen. Tijdens zijn regeerperiode wordt hij bijgestaan door prinses Maddy en adjudant
Jack Janssen.
Prins Leon III is 49 jaar en heeft
samen met zijn vrouw Maddy twee
zonen Nick en Luc. Leon werkt als
conciërge op het Dendron College in
Horst. Adjudant Jack Janssen is
getrouwd met Henny en heeft twee
kinderen, Luc en Lucienne. Hij is
werkzaam bij Bart Faassen boomkwekerij in Tegelen. Prins Leon III en
zijn adjudant Jack zijn beiden lid van
Fanfare St Nicolaas en Joekskapel
Gister ging ut Beater.
Verder gooien ze in de zomermaanden graag een dobbertje in het
water. Het motto van Prins Leon III
voor komende carnaval in
Broekhuizen is: Mit veul Tam Tam en
unne goije pot beer, make weej dit
jaor in het Kreyenes veul plezeer.
Prins Leon III, prinses Maddy en
adjudant Jack houden op zondag
28 januari een receptie vanaf
14.11 uur in ‘t Kreyenest,
Brouwershuis in Broekhuizen.

verenigingen 19
Wij zijn op zoek naar:

Zelfstandige monteur
Installatietechniek
Wij vragen:
• ervaring met de w-installatietechniek
• bezit van rijbewijs B (evt. met E)

• zelfstandig en proactieve instelling
• flexibel en geen 9 tot 5 mentaliteit

Wij bieden zeer afwisselende werkzaamheden in een groeiend bedrijf in
Hegelsom. Solliciteren kan via info@tonvanrens.nl of bel voor informatie
met 06 11 39 29 82.

dealer

W- installaties
Heijnenstraat 36, 5963 NL Hegelsom
Tel. 06 11 39 29 82 info@tonvanrens.nl

www.tonvanrens.nl

(Foto: ANGY PhotoDesign)

Aanmelden chauffeurs Truckrun
Stichting Truckrun Horst organiseert dit jaar voor de negentiende keer de Truckrun.
Vrachtwagenchauffeurs kunnen zich op zaterdag 20 januari aanmelden om mee te rijden in de stoet.
De Truckrun is een tocht voor
mensen met een beperking.
Zij maken met de vrachtwagenchauffeurs een toertocht van zo’n
50 tot 60 kilometer lang door Horst
aan de Maas. Jaarlijks doen er zo’n

driehonderd deelnemers aan de rit.
Dit jaar vindt de Truckrun plaats op
zondag 8 april. Chauffeurs die mee
willen doen aan de tocht kunnen zich
op zaterdag 20 januari vanaf 08.00
uur inschrijven via www.truckrun.nl

Er kunnen maximaal 275 vrachtauto’s meerijden. Daarnaast geldt
per bedrijf een maximum van vier
auto’s. Kijk voor meer informatie op
www.truckrun.nl of mail naar
chauffeurs@truckrun.nl

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
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!
Parttime technisch medewerker melkveehouderij
Vac.nr. P019969

Je verricht onderhoud en klusjes rondom het bedrijf. Ook verricht je
tractorwerk en ondersteun je bij klauwbekappen en het omzetten van
de koeien. Je hebt affiniteit met de melkveehouderij.

Gewasverzorger veredeling – Vac.nr. P019893

Je gaat oogsten, aanplanten, gewassen kruisen, de oogst keuren en
schoonmaken en gewassen verzorgen. Ook voer je onderhoud uit en
stuur je collega’s aan. Je hebt een diploma en ervaring in de tuinbouw.

Teeltmedewerker tomatenkwekerij – Vac.nr. P019653

Je voert alle voorkomende gewaswerkzaamheden uit: indraaien, blad
breken en laten zakken. Je bent hierbij alert op ziektes en plagen. Bij dit
bedrijf zijn er mogelijkheden om door te groeien!

Teeltmedewerker boomkwekerij – Vac.nr. P019606

Je voert diverse teeltwerkzaamheden uit zoals klimaatregeling, beregening en gewasbescherming. Ook controleer je de gewasgroei en -gezondheid en onderneemt indien nodig actie. Mbo-niveau is een must.

Lotte Alsters nieuwe
jeugdprinses Plaggenhouwers
Bij carnavalsvereniging De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst vond op zondag 7 januari het jeugdprinsenbal plaats. Lotte Alsters kwam uit als jeugdprinses Lotte I. Haar adjudanten zijn Misha
Verhaagh en Renske Benders. Het trio houdt receptie op zaterdag 20 januari bij cafe ’t Stammineke.

Magazijnmedewerker tuincentrum – Vac.nr. P020043

Je verricht allerlei werkzaamheden in het magazijn: o.a. laden en lossen
met een heftruck, kwaliteitscontrole, voorraadbeheer en bestellingen
klaarmaken. Ook sta je klanten te woord. Je bent enthousiast en hebt
ervaring in de functie.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl of
bel ons!

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

20

verenigingen

11
01

11 vragen aan prins Harm I

PRINS HARM I GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

C.S. Klotbultjes Griendtsveen

‘Maak er een knalfeest van’

Wie ben je?
Mijn naam is Harm Blomsma en mijn roepnaam is
Harm. Ik sta bekend als een doodnormale jongen
die niet echt van treuzelen houdt. Ik woon al mijn
hele leven in Nederland namelijk in het vertrouwde
plaatsje Griendtsveen. De buurt, familie en vrienden vinden het heel erg leuk dat ik prins carnaval
ben geworden.
Waar werk je?
Ik werk bij Albron in de horeca en dat doe ik al ruim
zes maanden. Mijn werkgever vindt het leuk dat ik
prins carnaval ben geworden.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Vroeger was ik helemaal geen carnavalsvierder,
maar door de jaren heen ben ik toch wel een beetje
fan geworden. Ik ben fan geworden omdat vrienden van mij bij de Raad van Elf gingen. Dat leek mij
ook wel leuk, dus werd ik een ‘invaller’ en mocht
ik regelmatig mee met de Raad van Elf. Zo ben ik
erachter gekomen hoe gezellig het carnavalsgevoel
is en heb ik ja gezegd toen ze mij vroegen als prins.

Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Het voelt goed om tot prins te worden gekozen. Niet alleen omdat je wordt ondersteund
door twee goede adjudanten Faas Ramaekers en
Tygo Vermeulen maar ook omdat je een feestje kan
bouwen met het hele dorp en alle verenigingen.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval moet gezellig zijn voor iedereen en er
moet er een lekker feestje gemaakt worden.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Mensen om mij heen hebben gezegd: ‘jij bent de
baas van het feestje en jij bepaalt wat en hoe we
het gaan doen’. Dat is natuurlijk niet met alles maar
ik mag wel zelf bepalen hoe en wanneer ik een
polonaise begin.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Maak er een mooi en gezellig feest van wat je niet
zo snel zal vergeten.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Ik kijk heel erg uit naar de Sleuteloverdracht in

Horst. Omdat het daar altijd een heel groot feestje
is en het is er altijd gezellig. Bovendien mogen de
Klotbultjes dit jaar de Sleuteloverdracht organiseren.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Ik denk dat ik vooral ga terug kijken op een mooi
feest met leuke dingen die ik heb kunnen doen.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Mijn ouders wisten natuurlijk al dat ik prins carnaval
zou worden, maar de rest van de familie niet.
Ook wisten mijn vrienden het niet, sommigen hadden wel een vermoeden maar ik heb dat altijd ontkend.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee
willen geven?
Maak er een knalfeest van want carnaval is een
feest dat gezellig moet blijven.

Geen gezeik ,
geen gezeur,
een goeie
carnaval daar
gaan we vur!

Prins

Harm
proficiat!

St. Barbarastraat 35 Griendtsveen
Tel. 0493 - 529 251

www.herbergdemorgenstond.nl
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Hegelsom

Johan I prins Tuutekop
Tijdens het jaarlijkse Prinsenbal
op zaterdag 6 januari is Johan
Geerarts als nieuwe Prins van
C.V. D’n Tuutekop in Hegelsom
gepresenteerd. Sandra Geerarts is
zijn prinses. William Verdellen en
Robbert Mossou maken het kwartet
compleet als adjudanten.
Luuk Janssen is dit jaar de Vorst
van Hegelsom.

Ron Spreeuwenberg
prins ’t Trefpunt
In The Shuffle in Horst werd Ron Spreeuwenberg op vrijdag
5 januari uitgeroepen tot prins van Disco ’t Trefpunt. Aangezien
het een bijzonder carnavalsjaar is vanwege het 3x11-jarig
bestaan, is er dit keer gekozen voor een prins én een adjudant.
Prins Ron gaat daarom samen met zijn adjudant Tjeerd Nelissen
voorop in de polonaise dit jaar.
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Johan Geerarts is een carnavalsliefhebber en -vierder. Samen met
Sandra heeft hij twee zonen, Jon (16)
en Luke (13), en een dochter, Isa (12).
Johan werkt bij Peters Bouw en
Onderhoud. In zijn vrije tijd voetbalt
hij bij de veteranen in Hegelsom.
Sandra is werkzaam bij kinderopvang
Arcen, Lomm en Velden.

Carnavalsverleden
Vorst Luuk woont samen met
zijn vriendin Elke en is werkzaam bij
Martin Cuypers BV. Hij is actief vrijwilliger bij OJC Phoenix en voetbalt hij
bij VV Hegelsom. Zowel Luuk als Elke
hebben een carnavalsverleden bij
D’n Tuutekop: zij waren afgelopen
carnavalsseizoen het boerenbruidspaar.

€ 18.9
5
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tensoe
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Groenewoudstraat 1 Horst · 077-3980003
www.beejmooren.nl ·
/beejmooren

Fresh Valley is een glastuinbouwbedrijf met
2 productiebedrijven in Uden (NB) en in
Maasbree (L). Op ons bedrijf in Maasbree
wordt alles verpakt.
Wij telen hier kleine superzoete tros-cherrytomaatjes die we onder eigen merk: L’Amuse
leveren aan onze klanten in Nederland en
hoofdzakelijk Duitsland. Doordat alle kassen
zijn voorzien van assimilatiebelichting,

kunnen we onze klanten jaarrond voorzien
van onze lekkere tomaatjes.
In onze verpakkingsafdeling worden dagelijks de bestellingen in orde gemaakt voor
transport naar onze klanten: retail / foodservice/ veiling ZON/ speciaalzaken. Op onze
3 verpakkingslijnen (flowpack) maken we met
20 tot 35 mensen elke dag onze tomaatjes
winkelklaar voor veelal vaste klanten.

Voor het (mede)aansturen van dit proces zijn wij op zoek naar een:

(Meewerkend-) Voorman
verpakkingsafdeling tomaten (m/v)
D O K C I N E M A L A AT J E 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. E N D AT 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 !

Dit mag een leergierig minder ervaren iemand zijn die graag wil leren, en/of iemand met
meer ervaring. Je bent (mede) verantwoordelijk voor het gehele proces van ontvangen van
bestellingen per mail of telefoon, het plannen/verpakken/ klaarmaken van de bestellingen tot
het afleveren. Ook de voorraad-registratie hoort daarbij. Bewaking van de kwaliteit van de
tomaatjes behoort ook tot jouw taak.

Voor het aansturen/ instellen van de 3 verpakkingslijnen en etiketteermachines zijn we ook nog
op zoek naar een:
RESERVEREN: 077 – 310 1064 / W W W.DOK6.EU
DOK6 / R A ADHUISPLEIN 6 / 5981 AT PANNINGEN

TYPELES IN HORST!
Jouw tekst razendsnel op het scherm?
12 lessen (startdatum maandag 22-01-2018)
Online typeprogramma
Introductieprijs: € 125,JETTY ALARDS CREATIEF SCHRIJVEN
JETTYALARDS@GMAIL.COM | 06 30 44 94 47

Machine-operator (m/v)

Als machine-operator stel je de machines in per verpakking als we van product wisselen.
Etiketten worden gewisseld en je maakt nieuwe aan. Klein onderhoud hoort daar ook bij.
Je zorgt ervoor dat alles optimaal draait. Ervaring is een pré, maar het is eventueel allemaal bij
ons in het bedrijf te leren! Belangrijkste is dat je geen 9 tot 5 mentaliteit hebt, en met een fijne
groep mensen met elkaar de klus iedere dag weer klaart!
Interesse in een van deze leuke uitdagingen?
Stuur dan je CV naar administratie@fresh-valley.nl
We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Fresh Valley bv Zonneveld 11, 5993 SG Maasbree

www.fresh-valley.nl
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Nieuw boerenbruidspaar De Vöskes
Naast de prins, werd op zaterdag 6 januari ook een nieuw boerenbruidspaar bekendgemaakt bij carnavalsvereniging De Vöskes in Meerlo. Ton en Charlotte Smolders werden gepresenteerd als boerenbruidspaar.

