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Same Efkes Loeëpe
Een nieuw wandelinitiatief is ontstaan in Kroneberg en Evertsoord: Same Efkes Loeëpe. De organisatie gaat met een aantal ouderen uit de twee dorpen op pad om een ommetje te
maken. Tijdens de eerste coronagolf bracht een aantal vrijwilligers al maaltijden rond bij ouderen in Kronenberg en Evertsoord. “Later heeft een cateringbedrijf dit initiatief overgenomen”, vertelt Daisy Custers, één van de initiatiefnemers. “In de tweede coronagolf wilden wij hier een vervolg op geven. Oudere mensen hebben vaak minder sociale connecties en
vooral in deze coronapandemie is het allemaal lastig. Daarom hebben Same Efkes Loeëpe in het leven geroepen. Samen met ouderen maken we een wandeling en kletsen we wat.”
Dit initiatief is ontstaan uit de stichting Welzijn Kronenberg en Evertsoord. / Tekst: Niels van Rens

College ontkent probleem

Ondernemers boos om te weinig parkeerplekken rondom Gasthoês
Er lijkt een probleem te zijn ontstaan op het gebied van parkeren rondom ‘t Gasthoês in Horst.
Ondernemers, die in de omgeving van ‘t Gasthoês een winkel hebben, zeggen dat sinds de verbouwing van
het cultuurgebouw minder parkeerplekken zijn. Het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas
zegt dat dit niet klopt.
Een flink aantal parkeerplekken is
door de verbouwing van ‘t Gasthoês
verdwenen. Daarvoor in plaats is
onder meer een parkeerpleintje
gekomen bij zwembad De Berkel.
Volgens een aantal Horster ondernemers is dit niet genoeg. Ze vrezen
dat, als ‘t Gasthoês op volle toeren
draait, bezoekers niet meer hun auto
kwijt kunnen. Daarnaast leven er
nu al problemen dat het winkelend
publiek moeilijk de ondernemers kan
bereiken. Daarom spraken Marcel

van Rensch van de Renschdael
Groep en Nicole Schreurs van kinderkledingwinkel Dwarz Kidz tijdens
de raadsvergadering onlangs in.
Zij ondervinden al problemen zoals
geïrriteerde klanten en zien de problemen alleen maar toenemen als
‘t Gasthoês op volle toeren draait.

Afgenomen plekken
Van Rensch en Schreurs zijn niet de
enige ondernemers die problemen
zien in de huidige parkeersituatie.

Ook Mark Nabben, eigenaar van collector- en comicwinkel Old School
Toys, maakt zich zorgen. “Voor de
beeldvorming, bij mijn winkel komt
95 procent van de bezoekers buiten Horst aan de Maas waarvan
ruim 50 procent zelfs van buiten
Nederland”, zegt Nabben. “Wij hebben al altijd last van de ‘knik’ in de
Kerkstraat, ter hoogte van lingeriewinkel Cleopatra. Veel mensen die
niet uit Horst komen denken dat
het centrum daar ophoudt. Vandaar

waren wij altijd blij met de parkeerplaatsen bij de oude situatie van
‘t Gasthoês, dit waren er ruim zeventig. Want deze parkeerders moesten altijd honderd procent door onze
straat om bij de rest van het centrum te komen. En zelfs kwam het
toen regelmatig voor dat alle parkeerplaatsen bezet zijn. Nu is er een
nieuw Gasthoês gerealiseerd wat
(hopelijk) een magneet wordt voor
veel bezoekers volgens de geleerden. Als je dan dus nagaat dat de
eerder genoemde zeventig parkeerplaatsen verdwenen zijn en er
hiervoor in de directe omgeving bij
het zwembad zeventien plaatsen
voor teruggebracht zijn, is onze zorg

groot. Niet alleen voor ons als winkeliers, maar ook voor de gebruikers
van ‘t Gasthoês, de Mèrthal, de bieb
en zeker niet te vergeten de bewoners in de directe omgeving van
‘t Gasthoês.”

Onderzoeken
Petra Leijssen-Versteegen woont aan
de Gasthuisstraat en ziet geen problemen: “Op de parkeerplek achter
ons huis stan nog nauwelijks auto’s.
Ik vind tweerichtingsverkeer prima
werken, iedereen moet even wennen.”

Lees verder op pagina 04
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Hegelsomse dierentuin maakt plaats voor woonwijk

PETC+-terrein, een geschiedenis van onderwijs
en innovatie
Het PETC+-terrein in Hegelsom wordt momenteel bouwrijp gemaakt
voor de komst van een mogelijk nieuwe wijk van tachtig woningen.
Projectontwikkelaar Hertoghave leidt dit project. Het PETC+-terrein
kent een rijke geschiedenis van onderwijs en innovatie. Eén van de
eerste medewerkers van de Praktijkschool, Graad Tillemans, vertelt
over de historie van het terrein.
Je zou niet snel zeggen dat het PETC+terrein tientallen jaren geleden nog
een broeinest was voor onderwijs en
deze kennis momenteel ontzettend
van belang is voor de gemeente Horst
aan de Maas. Er reisden over heel
de wereld mensen naar Hegelsom
om te leren van de kennis die de
Praktijkschool in pacht had.

want je komt niet zomaar aan het
voetbalveld. Nu ik erop terugkijk, is
het allemaal meegevallen en ligt het
op een prachtige locatie.”

Populair

Oplage 19.800 exemplaren

In 1953 werd in Zuid-Nederland door
de Boerenstandsorganisatie een
vakschool opgericht voor theoretisch en praktisch onderwijs in de
pluimveehouderij. Van 1953 tot 1958
werden plaatselijke cursussen gegeven in Limburg en Noord-Brabant.
In 1958 werd de school verbonden
aan de pluimveeproefbedrijven in
Horst en Maarheeze. Al vlug bleek
dat onderzoek en onderwijs moeilijk te combineren was. In 1960 werd
daarom begonnen met de bouw
van een school en een schoolbedrijf voor pluimvee op zes hectare
grond: de Praktijkschool in Hegelsom.
Graad hielp mee met de bouw van de
school en gaf daarna les aan de leerlingen. “We merkten dat de pluimveesector ontzettend populair was.
Van heinde en verre kwamen mensen naar Hegelsom. Een logische stap
was een uitbreiding naar varkenshouderij, rundvee en overige dieren.
Uiteindelijk werd er lesgegeven in
veel sectoren. Het kweken en houden
van vissen, runderen, paarden, reptielen en noem maar op. Bijna een dierentuin.” Naast alle dieren werd er ook
lesgegeven over het maken van kaas,
het seksen van kuikens, slachten en
andere beroepen die verwant waren
met dieren.

www.hallohorstaandemaas.nl

Ei(sen)

Ophef sportpark
Graad Tillemans komt uit Hegelsom
en heeft zich jarenlang ingezet voor
het onderwijs dat werd gegeven op
het PETC+-terrein. “Ik heb een groot
gedeelte van de gebouwen mee
opgezet. Daarnaast heb ik ook lesgegeven aan honderden geïnteresseerden in de pluimvee, varkens
en overige diersoorten.” Voordat
de Praktijkschool werd gebouwd in
Hegelsom was er voornamelijk landbouwgrond te zien. “Het voetbalveld heeft een tijdje daar gelegen
en is later verplaatst naar de huidige
locatie naast zorgboerderij Wienes.
Dat zorgde destijds voor veel ophef,

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

Redactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs

Het PETC+-terrein is voornamelijk
groot geworden door de pluimveesector met bijbehorend logeergebouw,
waar de leerlingen konden eten en
overnachten. “Destijds exporteerde
Nederland zo’n 17 miljoen eieren

naar het buitenland”, vertelt Graad.
“Een groot deel kwam vanuit hier.
Alles wat met een ei te maken had,
behandelden ze op de Praktijkschool.
Was de kwaliteit voldoende? Hoe is de
schaaldikte? Welke schaalkleur moet
het ei hebben? We hadden de keus
uit zo’n vijfendertig kleuren voor de
eidooier. Uit onderzoek bleek dat een
ei van 63 gram het beste was. Dat ei
past het beste in de verpakkingen in
de supermarkt. En zo kan ik nog wel
even doorgaan.”

Internationaal
Tijdens de hoogtijdagen was er
86 man aan personeel actief op de
Praktijkschool. 53 daarvan gaf les.
“Er werden vaak reizen georganiseerd
naar het buitenland, om daar in de
praktijk te kijken op welke manier
de boeren het aanpakten. We reisden door heel Europa en ook naar de
Verenigde Staten. Uiteindelijk was
onze conclusie dat we hier veel verder waren, in Hegelsom was het te
doen.” Daarom was er vaak buiten-

lands bezoek op het PETC+-terrein
te vinden. “Uit alle landen kwamen
ze hier kijken, zelfs vanuit Afrika.”
Het kunstwerk van de bekende haan,
die nu pronkt op de H-rotonde aan de
Stationsstraat, is geplaatst in 1965.
“Deze heeft altijd op het schoolgebouw gestaan en is in 2011 naar de
rotonde verhuisd.”

Tekst: Niels van Rens
Beeld: archief Graad Tillemans

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl
Acties geldig t/m 01-06-2021

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Zomers tuinplezier!

Nu: €

Nu € 14,50

Terraspot

Diverse mixen, uit eigen kweek!

29,95

Eucalypthus gunnii

Op stam, stevige kroon

7

dagen

per week
geopend

5 st. €

Hangpetunia Surﬁnia

10,-

Eindeloos veel kleuren, eigen kweek!

-20%
Tuinjasmĳn Philadelphus

Winterhard, vol knop en bloem

Nu: €

6,99
Verbena ‘Royal dreams’

Winterhard, in 19 cm pot, eigen kweek

Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · 077-4729015 · www.plantencentrumvelden.nl
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Waterschap Limburg maakt zich klaar voor
een mogelijk droge zomer
De Nederlandse natuur heeft flink afgezien de afgelopen jaren. Vooral tijdens de hete en droge zomers was het moeilijk vanwege de lage waterstand. Har Frenken, dagelijks bestuurder
bij Waterschap Limburg, legt uit waar dit aan ligt en wat de mensen uit Horst aan de Maas hieraan kan doen.

Wat doet Waterschap Limburg om
de droogte tegen te gaan?
Als gevolg van het klimaat dat verandert, kennen zomers steeds vaker
hogere temperaturen en minder
neerslag. Terwijl de winterperiodes
daarentegen gemiddeld genomen
juist natter zijn geworden. Droogte is
dan ook een belangrijk thema bij
Waterschap Limburg. Denk aan hevige
hoosbuien die voor overlast zorgen,
hoge waterstanden van de Maas
en andere beken of te weinig water
in tijd van droogte. Het waterschap
neemt tal van maatregelen rondom
droogte, die er in heel veel gevallen
op neerkomen dat we zo lang mogelijk het beschikbare water willen vasthouden. Als water immers eenmaal
in het grote ‘afvoersysteem’ van de
Maas zit, is het op weg naar de zee en
is het water weg. Door water langer
vast te houden is er meer tijd voor dat
water om in de bodem te infiltreren.
Zo wordt het grondwater aangevuld.
Water vasthouden gebeurt onder meer
door stuwen van het waterschap in
de hoge stand te laten staan waar dit
kan. Maar ook zorgen we voor grotere
wateraanvoer richting Noord-Limburg.
Dat kunnen we doen door water van
kanalen in beken te laten waar dit
kan. En de komende jaren gaan we
flink investeren in de Peelkanalen,
zodat hier ook een verhoogde wateraanvoer mogelijk is. Voor inwoners
is er ook een online platform, dat het
waterschap samen met Limburgse
gemeenten heeft opgericht en waar
burgers en bedrijven opgeroepen worden om slim met water om te gaan.
Bijvoorbeeld door het afkoppelen van
regenpijpen en het vergroenen van
tuinen. Op www.waterklaar.nl vind je
tips. Iedereen kan dus zijn steentje bijdragen in de strijd tegen droogte.

Wat zijn de verwachtingen voor
(de regenval of droogte) deze
zomer?
Het is lastig vooruitkijken. Wat we
zien is dat we dit jaar een beter voorjaar hebben voor de grondwaterstand
en de waterafvoeren dan de afgelopen jaren. Als gevolg van het koude
en natte voorjaar zien we dat het
grondwaterbeeld redelijk goed hersteld is deze winter en in het voor-

jaar. We hebben de afgelopen winter,
samen met onder andere agrariërs,
veel water vastgehouden met stuwen.
Dat blijft ook belangrijk omdat je niet
weet wat de komende maanden ons
gaat brengen.

Hoe staat het grondwaterpeil er nu
voor? Moeten we ons zorgen
maken?
In het voorjaar en de zomer zien
we de grondwaterpeilen altijd zakken, dat komt omdat de hoeveelheid
neerslag wat afneemt en door het
groeiseizoen. Gewassen en bomen
beginnen in blad te komen, groeien
en nemen grote hoeveelheden water
op. De temperatuur stijgt, dus ook de
verdamping neemt toe. Doordat we
een relatief koud en nat voorjaar kennen, heeft het grondwaterbeeld heeft
zich de afgelopen maanden goed
hersteld. Maar door de droogte van
de afgelopen jaren zijn er nog plekken waars de grondwatervoorraad nog
niet helemaal is aangevuld. Dat geldt
met name op de hoger gelegen zandgronden in Limburg.

