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Horst aan de Maas

Coronadiploma
Met de diploma-uitreiking deze week eindigt er voor de eindexamenkandidaten een bijzonder schooljaar. Online lessen volgen en examens maken, geen galabal of eindexamenstunt:
de corona zorgde voor een ander afscheid van de middelbare school dan van te voren gedacht. Op het Dendron College in Horst werd de diploma-uitreiking toch nog bijzonder
gevierd. In verband met het beperkt aantal mensen dat op school aanwezig mag zijn, werd de uitreiking per klas of afdeling verspreid over een aantal dagen georganiseerd.
Wie wilde mocht in galajurk- of pak zijn verdiende diploma in ontvangst nemen. Op het vmbo slaagde 99,6%, op de havo 93,1% en op het vwo 96,6%

Horst aan de Maas zet in op windmolenparken en zonneweides
#WijGaanGroen, het is de nieuwe naam en slogan van het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Horst aan de Maas. Samen naar een duurzame samenleving kan alleen in
kleine stappen en daarom vraagt de gemeente haar inwoners wat voor hen het belangrijkste is.
Windturbines, zonneweides, ze schieten bijna als paddenstoelen uit de
grond. Kijk in de gemeente Venray,
waar al flink plannen zijn gemaakt
voor windmolenparken en ook in
de gemeente Peel en Maas liggen
de eerste blauwdrukken klaar. Horst
aan de Maas ligt op dat gebied een
beetje achter en heeft het nakijken.
“We lopen inderdaad achter”, zegt
wethouder Thijs Kuipers. “Daarom willen we nu zo snel mogelijk vorderingen maken om Horst aan de Maas zo
energiezuinig mogelijk te maken.”

Hoax
Want de fossiele brandstoffen raken
langzaam op en daarnaast is het

opwekken van stroom door middel van
een zonneweide of windturbine goed
voor het klimaat. “Klimaatverandering
is nu volop in het nieuws. Ideeën als
windturbines waren vijf jaar geleden nog wel een beetje taboe”, zegt
Kuipers. “Toen spraken sommige mensen nog van een ‘hoax’ en zou klimaatverandering verzonnen zijn. Gek
om daarop nu terug te kijken. Nu is het
geen discussie meer of het bestaat,
maar hoe we dit met z’n allen gaan
oplossen.”

Dilemma’s
Door middel van een online enquête
vraagt de gemeente aan haar inwoners hoe zij het duurzaamheidspro-

gramma willen invullen. “We zouden
deze informatie eigenlijk het liefst
bij de burgers zelf halen door een
verschillende informatieavonden
te houden, maar dat gaat niet vanwege corona.” Kuipers legt uit wat de
enquête inhoudt. “We zitten vaak in
veel dilemma’s als het gaat om duurzaamheid. Als je zou moeten kiezen
tussen een windturbine of een grote
zonneweide, wat zou dan je keuze zijn?
En wat nu als één van deze 300 meter
van je huis komt te staan? Voor welke
zou je dan kiezen? Dat blijven lastige
vragen en daarom leggen we deze
dilemma’s neer bij onze inwoners.
Want uiteindelijk gaat het om hen.
Zo’n windturbine staat volop in het

zicht, maar heeft weinig plek nodig.
Een zonneweide heeft juist veel grond
nodig, maar staat weer niet zo in het
zicht. Dat zijn moeilijke dilemma’s.”

Jongeren
Het realiseren van een dergelijk project
roept ook veel emotie op. “Het is nooit
leuk als zo’n plan in jouw buurt wordt
gerealiseerd. Daarom vinden we het
belangrijk om dit soort dingen open te
bespreken met de omwonenden, zij
hebben altijd inspraak.” De enquête
is bedoeld voor inwoners boven de
18 jaar, maar ook aan de jongeren is
gedacht. “Deze groep kunnen we niet
overslaan”, zegt de wethouder. “Zij zijn
onze toekomstige huizenbezitters.

Daarnaast kijkt de jeugd heel anders
tegen duurzaamheid aan dan volwassenen. Voor de jongeren is het heel
normaal dat zulke projecten worden
gerealiseerd. De ‘ouderen’ zijn dit minder snel gewend omdat duurzaamheid
een golf is van de afgelopen jaren.
Het is heel interessant om dit verschil
tussen twee groepen te zien. Jongeren
zijn sneller in staat om hun mening te
veranderen en anders tegen problemen aan te kijken.”
De enquête van #WijGaanGroen is in te
vullen via www.horstaandemaas.nl/
wijgaangroen

Tekst: Niels van Rens
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Omwonenden en schooldirecteur zijn kritisch

Zorgen om verkeersplannen Herstraat
De aanwonenden van de Herstraat in Horst zijn op z’n zachtst gezegd
niet blij met de verkeersplannen van de gemeente Horst aan de Maas
voor hun straat. Ook OBS Weisterbeek en ondernemers zien het voorstel
van de gemeente, om de Herstraat gedeeltelijk tweerichtingsverkeer te
maken, niet zitten. Allen vrezen ze voor de veiligheid van bewoners en
verkeersdeelnemers.
De gemeente Horst aan de Maas
maakte onlangs de verkeersplannen
voor het centrum van Horst bekend.
Een van de maatregelen is om de
Kloosterstraat eenrichting te maken.
Daarnaast is het voorstel om tweerichtingsverkeer in te stellen op de
Herstraat richting het Wilhelminaplein.
Verkeer dat het parkeerterrein
Kerkeveld verlaat kan dan dus zowel
links als rechts afslaan.
Waar bewoner Wiel van den Beuken
voornamelijk boos over is, is de in zijn
ogen slechte communicatie vanuit
de gemeente. “Je zou denken dat de
aanwonenden op tijd geïnformeerd
worden over het voorstel, maar we
hebben er pas op het moment dat het
bekend werd gemaakt over gehoord.
Het lijkt ook alsof de plannen in beton
gegoten zijn.” Ook Marieke Weijs van
Slijterij Weijs vindt het vreemd dat zij
niet eerder op de hoogte is gesteld.
“De situatie bij ons voor de zaak
verslechtert er alleen maar door.”
Datzelfde geldt voor OBS Weisterbeek.
Directeur Bart Mous snapt de plannen
niet. “We maken ons met name grote
zorgen over de veiligheid. Met eenrichtingsverkeer is de oversteekplaats
voor de school al een druk en onover-
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zichtelijk punt. Met tweerichtingsverkeer wordt dat alleen maar nog
gevaarlijker. Dan zouden we bijna de
ouders moeten dwingen de kinderen met de auto naar school te brengen. Daardoor wordt het nog drukker.
Daarbij vinden we het belangrijk
om kinderen zelfstandigheid bij te
brengen. Als ze worden gebracht in
plaats van dat ze zelfstandig naar
school kunnen gaan, lukt dat ook niet.
Namens de Medezeggenschapsraad
is er een brief aan het College van
B&W gestuurd en we hebben ook de
ouders gevraagd hun zorgen door
te geven.” Mous zou liever zien dat
de Schoolstraat eenrichtingsverkeer
wordt. “Dat hebben we al vaker aangegeven bij de gemeente, maar dat
wil zij niet.”

Heikel punt
Als de plannen doorgaan, kan het verkeer straks vanaf de Americaanseweg
de Kloosterstraat inrijden, maar niet
meer uitrijden. Dat levert waarschijnlijk problemen op met de vrachtwagens die bij supermarkt Plus moeten
lossen, zegt eigenaar Wil Lucassen.
“Dan wordt het alleen maar nog drukker.” Peter Thijssen, ook woonachtig

aan de Herstraat, vindt dat het verkeer veel beter gespreid kan worden
over de Herstraat, St. Josephstraat en
Americaanseweg. “Ik weet dat dit wat
de St. Josephstraat betreft een heikel punt is. Mijn voorstel zou dan ook
zijn om hier eenrichtingsverkeer in te
stellen.”

Geen vooruitgang
Wat de vijf betreft zou het veel beter
zijn om de situatie te laten zoals
hij is. Marieke Weijs: “Wat even-

tueel een optie zou zijn is om de
Americaanseweg te voorzien van
haaientanden, zodat verkeer komend
van rechts geen voorrang meer
heeft.” In een artikel in dit blad liet
een woordvoerder van de gemeente
onlangs weten dat tweerichtingsverkeer op de Herstraat geen problemen
oplevert. “De weg is net zo breed
als de Americaanseweg waar verkeer nu ook in twee richtingen rijdt”,
aldus de woordvoerder. Volgens Wiel
van den Beuken klopt dit echter niet.

“Ik heb dit nagemeten: de Herstraat
is een halve meter smaller dan de
Americaansweg en de Kloosterstraat.
Nu al moeten schoolkinderen die over
de stoep naar de gymzaal lopen, soms
op straat lopen omdat het om sommige stukken te smal is. Ik heb nog
van niemand in de buurt gehoord dat
dit de beste oplossing is en een vooruitgang is.”

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Eén arbeidsmigrant per slaapkamer

Aanbevelingen Aanjaagteam bescherming
arbeidsmigranten bekend
Uitzendbureaus verplichten complete en actuele registraties te maken van arbeidsmigranten, arbeidsmigranten een eigen slaapkamer geven en
het vervoer van arbeidsmigranten tot een minimum beperken. Dit zijn enkele aanbevelingen die het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten
onlangs bekendmaakte om arbeidsmigranten te beschermen tegen het coronavirus.
Het kabinet heeft het Aanjaagteam
Bescherming Arbeidsmigranten
onder leiding van Emile Roemer
ingesteld om voorstellen te doen om
de werk- en leefomstandigheden
van arbeidsmigranten te verbeteren. Doel is dat het risico op coronabesmetting voor arbeidsmigranten
op de korte termijn afneemt en dat
de positie van arbeidsmigranten in
Nederland op de langere termijn ook
wordt versterkt. Het aanjaagteam
adviseert het kabinet om op korte
termijn een aantal maatregelen te
treffen om snel de situatie te verbeteren. Deze maatregelen kan het
kabinet deels zelf treffen, maar deels
vraagt dat ook actie van betrokken
partijen zoals gemeenten, werkgevers en uitzendbureaus.

Registratie
Een complete en actuele registratie
van arbeidsmigranten is volgens de
aanbevelingen van het aanjaagteam
nodig om bij een uitbraak van het
coronavirus snel grip op de situatie
te krijgen. Door het ontbreken van
een actuele registratie van hun verblijfsadres, maakt het de overheid
vrijwel onmogelijk om te handhaven op de regel dat huishoudens van

arbeidsmigranten samen mogen reizen. Daarom vindt het team het van
belang om het risico op besmetting
tijdens het vervoer naar hun werkplek tot een minimum te beperken.

Bij gezamelijke
douches en keukens is
de besmettingskans
groter
Huisvesting
Daarnaast is de kwaliteit van huisvesting van arbeidsmigranten vaak
ondermaats, geeft het team aan.
‘Er bestaat een tekort aan kwalitatief goede en beschikbare huisvesting voor arbeidsmigranten. Er wordt
geschat dat slechts 25 procent van
de woningen gecertificeerd is door
de Stichting Normering Flexwonen
(SNF)’, is te lezen in het rapport.
Het aanjaagteam neemt daarom als
uitgangspunt dat elke arbeidsmigrant uiteindelijk één eigen slaapkamer nodig heeft om het risico in te
dammen. ‘Gezien de huidige krapte
op de huisvestingsmarkt zal het niet

mogelijk zijn dat op korte termijn
voor alle arbeidsmigranten te realiseren. Daarom is een eerste stap dat
er maximaal twee arbeidsmigranten
gebruikmaken van één slaapkamer
waarbij het vereiste van 1,5 meter
afstand in acht wordt genomen.’

Twijfels
Frank van Gool, CEO van OTTO Work
Force, twijfelt of één persoon per
slaapkamer haalbaar is. De uitzendorganisatie huisvest arbeidsmigranten in Horst aan de Maas.
“Er is nu landelijk al een tekort
van 120.000 bedden. Eén slaapkamer per persoon betekent dat het
tekort oploopt naar 200.000 bedden.
Een slaapkamer per persoon klinkt
mooi, maar bij gezamenlijke douches en keukens voor bijvoorbeeld
veertig personen is de besmettingskans veel groter dan bij compleet
ingerichte studio’s voor twee personen of compleet ingerichte appartementen met gedeelde slaapkamers”,
legt hij uit. De belangrijkste oproep
aan gemeenten is volgens Van Gool
dan ook om te zorgen voor voldoende woonlocaties. Hij laat wel
weten blij te zijn met de aanbevelingen. “We lezen in de aanbeve-

lingen veel zaken die wij afgelopen
jaren al aangedragen hebben bij de
politiek of werkwijzen die OTTO al
lang gebruikt. De meeste aanbevelingen zijn haalbaar, hier en daar
mogen aanbevelingen versterkt of
juist genuanceerd worden”, aldus
Van Gool.
Wethouder Roy Bouten van
gemeente Horst aan de Maas geeft
aan dat de aanbevelingen in lijn liggen van het beleid dat de gemeente
nu al voert. “We hebben een huisvestingsbeleid dat geëvalueerd gaat
worden in het najaar. Het aanjaagteam doet onder meer het voorstel
om één keurmerk in te voeren voor
de huisvesting. Daar zijn wij een
voorstander van. Sowieso werken
we al met een keurmerk als het gaat
om short stay.” De huisvestingslocatie worden nu nog getoetst aan het
SNF-keurmerk. “In ons huidige beleid
staat nog niets over een maximum
van één persoon per kamer. Als er
een nieuw beleid wordt vastgesteld,
dan worden nieuwe initiatieven daar
aan getoetst.

Tekst: Jeanine Hendriks,
Marieke Vullings
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Voorstel SP

College levert geen salaris in
Het College van B&W van Horst aan de Maas weigert om salaris in te leveren, na voorbeeld van de premier
van Nieuw-Zeeland, . Dat zei burgemeester Ryan Palmen tijdens de raadsvergadering van dinsdag 7 juli na
vragen van de SP.
In april maakte de premier van
Nieuw-Zeeland bekend een half jaar
haar salaris te verlagen met 20 procent. Dit doet zij uit solidariteit met
mensen die door de coronacrisis in
financiële problemen zijn geraakt.
SP-fractievoorzitter Bart Cox stelde
tijdens de raadsvergadering voor

dat het college van Horst aan de
Maas dit ook zou doen. In een reactie noemde burgemeester Palmen
het een ‘bijna obligate oproep’.
“Het college is niet bereid om salaris in te leveren. Is dit een vraag
voor de bühne?” vroeg Palmen.
SP-lid Sonja van Giersbergen merkte

op dat het een serieuze vraag was.
“Mensen verliezen hun baan en
moeten hard werken om het hoofd
boven water te houden. Het zou het
bestuur sieren dit te doen.”
Palmen bleef echter bij zijn weigering en concludeerde dat ze het
‘hardgrondig oneens zijn’.