Boerenbruidspaar Horst
Getuigen zijn Ronald en
Bianca Verberne. Ton en Charlotte
verloven zich op carnavalsmaandag

12 februari in café Oud Meerlo.
Op carnavalsdinsdag 13 februari
worden ze in het onecht verbonden op

het pleintje bij het oud-gemeentehuis.
Daarna is in zaal ’t Brugeind de
bruiloft. (Foto: FotoHuis Venray)

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.

verstand van tuin & dier
verstand van tuin & dier

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

verstand van tuin & dier

verstand van tuin & dier

verstand van tuin & dier

Meijelseweg 3 • •5985
Beringe
phoven@gmail.com
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reneNH
22 37 12 88
• 06
ge 223
Meijelseweg 3 • Berin06
712 88 • renevanophoven@gmail.com
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Grad van Herman en Door (Bas Derix) en Charlotte van Vleuten
(Lovely Brinkhaus) vormen dit jaar het boerenbuidspaar van D’n
Dreumel in Horst. Zij werden zaterdag 6 januari tijdens het verlovingsbal in het clubgebouw van Hockeyclub Horst gepresenteerd.
De boerenbruiloft wordt dit jaar georganiseerd door Hockeyclub
Horst.
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Jeugdprinsenpaar
Lottum
Joep van Deelen en Joyce Biermans zijn het nieuwe jeugdprinsenpaar
van De Peg in Lottum. Dat werd op zaterdag 6 januari bekendgemaakt.

Hay Dings nieuwe prins
De Plaggenhouwers
Zij gaan als Joep II en Joyce II
samen met prins Niek III de
Lottumse Pegge en Pegginne dit jaar
voor met carnaval met als hoogtepunt
de Lottumse Gekke Maandag op

5 februari. Op vrijdag 19 januari is
er een receptie voor het jeugdprinsenpaar. Deze vindt van 19.11 tot
20.30 uur plaats in soos Canix in
Lottum.

Orde van Verdienste
d’n Turftreier
voor Ton Derix
Carnavalsvereniging De Turftreiers uit America heeft de Orde van
Verdienste dit jaar uitgereikt aan Ton Derix. Dit vanwege zijn inzet voor de
Americaanse gemeenschap.

De nieuwe prins van GMV De Plaggenhouwers in Grubbenvorst werd zaterdag 6 januari bekendgemaakt: prins Hay VI. Hij regeert deze carnaval samen met zijn adjudanten Tom Hesen en Barry
Peuten over Grubbenvorst. Hay is werkzaam als accountmanager bij Seacon Logistic en is net als zijn
adjudanten actief volleyballer bij Aspargos. De receptie wordt op zondag 21 januari gehouden in
café De Vonkel vanaf 14.11 uur.

CNC Quality Products Sp.z.o.o. verzorgt het transport van
champignonsubstraat afkomstig van de productiebedrĳven
van CNC Grondstoﬀen BV. De bestemmingen zĳn: Frankrĳk,
Italië, Polen en Engeland. Het bedrĳf beschikt over een
30-tal walkingfloor opleggercombinaties.

In verband met uitbreiding zĳn wĳ voor de vestiging Milsbeek op zoek naar een:

TRANSPORTPLANNER (m/v)
DYSPOZYTOR LOGISTIK (m/k)
Je zorgt ervoor dat de dagelĳkse
operationele werkzaamheden van
de opleggers goed verlopen. Het
betreft een functie waarbĳ veel
wordt gewerkt met programma’s
zoals Excel en Word. Je hebt
veel contact, in zowel de Poolse
als de Nederlandse taal, met
de chauﬀeurs en met diverse
opdrachtgevers voor het zoeken
en inplannen van retourvrachten.
Je bent breed inzetbaar en voert
ook werkzaamheden uit voor de
andere werkbedrĳven. Het betreft
een fulltime (40 uur) functie in
dagdienst, de werktĳden liggen
tussen 07.00 en 18.00 uur.

Ton heeft veel gedaan voor
verenigingen in America. Zo sponsort
hij al meer dan 25 jaar AVV America
en zijn veel andere verenigingen
jarenlang door hem gesponsord
geweest. Hij richtte de tennisclub
op in 1996 en is daarvan zelf nog
steeds fanatiek lid. Ook was hij medeinitiatiefnemer en sponsor van de
nieuwe tenues van de Ald Prinse van
America en droeg hij bij aan de

nieuwe tenues van fanfare
St. Caecilia. Behalve in het verenigingsleven, is Ton ook op andere
gebieden actief in America. Samen
met zijn vrouw Diny richtte hij Station
America op in 2008, een café dat
zorgde voor meer leven in de dorpskern van America. In 2016 sloot het
café, waarna Ton zijn zinnen zette op
het realiseren van een nieuwe supermarkt in America, de Dagwinkel.

Wĳ vragen:
• MBO- werk- en denkniveau;
• Relevante ervaring bĳ een transportbedrĳf;
• Beheersing van zowel de Nederlandse als de Poolse taal;
• Beheersing van de Engelse en/of Duitse taal is een pre;
• Leidinggevende capaciteiten.
Dienstverband:
Je komt in dienst bĳ CNC Grondstoﬀen B.V. en doet de
planning voor CNC Quality Products.
Wĳ bieden:
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
(eigen cao);
• Mogelĳkheid tot het volgen van opleidingen en trainingen;
• Een uitdagende werkomgeving in een informele sfeer.

Transportplanner
voor Quality Products.
Voor wie niet graag
Solliciteren?
stil staat in zĳn/
Wil je reageren op deze vacature
haar carrière.
dan kan dat per e-mail: pz@cnc.nl
Contactpersoon voor deze vacature
is Mark Romme, hoofd transport
Milsbeek (06-57391499).
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11 vragen aan prins Nils I

PRINS NILS I GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

C.V. D’n Bok Swolgen

‘Maak samen plezier’

Wie ben je?
Ik ben Nils Aerts, 25 jaar en happy single. Inmiddels
al een aantal jaren raadslid bij carnavalsvereniging
D’n Bok in Swolgen. In het weekend zit ik graag in
de kroeg met de kammeruij voor het uitgaan of met
ut Viert ‘scheal te wazele’ tijdens de vaak lange
derde helft. Ook zit ik in de organisatie van ons
dorpsfeest: Bokstock.
Waar werk je?
Ik ben sinds drie jaar werkzaam als accountmanager
bij Inther Logistics Engineering in Oostrum. Hiervoor
heb ik bedrijfseconomie gestudeerd aan de HAN
in Nijmegen. Op het werk reageerden ze enthousiast toen ze erachter kwamen dat ik als prins van
D’n Bok in Swolgen werd uitgeroepen.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Ik ben al jaren een fanatieke carnavalsvierder en

kijk hier altijd lang naar uit. Als je dan gevraagd
wordt als prins kun je gewoon niet weigeren.
In 2014 ben ik al eens adjudant geweest van
(nu mijn adjudant) Bart Theeuwen. En dit was al
een ontzettend gave tijd, nu zal dit als prins alleen
maar mooier zijn. Binnen mijn familie is ‘oeëme
Jan’ ook al eens prins geweest. Ook is het toevallig
en ook erg leuk dat mijn oom en tante dit jaar het
Boerenbruidspaar zijn.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
In Swolgen wordt de prins verkozen door het dorp
zelf, iedereen mag stemmen. Dan voel je je toch wel
vereerd als je dan wordt gekozen als prins. Ik word
tijdens carnaval bijgestaan door Bart Theeuwen
en René Kusters, ik heb hen zelf mogen uitkiezen.
Ze zitten allebei in onze vriendengroep VC Altied
Mier en ik ken ze al van kleins af aan.
Wat betekent carnaval voor je?

