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Gasthoês geopend
Met een handtekening van wethouder Han Geurts en bestuurslid Hans Vloet werd zaterdag 1 mei cultureel centrum ‘t Gasthoês in Horst officieel heropend. Na ruim twee jaar
verbouwen en renoveren kunnen de inwoners van Horst aan de Maas er niet alleen terecht voor voorstellingen, maar ook voor het lenen van een boek of om gewoon een kopje koffie
te drinken.
Even daarvoor vertelde de wethouder dat het voor hem een
spannende en bijzondere dag
was. “We hebben zeker tegenwind gehad”, blikt hij terug,
“letterlijk zelfs toen door een
storm het dak eraf waaide.”
Maar na ruim twee jaar kan het
verbouwde Gasthoês dan eindelijk in gebruik worden genomen.

Het gebouw moet een soort inloopcentrum worden, waar bezoekers
ook terecht kunnen voor een kopje
koffie en het lezen van de krant.
Alle bezoekers en gebruikers komen
via de centrale ingang aan de voorzijde het gebouw binnen.

Lees verder op pagina 07

Zondag ontbijt
Het ontbijtpakket bestaat uit:
• 2 PLUS Roomboter croissants
• 2 PLUS Petit pain (bruin of wit)
• 1 fles à 500 ml PLUS Vers geperst sinaasappelsap
• 1 doosje à 6 stuks PLUS eieren middelgroot

ALLEEN OP
ZONDAG

5.94

2.

Ontbijtpakket

29245

99

Lucassen

Elke zondag geopend van 9.00 tot 18.00 uur

i.v.m. moederdag
zaterdag 8 mei open
van 7.00 tot 17.00 uur

Meer dan 15 kleuren snijrozen
Om u snel te kunnen helpen,
heel graag van te voren bestellen!
rozenautomaat
Hazenkampweg 25
5964 PE Meterik
T (077) 464 20 97
www.vanderhulstrozenkwekerijen.nl
info@vanderhulstrozenkwekerijen.nl
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Biodiversiteit verbeteren betekent minder rupsen

Horst aan de Maas maakt zich op voor bestrijding
van de eikenprocessierups
De bestrijding van de eikenprocessierups gaat volgende week van start
in Horst aan de Maas. De overlast van de eikenprocessierups viel vorig
jaar mee. Na de piekjaren 2018 en 2019 is het aantal overlastmeldingen
flink gedaald. Marc Palmen en Bas van de Lisdonk van de gemeente
Horst aan de Maas leggen uit hoe ze te werk gaan.
Eigenlijk zou de bestrijding van de
eikenprocessierups twee weken
geleden begonnen zijn, maar
het weer gooide roet in het eten.
“Als het te koud weer is heeft
het geen zin om te spuiten, dan
heeft het geen effect”, vertelt
Marc Palmen, senior medewerker
groen bij de gemeente Horst aan
de Maas. “De verwachting is dus
dat we volgende week beginnen.”
De bladeren van de eikenbomen,
die de eikenprocessierups opeet,
worden met het biologische middel
XenTari gespoten. De rupsen eten de
bladeren en daarmee de bacterie die
XenTari overbrengt en gaan daarna
dood. “Het is een heel effectief
middel en als je het aan mij vraagt
ook het beste.”

Routes spuiten
Op de website van de gemeente
Horst aan de Maas is een digitale
kaart te vinden waarop alle plekken te zien zijn waar wordt gespoten
tegen de rups. “Zoals je ziet spuiten
we op veel plekken”, zegt Palmen.

“We spuiten voornamelijk op fietsroutes van schoolkinderen en binnen
de bebouwde kom. Niets is vervelender dan na een wandeling door
het centrum van een dorp bij thuiskomst enorm veel last te hebben van
jeuk.” In de bossen wordt er bijna niet
gespoten. Dat heeft een reden. “Het is
een natuurgebied”, zegt Bas van de
Lisdonk, medewerker groenbeheer
bij de gemeente Horst aan de Maas.
“We laten de natuur haar gang gaan.
Daarnaast is het ook onbegonnen
werk om al deze bomen te behandelen. Als je de natuur ingaat, kun je
ervoor kiezen om een jas aan te doen
of in ieder geval je armen te bedekken. Bomen waarvan het bekend is
dat ze de eikenprocessierups dragen,
wordt wel een lint omheen gespannen
om wandelaars te waarschuwen.”