Wat kunnen de inwoners van Horst
aan de Maas zelf doen om te werken aan een beter grondwaterpeil?
Op de website www.waterklaar.nl
staan tips voor inwoners om regenwater af te koppelen en tuinen te vergroenen. In zijn algemeenheid: ben
waterbewust. Probeer planten in de
tuin water te geven met water dat je
hebt opgevangen in een regenton in
plaats van via een grondwaterbron.
Probeer voldoende groen in je tuin te
hebben, zo kan water infiltreren in de
bodem, en stroomt het niet het riool
in. En ben je agrariër of terreineigenaar en heb je een kavelsloot op je
terrein die water kan vasthouden?
Meld je dan aan voor een stuw via de
website van Waterschap Limburg of
door een mail te sturen naar ikwileenstuw@waterschaplimburg.nl

Zijn er specifieke scenario’s voor
de toekomst vanuit het waterschap bedacht?
Het waterschap houdt met al haar
werkzaamheden rekening met de
toekomst. Het klimaat verandert snel
en daar moeten we ons systeem op

inrichten. Niet alleen als je kijkt naar
droogte en te weinig water. Maar ook
als je het hebt over hoogwaterbescherming langs de Maas, waar we
door middel van dijkversterkingsprojecten Limburg beschermen tegen de
gevolgen van mogelijke overstromingen als gevolg van groetere waterafvoeren. Onze beken richten we zo veel

mogelijk klimaatrobuust in. Vroeger
was het watersysteem zo ontworpen
dat we het water zo snel mogelijk wilden afvoeren. Tegenwoordig richten
we de beken zo in dat ze meer kunnen kronkelen en water langer in het
systeem blijft. Het toekomstig watersysteem moet bestand zijn tegen hele
lage afvoeren tijdens droogte maar

moet ook goed blijven functioneren
bij hogere waterafvoeren. Daar werkt
Waterschap Limburg 365 dagen per
jaar aan. Met de omgeving, voor de
omgeving.

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Waterschap Limburg
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Kempen is een ondernemend en ambitieus communicatiebedrijf
in Horst. Bij ons creëren communicatieprofessionals, vormgevers
en productiemedewerkers samen passende oplossingen voor
onze opdrachtgevers. Wij zijn op zoek naar een creatief vormgever.
Lijkt het je leuk om ons team te versterken?
Lees dan verder op www.kempencreeert.nl/vacature

#kempencreëert
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Ondernemers boos om te weinig parkeerplekken rondom Gasthoês

Tijdens een eerdere raadsvergadering sprak wethouder Eric Beurskens
van de gemeente Horst aan de Maas
ook dat er nog genoeg parkeerplekken onbenut bleven. “Dat blijkt ook
uit een verkeersonderzoek”, zei hij
destijds. Desgevraagd laat hij weten

nog steeds achter zijn standpunt te
staan. “Ik ben zelf vorige week twee
keer gaan tellen. Op vrijdag waren er
nog 43 parkeerplekken vrij en de dag
erna 33 stuks en dat tijdens piektijden. De afgelopen weken hebben er
meerdere parkeeronderzoeken plaats-

gevonden en ook daaruit bleek dat er
genoeg plekken zijn.”

of Hegelsom komen moeten echt
flink omrijden en daarna moeten
ze nog een stuk wandelen.
Het komt vaak voor dat klanten
te laat komen omdat zo zoveel
moeten omrijden. Als ‘t Gasthoês
dan actief is en 320 theaterstoelen
zijn gevuld, dan weet ik niet waar
al die auto’s moeten parkeren.”
Ook is Van Heyster-Kruytzer, net als
Van Rensch en Schreurs, niet blij
met de bijeenkomst die een tijdje
is gehouden door drie wethouders
van de gemeente Horst aan de
Maas voor de ondernemers rondom
‘t Gasthoês. “Het lijkt alsof het
college geen aandacht heeft aan
deze problemen, alsof het niet
hun prioriteit heeft.” Ook Nabben
beaamt dit. “We worden gewoon
aan het lijntje gehouden door de
wethouders. Dat stoort mij enorm.
We zouden een week later, na deze
bijeenkomst, wat horen van de
gemeente. Inmiddels zijn we weken
verder en hebben we nog steeds
niets gehoord. Dit is een herhaling
van wat er de afgelopen jaren
gebeurt.”

Bijeenkomst

Kleine afstand

Ook Margo van Heyster-Kruytzer van
Kruytzer optiek en optometrie is niet
blij. “De mensen die vanuit Sevenum

Volgens wethouder Beurskens
is het ook een kwestie van
gewenning. “Dat heb je altijd in

nieuwe verkeerssituaties. Mensen
moeten even wennen. Daarnaast is
het helemaal niet ver lopen naar
de winkels rondom ‘t Gasthoês.
Als je vanaf de Kloosterstraat
naar de winkels loopt, kost het
je 1,5 minuut. Sorry, maar waar
hebben we het dan over? Als je
in Venray of Panningen naar
een winkel loopt, ben je geheid
meer tijd kwijt.” Momenteel
heeft de gemeente een tijdelijke
parkeerplaats ter beschikking
gesteld achter het voormalige
Koetshoês. “We zijn van plan om
hier wat te gaan doen aan het
groen, we gaan daar de hittestress
verminderen. We wachten met deze
werkzaamheden totdat ‘t Gasthoês,
de sporthal en het zwembad op
volle toeren draaien. Daarna kunnen
we nog altijd parkeerplekken
bijkopen. Het zou zonde zijn om dat
nu te doen en later heb je mogelijk
spijt. Zoiets kost ons een paar ton.”

Waar hebben
we het over?

Tekst: Niels van Rens

Wij zijn per direct op zoek naar een:

COMMERCIEEL
MEDEWERKER BOUWSHOP
Interesse? Kijk dan snel voor meer
info over deze functie
én ons aanbod op: bouwcenterdriessen.nl

10.000 artikelen
op voorraad

Showroom

Persoonlijke
begeleiding

Bouwcenter Driessen
Van Heemskerckweg 2, 5928 LL Venlo
T 077 323 64 00
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Initiatief voor pre-starterswoningen in
Grubbenvorst
Als het aan de initiatiefnemers Glenn Seelen en Tim Dinissen ligt wordt hun idee de kickstart voor het 1000woningenplan van de gemeente Horst aan de Maas. Met hun ‘Oet Huuskes’ willen zij de woningnood in
Grubbenvorst gaan aanpakken.

Beide Grubbenvorstenaren waren
vorige maand toehoorder bij de bijeenkomst waarin jongeren mochten
aangeven waar zij tegenaan lopen
als zij een woning willen kopen of
huren in hun dorp. En beiden vinden ze eigenlijk dat er teveel wordt
gepraat, maar dat er te weinig actie
is. Dus kwamen ze zelf met het idee
om in Grubbenvorst zogenoemde ‘tiny
houses’ te gaan realiseren. Al willen ze het liever pre-starterwoningen

noemen. “De gedachte erachter is dat
jongeren graag uit huis willen, maar
zich nog geen koopwoning kunnen
veroorloven”, legt Glenn Seelen uit
Grubbenvorst. “Ons idee is de ontbrekende schakel in het systeem. Als je
net een baan hebt, een juniorfunctie,
dan is het lastig om een hypotheek te
krijgen. Met dit project wordt de tijd
overbrugd totdat je een seniorfunctie
hebt en wel die hypotheek kunt krijgen.” Volgens hen kan het een prima

Gemeente maakte extra
kosten in 2020
De gemeente Horst aan de Maas heeft in 2020 de meeste activiteiten en projecten die voor dat jaar gepland stonden, kunnen uitvoeren. Sommige projecten, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme,
hebben echter vertraging opgelopen.
In 2020 had de coronapandemie
grote invloed op de werkzaamheden van de gemeente. Er kwamen taken bij, bijvoorbeeld voor
de uitvoering van de landelijke
steunmaatregelen. “Toch is het
gelukt om het merendeel van de
geplande activiteiten in 2020 uit
te voeren”, zegt het College van
B&W. “Sommige werkzaamheden
konden we door corona juist niet
starten of afmaken. Bijvoorbeeld
activiteiten om het toerisme in
onze gemeente te stimuleren.”
De vertraging in projecten en
activiteiten zorgde voor ongeveer
3 miljoen euro minder kosten in
2020, op een totaal van ongeveer
100 miljoen euro. “Deze taken
worden alsnog opgepakt. Het college stelt de raad daarom voor
dit geld over te hevelen naar
2021. Daarmee sluit het financiële jaar 2020 met een ‘plus’ van
900.000 euro.” Het college stelt
voor dat bedrag toe te voegen aan
de Algemene Reserve.
Door corona had de gemeente

in 2020 veel extra kosten, bijvoorbeeld voor de ondersteuning
van bedrijven, maatschappelijke
organisaties en verenigingen en
voor de handhaving van de coronaregels. De gemeente maakte
daarom in maart 2020 1 miljoen
euro vrij uit de Algemene Reserve.
Daarnaast waren er minder inkomsten, bijvoorbeeld uit de verhuur
van gemeentelijke accommodaties en toeristenbelasting. In totaal
ging het om een kleine 4 miljoen
euro aan extra kosten en minder inkomsten. De Rijksoverheid
heeft gemeenten hiervoor ondersteund via verschillende financiële
regelingen. “Die ondersteuning is
voor onze gemeente minder dan
de extra kosten die we hebben
gemaakt. Dat betekent dat we in
2020 zelf 1,4 miljoen euro hebben
bijgedragen aan taken en maatregelen in het kader van de coronapandemie. Met de toevoeging
van het positieve saldo van 2020
blijft de Algemene Reserve van de
gemeente toch op peil.”

kickstart zijn voor het 1000-woningenplan van de gemeente Horst aan
de Maas. Want voordat er een bouwproject van de grond komt, ben je al

snel 1,5 jaar verder. Een tiny house
staat er bij wijze van spreken in zes
weken. Want dat de woningnood in
Grubbenvorst een probleem is, dat is
wel duidelijk. Seelen: “Er zijn zoveel
jongeren op zoek. We weten dat zij
graag in hun eigen dorp willen blijven.
We hebben een app-groep aangemaakt waar nu al veertien geïnteresseerden bij aangesloten zijn. En het
is toch van de zotte dat iemand met
een fulltimebaan geen woning kan
kopen.”

stichting weet nog niet precies wat ze
met die locatie wil doen, dat ligt ook
aan de plannen met betrekking tot het
project Gezicht naar de Maas. Dit zou
een ideale oplossing zijn om daar dan
tijdelijk deze woningen neer te zetten.” De jeugd heeft een zetje nodig,
maar ook de projectontwikkelaars,
vinden de twee. Dinissen: “Ze moeten
‘out of the box’ denken en niet alleen
gaan voor de traditionele woonconcepten. Het lijkt alleen maar om geld
te draaien en dat is kortzichtig.”

Zetje

Gas erop

Welk type huis het moet worden,
weten ze nog niet zeker. “We denken aan CUBE-woningen of Heijmans
One, zoals die bijvoorbeeld ook in
America staan”, zegt Tim Dinissen.
“Het worden woningen met één tot
twee slaapkamers met een richtprijs van 60.000 euro. Het plan is om
acht tot twaalf woningen te bouwen, zowel koop als huur. We hebben ook al enkele mogelijke locaties
op het oog. Welke dat zijn, willen we
nu nog niet bekendmaken. Maar het
zijn percelen op gemeentegrond, van
particulieren en ook van de woningstichting. Zo wordt er een rij woning
aan de Dolingsbeemd gesloopt, de
bewoners zijn al verhuisd. De woning-

De woningen zijn bedoeld voor jongeren tussen 22 en 30 jaar die nu al
in Grubbenvorst wonen. Al zien de
twee ook wel iets in het idee om ook
seniorenwoningen te creëren, zodat
er een mix ontstaat tussen jongeren
en senioren. Een richtdatum hebben
ze ook al. “Maart 2022 moet het er
staan”, zegt Seelen stellig. “Het gas
moet erop. We willen aangeven dat de
nood hoog is. We hebben binnenkort
een gesprek met de wethouder en we
hopen dat de gemeente dit project
oppakt. En als dit werkt, dan kan het
misschien ook in andere dorpen worden uitgerold.”
Tekst en beeld: Marieke Vullings

Leven en dood, the circle of life.
Wanneer we de dood als onderdeel van het
leven zien, kan een afscheid gevierd worden.
Chineng Horst is de plek waar we elk afscheid, in
samenwerking met de uitvaartbegeleider,
op een waardige manier kunnen vieren.
We hechten veel waarde aan de wensen van de
overledene en van de nabestaanden.
Afscheid nemen doe je één keer en dat wil je
goed doen.
We stellen het erg op prijs wanneer de locatie
vooraf bezichtigd wordt om de mogelijkheden
door te spreken. Persoonlijke aandacht staat bij
ons hoog in het vaandel.
Behalve de locatie kunnen we ook de koffietafel
verzorgen. Ook hierin worden alle wensen
meegenomen.