Carnaval is voor mij echt een paar dagen ‘hielemoal
uut mien plaat goan’. Biëstig gek doen, je nergens
druk om maken, lekker veel drinken en hopen dat
‘huuuuuub’ s ’morgens niet langs komt… En weer
door!
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Als prins moet je zorgen dat iedereen het naar zijn zin
heeft, zowel jong als oud. En altijd voorop gaan in de
polonaise en flink hossen. Voorbereiden op de carnaval heb ik eigenlijk nog nooit gedaan, dus dat zal dit
jaar ook niet anders zijn. Gewoon langzaam beginnen
op vrijdagavond in het café en dan niet meer stoppen tot Aswoensdag. Van ons wordt verwacht dat we
onder andere naar het dansgardefestival, jeugdprinsenbal en verschillende recepties gaan van buurtdorpen. Vrijdags voor carnaval gaan we ook nog op
ziekenbezoek en naar de basisschool om daar met de
kids alvast een middag feest te vieren.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Ik wens iedereen een geweldige carnaval toe,
maak samen plezier en geniet er van want de carnaval vliegt met zo’n kort seizoen zo voorbij!
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Ik verwacht dat de gehele carnaval voor mij en mijn
twee adjudanten een hoogtepunt worden. Het uitkomen was natuurlijk een geweldig feest, vooral
omdat het boerenbruidspaar, Bart en Janne familie
zijn. En alle dingen die nog gaan komen, zoals de
receptie, de revue, de sleuteloverdracht, de optocht
en de boerenbruiloft, daar kijk ik echt naar uit!
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Normaal ben ik altijd al helemaal kapot als carnaval voorbij is. Ik ben bang dat dit na deze carnaval
niet minder zal zijn. Ik heb dan ook na carnaval een
aantal dagen vrij gepakt en zal het dan ook lekker
rustig aan gaan doen.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Ik vond het wel lastig om het voor me te houden.
Door het stemmen weet je wel van dat het tussen die vijf á tien namen zal gaan. Dus werd ik in
het dorp regelmatig aangesproken zoals ‘ben je al
zenuwachtig?’, ‘eieren al besteld?’, ‘spreuk al kloar?’.
Meestal kapte ik het dan af door naar andere kanshebbers te wijzen.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee
willen geven?
Maak er net zo’n groot feest van als alle voorgaande
prinsen en geniet met volle teugen. Maak er voor
jezelf een carnaval van die je nooit meer zult vergeten.

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN
Prins Nils I en boerenbruidspaar Bart en Janne,
proﬁciat en een ﬁjne carnaval!

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

Prins Nils
proficiat !

“Weej winse Nils, René en Bart unne geweldige Vastelaovend!”

www.werkenbijinther.nl

HEKWERKLAND.NL
Quality fence products

Legert 3
5866 CG Swolgen
06 - 463 805 61

Wij wensen iedereen
een geweldige carnaval!
www.hekwerkland.nl
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Prins Wilbert I van De Vöskes
Carnavalsvereniging De Vöskes in Meerlo heeft op zaterdag 6 januari tijdens het prinsenbal Wilbert van de Laar
uitgeroepen tot prins Wilbert I. Hij wordt bijgestaan door prinses Ans en adjudant Wim Willemse.

Dizze
carnaval d’n
blouse ien de boks,
de muts reag op de
kop, en as ‘nette’
prins van d’n Bok
veur op!
Mgr. Aertsstraat 16
5866 BH Swolgen
Tel. 0478 – 69 13 18
info@wilhelminaswolgen.nl

Wij wensen prins Nils en zijn
adjudanten René en Bart
een fantastische carnaval toe!
eldige carnava l! Alaa f!
Weej wense Prins Nils I enne gew

Prins Wilbert is geboren in Venray.
Hij werkt als spuiter en zijn grootste
hobby is carnaval. Prinses Ans is geboren in Melderslo en werkt als bloemschikster bij Peelen Anthuriums in
Meerlo. Adjudant Wim is ook geboren

en opgegroeid in Melderslo. Hij werkt
bij Hercules Beton. Het prinselijke
paar en adjudant wordt op zaterdag
20 Januari een receptie aangeboden in sport- en feestzalencentrum
’t Brugeind, van 20.11 uur tot 22.11

uur. Voorafgaand aan het uitkomen
van de prins, vond de strijd om de
titel Carnavalsschlager 2018 plaats.
De Pilmussen werden uiteindelijk uitgeroepen tot winnaars met het nummer
‘Ik vuul mej Vos’. (Foto: FotoHuis Venray)

Uitkomen twaalfde Zomerpreens
Gefeli

citeer

In café De Beurs in Horst komt op maandag 15 januari de twaalfde Zomerpreens uit. Tijdens deze avond
wordt er afscheid genomen van de elfde Zomerpreens Prins Bram en zijn adjudanten Robin en Emiel en wordt
bekend gemaakt wie de twaalfde Zomerpreens is.

d Prin
s Nils
I

De avond wordt voor de twaalfde
keer op rij gepresenteerd door Harrie
Vissers. Er treden diverse artiesten
op en richt de beschermheer van
het Dreumelrijk Bob Vostermans een

Kusters

woord aan de nieuwe prins en zijn
adjudanten.
De avond begint om 20.30 uur
en de toegang is vrij. De nieuwe
Zomerpreens is prins van het

Zomercarnaval 2018 dat op 30 juni
plaats vindt.
Op zondag 4 februari is er ter
ere van de nieuwe prins een oefenreceptie in café de Beurs.

industriedeuren
• Overheaddeuren •
• Garagedeuren •
• Elec. bediening • onderdelen •
Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01
toon@kustersindustriedeuren.nl

Proﬁciat Prins Nils!

