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Boodschappen doen
voor een ander
Zes leerlingen van basisschool De Horizon uit Sevenum zijn onlangs met een Boodschappenservice voor Ouderen (BVO) gestart. Inwoners van Sevenum, Kronenberg, Hegelsom en
Horst kunnen de kinderen inschakelen om boodschappen voor hen te doen.
Het idee voor de
boodschappenservice komt van
Jules Elias (11). Hij verveelde zich in
het begin van de coronacrisis, toen
de leerlingen nog thuisonderwijs
kregen, en bedacht dat het wel
leuk zou zijn om boodschappen
te doen voor ouderen. “Voor de
meeste boodschappenservices
moet je 16 jaar of ouder zijn.
Daarom besloot ik er zelf een te
starten”, vertelt hij. Hij vroeg zijn
klasgenootjes van groep 7, Mats
Kurvers (10), Luka Jeucken (10),
Elke Selten (11), Loek Verstegen
(11) en Rick Bussemakers (11),
of ze hem wilden helpen. In hun
omgeving hadden de zes kinderen
ook al gemerkt dat met name in
deze tijden, ouderen het soms
lastig vinden om zelf naar de
winkel te gaan. Daarom leek het
hen een goed idee deze mensen
te helpen.

De eerste stap van BVO was het creë
ren van een website. Jules: “Die heb
ben we vorige week donderdag online
gezet.” Op die site is onder andere
terug te vinden welke producten er
wel of niet worden gekocht, geen
tabak en alcohol bijvoorbeeld, en hoe
de betaling plaatsvindt. De website
hebben ze zelf gemaakt, met een
beetje hulp van hun ouders. Ze heb
ben het ook professioneel aangepakt,
met ieder een eigen taak. Zo is Jules
de eigenaar, zijn Mats, Rick en Luka
de managers, Elke assistent en Loek
medewerker.

We doen altijd met z’n
tweeën boodschappen
In principe gaan de zes alleen in
Sevenum, Kronenberg, Hegelsom

en Horst op pad. Ze doen namelijk
alles op de fiets. “Behalve als het
niet zo ver weg is, dan kunnen we
ook op de skeelers gaan”, zegt Elke
lachend. “Maar in overleg gaan we
ook naar andere dorpen”, meldt
Loek. “En we gaan ook altijd met
z’n tweeën boodschappen doen.”
Overigens is de service niet alleen
aan ouderen voorbehouden, ook
anderen mogen hen inschakelen.
De boodschappenservice is gratis.
De kinderen hoeven er niet iets aan
te verdienen, zeggen ze. “We willen
graag iets goed doen voor een ander
doen”, zegt Elke.
Kijk voor meer informatie over
de boodschappenservice op
sites.google.com/view/bvonl/home

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Weisterbeek blijft op
huidige locatie
Gemeente Horst aan de Maas en Dynamiek Scholengroep geven de
voorkeur aan (ver)nieuwbouw van OBS Weisterbeek in Horst op de
huidige locatie. Dat bleek tijdens de themabijeenkomst voor de
raad dinsdag 23 juni over het Integraal Huisvestingsplan
Onderwijs (IHP).
Het huidige IHP loopt tot 2022 en
wordt de komende tijd geactuali
seerd. Waar het merendeel van de
scholen volgens de prognoses de
komende jaren een daling in het
aantal leerlingen ziet, stijgt naar
verwachting het leerlingenaan
tal van de Weisterbeek. De school
heeft zelfs al twee keer een stop
op de aanmeldingen moeten zet
ten. Eerder werd onderzocht of de

school naar het Junior College in
Horst kon verhuizen, dat stuitte
echter op weerstand van onder
andere de school zelf. Ook de
gemeenteraad zag dit niet zitten.
Tijdens de themabijeenkomst bleek
dat er nog meerdere locaties de
revue zijn gepasseerd.
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Sevenums initiatief voor adoptiegraven militaire
begraafplaats Venray
Op initiatief van Sevenummer Piet Snellen is het nu mogelijk om graven te adopteren op de militaire begraafplaats in Venray. Hij is secretaris van
de onlangs opgerichte Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery.

Enkele jaren geleden startte Snellen
de Facebookgroep Venray War
Cemetery met de bedoeling om zoveel
mogelijk foto’s en informatie te ver
zamelen over militairen die op de
Venrayse begraafplaats hun laatste
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Bezorgklachten

rustplaats vonden. In de loop van de
tijd heeft hij een 110-tal soldaten een
gezicht kunnen geven.
Op de militaire begraafplaats in
Venray rusten in totaal 692 militai
ren en 1 burger. Zij zijn omgekomen

in de periode tussen september 1944
en juni 1945. Het overgrote deel van
de militairen die in Venray begraven
liggen, kwam om het leven tijdens de
bevrijdingsacties in Midden- en NoordLimburg, waaronder vele slachtoffers

te zetten. “Voor de Amerikaanse
begraafplaats in Margraten is er een
wachtlijst van meer dan duizend
adoptanten, terwijl er geen adop
tieprogramma bestond voor Britse
militairen die een zeer groot deel van
Noord- en Midden Limburg hadden
bevrijd.” Uiteindelijk vormde hij een
stichtingsbestuur met Jesse Sijberts,
een jonge luchtmachtmilitair uit
Well, Tom van Mierlo uit Milheeze,
die mede aan de wieg stond van de
fluistersteen over de Schotse militair
David McKellar in Meijel, Lars Hoebers
uit Kronenberg, die jaren geleden
een graf adopteerde in Margraten,
en Joey van der Aa uit Helmond die
al geruime tijd contacten onderhoudt
in Noord-Ierland met familie van een
gesneuvelde militair.
Inmiddels hebben zich al zeventig
personen uit de regio aangemeld
voor grafadoptie, laat Piet weten.
“Geïnteresseerden die een speci
fiek graf willen verzorgen, kunnen
dat bij ons aangeven. Aan mensen
die geen voorkeur hebben, wijzen
we blind een graf toe. Wij verwach
ten een grote toeloop”, aldus Piet.
Daarnaast heeft de stichting als doel
een databank op te zetten waarin
de gegevens van de geadopteerde
graven worden ondergebracht en het
opzetten en onderhouden van contac
ten met familieleden van de gesneu
velde militairen.

van gevechten bij Overloon en Venray.
De militairen waren afkomstig uit het
Verenigd Koninkrijk, Canada, NieuwZeeland, Australië, maar ook uit Polen.
Piet liep al enkele jaren met het idee
rond om een adoptieprogramma op

Kempen komt met HALLO-weekkalender
Kempen, uitgever van het nieuwsblad HALLO, komt eind dit jaar met een weekkalender voor de inwoners van Horst aan de Maas. Deze kalender wordt huis aan huis verspreid in de hele gemeente. Inwoners kunnen vanaf nu foto’s voor de kalender insturen.
Uitgever Eric van Kempen:
“We weten dat een weekkalender
veel gebruikt wordt en dat er een
behoefte aan is bij de mensen.
Daar zijn we nu op ingesprongen
door zelf een kalender uit te bren
gen. We gaan gebruik maken van
leuk fotomateriaal uit de gemeente
en het unieke is dat mensen zelf

dit materiaal aan mogen leveren.”
Ondernemers krijgen de moge
lijkheid om te adverteren op de
kalender. Daarnaast kunnen inwo
ners hun Horst aan de Maas-foto
insturen. De mooiste, grappigste
en ontroerendste foto’s maken
kans op een plekje op de kalen
der. Van Kempen: “We vragen

mensen een full colour foto in te
sturen die minimaal 1 MB groot is.
Dat kan een plaatje zijn van een
mooi plekje in Horst aan de Maas
of misschien een foto van hen
zelf. Ook clubs en verenigingen
zijn welkom om een leuke foto in
te sturen. Foto’s kunnen vanaf nu
gemaild worden naar adverteren@

kempencreeert.nl onder ver
melding van ‘kalender HALLO’.
Vergeet niet om daar naam en
adresgegevens bij te zetten.”
De weekkalender wordt eind dit
jaar huis aan huis verspreid en is
dan ook verkrijgbaar bij diverse
afhaalpunten.

Gemeente komt 2,8 miljoen tekort
De gemeente Horst aan de Maas komt de komende jaren structureel 2,8 miljoen euro tekort. Dit tekort komt onder andere doordat de
gemeente minder geld krijgt van het Rijk en omdat gevolgen van de coronacrisis op langere termijn nog niet duidelijk zijn.
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De gemeente Horst aan de Maas
krijgt komende jaren te maken met
zwaar tegenwind, zegt wethouder
Thijs Kuipers. Door een herverde
ling van het Gemeentefonds gaat de
bijdrage van het Rijk fors omlaag.
Ook krijgt de gemeente minder geld
voor het verstrekken van uitkeringen.
Daarmee loopt het tekort in 2021
op naar 1,1 miljoen euro. De ver
wachting is dat dit oploopt naar
1,8 miljoen euro in 2024. Maar ook
de gevolgen van de coronacrisis
en de uitspraak van de Raad van
State over het Programma Aanpak
Stikstof hakken in de begroting,
waardoor het gat groeit naar een
structureel tekort van 2,8 miljoen
euro. Kuipers: “De bijdrage uit het

Gemeentefonds is de helft van onze
inkomsten. Door een herverdeling
gaat er de komende jaren minder
naar plattelandsgemeenten. We zijn
niet de enige gemeente die hier de
gevolgen van ondervinden. We krij
gen aan de ene kant steeds meer
taken toegeschoven door het Rijk,
maar aan de andere kant worden we
afgeknepen. Dat maakt het voor ons
onmogelijk om onze verantwoord
lijkheden uit te voeren. En dan weten
we nog niet wat de gevolgen van de
recessie zullen zijn.”

SAAM
Volgens Kuipers kan het College
van B&W 1,8 miljoen euro bezuini
gen, door bijvoorbeeld projecten uit

stellen of door de financiële bij
drage te heroverwegen. Dit geldt
voor projecten als de herontwikke
ling van Horst-centrum en sportpark
SAAM in Meterik en het budget voor
de Gezondste Regio. Ook bewo
nersinitiatieven hoeven voorlopig
niet op hoge bijdrages te rekenen.
Kuipers: “Daar gaan we terughou
dend mee om. Maar ook de eigen
organisatie wordt niet ontzien.
Denk bijvoorbeeld aan het niet ver
lengen van tijdelijke contracten of
vrijgekomen functies die niet worden
ingevuld.”
Er blijft dan nog 1 miljoen euro over
waarvoor de wethouder geen idee
waar hij deze vandaan moet halen.
“Maar het gaat zeker pijn doen, dat is

duidelijk.” Zo sluit hij een verhoging
van de Onroerendezaakbelasting
(OZB) niet uit. De gemeenteraad
bepaalt uiteindelijk waarop bezui
nigd kan worden.

Grens
Kuipers: “We zijn we in control, maar
we maken ons ernstige zorgen. We
willen ervoor zorgen dat de kwaliteit
van de voorzieningen overeind blijft,
er zit een grens aan wat mogelijk is.
Ik ga ervan uit dat die 2,8 miljoen
haalbaar is, de nood is echter wel
hoog.” De gemeenteraad vergadert
op dinsdag 7 juli over de kadernota
en de begroting.
Tekst: Marieke Vullings
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Omwonenden mestverwerkingsbedrijf Willems
in America zijn stankoverlast zat
De omwonenden van mestverwerkingsbedrijf Willems in America zijn het zat. De stankoverlast gaat volgens hen alle perken te buiten. Tientallen
wen in een oplossing”, zegt Janssen.
klachten zijn ingediend, maar telkens lijken ze plots te zijn verdwenen. Nu heeft Willems plannen om het bedrijf uit te breiden. De omwonenden zien “Dat geloof ik zo, want hij past het
een en ander aan en gaat daarna weer
de bui al hangen.
gewoon door met waar hij is geble
ven.” Janssen en Geuijen zijn bang
voor de toekomst. “Inmiddels gaat hij
weer een vergunning aanvragen om
uit te breiden. Van het verwerken van
58.000 ton mest per jaar, wil Willems
bijna acht keer zoveel gaan produce
ren naar 450.000 ton mest. Hij krijgt,
ondanks de vele ingediende zienswij
zen, die vergunning er zo doorheen.
Willems wordt gesteund door slimme
adviseurs en juristen”, zegt Geuijen.
“Dan voldoet hij opeens aan de
eisen, let maar op”, vervolgt Janssen.
“Als daarmee de stankoverlast is
opgelost, helemaal top. Maar daar
hebben wij nog weinig vertrouwen in.
Door wat in het verleden is gebeurd,
is het vertrouwen in de toekomst nog
ver zoek. Hoop doet leven.”

Sluipmoordenaar

“Het is genoeg geweest”, zegt Ger
Janssen, achterbuurman van Willems,
geëmotioneerd. “De stankoverlast gaat
veel te ver. Willems houdt zich niet aan
de regels. Hij weet gewoon dat hij de
hele buurt vergast, hoe krijgt hij dat
over zijn hart?” Janssen belt daarom
ook regelmatig met de eigenaar van
het mestverwerkingsbedrijf. “Dan krijg
ik te horen dat hij het ontzettend balen
vindt voor mij en gaat hij ‘eventjes’
kijken of hij de stank kan veranderen.
Uiteindelijk helpt dat niets.” Janssen
vertelt over een incident op een zomer
avond in juli 2019 die de spreekwoor
delijke emmer ‘mest’ deed overlopen.
“Ik had een barbecue georganiseerd
voor zo’n 25 vrienden. Later op de
avond begon het enorm te stinken en
besloot ik Willems te bellen. Dit hielp
niet. Een stuk of tien gasten beslo
ten vanwege de overmaat aan stank
huiswaarts te gaan. Er is niets erger
dan dat je je gasten naar huis ziet gaan
door problemen die anderen veroor

zaken. Dat weekend volgde meerdere
malen op dezelfde tijdstippen, dezelfde
problemen. Op zondagavond heb ik
Willems gebeld: ‘Nu is het klaar, ik stap
richting de provincie met een verzoek
tot handhaving.” In 2019 zijn meer dan
honderd meldingen van stankoverlast
geweest vanuit omwonenden.