Meldingen

077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

In 2018 en 2019 kende Nederland een
piek van eikenprocessierupsmeldingen. “We weten ook niet precies waar
al deze meldingen vanaf kwamen”,
zegt Palmen. “Hier in Horst aan de
Maas hebben we al tientallen jaren
last van de beestjes, maar niet heel
veel. Omdat het die twee jaren zo
extreem was en het ook bekend werd
boven de rivieren, kreeg het ineens
landelijke aandacht. Het is niet zo
dat de overlast in Horst aan de Maas
extreem is gestegen.” Vorig jaar daarentegen daalde juist het aantal meldingen. “Vorig jaar viel ons heel erg
mee.” Een melding van een eikenprocessierupsennest kan gedaan worden
via de website van de gemeente of
via de gemeente-app. “Alleen als je
er echt overlast van ondervindt, dan
maak je een melding. Als je toevallig,
tijdens een fietstocht, een nest tegenkomt, is een melding niet nodig.”

Commercieel adviseurs

Initiatief nemen

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

De inwoners uit Horst aan de Maas

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

Oplage 19.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie

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

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

kunnen ook zelf initiatief nemen zodat
er minder overlast is van de jeukende
rupsen. “Het is eigenlijk heel simpel”,
zegt Palmen. “Zorg voor een betere
biodiversiteit. Je hoeft niet altijd alles
te maaien, laat het gras een keer
staan. Helaas kunnen we nesten op
eigen terrein niet weghalen, dan kun
je het beste een particulier bedrijf
bellen.” De klimaatsveranderingen
hebben ook veel invloed op de komst
van de eikenprocessierups, vertelt Van
de Lisdonk. “We hebben momenteel
last van een lage waterstand door de
droogte in Nederland. Hierdoor krijgt
een boom een slechtere
weerstand wat leidt tot ziektes en

bijvoorbeeld vatbaarder is voor de
eikenprocessierups.” Van de Lisdonk
wil één gerucht de wereld uit helpen.
“Je ziet wel eens bomen ingewikkeld
met plastic of iets anders. Dan zouden
de rupsen de boom niet in klimmen.
Dit heeft totaal geen zin. De eitjes van
de rupsen zitten namelijk al boven in
de boom.”

Biodiversiteit
Hoe de toekomst van de bestrijding
van de eikenprocessierups eruit
gaat zien, is nog onduidelijk volgens
de heren. “De rups evolueert zelf
ook, zo zitten ze tegenwoordig ook
op de Amerikaanse eik”, zegt Van

de Lisdonk. “Het hangt allemaal
af van onze biodiversiteit en de
klimaatveranderingen. Dus een
oproepje aan alle mensen uit
Horst aan de Maas: let op de
biodiversiteit.”

Als het koud weer
is, heeft spuiten
geen zin

Tekst: Niels van Rens

Belangenverstrengeling raadslid Yvonne Douven

SP draagt besluit paraplubestemmingsplan voor
aan de Kroon ter vernietiging
De SP-fractie heeft onlangs in de raadsvergadering aangekondigd het besluit van de raad over het paraplubestemmingsplan voor te dragen
aan de Kroon ter vernietiging. Dat doet de fractie omdat zij van mening is dat de fractievoorzitter van de VVD, Yvonne Douven, een persoonlijk belang heeft bij de huisvesting van arbeidsmigranten.
De SP heeft daarom de eerste stap
tot vernietiging gezet door een brief
te schrijven aan burgemeester Ryan
Palmen met het verzoek het besluit
voor te dragen ter vernietiging.
Indien Palmen dat zou weigeren
dan dient de SP-fractie dat verzoek
zelf in bij de Kroon. In haar brief
wijst de SP-fractie er op dat het
een ongeschreven regel is dat als
er sprake is van een ‘persoonlijk

belang’ raadsleden zich terugtrekken
uit de vergadering op het moment
dat er gestemd moet worden en
zich op die manier onthouden
van stemming. Verder wijst de
fractie op de gedragscode voor
leden van het College van B&W en
voor gemeenteraadsleden. In die
gedragscode wordt onder andere
verwezen naar de algemene wet
bestuursrecht. In de gedragscode