Down The Millhole 2020

Vrienden organiseren festival
in eigen tuin
Het was even pijnlijk voor de festivalfans toen het coronavirus roet in het festivalseizoen gooide. Geen grote
festivals als Rock Werchter, Pinkpop en Lowlands. Een bij elkaar geraapte festivalvriendengroep uit Horst aan
de Maas hing de slingers zelf maar op en organiseerde in Horst hun eigen festival: Down the Millhole 2020.
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Bart Cox stopt als
fractievoorzitter SP
Bart Cox stopt als fractievoorzitter bij SP Horst aan de Maas. Het
was een lastig besluit voor hem en de afdeling. Het kostte hem
teveel tijd en energie om zich met de volle honderd procent in te
zetten voor de partij. Sonja van Giersbergen volgt hem op.
“Als het teveel energie kost, dan
moet je deze beslissing maken”,
zegt Bart Cox. “Ik heb mij jarenlang ingezet voor de SP, met alle
liefde en toewijding. Maar je moet
ook eerlijk naar jezelf zijn. Als je
niet meer met de volle honderd
procent kunt inzetten, dan houd je
niet alleen je partij en kiezers voor
de gek, maar ook jezelf. Dan moet
er gewoon een juist iemand op de
plek komen die wel geschikt is.”

Dat wordt partijgenoot Sonja van
Giersbergen. Naast Aniet Fonteyne
als raadslid zal Michael van Rengs
de derde SP-zetel bezetten. Of Cox
ooit nog terugkomt, sluit hij niet
uit. “Ik blijf gewoon lid van de partij, maar nu ben ik even toe aan
een pauze. Wie weet zet ik mij over
een tijdje wel weer in voor de SP,
maar nu even niet.”
Tekst: Niels van Rens

Aanhouding voor vernieling
De politie heeft donderdag 2 juli rond 21.30 uur in het centrum van
Horst een man aangehouden op verdenking van vernieling.
De man had gedronken en een
vernieling gepleegd in een horecagelegenheid. Volgens de politie
was de man behoorlijk opstandig

bij de aanhouding. Hij is voor verder onderzoek ingesloten in het
cellencomplex in Venlo.

Met een glimlach goed kauwen!

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21

Archieffoto festivalvriendengroep

Op de Molengatweg in Horst, daar
was het zaterdag 4 juli te doen.
Festivaltentjes, drie verschillende
podia, livemuziek en een Dixi.
Allemaal opgezet om zo toch nog een
beetje dat festivalgevoel te krijgen.
Festival Down The Millhole, uiteraard vertaald van de Molengatweg.
“We zouden eigenlijk dit weekend
genieten op Down The Rabbit Hole in
Ewijk”, zegt John Hermans, ‘festivalbaas’ van Down The Millhole. “Het is
niet anders en daarom organiseren we
maar ons eigen festival.”

Herinneringen
Zo’n thuisfestival heeft wel z’n voordelen. De bar is dichtbij, je staat snel
beschut voor een regenbuitje en geen
lange wachtrijen voor de wc. Fan van
Pearl Jam of de Red Hot Chili Peppers?
Op Down The Millhole sta je helemaal
vooraan. Want binnenshuis, in een
aanbouw van het huis, werden continu
livevideo’s afgespeeld op een groot
projectiescherm. “We hebben samen
een whatsappgroep waarin we de
afgelopen weken telkens video’s met
elkaar deelden van optredens die we
hebben gezien op festivals”, zegt John.

“Fantastisch om zo herinneringen op
te halen.” Op dat moment wordt het
optreden van Pearl Jam op Pinkpop in
1992 geprojecteerd. “Het meest legendarische optreden van Pearl Jam wat
mij betreft. Een idyllischer moment
is er niet te benoemen, waar frontman Eddie Vedder vanuit een draaibare camera-arm tijdens het nummer
Porch vanaf zeker 3 meter een sprong
maakte in het publiek.”

Napoleonssnoepjes
Tijdens het optreden aan de
Molengatweg haalt Thijs Lenssen,
één van de festivalfans, een bestelling drank voor zijn muziekvrienden. Wanneer hij terugkomt krijgt
hij onmiddellijk een applaus van
de andere negen festivalgangers.
“We geven iedereen een applaus als
er bier wordt gehaald op een festival”,
vertelt John. “Zelfs aan de tappers;
zij kijken dan ook altijd met blijdschap op. We vieren alles. Trouwens,
over Thijs valt ook een leuk verhaal te
vertellen. Hij neemt naar elk festival
een zak Napoleonsnoepjes mee. Of
er controle is of niet, hij weet elk jaar
zijn Napoleonzakje mee te smokkelen.
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Geen geld voor kennisoverdracht gemeente

Samen op stap

Er wordt vooralsnog geen bedrag van 490.000 euro opzij gezet om vervanging van gemeentepersoneel dat met
pensioen gaat, in eerder stadium aan te nemen. Dat werd tijdens de raadsvergadering van dinsdag 7 juli raadsbreed besloten.

Camee bouwt samen met
studenten een coronaterras-app

Het College van B&W stelde in de jaarrekening voor 2019 om 490.000 euro
opzij te zetten voor de zogenoemde
egalisatiereserve personeel. Het college wil hiermee voorkomen dat wanneer ervaren personeel in de komende
jaren met pensioen gaat, kennis ver-

loren gaat. “Met de egalisatiereserve
van 490.000 euro ontstaan er mogelijkheden om al vervroegd enkele
sleutelfiguren in dienst te nemen, die
het werk gaan overnemen maar ook
nog de kennisoverdracht krijgen van
de collega’s die daar nu vele jaren

ervaring mee hebben”, aldus het college in het voorstel. De gemeenteraad vindt echter dat de noodzaak
hiervoor niet voldoende onderbouwd
is. Zij vraagt het college om met een
nieuw raadsvoorstel te komen.

Speciaal deze zomer:
•
•
•

Een unieke boswandeling over landgoed en natuurbegraafplaats
Weverslo langs verborgen plekken die normaal niet toegankelijk zijn
Geniet van prachtige houtsculpturen en pakkende verhalen in
woord en beeld
Dé gelegenheid om een eigen grafplek te reserveren!
De Boswandeling: mei t/m augustus dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur,
routebeschrijving bij het informatiecentrum.
Gedurende de openingstijden zijn wij telefonisch te bereiken op 06-29248698
Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • www.weverslo.nl

Camee Comperen (20) uit Broekhuizen bouwt samen met een aantal
studenten een speciale app voor horecazaken zodat zij eenvoudig de
coronamaatregelen kunnen naleven. Het idee ontstond 1,5 maand
geleden en momenteel kent de app al een tweede prototype.
Het idee van de app ontstond toen
Jari de Jong, de vriend van Camee,
een opdracht kreeg vanuit zijn
opleiding bedrijfskunde om een
eigen bedrijfje te starten. Het idee
was al snel gevonden. De groepsleden werkten allemaal in de horeca
en ondervonden tijdens corona
allemaal hetzelfde probleem: hoe
leven we zo goed mogelijk de
anderhalvemeterregel na?

Netwerk
Uiteindelijk besloot de groep om
een app te bouwen: Samen Op Stap.
“We hadden geluk”, vertelt Camee.
“We hadden de juiste mensen in ons
netwerk.” Zo sloten een app developer, netwerkbeheerder en een communicatiepersoon aan bij het team.
“We hebben een perfect team,
iedereen heeft weer andere kwaliteiten.” Het gebruik en het idee van
de app is heel simpel. “Omdat niet
iedereen bij cafés naar binnen mag,
vanwege het coronavirus, is het wel
eens mogelijk dat er op piekmomenten wachtrijen ontstaan. Dat is
op gebied van corona niet handig.
We bedachten een app om deze
wachtrijen weg te werken.”

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Horeca is positief

Bekendmaking

Druktemeter

Meerjarenprogramma geluidsanering Spoorwegen
Ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan Horst Aan de Maas - Fase 1
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
maakt bekend dat zij met het ontwerpbesluit van
2 juli 2020, met kenmerk IenW/BSK-2020/121289. aan
ProRail het voornemen bekend heeft gemaakt om met
toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan ‘Horst aan de Maas- Fase 1’
vast te stellen. Het ontwerpbesluit bevat tevens het
voornemen om met toepassing van artikel 11.63, eerste
lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer,
de geluidproductieplafonds te wijzigen op de referentiepunten, met het effect van de in het saneringsplan
opgenomen maatregelen.
Aanleiding
Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet Milieubeheer is
ProRail, als beheerder van het spoor, verplicht om de
sanering voor hoofdspoorwegen uit te voeren. In het
kader van deze wettelijke verplichting heeft ProRail
het saneringsplan ‘Horst aan de Maas - Fase 1’ opgesteld en aan mij voorgelegd. Het saneringsplan heeft
betrekking op een tweetal spoorgedeelten in de gemeente
Horst aan de Maas: in de plaatsen America en ter hoogte
van het station Horst-Sevenum.
Het saneringsplan bevat maatregelen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende spoorweg bij
volledige benutting van de geluidproductieplafonds
op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk
te beperken tot de streefwaarde van 65 dB. De maatregelen betreffen het toepassen van raildempers en het
plaatsen van geluidsschermen.
Terinzagelegging
De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ligt
vanaf de dag na bekendmaking zes weken ter inzage bij
het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d

te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot
17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik
willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact
op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai
(0348 487 450).
Tot het besluit behoort een overzicht van de voorgenomen maatregelen, een woninglijst, een lijst van de
betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden. Alle stukken kunnen ook digitaal worden
ingezien: www.bsv.nu/mjpg-spoorwegen. Hier kunt
u ook meer informatie terugvinden met betrekking tot
de achtergronden van het besluit.
Zienswijzen
Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene
wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de
stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een
zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:
- Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht
aan de staatssecretaris van Infrastructuur en
Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
Postbus 97, 3440 AB Woerden.
- Voor het indienen van een mondelinge zienswijze
dient u ook contact op te nemen met het Bureau
Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 - 487 450.
Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter
inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren
wenden tot het Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.
Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden op www.geluidspoor.nl.

In de app kunnen gasten per café
zien hoe druk het is. “Dat wordt
aangegeven op vier verschillende
levels van totaal niet druk naar ontzettend druk. Zo kan een gast zien
waar je meteen aan tafel kunt of
nog even moet wachten. Daarnaast
hebben we een reserveringssysteem ingebouwd waar een klant
een tafeltje kan reserveren. Dat kan
alleen als de gast binnen wil zitten, buiten zijn reserveringen niet
nodig. Wel kun je buiten zien hoe
druk het is.” De eerste test was op

het eiland Schiermonnikoog, waar
Camee en Jari vaak komen. “Ik kom
er al van kleins af en ik werk in de
zomermaanden bij een horecazaak
aan het strand. Dertien van de vijftien zaken hebben onze app getest
en allemaal zijn ze positief. Zelfs de
gemeente heeft ons gefinancierd
en met dat bedrag konden we onze
app verder ontwikkelen.”

Verdienmodel
Verder uitwerken naar een tweede
prototype is de volgende stap.
“We zijn zeer benieuwd of er
andere gemeenten en horecabedrijven zijn die interesse hebben in
onze app.” Aan een verdienmodel
is ook gedacht. Cafés kunnen zich
abonneren op de app en betalen
dan maandelijks een klein bedrag.
“Bij dergelijke apps moet je vaak
per reservering een bedrag aan de
eigenaar van de app betalen, dat
willen wij niet. Dan zou je meer
moeten betalen als je veel gasten en reserveringen hebt, dat is
krom.” Interesse is al flink getoond,
zo zijn er al verschillende bedrijven
die wel wat in de app zien. “Dat is
echt tof om te horen”, zegt Camee.
“Daarnaast is de app nog steeds
interessant als alle coronamaatregelen worden opgeheven. Dan
blijft het een ideaal reserveringssysteem waarbij gasten kunnen kijken waar ze willen zitten en waar
het druk is of niet.”

Horst aan de Maas
Ook de gemeente Horst aan de Maas
wordt niet overgeslagen. “Het lijkt
mij heel leuk om de app ook hier
op te starten. Ideaal voor mensen
die bezig zijn met een fietstocht en
dan even willen opzoeken of hier in
Broekhuizen het druk is, of ze beter
door kunnen fietsen naar het volgende dorpje. Wie weet gaan we
Samen Op Stap ook hier realiseren.”
Tekst: Niels van Rens

Erelid KBO

Lintje voor Piet Holtackers uit
Hegelsom
Piet Holtackers (79) uit Hegelsom werd vrijdag 3 juli door burgemeester Ryan Palmen benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Hij kreeg deze onderscheiding onder meer vanwege zijn
inzet bij verschillende afdelingen in Hegelsom.
Holtackers was van 1996 tot 2013
bestuurslid van het Dorpsplatform
Hegelsom (voorheen Dorpsraad
Hegelsom). De laatste 11 jaar
was hij penningmeester. Ook was
hij contactpersoon richting de
gemeente voor het onderhoud
van de groenvoorzieningen in
het dorp. Daarnaast is hij vanaf

2005 bestuurslid van KBO afdeling
Hegelsom. In de periode 2006-2018
was hij penningmeester. In totaal
heeft Holtackers zich gedurende
23 jaar ingezet voor de gemeenschap van Hegelsom.
Hij werd op dezelfde dag tevens
benoemd tot erelid van de KBO.
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Werkgroep Grubbenvorst wil
duidelijk gezicht naar de Maas
Hoewel het nog onzeker is of er daadwerkelijk een hoogwatergeul komt bij de Maas in Grubbenvorst, werkt de
Burgerinitiatiefgroep Gezicht naar de Maas gestaag door aan haar plannen. “Dit is een unieke kans voor
Horst aan de Maas.”

Verenigingsman

Lintje voor Horstenaar
Jac Kleuskens
Jac Kleuskens uit Horst heeft zondag 5 juli uit handen van
burgemeester Ryan Palmen een Koninklijke Onderscheiding
ontvangen.
Jac Kleuskens is al sinds 1973 op
allerlei manieren als vrijwilliger
actief in Horst. Eerst als penningmeester van Modelvliegclub
Apollo ‘68 en later in allerlei
functies binnen de hockeyclub

van Horst. Hij is volgens de burgemeester een verenigingsman
in hart en nieren. Kleuskens werd
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Tijd voor beweging, tijd voor golf, tijd voor
een sprankelend aanbod op
Een bewegend fietspad, woningen,
een haven en een sportpark tussen
Grubbenvorst en Lottum. Het ontbreekt
de Burgerinitiatiefgroep Gezicht naar
de Maas niet aan ideeën. “We hebben
al vaker de reactie gekregen dat we
erg ambitieus zijn”, geeft voorzitter Eric
Thissen lachend toe. Toch is de werkgroep ervan overtuigd dat veel van die
ideeën te realiseren zijn, zonder dat
daar overheidsgelden of subsidies voor
nodig zijn. “Een deel van de plannen
zal geld kosten en een ander deel juist
geld genereren. Het is een kwestie van
plussen en minnen.” Thissen wil geen
bedragen noemen, maar geeft aan dat
het om enkele miljoenen gaat.