Chineng
Horst

Warme groet,

Marion Lenssen
Venrayseweg 116
5961AJ Horst
tel. 06-38765398
www.chinenghorst.nl
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Eindelijk licht aan het einde van de ‘beruchte’
Horster tunnel
Het grimmige viaduct Terhorst aan de Kasteellaan in Horst heeft een opwaardering gekregen. Jaren is ‘het
beruchte tunneltje’ een doorn in het oog van menig Horstenaar. Dendron-leerling Lotte Ambrosius won bijna
twee jaar geleden een ontwerpwedstrijd en mocht op vrijdagmiddag 21 mei, samen met wethouder Eric
Beurskens, de eerste tegel leggen.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

De jury liet in juli 2019 haar oog
vallen op het idee van Lotte vanwege
“het overkoepelende thema van water
wat in de tekening terugkomt”, aldus
ontwerper Teun Verbeek destijds.
“Het onderwerp was onder andere
de Molenbeek en die wist Lotte heel
goed in haar kunstwerk terug te laten
komen. Daarnaast heeft ze een aantal
kenmerkende Horster attributen
laten zweven in de golven van haar
ontwerp die te maken hebben met
het gebied.” Nu, bijna twee jaar later,
is het ontwerp van Lotte precies
teruggekomen zoals ze had verwacht.
In het tunneltje zijn voorwerpen te
zien die verband hebben met Horst en
het gebied Afslag10. Zo drijven er in
de golven onder andere ‘moelbaeren’,
’t hundje, regenbogen (met knipoog
naar het regenboogzebrapad), eenden
en een tennisbal (verwijzing naar het
tennispark in Afslag10).

Donker en onveilig
Lotte is blij met het eindresultaat.
“Het is echt ontzettend mooi
geworden”, zegt ze met een glimlach.
Samen met wethouder Eric Beurskens
van de gemeente Horst aan de Maas

legde ze de laatste tegels. Het project
is een samenwerking tussen de
gemeente Horst aan de Maas, project
Maasgaard, Afslag10 en het Dendron
College. Bas van de Lisdonk, die
project Maasgaard leidt, sprak tijdens
de laatste tegellegging. “We zijn blij
met het eindresultaat. Voorheen was
het een donkere, onveilige tunnel
waar je vooral ‘s avonds en ‘s nachts
niet zomaar alleen doorheen fietst.
Met dit mozaïekkunstwerk geeft het
een boost aan dit gebied.”
Aan beide entrees van de tunnel,
komen nog elk twee portwachters.
“Die worden zo snel mogelijk
geplaatst”, zegt Van de Lisdonk.
“Het zijn in totaal vier ridders,
uiteraard een knipoog naar Kasteel
Huys ter Horst. Als het goed weer
is, worden de poortwachters ook
geplaatst. Ook gaan dan de lampen
aan en is het viaduct helemaal
compleet.”

Tekst en beeld: Niels van Rens

Voetbalgekte

Prijzen winnen met de HALLO EK voetbalpoule
Het EK voetbal komt eraan. Onze oranjemannen bereiden zich momenteel voor. Om toch dat extra spannend voetbaltintje toe te voegen aan het EK, komt de HALLO met een eigen EK voetbalpoule.
Iedereen mag zich aanmelden voor
het voetbalpouletoernooi. De EK
poule wordt gedaan onder alle lezers

van de edities HALLO Horst aan
de Maas, Venray en Peel en Maas.
Inschrijven kan via de volgende link

www.hallopool.nl
Dus ben jij een echte voetbalkenner of ken je er geen snars van? Het

maakt niet uit, want poulen kan
iedereen. Volgende week worden in
de HALLO de prijzen bekendgemaakt
die onder de winnaars worden verloot. Tijdens het EK houdt de HALLO
iedereen op de hoogte van het voet-

wij zijn spring.
wie word jij?

balgeweld via een speciale EK-pagina
in dit nieuwsblad. Hierop zijn de tussenstanden, een echte EK-column en
andere nieuwtjes te vinden.

Kom je bij
ons spelen?
Kindcentrum Bende
Kinderdagverblijf en bso
Gasthuisstraat 56, Horst

Kindcentrum Landhuis
Kinderdagverblijf,
peuterspeelzaal (VVE) en bso
Mgr Jennekensstraat 13A, Meerlo
Meer informatie?
Kijk op onze website of neem contact op
met onze klantenservice via 088 2088 301
of klantteam1@spring-kinderopvang.nl.

spring-kinderopvang.nl
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Stichting Limburg 500

Fietsen voor het goede doel
Je op een sportieve manier voor een goed doel inzetten. Dat is wat Roy Bouten uit Meterik, Horstenaren Ron Beurskens en Sander Everaerts en
Ruud Stikkelbroeck uit Venlo willen doen. Samen hebben ze de stichting Limburg 500 opgericht. Hun eerste uitdaging: 500 kilometer fietsen voor
‘Wendy wil weer wandelen’.

Beurskens: “In eerste instantie
wilden we een actie opzetten voor
VieCuri. We wilden geld inzamelen
om twee kamers waar palliatieve
zorg wordt gegeven op een andere,
meer huiselijke manier in te richten.
Dit zou een grotere fondsenwerving
betekenen en door corona zou dat
moeilijker worden. Daarom besloten
we om ons nu aan te sluiten bij een al
bestaand project.”

Verleiding

“Samen met Ron heb ik me al eerder
ingezet voor het goede doel”, begint
Roy Bouten. “Zo hebben we onder
andere een rondje Nederland gefietst
voor Stichting Tante Lenie. En zelf heb
ik sinds 2014 al verschillende keren de
Alpe d’HuZes beklommen. Alle vier
vinden we het leuk om onze sportieve
grenzen op te zoeken en tegelijkertijd mensen of organisaties te helpen.” Om hier iets structureels mee te
doen, besloten de vier een stichting
op te richten. “We zijn alle vier sociaal

ingestelde mensen. In mijn werk als
fysiotherapeut help ik mensen zodat
ze hun sport kunnen blijven beoefenen. En Roy wil er in zijn functie als
wethouder voor anderen zijn”, zegt
Ron Beurskens. “We willen graag ons
op een sportieve manier inzetten voor
het goede doel. Dit initiatief is uit een
sociaal hart geboren. Het is fijn om
iets voor een ander te kunnen doen.”

Spierpijn
Het eerste goede doel waar de stich-

ting zich voor in gaat zetten is Wendy
wil weer wandelen. Deze inzamelingsactie is voor Wendy Smedts uit
Sevenum die een progressieve vorm
van MS heeft. Met de actie wil zij geld
inzamelen voor een behandeling in
Moskou. Het is een doel dat met name
Bouten aan het hart ligt aangezien
zijn vader aan MS leed. “Ik heb ook al
eens meegedaan aan Klimmen tegen
MS. Meedoen aan zulke acties helpt
me om zaken te relativeren, zeker als
ik mensen zie die aan een ziekte lij-

Drugspanden
binnen
gevallen
Bij een actiedag gericht op
verdovende middelen in
Noord-Limburg zijn onlangs
dertien panden doorzocht en
vijf verdachten aangehouden. In onder andere Horst
en Panningen werden gebouwen binnengevallen.
Twee vuurwapens, een partij softdrugs, luxe goederen
waarvan de herkomst nog
onderzocht wordt en diverse
voertuigen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn in
verzekering gesteld en zijn
voorgeleid aan de rechtercommissaris. In Maasbree,
Horst, Panningen, Tegelen,
Blitterswijck, Grashoek, Belfeld
en Venlo werden gebouwen binnengevallen. De aanleiding voor
deze actiedag is een in 2020
gestart onderzoek naar grootschalige en georganiseerde
hennepteelt- en handel.
Het onderzoek loopt.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
GRUBBENVORST
RONDOM HORSTERWEG
SEVENUM RONDOM VAN ULFTSTRAAT

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl

den en ook meedoen aan zo’n actie.
Ik kan me fysiek inzetten voor mensen die het minder getroffen hebben. Ik heb dan daags erna misschien
spierpijn, maar dan denk ik: ik kan
tenminste spierpijn hebben.”

Bestaand project
Voor Wendy wil weer wandelen,
gaan de vier een 500-kilometerlange
fietstocht maken langs de grens van
Limburg. “Vandaar dat onze stichting
Limburg 500 heet”, lacht Bouten.

De vier sportievelingen vertrekken
zaterdag 17 juli rond 11.00 uur en
hopen daags erna rond de middag
weer terug te zijn. Vertrekpunt is
Trapperie de Werkplats in Sevenum
(Bouten: ‘Dat vonden we wel
toepasselijk’). “Volgens planning
zouden we dan tussen 03.00 en
04.00 uur in de buurt van
Griendtsveen moeten zijn, als we er
dan zo’n 350 kilometer op hebben
zetten. Ik denk dat de verleiding
om dan de weg in te korten wel
even groot zal zijn”, lacht Beurskens.
Om ervoor te zogen dat ze het 24 uur
vol gaan houden op de fiets, nemen
ze tussen ‘powernaps’. Beurskens:
“Een mens kan in principe 24 uur
wakker zijn, maar veiligheid gaat
natuurlijk voor alles. Zo hebben
we twee volgauto’s en ook enkele
motorrijders zodat we ook in het
donker veilig kunnen rijden. Zelf heb
ik nog nooit 24 uur doorgehaald, dus
ik ben wel heel benieuwd wat dat met
mijn lijf doet. Het wordt denk ik een
mentale uitdaging.” Bouten: “Wat ik
ervan verwacht? Afzien en
voldoening.”

Tekst: Marieke Vullings
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Degenen die ik liefheb verlaat ik
om diegenen die ik liefhad terug te vinden
Verdrietig, maar vooral intens dankbaar dat zij zolang bij ons
mocht zijn, hebben wij afscheid moeten nemen van:

Goen Vervoort-Muijsers
Broekhuizenvorst, 25 mei 1929

Tegelen, 19 mei 2021

echtgenote van

Coen Vervoort †
mam, schoonmoeder, trotse oma en alde oma van
Annette en Jos
Anniek en Bart, Olivier, Cato, Merle
Coen en Corien, Bibi
Marij en Jan
Kim en Maikel, Fem, Wes
Sanne en Bart, Lott, Fien
Lieke en Kenny
Leon en Carin
Tim en Yvonne, Fenna, Diede
Eef en Mieke
Correspondentie adres: Nieuwe Baan 8, 5865 AN Tienray
De crematie was in besloten familiekring op dinsdag 25 mei
in Crematorium Boschhuizen te Oostrum-Venray.

Ons pap en opa is niet meer
Elke dag was een stapje verder naar het eind
Elke dag werd je kracht minder
Maar als je lichaam niet meer wil
Sterf je vanzelf en wordt het stil
Verdrietig, maar erg dankbaar dat wij hem zo lang in ons
midden mochten hebben, geven wij kennis dat toch nog
plotseling van ons is heengegaan

Sef Theeuwen
weduwnaar van

Diet Theeuwen - Vullings
* Swolgen, 16 maart 1931

† Tienray, 19 mei 2021

Neerkant: Gertie en Leo Bukkems - Theeuwen
Johnny en Angelique, Maximiliaan
Remco en Amanda
Jurgen en Joëlle†
Correspondentieadres:
Gertie Bukkems - Theeuwen
Dorpsstraat 66A, 5758 AS Neerkant
De crematiedienst heeft plaatsgevonden op
donderdag 27 mei te Venray.

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee
hij ons tijdens zijn leven heeft omringd, geven wij kennis
van het overlijden van mijn man en vader

Hub Verstegen
* Uden, 8 maart 1934

† Tienray, 24 mei 2021

echtgenoot van

Gerda Schwachöfer
Hij overleed na een liefdevolle verzorging in Zorghuis Tienray.

Correspondentieadres: Kloosterstraat 10, 5865 AA Tienray
De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald. Tel. 06 52
85 93 48.

Zelfstandig Optidee Adviseur Peggy
Wismans: www.optidee.nl/peggywismans Tel: 0648550730 of via fb
Aan de Drift zoekt medewerk(st)
er bediening voor weekenden en
feestdagen. Fijne werktijden.
Info: 06 1378 4630 of
info@aandedrift.nl

Heb jij een paar uur per week over,
bepaal je graag zelf je werktijden en
kun je nauwgezet werken dan zijn wij
opzoek naar jou! Voor plantentellingen
zijn wij per direct opzoek naar
een medewerker.
Neem contact met ons op via:
06 4935 9996 of info@keizers-eko.nl

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.: komkommers,
paprika en tomaten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.

Te koop tegen e.a.b. 2 pers. electr.
verzetbaar bed schoteltjes bodem
Kuifjes auto’s
Grote modelspoorbaan, staat nog
opgesteld
tel. 077 464 1909 tussen 12-13 uur
bellen ’s avonds na 17:30
4 wielige landbouwwagen

HORTENSIA’S: veel soorten.
Vlinderstruik, bodembedekkers e.a.
planten. Info: www.veld-tuinplanten.nl
of bel 0640327108. Open za. van 9.3016.30 uur Oude Heldenseweg (naast
13a) Maasbree

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44

voor schuren lakken., andere kleur, van
tafels en stoelen j.derikx 06 10954220

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Problemen met
uw kunstgebit?
Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

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

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

Er zijn plannen om in de kerk
van Evertsoord een
koffiecafé te realiseren.
Gedetineerden van PI Ter
Peel kunnen in het café
werkervaring opdoen in het
kader van hun re-integratie.
In 2019 werd de laatste viering
in de kerk van Evertsoord
gehouden. In 2020 zijn er
geen reguliere diensten meer
gehouden, met uitzondering
van een enkel doopsel,
huwelijk of begrafenis.
“Dat houdt in dat de kerk
gedurende een groot deel van
het jaar niet gebruikt wordt,
wat zonde is van het mooie
gebouw maar ook van de
ruimte, die vele mogelijkheden
biedt”, geeft een woordvoerder
van PI Ter Peel aan. “Met alle
betrokkenen is gekeken
naar hoe we een mooie
bestemming zouden kunnen
geven aan de kerk, zonder
afbreuk te doen aan het
gebouw, de omgeving en de
gemeenschap. Deken Wilson
Varela en het kerkbestuur
hebben de wens uitgesproken
om, indien het zich voordoet,
toch een heilige mis te kunnen
opdragen. Samen is besloten
om een sacrale ruimte te
maken die middels plexiglas
wordt afgeschermd van de rest
van de kerk. Op die manier
blijft de functie van de kerk
toch behouden.”