www.bramswolgen.nl

INSTALLATIEBEDRIJF

P.THIESEN

V
O
F

C.V. • GAS • WATER • ZINK • SANITAIR
Venray/Swolgen 077-4632171 info@pthiesen.nl

Boerenbruidspaar America
In America werd tijdens het prinsenbal op zondag 7 januari kort na 17.00 uur het nieuwe boerengezelschap van carnavalsvereniging de Turftreiers gepresenteerd. Het boerengezelschap van 2018 wordt
aangevoerd door bruidspaar Wendy en Jan Sikes. Op zondag 11 februari worden Wendy en Jan om
15.30 uur in het onecht verbonden op de kiosk in America, gevolgd door de receptie in de Bondszaal.
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Proclamatie
van D’n Dreumel
Carnavalsvereniging D’n Dreumel organiseert op zaterdag 13 januari
De Proclamatie. Om 20.00 uur openen de deuren van De Mèrthal in
Horst.
Tijdens deze avond zijn er optredens van Bjorn en Mieke, Guido
Frissen (Schintaler) de Party Krayner
en La Bamba. Het hoogtepunt van de
avond is de proclamatie van de 56e
prins van het Dreumelrijk. Deze wordt

rond de klok van 21.30 uur aan het
publiek gepresenteerd. De muzikale
omlijsting van de avond is in de
handen van de Dreumelband. Meer
informatie over De Proclamatie is te
vinden op www.dreumel-horst.nl

Horster Zangroep
METalleMAN van start
In Horst is de nieuwe mannenzanggroep METalleMAN begonnen.
De groep, die uit zo’n 25 zangers bestaat, is sinds enkele maanden op
maandag in het Koetshoes aan het repeteren.
Onder leiding van dirigente
Oksana Baljva wordt een
overwegend licht repertoire
ingestudeerd. Het koor richt zich
op vooral vlotte werken, binnen
de traditionele mannenkoorzang,
waarbij sfeer en gezelligheid

voorop staat. Onlangs ging de
zangroep definitief van start tijdens
een presentatieavond. Ook is
afgelopen week de officiële naam
van de groep bekend gemaakt:
Horster Zanggroep METalleMAN,
gekozen door de leden.

Prins Niek III van Lottum
In Lottum is Niek de Boer uitgeroepen tot prins Niek III van gmv De Peg. Prins Niek woont samen
met zijn vriendin Silke. Samen hebben ze twee kinderen, Lisa en Simon. Niek is in het dagelijks
leven mede-eigenaar bij loonbedrijf gebr. de Boer in Lottum. Hij wordt dit jaar bij gestaan door
adjudanten Jeroen (Heijnen) en Bart (Truijen). Het prinselijk trio houdt receptie op zaterdag
27 januari vanaf 20.11 uur in Harmonie in Lottum.

EuroTree Horst BV is een moderne boomkwekerij
in Melderslo. Wij kweken een breed assortiment
kwaliteitsproducten, op 120 ha vollegrond, 4 ha kas
en 3 ha containerveld, die hun weg vinden in West- en
Oost-Europa. EuroTree heeft de ambitie om zich verder
te ontwikkelen tot een professionele organisatie en uit te
groeien tot een toonaangevend internationaal bedrijf in
een boeiende en uitdagende sector.
Wij zijn op zoek naar uitbreiding van ons verkoopteam:

Verkoper

m/v

Heb jij:
• een proactieve houding en commercieel
inzicht;
• hbo werk- en denkniveau;
• een zelfstandige werkhouding, en je bent
tegelijkertijd ook een teamplayer;
• naast beheersing van de Engelse taal in
woord en geschrift is enige kennis van Duits
gewenst.

Over de functie:
• verkopen van en advies geven over ons totale
plantenassortiment;
• relatiebeheer van bestaande klanten;
• oﬀertes opstellen, orders verwerken, transport
plannen;
• acquisitie van nieuwe klanten;
• bezoek van buitenlandse klanten en beurzen;
• meedenken met de klant en optimale
oplossingen aanbieden.

Wij zijn op zoek naar een ambitieuze medewerker die de containerteelt verder uitbouwt en
professionaliseert:

Meewerkend voorman
Heb jij:
• goede communicatieve vaardigheden en
leidinggevende kwaliteiten;
• een proactieve houding;
• relevante mbo- of hbo-opleiding;
• kennis en aﬀiniteit met
boomkwekerijproducten;
• geen 8:00 tot 17:00 mentaliteit.

m/v

Over de functie:
• aansturing en coaching van medewerkers;
• inbrengen en uitvoeren van verbeteringen
en optimaliseren van de containerteelt;
• planning van dagelijkse en wekelijkse
werkzaamheden;
• verantwoordelijk voor het teeltresultaat.

Wij bieden:
• een uitdagende functie met veel afwisseling en ruimte voor eigen inbreng;
• prettige werksfeer bij een informeel bedrijf, een platte organisatiestructuur met korte lijnen;
• goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris, bij een gezond en groeiend bedrijf.

Heb jij interesse in een van deze functies?
Mail dan jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae naar admin@eurotree.nl. Voor meer
informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dhr. Eef van Os: 06 - 5331 2229

KENNISGEVING BESLUIT

OMGEVINGSVERGUNNING
INRICHTING NIEUW ERF
De Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt bekend:
Dat aan Californië Lipzig Gielen Geothermie B.V. te Horst, een
omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten ‘Planologisch strijdig
gebruik’ , ‘Het oprichten en in werking hebben van een inrichting of
mijnbouwwerk’ en ‘Bouwen van een bouwwerk’ ingevolge de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting Nieuw Erf. De inrichting is
gelegen aan Nieuw Erf huisnummer 3, in de gemeente Horst aan de Maas.
De omgevingsvergunning betreft de oprichting van een mijnbouwwerk ten
behoeve van het winnen van aardwarmte. Er zullen diverse onderdelen van de
aardwarmte-installatie gebouwd worden en een hekwerk.
Op het ontwerpbesluit dat van 12 mei 2017 t/m 22 juni 2017 ter inzage lag bij de
gemeente Horst aan de Maas zijn geen zienswijzen of adviezen ingediend.
Het besluit en de andere relevante stukken liggen met ingang van
12 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage op de secretarie van de
gemeente Horst aan de Maas te Wilhelminaplein 6. Inzage is mogelijk op
werkdagen tijdens kantooruren. Wij adviseren u voor de inzage van dit
besluit eerst contact op te nemen met de gemeente (tel. 077 477 9777).
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. C. Sayginer (tel. 06 15 11 86 25)
van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is
betrokken binnen zes weken na de dag van de ter inzage legging van dit besluit
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Limburg, Roermond,
ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen dit besluit kan worden
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en
men belanghebbende is.
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15 VRAGEN

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Marieke Steeghs
14 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou ooit nog de wereld rond willen reizen en dan vooral door de
Verenigde Staten. Omdat het mij een
heel mooi en bijzonder land lijkt.
Mijn familie woont daar ook, maar ik
ben er zelf nog nooit geweest.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Ik zou in een Harry Potter-film willen spelen. Omdat de wereld mij
daar heel mooi lijkt en ik ben ook
fan van Harry Potter. Ik zou dan heel
graag Luna Lovegood willen spelen.
Je kunt dan toveren en de belevenissen die ze meemaken, lijken me
ook heel erg leuk om zelf mee te
maken.

aan
Marieke Steeghs

Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Mijn lievelingsvak is Engels. Ik vind
Engels een leuk vak omdat het een
wereldtaal is en bijna overal kunnen ze
Engels spreken. Je kunt dan met veel
mensen communiceren. Ik ben er ook
best goed in. Mijn stomste vak is economie. Economie vind ik gewoon heel
saai en ik ben er ook niet zo goed in.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Ik zou dan Katniss Everdeen uit de
Hunger Games willen zijn. Omdat ze
strijd tegen het capitool en opkomt
voor iedereen en dat vind ik mooi.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat is een foto van mij en een vriendin tijdens nieuwjaar met een ‘sterrenpitser’ in onze handen.
Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?