Samenwerking
De burgerinitiatiefgroep werd enkele
jaren geleden in het leven geroepen.
Aanleiding waren de plannen voor
de aanleg van hoogwatergeulen, in
het kader van de hoogwaterbeveiliging, langs de Maas, waaronder
ook in Grubbenvorst. Enkele ondernemers en inwoners van het dorp

wilden hier op inspringen en ruimte
creëren voor nieuwe ontwikkelingen. Er zijn inmiddels al gesprekken
gevoerd met betrokken partijen als
Waterschap Limburg, de provincie en
Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn er drie
bewonersavonden gehouden waar
samen met inwoners werd gebrainstormd. Thissen: “We willen nadrukkelijk de samenwerking zoeken, niet
alleen in Grubbenvorst, maar ook
daarbuiten. Denk aan Greenport,
Lomm en Velden. Het is een kans
die we niet moeten laten liggen.”
Inmiddels is van alle input een projectplan opgesteld. Het plan is opgedeeld
in een aantal thema’s, waaronder
wonen, recreatie en natuur. “We denken onder andere aan een bewegend
fietspad en een haven.”

Op de rails
Onlangs werd bekend dat de hoogwatergeulen bij Lottum en Grubbenvorst
niet meer nodig zijn vanwege de
hoogwaterbeveiligingsopgave tot 2030
in deze twee dorpen. De dijken in

Lottum en Grubbenvorst blijken namelijk ook zonder hoogwatergeulen te
voldoen aan de eisen. Dat wil niet zeggen dat ze uiteindelijk toch gewenst
kunnen zijn als er andere ontwikkelingen zijn in de regio. Dat hoeft
niet meteen een kink in de kabel te
betekenen, zegt Thissen. “Als er geen
hoogwatergeul komt, dan kan er misschien wel een vijver worden aangelegd. We willen deze trein op de rails
houden. Het is een unieke kans om
Grubbenvorst en Horst aan de Maas op
de kaart te zetten. We willen graag in
gesprek blijven met de gemeente en
de andere partijen. De ideeën hoeven
niet allemaal tegelijk worden uitgevoerd. We hopen wel dat we binnen
nu en tien jaar concrete dingen kunnen laten gebeuren.”
Na de zomer volgt er nog een bijeenkomst voor het dorp waarin de voortgang van het project wordt toegelicht.
Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Burgerinitiatiefgroep
Gezicht naar de Maas

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

Neem deel aan de gratis “inlooplessen”

en/of
Doe mee aan “ Golfstart” van de NGF en je

krijgt 6 lessen voor € 99,- + baanpermissie
Schrijf je nu in als lid voor 2021 en
golf de rest van 2020 voor slechts € 250,Voor meer info: www.depeelsegolf.nl
of bel 077- 4678030 / 2

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

5964 AA Meterik
Tel: Jansstraat
077-35268855
St.

Salon
Winkel
Salon
Winkel
Boeken
Boeken
Sieraden

5964 AA Meterik
Tel: 077-2300015
Edelstenen

Etherische oliën
Edelstenen
Etherische
Bloesem oliën
remedies
Bloesem
remedies
Schüssler
celzouten
Sieraden Schüssler celzouten

CARE
PLUS

Anti-Insectenspray
met natuurlijke
ingrediënten.

100 ml
60 ml t/m vrijdag
ml
15Open:
dinsdag
10.00 Van € 14,19
Van € 11,15
Van € 2,99
zaterdag 10.00
16.00
5 voor € 10,65
voor € -8,3
voor € 2,25

Open: dinsdag t/m vrijdag
16.00
zaterdag 10.00 - 16.0

Toeterende schoolverlaters
door Meerlo
De schoolverlaters van basisschool Megelsheim in Meerlo hebben hun vaarwel niet stilletjes voorbij laten
gaan. In een chique stoet met dikke bolides reden ze al toeterend vrijdag 3 juli na de eindmusical door
Meerlo. Van Ford Mustang tot flitsende cabrio’s, het kon niet gekker. / Beeld: Niels van Rens

200 ml

18.00
€ 20,30
10.00Van
15,20
voor- €18.00

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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BEZORGERS
GEZOCHT!

‘Sommigen gaan naar een pretpark,
wij naar een voetbalwedstrijd’
Voor veel voetbalfans is het afgelopen seizoen heel anders verlopen dan verwacht. En hoe het na de zomer gaat,
is ook nog gissen. Zien we straks voor de helft gevulde stadions met voetbalsupporters die alleen zachtjes
mogen juichen als er een doelpunt valt? Voor ‘diehard’ Helmond Sport-fans Pim Gubbels uit Horst en Remco
Stappers uit Hegelsom is het nog even afwachten. “Maar niet juichen, lijkt me niet haalbaar”, zegt Stappers.

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Horst rondom Westerholtstraat
Horst rondom Waterstraat
Grubbenvorst rondom Pastoorstraat
Sevenum rondom Klassenweg
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Impex Heemskerk BV, gevestigd op het Freshpark te Venlo,
is een handelsbedrijf in groente, fruit, aardappelen en
champignons. Door eigen import en aankopen op diverse
veilingen in Nederland en België zijn wij in staat
om concurrerende prijzen te bieden. Onze afzetlanden
zijn Nederland, Duitsland en België. Het gehele jaar
bieden wij onze klanten een compleet assortiment van
verse producten.
Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

Orderpicker

Hechte club

groente en fruit m/v
(38 uur per week)

Oproepkracht

CE-chauﬀeur m/v
nachtdienst (25-30 uur per week)

Wie het appartement van Pim
Gubbels binnenstapt, kan het niet
ontgaan: Helmond Sport is ‘zijn’ club.
Aan de muren hangen foto’s, posters
en ingelijste voetbalshirts. Zelf heeft
hij ook enkele tatoeages van de
voetbalclub. Helmond Sport mag
dan geen hoogvlieger zijn als het
om voetbal gaat, de club verblijft
meestal in de onderste regionen,
maar daar gaat het hem en Remco
Stappers niet eens om. De supporters van de Helmondse voetbalvereniging vormen een hechte club
waarbij plezier en lol voorop staat.
Maar hoe komen twee inwoners van
Horst aan de Maas nou terecht bij
Helmond Sport? Pim: “Ik heb op het
ROC in Helmond gezeten en samen
met een klasgenoot ging ik een keer
naar een wedstrijd van Helmond
Sport. Vervolgens heb ik mijn neefje
Sem Thijssen en Remco aangestoken.”

Elke vrijdag staat voor de heren
in het teken van voetbal. Vóór de
wedstrijd komen ze bij elkaar bij
Pim thuis. Remco: “We proberen in
principe naar elke uit- en thuiswedstrijd te gaan. Ja, daar wijkt eigenlijk alles voor, zelfs verjaardagen.
We hebben een hechte supportersclub en het leuke is dat je steeds

meer mensen leert kennen. Het gaat
ons vooral om de gezelligheid in en
om de wedstrijd. Sommigen gaan
naar een pretpark, wij gaan naar
een voetbalwedstrijd.” “Natuurlijk is
het leuker als de club succes heeft,
nu is het meestal na 25 wedstrijden
al bekeken”, geeft Pim toe, “maar
dat maakt de lol er niet minder om.”
Ze blijven hun club dan ook gewoon
steunen. “We blijven gewoon gaan
om die ene overwinning niet te missen”, zegt Remco.

We gaan om die ene
overwinning niet te
missen

Veiligheid
De laatste wedstrijd die ze zagen, was
die tegen Jong Ajax op carnavalsvrijdag 21 februari. “Daarna zijn we nog
gewoon carnaval gaan vieren”, weet
Pim. “De wedstrijd daarna was in
Almere, maar daar konden we vanwege het werk niet heen.” Toen kwamen de eerste berichten over corona in
het nieuws. “We hadden kaartjes voor
de wedstrijd tegen De Graafschap, die
werd echter afgelast. Officieel is het
seizoen niet gespeeld, dus zijn we niet

laatste geworden.” Dat vervolgens alle
wedstrijden werden afgelast, vinden ze
jammer. “Maar het is wel te begrijpen”,
aldus Remco. “Het gaat om de veiligheid. Daarbij is in het Nederlands voetbal geld niet zo belangrijk als in andere
landen.”

Geen geluid
Om het voetbalgevoel een beetje
vast te houden, komen ze op vrijdag toch bij elkaar om een biertje
te drinken en een oude wedstrijd
terug te kijken. Vooralsnog mogen
er vanaf 1 september weer wedstrijden met publiek worden gespeeld.
Al is het wel onder een aantal voorwaarden: publiek moet 1,5 meter
afstand houden van elkaar en er mag
niet gejuicht of gezongen worden.
De twee vragen zich toch wel af of
het dan nog wel zin heeft. Pim: “Stel
dat er in de laatste minuut het beslissende doelpunt valt en je mag niet
juichen, dat is toch raar? Supporters
zijn heel belangrijk voor het voetbal, het zal stil zijn als er geen geluid
gemaakt mag worden.” Juichen met
toeters zien de fans dan ook niet zo
zitten. Remco: “Dan is het veel gezelliger om thuis de wedstrijd te kijken.”
En ach, over twee maanden is alles
misschien weer anders, zeggen ze.
Tekst: Marieke Vullings

Impex Heemskerk BV, gevestigd op bedrijventerrein Fresh Park Venlo, is
een handelsbedrijf in groente, fruit, aardappelen en champignons. Door de
eigen import en aankopen op diverse veilingen in Nederland en België zijn
wij in staat om concurrerende prijzen te bieden aan haar klanten. Onze
afzetlanden zijn Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland en
Zweden.
Het hele jaar bieden wij onze klanten een compleet en divers assortiment
van versproducten.

Reacties graag per e-mail naar info@impexheemskerk.nl
of per post naar Venrayseweg 120.a, 5928 RH Venlo

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:
CE-chauffeur dagdienst (38 uur per week)

Oproepkracht CE-chauffeur nachtdienst (25-30 uur per week)

Vrouwen illegaal werkzaam op Lottums bedrijf
Bij een controle trof de politie Horst donderdag 2 juli op een bedrijf in Lottum 26 illegaal werkende
vrouwen aan. Zij worden allen teruggestuurd naar hun land van herkomst.

Reacties graag per e-mail naar info@impexheemskerk.nl of per post
naar Venrayseweg 120a, 5928 RH Venlo

Fresh Park Venlo 3805

Fresh Park Venlo 3805

De uit Polen en Oekraïne afkomstige
vrouwen bleken niet in het bezit
van de juiste papieren. De vrouwen
hadden geen tewerkstellingsvergunning, wel konden alle vrouwen
een geldig paspoort overleggen.

Omdat zij in strijd met de Wet Arbeid
Vreemdelingen werkzaamheden verrichtten, vervalt het rechtmatige verblijf. Zes vrouwen hadden een Pools
verblijfsdocument op zak. Zij hebben het bevel gekregen om terug te

keren naar Polen. De andere twintig
vrouwen moeten terugkeren naar
Oekraïne. De Inspectie SZW onderzoekt de zaak verder.

0907 \ nieuws
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

Toch ritje in de
botsauto’s
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Kom werken én
leren op onze
bedrijfsschool!
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America was naast Lottum één van de eerste kermissen van
Nederland in 2020. Kinderen konden hun lol weer op in de bots
auto’s, de schietkraam en het ballen gooien.
/ Beeld: Fotograaf Sten Jetten

Vier generaties

Opleiding Eerste monteur
elektrotechnische industriële installaties
en systemen (bbl niveau 3)
Samen met het Summa College bieden wij een unieke
BBL-opleiding aan. Je werkt vier dagen per week aan
mooie projecten, bij ons of bij een van onze opdrachtgevers. De vijfde dag krijg je les. Doordat theorie en
praktijk perfect op elkaar aansluiten ontwikkel jij je
razendsnel tot allround elektromonteur. Kijk voor meer
informatie op www.vandorenbedrijfsschool.nl

De Vlonder 3, 5427 DB BOEKEL

Fien, Maud, Wilmy
en Truus
Fien Verbeek werd op vrijdag 12 juni geboren en zorgde voor de
vierde generatie in haar familie. Fien is de dochter van Maud
Verbeek-Wijnhoven uit Meerlo, de kleindochter van Wilmy
Wijnhoven-Joosten uit Wanssum en de achterkleindochter van Truus
Joosten-Verboeket uit Horst.

Kerkstraat 17 | 5961 GC Horst | 077 398 26 61 | info@kruytzeroptiek.nl | www.kruytzer.nl
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GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

Diep geschokt en intens verdrietig zijn wij door het plotselinge
overlijden van onze broer, schoonbroer en oom

Mart van Enckevort
Fam. van Enckevort
Sevenum, 5 juli 2020

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

Na een moedige strijd, vol wilskracht, is mijn lieve man,
ons pap waardig heengegaan. Jouw leven moesten wij loslaten,
in ons leven houden wij jou altijd vast.
In herinnering aan

uit vaar t verzorging

Mart van Enckevort

Yvonne Vos

Teng is nit mier onger os
Os kluit is nit mier wat ut waas

Tel. 077 - 302 11 40

Vriendenkluit BadCo:
Thei, Wim, Jan, Jan, Hans, Hans, Henk, Henk,
Peter, Moon, Nelly, Hennie, Marly, Kitty, Marian, Miek

Met liefde en passie

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

“Een oude boom moet je niet verplaatsen!”
Toon

Wij willen u hartelijk danken voor alle blijken van
medeleven in vorm van kaarten, telefoontjes en bloemen,
na het overlijden van onze lieve vrouw, onze zorgzame
moeder en onze trotse oma

Ine Janssen-Kerstjens
Uw warmte en betrokkenheid hebben ons goed gedaan
tijdens deze verdrietige periode.
Wim Janssen
Tom, Marjan, Eva, Stan en Luuk
Ruud en Lotte

Toon Lommen
echtgenoot van

Riet Lommen - Thijssen
* 13 december 1929

Sevenum

† 4 juli 2020

Riet Lommen - Thijssen
Maria †
Theo †
Francie & Marjolein
Correspondentieadres:
Riet Lommen - Thijssen, ’t Valdere 35, 5975 CH Sevenum
Wij hadden uw aanwezigheid en belangstelling enorm op prijs
gesteld, maar door de bepalingen rondom het Corona-virus
nemen wij in besloten kring afscheid.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons koorlid

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

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

Dag en nacht bereikbaar

Op dinsdag 2 juni hebben wij afscheid genomen
van mijn man, ôzze pap, schoonvader en opa

Hay Houben
In zijn eigen vertrouwde museum ‘t Spuitenkabinet
in Meterik hebben we Hay een waardig en
persoonlijk afscheid kunnen geven.
Wij willen u hartelijk danken voor uw aanwezigheid bij de
afscheidsdienst, persoonlijk of virtueel, en voor alle andere
blijken van medeleven. Het was hartverwarmend.

Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Verse frambozen van de teler
(boerderij-automaat). Ook diepvriesfruit,
jam, honing even (aan)bellen.
Malina Fruits, Tongerloseweg 11,
5963NR Hegelsom, 06 16 04 23 57.
Stoffen, cursussen, workshops,
naai- en quiltartikelen. Cassandra
Creatief Kloosterstr. 64a Grubbenvorst
www.cassandracreatiefwebshop.nl
Voor kersen, frambozen, perziken,
tomaten, komkommers enz. naar
Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Blauwe bessen te koop
na tel. afspraak.
P. Kusters tel. 06 17 82 84 19.