Expositie

Tienray, Gerda Verstegen-Schwachöfer
Venray, Antonet Verstegen
Indy , Minou

Koffiecafé
in kerk
Evertsoord

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

Ter Peel had daarnaast de
wens om gedetineerden,
die daarvoor in aanmerking
komen, in het kader
van re-integratie intern
werkervaring te laten opdoen
op het gebied van horeca en
hostmanship. “Het idee is om
in de kerk een koffiecafé te
realiseren waar gedetineerden
aan de bezoekers koffie/thee
en gebak kunnen serveren.
Daarnaast willen we ook een
mobiele expositie inrichten
met twee tijdlijnen die
synchroon lopen. Eén tijdlijn
is de ontwikkeling van het
landschap (Peel) en de andere
tijdlijn de ontwikkeling van de
criminaliteit in onze omgeving.
Het wordt een mobiele
expositie zodat als er toch een
heilige mis wordt opgedragen,
de expositie gemakkelijk aan
de kant geschoven kan worden
en er stoelen geplaatst kunnen
worden.”
Volgens de woordvoerder
zijn er al gesprekken met
diverse partijen gevoerd over
samenwerking, waaronder
Gemeenschapshuis de
Smêlentôs, Synthese en
openluchtmuseum De Locht.
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Kruisbestuiving bevorderen

Adviesraad wil verbindingen leggen
tussen ondernemers
Horst aan de Maas krijgt een adviesraad vrijetijdseceonomie. Doel van de adviesraad is om verbindingen te
leggen tussen ondernemers in de toeristische sector.

25.000 euro. Het is nadrukkelijk
geen sponsorpotje, maar een aanjager voor nieuwe projecten.”

Kruisbestuiving
De adviesraad wil kruisbestuiving
bevorderen. “We hebben een dubbele
functie”, zegt Ans Gielen, tevens voorzitter van kunstplatform Zeen. “We adviseren de gemeente en stimuleren en
verbinden initiatieven.” Initiatiefnemers
moeten met een gedegen plan komen,
dat aan een aantal criteria moet voldoen. Beurskens: “Ons doel is om
meer gasten te trekken, die meer gaan
besteden.” Dus moeten projecten zich
onder meer richten op vitale verblijfsen dagrecreatie. Er moet sprake zijn van
een cross-over en er moet oog zijn voor
marketing en promotie. De bijdrage is
niet bedoeld voor al bestaande initiatieven. Gielen: “Er wordt veel georganiseerd in deze gemeente, maar vaak
blijft het dan bij een enkele editie.
Het zou mooi zijn als we ervoor kunnen
zorgen dat die activiteiten structureel
worden.”
Begin volgend jaar wordt het project
geëvalueerd. Kijk voor meer informatie
op www.horstaandemaas.nl

De leden van de adviesraad

Horst aan de Maas is de tweede
grootste toeristische gemeente
van Limburg. “We hebben jaarlijks
5,1 miljoen dagbezoekers, 1,8 miljoen overnachtingen en er zijn zo’n
2.800 mensen werkzaam in de
toeristische sector”, somt wethouder Eric Beurskens op. Horst aan
de Maas wil toeristisch en gastvrij zijn, zegt hij. “We hebben veel
kleine en grote pareltjes in de
gemeente, waarbij de kracht zit

in de diversiteit. Maar uit gespreken met ondernemers uit de sector is gebleken dat zij elkaar veel
te weinig kennen. Er is te weinig contact onderling.” Om daar
verandering in te brengen is de
adviesraad vrijetijdseceonomie
opgericht. De adviesraad bestaat
uit zes personen, onder andere
afkomstig uit de horeca, toerisme
en cultuur, waaronder Ans Gielen
en Wietje Selen. Zij vervullen res-

pectievelijk de rol van voorzitter
en secretaris. De raad krijgt jaarlijks een deel van de toeristenbelasting tot haar beschikking voor
het ondersteunen van projecten.
Beurskens: “Dan gaat het om een
structureel budget dat kan oplopen tot 330.000 euro. Voor dit jaar
is er 200.000 euro beschikbaar.
Projecten worden voor maximaal 50 procent gefinancierd
met een maximum bijdrage van

Er wordt veel
georganiseerd in deze
gemeente, maar vaak
blijft het dan bij een
enkele editie

Tekst: Marieke Vullings

Oh, zit dat zo!

Varkens in nood en de toegang tot de bestuursrechter
Stel je eens voor: je woont in het
buitengebied en een agrarisch
bedrijf wil uitbreiden. Om jou moverende redenen ben je daar wellicht
tegen. De kans is groot dat je een
zienswijze kunt indienen tegen zo’n
ontwerp-omgevingsvergunning.
Met een zienswijze maak jij duidelijk hoe jij kijkt naar die specifieke
ruimtelijke ontwikkeling.
Het bestuursorgaan, bijvoorbeeld
het College van B&W in jouw
gemeente, neemt jouw zienswijze
vervolgens mee in de overwegingen en besluit dan of de omgevingsvergunning (en onder welke
voorwaarden die) wordt verleend.
Besluit het bestuursorgaan de
omgevingsvergunning te verlenen, dan kun je tegen zo’n besluit
waarbij je in de voorbereidingsfase een zienswijze kon indienen
in beroep bij de bestuursrechter.
Bezwaar maken is dan niet mogelijk. Waar een zienswijze in beginsel
door eenieder kan worden ingediend, moet je bij de bestuursrechter belanghebbende zijn. Je moet

dus zelf een (rechtstreeks) belang
hebben bij (het weigeren van) zo’n
omgevingsvergunning. Denk bijvoorbeeld aan geur- en geluidsoverlast, verkeersveiligheid en
beperking van zicht en/of privacy.
Het stelsel dat ik hierboven
beschreef is door de recente
‘Varkens in Nood-uitspraak’ van
de hoogste bestuursrechter (voorlopig) echter op de schop gegaan.
Waar je eerst dus een zienswijze
moest indienen, om vervolgens in
beroep te kunnen gaan, is dat bij
bepaalde ruimtelijke besluiten niet
meer noodzakelijk. Als je belanghebbende bent, kun je derhalve in
beroep bij de rechter zonder een
zienswijze in te dienen. Ben je geen
belanghebbende bij de omgevingsvergunning, dan is er ook voor jou
nog een te bewandelen weg. Uit de
rechtspraak blijkt namelijk ook
dat je als niet-belanghebbende in
beroep kunt gaan bij de bestuursrechter, op voorwaarde dat je in
het voortraject een zienswijze hebt
ingediend.

Samengevat:
Belanghebbende: heb je geen zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit, dan kun je alsnog gewoon
in beroep. Heb je wel een zienswijze
ingediend, dan kon je sowieso al in
beroep als belanghebbende.
Niet-belanghebbende: heb je geen
zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit, dan kun je ook niet
in beroep. Heb je wel een zienswijze ingediend als niet-belanghebbende, dan kun je nu wel in beroep.
Dat laatste was tot voorheen niet
mogelijk.
Ben je bij de bestuursrechter, dan
ben je er inhoudelijk natuurlijk niet.
Ben je benieuwd welke hobbels
je nog meer moet nemen in een
bestuursrechtelijke procedure? Of
heb je andere vragen? Neem contact
op met mr. drs. Bram Dirkx door te
mailen naar dirkx@putt.nl of te bellen naar 0478 - 55 66 74.
Door: Bram Dirkx,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
dirkx@putt.nl

Binnenkijken bij...

Column

CU op
LinkedIn
Weer vliegt een hele lichting
leerlingen bijna uit. Ze zitten
nog middenin hun examens,
maar het zit er haast op. Vanaf
de brugklas volgden ze lessen
en groeiden groot. In hun
laatste jaar historisch beperkt,
maar daarvoor waren er echte
highlights.
De scholen gaan weer open, maar
daarmee zijn we er niet. Juist buiten
school valt veel te leren. Je krijgt
er motivatie van en verbindt op
een natuurlijke manier kennis van
school met praktijk. Ik moedig elke
leerling aan zich ook buiten de lessen te ontwikkelen, aanhakend
bij soms sluimerende interesses.
Nieuwe vergezichten ontdekken en
kansen op ervaringen grijpen om
je te onderscheiden van elk ander,
met hetzelfde diploma. Jouw ervaringen maken jou uniek. Je drukt
er je identiteit mee uit. Met verschillende bewust geplande acties,
soms door mazzel op mazzel te stapelen, kom je ergens.
Zes jaar geleden leerde ik de club
kennen in de brugklas. Ik gaf er
Nederlands en in de jaren daarna
zagen we elkaar steeds op projectbasis en bij Op niveau. Ze zijn allemaal bijzonder. Neem nou Jordy.
In vwo 5 als enige Nederlandse
jongen geselecteerd om kosteloos
een maand deel te nemen aan
een internationaal leiderschapstraject in New York. Of Pernette
die de Rotary van Horst mocht
vertegenwoordigen tijdens een
internationaal Summer Camp in
Turkije. Wouter heeft al een eigen
mediabedrijf opgericht. Teun was
uitverkoren om een excellentieprogramma letteren te volgen aan de
universiteit. Amber en Laura hadden een High School Summer college op de campus in Maastricht.
Er gebeurde teveel om op te noemen. Allemaal hebben ze nog een
leven voor zich. Nu waaieren ze uit.
Het Dendron College is nog even
die schakel tussen wat je was en
straks zult zijn. Echte talenten kwamen al bovendrijven, maar veel
sluimert nog steeds op onontgonnen terrein. Wij plantten wel zaadjes, maar zien de plant niet langer
groeien, laat staan de bloemen
bloeien. Met trots, maar ook met
weemoed kijk ik ze na en denk bij
mezelf: CU op LinkedIn.
Dorien Stals
Dendron College
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familie \ 2705
Vanaf donderdag 27 mei Yoga bij
Asana Yoga Horst
Inlichtingen www.asanayogahorst.nl
Tel.:06 4632 0039

Onze lieve Didi, volop in het leven,
opgewekt en positief, nog vol met plannen.
Mijn lieve partner onze lieve papa en trotse opa
hebben wij los moeten laten …

ZOEK DE SPAANSE ZON OP!
Het kan!
Fijne acc ad Costa Blanca Mooie
omgeving. 2-4 pers
www.casarutten.com tel :0650218912
Fam, Rutten”

Wat zal het stil zijn zonder hem.

Didi Janga
29 oktober 1964

20 mei 2021

Te koop gevraagd:
GRAS OP STAM
tel.nr. 06 1811 6480

in liefde verbonden met

Eefje Hafmans

Gevraagd: hulp in de huishouding
voor 3 uur per week. Tijd in overleg.
tel.:06 5351 2554

trotse papa, schoonvader en opa van
Ryan en Simone, Lenn, Loïs, Lexi

Te koop: HEERLIJKE VERSE ASPERGES,
OOK GESCHILD! Verhaeg Asperges
Kranestraat 38 Horst. MA-VR 10.0012.00u en 13.00-17.00u. ZA 9.00-17.00u.
ZO op afspraak. Tel 077 398 65 90

Rick
Puck
Jip

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.
Bertrandhof 4, 5404 MD Uden
Radmakerstraat 11, 5961 KC Horst

Wij zoeken een:

Interieurverzorg(st)er
Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt
Als je veel wordt ontnomen
Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
Als het leven niet meer jouw leven is
Dan komt de tijd dat het einde goed is

Het is stil en leeg ……
Bedankt voor alle steun en medeleven,
de kaarten, de berichtjes, de appjes en bloemen die
ik heb mogen ontvangen na het overlijden van mijn mam

Hay van Berlo
Melderslo, 31 januari 1936

Tennisvereniging Apollo ’69,
Sevenum zoekt de man/vrouw,
die er wekelijks voor zorgt dat
onze kantine en kleedlokalen
weer netjes schoon zijn.
Dit betreft wekelijks 2 à 4 uur werk.
Werktijden kunnen, in overleg,
flexibel ingevuld worden.
Daarnaast, tijdens competitie
(2x 7 weken), op zaterdag- en
zondagochtend, 1 à 2 uur.

Horst, 20 mei 2021

Het verlies wordt er zeker niet minder door,
maar het helpt om te ervaren dat er aan
je wordt gedacht.

Afgelopen woensdag 26 mei hebben wij in besloten kring
herinneringen aan Hay opgehaald, waarna wij hem bij
zijn ouders en zus Dien te rusten hebben gelegd op
de r.-k. begraafplaats te Melderslo.