Ik zat bij haar in de klas in groep 2 en
toen zijn we hele goede vriendinnen
geworden. En dat zijn we nog steeds.
Ze is net zo gek als ik en komt altijd
voor me op. Ze steunt me ook altijd.
Wie is je favoriete leraar of lerares?
Mijn favoriete lerares is mevrouw
Crommentuyn van maatschappijkunde. Ze is heel aardig en vertelt
goede verhalen. Ze is ook erg leerzaam. Het vak maatschappijkunde
vind ik ook heel handig. Het sluit ook
goed aan op maatschappijleer.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Ja, het liedje ‘Let her go’ van
Passenger. We hadden met Engels op
school in groep 7 altijd een liedje op
staan en dat was ‘Let her go’. Het was
het liedje van onze klas en in groep
8 is het ook nog steeds bij gebleven.
Op kamp heb ik dat liedje ook nog
gezongen.
Wat is je droombaan?

Ik wil graag de muziekkant op gaan.
Het liefst zou ik naar het conservatorium willen. Ik speel piano en ik ben
mezelf gitaar aan het leren. Dat doe ik
dan meestal via YouTube. Dan luister
ik liedjes met makkelijke akkoorden.
Ik zing ook heel graag.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Dat was ik tijdens het schoolkamp in
groep 8. Toen hadden we een bonte
avond en moest ik zingen. Ik kreeg
toen een black- out.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat over
jou te weten zouden komen?
Dat ik helemaal niet zo stil en rustig
ben als in de klas of bij sommige mensen. Ik ben juist knettergek. Ik ben
wel rustig van mezelf, alleen bij mijn
vriendinnen ben ik veel meer open.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Dat was ‘Fantastic beasts and where
to find them’ van J.K. Rowling.
Het gaat over beschrijvingen van
magische wezens die in die wereld
leven, hoe ze zijn en hoe ze meedoen
in de samenleving. Het is een fantasieboek. Omdat ik de eerdere boeken
van J.K. Rowling ook heel leuk vond
heb ik deze ook gelezen.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Met Ed Sheeran, omdat hij een hele
goede artiest is. Het lijkt me ook leuk
om te touren over de hele wereld.
Zijn liedjes vind ik heel mooi omdat ze
meer gericht zijn op de werkelijkheid
en door zijn ogen zijn geschreven.
Ze inspireren me ook heel erg.
Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Een 7,4 voor Nederlands, van hoofdstuk 2. Ik vond de toets wel makkelijk
en had eigenlijk iets hoger verwacht.
Nederlands is een van mijn beste vakken en vind ik ook heel leuk. Alleen
mijn Nederlands leraar is heel strikt
maar ook wel leerzaam.
Introvert of extravert?
Introvert, ik ben niet heel open.
Ik hou er niet zo heel erg van om
veel aandacht van mensen te krijgen.
Maar als ik mensen wel echt mag ben
ik opener en laat ik mezelf meer zien.
Ik heb ook faalangst, dus als ik voor
publiek moet zingen vind ik dat wel
eng maar tegelijk vind ik zingen ook
heel erg leuk.

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Klikgebit en Kunstgebit
GESPECIALISEERD IN:

AUTISME
ADHD
RIJANGST
BEGELEIDING
T 077 354 83 45
www.rijschool-plus.nl

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

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

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

werken

America Tel. 06-12359686

Beetje
positiever
mensen
De vorige keer had ik het
al over goede voornemens.
Daar wil ik het nu nog even
over hebben. Ik merk dat
mensen sinds vorig jaar erg
negatief zijn ingesteld.
Erg raar is dat natuurlijk niet,
want 2017 was ook een rotjaar over het algemeen.
Veel artiesten overleden,
aanslagen en de rest kunnen
jullie zelf ook wel invullen.
Maar kunnen we hier
alsjeblieft mee stoppen.
Ik ben er inmiddels zo klaar
mee dat als er één fout ding
gaat dat het hele jaar als een
‘slecht’ jaar bestempeld wordt.
Nu ook weer. Donald Trump
tweette dat hij net als Kim Jong
Un ook een ‘knop’ op zijn
bureau heeft staan om kernwapens af te vuren. Nou, mijn
Twitter ontplofte van de tweets
over hoe slecht 2018 nu al gaat.
Als al deze mensen nu heel
even verder willen kijken.
Donald Trump mag dan een
idioot zijn die dingen zegt en als
een klein kind ruzie zoekt met
Noord-Korea, maar het gaat
eigenlijk veel beter met dit land.
Noord- en Zuid-Korea hebben
gezegd dat ze willen gaan
praten. Dit is het eerste officiële
contact wat deze landen hebben
in twee jaar. Twee jaar lang hebben deze overheden niet met
elkaar gepraat en nu staan ze er
wel voor open. Maar nee, Trump
tweet iets doms en mensen
raken volledig in paniek.
Natuurlijk is het ook een land
met kernwapens en zijn ze ook
allesbehalve goed bezig, maar
het gaat wel beter.
Voor 2018 wil ik dat mensen
wat positiever naar dingen gaan
kijken en dat hopelijk de media
deze negatieve dingen ook wat
minder aandacht schenken.
Het is 2018 mensen, met deze
negatieve zooi kunnen we toch
niet meer aankomen. Ik ga het
in ieder geval niet doen dit jaar.
Liefs, Puck
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Bintjesfest
in OJC Walhalla
In OJC Walhalla in Sevenum vindt op zaterdag 13 januari het Bintjesfest
weer plaats. Verschillende bands uit de genres hardrock en metal treden
vanaf 21.00 uur op. De deuren van de zaal openen om 20.00 uur.
De band Sepultribute gaat de aftrap
verzorgen met, zoals de naam al zegt,
een tribute aan Sepultura. Vervolgens
gaat de avond verder met Souls of Deaf.
Deze formatie heeft het afgelopen jaar

gewerkt aan haar debuutplaat die in
maart uitkomt. Voor Souls of Deaf is
Bintjesfest de eerste liveshow. Tot slot
sluit Bloody Sabbath Bintjesfest 2018
af met een ode aan Black Sabbath.