van de gemeente Horst aan de
Maas staat expliciet, aldus de
SP-fractie, dat een lid van de
volksvertegenwoordiging niet
deelneemt aan de stemming
over een aangelegenheid die
hem rechtstreeks of middellijk
persoonlijk aangaat. De man van
Douven huisvest arbeidsmigranten
en daarover gaat het
paraplubestemmingsplan. Daarom

zou de burgemeester het besluit ter
vernietiging voor moeten dragen aan
de Kroon volgens de SP.
In haar brief aan de burgemeester
vraagt de SP-fractie of de
burgemeester of de griffier raadslid
Douven voorafgaande aan de
beraadslagingen op enig moment
hebben aangesproken op de (schijn
van) belangenverstrengeling.
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Veel nieuwe culturele initiatieven in coronajaar
De gemeente Horst aan de Maas blikt door middel van de zogenaamde Cultuurmonitor terug op het afgelopen
cultuurjaar. Wethouder Han Geurts is trots op alle initiatieven die ontstaan zijn, ondanks de tegenwerking
van het coronavirus. Ook blijkt uit de Cultuurmonitor dat er veel activiteiten niet door konden gaan.

cultuur samenkomt. En dan heb ik het
nog niet gehad over ‘t nieuwe Horster
Hundje in Horst en de Zaerumse
Aezel op de rotonde in Sevenum.”
Ook op gebied van het ontdekken
en ontwikkelen van cultuur is Horst
aan de Maas vooruit gegaan, zegt
Geurts. “Kinderen sporten veel, dat
is bekend. Maar nu zie je ook dat
veel kinderen bijvoorbeeld muziekles
volgen, via scholen proberen
we dit te promoten. Door corona
krijg je meer het besef dat je de
cultuursector mist en ga je voor
een muziekles of ga je op toneel.
Die sociale contacten zijn zo enorm
belangrijk. Je maakt samen cultuur.”

Gasthoês
‘t Gasthoês is op zaterdag 1 mei
geopend, een hoogtepunt voor Geurts.
“Dat is iets waar je al jaren naar toe
leeft. Ook dit is een mooi voorbeeld
van cultuur. In het pand komen heel
veel verschillende soorten organisaties samen en dat is precies wat
‘t Gasthoês is: een cultureel centrum.
Voor ons is het normaal dat we een
Muzikantine hebben, dat er koren- en
museaoverleggen zijn, maar bij veel
gemeentes is dat niet. Daar mogen we
echt trots op zijn.”
Tekst: Niels van Rens
Beeld: Happy Miel

Scoor bij ons
de mooiste
moederdag
cadeaus!
Archieffoto Funpop Online 2020

Horst aan de Maas heeft, net als veel
andere gemeentes in Nederland, een
zwaar cultuurjaar achter zich. Door het
coronavirus kon het grootste gedeelte
van de culturele evenementen
geen doorgang vinden. Van de
207 culturele organisaties in Horst
aan de Maas kon 51 procent geen
activiteiten organiseren door corona.
83 procent organiseerde minder
activiteiten. Een logisch gevolg van de
coronacrisis, veel activiteiten mochten
ook niet doorgaan. Cultuurwethouder
Han Geurts bekijkt het van een
andere, positieve kant. “Het klopt
inderdaad dat veel culturele

organisaties het moeilijk hebben”,
zegt hij. “Maar de coronacrisis heeft
ook veel mooie nieuwe initiatieven
gebracht. Kijk naar al die online
evenementen, georganiseerd door
sozen, sportverenigingen en andere
clubs. Zo ben ik bijvoorbeeld heel
blij met Funpop Online. Het festival
kon uiteraard niet doorgaan, maar
de organisatie wilde evengoed een
evenement organiseren voor haar
doelgroep.” Geurts noemt ook de
documentaire Wei van filmmaker
Ruud Lenssen. “Deze voorstelling
trok honderden mensen naar de
bioscoopzaal in de buitenlucht.

In deze documentaire wordt gepraat
over dementie en mantelzorgschap.
Zo’n voorstelling is veel beter dan een
informatieavond met een presentatie
over de mantelzorg. Dit raakt mensen,
het komt veel meer binnen.”