Anneke

Natuurlijk staat er een passende
beloning tegenover.
Interesse of informatie?
Ron: 06-37401469
Leny: 077-3984008
E-mail: secretariaat@tvapollo69.nl

Een woord van dank aan het team van Hof te Berkel 41
voor de liefdevolle verzorging.
Swolgensedijk 7
5962 NP Melderslo

GERRIE

bob noten
uitvaartbegeleiding

Waar je ook bent
‘K zou ’t niet weten
Niet in afstand of tijd te meten
Maar ik heb je bij me
Diep in mij
Daarom ben je zo dichtbij

24-uur
bereikbaar

Toon Hermans

VAN DEN

Cees de Laat

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

* 29-5-1945
eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen

In deze moeilijke tijd was jullie medeleven voor ons onmiskenbaar.
Bedankt!

voor élke verzekering

Marlé, Bas, Daphne, Geertje

077-3661314 | www.bobnoten.nl

uit vaar t verzorging

Yvonne
Vos
Met liefde en passie
Dag en nacht bereikbaar

077 - 302 11 40

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

† 29-4-2021

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

&
Uitvaarten

Uw wens staat bij ons centraal...
06 51 16 07 58 | 0478 57 14 42

24 uur bereikbaar

2705 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Een stukje omlopen voor een
winkel is niet erg
Een aantal Horster ondernemers voelt zich bestolen door het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas. Door het verbouwde
Gasthoês zouden er minder parkeerplekken rondom het cultuurgebouw zijn waardoor klanten van de omliggende winkels niet weten waar ze
kunnen shoppen. Ze moeten flink omrijden en daarna nog een stukje lopen. Gevolg: geïrriteerde klanten.
De ‘getroffen’ ondernemers zijn het zat. Er moeten meer parkeerplekken komen. Het college is
het daar niet mee eens. Uit een verkeersonderzoek blijkt dat de parkeerplekken niet nodig zijn,
zelfs niet als ‘t Gasthoês op volle toeren draait.
Wethouder Eric Beurskens zei tijdens een raadsvergadering: “Nu al parkeerplekken toevoegen terwijl

het mogelijk niet nodig is, is niet slim. Dan hebben
we die grond al verloren.” Het is toch ook niet erg
om een stukje om te lopen? Niemand gaat gehaast
winkelen bij speciaalzaken, neem rustig de tijd.
Aan de andere kant, eenvoudige bereikbaarheid doet
ook weer goed aan het centrum van Horst. De klanten van deze winkels komen uit plaatsen buiten de

gemeentegrenzen. Een shopvriendelijk centrum doet
goed aan de naam. Daarnaast zijn geïrriteerde klanten nooit goed, met als mogelijk gevolg dat ze een
andere winkel zoeken, in een andere gemeente.
Een stukje omlopen voor een winkel is niet erg.
Wat vind jij?

Bespreking poll week 20

Transparantie staat voorop bij planvorming
Omwonenden van het plangebied Californië 2 in Hegelsom maken zich zorgen over de ontwikkelingen in hun buurt. Zij hebben het idee dat er
achter de schermen meer speelt, dan dat de gemeente wil zeggen.
De buurt verwijt de gemeente niet transparant
genoeg te zijn. Zij wil van alle plannen meteen op de hoogte worden de gesteld. De wethouder zegt op zijn beurt dat de gemeente niet
altijd alle antwoorden kan geven die worden
verwacht. Logisch, soms kan nu eenmaal niet
alle informatie in een vroeg stadium naar buiten worden gebracht. Ondernemers willen hun
plannen nog niet te vroeg bekendmaken, omdat

ze bijvoorbeeld bang zijn voor de concurrentie of
omdat ze nog in afwachting zijn van onderzoeken.
Dan kan de gemeente ook nog niet alles zeggen.
Aan de andere kant is het ook logisch dat wanneer
het om leefbaarheid gaat, bewoners willen weten
wat hen te wachten staat zodat ze er ook op kunnen
reageren. Zij willen niet voor een verrassing komen te staan. Op Facebook reageert Winnie Robles:
“Transparantie is belangrijk, maar nog belangrijker

is geen valse verwachtingen wekken. Als de gemeente enerzijds suggereert dat bewoners inspraak
hebben, maar tegelijkertijd het bestemmingsplan
handhaaft en aangeeft gesprekken te voeren met
het ontwikkelbedrijf, én dat niet altijd de antwoorden komen die mensen willen horen, vraag je om
bezorgde en boze burgers.”

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

DE GOEDE HERDER
In de Bijbel lees je veel van
de Heere Jezus Christus. De
Zoon van God. Hij zegt Ik
ben de goede Herder; de
goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Een
goede herder zorgt voor de
schapen. Hij geeft ze eten
en drinken. Haalt ze uit de
stal en brengt ze in de wei.
Een goede herder zorgt
echt voor de schapen. Zó
is Jezus. Hij zorgt zo goed
voor hen dat Hij zelfs Zijn leven voor hen gaf. Hij wilde
voor hun zonden betalen
aan het kruis op Golgotha.
Hij stierf voor hen. Daardoor kan Hij de zonden

vergeven en kun je Zijn
schaapje worden. Hij stelt
zijn leven voor de schapen.
Een huurling doet dat niet,
die geeft niets om de schapen, die vlucht als er gevaar
komt. Een goede herder
beschermt ze.
Zo is Jezus. Hij geeft alles
voor de schapen. Hij zegt:
Ik ben de goede Herder; en
Ik ken de Mijnen en word
van de Mijnen gekend. Als
je in Hem gelooft en Jezus
liefhebt ben je een schaap
van Zijn kudde en zorgt Hij
voor je. Dan mag je ook na
dit leven bij Hem komen in
de hemel, anders niet.

Heb je een vraag over geloof of wil je een gratis Bijbel?
Neem contact op met Evangelist Marcel de Roode 06-40080208






De schapen kennen Jezus,
herkennen zijn stem en volgen Hem. Sommige mensen geloven niet in Jezus,
ze zijn nog geen schaapje
van Zijn kudde. Dat weet
Jezus. Hij zegt: Ik heb nog
andere schapen, die van
dezen stal niet zijn; deze
moet Ik ook toebrengen;
en zij zullen Mijn stem horen, en het zal worden één
kudde, en één Herder.
Jezus zoekt verloren schapen op uit liefde en als Hij
ze vind, brengt Hij ze in
de stal. Als je Jezus zoekt,
zal je Hem vinden. Bid tot
Hem. Lees in de Bijbel.
Daar lees je van Jezus. Welkom in de schuilplaats!

Marieke ment...

Column

De laatste
Mijn allereerste column schreef
ik over mijn trouwe autootje.
Mijn grijze Nissan Micra, toen
al dertien jaar oud. Nu, bijna
negen jaar later, staat zij nog
steeds op mijn oprit. Iets meer
butsen, iets meer kilometers op
de teller, maar optrekken bij het
stoplicht doet ze nog steeds als
de beste.
Ik vond het daarom passend om in
mijn laatste column voor dit blad,
mijn autootje ook nog even in het
zonnetje te zetten. Zij heeft er
namelijk al die jaren, mede, voor
gezorgd dat ik op tijd voor afspraken kwam en dat ik weer snel
terug op kantoor was, na een extra
grote mok thee bij een interview
in Broekhuizenvorst. Misschien
dat u nu denkt: de laatste column?
Inderdaad, na bijna negen jaar, ga
ik de redactie van de HALLO verlaten. Het is tijd voor iets anders.
Een concreet plan is er nog niet,
ideeën zijn er des te meer.
Een snelle rekensom leert dat ik
in die jaren als redactielid zo’n
1.200 interviews heb afgenomen.
Die gingen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Van 8-jarigen
met een boodschappenservice tot
afscheidsinterviews van wethouders en jubilea van muziekverenigingen. Ik sprak met bestuurders,
met 100-jarigen, met zenuwachtige
pubers en met oud-inwoners die
op Aruba een nieuw leven hadden
opgebouwd. Ik vond het telkens
weer een eer dat deze mensen
hun verhaal met mij wilden delen.
Natuurlijk was het niet allemaal
Hosanna: raadsvergaderingen tot
01.00 uur stonden niet bepaald
hoog op mijn favorietenlijstje. Net
als boze telefoontjes van lezers die
het met een bepaald artikel niet
eens waren. Ook heb ik een soort
Pavlov-reactie ontwikkeld: als ik
thuis op de bank zit en ik hoor
een sirene, dan ‘moet’ ik even op
P2000 kijken waar deze heen gaat.
Maar dat wordt nu dus verleden
tijd. Als u deze column leest heb ik
mijn laatste werkdag erop zitten.
Het zal even wennen zijn, dat geef
ik toe. En ik ga zeker dingen missen, op de eerste plaats natuurlijk
mijn collega’s. Maar ik woon Horst.
Dus om JC te citeren: Elk nadeel
heb se voordeel.

WWW.EVANGELISATIELIMBURG.NL

Welkom in onze eredienst, elke zondag om 10:00 uur.

Marieke
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Contact en
openingstijden
Moet u iets regelen aan de balie?
Maak dan eerst een afspraak.
Dat kan via www.horstaandemaas.nl
of bel ons.

Telefoon
077 - 477 9777
Openingstijden gemeentehuis
Maandag: 8.00 tot 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur
Openingstijden gemeentewerf
Maandag t/m vrijdag
Ochtend: 7.30-12.00 uur
Middag: 12.30-16.00 uur

Centrum Horst

Parkeren rond Gasthoês
Sinds de opening deze maand ontvangt het nieuwe Gasthoês steeds meer bezoekers.
Gebruikers van het gebouw zoals de bibliotheek kunnen hun leden weer welkom heten
en ook de buiten-horeca is weer open tot 20.00 uur. Dit betekent dat de parkeervoorzieningen rond het Gasthoês meer gebruikt gaan worden. In onderstaand plaatje staan deze
duidelijk afgebeeld.
Vanuit de grote doorgaande wegen rond het

De meeste parkeerplaatsen liggen binnen een

centrum wordt met borden verwezen naar het

straal van 100 meter van de ingang van het

gebied achter de Mèrthal. Daarnaast verwijzen

Gasthoês. Daarnaast is de ligging van de par-

borden langs de centrumring (Gasthuisstraat)

keervoorzieningen ideaal voor een bezoek aan

naar de parkeerterreinen achter het Gasthoês.

de zuidkant van het centrum van Horst.

Ga voor groen

Zet het hitteplan in de ijskast
Herinnert u zich nog hoe warm het was op de werkvloer afgelopen zomer? Ging de productiviteit achteruit vanwege de hitte? Of was het lekker koel door de airco, maar gingen
de energiekosten daardoor door het dak? Bekijk welke maatregelen u als werkgever

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide

wellicht kunt nemen:

omgevingsvergunningen
Plant bomen

Zoek het hogerop met een groen dak

Bomen geven schaduw en verminderen

Een groen dak (sedumdak) beschermt tegen

daarmee hitte. Plant bomen rond uw

warmte én kou. Kies bij deze oplossing voor

bedrijf en hou het gebouw koeler. Een paar

een natuurdak, retentiedak of een sedumdak!

picknicktafels erbij en het personeel kan
lekker in de schaduw pauzeren.

Maak parkeerplaatsen groen
Bestaat jouw bedrijfsterrein vooral uit steen?

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

Ga de lucht in met

Vervang steen door groen. Ook een groene

een groene gevel!

parkeerplaats helpt mee tegenhittestress.

algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).

klimaat, een mooier uitzicht en een betere

Meer informatie over hittestress

America

Lottum

luchtkwaliteit. Daarnaast beschermt een

Op www.waterklaar.nl vindt u nog veel meer

• Lisdodde 11 (realiseren dakkapellen)

• Houthuizerweg 20 (uitbreiden bedrijfshal)

groene gevel het gebouw tegen opwarming

tips waarmee je hittestress, droogte en

• Nieuwe Peeldijk 32 (realiseren

Meerlo

door de zon en houdt het pand koeler.

wateroverlast kunt voorkomen.

Groene gevels zorgen voor een beter

glasopstanden, 2 hemelwatersilo's,

• De Diepeling (doorontwikkeling)

verplaatsen warmtebuffer)

Melderslo

• Dorperpeelweg 12 (oprichten machine-,

• St. Odastraat ongenummerd

opslagloods)

Geen spoed
wel brandweer
ter plaatse nodig?

• Patersstraat 4 (realiseren kofﬁecafé)

Meterik

Grubbenvorst

• Campagneweg 35 (plaatsen dakkapellen)

• Pastoorstraat 1 (verbouwen woonhuis)

Sevenum

• Irenestraat 31c (realiseren ﬁetsenstalling)

• Mariapeel zuid sectie F nr, 1951

• Stationstraat 151 (station outilage)
Horst

Bij acuut gevaar bel altijd 112
Meer info: brandweer.nl/geenspoed

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

• Hogeweg 6 (realiseren overkapping)

Hegelsom

bel
0900-0904

(aanbrengen kade)
• Vinkenpas 16 (beëindiging varkenshouderij,
uitbreiding paarden)

• Groenewoudstraat 19 (vervangen dak)

Tienray

• Kranestraat 94 (plaatsen zonnepanelen

• Bernadettelaan 8 (splitsen/renoveren

veldopstelling)

Postbus 6005, 5960 AA Horst

(bouwen 2 onder 1 kapwoning)

Evertsoord

gemeente@horstaandemaas.nl

woning)

077 - 477 9777
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Steunmaatregelen van de gemeente
voor inwoners en ondernemers
Maatwerk voor verenigingen en stichtingen
De gemeente Horst aan de Maas heeft steunmaatregelen genomen voor inwoners en ondernemers, maar wil ook maatwerk leveren aan verenigingen, stichtingen en gesubsidieerde instellingen. De maatregelen zijn erop gericht hen
te helpen om te gaan met de gevolgen van het coronavirus. Het is een lokale
aanvulling op de tijdelijke landelijke regelingen voor banen en economie.