Oud-topsporters
lanceren gezonde
variant bierpong
Oud-volleybalinternational Nico Freriks uit Horst heeft samen met
oud-handbalinternational Ron Klemann een gezonde variant van het
bekende bierpong gelanceerd: fruitpong.

Kampioenen America in het
zonnetje
In America vond zaterdag 6 januari een kampioenengala plaats. In de Bondszaal werden tijdens
de nieuwjaarsbijeenkomst ruim honderd kampioenen in het zonnetje gezet, variërend van
sportkampioenen, maar ook de slager, die tweede werd bij de Europese Kampioenschappen BBQ,
carnavalskampioenen en toneel- en muziekwinnaars.

Freriks en Klemann introduceren
deze nieuwe variant via Wij zijn
Koplopers, een initiatief van zeven
Noord-Limburgse gemeentes op het
gebied van sport, bewegen en
gezondheid. In een video gaan ze de
strijd tegen elkaar aan en leggen ze
uit hoe fruitpong werkt. Freiks is actief
als JOGG-regisseur voor Sport aan de
Maas en Klemann als projectleider

voor Gennep Doet Mee en Bergen
Beweegt Natuurlijk.
Wie een filmpje of foto terwijl hij
met vrienden fruitpong speelt en deze
via @wijzijnkoplopers op Facebook of
Instagram plaatst, kan een prijs winnen. De leukste inzending maakt kans
op een waardebon van 300 euro voor
een sportief uitje in Noord-Limburg
voor een team of groep vrienden.
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Textielworkshop in
Museum de Kantfabriek
In Museum de Kantfrabriek in Horst wordt op zondag 28 januari van 10.00 uur tot 16.00 uur een workshop
Vorm-Varia georganiseerd. In deze textielkunst workshop gegeven door Wil Fritsma is de deelnemer vrij om een
vorm te kiezen waarin gewerkt wordt.
De gekozen vorm wordt
uitgewerkt met drie verschillende
methodes, waaronder een surface
designtechniek.

Er kan met verschillende materialen gewerkt worden, waaronder
katoen, vilt en tyfek. De workshop is
een experiment met vormen en

materiaal. Voor meer informatie
over de workshop en aanmelden,
neem contact op via
cursus@museumdekantfabriek.nl

Vogelvoer maken in De Locht
Museum De Locht in Melderslo organiseert op zondag 14 januari ’s middags een activiteit voor kinderen,
waarbij de kinderen een vogelvoerverrassing maken.
Vogels hebben in de winter
behoefte aan wat extra voer. De Locht
besteedt hier aandacht aan met een
activiteit waarbij kinderen een vogelvoerverassing maken, die ze na afloop

mee naar huis mogen nemen.
Naast deze activiteit, zijn ook de
smederij en de stroopmakerij in
bedrijf. Verder zorgt Schlagergruppe
Die Neue Funf voor muziek in het

restaurant. Het museum is geopend
van 10.00 tot 17.00 uur. De demonstraties beginnen om 11.00 uur.
Meer informatie is te vinden op
www.museumdelocht.nl

Workshop Volle kracht vooruit
BiblioNu Horst organiseert op maandag 22 januari de workshop Volle kracht vooruit. Margo Bolenius verzorgt
deze workshop, die plaatsvindt van 13.30 tot 16.00 uur in de bibliotheek in Horst.
Tijdens de workshop ervaren deelnemers wat hen energie kost en energie
oplevert. Ook is er aandacht voor welke
overtuigingen in de weg zitten en voor
emoties die worden onderdrukt of juist

worden geprojecteerd op de omgeving.
Deelnemers krijgen zicht op wat ze
achterhouden en waar ze behoefte aan
hebben. Ze werken aan een positievere
mindset. Dit zijn factoren waarmee ze

hun vitaliteit kunnen vergroten.
Aanmelden voor de workshop kan door
te mailen naar margo@bolenius.nl of te
bellen naar 06 22 55 63 32. Kijk voor
meer informatie op www.bolenius.nu

Optreden Blue
Bottle Bluesband
Cambrinus Concerten in Horst opent zaterdag 13 januari het voorjaarsseizoen met een optreden en cd-presentatie van de Blue Bottle
Bluesband. Het optreden begint om 21.00 uur en de toegang is vrij.
De Blue Bottle Bluesband
typeert haar muziekstijl als ‘blues,
rock and beyond’. Hun repertoire
varieert naar eigen zeggen tussen
stevige rock en geladen blues als in
pop en soul met soms een vleugje
psychedelica. De Blue Bottle

Bluesband bestaat uit Leon
Driessen en Jan Teeuwen op gitaar,
Theo van Maris op de hammond en
keyboard, Johan Kleuskens op de
bas, Frank Spreeuwenberg op de
drum en Mai van der Beele als lead
vocals.

Torrekoel

Seniorenzitting
in Kronenberg
In gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg vindt woensdag
17 januari de Seniorenzitting plaats. De zitting begint om 13.30 en
duurt tot ongeveer 17.00 uur.
omlijsting. De presentatie is in
handen van spreekstalmeester Huub
Dinghs. De organisatie is in handen
van KBO Kronenberg, Kronenbergse
Vrouwen Samen en Stichting Welzijn
Kronenberg/Evertsoord.

De zitting is voor alle (jong)
senioren. Op het programma staan
buuttereedner Chrit Driessen, de
Carolientjes en tonprater Marlon
Kicken. Joekskapel Efkes Angers en
Melodia zorgen voor de muzikale

VACATURES
Equestrian Centre de Peelbergen is een accommodatie opgericht volgens
de wensen van de paardensporter.
Wekelijks organiseren wij regionale, nationale en internationale
wedstrijden en de dagelijkse training van paarden en ruiters.
MEDEWERKER FACILITAIRE DIENST
Als Medewerker Facilitaire Dienst ben je verantwoordelijk voor het beheer
en technisch en civiel onderhoud van het hindernispark, werktuigen, de
gebouwen en de terreinen van het hippisch centrum.

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

Salon Handcrème
Edelstenen
Winkel
Etherische
oliën
Lavendel
&
Vanille
Boeken Bloesem remedies
100 ml.celzouten
Sieraden Schüssler
Speciaal voor de verzorging van
de droge en gevoelige huid.
100% Natuurlijk product.
70% Biologische ingrediënten.
Vegan & dierproefvrij.