Cultuur maken
Ook is Horst aan de Maas een
aantal kunstwerken rijker sinds
het afgelopen jaar. “Het kunstwerk
Le Couple in Grubbenvorst is daar
een mooi voorbeeld van. Het eert
kunstenaar Cees van den Bergh.
Of kijk naar het OLS-kunstwerk in
Sevenum, waar geschiedenis en

Mogelijk nieuw Aanjaagfonds
voor ondernemers
Elf ondernemers uit de gemeente Horst aan de Maas hebben gebruik gemaakt van het Aanjaagfonds en het
beschikbaar geldbedrag is op. Mogelijk komt er een nieuw Aanjaagfonds. Dat blijkt uit vragen die CDA Horst
aan de Maas stelde aan het College van B&W.
De aanvragen hadden een divers
karakter, zegt het college. “Zo is er
medewerking verleend in de transformatie van een leegstaand winkelpand tot kantoorpand en verschillende
transformaties/verbouwingen van
winkels en horecapanden. Tevens zijn
er bijdragen verricht voor het verfraaien van gevels van winkelpanden
in drie winkelcentra”, zegt wethouder
Rudy Tegels in een raadsinformatiebrief namens het college.

Nieuw Aanjaagfonds
Het CDA vroeg of het klopt dat het
beschikbare bedrag al is toegekend
en daardoor verdere aanvragen worden afgewezen. Dat klopt volgens
Tegels. “Er zijn enkele aanvragen in
de wachtrij geplaatst. Niet alle projecten zijn al middels facturen volledig afgerond. Hierdoor kan het zijn
dat aanvragen in de wachtrij alsnog
in aanmerking komen voor beschikbaar budget.” Momenteel staan er

vijf aanvragen in de wachtrij, met
een totaal aangevraagd bedrag van
32.500 euro. Voornemens zijn er wel
een nieuw Aanjaagfonds in te stellen. “We zijn aan het onderzoeken of
een Aanjaagfonds in een vergelijkbare vorm opnieuw wordt ingesteld.
Daarbij gaat het met name om de
financiële haalbaarheid in relatie tot
de kwaliteitsimpuls van de centra”,
zegt Tegels.

Drugsafval gedumpt in Sevenum
Aan de Most in Sevenum werden vrijdag 30 april jerrycans met vermoedelijk drugsafval aangetroffen.
De politie heeft de zaak in onderzoek.
Er werden in totaal 104 blauwe en
witte jerrycans van 20 liter aangetroffen bij een zandweg ter hoogte
van de Most. De politie is op zoek

naar mensen die hier eventueel
meer van weten of getuige van zijn
geweest. Zij kunnen contact opnemen met de politie via 0900 88 44

onder vermelding van zaaknummer
2021064423 of anoniem via Meld
Misdaad Anoniem 0800 70 00.

Doordeweeks kun je
rustig shoppen tijdens
onze koopavonden!

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
apk-keuringen aan
personen- en bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

elke g
zondean
op

WWW.LEURS.NL

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

www.bekro.nl

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

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Kwaliteit heeft een naam

Dinsdag 27 april, Koningsdag
is onze winkel geopend!
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
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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Verkaveling woonwijk PETC+terrein bijna definitief
De verkaveling van het woningplan op het PETC+-terrein in Hegelsom is bijna definitief. Zo wordt er een
groter aantal vrijstaande en levensloopbestendige woningen opgenomen in het uitbreidingsplan. De verkoop
is naar verwachting in september.

Vanwege corona

Gemeente scheldt huur
accommodaties kwijt
De gemeente Horst aan de Maas scheldt ook in de tweede lockdown
de huren weg voor de maanden dat de gemeentelijke accommodaties vanwege corona gesloten moesten blijven. Commerciële huurders krijgen de helft van de huur gecompenseerd.
Ongeveer zestig verenigingen,
stichtingen en maatschappelijke organisaties huren een vaste
ruimte in een gemeentelijke
accommodatie. Zij hebben daar in
2020 een groot deel van het jaar
geen gebruik van kunnen maken
vanwege corona. Daarom heeft
de gemeente de huren voor die
periode vorig jaar kwijtgescholden. Omdat de coronamaatregelen
nog steeds van kracht zijn, heeft
het college besloten ook in 2021
de huren kwijt te schelden tot het
moment dat de accommodaties
weer (gedeeltelijk) open mogen.