Klachten verdwenen
De problemen ontstonden in 2016,
toen Theo en zoon Henk zich gingen
richten op mestverwerking, in plaats
van het fokken van biggen en zeu
gen. De dieren waren niet meer in
de stallen te zien, nu ging het puur
om het verwerken van uitwerpse
len. Daarna kregen de omwonenden
steeds meer last van de meststank
en begonnen ze te klagen. Op het
mestverwerkingsbedrijf zijn verschil
lende zaken geconstateerd waardoor
de stankoverlast wordt veroorzaakt,
zegt Huub Geuijen, ook één van de
omwonenden. “Sommige zaken wor

den nu na handhavingsverzoeken
snel opgelost. Ik begrijp niet dat de
ondernemer het over zijn hart krijgt
om onze hele buurt zoveel overlast
te bezorgen, terwijl hij een aantal
zaken redelijk simpel had kunnen
voorkomen. Onder andere het open
mestbassin, dat er enkele jaren slecht
bijlag.” Willems vroeg daarna weer
een nieuwe vergunning aan om uit
te breiden. “Wij stonden perplex. In
de vergunningsaanvraag stond dat
er geen klachten waren geweest in
het verleden vanuit de buurt. Hoe
kan dat?” Wat bleek: de gemeente
zou deze klachten niet altijd heb
ben doorgestuurd naar de provincie
Limburg. “Dat is een kwalijke zaak”,
zegt Janssen zelfverzekerd. Vanaf
juli 2019 is de klachtenregistratie bij
de gemeente verbeterd en gemelde
klachten werden dan ook doorgezet
naar de provincie. Vanaf oktober 2019
werd in het plaatselijke dorpsblad
Peelklokje gewezen dat stankmel

dingen rechtstreeks gemeld moesten
worden bij de provincie in Maastricht.

Politiek spelletje
Volgens de heren, die namens de
buurtbewoners spreken, verwerkt
Willems veel te veel mest en wordt
er geen gebruik gemaakt van ver
plichte luchtwassers. Onlangs kreeg de
ondernemer een dwangsom waarin
staat dat hij op verschillende punten in
overtreding gaat. “Willems zegt goede
connecties te hebben op bestuur
lijk niveau en dus is er wel vertrou

Daarnaast maakt Janssen zich ern
stig zorgen om zijn gezondheid en de
rest van zijn buurtbewoners. “Al jaren
is er geen luchtwasser om de stank,
waterstofsulfide en ammoniak, uit de
lucht te wassen. Waterstofsulfide staat
bekend als sluipmoordenaar. Ik heb
zelfs bij de GGD navraag gedaan wat
dit al die jaren met mijn gezondheid
heeft gedaan. Zij verwijzen mij weer
door naar Willems om de exacte gege
vens op te vragen. Of anders maar
naar de provincie? Ook daar strandt
mijn zoektocht. We hebben een hand
tekeningenactie gedaan hier in de
buurt. Daarbij hebben 35 omwonen
den aangegeven genoeg te hebben
van de stank en hebben de zienswijze
mede ondertekend. Het is klaar, tijd
voor actie.”
In de editie van de volgende week
volgt reactie van Willems.
Tekst: Niels van Rens
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Weisterbeek blijft op huidige locatie
Zo is er onder meer gekeken naar de
locatie van zwembad De Berkel, mocht
het zwembad worden verplaatst,
en vrijkomende particuliere locaties
zoals dat van modecentrum Theelen.
De huidige plek blijft echter de voor
keur houden, benadrukte Dorien
Sommers van het College van Bestuur
van Dynamiek Scholengroep. “De leer
lingen verdienen goede onderwijs
huisvesting. We hebben daadkracht
nodig. Hoe sneller de schop in de
grond kan gaan voor de Weisterbeek,
hoe beter. De huidige locatie is de
beste oplossing. De Weisterbeek is en
blijft daarmee een centrumschool.”

Wethouder Han Geurts liet desge
vraagd weten dat het nog niet dui
delijk is of er een compleet nieuwe
school wordt gebouwd of dat het
huidige gebouw wordt verbouwd.
“Nieuwbouw zou het makkelijkste
zijn, maar daar hangt ook het groot
ste kostenplaatje aan.” Op de vraag
van Jeroen Brouns (Essentie) of er
genoeg centen zijn voor de ambi
ties, antwoordde de wethouder dat
hij hoopte dat de centen de ambitie
kunnen volgen. Als de gemeenteraad
de plannen goedkeurt, kan naar ver
wachting in 2023 met de bouw wor
den gestart.

Naast de Weisterbeek, zijn er ook
plannen voor de basisscholen in
Kronenberg en Sevenum. De drie
Sevenumse basisscholen, de Horizon,
de Krullevaar en de Dobbelsteen,
worden samengevoegd op één
vestiging. Dynamiek Scholengroep,
Akkoord-PO en de gemeente geven
daarbij de voorkeur uit voor de loca
tie D’n Eigen, waar nu de Horizon
en de Krullevaar al zijn gevestigd.
Voor basisschool De Kroevert in
Kronenberg zijn aanpassingen aan
het gebouw nodig, waaronder het
aanpassen van de binnengevels.

Vuurwerk in Toverland
Aanstaande zaterdag 4 juli 2020 en vrijdag 10 juli 2020 vinden
‘s avonds in Attractiepark Toverland avondopenstellingen voor
abonnementhouders plaats. Deze avonden wordt tussen 23.00
uur en 23.05 uur afgesloten met vuurwerk. In samenwerking met
onze vuurwerkleverancier streven wij ernaar om eventuele overlast tot een minimum te beperken.
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Sevenum krijgt eerste wormenhotel van Limburg
In Sevenum komt binnenkort een wormenhotel te staan. Deze wordt geplaatst op de speeltuin aan de
Mulderstraat. In deze kist kunnen buurtbewoners gft-afval dumpen dat uiteindelijk op natuurlijke basis
wordt verwerkt tot compost.

zijn kunnen ze altijd bij mij terecht.”
Ook Groengroep Sevenum schaart zich
achter het idee van de Sevenumse.
“Het is mooi om te zien dat er veel
instanties dit idee willen opzetten.
Het zou tof zijn als we nog meer wor

menhotels in de gemeente Horst aan
de Maas kunnen plaatsen. Ik hoop dat
dit idee uiteindelijk in heel Limburg
bekend wordt.”
Tekst: Niels van Rens

Een wormenhotel in Den Bosch

Olivia Roosengarten uit Sevenum is de
initiatiefneemster van het project. Ze is
haar hele leven bezig met groen en
wil nu voor haar buurt een wormen
hotel realiseren. “Een wormenhotel
is een rechthoekige bak waarin men
sen gemakkelijk hun gft-afval kunnen
dumpen”, legt Roosengarten uit. “In de
onderkant van de bak zitten wormen
die het afval langzaam verwerken tot
mest. Deze mest kunnen de deelne
mers gebruiken voor hun eigen tuin,
plantjes of om af te geven aan beken
den. Het is een heel natuurlijk pro
ces.” Het duurt volgens Roosengarten
ongeveer een half jaar tot de eerste
echt ‘oogst’ klaar is. “De wormen moe
ten zich langzaam gaan voortplanten,

daarna zal het wat sneller gaan.”

Sponsoring
Een tijdje geleden kwam Roosengarten
met dit idee en stapte ze richting de
gemeente Horst aan de Maas. “Je ziet
de wormenhotels vooral in de Randstad.
Hier in Limburg staat er nog geen één.
Het is eigenlijk heel simpel, dus ik dacht:
waarom ook niet?” De gemeente was
meteen enthousiast. “Zij stelde het idee
meteen voor aan afvalbedrijf Suez, die
hier in de gemeente voor de afvalver
werking zorgt. Ook zij was enthousiast
en wilde zelfs een kleine sponsoring
doen. Zo’n wormenhotel is namelijk
niet goedkoop”, zegt de Sevenumse.
“Uiteindelijk vermindert het voor hen

ook werk. Het natuurafval dat in het
hotel belandt hoeven zij dan niet meer
op te halen.”

Samenwerken
Het wormenhotel komt op de speel
tuin aan de Mulderstraat in Sevenum
te staan. “Voordat we deze bak gaan
aanschaffen, zoek ik eerst vijf gezin
nen die graag mee willen werken
aan het project”, zegt Roosengarten.
“Als er genoeg animo is, schaffen we
in samenwerking met de gemeente
en Suez het wormenhotel aan.”
Roosengarten zorgt voor de handha
ving van de compostbak. “Ik ga het
hotel ook gebruiken en voorzie buurt
bewoners van informatie. Als er vragen

Speelfilmscript Wiek Lenssen naar
kwartfinale filmscriptwedstrijd
Het speelfilmscript ‘The Herd’ van de Swolgense filmmaker Wiek Lenssen heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van The Cinestory Contest, een scriptwedstrijd in de Verenigde Staten.
Op zijn Facebookpagina schrijft hij
heel blij te zijn: ‘Joepie! Gisteren het
bericht ontvangen dat mijn scena
rio The Herd inmiddels de kwartfi
nale heeft bereikt van The Cinestory

Contest. Erg blij!’ Het bereiken van
de halve finale betekent een week in
Idylwood, Los Angeles, met workshops
en gesprekken met ‘the industry’.
Fingers crossed…’

The Herd is een speelfilmscript over
een fictief rendiervolk in Syberië.
Over een maand krijgt Lenssen te
horen of zijn filmscript door is naar de
halve finale in Idylwood.

Wilt u adverteren op de

HALLO kalender 2021
neem vrijblijvend contact met ons op
077 208 32 06 of adverteren@kempencreeert.nl

#kempencreëert

Toch nog ‘potje met vet’
voor De Doolgaard
De jaarlijkse Wandeldriedaagse is afgelast vanwege het coronavirus.
Dat kan niet zomaar dachten drie jongens uit groep 2 van basisschool
De Doolgaard in Horst. Zij stonden te popelen om alsnog de
Wandeldriedaagse te lopen. Samen met hun ouders trokken zij de
wandelschoenen aan en trokken ze door de gemeente Horst aan de
Maas. Ze liepen een aantal routes van 5 kilometer.

Woningen op plek Jeugdhuis
Melderslo
Op de plek van het voormalige Jeugdhuis in Melderslo, aan de
Koppertweg, zijn plannen voor woningbouw. De gemeente Horst
aan de Maas wil er zes huurwoningen gaan realiseren.
Het Jeugdhuis werd in 1970 geopend
en deed jaren dienst als onderkomen
van de plaatselijke K.P.J. Voorheen
stond op deze plek een aardappel
bewaarplaats van de Boerenbond,
in de volksmond ook wel bekend
als het ‘Petattehuuske’. Na de
Tweede Wereldoorlog werd het tij
delijk gebruikt als noodlokaal voor
de lagere school. In 2019 werd het
Jeugdhuis gesloopt.
De gemeente wil nu op deze plek
zes woningen gaan realiseren.
Volgens de ingediende plannen
komt er op het terrein een hoofd
woning met daarachter een schuur.
In de hoofdwoning worden twee
woningen gerealiseerd en in de
schuur komen de vier overige huizen.
Aan de noordzijde komt een erf met
een ontsluiting op de Koppertweg en
ruimte voor parkeren, groenvoorzie
ningen en waterberging. De wonin
gen kijken aan de voorzijde uit op het
erf, aan de achterzijde komt voor elk
een tuin. De nieuwe woningen zul
len volgens de gemeente voor wat
betreft goot- en bouwhoogte aan

sluiten bij de al bestaande huizen in
de omgeving, waarbij de maximum
goot- en bouwhoogte zijn vastge
legd op respectievelijk 6 en 9 meter.
“Met de ontwikkeling wordt een lege
plek in een bestaande woonstraat
ingevuld, hetgeen een stedenbouw
kundig wenselijke ontwikkeling is”,
aldus de gemeente. “Er zijn dan ook
geen negatieve stedenbouwkundige
of ruimtelijke effecten voor de omge
ving te verwachten en de woningen
worden goed ingepast in de omge
ving.”
Er komen per woning twee parkeer
plaatsen, die worden aangelegd op
het erf. De definitieve vormgeving en
ligging van de parkeerplaatsen wor
den nog uitgewerkt in het definitieve
bouwplan. Volgens het geldende
bestemmingsplan is de woningbouw
niet mogelijk. Er is daarom een nieuw
bestemmingsplan opgesteld. Hier
kan tot 9 juli een zienswijze op wor
den ingediend.
Bron Petattehuuske:
Geschiedenis Melderslo
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Agent lucht hart op Facebook

‘Boef heeft meer rechten dan agent’
In een betoog op Facebook uit wijkagent Anthony van Baal uit Horst zijn zorgen over het in zijn ogen gebrek
aan respect voor de politie. Volgens hem heeft in Nederland ‘de boef meer rechten dan degene die in dient te
grijpen’.

veel te veel mensen op een gruwelijke
wijze zijn gestorven door dit virus.
Én dat die paar weken op je tanden

bijten, door bijvoorbeeld minder te
kunnen socializen, wel te overleven
zijn.”

ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU?
Ben jij iemand die zin heeft in een afwisselende baan en heb jij

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s voor onze tankstation in Blerick
en onze lunchroom/cafetaria Meet2eat in Blerick,
die met veel enthousiasme onze gasten willen helpen
voor 15 tot 24 uur per week of als weekendhulp.
Dus pas je in dit plaatje en durf je de uitdaging aan?
Bel of mail naar: Laura Boekestijn, 077 3822585, luc@vofboekestijn.nl

WWW.ESSODEWITTE.NL

Met een glimlach goed kauwen!
In zijn verhaal noemt Van Baal, wijk
agent in Gennep, een aantal voor
beelden. “Het respect in Nederland
voor bijvoorbeeld de politieagent of
leraar is weg, omdat een ieder die
zich misdraagt, haast nog meer rech
ten heeft dan degene die ingrijpt.
Als een politieagent bij een demon
stratie of in het uitgaansleven zijn/
haar wapenstok moet gebruiken om
een menigte uit elkaar te krijgen,
heeft de relschopper recht op het
doen van aangifte tegen de politie
agent. Als een boef een plofkraak
pleegt op een geldautomaat, met alle
gevaren voor de omwonenden, ver
volgens bij het vluchten een politie
agent probeert dood te rijden, en een
politieagent zich genoodzaakt voelt
om te schieten om erger te voor
komen, kan de boef aangifte doen.

En zetten we de politieagent voor de
rechter in plaats van de boef.”
Ook leraren krijgen steeds meer te
maken met moeilijke situaties vindt
Van Baal. “Als dat vervelend jong de
les dusdanig verstoort dat de leraar
zich genoodzaakt ziet om de ver
stoorder uit het lokaal te zetten, en
die weigert te vertrekken waardoor
de les geen voortgang kan hebben,
kan de leraar deze beter niet bij zijn
arm vastpakken en de klas uitzetten.
De kans is groot dat er een aangifte
volgt en justitie de leraar vervolgt.”

Demonstraties
Hij vervolgt: “In Nederland slaan
politieagenten niet met de wapen
stok als er ook andere mogelijkheden
zijn. Schiet de politieagent echt pas
als het niet anders gaat. Is de leraar

voldoende pedagogisch getraind om
eerst op andere manieren de orde in
de klas te handhaven.” De wijkagent
doet een beroep op onder andere
politici om meer vertrouwen te heb
ben in het handelen van agenten en
leerkrachten. “Zolang jullie de boeven
met meer respect behandelen dan de
diender, zal de boef ook geen respect
meer krijgen voor bijvoorbeeld de
politieagent of leraar.”
Het is niet de eerste keer dat
Van Baal op deze manier zijn hart
lucht. Al eerder postte hij een bericht
over de vele demonstraties van de
afgelopen tijd. Hij schreef toen onder
andere: “Lieve demonstranten, je leest
allerlei berichten, over vergelijkingen
met gewone griepvirussen, over 5G,
over grondrechten, maar feit is dat de
IC-bedden overvol waren/zijn. Dat er

Vier generaties

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21

TE HUUR

Gestoffeerd appartement
Op de begane grond van Lottumseweg 5 in Grubbenvorst. Het appartement bevindt zich in het centrum op loopafstand van de winkels.
Het appartement bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 slaapkamers
badkamer voorzien van douche/bad/toilet en wastafel
ruime woonkamer met keuken
keuken is voorzien van magnetron/elektrische kookplaat/vaatwasmachine/koelkast/afzuigkap.
berging met cv-ketel en aansluiting voor wasmachine en droger
in de kelder bevindt zich nog een afgesloten bergruimte
voorzijde appartement een klein inpandig terras
achterzijde appartement verhard tuintje
appartement geheel voorzien van rolluiken

Huur: € 737,Servicekosten: € 113,Binnenparkeerplaats: € 75,Voorkeur gaat uit naar:
•
•
•
•

Perso(o)n(en) zonder thuiswonende kinderen
Leeftijd huurder minimaal 35 jaar
Geen huisdieren toegestaan
Het is een niet-rokers appartement

Contact opnemen: gertyberns@gmail.com

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

Demi maakt vier
Riet Achten-Lebbing uit Horst is de trotse overgrootmoeder van Demi uit Meterik. Mama is Vera Baltessen
uit Meterik en oma Renata Baltessen uit Horst.

geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Deels tweerichtingsverkeer

Vier generaties

Verkeersmaatregelen
centrum Horst
De kruising Gasthuisstraat-Herstraat in Horst blijft een doorgaande route en dus bereikbaar voor autoverkeer dat linksaf wil slaan. Dat staat in de notitie Bereikbaarheid centrum Horst.

Bijzondere verjaardag
Tiny van den Munckhof uit Melderslo mag op 28 juni 85 kaarsjes
uitblazen. Deze verjaardag wordt extra bijzonder door de komst van
achterkleindochter Daantje Alders. Daantje is de dochter van Nicole
Alders-Jenneskens uit Ysselsteyn. Oma is José Jenneskens -van den
Munckhof uit Heide.

Het nieuwe Gasthoêsplein moet ook
een verbinding krijgen met de rest
van het centrum. Daarvoor is het
wel nodig om de verkeerssituatie
in de driehoek Herstraat-KerkstraatGasthuisstraat aan te passen, aldus
de gemeente Horst aan de Maas.
In opdracht van de gemeente
onderzocht een onderzoeksbureau drie
varianten: volledige afsluiting van de
Herstraat ter hoogte van de Kerkstraat;
shared space-inrichting, waarbij alle
verkeersdeelnemers de ruimte delen
en als derde de instandhouding
van de huidige situatie. Volgens het
onderzoek is de laatste variant de
beste, omdat daarmee geen nadelige
effecten zijn op het gebied van
bereikbaarheid, verkeersveiligheid
en leefbaarheid. De eerste optie
bijvoorbeeld heeft een negatief effect
op de St. Josephstraat, Kranestraat en
Dr. van de Meerendonkstraat door een
toename van verkeer. Bij variant twee
komt de verkeersveiligheid in het
geding, doordat zowel voetgangers,
als fietsers en automobilisten één

ruimte delen. Als er gekozen wordt
voor de derde optie, dan moet de
verbinding tussen de Kerkstraat en
Gasthuisstraat wel goed vorm worden
gegeven, aldus het onderzoeksbureau.

Herstraat
De gemeente wil daarnaast nog een
viertal andere verkeersmaatregelen
gaan nemen. Zo kunnen
automobilisten straks vanuit de
Venloseweg de Gasthuisstraat
inrijden. Deze straat wordt tot aan
de inrit naar het Sint Antoniuspark
tweerichtingsweg. Daarnaast
wordt er richting het centrum
eenrichtingsverkeer ingesteld op
de Kloosterstraat en is het voorstel
om tweerichtingsverkeer in te
stellen op de Herstraat richting het
Wilhelminaplein. Verkeer dat het
parkeerterrein Kerkeveld verlaat kan
dan dus zowel links als rechts afslaan.
Volgens een woordvoerder van de
gemeente levert dat geen problemen
op de Herstraat op. “De weg is net zo
breed als de Americaanseweg waar

verkeer nu ook in twee richtingen
rijdt.”
Verkeer dat de parkeerterreinen
Kloosterhof en Cuppenpedje verlaat
krijgt ook de mogelijkheid om richting
de Venloseweg te rijden. Met deze
maatregel wil de gemeente wach
ten totdat duidelijk is of de andere
drie werken. “Een combinatie van de
maatregelen zou leiden tot een sterke
toename van verkeer op de kruising
Venloseweg-Gasthuisstraat”, aldus de
woordvoerder. “Door dit gefaseerd uit
te voeren kunnen de verkeersdeel
nemers beter wennen aan de nieuwe
situatie.”
Als de gemeenteraad akkoord gaat
met het voorstel worden de eerste
drie maatregelen van september tot
en met februari als pilot uitgevoerd.

Beter wennen aan de
nieuwe situatie

Boven lokaal bedrijf

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

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

Gemeente kiest voor twee bedrijven
voor leerlingenvervoer
De gemeente Horst aan de Maas kiest voor de vervoersbedrijven Van Driel uit Oss en Taxi Geerets
De Leeuw uit Ospel voor het leerlingenvervoer in de gemeente. Dit contract loopt twee jaar en kan
daarna verlengd worden met drie jaar.
Bij de uiteindelijke gunning heeft
de gemeente de prijs voor 60 pro
cent laten meewegen en de
risico’s en beheersing 40 procent.
VVD Horst aan de Maas stelde
vragen aan het College van B&W.
Zij vond het frappant dat er niet
gekozen is voor het lokale ver
voersbedrijf Munckhof uit Horst.

Het bedrijf liet aan de politieke
partij weten zich ook te hebben
ingeschreven om voor het leer
lingenvervoer te zorgen in Horst
aan de Maas. Ook CDA Horst aan
de Maas heeft vragen gesteld aan
het college. Volgens de VVD heeft
de gemeente de inschrijvers op
kwaliteit gelijk beoordeeld en de

prijs de uiteindelijke keuze heeft
bepaald. Zo zou Munckhof 2 cent
duurder zijn dan de andere ver
voersbedrijven. VVD Horst aan
de Maas vraagt aan het college
onder meer of dit beleid is herzien,
nadat het coronavirus heerste in
Nederland.
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Op zomerkamp tijdens corona wordt alternatief
programma thuis
Met z’n allen knus in een bos in een tentje slapen, het is niet verantwoord in deze tijd van de coronapandemie.
De besturen van scoutingen en afdelingen Jong Nederland in de gemeente Horst aan de Maas hebben zich
beraadt: wel of geen kamp? De meesten organiseren een alternatief programma.

en ook voor de leiding is het heel las
tig om de afstand te houden.” Toch wil
Jong Nederland America haar jaarlijkse
uitje niet laten verpesten. “We hebben
een alternatief programma. Zo hebben
we in die week een speurtocht door
het dorp met zeskamp elementen en
een vossenjacht. ’s Avonds gaan de
kinderen gewoon naar huis.”

Kamp-wc

Het was voor de leden van Jongeren
Gilde Sevenum enorm balen, kamp
2020 in Sevenum gaat niet door.
Toch vond het bestuur van de vrijwil
ligersorganisatie het enorm zonde
om het jaarlijkse feest compleet af
te gelasten. “Het is onmogelijk om
met 150 leden op kamp te gaan en
dan alsnog aan de richtlijnen te vol
doen”, zegt Wim Raedts, voorzitter
van Jongeren Gilde Sevenum. “Daarom
hebben we twee weken geleden de
knoop doorgehakt en besloten om
een alternatief programma te organi
seren.” Geen écht kamp, maar wel zo
veel mogelijk nagebootst. “We mogen
bij iemand thuis in een weiland zitten.

Daar stellen we, zo creatief moge
lijk, een soort kamp op. In de ochtend
en middagen zijn de jongsten aan de
beurt en ’s avonds is het programma
voor de jongeren vanaf de middel
bare school.” De activiteiten vinden
plaats op het ‘kampterrein’ en soms in
het centrum van Sevenum. Het pro
gramma is nog niet helemaal bekend.
“We hebben pas twee weken geleden
de knoop doorgehakt. Nu gaan we
kijken hoeveel vrijwilligers we bijeen
kunnen krijgen en wat het animo is
vanuit onze leden.”

Hygiëne
Jong Nederland Limburg kwam

onlangs met het protocol op kamp
gaan. “In principe mogen we op kamp
volgens het verslag”, zegt Marco
Hesp, voorzitter van Jong Nederland
America. “Dat betekent wel dat we
alle richtlijnen precies moeten volgen:
1,5 meter afstand, praktische zaken
en vooral goed letten op hygiëne.
We hebben met de leiding samenge
zeten en kwamen tot de conclusie dat
een traditioneel kamp er dit jaar niet
inzit.” Vooral hygiëne is een probleem
voor de vereniging. “Diegene die
vaker op kamp zijn geweest weten,
het is vaak kliederen, veel spellen en
niet al te schoon. Daarom leek het ons
niet verstandig om op kamp te gaan

Ook bij het buurdorp Hegelsom wordt
een alternatief programma gehouden.
“We organiseren voor de kinderen
tot 12 jaar twee dagactiviteiten”,
zegt Thijs Arts, kampleider van Jong
Nederland Hegelsom. “Deze vinden
plaats op locaties om het clubgebouw
heen en op het grasveld aan de
Kamplaan.” Arts vindt het belangrijk
dat het kampgevoel tijdens deze
activiteiten wel aanwezig blijft.
“We proberen het zo na te bootsten
dat het lijkt dat de leden echt op
kamp zijn. Zelfs de markante kamp-wc
gaan we installeren. Het terrein
wordt afgezet zodat omstanders
ook niet zomaar het veldje op
komen. Tussen leiding wordt goed
de anderhalvemeterafstandsregel in
pacht gehouden.” Voor de senioren
wordt een alternatief gezocht.
“Normaal gesproken gaan zij ook
met de kleinsten mee naar hetzelfde
kampterrein. Zij mogen in het najaar
op een extra bivak.”

Brieven schrijven
De leden van stichting KJEM in
Kronenberg gaan wel een traditioneel
kamp houden. “Wel op ons eigen
terrein bij het clubgebouw”, zegt
Tom van Enckevort, voorzitter van

KJEM Kronenberg. “De leden blijven
in tenten slapen, uiteraard op 1,5
afstand. Dat betekent dat er dus goed
afstand wordt gehouden tijdens de
overnachting.” Ook al is het kamp in
eigen dorp, toch gaan de traditionele
activiteiten gewoon door. “Zelfs het
jaarlijkse brieven schrijven aan ouders
en opa’s en oma’s op de dinsdag gaat
door”, zegt Van Enckevort. “Stiekem
wachten zij op een brief van hun
(klein)kinderen hoe het kamp nu is.”