Een speciaal woord van dank willen wij richten aan
de medewerkers van Groene Kruis Thuiszorg en huisarts
dr. Vos, die Hay in de afgelopen jaren zo kundig en met
persoonlijke aandacht hebben verzorgd.
Nel
Kinderen en kleinkinderen

Verse asperges te koop,
ook geschild! Nog een aantal weken!
Verhaeg Asperges Kranestr. 38 Horst.
Tel 077 398 65 90. Ma t/m vr: 10-12u
en 13-17u. Za: 9-17u. Zo: op afspraak.
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a. winterprei,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Nieuwe aardappelen te koop!
Bosstraat 63, Hegelsom. Makkelijk
afhalen dmv zelfbediening.
Te koop woonhuis met bedrijfsruimte
Kanaalstraat 65 Beringe
06 22 29 95 44, 077 306 19 91.
Te koop zoete morellen zelf plukken
€ 1,-/kg, Dahlia’s, rozen, nieuwe
aardappelen € 5,-/5 kg, appels.
Van Lankveld Tienraijseweg 2,
5864 CJ Meerlo 06 53 13 01 32.

Gevraagd zelfstandig werkende
huishoudelijke hulp, 1x per 14 dagen.
06 51 45 28 97 na 19.00 uur.
Mooie edelhert-geweien te koop,
12 tot 30 enden. www.hertenhouderij.nl.
Bel vrijblijvend 06 11 05 17 19.
Te koop nieuwe aardappelen
en heerlijke tomaten uit de volle
grond. Alles € 0.80 per kilo.
Craenmehr, Oude Peeldijk 27 in Meterik.
Op zoek naar een bijbaan, full- of
parttime baan? Neem contact op!
info@humanchain.nl | 06 22 98 85 79.
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen en
afvoeren. Hagen snoeien: of inkorten of
er uit. Werk opgeruimd afleveren.
Regio Horst-Venray info@
HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Sinds 2006 was zij een heel trouw lid van Egelsheim. Belangrijk
waren voor haar de wekelijkse repetities. Zelfs in periodes
van ziekte en groot verdriet wilde zij aanwezig zijn. Wij zullen
aan Mia terugdenken met bewondering voor haar enorme
wilskracht en doorzettingsvermogen.
Wij wensen haar gezin en
familie veel sterkte.
Bestuur, leden, dirigent en pianiste
GZV Egelsheim, Hegelsom

De afgelopen tijd hebben vele inwoners van
de Norbertuswijk afscheid genomen van

Hanni ten Brink-Oor
Jarenlang was ze op een gepassioneerde en
uitgesproken manier als vrijwilligster verbonden met
alles wat er speelt in en rondom het Huis van de Wijk.
Voor velen was zij een vertrouwd aanspreekpunt.
Dankbaar houden wij haar in herinnering.
Voor altijd nabij, wensen wij familie en vrienden veel sterkte toe.
Vrijwilligers en bestuur
Wijkcomité Norbertus.

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de belangstelling en de vele lieve
woorden, mooie bloemen en kaarten die we mochten ontvangen
na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze lieve sterke mam

Karin Cuppen - Lenssen
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden,
maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet
en zal ons kracht geven om verder te gaan.
Jan, Math en Dominique, Rob en Isabelle

0907 \ enzo
Geboren

Lana

30 juni 2020
Dochter van
Matti Winkelmolen
en Sandra Weijs
zusje van Fenne
Van Douverenstraat 11
5961 JH Horst

Geplukt

Geplukt Kim Scheres Horst
Ze kan misschien nog het beste omschreven worden als een chaotische perfectionist. Verder is ze een gevoelsmens en gaat ze, ondanks
haar ziekte, niet bij de pakken neerzitten. Deze week wordt Kim
Scheres (41) uit Horst geplukt.

Geboren

Lars
1 juli 2020
Zoon van
Renée van Enckevort
en Jeroen van den Boorn
Veldleeuwerik 26
6245 RJ Eijsden

Geboren

Tren Thijssen
4 juli 2020
Zoon en broertje van
Pascal Thijssen
en Nicole Jenniskens
Grote zus Carmen
De Beuk 26
5976 PP Kronenberg

Geboren

Wout

6 juli 2020
Zoon van
Thijs Baltissen en Nicole Huijs
Broertje van Sjors
Hofweg 1
5966 NE America

Luisteren
Die eigenschap maakte het haar niet
makkelijk toen er vier jaar geleden MS
bij haar werd geconstateerd. Ze moest
opeens leren los te laten en te luisteren naar haar lichaam. “Ik ging altijd
maar door, totdat er ineens letterlijk
op de rem werd getrapt.” De eerste
klachten kreeg Kim in maart 2016.
“Ik had last van tintelingen in mijn
linkerzij. De huisarts dacht in eerste
instantie aan gordelroos, maar ik had
geen huiduitslag. Enkele weken later
werd ik doorgestuurd naar de neuroloog. Ik had intussen zelf ook al tijdens
het sporten gemerkt dat ik nog maar
weinig kracht in mijn linkerbeen had.
De neuroloog gaf aan dat het van
alles kon zijn. MS werd niet uitgesloten, maar daar gingen ze niet van uit.
Er volgden een bloedonderzoek en
een scan. “Uit de scan bleek uiteindelijk dat het waarschijnlijk toch MS was,
welke vorm was nog niet duidelijk.
In mijn hoofd ging ik al van het ergste
uit. MS is een zenuwziekte. Wat als
ik straks helemaal geen controle
meer over mijn spieren zou hebben?”
Uiteindelijk bleek dat Kim de meest
milde vorm van MS heeft, RRMS
(relapsing remitting). “Het heeft wel
een jaar geduurd voordat ik niet meer
dacht aan wat ik allemaal niet meer
kon, maar dacht aan: wat kan ik nog
wel? Ik heb zeker moeten inleveren,
maar ik mag niet klagen. Sporten gaat
niet meer, maar ik kan bijvoorbeeld
nog wel elke week met een vriendin
wandelen. Drie dagen voluit carnaval
vieren gaat niet, dus maak ik keuzes.
Het gaat niet om de kwantiteit, maar
de kwaliteit. Het heeft me ook bewust
gemaakt dat er meer in het leven is.”

Rebels

Theo & Nellie Kersten
50 jaar getrouwd
10 juli 2020
Van harte gefeliciteerd
Liefs Bas, Helen en Sanne

“Mensen denken vaak dat ik heel
gestructureerd ben, maar eigenlijk ben ik best wel chaotisch”,
bekent Kim lachend. “Als ik ergens
mee bezig ben dan denk ik: oh ja,
en dat moet ik ook nog doen. En
dan ga ik daarmee verder. Ik moet
daarom juist alles heel gestructu-

reerd doen. Ik ben ook best wel een
controlfreak. Ik wil graag weten waar
ik aan toe ben, maar ik wil ook alles
weten omdat ik erg nieuwsgierig en
leergierig ben én snel enthousiast te
krijgen. Maar ik ben ook een echte
perfectionist, dus: wat ik doe, doe ik
goed.”

Puzzel
Van harte gefeliciteerd
pap & mam, opa & oma

Wim en Nelly
Jeurissen - Keijsers

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

3

13 juli, 60 jaar getrouwd!
Jack, Tanja, Lars, Timo
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in de HALLO.
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Kim groeide op als middelste in een
gezin met drie dochters. Haar moeder was huismoeder, haar vader was
vrachtwagenchauffeur en door de
week altijd van huis. “Mijn oudste zus
en ik verschillen echt als dag en nacht,
mijn jongste zusje zit wat dat betreft
een beetje tussen ons in. Omdat we
met z’n drieën zijn, was het soms wel
twee tegen één. Ja, we waren echt
meisjes. Ik denk dat mam het af en
toe niet makkelijk heeft gehad. Als
pap in het weekend er was, moest hij
wel eens mopperen over wat er door
de week was voorgevallen. Al deed hij
dat liever niet, hij wilde niet altijd de
boeman zijn. Wij beslisten ook altijd

wat er in het weekend op tv kwam”,
zegt ze met een knipoog. “Mijn vader
paste zich makkelijk aan, wat dat
betreft lijk ik wel op hem. Echt rebels
ben ik nooit geweest en ik kan ook
heel slecht liegen. Al ging ik toen ik
een jaar of 14 was en we op de camping stonden, ’s nachts wel eens op
pad. We hadden een jaarplaats op
de camping in Roggel en ik had daar
verschillende vriendjes en vriendinnetjes. Mijn zus en ik sliepen altijd in
het tuinhuis achter de caravan en ik
had een paar keer ’s nacht afgesproken met enkele vriendjes. Dan hingen
we gewoon wat rond op de camping.
Dat is goed gegaan, totdat ik een keer
terugliep en zag dat het licht in de
caravan aan was. Mijn vader was zo
kwaad, dat hij bijna niet uit zijn woorden kwam.”

Rode pen
Voor Kim was er na de middelbare
school maar één optie: de pabo.
“Ik was een jaar of 7 en mijn zusje
zat in groep 2, toen ik haar al sommen liet maken, die ik dan vervolgens met de rode pen nakeek. Ik heb
altijd al gezegd dat ik juf zou worden.
Inmiddels sta ik al twintig jaar voor
de klas op De Doolgaard in Horst.
De kinderen zijn in die jaren zeker
veranderd. We merken ook dat het
onderwijs van toen niet meer past
bij het kind van nu. Daarom proberen
we ons onderwijs beter aan te laten
sluiten aan kinderen van deze tijd.”
Zelf heeft Kim samen met haar man
Jarno twee kinderen: Jasper (13) en
Esmee (10). Jarno kent ze al vanaf haar
17e. “Ik heb hem via een wederzijdse
vriendin leren kennen. In 2005 zijn we
getrouwd. Ik heb hem toen ten huwelijk gevraagd. Het duurde me te lang”,
lacht ze.

Ballet
Hoewel ze wat sport betreft een stapje
terug heeft moeten doen, probeert
Kim nog wel zo af en toe een balletles
mee te pakken. “Ik dans al vanaf mijn
4e. Ik heb 24 jaar bij de balletschool
in Horst gezeten en ben ook drie jaar
lid geweest van de dansgarde van
D’n Dreumel. Als ik muziek hoor, dan
ga ik al bewegen. Dat zie ik ook terug
bij mijn dochter, die nu bij de dansgarde zit. Dat heb ik dan toch mooi
doorgegeven.”
Tekst: Marieke Vullings
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Contact met de gemeente
Naar het gemeentehuis

en van 12.30-16.00 uur is de gemeentewerf

• Moet u iets regelen aan de balie? Maak dan

geopend.

eerst een afspraak. Dat kan via de website of
bel ons op (077) 477 9777.
• U krijgt een e-mail met belangrijke informatie
over uw afspraak. Lees de mail goed voordat
u komt.
• Bent u verkouden? Heeft u klachten zoals
hoesten, keelpijn of koorts? Annuleer dan uw

Telefoon
• Telefoonnummer: (077) 477 9777.
• Maandag t/m vrijdag kunt u ons bellen tussen
8.00 - 17.00 uur.
• Zijn we gesloten en is het erg dringend? Volg
de aanwijzingen op het bandje.

De samenstelling van deze gemeentepagina is gedaan op dinsdag 7 juli.
De mogelijkheid bestaat dat, gezien de coronacrisis, bepaalde informatie weer
achterhaald is door nieuwe maatregelen. Op onze website vindt u de actuele informatie.

Olie- en zeepresten in wadi’s

Dáárom geen
autowassen aan huis!
De riolering in de gemeente Horst aan de Maas bestaat voor het grootste deel uit een ge-

afspraak via de link in onze mail of bel ons.

mengd rioolstelsel. Hierbij worden vuilwater en hemelwater opgevangen in één rioolbuis.

• Voor het ophalen van uw paspoort, rijbewijs,
ID-kaart of gehandicaptenparkeerkaart heeft

Website en apps

u geen afspraak nodig.

Op onze site www.horstaandemaas.nl kunt

Via deze buis worden beide waterstromen afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.

u veel zaken online melden, aanvragen en

Nieuwbouwwijken

Gescheiden rioolstelsels liggen o.a. in:

Naar de gemeentewerf

regelen. Op de website staat ook informatie

Vanaf 2003 zijn in de nieuwbouwwijken in onze

• Grubbenvorst: Centrum en Middelreuvelt

Maandag tot en met vrijdag van 7.30-12.00 uur

over onze apps Afvalwijzer en MijnGemeente.

gemeente gescheiden rioolstelsels aangelegd.

• Hegelsom: Kamplaan

Bij dit type riolering worden de twee water-

• Horst: Stappersmolen, Achter de Smaalbrug,

stromen gescheiden van elkaar afgevoerd:

Afhang, centrum, Gebr. Douvenstraat,

het afvalwater gaat naar de zuivering en het

Pastoorsveld, Engelerveld, Willem-

hemelwater wordt direct afgevoerd naar het

Alexanderstraat en de bedrijventerreinen

oppervlaktewater of inﬁltreert in zogenaamde

Hoogveld-Oost en Melderslosche Weiden.

wadi’s of inﬁltratiebuffers.

• Kronenberg: Steijvershorst

Autowasplaats

• Lottum: Veilinghof, Horsterdijk
• Meerlo: Irenestraat, Beatrixstraat, Amaliastraat

Bij gescheiden riolering is het geen goed

• Tienray: Trambaan

idee om auto’s op straat te wassen. Olie- en

• Melderslo: Achter de Pastorie, Gussekuulke

zeepresten komen zo namelijk rechtstreeks in

• Meterik: Bondserf, MeteriksVeld

het oppervlaktewater of in de bodem terecht.

• Sevenum: Haverstraat, Tarwestraat,

Het beste kunt u de auto wassen op een

Boekweitstraat, Maasbreeseweg, De Gats,

autowasplaats. Daar wordt het water op een

Mgr. Verstraelenstraat, De Kantonnier, De

duurzame manier verwerkt. Vaak wordt het

Sondert, De Hackert en bedrijventerrein
Berghem.

water, na te zijn opgevangen, behandeld om
opnieuw gebruikt te worden. Uiteindelijk wordt

• Swolgen: Beurskensweide en Bertus

het waswater op het vuilwaterriool geloosd.

Aafjesstraat.

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Als gevolg van “corona”
was het niet toegestaan
dat jubilarissen persoonlijk
door de burgemeester
werden gefeliciteerd. Nu de
regels wat versoepeld zijn
is dit weer wel toegestaan,
vanzelfsprekend met
inachtneming van de
voorschriften. Burgemeester
Palmen probeert de

Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen
In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).

jubilarissen die hij in de
afgelopen periode niet heeft

America

Schoolstraat 53

kunnen bezoeken alsnog

Saarweg 19

Kreuzelweg 9

persoonlijk te feliciteren

Kerkbosweg 35

Kronenberg

namens de gemeente

Broekhuizenvorst

De Hees ong.

Horst aan de Maas. De

Kavel D 462

Lottum

afgelopen weken bezocht

Evertsoord

Kaldenbroek 1

herziening Structuurvisie

hij de echtparen Huijs–

Medegebroekweg,

Meterik

(Klaver 7, ontwerp ter

Schoeber in Kronenberg,

naast nr. 11

Hazenkampweg 15 b

Klaver 5 fase 2
ontwerp ter inzage
Klaver 8, herziening 2020
vastgesteld
Klavertje 4: particiële

inzage)

Boots–Craenmehr in Horst,

Hegelsom

Sevenum

Korenhuys Sevenum

Verhaegh–Smedts in

Kogelstraat 70

Romerweg 5

Horst aan de Maas

Meterik en van Lieshout–

Horst

Sectie L 2274

Vertrokken naar onbekende

Verhaegh in Sevenum.