1 juni 2021

Raadsvergadering
Op dinsdag 1 juni is de volgende
videovergadering van de
gemeenteraad. Hierbij gaat het om een
besluitvormende vergadering.
Digitaal vergaderen
In verband met de maatregelen rond het

Zelfstandig ondernemers kunnen bij
de gemeente terecht
voor extra ondersteuning; zowel op
basis van de tijdelijke
regeling Tozo voor levensonderhoud
en bedrijfskosten als de tijdelijke regeling TONK voor noodzakelijke kosten
in privé.
Alle zelfstandig ondernemers die in de
Tozo een lening zijn aangegaan of nog
aangaan, hoeven pas per 1 juli 2021 te
starten met terugbetalen.
Daarnaast wordt tot 1 juli de renteopbouw op deze leningen stopgezet.
De aflossingstermijn wordt verlengd,
van 3 naar 3,5 jaar.

Horecaondernemers
kunnen hun terras verruimen als er rekening
wordt gehouden met de
geldende basisregels
rondom corona en de
veiligheid van gasten en medewerkers.
Bij de aanvraag voor de uitbreiding
(melding via de website!) wordt dat
gecontroleerd en wordt gekeken of er
toestemming kan worden verleend.

Het aanjaagfonds is
een stimuleringsfonds
waarop de (toekomstig)
ondernemers en overige
partijen in de winkelcentra van Sevenum,
Grubbenvorst en Horst een beroep
kunnen doen, om te investeren in de
winkelpanden of om nieuwe activiteiten op te pakken. Een tweede ronde is
in voorbereiding

De gemeente betaalt
facturen van bedrijven
waar mogelijk nog sneller
dan de bestaande ‘binnen
14 dagen’-norm. Met
die norm behoorde de
gemeente overigens al tot de 10 snelst
betalende gemeenten van Nederland.

De gemeente
legt geen aanslagen
precariobelasting op
voor de tijdsduur dat de
terrassen als gevolg van
de coronamaatregelen gesloten zijn.

Samen met ons sociaal
werkbedrijf NLW
zorgen we dat kwetsbare inwoners een plek
hebben om te kunnen
blijven werken en sociale contacten
hebben.

Bedrijven, instellingen
en verenigingen hoeven
geen subsidie terug te
betalen, als activiteiten
niet door kunnen gaan.

Verenigingen en
stichtingen kunnen
met hun vragen
terecht bij het
coronaloket.
Als zij verwachten
vóór 31 december
2021 in financiële problemen te komen, kunnen zij subsidie aanvragen
uit de ondersteuningsregeling.

Inwoners en bedrijven
kunnen uitstel van
betaling of een andere
betalingsregeling aanvragen voor het betalen
van de gemeentelijke
belastingen. De gemeente levert maatwerk.
Let op: automatische incasso’s
lopen gewoon door!

coronavirus kan de gemeenteraad niet
op de gebruikelijke manier vergaderen.
Daarom vergadert de raad digitaal.
De raadsleden en de burgemeester
hebben via een videoverbinding contact
met elkaar en geïnteresseerden kunnen
de vergadering volgen via internet.
Agenda
Op de agenda van de vergadering

De gemeente heeft op
haar website een ondernemersloket ingericht.
Hier vinden ondernemers in één oogopslag
informatie over de
landelijke en lokale regelingen of waar
ze daar meer informatie over kunnen
krijgen.
Kijk hiervoor op
www.horstaandemaas.nl/coronavirus

staan o.a. bestemmingsplan
Rector de Fauwestraat Meterik,
Nota Bodembeheer, regionale
energiestrategie en renovatie van de
gemeentelijke accommodaties.
Kijk voor een volledige agenda op
horstaandemaas.nl/raad.

Meer informatie
U kunt de digitale raadsvergadering live

De gemeente scheldt de
huren voor de gesloten
accommodaties kwijt.
Dit besluit geldt vanaf
het begin van de sluiting
tot en met 30 april 2021.
Voor de periode vanaf 1 mei 2021
zijn de toekomstige versoepelingen
bepalend voor de duur van de verdere
kwijtschelding.
Voor commerciële huurders geldt dat
de helft van de huur wordt kwijtgescholden.

Voor vragen over de
steunmaatregelen.
Tel. nr. 077- 4779 777

volgen via horstaandemaas.nl/raad en de
facebookpagina van de gemeenteraad
(RaadHadM). De vergadering begint om
20.00 uur.

28 en 29 mei 2021

Geen DigiD
op website
gemeente
Vrijdag 28 mei vanaf 21.00 uur tot
zaterdag 29 mei 18.00 uur kunt u
sommige zaken niet digitaal regelen
bij de gemeente. DigiD werkt dan

Voor méér info over lokale regelingen: kijk op www.horstaandemaas.nl/coronavirus

niet op de website van de gemeente.
Dit komt door werkzaamheden. U kunt
wel digitaal een afspraak maken of

Voor méér info over landelijke regelingen: Kijk op www.rijksoverheid.nl/coronavirus

andere zaken regelen waarvoor u geen
Versie 200521

DigiD nodig heeft.

Dat is een felicitatie waard
Deze week werden twee 65 jarige huwelijksparen door burgemeester Ryan Palmen verrast met een bezoek. In Lottum vierde het echtpaar Rutten-Coenen het feit dat ze 65 jaar geleden in het
huwelijksbootje gestapt zijn en in America ontving het echtpaar Derks-van den Beuken uit handen van de burgemeester een bloemetje en een cadeau namens de gemeente Horst aan de Maas.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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SP vraagt opnieuw aandacht voor Horster huisartsen

Op 25 maart stelde de SP-fractie vragen over het feit dat de Horster huisartsen 1.300 euro hebben moeten
betalen voor een verkeersplan om de griepspuiten toe te dienen op het parkeerterrein van Wittenhorst.
De burgemeester stelde dat er al een geste was gedaan door het terrein gratis beschikbaar te stellen.
Tevens stelde hij dat het hier ging om een commerciële activiteit.
Met zijn reactie zijn wij niet blij.
De SP vindt dat de huisartsen een
goede keuze hebben gemaakt met
het vaccineren in een drive-through
op een parkeerterrein in de buitenlucht waarbij (kwetsbare) mensen
veilig, op afstand, droog en warm

Imke Emons

in hun auto konden blijven zitten.
Daar komt nog bij dat de huisartsen
pas op het laatste moment geïnformeerd waren over de bijkomende
kosten voor het opstellen van het
verkeersplan, terwijl zij al in juni
een beslissing moesten nemen waar

zij gingen vaccineren. De huisartsen zouden volgens de SP bij deze
activiteit in aanmerking moeten
komen voor financiële steun vanuit
de (gemeentelijke) overheid. Zij hebben het, nu zeker, razend druk en
door het stelsel van de financiering

behalve applaus meer ondersteuning
verdient, ook vanuit de gemeentelijke overheid. Zij staan dag in, dag uit
in de frontlinie en hebben zich vaak
letterlijk kapotgewerkt. De SP denkt
dat we alle mogelijkheden die we
hebben voor ondersteuning aan moeten grijpen om juist de publieke sector te steunen, waarvan het belang
inmiddels toch wel is aangetoond.

buitendeboot.nl In de supermarkt is
het ontzettend druk maar de overheid heeft de beslissing genomen
dat jij maanden je deuren dicht moet
houden. Dit doe je natuurlijk maar je
vraagt je wel af waarom zij wel en jij
niet? Nu mag je eindelijk weer open.
Mensen staan voor de deur in de rij.
Je ziet klanten die geen tijd hebben om te wachten weer weglopen.

Je bent 89 en geniet van iedere dag
die je nog gegeven is. Je hebt veel
meegemaakt en voor jou is het goed
zo. Mag je dan zelf de keuze maken
om te stoppen? Mag je dan ook een
vrije keuze hebben voor vaccinatie
of moet je dan toch verplicht vaccineren?

Sonja van Giersbergen

Stel je voor….

Je bent verpleegkundige. De eerste maanden van Covid wist je niet wat dit virus inhield maar stond je er
wel voor Nederland.
Je kreeg een applaus maar geen
extra collega’s en bedden. Je geliefde
is overleden? Je zit thuis, alleen, en
niemand mag je troosten. Je bent
gezond en wil iets leuks doen maar
je moet eerst bewijzen dat je wel
echt gezond bent. Is dat niet vreemd?

Wil jij dat niet-verpleegkundigen of
andere niet BIG-geregistreerden jou
gaan onderzoeken of jij wel gezond
bent? Mogen wij van ondernemers
verlangen dat zij deze (zorg)taak
gaan uitvoeren? Je hebt al 31 jaar
een goedlopende onderneming en

net voor Covid beslis je om nóg een
bedrijf te starten. Dit betekent op
papier dat je een startende ondernemer bent en blijkt er géén steun
voor jou te zijn. Het water staat je tot
aan de lippen. De overheid adviseert
om jezelf aan te melden bij ikval-

 _M_
 V

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
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Meer informatie: bakkerijbroekmans.nl of bel: 077-3079899

Scholieren/studenten gezocht!
Heb je elke week wat uurtjes over en zou je graag wat
willen bijverdienen? Wij hebben een leuke bijbaan voor je.
Bio Brothers BV in America is een dynamisch bedrijf,
dat zich richt op het telen, verpakken en afzetten van
een ruim assortiment aan dagverse biologische
vollegronds-groenten. Wij leveren wat de klant wil,
waarbij hoogwaardige kwaliteit altijd het doel is.
Per direct, voor de duur van deze zomer zijn we op zoek naar scholieren/studenten (leeftijd 14 tot 20 jaar)
die ons team willen komen versterken. Je zult voornamelijk werkzaam zijn in de loods als

INPAKKER / SORTEERDER
Het werk bestaat uit het sorteren, afwegen
en verpakken van onze lekkere biologische
aardbeien en courgettes. Het is belangrijk dat je
oog hebt voor detail. In een team zorg je voor het
verpakken van onze groenten en fruit voordat het
aan de supermarkten wordt geleverd.
• parttime dienstverband;
• arbeidsvoorwaarden volgens cao Open Teelten;
• een gezellige, open en prettige werksfeer.

Imke Emons

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

GEZOCHT:

Wij bieden:

van de zorg toch minder inkomsten
en hogere uitgaven. Ons voorstel is
om de rekening voor het verkeersplan aan de Horster huisartsen kwijt
te schelden. Al was het maar om te
benadrukken dat je goede en veilige zorgverlening wilt belonen, voor
huisartsenpraktijken die alles doen
om de kwetsbare mensen in Horst
aan de Maas optimaal te beschermen. Maar daarnaast vindt de SP
dat de zorg (en onderwijs en politie)

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

20% korting* op het
gehele assortiment
van Primavera
• Aromatherapie
• Natuurlijke lichaams- en gezichtsverzorging
• Accessoires
* korting op de advies verkoopprijs

m/v

Ben jij:

• een gemotiveerde werker?
• zelfstandig en nauwkeurig?
• flexibel beschikbaar?

Reageer dan nu!

Voor meer informatie over ons bedrijf of
deze vacature kun je bellen met Johan Tielen
(06 2906 2549) of neem contact met ons op
via het contactformulier op onze website
www.biobrothers.nl

Griendtsveenseweg 3 | 5966 PT America | T +31 (0)77 785 11 34 | www.biobrothers.nl

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

| 5964 AA Meterik | T 077 230 00 15
St. Jansstraat 5Edelstenen
Salon
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies
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Lastige afweging

Tijdens de vergadering van 1 juni neemt de gemeenteraad een besluit
over de Regionale Energie Strategie (RES). Samen met de andere
gemeenten in Noord-Limburg, de provincie en het waterschap vormt
Horst aan de Maas een RES-regio.
Nederland is ingedeeld in dertig
van dit soort regio’s, die elk een
energiestrategie moeten vaststellen. Onze RES-regio wil zich committeren om uiterlijk in 2030
1,2 Terra-megawatt-uur duurzaam
op te wekken. Dat staat gelijk aan
60 tot 80 windmolens van 5-6 MW, όf

VVD Horst aan de Maas

130 tot 160 windmolens van 3 MW όf
1.400 tot 1.800 hectare zonnepanelen die in Noord- en Midden-Limburg
moeten worden verrijzen. Het staat
buiten kijf dat ons klimaat verandert.
Zomers worden heter, buien worden
heftiger en de gemiddelde temperatuur stijgt. We hebben de verantwoor-

Mensen benaderen mij om te sparren, tips te geven of twijfels kenbaar
te maken over het beleid. Ik blijf het
dan ook nog steeds apart vinden dat
beleid gemaakt wordt door mensen
achter een bureau, terwijl er (extern)
buiten mee gewerkt moet worden.

PvdA Horst aan de Maas

delijkheid om er voor te zorgen dat we
ook voor toekomstige generaties onze
aardbol leefbaar houden. Niets doen
is geen optie. Maar de afweging die
nu voorligt in de RES vind ik bijzonder
lastig. Vooral windmolens liggen bij
veel mensen erg gevoelig. Gemeente
Venray ziet bijvoorbeeld geen kans
om op haar grondgebied een windpark te realiseren. Betekent dat een
grotere opdracht voor de andere
gemeenten in de RES? Hoe zit het met
de beschikbare capaciteit op het net

voor duurzaam opgewekte energie?
Ondernemers die nu op daken van hun
bedrijven zonnepanelen willen realiseren, kunnen de opgewekte energie
niet kwijt. Moeten we dan toch zonnepanelen op land gaan realiseren?
Welke andere opties zijn er, of komen
er nog? Hoe groot mag de invloed op
ons landschap zijn in ruil voor onze bijdrage aan de verduurzaming? Een lastige afweging met grote impact.