Twijfel
Ook Jong Nederland Horst gaat niet
op een traditioneel kamp. “Nee, we
hebben nog getwijfeld, maar dan
gaat er teveel pret verloren en ben
je continu bezig met het handhaven
van de richtlijnen”, zegt Bart Joosten,
voorzitter van Jong Nederland Horst.
“Dat is niet leuk voor de leiding en
al helemaal niet voor onze leden.
Onze groepen gaan nooit gezamenlijk,
maar altijd apart op kamp. Dat kan
alsnog, maar het is aan de leiding van
de desbetreffende groep hoe zij dat
invullen. Dat kan een keer op een later
tijdstip.” Wel wordt er een alternatief
programma gehouden. “Ook dat is
per groep anders”, legt Joosten uit.
“We kunnen een georganiseerde
kampdag houden of de leiding vindt
zelf een leuke activiteit.”

continu handhaven
van richtlijnen

Tekst: Niels van Rens

s ummer s ale
fashion

vanaf vrijdag 26 juni

Onder water
Een flinke hoosbui zorgde er woensdag 17 juni voor dat de straten in Meterik veranderden in een waterbaan. Zo kwam op de Schadijkerweg een putdeksel omhoog en probeerden bewoners van de St. Jansstraat
het water met zandzakken en houten schotjes buiten de voordeur te houden. \ Beeld: Jolanda van Helden
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Op 28 juni 2020 zijn
os moe en ozze pap,
opa en oma

Op 28 juni 2020 zijn

Piet en Riek
Bovee-Rutten

Sef en Lies
Huijs - Schoeber

60 jaar
getrouwd

Wij hebben veel van je geleerd
Je leerde ons alleen niet hoe we
zonder jou verder moeten...
Op zondag 21 juni 2020 is overleden
in de leeftijd van 79 jaar

Harry Peerbooms
echtgenoot van

José Peerbooms - Pijpers
Trotse pap en opa van

60 jaar getrouwd.

Jos †

Wegens de huidige
omstandigheden vieren
we dit in kleine kring.

Ellis & John
Hilke
Jente
Raf

Van harte gefeliciteerd
namens de kinderen en kleinkinderen

Van harte gefeliciteerd
namens kinderen en
kleinkinderen

Molenveldweg 10, 5975 AK Sevenum

Willem Alexanderstraat 27, 5961 XK Horst.
We zullen Harry vrijdag 26 juni 2020 in kleine kring naar het
crematorium begeleiden.
Een speciaal woord van dank aan huisarts M. Verbeek
en de medewerksters van het Groene Kruis, voor de
liefdevolle verzorging die Harry heeft mogen ontvangen.

Wij willen iedereen
hartelijk bedanken voor de
vele felicitaties, kaarten en
bloemen op ons 60-jarig
huwelijksfeest.

Gerd en Jeannie
van Rensch-Stax

Geboren

Tomme nog an toe...

Dankbetuiging

Al was het afscheid in besloten kring, toch willen wij iedereen
bedanken voor de hartverwarmende reacties in de vorm
van woorden, bloemen, brieven, kaarten, soep, praktische hulp
of een luisterend oor en de overweldigende opkomst om een
erehaag te vormen als afscheid van mijn lieve man,
ôzze trotse Pap en schoonvader

Hartverwarmend

Nin

16 juni 2020
Dochter van
Niels & Milou Hesp-Burgers
Zusje van Vif
Nieuwstraat 134
5961 HG Horst

Jan Cruijsberg

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het medeleven
bij het afscheid van mijn lieve man en onze trotse pap

Wim van Ooijen
De enorm vele lieve berichtjes, kaarten en bloemen
hebben ons goed gedaan.
Yvonne, Michelle, Roxanne

Dit alles is voor ons een grote steun en troost in deze
moeilijke en verdrietige tijd. Het heeft ons goed gedaan
te mogen ervaren dat hij bij zo velen geliefd was.

Horst, juni 2020

Joke, Anouk, Nolda en Peter, Janneke, Bregje
Dankbetuiging

Geboren

Miel
19 juni 2020
Zoon en broertje van
Tom, Janske
en Gies Classens
De Kolk 13
5961 RD Horst

We danken iedereen voor de belangstelling en steun
in de laatste maanden dat

Dankbetuiging

Jan Christiaens

De ontelbare brieven, kaarten,
telefoontjes, bloemen en de
overweldigende belangstelling die
we mochten ontvangen tijdens haar
ziekte en na het overlijden van

nog bij ons was.
De vele kaarten, bloemen en berichtjes
waren hartverwarmend voor ons.

Sharon Beerens

Riek Christiaens-Hoeijmakers en kinderen

hebben ons enorme steun gegeven. Het heeft ons goed gedaan
te mogen ervaren dat Sharon zo geliefd was.

Geboren

Lua

18 juni 2020
Dochter van
Rick en Femke
Jansen-Keijsers
Tuinderslaan 48
5961 RP Horst

GERRIE

Richard, Juno, Aden, Babs, Jack en familie

VAN DEN

Nieuw adres: Lindweg 2c Horst
uit vaar t verzorging

Yvonne Vos



Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

Geboren

Geboren

Ties
15 juni 2020
Zoon van
Jordy Alaerds
en Lisa Verhaeg
Pastoor Teeuwenstraat 36
5962 CB Melderslo

Meike

15 juni 2020
Dochter van
Tim van Deelen
en Mandy Maessen
Zusje van Thijn en Eline
De Lom de Berghlaan 39
5973 NK Lottum

HAN-MARK
ARENDSE
Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

w w w. b o b n o t e n . n l
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Corona heeft mijn zomer verpest
Het coronavirus heeft flink wat roet in het eten gegooid voor verschillende activiteiten, festivals en feestjes. Maar ook veel vakantiegangers
hebben hun reis richting de stranden gecanceld.
Veel mensen zien 2020 als een verloren jaar.
Vooral omdat veel Nederlanders een vakantie
hebben geboekt en deze vaak niet of half kan
doorgaan. Daarom blijven veel vakantiegangers
toch maar thuis, om het in eigen land te vieren.
Het aangetaste vakantiegevoel is één van de
belangrijkste oorzaken. Daarmee kun je zeggen
dat het coronavirus de zomer heeft verpest.

Toch is een vakantie in eigen land ook niet zo ver
keerd. Veel Nederlanders trekken richting Spanje,
Italië of Frankrijk vanwege de mooie gebergten,
natuur, witte stranden en het mooie weer. Maar ook
Nederland heeft al deze kwaliteiten in pacht.
Het wordt vaak gezegd: Nederland is mooier dan je
denkt. Het echte vakantiegevoel, als het gaat om
omringd te zijn met mensen die een andere taal

spreken, is dan wel minder aanwezig. De reistijd
is ook nog minder dan als je met je auto vertrekt
richting het zuiden van Italië. Zo’n vakantie in eigen
land is dan zo gek nog niet.

Corona heeft mijn zomer verpest. Wat vindt u?

Bespreking poll week 25
Gemeente Horst aan de Maas heeft in het centrum van Horst op diverse plekken fietsparkeerplaatsen ingericht.
reageert Carolien Joosten op Facebook. “En winke
liers zullen hier ook niet heel blij mee zijn. De kleine
middenstand is dan weer moeilijker te bereiken ter
wijl de supermarkten wel allemaal met de fiets zijn
te bereiken. Als de voetgangers nu eens op de stoep
lopen in plaats van de weg dan is er al veel opge
lost.” Haar reactie krijgt veel bijval. “Slecht idee”,
zegt Crist Coppens. “Zeker in de wereld die vergrijst

moet je kort bij je favoriete winkel kunnen komen.
We zijn een dorp dus moet je ook geen stadse allu
res krijgen en de klant wegjagen.”
Joep Geurts vindt dat we elkaar allemaal een beetje
de ruimte moeten geven. “Ik denk als we (…) aan
passen dat fietsers en voetgangers goed samen
gaan.”

Ingezonden brief

Discussie geurverordening een nieuw dieptepunt
De voorbereidende vergadering van de raad van Horst aan de Maas was op dinsdag 16 juni. De geurverordening, zoals voorgesteld door het
College van B&W, werd een droevige vertoning.
De discussie ging erom of het nu
alleen ging om een verhoogde norm
in Klaver 4 of dat het voorsorte
ren was op de nieuwe omgevings
wet. De wethouder gaf zijn, naar
zijn mening, heldere uitleg. Ja, het
doel van het voorstel was alleen
bedoeld voor Klaver 4. Daar ging de
stanknorm omhoog naar 14 odeur.
Dus alleen Klaver 4, behalve dan
dat Meerlo, waar het ook meer
mag stinken, meegenomen werd.
Maar dat was het dan, hoewel de
bebouwde kom ook meteen maar
was meegenomen. En ja, de gezond

heidsaspecten waren niet meege
nomen omdat ze wel belangrijk zijn.
Nu nog even niet wat dan weer niet
erg was, want daar valt altijd als je
al ziek bent nog over na te denken.
Verstandig volgens de wethouder,
want je kon alles later toch weer
aanpassen. Alles was dus omkeer
baar en te herstellen wat er nu aan
fouten werd gemaakt, tenminste als
het goed ging met de voorstellen.
Hij hoopte dat deze heldere uitleg
van en voor hem voldoende was
voor de raad om het besluit aan te
nemen. Ja, dat gezondheid belang

rijk was moest hij wel toegeven en
dat dit slechts een onderdeel was
van een sectorale kijk, dat dan bij de
omgevingswet slechts een onder
deel was van de totale benodigde
beoordeling, daarvan was hij niet
op de hoogte. Maar dat is natuurlijk
niet erg, want alles is omkeerbaar
en als het dat niet is dan vinden we
daar wel wat op. Dat hij zeer zelfvol
daan was over zijn aanpak, mocht
blijken uit de tot twee maal gedane
uitspraak dat er toch een zeer suc
cesvolle inspraakavond was geweest
met de burgers over de intensieve

veehouderij. Kennelijk was hij op
een andere bijeenkomst dan de in
doorsnee zeer teleurgestelde aanwe
zige burgers, aan wie geen enkele
werkelijke inbreng mogelijkheid
werd geboden. Geen wonder dat hij
voor Vostermans aan de kant moest.
Met deze wethouder zullen we niet
gezond blijven. Maar het wethouder
schap is gelukkig ook omkeerbaar.
Wat een vertoning.

Geert Ambrosius
Achter de Smaalbrug, Horst

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

Kwaliteit heeft een naam

Zaterdag 27 juni is onze laatste verkoopdag. Geniet
nog even van de koningin der groenten. Wij danken
u voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen u
in 2021 weer te mogen begroeten!
Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00, Zaterdag 09.00 tot 17.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00

Column

Offline
Heeft u dat ook wel eens? Zit u
net in een gezellig Skypegesprek, valt de verbinding
weg. Of u hoort degene met wie
u in gesprek was wel, maar ziet
ze niet.

Maak het centrum van Horst fietsvrij
Met het parkeren van fietsen op centrale plekken
ontstaat er meer ruimte in het Horster centrum,
aldus de gemeente. Zou dit niet meteen een
goede aanleiding zijn om het hele centrum van
Horst fietsvrij te maken? Nee, vindt iets meer
dan de helft van het aantal stemmers. “Er komen
zoveel mensen met de fiets winkelen waaronder
ook ouderen die dit echt niet leuk zullen vinden”,

Marieke ment...

Aan de ene kant wel komisch: je
ziet iemand een heel betoog hou
den over zijn vakantie, maar er
komt geen geluid uit. Het kan ook
heel irritant zijn. Wat als je net in
een sollicitatiegesprek zit en het
geluid valt weg? Ook zo gênant.
In deze tijden wordt er nog volop
digitaal vergaderd. Makkelijk, want
je hoeft er je huis niet voor uit en
als je met een grote groep men
sen bent, kun je toch tegelijk met
elkaar van gedachten wisselen.
Ook de gemeenteraad van Horst
aan de Maas vergadert voorlopig
nog gezellig vanuit de woonkamer.
En dat lijkt steeds beter te gaan.
Alleen die verdomde techniek hè,
daar hapert het nog wel eens aan.
Camera’s die dienst weigeren en
stemmen die opeens vanuit het
niets lijken te komen. Raadsleden
die je wel ziet praten, maar niet
hoort.
Dat overkwam vorige week dins
dag ook SP-lid Paul Geurts tijdens
de voorbereidende raadsvergade
ring. De vergadering liep weer eens
ouderwets uit, de klok had allang
twaalf uur ‘geheit’ en de vermoeid
heid was al toegeslagen. Maar niet
bij Paul Geurts. Oud-wethouder en
staatssecretaris Raymond Knops
was veel in het nieuws de afge
lopen weken. Had hij nu wel of
niet een groter huis gebouwd dan
was toegestaan? Geurts wilde het
naadje van de kous weten en wist
niet van wijken. Burgemeester Ryan
Palmen nam voor deze gelegen
heid de beantwoording voor zijn
rekening. Het leverde een boeiend
schouwspel op van een vasthou
dend raadslid en een burgemees
ter die op zijn beurt vasthoudend
vasthield aan zijn antwoorden.
En toen gebeurde het: middenin
een gloedvol betoog van Geurts,
viel zijn microfoon uit. De techniek
liet het afweten. Palmen was al
verder gegaan met de agenda, toen
het even leek alsof de SP’er een
tweede kans kreeg. Hij kon nog net
zeggen ‘mijn microfoon lijkt het niet
te doen’, toen dat gekke ding weer
uitviel. Of zou de burgemeester uit
vermoeidheid per ongeluk op het
foute knopje hebben geduwd?

Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822

info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

Marieke
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www.horstaandemaas.nl

De samenstelling van deze gemeentepagina is gedaan op dinsdag 23 juni.
De mogelijkheid bestaat dat, gezien de coronacrisis, bepaalde informatie weer
achterhaald is door nieuwe maatregelen. Op onze website vindt u de actuele informatie.

Contact met de gemeente

30 juni 2020

Raadsvergadering
Op dinsdag 30 juni is de volgende videovergadering van de
gemeenteraad. Hierbij gaat het om een besluitvormende vergadering.