Gebr. Van Doornelaan 53

De Vorst 8

Allen vierden zij hun

Het Veldje 18

Klaver 3 L 167

60-jarig huwelijksjubileum.

De Afhang Fase 4,

Piri Reisweg 21

Uit handen van burgemeester

M nr. 2893 en 3674

Klaver 5 fase 1

Ryan Palmen ontvingen

Hamweg 5-16

herziening vastgesteld (bp

zij een mooi boeket en het

Haagweg 7

en exploit.pl)

gebruikelijke cadeau.

van Douverenstraat 5A

bestemming:
Kerkstraat 12
Broekhuizenvorst
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‘Draagvlak voor ‘Samen duurzaam’ begint met een goed gesprek

‘Meedoen moet je gemakkelijk maken’
‘We gingen alle deuren van de wijk langs om de interesse te peilen voor zonnepanelen. Onze eigen ervaringen wilden we graag delen
met de mensen uit de wijk’. Aan het woord zijn Piet Berden en Paul Coppus van Club ‘63. Wonend in de Norbertusparochie en bij
de oprichting van de club, in 2016, allebei 63 jaar oud. Club ‘63 is bovendien ontstaan in een kerk uit 1963, waar nu het Huis van de
Wijk is gevestigd. Behalve gezellige activiteiten voor jong en oud in de buurt wil Club ‘63 milieubewustwording en energiebesparing
van onderop realiseren. ‘Dat kan het beste wanneer je dicht bij de mensen staat en het verhaal eenvoudig houdt. Meedoen moet je
gemakkelijk maken’, aldus Piet Berden.
deelnemers. Dus geen technische verhalen,

proeven we duidelijk belangstelling en zijn voor-

maar eerlijke, begrijpelijke informatie, op een

beelden uit de wijk weer leidend voor hoe we te

laagdrempelige manier gebracht. Piet Berden:

werk gaan. Laagdrempelig en zonder verborgen

‘In plaats van zoveel euro per jaar besparing

agenda’. Piet Berden vult aan: ‘Het mooie is dat

werkt ‘een frietje extra of lekker uit eten kunnen

onze aanpak ook gezien wordt door anderen.

gaan met je vrouw’ ook heel goed’.

We hebben in verschillende dorpen en wijken
ons verhaal al mogen vertellen. En we werken

Serieuze besparing

er ook mee samen. Het Repaircafé is daar

Op www.norbertuswijk.nl/samenduurzaam/

een mooi voorbeeld van. Fijn om te doen,

is precies bijgehouden wat al het werk heeft

want de wereld houdt natuurlijk niet op bij de

opgeleverd. In 2018 lieten 29 woningen zonne-

Norbertuswijk’.

panelen plaatsen en een jaar later volgden er
nog 11. Piet Berden: ‘We zijn er trots op dat het

Samen duurzaam

Norbertuswijk-collectief elk jaar ruim 160.000

Club ‘63 is lekker bezig. In een levendige wijk,

Kwh aan stroom opwekt. Bij een kostprijs van

waar het Huis van de Wijk op allerlei manieren

€ 0,21 per KwH is dat een jaarlijkse besparing

een centrale plek inneemt. Waar vrijwilligers

van € 33.645,=. Ook de werkgroep Isolatie kent

elkaar helpen en van elkaars kwaliteiten

succesvolle cijfers: Bij 49 woningen zijn aan

gebruik maken. Met veel energie en aandacht

spouwmuur, vloer of dak collectief isolatiewerk-

voor elkaar organiseren ze spannende acti-

zaamheden uitgevoerd.

viteiten voor kinderen en gezellige kofﬁeochtenden of ontspannende wandelingen voor

Verdere acties

ouderen. En er blijft aandacht voor energie

Op dit moment speelt de actie ‘Waterklaar’.

en milieu. Piet Berden: ‘Waar we nu ook mee

De regenoverlast in de buurt is in kaart gebracht

bezig zijn is het project ‘Elektrische deelauto

en met de inwoners die het aangaat zijn al eer-

en deelﬁets’. Dat wordt een succes voor de

ste gesprekken gevoerd. Paul: ‘De corona crisis

wijk’ is zijn stellige overtuiging. Gezien de

heeft alles even op een lager pitje gezet, maar

resultaten van vorige acties, lijkt dat inderdaad

binnenkort pakken we het weer op. Ook hier

gegarandeerd.

Hele praktische vertaling van het effect van zonnepanelen
Actie Zonnepanelen

avond zijn er drie werkgroepen ontstaan.

De spontane actie voor zonnepanelen leverde

Zonnepanelen, isolatie en de rest’.

destijds veel belangstelling op. Op de eerste
informatieavond waren zo’n 75 wijkbewoners.

Energiebesparen concreet maken

Paul Coppus: ‘Er was informatie over zonnepa-

De werkgroepen zijn aan de slag gegaan.

nelen, isolatie, dubbel glas, warmtepompen en

Eén huis in de wijk werd als referentie

zonneboilers. Allemaal gebracht op een manier

genomen en daar werden leveranciers op

die te begrijpen was. We hebben daar ook ver-

af gestuurd. Dat leverde heldere offertes op

teld over onze eigen ervaringen. Allemaal vrij-

en een duidelijk beeld wat er aan besparin-

blijvend en informatief. Op het einde van de

gen te behalen was door een collectief van

Afgelopen weken werd uw mening gevraagd over
de toekomst van lokaal opgewekte duurzame
energie in Horst aan de Maas. Velen van u namen
de moeite de enquête in te vullen. Hartelijk dank
daarvoor. De resultaten worden binnenkort op de
gemeentepagina bekend gemaakt.
Scan de QR-code als u meer informatie wenst over
#WijGaanGroen.

Tijdens de jaarlijkse ‘Lintjesregen’ op vrijdag 24 april 2020 mocht burgemeester Ryan Palmen aan acht bijzondere inwoners uit Horst aan de Maas telefonisch een Koninklijke onderscheiding uitreiken.
Vanwege de Coronamaatregelen kon hij de medaille op dat moment helaas niet persoonlijk overhandigen. Afgelopen vrijdag is een inhaalslag gemaakt tijdens de ‘uitgestelde Lintjesregen’ en bezocht de
burgemeester alle gedecoreerden om hen alsnog de onderscheiding op te spelden. Hij werd hierbij geassisteerd door de partners van de gedecoreerden.
Truus Hoebers-Bouten, Nel Janssen, Leny Jenniskens-Hendrickx, Carool van Kuijck-Peeters, Theo Bouten, Ton Hendriks, Bart van Horck en Twan Smeets: nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie
welverdiende Koninklijke onderscheiding.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777

12

politiek \ 0907

VVD Horst aan de Maas

Wie betaalt de cadeautjes?

Een paar weken geleden bleek dat Horst aan de Maas miljoenen euro’s tekort komt. Niet alleen in 2020,
maar óók in de jaren erna. Toch wordt door CDA, Essentie en PvdA bijna 400.000 euro extra uitgegeven
aan de sporthal in Sevenum. Begrijpt u het nog?
Dit zal niet de laatste extra uitgave
zijn. Eind dit jaar volgt het besluit
over het zwembad en de nieuwe
sporthal in Horst. Uitkomst laat
zich raden. Wie zich namelijk een
beetje in de politiek verdiept, kan
voorspellen wat er gaat gebeuren.

Waarom trok bijvoorbeeld PvdA de
kar voor de extra verhoging, en niet
Essentie met haar roots in Sevenum?
En waarom zou het CDA het voorstel
steunen zonder daar iets voor terug
te vragen?
U moet niet verrast zijn als de wet-

SP Horst aan de Maas

houder van sport eind dit jaar groen
licht geeft voor nieuwe accommodaties in Horst. Erg zuur voor inwoners
van Meterik en America, die voorlopig lijken te kunnen fluiten naar
een gezamenlijke accommodatie.
Maar ook al die andere goede burge-

politiek is keuzes maken. Er zijn
nog meer, vooral kleine, kernen die
wachten op geld of ondersteuning
om aan hun plannen te werken.
Een prima voorstel volgde voor de
Mèrthal. Vooral ook omdat meteen
duurzaamheidsmaatregelen worden
meegenomen, namelijk het plaatsen van zonnepanelen. Het argument dat er nu tijd was om dit uit
te voeren omdat de werkzaamhe-

CDA Horst aan de Maas

den aan het Gasthoês even stillagen, vonden we zwak. Dit zou toch
gewoon in de planning moeten
zitten. Maar goed, soms heiligt het
doel de middelen.
Daarna kwam de energiecentrale
voor STip, de nieuwe basisschool
voor Swolgen en Tienray, aan de
orde. De SP was vóór dit voorstel
omdat het onder andere een lange
termijnvoorstel betreft. Namelijk

ontvangen we minder geld voor het
verstrekken van uitkeringen (BUIGgelden) en tot slot heeft ook de
gemeente te maken met de effecten
van corona. Wat dit precies inhoudt
en welke compensatie we hier vanuit het Rijk voor kunnen verwachten
is nu nog niet duidelijk maar zeker

Essentie Horst aan de Maas

investeren in een centrale om deze
in 40 jaar terug te verdienen, simpelweg omdat je zelf je energie
opwekt. Beter voor de planeet en
uiteindelijk goed voor de portemonnee. We waren dan ook zeer
verbaasd dat wederom CDA en
Essentie hier tegenstemden, niet
vanwege de lange termijn, maar
vooral de korte. Wij willen geen
enkele vertraging van de school in
Swolgen en Tienray, maar als je iets
bouwt, moet je dat wel volgens de

meest moderne wensen en eisen
doen.
Waar zijn alle groene ambities van
dit college? Het plan was toch een
duurzame en gezonde gemeente te
zijn? Wij denken de eerste scheuren te zien in dit college dat haar
groene en gezonde agenda zeker
niet waar gaat maken.

maken van harde keuzes niet uit de
weg, maar het is veel te vroeg om
nu al onrust te veroorzaken door op
dossierniveau al besluiten te nemen
ten gevolge van de financiële situatie. Wij gaan er van uit dat verderop in het jaar duidelijk zal worden
wat de schade door corona voor de
gemeente gaat zijn en wat het Rijk
daar eventueel van compenseert.
Ook verwachten wij dan meer dui-

delijkheid te hebben over de algemene uitkering en de BUIG-gelden.
Dat geeft ons vervolgens voldoende
basis om verdere keuzes te maken
waar we ook graag met u over in
gesprek gaan.

is dat dit gevolgen heeft voor ons
als gemeente. Wat het CDA betreft
is het echter nog te vroeg om al op
dossierniveau besluiten te nemen,
wat we wél en wat we niet (meer)
of later gaan doen. Wij onderkennen
de noodzaak om financieel verantwoord beleid te voeren, gaan het

Sonja van Giersbergen

Loes Wijnhoven

Noodzakelijke aanpassingen Sporthal de Kruisweide

Sporthal de Kruisweide in Sevenum biedt onderdak aan een grote diversiteit van sporten voor jong en oud, hal en het oplossen van het tekort
aan kleedlokalen en bergruimte.
commercieel en verenigingsaanbod.
Badminton, judo, korfbal, volley, zaalvoetbal, turnen: een korte opsomming van activiteiten in de Kruisweide.
Daarnaast is er nog vraag naar extra
uren, met name in de winterperiode
voor bijvoorbeeld zaalhockey en korfbal. Conclusie: De Kruisweide heeft
een goede bezetting.
Dit zorgt ook voor druk op bijvoorbeeld
de kleedlokalen. In juli 2019 stelde de

Jeroen Achten

Een grote uitdaging

Afgelopen raadsvergadering hebben we als raad gesproken over de financiële uitdagingen waar we voor
staan als gemeente Horst aan de Maas.
Zowel de jaarrekening 2019 alsook de
kadernota hebben we vastgesteld.
De algemene uitkering die we als
gemeente jaarlijks ontvangen vanuit
het Rijk wordt met ingang van 2022
anders verdeeld waarbij de verwachting is dat dit voor onze gemeente
negatief uit gaat pakken. Daarnaast

tieven erdoor drukken en de rekening achteraf presenteren aan alle
inwoners en ondernemers is niet
echt solidair vindt de VVD. Stop met
Sinterklaas spelen en ga eens
Gewoon Doen.

Huidige accommodatiebeleid duurzaam? Nou, nee

In de raadsvergadering werd een aantal voorstellen ten aanzien van accommodaties besproken.
Allereerst het sportcentrum
De Kruisweide. Er lag een verzoek voor een scheidingswand
zodat meer gebruikers tegelijkertijd hun sport konden beoefenen.
Dat vond de SP prima. Maar CDA en
Essentie dienden een voorstel in
voor een extra subsidie van bijna
400.000 euro. Daar konden we niet
mee instemmen. Wrang voor de
gebruikers van De Kruisweide, maar

rinitiatieven hoeven niet op bijdragen
te rekenen volgens de wethouder
van financiën.
Betekent dit dan ook dat de plannen voor verduurzaming van
D66+GroenLinks in de ijskast worden
gezet of is dit ook ‘part of the deal’?
De oplossing hebben bovenstaande
partijen al laten weten. De gemeentelijke belastingen moeten flink
omhoog. Bewust een aantal initia-

gemeenteraad de toekomstvisie binnensportaccommodaties vast waarin
de laatste aanpassingen voor de
Kruisweide in beeld werden gebracht.
De afronding van een zorgvuldig
doorlopen proces met gebruikers en
beheerder zodat er een volwaardige,
duurzame en toekomstbestendige binnensportaccommodatie zou komen te
staan.

Door recente financiële ontwikkelingen moeten er keuzes worden
gemaakt. De grote financiële uitdagingen voor de gemeentelijke begroting
begrijpen wij. Toch hebben wij voorgesteld om de noodzakelijke investeringen in De Kruisweide nu uit te voeren.
Noodzakelijk betreft de aanleg van
een vaste scheidingswand om veilig gebruik te kunnen maken van de

Verenigingen worden gevraagd om
van De Kruisweide gebruik te maken,
dan moet je ook zorgen voor voldoende kleedlokalen.
De wens voor een tribune en de wens
voor een zogenoemde valkuil in het
turngedeelte kan op dit moment niet
gehonoreerd worden. Keuzes maken:
dat wat noodzakelijk is doen we, de
luxe laten we voor nu achterwege.
Daarom heeft Essentie gepleit voor

een investering van ruim 500.000
euro om de twee knelpunten op te
lossen. Veel geld natuurlijk, maar
ook goed om erbij te vertellen dat dit
enerzijds wordt betaald door hogere
huurinkomsten en anderzijds wordt
afgeschreven over 25 jaar. Het kost
de gemeente dan nog 8.650 euro per
jaar. Verantwoorde keuzes, die we uit
kunnen leggen, met volle overtuiging
genomen.
Bram Hendrix, fractievoorzitter

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.