Het beleid wat nu voorlag was voor
nieuwe aanvragen. Ik kan hierover
vanuit mijn kennis en mijn achterban:
agribusiness-gerelateerde bedrijven
en buren/omwonenden van reeds
bestaande huisvesting-trajecten,
zeker meepraten zonder er enig persoonlijk belang bij te hebben. Dat de
SP en het CDA dit vervolgens schijn
van belangenverstrengeling noemen
is voor de media. Als je iemand wil
beschuldigen, doe het dan op feiten.

We waren na de verkiezingen in 2018
blij met onze twee zetels. Afgelopen
week werd er door een raadslid een
zetel van ons afgenomen. Tja, soms
zit het allemaal niet mee in de politiek en heb je een brede rug of dikke
huid nodig. Maar kijk ik naar mijn
begindoel: veel leren en uitdaging.
Dan is de politiek precies wat bij me
past. Gewoon. Doen.

ontwikkelingen, om ervoor te zorgen
dat één van de belangrijkste sectoren van Horst aan de Maas wordt
ondersteund en toekomstperspectief
wordt geboden. Tegelijkertijd wordt
er ook aandacht besteed aan landschappelijke en natuurwaarden, waar
dergelijke ontwikkelingen afbreuk
aan kunnen doen. Daarom is voor het
oprichten zorgvuldigheid geboden
in de afweging tussen de belangen
van het bedrijf en van het landschap.

Echter om deze zorgvuldigheid te
borgen zou het goed zijn hier in de
vorm van maatwerk een meldingsplicht in te stellen. Niet om de sector
te beperken maar om er zeker van
te zijn dat de plasticresten later niet
in de beken liggen of in de bomen
hangen. Al ‘zappend’ naast een goed
gesprek bijna twee zakken vol zwerfafval geprikt.

Henk Weijs

Leren en uitdaging

In 2017 werd ik gevraagd deel te nemen aan de politiek in Horst en
begon mijn avontuur. Ik hou van uitdagingen en ben leergierig.
Op politiek terrein had ik nog veel te leren toen ik aan dit nieuwe avontuur begon.
Als raadslid vertaal jij het verhaal van
buiten naar binnen. Onlangs kwam
het thema huisvesting internationale
medewerkers (IM) aan bod. Mijn man
heeft samen met zijn broer huisvesting voor IM. Hiervoor kregen ze
drie jaar geleden al een vergunning.

Yvonne Douven

Horst aan zee

Horst aan zee, de titel van een mailbericht dat ik onlangs kreeg. Wie, wat, bedoelt de mailschrijver?
Samen een uurtje ‘zappen’ en praten over dit onderwerp.
Het is februari en plotseling duiken ze
weer op, zeeën van plastic in het buitengebied. Ze overspoelen de aspergebedden, voeden de plantvelden
met warmte. Boeren zweren erbij,
maar niet iedereen staat te juichen.
De sector zoekt constant naar een
manier om geld te kunnen verdienen.
Die bedekking met plastic is tegen-

15

woordig absolute noodzaak, al snapt
ook een boer best dat sommige mensen het niet zo fraai vinden. “Maar wij
kunnen niet zonder.” Je moet er op
tijd bij zijn om de concurrentie niet
te verliezen. De consument wil liefst
met kerst nog asperges op tafel.
Terwijl ze vroeger maar zes weken
in de vroege zomer geoogst werden.

Allemaal willen ze hun productie vervroegen, koesteren ze nu de eerste
zonnestralen. Allemaal goed en wel,
maar met dat plastic loopt het de
spuigaten uit, vindt de schrijver van
het mailbericht. En hoe is dit in onze
gemeente geregeld? In het bestemmingsplan buitengebied wordt waar
vmogelijk
v v v vruimte
v v v geboden
v v v v vaan
v vdeze
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BESTEL NU JOUW SEIZOENKAART!

Jan Wijnen

16

jongeren \ 2705

15-vragen aan

Dave Vleeshouwers Meerlo
bedrijf Cornelissen in Meerlo. In het
voorjaar doe ik vooral tractorwerk
en als er op het land niks te doen is,
ben ik vaak in de stal te vinden.

Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is toch denk wel om
monteur te worden in de landbouwmechanisatie. Ik sleutel zelf graag
en ben voor monteur aan het leren,
dus ik denk dat dat wel goed moet
komen.

Heb je een bijnaam?
Ja, ik heb een bijnaam. Iedereen die
ik goed ken noemt me ‘Vleis junior’
die naam is ontstaan in de soos in
Meerlo. Ik heb Vleeshouwers als
achternaam en ‘vleis’ is dialect voor
vlees, maar waarom ik Vleis junior
word genoemd weet ik niet zeker.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Ik zit het liefst op vrijdag- en zaterdagavond in de keet om weer gezellig bij te praten met mijn vrienden.
Een leuk spelletje is daar natuurlijk
ook gepast.

Wat is je favoriete game?
Mijn favoriete game is toch wel
Farming Simulator.

Hoe heb je je beste vriend(in)
ontmoet?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Dave Vleeshouwers
17 jaar
Meerlo
Gilde opleidingen

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou altijd nog een keer een
reis willen maken met mijn gezin
naar Noorwegen want het lijkt
mij supermooi om een keer het
noorderlicht te zien. Je moet in de
winter gaan om het noorderlicht
te zien, dus dan is het ook lekker
koud.

Wat zou je ooit nog willen beleven? gaaf en ze rijden in de film ook in
Het lijkt me supercool om eens een
jaar in het buitenland te werken om
te zien hoe daar dingen (anders)
werken. Die verschillen lijken me
superinteressant om te zien.

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Als ik een bepaalde leeftijd kon
hebben, dan is dat denk ik toch
21 jaar want dan mag je overal op de
wereld alcohol drinken en rijden.

Wat deed je als kind het liefst?

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?

Als kind speelde ik graag buiten op
de speeltuin met mijn vrienden.
We bouwden met zijn allen ook
graag hutten.

Fast & Furious 7 lijkt mij echt gaaf
om in te spelen, want ik vind dat wel
een van de mooiste films die er is.
De actie die er in voorkomt is super-

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten • Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

DE GROOTSTE KEUZE
GERANIUMS €1,Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Vrijdags gesloten! • Tussen 12.30-13.00 uur gesloten

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst
Tel. 06-54306964

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

supermooie auto’s.

Ben je meestal te vroeg, te laat of
precies op tijd?
Ik ben meestal een paar minuten te
vroeg. Niet om een bepaalde reden,
dat is gewoon zo.

Wat is je favoriete hobby?
Ik sleutel graag mee aan de crossauto’s bij Maashorst Racing en dan ga
ik ook weleens mee naar de wedstrijden. Daarnaast ga ik in de zomer
graag naar de Maas om met een
waterscooter te rijden. Soms doen
we er ook een wakeboard achter.

Heb je een bijbaantje?

Ik ken mijn beste vrienden volgens
mij al vanaf mijn geboorte. Onze
ouders zaten al samen in een vriendengroep en mijn vrienden en ik
zijn toevallig allemaal in hetzelfde
jaar geboren. We zijn dus met elkaar
opgegroeid en we zijn en zitten nog
steeds vaak bij elkaar en dat vind ik
best mooi.

Festival of discotheek?
Ik ga toch liever naar de discotheek want daar kom je ook meestal
andere mensen tegen die je goed
kent en met hen kan ik natuurlijk
gezellig praten.

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Ik vind Buurman en Buurman toch
nog wel stiekem leuk om soms te
kijken. Ik keek het vroeger erg veel
en kan er nu nog steeds om lachen.

Ik werk in het weekend en de vakantie bij het akkerbouw- en varkens-

Tekst: Teun van Zon

Vrienden van Hof te Berkel weer open
De winkel van De Vrienden van Hof te Berkel gaat weer open
en wel dinsdag 1 juni van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Verder zijn de openingsdagen en tijden als volgt:
Woensdag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
In onze winkel is het dragen van een
mondkapje verplicht.

Hoi

Column

Lenteweer
Als je op je telefoon fototerugblikken krijgt van ‘één
jaar geleden vandaag’ zal het
je misschien wel opvallen.
Rond deze tijd vorig jaar was
het namelijk al echt zonnig
weer, maar daar is nu weinig
van te zien.
Met Pasen 2020 kon je al een
shirtje met korte mouwen aan
of een leuke zomerse jurk.
Afgelopen Pasen kon je juist
wel een vestje of een trui
gebruiken en rond die dagen
sneeuwde het zelfs nog. En dat
terwijl het al april was. Normaal
gesproken zou je in mei ook wat
makkelijker buiten je verjaardag
kunnen vieren, maar dat is
nu niet echt ideaal. Over het
algemeen lijkt het koude,
regenachtige weer deze lente
een beetje te blijven hangen.
Opzich vind ik de regen niet
heel erg, maar het lijkt me wel
weer fijn als de temperaturen
binnenkort nog omhooggaan
en ook de zon weer wat meer
gaat schijnen, zeker wanneer
het zomer is. Ik ben dan ook
benieuwd wat het weer in de
zomer gaat zijn. Of dit koudere
weer nog wat aanhoudt of dat
de zomer juist weer erg warm
wordt. Wie weet wordt het dan
weer juist zo’n weer waarbij
het niet te doen is om buiten te
zijn en dat we ons er daar dan
weer helemaal over verbazen.
Voor de natuur was het weer
deze lente wel weer heel fijn,
want regen is daarvoor sowieso
goed. En om te gaan wandelen
is het ook niet nodig om heel
heet weer te hebben, want
het is toch niet echt fijn als de
zon enorm schijnt. Dus ook al
is het dit jaar wat kouder en
regenachtiger en zullen veel
mensen dat waarschijnlijk
jammer vinden, wie weet zorgt
dat ervoor dat je volgend jaar
weer wat meer van de lente
geniet als het zonnetje dan wel
weer veel schijnt.

Ik ben dan ook
benieuwd wat het weer
in de zomer gaat zijn

We zien jullie graag weer terug in onze winkel.
Voorlopig worden er geen spullen opgehaald.
Venrayseweg 38a, 5961 AG Horst • www.vriendenvanhofteberkel.nl

Lisa Osinga
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Geplukt

Lea van Meijel Horst
Spetter, pieter, pater, Lea is het gelukkigst in het water. Waterpolo en zwemmen zijn altijd de grootste
passie van deze Horsterse dame geweest en dit jaar viert ze maar liefst haar 50-jarig lidmaatschap bij
HZPC (Horst Zwem- en Poloclub). Deze week wordt Lea van Meijel (58) geplukt.

Hoewel ze al bijna haar hele leven
in Horst woont, is dit niet de plek
waar de ooievaar haar heeft afgezet. Hij heeft haar aan de andere
kant van de wereld laten vallen,
in Nieuw-Zeeland. Lea’s vader
komt oorspronkelijk uit Maasbree
en haar moeder uit Horst, maar
door de woningnood na de oorlog
vertrokken ze eind jaren 50 naar
het land van de maori’s en kiwi’s.
Lea: “Ze wilden kijken hoe het daar
zou bevallen. Ze hebben er zes jaar
gewoond, toen vond mijn vader het
mooi geweest. Ik ben er geboren
en toen ik twee was, verhuisden
we naar Horst. Hier zijn mijn twee
zusjes geboren.”
Specifieke herinneringen aan het
land heeft ze niet, want ze was nog
maar klein. “Al herinner ik mij wel
dat ik, terug in Nederland, vaker
Engelse woordjes zei zoals ‘daddy’
en andere kinderen mij vreemd
aankeken omdat ze niet snapten wat de woorden betekenden.
Omdat ik tweetalig was opgevoed,
sprak ik af en toe nog wat Engels,
maar dat is uiteindelijk vanzelf ook
helemaal overgegaan.”

Eerste steen
Lea groeide op in Horst en na haar
middelbare school volgde ze de
opleiding tot diëtiste. “Al heb ik er
nooit iets mee gedaan want er was
geen werk in te krijgen.” Ze ging
fulltime aan de slag als klantenservicemedewerkster bij de ABN Amro.
“Helemaal iets anders, maar ook
leuk.” Tijdens een van de vele ‘vastenaovenden’ die Lea vierde, leerde
ze haar echtgenoot Eric kennen, bij
Van Heijster. Toen zij voor het eerst
gingen samenwonen, kochten ze
een huis in Swolgen. Niet omdat ze
dit wilden, maar omdat er wederom
krapte was op de woningmarkt in
Horst. Daar werden hun twee kinderen Judith (nu 29) en Koen (nu 27)

geboren en toen zij nog klein waren,
kreeg het gezin een huis in Lea’s
geliefde Horst aangeboden. Het was
het ouderlijk huis van haar man Eric,
zijn ouders zouden verhuizen.
Lea was destijds blij dat ze het huis
konden krijgen, want al haar vrienden
en familie woonden in Horst, dus lekker in de buurt.
Wat bijzonder is aan het huis, is dat het
ontworpen en gebouwd is door Erics’
vader, hij was architect. “En Eric heeft
de eerste steen gelegd. In de gang zie

je een steen met: ‘Eerste steen gelegd
door Eric’ en daarboven hangen foto’s
waarop je Eric als klein kind dit ziet
doen. Dat is wel bijzonder.”

maatschap van HZPC. “Toen ik 8 was
en het binnenzwembad in Horst nét
was geopend, begon ik met zwemlessen. Al snel werd gevraagd om deel
te nemen aan wedstrijdzwemmen en
het waterpoloteam. Dit laatste is een
superleuke sport, al is het ook zwaar,
omdat je niet kunt staan in het water.
Ik ben jarenlang keepster geweest
en je moet jezelf de hele wedstrijd
al watertrappelend boven houden.”
Op haar 40e stopte ze met de sport en
startte ze met het geven van trainingen en ging ze aan de slag als ‘official’, dat is iemand die de tijd bijhoudt
tijdens de wedstrijden. Ook bracht
ze haar dochter, die fanatiek wedstrijdzwemster was en nog altijd is,
het hele land door. “Ik was jarenlang
zoveel met watersport bezig, maar zat
zelf nooit meer in het water.” Drie jaar
geleden vond ze het genoeg en stopte
ze met de nevenactiviteiten. Lea is zelf
weer begonnen met ‘gewoon’ zwemmen bij een zogeheten masterteam
en trekt wekelijks baantjes met een
groepje. “Ook geef ik nog een maal in
de drie weken een uurtje trainen aan
de jeugd van HZPC, dat is iets wat ik
altijd erg leuk heb gevonden en waar
ik veel plezier uit haal.”