Naar het gemeentehuis

schoon? Stickers op de vloer geven uw

Digitaal vergaderen

toetsingskader subsidies, verordening geur-

• Moet u persoonlijk iets regelen aan de

looproute aan.

In verband met de maatregelen rond

hinder en veehouderij, aanpassing sporthal

het coronavirus kan de gemeenteraad

Kruisweide Sevenum, renovatie dak Mèrthal

balie? Maak dan eerst een afspraak.
Dat kunt u zelf regelen via de website.

Naar de gemeentewerf

niet op de gebruikelijke manier vergade-

Horst en energiecentrale nieuwe basis-

Of bel ons op (077) 477 9777.

Wilt u bij de gemeentewerf een nieuwe

ren. Daarom vergadert de raad digitaal.

school Tienray / Swolgen en MFA Kerkebos.

afvalemmer of –container afhalen? Dat kan

De raadsleden en de burgemeester hebben

krijgt u een mail. Hierin staat belangrijke

bij de balie van de gemeentewerf. Deze is

via een videoverbinding contact met elkaar

Kijk voor een volledige agenda op

informatie over de afspraak. Lees de mail

geopend op maandag tot en met vrijdag

en geïnteresseerden kunnen de vergade-

horstaandemaas.nl/raad.

goed voordat u komt.

van 7.30-12.00 uur en van 12.30-16.00 uur.

ring volgen via internet.

• Als u een afspraak heeft gemaakt, dan

• Bent u verkouden? Heeft u klachten als
hoesten, keelpijn of koorts? Annuleer

gen in verband met het coronavirus?

gerust uw afspraak en blijf dan thuis.
U annuleert makkelijk via een link in onze

Telefoon

mail of telefonisch.

• Telefoonnummer: (077) 477 9777.

• U heeft geen afspraak nodig voor het

• Maandag t/m vrijdag zijn wij telefonisch

ophalen van uw paspoort, rijbewijs,
ID-kaart of gehandicaptenparkeerkaart.

Meer informatie

Houdt u ook rekening met onze aanwijzin-

bereikbaar tussen 8.00 - 17.00 uur.
• Zijn we gesloten en is het erg dringend?
Volg de aanwijzingen op het bandje.

We doen ons best om verspreiding van

Agenda

U kunt de digitale raadsvergadering live

Op de agenda van de vergadering staat o.a.

volgen via www.horstaandemaas.nl/raad.

bestemmingsplan Korenhuys in Sevenum,

De vergadering begint om 20.00 uur.

Corona-periode

Maak jij je zorgen
over iemand?

het coronavirus te voorkomen. Daarom

Website en apps

vragen we u om zoveel mogelijk alleen

Op onze site www.horstaandemaas.nl

naar het gemeentehuis te gaan. Kom

kunt u veel zaken online melden, aanvra-

We leven in een bijzondere tijd waarin het coronavirus kwetsbare mensen extra hard

maximaal 5 minuten voor tijd, zodat het niet

gen en regelen. Op de website staat ook

raakt. Juist nu kan een situatie ontstaan waarin mensen het gevoel ervaren de grip op

druk wordt in de hal. Bij de ingang staat

informatie over onze apps Afvalwijzer en

hun leven te verliezen. Dit vraagt erom dat we nóg meer oog hebben voor de mensen in

handgel klaar. Maakt u hiermee uw handen

MijnGemeente.

onze omgeving.

Bekendmakingen

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

Hegelsom

Meterik

Jacob Poelsweg 8 a

Stationsstraat 136 a

St. Jansstraat 2a

Wouterstraat 17 b

Hagelkruisweg 20

Sevenum

Broekhuizenvorst

Langstraat ong.

Klaver 3 Perceel Z nr 167

Ganzekampstraat 3

Horst

Den Eigen 33

Maak jij je zorgen over iemand? Én wil je iets

Swolgenseweg 15

Schoolstraat 2a

Midden Peelweg 1

doen maar weet je niet wat?

Grubbenvorst

Kreuzelweg 3a

van Vlattenstraat 40

De Soom 2 a

Dijkerheideweg 16

Grubbenvorsterweg 66

Neem contact op met Meldpunt Signaal via

te voorkomen dat de situatie erger wordt.

Pastoorstraat 1

Lottum

Swolgen

0900-0116 (mag anoniem).

We kunnen deze dan, in overleg, benaderen.

Horsterweg 74 a

Zandterweg 27

Beurskensweide 10

• We luisteren naar je verhaal.

• Als jij iets kunt en wilt doen, voor je naaste of
voor jezelf, denken we met je mee.
• Soms is er professionele hulp nodig om

• Soms kunnen we je geruststellen.

Meer informatie: www.meldpuntsignaal.nl
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Geert Claessens en Theo van de Riet van Reindonk Energie & Co

‘Energie weer van de mensen maken’
‘#WijGaanGroen’. In een groen label en met de toevoeging ‘Horst aan de Maas’. Dat zul je de komende tijd steeds vaker gaan tegenkomen. Omdat het belangrijk is om ‘groen te gaan’ worden
er onder deze noemer allerlei maatregelen genomen om Horst aan de Maas duurzamer te maken. Eén van die maatregelen in dat duurzaamheidsprogramma is het opstellen van kaders voor
de opwek van duurzame elektriciteit. Horst aan de Maas gaat een deel van de energie lokaal en duurzaam opwekken. Een streven waar Geert Claessens en Theo van de Riet van energiecoöperatie Reindonk Energie al een aantal jaren heel gedreven achter staan.
deze energie wordt opgewekt
of hoe deze bespaard kan

Denk ook mee over de toekomst van duurzame ener-

worden. En de opbrengsten

gie in Horst aan de Maas en vul de enquête in als je

worden dan ook samen

dat nog niet gedaan hebt.

verdeeld. We moeten naar

Ga naar www.horstaandemaas.nl/wijgaangroen of

vernieuwende manieren toe om

scan de QR-code. Meer informatie over Reindonk

die energie op te wekken. Want

Energie & Co: www.reindonkenergie.nl

de oude manier, met kolen en
gas, daar komt straks echt een
einde aan.’
Lange weg

‘Slow pandemie’

Beide heren zijn tot op het bot

De oude wijze van energievoorziening

gemotiveerd om een bijdrage te leveren

gaat veranderen in de toekomst. Geert

aan de uitdagingen die de toekomst op

Claessens: ‘Het wordt pas spannend als

energiegebied in petto heeft. En ze zijn

het concreet wordt. Ik heb de milieu- en

daar positief over, terwijl ze ook beseffen

klimaatproblematiek wel eens een ‘slow

dat het niet van vandaag op morgen

pandemie’ genoemd. We zitten nu volop in

allemaal anders zal zijn. Geert Claessens:

de coronapandemie. Die zijn we met man

‘Het is een kwestie van een lange adem,

en macht aan het bestrijden, met de meest

maar het is onvermijdelijk dat we anders

rigoureuze maatregelen. Logisch, omdat we

met energie om moeten gaan. En wat voor

er middenin zitten. Maar de ontwikkelingen

mij ook heel duidelijk is: dat moet lokaal

van het milieu zijn op den duur mogelijk nog

gebeuren. Energie moet weer van de

wel desastreuzer. Daarom moeten we er

mensen zelf worden’.

nu al mee bezig gaan, om straks niet voor
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voldongen feiten te staan.’
Van mondiaal naar lokaal
Het klimaatakkoord van Parijs ligt al

Aanpakken

enige jaren achter ons. Daarna volgde

En dus moeten we nu aan de slag. Met

het landelijk Klimaatakkoord, van waaruit

elkaar. Om te beginnen op lokaal niveau.

de Regionale Energie Strategieën (RES)

En gelukkig zijn daar in Horst aan de Maas

worden bepaald. Horst aan de Maas

ook al voorbeelden van te zien. Kleine

maakt deel uit van de RES Noord- en

projecten, die laten zien dat het kan. In

Midden Limburg. Vanuit de regio zijn nu

Meerlo bijvoorbeeld, of in Griendtsveen

de gemeenten aan zet. In Horst aan de

(*). Maar wat vooral belangrijk is, is dat

Maas wordt de aanpak vertaald in KODE.

steeds meer mensen gaan inzien dat

Dat staat voor ‘Kader voor Opwekking van

het roer om moet. Dat we zelf aan zet

Duurzame Elektriciteit’. Onlangs deelde

zijn om onze toekomst te veranderen.

verantwoordelijke wethouder Thijs Kuipers

Onze toekomst en die van onze kinderen

daar nog een informatief ﬁlmpje over

en kleinkinderen. Geert Claessens en

.Geert Claessens en Theo van de Riet

Theo van de Riet juichen dan ook toe dat

denken daar graag over mee. Niet vreemd,

met KODE er stappen worden gezet in

want wat men met KODE wil bereiken sluit

die richting. Zij staan volledig achter de

wat hen betreft prima aan bij waar hun

doelstellingen van KODE: In 2030 is 30%

coöperatie voor staat.

van de energieopwekking duurzaam en in
2050 is Horst aan de Maas energieneutraal.

Van oud naar nieuw

Hoe? Samen!. Door de energie weer van de

Theo van de Riet: ‘Onze missie is

mensen te maken. Aan hen beiden zal het

om Horst aan de Maas duurzaam

niet liggen...

energieneutraal te maken. Dat willen we
samen bereiken door sámen te bepalen

(*) Volgende week informatie over een

waar de energie vandaan komt en hoe

aantal concrete projecten in HadM

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst
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VOO R M EER I N F O R M AT I E KI J K O P: W W W.SP O R TAAN D EM AAS.N L

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM

www.bekro.nl

Hydrofoorgroepen
en alle toebehoren zoals:
slangen ■ snelkoppelingen ■
■ sproeiers ■ kleppen ■ buizen ■
■

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

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27
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VVD Horst aan de Maas

Geld tekort? Minder uitgeven

Het college heeft bekendgemaakt dat er minstens 2,8 miljoen euro te
weinig in de gemeentelijke portemonnee zit voor 2021. Zelfs wanneer
projecten worden uitgesteld of versoberd, is er zeker nog één miljoen
euro te kort. Dan moet de OZB maar omhoog, stelt het college.
Zodat alle inwoners moeten bijbetalen. Dat willen we niet.
Mij is vroeger altijd geleerd pas iets
uit te geven als je het ook binnen
hebt en er daarbij ook voor te zor
gen dat je nog iets overhoudt voor
tegenvallers. Dit college heeft blijk
gegeven graag luxe projecten te
willen opzetten. Denk bijvoorbeeld

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

aan ’t Gasthoês (inclusief tussen
tijdse overschrijdingen) of aan ver
plaatsing van zwembad De Berkel.
Het college slaat nu wild om zich
heen en geeft het Rijk voor een
groot deel de schuld. Dit leidt af
van het eigen gebrek aan financi

Wat moet er dan wel gebeuren?
Schaf die luxe plannen af. Ga ver
volgens goed kijken welke projec
ten écht nodig zijn. En blijf af van
de OZB. Want het is een té gemak
kelijke weg. Ga eens een gedegen
financiële visie ontwikkelen, col
lege. Gewoon. Doen.

Peter Elbers

Geurverordening is een gezondheidsverordening

De gemeente Horst aan de Maas wil een geurverordening vaststellen voor de gehele gemeente. De
vraag is: hoe pak je dat aan en wat is daarbij leidend?
De laatste jaren komen er steeds
meer rapporten naar buiten waar
uit glashard blijkt dat er een dui
delijke relatie bestaat tussen
geuroverlast en gezondheidspro
blemen bij mensen, bijvoorbeeld in
de vorm van een slechtere long
kwaliteit. Jarenlang heeft de over
heid liggen te balanceren (!) tussen
gezondheid, economie en ecolo

ële sturing en visie. Het Rijksbeleid
is niet gewijzigd nadat het college
heeft besloten tot deze luxe projec
ten. Durf ook eens te kiezen voor
wat ‘moet’ in plaats van ‘mag’.
En dat is beter dan belastingen ver
hogen.
De VVD Horst aan de Maas vindt het
niet correct dat de inwoners voor
het uitgaven-enthousiasme van
dit college (bestaande uit het CDA,
PvdA, Essentie en D66+GroenLinks)
de rekening moeten betalen.

gie. Vrijwel altijd viel die balans
uit in het voordeel van de econo
mie. Het resultaat daarvan zien en
voelen we vrijwel elke dag: sterk
dalende biodiversiteit, slechte
luchtkwaliteit, vervuild grondwater
en ga zo maar door. Maar het niet
meenemen van ecologie heeft bij
de stikstofcrisis geleid tot economi
sche problemen, en gezondheids

problemen leiden tot economische
problemen.
Het wordt tijd dat we beter gaan
balanceren en niet altijd en overal
economie leidend laten zijn. En in
discussiegevallen, zoals bij de
geurverordening, wordt het tijd dat
gezondheid leidend is. Daarmee is
het vaststellen van een geurveror
dening tevens het vaststellen van

een gezondheidsverordening voor
alle inwoners van Horst aan de
Maas.
Hoe pakken we dat aan? Daar wil
len we, zoals door sommigen
gevraagd, helder met u over com
municeren. Voor een geur- en
gezondheidsverordening willen we
adviezen van experts leidend laten
zijn, net zoals nu bij de coronacrisis.
Met betrekking tot geur heeft de
GGD uitgesproken dat de maximale
geurbelasting in het buitengebied

10 odeur mag zijn, en binnen de
bebouwde kom 3 odeur. Het wordt
tijd dat we deze adviezen leidend
laten zijn, in plaats van de veel
hogere geurbelasting die momen
teel aan de orde is.