BEKRO Horst Problemen met
Bronboringen & Bronbemalingen

www.bekro.nl

Tuinberegenings
pompen
en alle toebehoren zoals:
slangen n snelkoppelingen n
n sproeiers n kleppen n buizen n
n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

uw kunstgebit?

reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
5
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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Gemeente schoont kunstcollectie op
Gemeente Horst aan de Maas gaat haar kunstcollectie opschonen. Werken die in de jaren 70 via de Beeldende
werken zijn onder andere afkomKunstenaars Regeling (BKR) werden aangeschaft, worden weggedaan. Het gaat in totaal om ruim 250 werken stig uit de voormalige gemeentehuizen van Sevenum en Meerlo
van kunstenaars als Bert Coppus, Ruud van der Beele en Kees Salentijn.

Het grootste gedeelte van de kunstcollectie van de gemeente stond
opgeslagen in gemeenschapshuis
’t Haeren in Grubbenvorst en in de

voormalige basisschool in Meterik.
Deze ruimte komt echter te vervallen en de gemeente wil de kunstwerken niet nogmaals verplaatsen.

Daarnaast werd in 2015 al door
de gemeenteraad besloten om
de werken uit de BKR uit de periode 1976–1985 op te schonen. De

en uit het gemeentehuis in Horst.
Het gaat daarbij om iets meer dan
250 voornamelijk schilderijen,
laat beleidsmedewerker Hanneke
Wijnen weten. “Veel werken uit de
BKR staan in de opslag en hebben
al een hele poos het daglicht niet
meer gezien”, geeft zij aan. In eerste instantie krijgen de kunstenaars
of hun familie de mogelijkheid om
hun werk terug te kopen. Als zij dit
niet willen, krijgen organisaties als
heemkundeverenigingen de kans.
“Er zitten bijvoorbeeld ook verschillende religieuze afbeeldingen bij.
Die kunnen misschien weer interessant zijn voor een parochie”, aldus
Wijnen. Ook worden kunstcollectief ZEEN en de organisatie van ‘t
Gasthoês organisatie benaderd over
de mogelijkheid om kunstwerken te
verkrijgen voor de inrichting van ’t
Gasthoês en andere gemeentelijke
accommodaties. Daarna krijgt het
publiek de kans om kunstwerken te
kopen, waarschijnlijk via een veiling.
Momenteel worden alle kunstwerken geïnventariseerd. De verwachting is dat dit eind dit jaar
grotendeels is afgerond.
Tekst en beeld: Marieke Vullings

Start bouw Steinhagen
Boerderij Steinhagen in Sevenum wordt op maandag 13 juli gestart met de sloop en herbouw van het pand. Het startsein wordt gegeven door CPO
Steinhagen, samen met het College van B&W Horst aan de Maas en de aannemer.
In eigen beheer wordt de monumentale boerderij verbouwd tot woningen
voor tien gezinnen, naar de huidige
eisen van de energietransitie. De tien

woningen krijgen een gezamenlijk erf.
CPO Steinhagen heeft samen met
Kilimanjaro Wonen uit Eindhoven de
afgelopen jaren intensief samenge-

werkt om tot deze stap te komen.
“’Wonen met Lef’ is een bijzonder
project met deelnemers die risico’s
durven te nemen, open staan voor

anderen en geloven dat hun gezamenlijke woonvisie hun woonbeleving verrijkt”, aldus de initiatiefnemers.

Oh, zit dat zo!

Vertrouwen is goed, zeker weten
is beter!
Waarom heb ik een letselschadeadvocaat nodig? Die aardige schaderegelaar van de verzekering helpt toch heel erg goed? Ik kreeg zomaar
allerlei voorschotten uitgekeerd. Ook het regelingsvoorstel dat ik heb gekregen ziet er goed uit. Kan ik dus gewoon tekenen?

Dit horen we best vaak bij een
eerste gesprek met een nieuwe
cliënt. Meestal blijkt het voorstel
toch niet zo goed als het lijkt.
Een recent praktijkvoorbeeld.
Een nieuwe cliënt had van de
schaderegelaar een regelings

voorstel gehad. Er was sprake van
orthopedisch letsel waarbij ook
een gewricht was aangedaan.
De verzekeraar had aan deze cliënt
aangeboden om nog een bepaald
bedrag te betalen. De cliënt behield
dan de mogelijkheid om nog op
de zaak terug te komen, waarbij
wel gemeld werd dat rekening
gehouden moest worden met de
verjaringstermijn.
Allereerst hebben we, toen we
deze zaak aannamen, het dossier
opgevraagd. Er bleek nauwelijks
medische informatie verzameld
te zijn. Dat is eerst rechtgezet.
Daarna is advies gevraagd aan
onze medisch adviseur die aangaf
dat onafhankelijk onderzoek
nodig was omdat er een groot
toekomstig risico bestond. Uit dat
onderzoek bleek dat er sprake was

van zeer ernstig letsel met grote
risico’s voor de toekomst. De zaak
is uiteindelijk geregeld voor een
schadevergoeding die bijna 12 keer
hoger was dan het bedrag dat de
verzekeraar in eerste instantie
bood. Bij de regeling is tevens een
voorbehoud afgesproken. De cliënt
kan op de zaak terugkomen als er
zich problemen voordoen.
Het aanbod van de verzekeraar
was dus duidelijk veel te laag.
Daarnaast leek het mooier dan het
was. Wie denkt er immers aan het
tijdig stuiten van de verjaring, als je
al weet wat dat inhoudt en hoe dat
werkt? De consequenties zijn echter
groot. Stuit je de verjaring niet
tijdig dan komt elk vorderingsrecht
te vervallen, ook als er zich in
de toekomst problemen zouden
hebben voorgedaan.

Ga niet zelf letselschades regelen.
Dat is gespecialiseerd werk!
Door: Henri Pelckmans,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478  55 66 79 | www.putt.nl
pelckmans@putt.nl
Inloopspreekuur
maandag van 12.00 – 14.00 uur
en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

Binnenkijken bij...

Column

Toekomst
Iedereen komt in de gevangenis
binnen op een basisprogramma. Dit houdt in dat de
vrouwen 42,5 uur per week
buiten hun cel kunnen
verblijven.
Het basisprogramma is erop
gericht gedetineerden te motiveren te stoppen met criminaliteit.
Het programma bestaat uit wettelijke rechtactiviteiten (luchten,
bezoek enzovoort), beperkte reintegratieactiviteiten (scholing),
voorbereiding op het leven na de
detentie en arbeid. Vrouwen kunnen door goed gedrag te vertonen het plusprogramma met extra
privileges verdienen. Promoveren
noemen wij dit in vaktermen.
Als iemand promoveert, betekent
dit dat iemand 48 uur programma
heeft en deel mag nemen aan het
avondprogramma. Op deze avonden kunnen ze dan extra naar huis
bellen, gezellig koken of zaken
bespreken voor zichzelf, of voor hun
toekomst. En bezig zijn met de toekomst dat is wat bijna iedereen wil!
Al onze middelen en alle medewerkers zijn er dan ook op gericht
gedetineerde vrouwen te motiveren
en te stimuleren zich te ontwikkelen
zodat ze verder komen in en met
hun leven.
De leidinggevenden stimuleren de
medewerkers van Ter Peel om altijd
vanuit mogelijkheden te denken en
te handelen. Als de medewerkers
gemotiveerd zijn en ambities hebben, kunnen zij zichzelf ook verder ontwikkelen in hun vak. Er zijn
binnen justitie heel veel mogelijkheden. Dit geldt ook voor mij als
plaatsvervangend vestigingsdirecteur. Ik heb mijzelf mogen en kunnen ontwikkelen met als resultaat
dat ik per 1 juli benoemd ben als
vestigingsdirecteur.
Dit betekent wel dat ik ondertussen
afscheid heb genomen van PI ZuidOost, de medewerkers en de vrouwen van Ter Peel. Maar ik neem
geen afscheid van jullie als lezers
van de column ‘Binnenkijken bij…’.
Ik zal mijn ‘avonturen’ als inwoner van de gemeente Horst aan de
Maas vanuit mijn functie als vestigingsdirecteur blijven beschrijven
maar dan vanuit de gevangenis in
Grave. Want daar verblijven maximaal 469 mannelijke gedetineerden die net als de vrouwen in Ter
Peel op zoek zijn naar het ‘plusprogramma’ voor hun toekomst!

Carla
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Geheimhouding op geheimhouding
In een eerdere HALLO schreef ik: ‘Ontkennen is niet meer genoeg’. Daarin riep ik Raymond Knops op de
onderzoeksjournalisten voor de rechter te brengen voor de onwaarheden die zij over hem verkondigen.
Ook schreef ik: ‘Alleen dan staat zijn geloofwaardigheid niet op het spel’. Deze opvatting heb ik nog steeds.
Temeer na lezing van de ‘nadere analyse dossier woning familie Knops’,
opgesteld door de burgemeester.
De kern van de zaak: de uitzonderingsbehandeling van Knops door het
toenmalige college wordt daarin niet
geraakt en dus niet erkend. Het projectbesluit en de toelichting daarop
gaat uitsluitend om een Ruimte voor
Ruimte-perceel dat een omvang
heeft van maximaal 1.500 m2

(woonbestemming) of 750 m2 (notarisakte). Na meting door het kadaster gaat het om 1.175 m2 als Ruimte
voor Ruimte (RvR). Daarop rust de
woonbestemming. Die afmeting voldoet niet aan de voorwaarden van
het conceptbeleid te weten ‘de kavel
moet groter zijn 2000 m2’. Het negatieve advies van de ambtenaar was
terecht. Dan maar uitgeweken naar
het conceptbeleid ‘groter wonen in

het buitengebied’.
Formeel bestond dat beleid niet.
Voor meerdere aanvragers zou
dat conceptbeleid al gebruikt zijn.
Dan moeten er ook documenten
zijn van gemeentelijke besluiten die
genomen zijn op basis van genoemd
conceptbeleid dat pas in 2012 in
werking trad. Het moet openbare
informatie zijn. Daaruit kan blijken
of Knops behandeld is zoals ande-

ren en dus geen uitzonderingspositie
inneemt.
Voorts zegt de burgemeester dat
de indertijd betrokken wethouders
geen exacte herinneringen hebben aan het verloop van deze zaak.
Alleen Stas herinnert zich de gemeentelijke bedoelingen, welke die dan
ook mogen zijn. Mijn ervaring is
een andere. Ik ben er zeker van dat
betrokken wethouder(s) precies nog
weten hoe en wat zij gedaan hebben.
De SP vraagt vervolgens om een
onafhankelijk onderzoek om in volledige openbaarheid tot helderheid

te komen. Het gaat er op lijken dat
dit niet gaat gebeuren gezien het
voorstel van de burgemeester om het
seniorenconvent (een bijeenkomst
van fractievoorzitters achter gesloten
deuren) bij elkaar te roepen. Na de
geheimhouding van 2013, komt dus
de geheimhouding van 2020. De burgemeester claimt de bevordering
van de bestuurlijke integriteit van de
gemeente. Geheimhouding is een
aanslag op integriteit.

zodat je tijdig de vergunning definitief kunt verlenen. Gefikst. (Mei 2020
Burlet FvD). Kans op legalisatie geregeld. Laat de wethouder de weg voor
de bouw vergunning vrijmaken door
bestemmingsplan toezeggingen.
Gefikst. ( juni 2020 wethouder Tegels
CDA). Bereid de afhandeling en de
mandaten zo klunzig voor bij de provincie en ter zitting dat de rechter
niet anders kan dan Willems belonen met een productierecht groter
dan hij ooit gedraaid heeft. Gefikst
(Housmans). Kraai van de daken hoe
goed het resultaat (Housemans) is,
wasser verplicht, geef podium aan

de rijke ondernemer die voornaam
door het leven zal gaan en zichzelf
de innovatieve status zal toekennen
om samen met bestuurders koffie te drinken zoals jaren geleden
al met gedeputeerden Mackus en
Theunissen. Misdaad loont? Dank FvD,
PVV en CDA. Ging het zo bestuurders?
Zeg maar ja. Onder- en bovenwereld
versmolten? Goede kandidaat voor
ondernemersprijs HadM? Ja toch?

belofte wordt gebroken. De kans is
dan ook groot dat morgen al twee
dagen later hetzelfde voelt als gisteren, met stank en verdere overlast.
Het zal vast iets minder gaan stinken,
maar hoeveel? De zin van Willems:
‘Het laatste wat wij willen is dat onze

buren last hebben van ons bedrijf’,
had hij zes jaar geleden geloofwaardig waar kunnen maken, nu is het
niets meer dan huichelarij.

Henk Steenbekkers,
Gussekuulke, Melderslo
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Misdaad loont
Bij de voorzieningenrechter heeft het mestverwerkingsbedrijf in America van de provincie geschonken
gekregen, om nooit vertoonde hoeveelheden mest te verwerken.
Overtredingen van vergunningvoorwaarden uit winstbejag zijn
economische delicten. Bewust ongecontroleerd stank, ammoniak en
zwavelwaterstof lozen, zijn milieudelicten. Misdaden, op behoorlijke
schaal. De rechter schreef betreffende mestverwerker dat; “we hier
niet zouden zitten als verzoekers
zich aan de al geruime tijd geleden
verleende vergunning zouden hebben gehouden”,” het voorkomen van
geuroverlast voor de omgeving”.

In eigen woorden vond de rechter de
vele vergunningen een rommeltje.
Duidelijk werd dat de mestverwerker
er een zootje voor milieu en leefomgeving van had gemaakt. Minachting
voor gezondheid van omwonenden.
Waarvan akte. Resultaat? Misdaad
loont. Hoe dat kan?
Iemand lapt wet en regelgeving aan
zijn laars, maakt er een varkensvrije
zwijnenstal van en wordt stinkend
rijk. Ziedaar de mestverwerker.
Dan de bestuurders. Benodigd zijn

bestuurders die, bij grote misstanden, stil blijven zitten (gedeputeerde
Housmans PVV). Goed gelukt. (20142019) Veel overtredingen waren al
jaren bekend. Vraagt een burger om
handhaving, want dan moet je, volg
dan bestuurlijk plan B. Vertraag officieel controleren. Controleer wat je
al jaren wist als overheid. Leg direct
na controle een nieuwe ontwerpvergunning ter inzage (Burlet FvD
2019) Gefikst. Vertraag het dwangsom opleggen (Housmans mei 2020)

Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom
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Stankoverlast Willems
Schaamteloos beweert Willems dat hij door de provincie werd tegengehouden om wassers in gebruik te
nemen. Al zes jaar geleden had hij wassers moeten hebben. Vanaf toen heeft hij de buurt al in de stank
gezet. Wille(m)s en wetens.
Vanaf toen heeft hij zelfs niets
gedaan. Mocht hij dan ook geen
muren in zijn gebouw plaatsen?

Schaamteloos ook om te beweren
dat sommigen in het verleden blijven hangen. Het verleden begint

bij gisteren en bij Willems weet je
niets zeker, behalve dat een toezegging niet wordt nagekomen en een

Peter Janssen
Hofweg, America

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.