INTERIEURVERZORGER
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega voor de functie
interieurverzorger. Werktijden variabel van maandag t/m zondag.
LEIDINGGEVENDE HORECA
Ben jij een teamplayer die collega’s kan motiveren en coachen.
Enthousiast, flexibel, pro-actief en initiatiefrijk en gastgericht?
Dan zoeken we jou!
HORECAMEDEWERKERS / WEEKENDHULP
Als horecamedewerker ben je het vistekaartje naar onze gast, betrokken,
flexibel, energiek en gastvrij.
Kijk voor meer informatie op www.peelbergen.eu
Interesse? Stuur dan je CV en motivatie naar
info@peelbergen.eu.
Travers 5 | 5976 PL | Kronenberg | info@peelbergen | www.peelbergen.eu

van € 14,90 voor

€ 10,

p.st.
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.0050
- 18.00
16.00
zaterdag 10.00 - 16.0

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

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio
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Agenda t/m 18 januari 2018
vr
12
01
za
13
01

Geitenkermis

Bintjesfest

Geitenkermis

Tijd: 20.30 uur
Locatie: eetcafé Ald Vors Broekhuizenvorst

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 14.00 uur
Locatie: eetcafé Ald Vors Broekhuizenvorst

Verlovingsbal
Tijd: 19.11 uur
Organisatie: C.V. De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel Melderslo

zo
14
01

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

wo
17
01

Seniorenzitting
Tijd: 13.30-17.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Torrekoel Kronenberg

Proclamatie prins Tienray

Geitenkermis

Geitenmaal

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: C.V. De Geiten
Locatie: Parochiehuis Tienray

Tijd: 11.00 uur
Locatie: eetcafé Ald Vors Broekhuizenvorst

Tijd: 19.00 uur
Locatie: eetcafé Ald Vors Broekhuizenvorst

Proclamatie prins Horst

Ouderenmiddag

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: C.V. D’n Dreumel
Locatie: Mèrthal Horst

Tijd: 13.49 uur
Organisatie: G.M.V. De Plaggenhouwers
Locatie: De Vonkel Grubbenvorst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: zaal ’t Haeren Grubbenvorst

Prinsenbal Sevenum

Jeugdzittingsmiddag

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: C.V. Dun Êzelskop
Locatie: Zaal De Wingerd Sevenum

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: C.V. D’n Dreumel
Locatie: Mèrthal Horst

Verlovingsbal

Jeugdprinsenbal

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: G.M.V. De Plaggenhouwers
Locatie: Stammineke 2.0 Grubbenvorst

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: C.V. D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije Hegelsom

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Jump XL Horst

Concert Blue Bottle
Tijd: 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Prinsenbal Meterik
Tijd: 20.30 uur
Organisatie: C.V. De Meulewiekers
Locatie: MFC de Meulewiek Meterik

ma
15
01
di
16
01

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Kleuskens Meterik

Tijd: 20.00 uur
Locatie: eetcafé Ald Vors Broekhuizenvorst

Open Coffee
Tijd: 08.30 uur
Locatie: Parkhotel Horst

... tot een fris
nieuw interieur

Lekker eten, sfeervolle artikelen, Trefcenter heeft het. Lekker rondstruinen op je vrije dag? Het is altijd gezellig bij
Trefcenter, het meest gevarieerde shoppingcenter van Nederland met ca. 40 verschillende winkels.

Nijmeegseweg Venlo | www.trefcenter.nl

Dorpsraadsvergadering

Geitenkermis toeptoernooi

van een
kleurrijk bosje
bloemen...

Je vindt ECHT ALLES bij Trefcenter

do
18
01

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

11
01

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00-7.00 uur
www.horstaandemaas.nl/
gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
12 t/m 18 januari 2018
Heldens-in’t Zandt tandartsen
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

America
zondag

Heilige mis

11.00

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Jubilarissen Harmonie Sevenum
gehuldigd
Harmonie Unie Sevenum hield op zondag 7 januari het jaarlijkse nieuwjaarsconcert. Tijdens dit concert
werden onder andere de jubilarissen gehuldigd.

Broekhuizen
zondag
		

service 31

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum

Dit jaar waren er vier jubilarissen: Maickel Tromp was 25 jaar lid,
Marcel Heldens 40 jaar en Wiel Smits
en Bert Clevis beide 50 jaar. Naast de

jubilarissen, was het nieuwjaarsconcert ook het laatste concert van
dirigente Marjolein Vermeeren voor
de Harmonie Unie. Zij vertrekt naar

Zweden om daar te gaan spelen.
Verder trad de Harmonie Unie tijdens
het concert voor het eerst op in de
nieuwe uniformen.

Meerlo

INFO
DAG

Melderslo

Meterik

13 januari 2018

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Studeer jij momenteel en kun jij
wel een extraatje gebruiken?
Kom dan naar de infodag
op zaterdag 13 januari 2018 bij Hotraco!
Wij hebben leuke bijbanen voor op
zaterdag en vakanties.
We willen je graag ontmoeten en kijken of wij de bijbaan hebben
die je leuk vindt. Wij hebben interessante bijbanen op gebied van:
Engineering, Assemblage en Paneelbouw.
Ervaring is niet noodzakelijk, wel inzet en motivatie

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Voor meer informatie zie www.hotraco.com
Waar: Stationsstraat 142 Hegelsom
Tijd: 9.00 - 12.00 uur
Info: hrm@hotraco.com

Ben je toe aan iets nieuws?
WORDT KEUKENVERKOPER BIJ SUPERKEUKENS!
GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING ROERMOND EN/OF HORST)

GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING ROERMOND EN/OF HORST)

WAT GA JE ZOAL DOEN?

WAT KUN JE VERWACHTEN?

•
•
•

•
•
•

Klanten adviseren bij de aankoop van een nieuwe keuken
Samen met de klant een keuken ‘ontwerpen’ in ons 3D-programma
Uitstekende after-sales service verlenen

Je leert een vak onder begeleiding van een mentor en verdient meteen geld!
Je volgt cursussen en trainingen
Je hebt de mogelijkheid om door te stromen tot zelfstandige verkoopadviseur

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

• Minimaal 1 jaar ervaring met verkoop van keukens

• Geen ervaring nodig!

•
•
•

•
•
•

Zelstandig kunnen werken
Commercieel zeer sterk zijn
MBO+ denkniveau

Sociaal vaardig zijn
Gemotiveerd en leergierig zijn
Een afgeronde vooropleiding hebben

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl
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ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 7999,HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

Sorrento Plus
252 + 186 cm: kastwand 186 cm, eiland 252 x 97 cm
Compleet met koelkast, oven, kookplaat, keramiek werkblad
afzuigkap, vaatwasser en 5 jaar apparatuurgarantie.