Thijs Lenssen

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Nieuws
VAN RABOBANK HORST VENRAY

Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

Na 31 jaar neem ik per 1 juli afscheid van de
Rabobank. Een periode waarin ik enorm heb
kunnen groeien, kansen heb gekregen en
gegrepen. Daar ben ik de Rabobank dankbaar
voor. Het is voor mij een mooi moment om mijn
opgedane ervaring binnen een andere sector in te
gaan zetten en ook daar weer te groeien.

Particulieren 077 389 84 00 | Bedrijven 077 389 85 00 | www.rabobank.nl/horstvenray
Ik kijk met veel plezier terug op mijn jaren bij
Rabobank Horst Venray. Een mooie regio met
nuchtere hardwerkende inwoners en een groot
gemeenschapszin. Met het maatschappelijk plan
“Samen voor de Gezondste Regio” hebben wij samen
met inwoners, overheid, ondernemers en onderwijs
belangrijke stappen gezet om ons leefgebied een
stukje mooier te maken. Ook denk ik met veel plezier
terug aan de jaarlijkse avond van Rabo Clubsupport
waar ruim 450 verenigingen en stichtingen hun
welverdiende cheque op kwamen halen. De directie
van de nieuwe Rabobank Noord-Limburg, Addy
Lutgenau en Edwin de Bruijn, gaat dit mooie werk
verder voortzetten.

BEDANKT!
Warme groet, Angelique

Toen ik bij de bank begon stelde ik mij voor als
een echt “Venrods megje”. Dat gaat na 1 juli niet
veranderen. Ik blijf mij inzetten voor onze mooie regio.
Ik wil alle klanten bedanken voor hun vertrouwen,
Gemeente Venray en Gemeente Horst aan de Maas
voor onze geweldige samenwerking, de Gezondste
Regio 2025 en speciaal Tom Roefs en Jan Jenneskens
voor het samen maatschappelijk optrekken, onze
medewerkers waar ik supertrots op ben, Edwin
de Bruijn als fijne collega-directeur, de Raad van
Commissarissen en speciaal Antoine Wintels, voor hun
gehouden toezicht en steun. En last but not least onze
ledenraad die de leden van de bank op een geweldige
wijze heeft vertegenwoordigd.
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Luisteren naar elkaar

Iedereen krijgt het te horen tijdens de opvoeding: we luisteren naar
elkaar. Desondanks wordt steeds vaker gezegd dat we leven ‘in een
tijd van polarisatie’, of het nu gaat om klimaat, corona-maat
regelen of discriminatie.
Luisteren naar elkaar gaat om
meer dan je beurt afwachten en
dan pas het woord nemen. Het is
openstaan voor de mening van de
ander. Alleen als je hoort wat de
ervaringen, zorgen en argumen
ten van de ander zijn, kun je met
elkaar in gesprek blijven. Juist wan

SP Horst aan de Maas

neer dingen niet meer vanzelf goed
komen, wordt luisteren belang
rijker. Maar het gaat verder dan
alleen met elkaar praten. Achter het
verhaal dat iemand wel vertelt, zit
een verhaal dat niet wordt verteld.
Alleen als dat verhaal begrepen
wordt, komen we verder.

zieningen die een enorme bijdrage
leveren aan de leefbaarheid in een
dorp waarderen. Daar komen we
alleen uit door aandacht te heb
ben voor elkaar en door te luisteren
naar elkaar.

tot 6.6 procent afhankelijk van het
inkomen.
In 2020 bedraagt de huurver
hoging voor alle huurders van
Wonen Limburg 2,6 procent.
Begrip voor de situatie van
de huurders in deze tijd is er.
Om enigszins het leed te verzach
ten – en nee, die huurverhoging
gaat gewoon door – heeft Wonen
Limburg zakjes zaad aan de huur
ders verstrekt. ‘Wie zaait, zal oog
sten’, zo luidt het spreekwoord.

Maar of je hiermee de mensen
gunstiger stemt, is hoogst twijfel
achtig.

Hielke Hertsig,
Burgerraadslid

Stop de huurverhoging

De huren gaan 1 juli weer omhoog, terwijl de helft van de huurders vorig jaar al moeite had om
de huur te betalen. Huurders betalen nog steeds voor de vorige crisis en van velen lopen
de inkomsten terug.
Daarom knokt de SP samen met
tienduizenden huurders tegen de
huurverhoging. Zo’n 20.000 men
sen sloten zich al bij de beweging
‘0% = Genoeg’ aan. Vanuit Horst
aan de Maas tekenden zo’n tach
tig mensen de petitie waarmee ze
lieten blijken het niet eens te zijn
met de verhoging.

Luisteren naar elkaar gaat ook
over het horen van signalen die
niet worden uitgesproken maar
die gebeuren. Dat een plek als
’t Laefhoês in America het finan
cieel moeilijk heeft, zegt meer
dan dat corona overal op verschil
lende manieren slachtoffers maakt.
Dat een plek waar zoveel goede
dingen gebeuren moeite heeft om
rond te komen, zegt mij dat we
eens kritisch moeten nadenken
over hoe we als samenleving voor

In de Eerste Kamer zijn voorstel
len aangenomen om de huren
te bevriezen, maar minister
Ollongren weigert die uit te voe
ren. Daarom is het volgens de SP
zaak om de druk op de minister
nu zo groot mogelijk te maken.
Dan gaat ze misschien overstag.
Daartoe wordt op vrijdag 26 juni

een digitale demonstratie geor
ganiseerd tegen het beleid van de
minister.
Tevens wordt er een oproep
gedaan aan de woningcorporaties
en verhuurders om de huren niet
te verhogen. De maximumver
hoging die door het ministerie is
vastgesteld, ligt tussen 5.1 procent

Wilma Kurvers

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Weer een bijeenkomst
organiseren?

Bij Metalwire roest je niet vast

Financieel administratief
medewerker (28-32 uur)
Bij Metalwire in Horst zoeken wij een financieel administratief
medewerker die net als wij vooruit wil. Vastroesten is er niet bij:
daar is onze organisatie en werkomgeving te dynamisch voor.

Verandering start met
heldere communicatie!

Lever jij een solide bijdrage aan onze financiële administratie?
Kijk voor meer informatie op www.banenrijklimburg.nl en zoek op
vacaturenummer 201.

Langzaam gaan we terug naar ‘normaal’. De cijfers zijn

Heb je interesse? Mail dan naar p.mueters@metalwire.com

hoopvol, waardoor er weer meer mensen samen mogen
komen bij bijeenkomsten. Dit gaat voorlopig wel met strikte
voorwaarden, waardoor effectieve communicatie met
klanten en deelnemers een must is.
Wil je daar met ons eens over van gedachten wisselen?
Bel naar 077 396 13 50 of stuur een mailtje naar
info@kempencreeert.nl Wij denken graag met je mee!

Scholieren gevraagd!
#kempencreëert

Wij zoeken voor een moderne potplantenkwekerij in America
gemotiveerde scholieren die van aanpakken houden.
Ben je 14 jaar of ouder en je wilt graag werken
op zaterdag of in je schoolvakantie?
Reageer dan op info@vanrietpotplanten.nl,
of bel met 0651852238 voor meer informatie.
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15-vragen aan

Sjuul Houben Sevenum
de makkelijkere vakken is. Dat maakt
een vak al snel minder saai.

Geloof je in buitenaardse wezens?
Ik geloof wel dat ze bestaan. Ik weet
het natuurlijk niet zeker, maar aan
gezien er steeds meer bewijs komt
denk ik wel dat ze kunnen bestaan.
Hoe ze er uit zullen zien kan ik me
echt niet voorstellen

Ben je altijd te vroeg, te laat of
precies op tijd?
Ik kom eigenlijk altijd te vroeg.
Ik vind het erg onbeleefd als iemand
te laat komt. Ik ben wel eens drie
kwartier te vroeg geweest. Dat is
misschien wat overdreven.

Wat stond er op de laatste foto die
je hebt gemaakt?
Op de foto stond een mooi landschap
met dieren en een groot voetbal
stadion. Voor het vak CKV moest ik
een kijkdoos van mijn droomwereld
maken. Hiervan moest ik een foto
doorsturen naar mijn docent. Ik vond
het een leuk project.

Hoe heb je je beste vriend(in)
leren kennen?
We zaten op dezelfde kleuterschool
en basisschool. We kennen elkaar
al lang, hebben dezelfde humor en
doen heel veel samen.

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is voetballen.
Ik voetbal al tien jaar bij Sparta ‘18
in Sevenum.

Heb je een bijbaan?
Ja, ik werk in een tuin als tuinman.

Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is als je niet voor
een baas hoef te werken en gewoon
alles lekker zelf kunt bepalen.

Wie is je idool?
Voetballer Virgil van Dijk. Virgil is een
verdediger net als ik. Hij is groot, sterk
en vriendelijk en ik bewonder hem
wanneer hij aan het voetballen is.

Ben je liever twee keer zo slim of
twee keer zo knap en waarom?
Twee keer zo slim, want ja, je kunt
wel mooi zijn maar uiteindelijk moet
je toch rondkomen in je leven en dan
heb je aan intelligentie toch meer
dan aan knap zijn.

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Sjuul Houben
14 jaar
Sevenum
Citaverde College

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind speelde ik het liefst met de
Lego. Ik vond Lego zo cool omdat je
er eigenlijk alles mee kon maken.
Het liefst bouwde ik auto’s. De groot
ste die ik ooit heb gemaakt is een
grote Volkswagenbus, daar ben ik
ook het meest trots op.

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik zou het liefst 25 jaar oud willen
zijn, want dan ben je springlevend
en heb je weinig last van blessu
res. Als ik die leeftijd mocht blij
ven zijn zou ik dan ook heel veel
sporten.

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
Spiderman was ik altijd wel al fan

van, dus in één van die films zou ik
wel willen spelen. Ik vind Spiderman
heel leuk. Ik heb ook geen voorkeur
voor in welke Spiderman-film ik wil
spelen. Ze zijn allemaal tof.

Wat vind je het leukste en wat het
stomste vak op school?
Het leukste vak vind ik Engels het
stomste Duits. Duits is echt niks voor
mij, ik snap er maar weinig van.
Ik denk dat ik Engels vooral leuker
vind omdat voor mij Engels één van

Als ik een topsporter zou zijn zou ik
het heel leuk vinden om voetballer te
zijn. Daar droom ik al van sinds dat ik
voor het eerst die bal aanraakte.

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog heel leuk?
Spongebob, dat kun je gewoon niet
niet leuk vinden. Spongebob is een
groot deel van mijn jeugd en ik kijk
het al sinds dat ik het me kan herin
neren. Wanneer ik niks te doen heb
en het is op de tv kijk ik er graag naar.

Hoi

Column

Muggen
Het is al een aantal weken, zeg
maar maanden, warmer dan
dat het vorige jaren was. Het is
nu zelfs eindelijk weer zomer.
De coronamaatregelen zijn
versoepeld en iedereen gaat
weer lekker het terras op.
Begrijpelijk natuurlijk, dat
hoort er nou eenmaal bij warm
weer, ofwel de zomer.
Maar dat is niet het enige wat
er bij de zomer hoort. Ik hou
natuurlijk enorm van de zomer en
ik zou willen dat het altijd lekker
weer zou zijn. Dan heb ik het over
30 graden, zonder dat viezige
dat Nederland er altijd bij heeft.
Maar dan komen de minpunten.
Slapen? Vrijwel onmogelijk. Zit je
langer dan 10 minuten in de zon?
Gelijk brandwonden. En dan als
iemand die veel om haar uiterlijk
geeft vind ik het verschrikkelijk dat
al die lijntjes komen. Je kunt nu al
zien welke shirts ik de afgelopen
weken aan heb gehad. Maar dat
is echt niet ergste. Het ergste
aan de zomer zijn echt muggen.
Verschrikkelijk die beesten.
Het enige waar ze goed voor zijn
is het openkrabben van je huid.
Een ‘normaal’ persoon heeft er niet
zo veel last van, en al helemaal
niet nu. En dan heb je mij. Blijkbaar
is mijn lichaamsgeur zo sterk
en lekker ruikend als chocolade
voor vrouwen die ongesteld zijn.
Het maakt namelijk niet uit waar
ik slaap, hoeveel kleding ik aan
heb of zelfs hoe beschermd ik er
tegen ben. Ik kan namelijk een
legging en shirt aan hebben en
onder de dekens liggen, terwijl
er alleen ramen open staan met
horren erin en nog word ik iedere
dag wel wakker met meerdere
nieuwe muggenbulten. En niet
een beetje, ik heb wel meerdere
muggenbulten op dezelfde plek.
En de meest vage plekken ook.
Tussen mijn benen, op mijn
vingers, in mijn handpalm en zelfs
op mijn kont. En dan heb ik nu nog
geluk. Normaal groeien de bulten
enorm. En stel je dan voor, vijf
muggenbulten, op dezelfde plek
en ook nog verbrand. Dus enorme
jeuk maar krabben doet nog meer
pijn. Verschrikkelijk die beesten.
Ze mogen van mij allemaal
uitgeroeid worden.

Tekst: Teun van Zon
Jélena
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Aangepast seizoens
afsluiting SV Oxalis
Tennissen met profs
Tennissers Sjeng Schalken en Demi Schuurs waren vrijdag 19 juni te vinden op de velden van HTC in Horst.
In het kader van het project Wij zijn tennis, sloegen zij daar een balletje met leden en niet-leden. Dit is een
initiatief van de KNLTB waarbij professionals en oud-professionals tennisliefhebbers in Nederland aansporen om weer in beweging te komen bij een club in de buurt. / Beeld: HTC Horst

In verband met het coronavirus liep het korfbalseizoen heel anders,
net als andere sportseizoenen. Daarom sloot korfbalvereniging
SV Oxalis het seizoen op een speciale manier af met een
Seizoensafsluiting. Een afvaardiging van het bestuur heeft tijdens de
reguliere trainingstijden van de teams, op het eind van elke training,
de leden, het kader en de vrijwilligers in het zonnetje gezet. Voor elk
team was er een hapje en een drankje. Voor de kampioenen kon er dit
seizoen geen receptie aangeboden worden. De Junioren A1 werden
nogmaals gefeliciteerd en ontvingen een attentie voor het behaalde
veldkampioenschap.