“Europese samenwerking is van groot belang,
dat weten wij in Limburg als geen ander”
Een jaar geleden werd ik verkozen tot Europarlementariër, dat heb
ik te danken aan de grote steun die ik kreeg uit mijn regio. Het is
dan ook een grote eer dat ik u het afgelopen jaar heb mogen
vertegenwoordigen in Brussel.
De Europese Unie voelt voor veel mensen als een ver-van-mijn-bed-show.
Ik zie het dan ook als mijn opgave om de verbindende schakel te zijn
tussen de EU en onze regio. Zo zijn er veel kansen voor lokale
ondernemers.

“Ik zie het als mijn opgave
om de verbindende schakel
te zijn tussen de EU en
onze regio.”

Europa

Een mooi voorbeeld is dat Ondernemend Venlo in samenwerking met
wethouder Erwin Boom, Rabobank Venlo en het LWV, 1.8 miljoen
euro aan EU-subsidies ophaalde voor het verduurzamen van
bedrijventerreinen. Ondernemend Venlo vertegenwoordigt 1256
bedrijven met circa 40.000 werknemers. Dit betekent de Green Deal
dus voor onze provincie, een geweldige kans!
Inmiddels heb ik al veel vragen van mensen kunnen beantwoorden.
Heeft u vragen over de Europese Unie of wilt u mij iets meegeven?
Neem dan contact met mij op via het emailadres:
vera.tax@europarl.europa.eu. Of kijk op onze website voor meer
informatie - europa.pvda.nl.
Ik wens u een fijne zomer in goede gezondheid!

0907 \ opinie
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Liever een zonneweide in mijn
achtertuin dan een windmolen
#WijGaanGroen is de nieuwe naam en slogan van het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Horst aan de Maas. Samen naar een duurzame samenleving kan alleen in kleine stappen en daarom vraagt de gemeente haar inwoners wat voor hen het belangrijkste is.
Door middel van een online enquête vraagt de
gemeente aan haar inwoners hoe zij het duurzaamheidsprogramma willen invullen. Wat bijvoorbeeld als je zou moeten kiezen tussen
een veld met zonnepanelen (oftewel een zonneweide) of een windmolen in je achtertuin?
Voordeel van een zonneweide is dat het je uit-

zicht niet zo verpest. Aan de andere kant kost het
wel veel land dat dan bijvoorbeeld niet meer voor
woningbouw of recreatie gebruikt kan worden.
Dan is een windmolen misschien beter. Die hebben
namelijk minder plek nodig. Na schatting wekt één
hectare zonneweide tussen de 0,5 en 1 GWh aan
elektriciteit op. Een windmolen kan tussen de 5 en

15 GWh opwekken. Maar ja, zo’n windmolen neemt
wel een veel prominentere plek in het landschap op.

Column
Liever een zonneweide in mijn achtertuin dan een
windmolen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 27

Een voetbalwedstrijd zonder vol stadion is geen wedstrijd
De voetbalfans kijken het liefst gewoon naar een voetbalwedstrijd, ook al is het stadion niet helemaal vol. Uit de poll van vorige week bleek dat
60 procent het oneens was met de stelling: een voetbalwedstrijd zonder vol stadion is geen wedstrijd.
Zoals het er nu naar uitziet mag er vanaf september weer publiek aanwezig zijn bij voetbalwedstrijden. Er is wel een aantal restricties
verbonden aan de wedstrijden. Een derde van de
stadions mag gevuld worden, mits er nog steeds
1,5 meter afstand wordt gehouden. 1,5 meter

afstand houden in stadions zou mogelijk moeten
zijn. Er zijn dan geen volle tribunes, maar er kunnen
wel duizenden mensen naar binnen. En ook zij kunnen ervoor zorgen dat er voldoende sfeer in het stadion is. Dat er niet gezongen of geschreeuwd mag
worden is niet zo’n probleem volgens de stemmers.

Met een toeter kun je ook lekker veel herrie maken.
De andere 40 procent vond een halfvol stadion maar
niets aan. Voor diegene geldt: voetbal is sfeer. En als
die sfeer van juichende supporters ontbreekt, dan
maar geen voetbal.

Ingezonden brief

Varkens veroveren Horst aan de Maas
Al jaren doen bestuurders van Horst aan de Maas er alles aan om de intensieve veehouderij te gerieven. Er zijn zogenaamde landbouwontwikkelingsgebieden, LOG’s , ontwikkeld.
De grootste megastal van
Nederland, het NGB, zal de
komende vijf jaren worden voltooid.
Behoud de Parel vecht dit initiatief
aan en er ontstaan drukke tijden
voor adviseurs, juristen en rechters
om zich te buigen over biovergister,
slachterij , varkens- en kippenstallen. Veel studies en onderzoeken
worden er gedaan om maar aan te
tonen dat alles oké is volgens, soms
gewijzigde, wetten.
Horst heeft grote ambities ten aanzien van de veehouderij. Er zijn
nog steeds minder dieren dan in
de gemeente Venray. Nu liggen er

ook al vergunningen voor mestverwerkers zoals Willems, RMS en
het NGB. Daardoor is er een groot
tekort aan drijfmest in Horst aan de
Maas. Nu kun je dat tekort aanvullen door die drijfmest aan te voeren
uit naburige gemeenten of, en daar
lijkt het bestuur voor te kiezen, alle
vergunningen die worden aangevraagd voor meer varkens en kippen honoreren.
Met dat doel voor ogen wordt een
nietszeggende avond over de ontwikkeling van de veehouderij georganiseerd. Vervolgens gaan nu de
geurnormen in de hele gemeente

Horst aan de Maas naar 14 odeur.
Een norm die geldt als stanknorm
in een LOG. Dit ondanks de landelijke tendens om de geurnorm
om gezondheidsredenen te verlagen. Horster mensen zijn anders en
hebben blijkbaar waardering voor
varkens en kippen en willen ten
allen tijden mestgeur opsnuiven.
Daarom moeten er zo snel mogelijk meer stallen gebouwd worden.
De varkens gaan Horst overnemen.
Straks zal er dan een oplossing
gezocht moeten worden voor de
burgers. Wageningen deed al eens
een onderzoek waarbij de conclu-

sie was dat Grubbenvorst het beste
kon worden opgeofferd ten behoeve
van het NGB. Voor de Horster inwoners kunnen zodoende ergens in het
buitengebied flink wat containers
worden gestapeld onder het mom
van tijdelijke huisvesting en klaar.
Het varkentje is gewassen.

André Vollenberg,
voorzitter vereniging
Behoud de Parel
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Geurverordening
Na de behandeling van de geurverordening in de voorbereidende raadsvergadering, waar wethouder Tegels ellenlang aan het woord was om
recht te praten wat krom was, verliep de raadsvergadering eind juni heel anders. Hij beschermde zich door vragen niet te beantwoorden.
Niet krachtig, maar zwijgend maakt
hij minder fouten. Mensen die zienswijzen hadden ingediend hadden te
lezen gekregen dat de geurverordening alleen voor Klaver bedrijventerrein gold. Dat bleek een leugen.
Er was veel meer. Die term werd
dan ook gebruikt in de raadszaal.
Henk Weijs kon dat niet verdragen
en gaf aan dat er met meer respect
(hij verwees naar het riedeltje over
respect dat vroeger door de burgemeesters bij een vergadering werd

uitgesproken, overigens ook zonder
effect) gesproken moest worden en
dat hij uit ergernis een tijd gewoon
niet geluisterd had naar het betoog.
Terecht werd opgemerkt dat dit nogal
respectloos van Weijs was, maar als
je gewend bent om dat toch al weinig te doen vanuit machtsposities,
wordt die opmerking niet eens herkend, laat staan erkend. Leugen was
dus het woord waar Weijs niet tegen
kon. Dit werd door de spreker afgezwakt tot “niet de waarheid spreken”.

Brandt los!

Alleen het woord ‘bewust’ scheidt
die term van liegen volgens woordenboek Van Dale. Dat de wethouder
deze tegenstellingen die tot liegen
leiden onbewust heeft laten opschrijven lijkt onwaarschijnlijk. Wat de
term ook is, het CDA in de persoon
van Henk Weijs had vrede met een
wethouder die onwaarheid sprak.
Dat zegt wat. Natuurlijk werd de
geurverordening zoals door de wethouder ingediend ondanks de manco’s en onwaarheden aangenomen,

niet om kwaliteit van het voorstel en
zorg voor gezondheid, maar om wethouders lijfsbehoud. Jammer, had de
wethouder, had de raad en ook had
Henk Weijs maar wat meer zorg en
respect voor de gezondheid van de
burger gehad.

Terug naar het
Oude Normaal
Wie had gedacht dat ik ooit nog
eens blij zou zijn om ’s zomers
na het sporten met vijf man
tegen elkaar aan gedrukt in een
kleine Opel Corsa zonder airco
te zitten? Nou, ik in elk geval
niet, want comfortabel is
anders.
Langzaam vallen de restricties
weg. We mogen weer met z’n vijven in een auto (al is het advies
wel om een mondkapje te dragen)
om te gaan sporten en bij dat sporten hoeven we geen anderhalve
meter afstand meer van elkaar te
houden. Op de weg terug van het
sporten mogen we weer met z’n
allen in de auto stappen. Dan rijden we naar het terras, de kroeg of
de sportkantine, waar we onszelf
belonen voor onze inspanningen,
want ook dat mag weer.
Aan het begin van dit jaar had
ik niet verwacht dat ik ooit een
column zou schrijven over zoiets
‘normaals’. Feit is echter dat de
situatie die ik hierboven heb
beschreven de afgelopen maanden niet normaal was. Sterker nog,
bovenstaande situatie was een
hele tijd onmogelijk.
Nu de restricties na een paar
maanden van bizarre werkelijkheid
langzaam weg beginnen te vallen,
mogen we gelukkig weer denken aan teruggaan naar het Oude
Normaal, in plaats van dat we
moeten wennen aan het Nieuwe
Normaal. Nog even en dan zijn we
alweer vergeten dat er ooit zoiets
bestond als het Nieuwe Normaal,
of de anderhalvemetersamenleving.
En laten we nu proberen om dat
níét te vergeten. Want als er iets
is wat ik geleerd heb van de crisis
waaruit we weer langzaam opkrabbelen, dan is het wel dat niets
vanzelfsprekend is. Zelfs gewoontes die zo vastgeroest zijn in onze
levens dat we ons niet anders voor
kunnen stellen, kunnen van de ene
op de andere dag zomaar wegvallen. We mogen nu dus best een
beetje dankbaar zijn voor het feit
dat die gewoontes weer gewoon
worden, vind ik.
Dus daar zat ik dan. In de auto,
bezweet van het sporten en
te dicht tegen mijn eveneens
bezwete medesporters aan, maar
toch best tevreden.

Geert Ambrosius
Achter de Smaalbrug Horst
Aniek
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15-vragen aan

Tygo Craenmehr Meterik
zijn ouders, zo hoog in de ruitersport
is gekomen en nu één van de beste
springruiters is van Nederland.

Wat is je beste en wat is je slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is denk ik
doorzettingsvermogen en mijn
slechtste eigenschap is denk ik dat ik
snel dingen zeg zonder er over na te
denken en dus snel een heel uitgesproken mening heb.

Wat is je favoriete sociale
medium?
Mijn favoriete social mediaplatform
is Instagram. Ik ben zelf best actief
op Insta en kijk er regelmatig op als
ik me verveel.

Wat vind jij belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind vertrouwen het allerbelangrijkste in een vriendschap. Als je
elkaar niet kan vertrouwen dan kom
je nergens en ga je ook dingen voor
elkaar achterlaten. Als een vriend mij
verraadt is voor mij de vriendschap
over.

Hond of kat?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Tygo Creanmehr
15 jaar
Meterik
Citaverde College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou heel graag met een vriend
een wereldreis willen maken. Daar
droom ik al van sinds dat ik heel
klein was. Ik zou heel graag naar de
Verenigde Staten willen om daar veel
te zien.

Wat zou je nooit weg gooien?
Ik zou nooit de portemonnee van
mijn overleden opa weggooien,
want dat is één van de weinige dingen die ik nog van hem heb. Ik heb
hem nooit gekend.

Wat is het beste advies dat je ooit
gekregen hebt en van wie was dat?
‘Doe altijd waar jij je zelf goed bij
voelt. Wat anderen van je vinden is

hun probleem.’ Dat advies heeft mijn
opa mij gegeven.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik heb onlangs besloten om de hoeveelheid wedstrijden waaraan ik
normaal gesproken meedoe en de
talententeamtrainingen te minderen om mijn knie te laten opereren.
Het herstel kost veel tijd en ik verlies
veel kostbare tijd van mijn groei in
de sport.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Ik ben vaak te laat. Ik stel opstaan
heel erg uit. Ik ben dus zeker geen
ochtendmens.

Ik cross graag met en sleutel graag
aan mijn brommer, maar mijn echte
passie is toch echt paardrijden.

Wie kent jou het beste?
Een hele goede vriendin van mij kent
me het beste. Met haar kan ik alles
delen. Ik ken haar van het paardrijden waar we samen ook veel lol in
hebben en ook veel tijd in steken
en daardoor elkaar ook beter snappen omdat we dezelfde interesses
hebben.

Heb jij een bijbaantje?
Ja, ik werk bij springstal
Emile Tacken. Bij mijn bijbaantje
moet ik allerlei dingen doen met
paarden. Paarden klaarmaken, voeren, berijden, stallen uitmesten en
nog veel meer. Het rijden zelf is erg
leuk, maar de stallen uitmesten is
iets minder leuk.

Wat doe jij het liefst op je vrijdagof zaterdagavond?
Ik ga het liefst uit naar de soos en ik
zit ook graag met m’n vrienden in
onze keet.

Wie is je grote voorbeeld?

Ik heb mijn beste vriend ontmoet in
de peuterklas en sindsdien zijn we
eigenlijk altijd bevriend geweest.

Mijn grote voorbeeld is mijn trainer
Pieter Kersten. Ik ben zo verbaasd
over hoe hij, zonder enige hulp van

DE NORBERTUSWIJK
In de zomervakantie
(t/m 21 augustus) is er
Koﬃeochtend in
het Huis van de Wijk
op maandag t/m vrijdag
van 9.30 tot 12.00 uur.

Wat is je favoriete hobby?

Waar heb jij je beste vriend/
vriendin ontmoet?

BERICHT VOOR BEWONERS VAN

Ik heb liever een hond. Ik heb zelf
ook een hele leuke hond Jip, een
kruising tussen een Border Collie
en een boerenfox. Het is een erg
actieve, sociale en lieve hond waar ik
enorm veel van hou.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou mijn leven willen ruilen met
Tyler Joseph, de zanger van Twenty
One Pilots, mijn favoriete band. Ik
ken al hun liedjes uit mijn hoofd en
luister graag naar ze. Als ik met hem
kon ruilen zou dat supergaaf zijn.