Vrijheid

Lea heeft het afgelopen jaar een carrièreswitch gemaakt. Haar hele afdeling
bij de ABN Amro zou naar Amsterdam
worden overgeplaatst, die stap nam
niemand. Zo belandde Lea in januZwemmen
ari 2020, na 32 jaar trouwe dienst, in
Het huis is door de jaren heen gerede WW. “Ik dacht dat ik nooit meer
noveerd en naar hun eigen smaak
ingericht. Iets waar vooral Lea blij mee zou gaan werken. Het leek mij heerlijk om ‘niks’ te doen. Gewoon af en
is, is het zwembad in de tuin. Lea is
namelijk gek op water. Ze is al sinds ze toe zwemmen en ergens koffiedrinklein is fanatiek bezig met watersport ken.” Lea kwam van een koude kermis thuis. “Door corona kon ik niks
en dit jaar viert ze haar 50-jarig lid-

anders dan wandelen en ik besefte
dat ik er nog niet aan toe was om
niets te doen. Afgelopen december
ben ik begonnen als receptioniste bij
een tandartsenpraktijk in Sevenum,
waar ik nu met plezier parttime werk.
Als mijn man gepensioneerd was,
dan wist ik het wel, dan was ik niet
meer gaan werken en meer gaan
reizen.” Lea houdt van reizen en is al
twee keer met haar man, in 1989 en
2019, terug naar haar geboorteland
geweest. “We hebben rondgereisd en
dat was fantastisch, de verschillende
landschappen zijn heel mooi. Ook zijn
we beide keren terug geweest naar
mijn geboorteplaats. In 1989 had ik
foto’s gemaakt en bij thuiskomst aan
mijn ouders laten zien, zij konden mij
van alles vertellen, al stond ons oorspronkelijke huis er niet meer. In 2019
waren ze allebei al overleden, bij
thuiskomst kon ik het er niet meer
over hebben, dat was moeilijk. Het zou
eigenlijk mooi zijn geweest als we
ooit samen waren gegaan, maar mijn
vader durfde niet te vliegen. Die was
vroeger met de boot gegaan, zo ging
dat toen.” Lea is van plan om nog eens
terug te gaan in de toekomst. Voor
nu gaat ze er graag met de camper
erop uit. Hij staat al klaar op de oprit.
Zodra het weer kan, gaan ze naar Italië,
het liefste naar Sardiniē. “We boeken
van tevoren nooit iets, behalve een
bootoversteek bijvoorbeeld. Zo kunnen we vrij rondreizen. Als het ergens
leuk is, blijven we langer. En als het
ergens niet leuk is, pakken we na één
dag alles in en rijden we door. Dat is
weleens gebeurd. En die vrijheid, om
te gaan en staan waar je wilt, dat vind
ik héérlijk.
Tekst: Roosje Delsing
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Kwaliteit heeft een naam

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij Albert Heijn in
Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl, of doe deze
in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement (t.a.v. Marion van
Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden.
Oplossingen moeten vóór zondag 30 mei (12.00 u.) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekend
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Voor al uw witte, groene en geschilde asperges.
Ook voor streekproducten.
Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00
Zaterdag van 09.00 tot 17.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

Comé bv verwerkt champignons tot half conserven
in grootverpakking voor de verwerkende industrie.
Comé bv behoort tot de Scelta Mushrooms groep.
Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Voorman Productie
(m/v - fulltime)

Het doel van de functie
Een uitdagende baan met een moderne geautomatiseerde
productielijn welke is voorzien van de nieuwste technieken.
Eigen initiatief en ﬂexibiliteit in hoge mate op prijs gesteld wordt.
Daar waar nodig kunnen cursussen gevolgd worden. Een vast
dienst verband hoort ook tot de mogelijkheid. Het salaris (incl.
ploegentoeslag) en de arbeidsvoorwaarden zijn evenredig aan de
zwaarte van de geboden functie.
Het proﬁel
Je beschikt over een mbo-opleiding en denkniveau. Na een
inwerkperiode zul je zelfstandig kunnen werken met de productielijn.
Tevens draag je zorg voor de productieregistratie aan de hand van
het digitale registratie systeem. Het aansturen van de productie
medewerkers ( totaal 3) behoort ook tot de taken. Werkzaamheden
vinden plaats in 2 ploegendienst van maandag t/m vrijdag.

Assistent Bedrijfsleider
(m/v - fulltime)

Het doel van de functie
• Ingangscontrole verse champignons
• Dagelijks maken van productie planning
• Personeelsplanning
• Afstemmen orders met de verkoopafdeling
• Het beheren van het kwaliteitssysteem
• Documentatie beheer IFS
• Aansturen van de order afdeling.
• Orders verzendklaar maken
• Transport documenten
• Verder de dagelijkse gang van zaken organiseren
Het proﬁel
Je beschikt over een mbo/hbo opleiding en denkniveau. Na een
inwerkperiode zul je zelfstandig kunnen werken en beslissingen
kunnen nemen. Je beheerst Engels in woord en geschrift. Je hebt
aﬃniteit met techniek en je bent ﬂexibel in werktijden (geen 9-5
mentaliteit ). Ervaring met champignons is een pre.
Aanbod:
Een uitdagende en afwisselende baan binnen een kleine organisatie.
Toekomstige doorgroeimogelijkheden naar bedrijfsleider. Het salaris
en de arbeidsvoorwaarden zijn evenredig aan de zwaarte van de
geboden functie

Horizontaal 1. Wenselijk 6. Soort automotor 13. Gemaskerd 19. Trots 21. Erfelijkheidsdrager 22. Hert 24. Roeispaan
25. Zijne Majesteit 27. Apotheek 29. Soort visnet 32. Noot 33. Soort uitkering 35. Populaire groet 36. Wig 38. Prima
39. Lokroep 40. Schel 41. Breekgeluid 43. Handigheid 45. Octrooi 47. Slaghout 48. Verkiezing 49. Kaartspel
51. Walkant 53. Vloerbedekking 54. Vochtig 55. Grondsoort 56. Russische rivier 58. Wielerwedstrijd 60. Wapen
62. Lak 64. Koninklijke Landmacht 65. Deel van trap 67. Armoedige woning 68. Roem 69. Schor 70. Maanstand
71. Evenhoevig zoogdier 72. Amerikaanse staat 73. Persoonlijk vnw. 75. Foto 76. Ratelpopulier 78. Italiaanse omroep
79. Zacht 81. Vogelproduct 82. Woestijndier 84. Vrachtgeld 86. Vogel 89. Mannelijk dier 91. Roofdier 92. Hoofddeksel
93. Jonge tak 95. Mislukking 97. Kortschrift 99. Meubelstuk 100. Aanhanger 101. Vettige aarde 103. Snaak 105. Zo
goed als nieuw 106. Glansmiddel 107. Brandgang 108. Besmettelijke ziekte 109. Jong dier 111. Boom 113. Wilde
haver 114. Reeds 115. Soort ziekenhuisarts 117. Voetbalterm 119. Rubidium 120. Boom 121. Vertragingsmiddel
123. Nieuw 124. Handigheid 126. Deel van geweer 127. Lange koraalbank 128. Grootte.
Verticaal 1. Niet geslaagd 2. Winterpeil 3. Grondbezit 4. Voeg 5. Deel van de keel 7. Azijn 8. Vis 9. Vader
10. Telegraaf restant 11. Soort onderwijzer 12. Vooraan 14. Gemoedstoestand 15. Oeverplant 16. Voorzetsel
17. Voorzetsel 18. Gedeeltelijk 20. Roofdier 23. Chinese maat 26. Gedragsregel 28. Kenteken 30. Universiteit Twente
31. Spetter 32. Hereniging 34. Heet 37. Dagblad 38. Alletwee 40. Lichaamsdeel 42. Deel van vinger 44. Arbeids
overeenkomst 46. Overdreven 47. Kerkelijke straf 48. Vrucht 50. Hond 52. Berouw 54. Neon 55. Soort dokter
57. Werkelijk 59. Soort frisdrank 61. Gemak 62. Planeet 63. Kunstleer 64. Kleine buiging 66. Bouwland 69. Vissen
eitjes 74. Herrie 75. Houten loods 77. Doorgang 78. Klepper 80. Grap 81. Naar het genoemde 83. Legerkantine
84. Kookgerei 85. Voorzetsel 87. Nederlandse gulden 88. Tennisterm 90. Gemaal 92. Onbedekt 94. Onroerend goed
96. Top van kerstboom 98. Ochtend maal 99. Schildersgerei 100. Deel van fiets 101. Ondergrondse 102. Bevrachter
104. Transformator 107. Speksteen 108. Om te bedanken 110. Fraai 112. Varkensgeluid 115. Baal 116. Als boven
118. Bijbelse figuur 120. Bij voorbeeld 122. Moeder 123. Namelijk 125. Noot.

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 20 mei was:
Daar zitten haken en ogen aan
En de winnaar is: M. Keijsers-Roefs uit Horst. Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon van €50,te besteden bij Floriade Bloemenboetiek in Horst!

Sudoku

7
3

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
Kijk voor de oplossing
volgende week in
de HALLO.
Oplossing
vorige week:
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Religie
America
zondag

Medische zorg
Heilige mis

11.00

Grubbenvorst

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

Horst (Lambertus)
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

Kronenberg

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Meerlo

donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
		

Meterik

zondag
EHC
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
woensdag

* Verbouwen

Apotheek

Apotheek Maasdorpen
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

Huisartsenpost
Venlo

* Zonnepanelen

ELEKTROTECHNIEK

* Industrie
* Utiliteit
* Panelenbouw

Reindonckweg 12, Kronenberg
Tel: 077 - 374 3825 | E-mail: info@sijberssupport.nl

(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

Gebiedsteams

Hulp nodig bij werk,
inkomen of zorg?
Vraag een gesprek aan

Gemeente Horst aan de Maas
077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Tandarts

Spoedgevallendienst
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

19.00

De Schuilplaats
zondag

* Huisinstallaties

kerkdienst

10.00

24 t/m 27 mei
Tandheelkunde Venray
Buitenlust 27c, Venray
0478 82 02 21

28 t/m 30 mei
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
0478 58 66 05

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Op zoek naar
leuk werk?
AB Werkt biedt méér dan alleen werk in de agrarische sector.
Tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder. Wat pak jij
vandaag aan?

Operator ijsfabriek (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P047326

Lijkt het je een uitdaging om leiding te geven? Wij zijn op zoek naar een meewerkende operator voor een familiebedrijf waar de welbekende icestick waterijsjes
worden gemaakt.

Productiemedewerker (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P047232

In deze functie ben je verantwoordelijk voor met name de verwerking van oud papier.
Hierbij werk je met name met een heftruck. Iets voor jou?

Projectleider magazijninrichtingen (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P 047211

Ben jij een kei in plannen en ben je op zoek naar een uitdagende functie? In deze rol als
projectleider ben je dagelijks voor operationele begeleiding aanwezig op locaties in
Midden en Zuid-Nederland.

Assistent productieleider / onderhoudsmonteur (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P 045677

Op zoek naar uitdaging? In deze functie zorg je met jouw technische kennis voor
onderhoud en reparaties. Als rechterhand van de productieleider ben je verantwoordelijk voor het productieproces bij VS Rubber.

Interesse? Neem contact op met Sabrina
via horst@ab-werkt.nl of 077 – 398 08 83

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl
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,vanaf € 995

13 55
9 ’’
cm

Peter

GRATIS
BEZORGD!

600,inruil
korting

1199,-

OLED

4K OLED TV TX-55HZW984
• 4K Ultra HD • OLED
• Netflix Recommended • Dolby Vision IQ
• HCX Pro Intelligent Processor • Dolby Atmos

4K TV 75PUS7805/12
• 4K Ultra HD
• Driezijdig Ambilight
• Smart TV met met Saphi
• Dolby Vision en Dolby Atmos
• Alexa ingebouwd

SCOOR DE
BESTE DEAL

320,inruil
korting

4K

ULTRA HD

4K QLED TV QE65Q95TC

SCAN EN

GRATIS
BEZORGD!

18 75
9 ’’
cm

SMART

1299,-

979,-

SMART

D
J
I
T
AL ESTE

GRATIS
BEZORGD!

16 65
5 ’’
cm

4K

ULTRA HD

1799,-

• 4K Ultra HD • QLED
• Direct Full Array LED
• Object Tracking Sound
• Quantum HDR 2000
• Quantum Processor 4K

DE B

800,inruil
korting

4K

ULTRA HD

SMART

L
A
E
D

2199,-

1399,-

QLED

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
1.600 m2

1.400 m2

1000 m2

500 m2

600 m2

Shop 24/7 online | www.eptummers.nl | T: 085 - 105 4444

300 m2

350 m2