Adver torial

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Meterik
Tel: 077-2300015
077-3526885

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
200 ml

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Pre &
After Sun

Te gebruiken voor en/of na de zon.

Het verhaal van Brigitte, Jo en Els
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Brigitte,
Jo en Els. Door de enorme veranderingen bĳ WAA Groep (Venlo) werd voor hen een nieuwe werkplek gezocht.
WAA zocht daarin de samenwerking met NLW Groep. Brigitte, Jo en Els zĳn op basis van een tĳdelĳke
detachering bĳ NLW aan het werk. Zĳ deden verschillende werknemersvaardigheden op en stroomden door
naar een passende werkplek. Zodra WAA Groep een nieuwe werkplek heeft voor één van deze medewerkers
eindigt de detachering bĳ NLW en beginnen zĳ aan een nieuwe uitdaging. In de afgelopen periode hebben
31 medewerkers de weg naar NLW gevonden en zĳn er inmiddels weer 14 uitgestroomd. Nieuwsgierig?
Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a. winterprei,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

Verse asperges te koop, ook geschild!
Nog een aantal weken! Verhaeg
Asperges Kranestr. 38 Horst. Tel 077 398
65 90. Ma t/m vr: 10-12u en 13-17u.
Za: 9-17u. Zo: op afspraak.

Healing creme - huidverzorgende
creme, ook bij zonnebrand en pigment
vlekken. Info: www.praktijkgerhegger.nl
Ook verkrijgbaar bij natuurwinkels in
Horst en Gennep.

Met Aloe Vera en sterk verdunde
mineralen. Heeft geen UV
beschermingsfactor. Bevat geen
kleurstoﬀen. Werkt ondersteunend
bij zonneallergie.

€ 19

,80

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
or
,75 vo
van € 24
16.00
zaterdag
10.00
- 16.0

Verse frambozen van de teler
(boerderij-automaat). Ook diepvriesfruit,
jam, honing even (aan)bellen.
Malina Fruits, Tongerloseweg 11,
5963NR Hegelsom, 06 16 04 23 57.

Heerlijke verse asperges te koop, ook
geschild! Verhaeg Asperges Kranestraat
38 Horst. Tel. 077 398 65 90. Ma t/m
vr: 10-12u en 13-17u. Za: 9-17u. Zo: op
afspraak.
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Tim van den Bekerom Turkije
Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO spreekt in de serie Uit…
Horst aan de Maas met oud-inwoners van de gemeente die hun dromen hebben gevolgd en buiten onze
gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. Dit keer Tim van den Bekerom (30). Die voor liefde en werk verhuisde naar Izmir in Turkije.

was het punt dat Tim’s leven veran
derde. Turkije kwam in zicht. “Voor
deze opdracht heb ik een periode
in de havenstad Izmir, aan de west
kust van Turkije, doorgebracht.” Daar
kwam hij de liefde van zijn leven
tegen. “In een studentencafé zat daar
mijn toekomstige vrouw. Daarom
ben ik meteen na mijn afstuderen
en via mijn opgebouwde connec
ties in Izmir gaan zoeken naar een
baan.” Het ging snel. “De vlucht was
al geboekt en één dag voor vertrek
kreeg ik een e-mailtje: wanneer ik
langs kon komen. Op maandag ging
ik meteen op gesprek, dinsdag kreeg
ik het aanbod en één week later ben
ik begonnen bij dat bedrijf.”

Scheepvaart
Zo zie je maar, het kan snel gaan.
Tim zorgt voor de toelevering voor de
scheepvaart (vrachtschepen tussen
de 100 en 350 meter) als commer
cieel manager voor een scheeps
leverancier. “Deze 24-uurs sector
houdt mij druk bezig en zo kan het
zijn dat een kapitein mij om mid
dernacht opbelt voor een beleve
ring. Dit is ook een sector waar we
in Nederland sterk in zijn. Zodoende
heb ik nog steeds regelmatig contact
met Nederlandse bedrijven. Verder
komen ook veel van mijn klanten
(rederijen) uit de regio Nederland,
Duitsland en België. Ik werk nu ruim
7 jaar in Turkije en ben inmiddels 3
jaar gelukkig getrouwd.”

Carnaval

Het begon voor Tim allemaal in
Horst, waar hij opgroeide totdat hij
op 23-jarige leeftijd vertrok richting
Izmir in Turkije. Hij groeide op in de
wijk Berkelsbroek met zijn jongere
zus en broer. Nadat hij klaar was op
de Doolgaardschool was het Dendron
College de volgende stap. “Aangezien
ik niet zo van huiswerk hield, kan ik
vooral zeggen dat ik vooral efficiënt
was”, zegt Tim. “Het hoogtepunt van

elke week was naar de keet gaan
op vrijdagavond. 10 kilometer met
z’n allen op de fiets ergens richting
Sevenum, iets wat ervoor zorgde dat
vooral de terugweg nogal een hele
opgave was.”

Verandering
Na een tussenjaartje ICT in Eindhoven
ging Tim studeren in Breda. Hij
volgde op de NTHV (tegenwoor

dig BUAS) de studie Logistiek en
Economie. “In 2011 heb ik stage
gelopen bij een logistiek consultan
cybureau met vooral opdrachten voor
de publieke sector”, zegt Tim. “Eén
van deze opdrachten was tussen de
Nederlandse en Turkse overheid,
waarin werd bekeken hoe we met
onze Nederlandse logistieke kennis
de Turkse havens en achterlandver
bindingen konden verbeteren.” Dat

Tim zegt zelf perfect te zitten in Izmir,
toch denkt hij met regelmaat terug
aan de gemeente Horst aan de Maas.
“Van jongs af aan heb ik gehockeyd
en op Jong Nederland gezeten, dus
dat zijn wel twee dingen waar ik
met plezier aan terugdenk. Iets wat
ik hier helaas niet heb.” Carnaval is
voor Tim één van de hoogtepunten
en dingen die hij erg mist. “De carna
val in de Merthal is echt fantastisch.
Indien mogelijk, is dit iets dat ik toch
wel eens in de paar jaar probeer bij
te wonen. Verder heb ik het altijd
leuk om dit speciale stukje Horster/

‘Thuis’
Tim probeert dan nog regelmatig
een bezoekje te brengen aan Horst
aan de Maas. “Dan vlieg ik vaak op
Düsseldorf, waar ik een auto huur.
Het weekend breng ik dan door bij
mijn familie en ga soms een keertje
het dorp in, of ga ik langs bij de hoc
keyclub. De hier opvolgende werk
dagen ga ik op bezoek bij klanten in
de Benelux en Duitsland en zorg er
dan weer voor dat ik in het weekend
wederom ‘thuis’ ben bij mijn ouders.
Normaal gesproken ben ik zodoende
twee tot vier weekenden per jaar in
Horst.”

Turkse zomer
De 30-jarige oud-Horstenaar vindt
het lastig zeggen of hij ooit terug
keert richting Limburg. “Momenteel
ben ik zeer tevreden met mijn leven
hier in Turkije’, zegt hij. “Ten eerste,
het is bijna altijd lekker weer hier en
naar Nederlandse maatstaven bete
kent dat het voor mijn gevoel circa
zes maanden zomer is. Oftewel in het
weekend kunnen we lekker naar de
zee, een terrasje, of iets dergelijks.
Verder, en iets wat ik zeer belang
rijk vind, is dat mijn vrouw (docente
Engels op Yasar University in Izmir)
en ik beiden een baan hebben waar
we met plezier naar toe gaan en iets
doen waarvoor we beiden gestu
deerd hebben, hetgeen voor haar
wellicht niet (meteen) mogelijk zou
zijn in Nederland.” Toch is er nog
altijd een kans voor Tim om terug te
keren. “Vanwege de opleiding van
onze eventuele kinderen. Of wellicht
zijn er, met mijn in Turkije opge
dane ervaring, in de toekomst in
een bepaalde sector toch bepaalde
kansen voor een uitdagende en leuke
baan. Ik sta altijd open voor nieuwe
kansen. En of deze kans nu in Horst,
Nederland, Denemarken, of welk
land dan ook is, dat zien we dan
wel.”
Tekst: Niels van Rens

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Te koop duurzaam
levensloopbestendig appartement,
centrum Horst,€ 317.500 zie:
www.dekuyperij.nl

Camper huren deze zomer nog?
VOF Boekestijn Horst - Venlo, website
essodewiite.nl of bel 06 43 47 63 39.

Poetshulp gezocht,
voor 1 ochtend per 2 weken in Horst.
Info via WhatsApp 06 38 92 57 27.

Te koop: zoete kersen, zelfpluk
2 euro/kg. Morellen vanaf 20 juni
zelfpluk 1 euro/kg. Stamrozen 10
euro/stuk. struikrozen en klimrozen.
Van Lankveld Tienraijseweg 2, 5864 CJ
Meerlo. Tel. 06 53 13 01 32.

Voor kersen, frambozen, perziken,
rabarber enz. naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Stoffen, cursussen, workshops,
naai- en quiltartikelen. Cassandra
Creatief Kloosterstr. 64a Grubbenvorst
www.cassandracreatiefwebshop.nl

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

Limburgse cultuur aan mijn vrouw en
vrienden uit Turkije te laten zien.”

Zomeropruiming! Div. srt. Hortensia’s
(in 3 l. pot) 3 voor €12.00/10
voor €35,00. Ook heel mooie
grote Hortensia;s (in 4-5 l. pot) en
vlinderstruik. Info zie: www.veldtuinplanten.nl of bel 06 40 32 71
08. Open za. 9.30-16.30 uur. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.

Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen en
afvoeren. Hagen snoeien: of inkorten of
er uit. Werk opgeruimd afleveren.
Regio Horst-Venray info@
HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Gezocht: ervaren poetshulp
voor 2 uurtjes om de 14 dagen.
Tel. 06 43 48 61 86. Na 18.00 uur bellen.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

2506 \ enzo
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Geplukt

Tim Lenssen Lottum
Samen met zijn vrouw Carla heeft Tim zijn droomhuis in Lottum gevonden. Hij legt als vrachtwagenchauffeur vele kilometers af en aan het eind
van de week hanteert hij de motorzaag. Deze week wordt de 38-jarige Tim Lenssen uit Lottum geplukt.

overleden. Hij was een echt natuur
mens en was vaak in de bossen te
vinden. Om hem waardig te geden
ken besloten we een toepasselijk
sculptuur te laten maken: een hout
snijwerk.” Maar de zoektocht naar
het perfecte standbeeld liep, na een
aantal oproepjes op de sociale media,
uit op niets. “We konden niks vinden.
Balen, maar ik dacht, waarom doe
ik het niet gewoon zelf? Ik ben best
handig met de motorzaag. Proberen
kan geen kwaad.” Daarom schreef Tim
zich in voor een minicursus houtzagen
in Apeldoorn. “Daar kreeg ik één dag
les van een professional”, vervolgt hij.
“Ik merkte dat het mij wel lag en uit
eindelijk is het tot deze nieuwe hobby
gegroeid.”

Paarden

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Achter het stuur
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Tim Lenssen voldoet aan de eisen
van het stereotype Lottummer: houdt
ervan muziekbandjes te kijken, heeft
vroeger rozen geoculeerd en is niet op
zijn mondje gevallen. “Ik houd ervan
om niet te moeilijk doen”, zegt Tim.
“Gewoon lekker z’n gang laten gaan
en geniet van het leven, daar draait
het bij mij om.”

Tim groeide op in Lottum met zijn
jongere zusje Moniek. “Pap en mam
hadden een rozenbedrijf. Als sinds
jongs af aan werkte ik veel op de
‘plak’. In de zomer oculeerde ik vooral
rozen. Heerlijk was dat: verstand op
nul en gaan. Ik houd wel van aanpak
ken.” In zijn vrije dagen bezocht Tim
graag concerten. “Dit deed ik vooral
in de zomer tijdens de verschillende
zomerconcerten.” Tim behaalde zijn
diploma aan het Citaverde College in
Hegelsom, wat destijds nog het AOC
heette. Daarna ging hij verder in de

tuinbouw en boomteelt. “Ik vind het
fantastisch om buiten te zijn. Ik heb
altijd wat met de tuinbouw gehad.”
Maar dat werd uiteindelijk niet zijn
toekomstige baan. “Nee, ik volgde
mijn vader op. Hij heeft na het rozen
bedrijf altijd vrachtwagen gereden.
Het is er eigenlijk langzaam in geslo
pen en na een tijdje zat ook ik achter
het stuur.” Momenteel werkt Tim al
een tijdje, na zeven jaar bij Kurstjens
in Grubbenvorst, bij Van Leendert
Transport in Broekhuizenvorst.
“Vier dagen klim ik de vrachtwagen
op voor mijn ritjes bij Van Leendert.”