Tekst: Teun van Zon

Meubelstoffeerderij
John Lemmen

Hoi

Column

Verhuizen
Verhuizen kan soms zo’n grote
impact hebben zonder dat je
erover nadenkt. Denk bijvoorbeeld aan alle regelzaken die je
nog moet hebben geregeld. Of al
het geld dat er nog uit moet om
überhaupt te leven.
En dan niet te vergeten dat zodra
je alleen gaat wonen je stiekem
toch veel meer nodig hebt dan je
denkt nodig te hebben. Zoals handdoeken of kommetjes en scherpe
messen. Maar wow, daar kom je
wel snel achter. Ook de standaard
dingen moet je zelf gaan doen.
Stiekem kost dat ook best wel
wat tijd. Afwassen, de was doen,
eten maken, boodschappen doen.
En dan kan het zijn dat je net zoals
ik het meeste daarvan eigenlijk
thuis toch al moest doen, maar
toch is het anders. Ik blijk namelijk
nu ik verhuisd ben ook een stuk
minder te eten. Zelf had ik daar
niet zo rekening mee gehouden
natuurlijk. Dus ik zal vast wel over
een aantal dagen veel etenswaren hebben die over de datum zijn.
Terwijl ik eigenlijk al dat geld had
kunnen besparen. Gelukkig zijn
dat niet enorme bedragen, maar
als je het allemaal op gaat tellen wel. En dan heb je alleen de
standaard dingen waar je de rest
van je leven rekening mee moet
houden. Maar het verhuizen zelf is
ook zwaar. Zeker als je wat verder
weg woont dan dat je eerst deed.
Alles moet ingepakt worden, maar
moet ook weer worden uitgepakt.
Veel meubels moeten uit elkaar om
vervoerd te worden, maar ook die
moeten uiteindelijk weer in elkaar.
Dan ben ik blij dat ik wat mensen
heb die mij willen helpen en ook
handig zijn in bepaalde dingen,
maar anders was het een stuk lastiger geweest. Ik heb bijvoorbeeld
niet eens een schroevendraaier,
wie denkt daar nou aan als je gaat
verhuizen? En wie zegt dat als ik
die wel had gehad dat ik dan automatisch maar ook daarmee zou
kunnen omgaan? Ja, ik niet. Al dat
soort dingen maken verhuizen zo
ingewikkeld, maar niet minder
leuk.

Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Het verhuizen zelf is
ook zwaar

Jélena
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Bondscoach bij Energetic Training
Waleed Shekho, bondscoach van de Nederlandse boksjeugd, bracht zaterdag 4 juli een bezoek aan Energetic
Training in Horst. Daar verzorgde hij een workshop voor boksers met wedstrijdaffiniteit.

De Nederlandse bondscoaches hebben erkende boksscholen in het land
bezocht om hen een hart onder de
riem te steken na de coronaperikelen. Volgens Energetic Training was de
workshop van Shekho een leerzame

training. Waleed bouwde de workshop op vanaf het fundament en vanuit daar kwamen allerlei belangrijke
accenten erbij. Max van de Pas is een
bokser van TEAM NL met ruim tweehonderd wedstrijden op zijn naam, hij

was ook aanwezig met zijn zusje Janne
van de Pas. Ze hebben getraind met
de wedstrijdboksers van Horst. Waleed
is ook de persoonlijke trainer/coach
van Max.

Eerste Ultraloop van Noord-Limburg door
Horst aan de Maas
Theo en Karin Lamers uit Horst organiseren in het weekend van zaterdag 11 en zondag 12 juli de eerste
Ultraloop van Noord-Limburg. De duurloop, een tocht van 112 kilometer, volgt het Petranpad en begint
in Meerlo.
De Utraloop mag volgens Theo en
Karin Lamers niet genoemd worden
onder de noemer hardloopwedstrijd.
“Nee, het is geen wedstrijd”, zegt
Theo. “Het gaat niet om de snelste tijd,
maar vooral om het bereiken van de
finish en de weg ernaartoe. Dus geen
race tegen de klok en maaltijden die al
rennend worden genuttigd.” De natuur
staat centraal tijdens een ultraloop.
“Ultrarunners nemen de tijd voor hun
maaltijd en voor de natuur om hen
heen. Het zijn altijd prachtige tochten
door de natuur. Het Petranpad is daar
een mooi voorbeeld van. Er komen
verschillende landschappen aan bod
zoals uiterwaarden, hoogveen, laagveen, bossen, zandverstuivingen, hei-

des en moerassen.”

Snelheid
In de Ultraloop van Theo en Karin
starten twee groepen. Twaalf deelnemers rennen de loop in twee etappes,
verspreid over twee dagen. De andere
twintig deelnemers rennen de afstand
in één ruk. Naar verwachting doen zij
daar 11 tot 16 uur over. “Onze gemiddelde snelheid is niet heel hoog”, zegt
Karin. “Normaal ren je zo’n 10 kilometer per uur als hardloopt. Tijdens een
ultraloop is 5 kilometer per uur een
prima gemiddelde. Want 112 kilometer en gemiddeld 10 kilometer per uur
rennen, dat is ontzettend lastig. Er zijn
mensen die het kunnen, maar dat zijn

ook echt de meest ervaren. Het is de
bedoeling dat je geniet van de natuur
en alle geluiden om je heen.”

Ervaring
Theo vertelt dat iedere ultraloop
anders is. “Ik heb wel eens samen met
iemand 24 uur lang gerend. Diegene
had ik nog nooit gezien en aan het
eind van de tocht heb je elkaar heel
goed leren kennen. Dat zijn mooie dingen aan een ultraloop. Je bent weer
een ervaring rijker.” De Ultraloop start
in Meerlo en volgt het Petranpad en
eindigt ook in Meerlo.
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Vrijwilligers Jigoro Kano in
het zonnetje
Toon Fortuin en Pim van den Bercken werden onlangs door judoclub Jigoro Kano uit Sevenum in het zonnetje gezet. Beide vrijwilligers zijn al jarenlang actief bij de oudijzerinzameling van de club.

Judoclub Jigoro Kano Sevenum verzamelt al vele jaren elke maand het
oud ijzer van de Sevenumse inwoners. Daardoor kan de vereniging
de contributie en kosten van alle
activiteiten zo laag mogelijk houden. Hiervoor staat elke maand een
groep vrijwilligers klaar. Dit jaar
vieren twee van deze mannen l
een bijzonder jubileum. Zij vieren
namelijk hun 40-jarig en 50-jarig
jubileum als oudijzervrijwilliger.
Toen Pim van den Bercken in 1971
in Sevenum kwam wonen, werd hij
al snel lid van de judoclub. Dat jaar
heeft hij in september meteen

meegedaan met de oudijzeractie en hij is nooit meer gestopt.
Dat betekent dat hij dit jaar voor
het 50e jaar actief is bij de actie.
Toon Fortuin is in oktober 1978
in Sevenum komen wonen en is
toen ook snel lid geworden van de
judoclub. In 1979 is hij begonnen
met zijn hulp bij de oudijzeractie
en dat is nu, veertig jaar later, nog
steeds zo.
Beide mannen werden voor deze
mijlpaal en voor al hun hulp vrijdag
3 juli tijdens de jaarlijkse barbecue
gehuldigd door voorzitter Robbert
Speksnijder.

Jeugdvoetbaldagen krijgt
twee extra dagen
De Jeugdvoetbaldagen in Horst vinden dit jaar plaats van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus. 160 voetballers uit de regio
nemen dan deel aan deze voetbaldagen.
In verband met de coronamaatregelen en na overleg met de gemeente
is dat het maximale aantal inschrijven dat dit jaar wordt gehanteerd.
Aangezien er nog meer vraag naar
de voetbaldagen was, heeft de stichting besloten om in de week voorafgaand aan de Jeugdvoetbaldagen, op

donderdag 13 en vrijdag 14 augustus twee extra dagen te organiseren waarin jeugd in de leeftijd
van 5,5 tot en met 16 jaar, die niet
kunnen deelnemen aan de ‘grote’
voetbalweek, toch kan voetballen.
Voor meer informatie, kijk dan op
www.jeugdvoetbaldagen.nl

Tekst: Niels van Rens

vormgever
Wij zoeken een flexibele multimedia

kempencreeert.nl/vacature

#kempencreëert
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Kermis Meterik: XL-kwisvraag
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: De Miëterikse Kermis
Locatie: digitaal, via Facebook

Optreden The Bottle
Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé de Buun Horst

Nominaties juni fotowedstrijd Grutteveld

za
11
07

Tijd: 13.00-22.00 uur
Organisatie: tennisvereniging T.C. Lottum
Locatie: sportpark SV Lottum Lottum

Testen Nevenèm-tandem
Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Naoberzorgpunt Meerlo
Locatie: zaal Brugeind Meerlo

Nevenèn-tandem naar Meerlo

Alternatieve kermis

De inwoners van Meerlo kunnen op zaterdagmiddag 11 juli kennismaken met de ‘Nevenèn-tandem’, beter
bekend als een duo-fiets. Op deze zaterdag kunnen geïnteresseerden tussen 14.00 en 16.00 uur de fiets bekijken
op de parkeerplaats bij zaal Brugeind in Meerlo.
Naoberzorgpunt Meerlo kon deze
fiets aanschaffen door er twee jaar
voor te werken. Het zorgpunt zette
meerdere winkelacties op touw.
Geïnteresseerden kunnen een dag-

Tijd: 10.00 uur
Locatie: start op Moleneind 4, Meerlo

Midzomertoernooi

Stichting Vrienden van ’t Grutte Veld organiseert in de maanden juni, juli en augustus een fotowedstrijd
met als thema ‘Kiêk es in ’t Grutteveld?’. De jury bekijkt de ingezonden foto’s en kiest iedere maand drie
genomineerden. Eind september wordt uit de gekozen foto’s de winnende foto gekozen voor de juryprijs.
Voor de maand juni nomineert de jury drie foto’s van Esther Vullings uit Kronenberg, Hay Wijnen uit
Sevenum en Jan Tielen uit Kronenberg. Kijk voor meer informatie op www.grutteveld.nl

Op de parkeerplaats kunnen diegene die willen ook een proefritje
maken. De Nevenèn-tandem zit je
niet achter, maar naast elkaar. De
fiets wordt elektrisch ondersteund.

Ultraloop

Tijd: 18.00 uur
Locatie: OJC Gaellus Tienray

Kermis Meterik:
Miëterikse Kermis draait door talkshow

deel reserveren om de fiets te testen.
Voor meer informatie, mail dan naar
naobermeerlo@gmail.com of bel naar
06 28 86 27 84.

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: De Miëterikse Kermis
Locatie: digitaal, via YouTube

zo
12
07

Kleedjesmarkt Horst
Tijd: 10.00-14.00 uur
Locatie: straten van Horst

Alternatieve kermis
Tijd: 12.00 uur
Locatie: OJC Gaellus Tienray

Kermis Meterik: ijsjes in dorp en optreden
Tijd: 14.00-20.00 uur
Organisatie: De Miëterikse Kermis
Locatie: centrum Meterik en via livestream

kermis
ma Alternatieve
Tijd: 13.00 uur
13 Locatie: OJC Gaellus Tienray
07
Kermis Meterik: vlaai brengen en stormbaan
Tijd: 09.30-17.00 uur
Organisatie: De Miëterikse Kermis
Locatie: centrum Meterik en trapveldje Crommetuynstraat Meterik

Informatieavond/presentatie Centrumplan
Tijd: 19.00-22.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Meterik
Locatie: MFC de Meulewiek Meterik

di
14
07

Café Chantant
Tijd: 20.00-01.00 uur
Locatie: livestream, muziekcafé Anja ván de Smid Horst

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

America
zondag

Apotheek
Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Ook de deuren van kasteel Huys ter Horst in Horst zijn open. Lange tijd was het kasteel gesloten vanwege het
coronavirus en werden er geen activiteiten georganiseerd. Zondag 5 juli ging het gebouw weer open.

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

De richtlijnen van het RIVM en het
protocol voor musea zijn onder de
loep genomen en hierdoor is een aantal activiteiten weer mogelijk op het
kasteel. De openstelling is één van

Apotheek Maasdorpen

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

Raadhuisplein 2 Meerlo
0478 53 00 80
apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
Heilige mis
10.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
donderdag
Rozenkrans
17.30
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
09.00
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Tienray
zaterdag
woensdag

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

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

deze activiteiten. Hygiënemaatregelen
zijn genomen, looproutes zijn uitgezet en de vrijwilligers zijn ingelicht.
Vrijwilligers van Huys ter Horst zijn
bezig met een reserveringssysteem

via de website van het kasteel. Tot die
tijd kan er gereserveerd worden door
een mail te sturen naar reserveringen@kasteelhuysterhorst.nl
Reserveren is nodig.

Jager versus koopjager in De Locht
In Openluchtmuseum De Locht in Melderslo is vanaf nu de expositie Jager versus koopjager te zien. Het
museum is op woensdag, zaterdag en zondag geopend van 12.30 tot 17.00 uur.
Onze voorgangers, jagers, leefden van
wat de natuur hen gaf op hun tochten
door het landschap, zoals bijvoorbeeld
bessen, honing, noten, insecten en
andere kleine dieren. Jagers werden
boeren waardoor ze vaste woonplaatsen kregen. Ze omringden zich met
gewassen en dieren om van te leven.
Zo hebben onze voorgangers vele
eeuwen geleefd, in harmonie met de
natuur.

Al 200 jaar geleden probeerden
boeren de productie te verhogen.
Die ontwikkeling kwam in een stroomversnelling door de invoering van
kunstmest en bestrijdingsmiddelen.
Toenemende groei van consumptie in
een steeds welvarender wereld was
het nieuwe perspectief.
Pas in de jaren 70 van de vorige eeuw
besefte men dat er grenzen zijn aan
groei, in toename van de wereldbe-

volking, industrialisatie, voedselproductie, uitputting van grondstoffen en
milieuvervuiling. De jagers en boeren
van weleer zijn veelal consumenten
geworden.
In deze tentoonstelling wordt de
ontwikkeling van zelfvoorziening
tot bewuste consument verbeeldt.
Kijk voor meer informatie op
www.delocht.nl

OPENLUCHTMUSEUM DE LOCHT
GAAT MEER DAGEN OPEN

vanaf zaterdag 11 juli dagelijks van 12.30 – 17.00 uur

Gebiedsteams

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

Tandarts

Nieuw! Een zeer voordelig familieticket: 2 volwassenen en maximaal 3
kinderen voor € 25. Bruikbaar voor 2 ouders + maximaal 3 kinderen als
ook voor 2 grootouders + maximaal 3 kinderen.

Spoedgevallendienst

De Schuilplaats
zondag

Kasteel Huys ter Horst is open

Apotheek Horst

Grubbenvorst

Horst (Lambertus)
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kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

10 t/m 12 juli
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

13 t/m 16 januari
Gonnie Eijkemans Tandarts
Peperstraat 22, Sevenum
077 467 20 28

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

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

06 55 40 80 23

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
06 19 42 26 21

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Strakke benen/buik
voor de zomer met LPG

✃

Priesternoodnummer

actie
12 behandelingen van 40 minuten

van € 80,- voor

€
52,per keer

BON

35% korting
op de

gehele kuur *
*niet geldig in combinatie met andere acties
/ één bon p.p. / geldig tot 24 juli 2020

bel of app: 06 - 20 41 45 01
Cosmetisch Centrum Horst
Industiestraat 15 Horst
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Jij maakt ‘m super

5.699,Virtual Reality presentatie

11.995,-

compleet met
apparatuur

compleet met
apparatuur

Empoli Grafietzwart Mat

Felino Alpinwit

Maak een afspraak voor een veilig en persoonlijk advies
www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

HORST

8,

3

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

elke zondag geopend