Minicursus
Want op vrijdag, de vijfde dag, richt
Tim zijn interesses op een ander
gebied. “Ik doe aan sculptuurzagen.”
Een niet veel voorkomende hobby.
“Nee, dat hoor je niet vaak inderdaad.
Het is eigenlijk per toeval op mijn
pad gekomen”, vertelt de Lottummer.
“Mijn schoonvader is in 2016 helaas

Opleidingen tot sculptuurzager
bestaan niet, zegt Tim. “Nee, door
kleine workshops en zelf aan te pak
ken krijg je het letterlijk en figuurlijk
in de vingers. Al doende leert men.”
Na een aantal kleine projectjes kreeg
Tim’s ‘bedrijfje’, Tim’s Carving, meer
bekendheid. “Nu ben ik elke vrijdag
de hele dag bezig met het zagen van
kunstwerken. Paarden, uilen, gezich
ten, het maakt mij niet uit of ik maak
het. Ik ben overal wel voor gevraagd.
Onlangs heb ik nog een wild zwijn
voor een jager gemaakt, dat was echt
heel leuk om te doen.” De vrijdag is
gereserveerd voor zijn motorzaag, in
het weekend heeft Tim alle aandacht
voor zijn vrouw Carla en twee kinde
ren Amber (6) en Emma (8). “Ik houd
ervan om met mijn dochters en vrouw
op stap te gaan. De twee kleinsten rij
den allebei recreatief paard. Daar houd
ik zelf ook van.” Want al op jonge leef
tijd reed Tim paarden. “Ik heb vroe
ger op redelijk hoog niveau gereden.
Het is mooi om deze hobby terug te
zien bij je eigen kinderen. Zelf hebben
we ook een paard en een pony ach
ter in onze wei staan. Het was altijd
de droom van Carla en mij om ergens
rustig in Lottum te wonen met een
mooie tuin en een paard en pony; dat
is gelukt.”
Carla heeft Tim leren kennen op de
middelbare school. “Wij waren klas
genoten op het AOC in Hegelsom.
Zij woonde in America en ik in Lottum.
Dat was wel ideaal als ik dan bij
Carla bleef slapen, want dat was een
stuk minder ver fietsen dan Lottum”,
zegt Tim lachend. “Uiteindelijk is
het zo gegroeid en zijn we in 2010
getrouwd.” Naast het paardrijden en
het maken van houtsculpturen, zet
Tim zich in voor de buurtvereniging en
stapt hij graag op de motor. “Helaas is
het daar de laatste tijd minder van
gekomen. Je krijgt kinderen en dan
vervagen die hobby’s iets naar de
achtergrond. Dat betekent niet dat ik
het niet meer ga oppakken. Als ik wat
meer tijd heb stap ik snel weer op de
motor. Nu maar eens kijken of ik Tim’s
Carving wat kan uitbreiden, want
uiteindelijk is dat mijn echte droom
baan.”

Tekst en beeld: Niels van Rens
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Waterpomp
voor De Wouter
Op het schoolplein van kindcentrum
De Wouter in America is sinds kort een waterpomp te vinden. Deze is geschonken door
Rotary Horst aan de Maas. Deze club heeft
veel aandacht voor het thema water. De pomp
is onderdeel van de totale vernieuwing van
het schoolplein. Een tijdje terug voerde het
kindcentrum de actie van Grijs naar Groen.
Als onderdeel van dit project is samen met een
groepje kinderen een voedselbos aangelegd op
het speelplein, waar allerlei eetbare groenten,
fruit en kruiden groeien. De waterpomp is een
welkome aanvulling om de planten water te
geven, als het kindcentrum, maar zorgt ook
voor veel speelplezier. Onlangs is ook het
hemelwater afgekoppeld van het riool.
“Duurzaamheid, vergroening én speelplezier
staan bij De Wouter hoog in het vaandel.”

Peelroute van Meijel naar Sevenum
Fresh Park Venlo
Venrayseweg 102G
Industrienummer 3852
5928 RH Venlo
Tel.: 077 820 02 23

HAGENS
Verpakkingen

Wegh van Meijl op Seven
gereed
De nieuwe Peelroute Wegh van Meijl op Seven (WvMoS) is klaar voor de
openingspresentatie. Onlangs werden de tien basaltzuilen, die de route
markeren, geplaatst.

Hagens Verpakkingen (onderdeel van LC Packaging) is een opzetstation voor golfkarton en massief
karton en we zijn gevestigd op het Fresh Park in Venlo. Wij zijn een jong bedrijf, maar hebben jaren
ervaring in de verpakkingsindustrie.
Momenteel hebben we de volgende vacatures open staan:

Account Support Representative
(fulltime, 40 uur per week)

Profiel
De rol van Account Support Associate is
van fundamenteel belang voor het leveren
van toegewijde service aan onze klanten.
Je ondersteunt de accountmanager(s) op zowel
commercieel als administratief gebied en zorgt
voor een positieve klantervaring. Met jouw
proactieve en servicegerichte aanpak lever je
een belangrijke bijdrage aan de loyaliteit van
klanten op de lange termijn.

Functie-eisen:
· mbo/hbo werk- en denkniveau (logistiek);
· 2-3 jaar ervaring in een klant- en
servicegerichte functie;
· kennis van SAP en/of Dynamics CRM is
een pre;
· goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
· passie voor klantenservice;
· woonachtig in de omgeving van Venlo.

Account Manager
(fulltime, 40 uur per week)

Profiel
Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze
(potentiële) klanten, geeft advies waar nodig en
weet de klantbehoefte feilloos te vertalen naar
een passende oplossing. Met jouw commerciële
en sociale vaardigheden weet jij een langdurige
en goede klantrelatie op te bouwen en draag je
bij aan het genereren van omzet bij zowel nieuwe
als bestaande klanten. Samen met je collega’s
van de buiten- en binnendienst ben je verantwoordelijk voor ons commerciële succes!
Functie-eisen:
· afgeronde MBO+/HBO opleiding in een
commerciële richting;
· 2-3 jaar ervaring in een commerciële
buitendienstfunctie;
· goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
Duits is een pre;
· affiniteit of ervaring in de verpakkingsbranche
is een pre;
· woonachtig in de regio Zuidoost Nederland.

Wat bieden wij:
Hagens Verpakkingen is een hard groeiend
bedrijf met een Hollandse ondernemersmentaliteit. Onze kernwaarden ‘betrokken,
betrouwbaar en loyaal’ gelden niet alleen voor
onze klanten en productiepartners, maar zeker
ook voor onze medewerkers: we gaan voor een
lange termijnrelatie. Afhankelijk van leeftijd en
ervaring wordt een competitief salaris geboden
met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren
Ben je nieuwsgierig geworden?
Ga dan voor meer informatie naar website:
www.hagensverpakkingen.nl. Wanneer je
interesse hebt, dan kun je jouw CV en motivatie
mailen naar hr@lcpackaging.com ter attentie
van HR Manager Corina ‘t Hoen. Zonder een
motivatie wordt de sollicitatie niet in behandeling genomen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature
wordt niet op prijs gesteld.

www.hagensverpakkingen.nl

De route voert door de Peel. Om de
Romeinse mijl (1.478 meter) staan
tien basaltzuilen: de eerste vijf staan
in het gebied van de gemeente Peel
en Maas, de volgende vier staan in
gemeente Horst aan de Maas, waar
bij de laatste twee in de St. Fabianus
en St. Sebastianus kerk van Sevenum
staan. Het eindpunt van de route is
de tiende zuil. Deze staat op de plaats
van binnenkomst in de Sevenumse
kerk. Deze laatste zuil heeft een
komvormige bovenzijde die hier
voor bewust door de kunstenaar is
ingeslepen. Deelnemers die de route
vervolgen kunnen hun hand op die
laatste zuil leggen en de beleving die

onderweg is opgedaan, overdenken.
De kerk en aangrenzende Mariakapel,
naast de hoofdingang, zijn hiervoor
dag en nacht geopend.
De officiële presentatie van de route
is gepland voor zondag 11 oktober op
het terrein van de St. Willibrordusput
in Meijel. Gelijktijdig met de ope
ning van de WvMoS presenteert
initiatiefnemer Huub Kluijtmans zijn
nieuwe boek De Gouden Peelhelm.
Kluijtmans: “De route is te voet, per
fiets of ander vervoersmiddel te vol
gen. Het is een informatieve, edu
catieve en voor wie daar open voor
staat, een spirituele ervaring.”

2506 \ service
Medische zorg

Kindertheater in Grubbenvorst

Apotheek

In Grubbenvorst worden op dinsdag 14 en woensdag 15 juli kleinschalige voorstellingen gehouden voor
kinderen van 5 tot en met 10 jaar. Dit is een initiatief van Sichting Gewoën Grubbevors.

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

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

(alleen na telefonische afspraak)

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

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

Gebiedsteams

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

Tandarts
Spoedgevallendienst

26 t/m 28 juni
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
0478 58 72 73

29 juni t/m 02 juli
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

Religie
Priesternoodnummer

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum
06 55 40 80 23

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
06 19 42 26 21
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Binnenkijken bij...

Column
Nieuwe kleren
“Kijk eens mevrouw, ik heb
nieuwe kleren! Vindt u ze
mooi?”
Ik kijk naar een trotse gedeti
neerde vrouw. Ze staat te stra
len in een grijze spijkerbroek met
een gebloemd shirt en bijpassend
vestje. Ze zegt dat ze er bijna een
jaar voor gespaard heeft. Ik heb
zelden een vrouw zo trots gezien
op haar nieuwe kleren. Ze verdient
15,21 euro per week. Van die 15
euro moet ze haar rookwaar, tele
foonkaart en eventueel boodschap
pen betalen. Maar ook voor het
tv-signaal moet worden betaald.
De vrouw had iedere week onge
veer 3 euro gespaard om deze
nieuwe kleren te kunnen kopen…
Een medewerker van de afdeling
heeft het setje kleren samen met
haar in een papieren catalogus
uitgezocht en besteld via internet.
Bestellen via de computer mag
de vrouw niet zelf doen. De vrou
wen mogen namelijk niet zomaar
gebruikmaken van internet. Dus
kunnen de vrouwen die in detentie
verblijven niet zelf bestellen bij de
webwinkels.
De vrouw vertelde dat ze de afge
lopen drie jaar dat ze in detentie
verblijft geen nieuwe kleren meer
heeft gekocht. Ze kleedde zich met
tweedehands kleren en schoe
nen. Die kleding wisselde ze ieder
seizoen om in de tweedehands
winkel Kleer en Meer in PI Ter
Peel. Deze winkel is speciaal voor
vrouwen zoals zij. Een winkel voor
vrouwen die geen andere moge
lijkheid hebben om aan kleren en
spullen te komen oftewel te laten
‘invoeren’ zoals dat in detentie
wordt genoemd. Vrouwen die geen
bezoek en geen financiële hulp
van familie of kennissen krijgen en
geen eigen geld hebben.
Er zijn veel vrouwen in Ter Peel die
in de steek zijn gelaten door hun
omgeving. Ze hebben na hun delict
het contact verloren of het contact
bewust verbroken met het vroe
gere sociale netwerk. Dit betekent
dan ook automatisch: geen bezoek,
geen invoer en dus ook geen kle
ren of extra geld. Ze staan er letter
lijk en figuurlijk alleen voor.
Deze nieuwe kleren betekenen
voor deze vrouw dus zó veel meer
dan alleen maar mooi zijn. Deze
kleren staan voor trots, voor eigen
waarde en voor doorzettingsver
mogen!
Carla Wijnhoven
Penitentiaire Inrichting Ter Peel

De zomervoorstelling ‘Vakantie(t)huis’
vindt plaats op locatie D’n Haspel van
voetbalclub GFC’33, in samenwerking
met GFC’33 en Grubbenvorst Verenigt.
Door deze samenwerking is de toe
gang gratis, maar vooraf reserveren is
verplicht via de website van Gewoën
Grubbevors.
De voorstelling draait om juf Cori(o)na
en hulphond Maurice, personages
bedacht door theatermakers Miriam
en Carla Wijnen. “Tijdens de lockdown

gingen we grappige vlogjes maken
over juf Corina en haar hond Maurice.
Om kinderen een hapje lucht te geven
bij alle zorgelijke berichtgeving.”
De live-voorstelling is een logisch
vervolg op de vlogjes. “We spelen nu,
naast onze reguliere show, een zomer
toer voor kinderen op verschillende
locaties in de regio. We beginnen
dus in Grubbenvorst, maar het is de
bedoeling om dit op meerdere plaat
sen in de regio te doen. Miriam speelt,

Carla schrijft mee. Kindertheater past
goed bij ons. We worden allebei erg
blij van Maurice.”
“‘We zijn blij dat we in deze tijd weer
een activiteit kunnen aanbieden”, zegt
John Jenniskens, voorzitter van de
stichting. “Dat is waar we voor staan
als stichting. We houden vanzelfspre
kend rekening met de coronamaatre
gelen. We werken met kleine groepjes
van maximaal twintig kinderen en ons
aan de RIVM-protocollen.”

Stekkerdoësconcerte
Zanger Joep van Wegberg uit Horst geeft in de zomermaanden vier keer zogenoemde ‘Stekkerdoësconcerte’.
Inwoners van Horst aan de Maas kunnen de zanger uitnodigen voor een concert in hun voortuin.
Via een oproep op Facebook nodigt
Van Wegberg mensen die in de regio
077 wonen uit hem via mail een ori
gineel bericht te sturen. De concerten

worden gegeven op de zaterdagen
18 en 25 juli en 1 en 8 augustus.
De optredens vinden plaats in de voor
tuin en beginnen om 19.30 uur.

Neem voor meer informatie contact op
via info@joepvanwegberg.nl

Rechtgezet
Bij de Binnenkijken Bij van de editie van donderdag 18 juni is helaas een stuk tekst weggevallen. De column
was van de hand van Marie-José van Hegelsom, docent Profielvak Groen van het Citaverde College.

SALE
1 item 30%
2 items 40%
3 items 50%
zondag 28 juni zijn wij open
van 12.00-17.00 uur.

* alleen geldig op artikelen met een sale label.
* niet geldig i.c.m andere acties.
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Jij maakt ‘m super

In onze keuken
Staat alles in het teken
Van koken met ongeremde passie
én een blusdeken

6.799,-

4.999,-

Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Franchetti Lavazwart Hoogglans

Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Tartini Marmer Avorio

Maak een afspraak voor een veilig en persoonlijk advies

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,3

HORST

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

ROERMOND

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

Elke zondag geopend