Compensatie

Projectontwikkelaar Hertoghave heeft
in de afgelopen periode onderzoek
gedaan naar de interesse in de verschillende type woningen. Daar is
onder andere uit gebleken dat veel
interesse was in vrijstaande en levensloopbestendige woningen. Ook hebben er gesprekken plaatsgevonden
met omwonenden en andere belanghebbenden. Er wordt ook gekeken
naar de wensen van Dorpsplatform
Hegelsom.
Daarnaast is in de plannen het

recentelijk vastgestelde parkeernota onderdeel van de inrichting en
is Hertoghave bezig met het ontwerpproces van de waterberging en
infiltratieriolen. Daarom duurt het
allemaal wat langer en loopt het project twee maanden vertraging op.
De komende weken wordt het plan
aan de raad en inwoners voorgelegd.
De projectontwikkelaar hoopt dat hij
na de zomervakantie met een vastgesteld bestemmingsplan kan komen.
Daarna volgt de verkoop van de

grond. Naar verwachting gebeurt dat
in september. Ook is het archeologisch
onderzoek in gang gezet. In verband
met de renovatie- en vernieuwbouw
van Zaal Debije in het centrum van
Hegelsom, zal het lesgebouw aan de
rotonde nog een jaar dienst doen als
gemeenschapsvoorziening. Daarmee
kunnen de verenigings- en dorpsactiviteiten zonder al te veel hinder doorgang blijven vinden.

Voor het kwijtschelden van de huur
aan sportverenigingen kunnen
gemeenten compensatie aanvragen
bij de rijksoverheid. De gemeente
Horst aan de Maas maakt daar
gebruik van. Voor andere maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld cultuurverenigingen,
is zo’n landelijke regeling er niet.
De gemeente geeft aan geen
onderscheid te willen maken en de
kwijtschelding van de huren ook
voor hen én voor de exploitanten
en beheerders van gemeenschapshuizen te laten gelden. Wethouder
Han Geurts: “Horst aan de Maas is
een gemeente met actieve dorpen

en wijken. Verenigingen en andere
maatschappelijke organisaties zijn
daarvoor heel belangrijk. Met onze
accommodaties bieden we hen een
plek om te ontmoeten en samen
actief te zijn. Door corona kan daar
helaas al een tijd lang geen gebruik
van worden gemaakt. Bovendien
staan veel vrijwilligersorganisaties
door extra kosten en minder inkomsten voor een financiële uitdaging.
We vinden het belangrijk dat zij niet
‘omvallen’ en na corona hun activiteiten voor de samenleving weer
op kunnen pakken. Met deze regeling dragen we daar een steentje
aan bij.”

Coronaloket
In het digitale coronaloket op de
website van de gemeente staat de
ondersteuning die de gemeente
in coronatijd aan vrijwilligersorganisaties biedt. Voor commerciële huurders volgt de landelijke
richtlijn Vastgoed en Detailhandel
Nederland. Die houdt in dat voor
deze huurders de helft van de huur
wordt kwijtgescholden.

Actieve dorpen
en wijken

Beeld: Hertoghave

077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
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Op zoek naar de juiste man of vrouw?
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Brandbrief 1000-woningenplan

3 van de 4 slaagt!
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Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een ﬁjne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

TE

0
8 61
H OO
9
3
7
P 07

WWW.MENS-EN-RELATIE.NL
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

Voor ons hoofdkantoor in Horst zijn wij
per 1 juni op zoek naar een

Administratieve
vakantiekracht
Schoolverlater HAVO/VWO/MBO, 28-36 uur

Geïnteresseerd?
Solliciteer dan direct via onze website. Bij vragen neem gerust contact op met Dave Clephas
via telefoonnummer 06-16 01 70 25.
Het is ons doel om de energie die mensen nodig hebben op een duurzame, efficiënte en
comfortabele manier te verzorgen. Wij zijn open, vriendelijk en volledig gefocust op de klant.
Met onze merken en diensten zorgen wij voor energieke ervaringen in alledaagse situaties,
zodat mensen weer vooruit kunnen.

vissersenergygroup.nl

Zorgen over bouwen in
kernen vanuit dorpsraden

De dorpsraden en dorpsplatforms uit de gemeente Horst aan de
Maas hebben aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad een
brandbrief gestuurd over het bouwen in kernen. Ze maken zich
zorgen dat de geplande woningen in het 1000-woningenplan te
veel tijd gaan vergen.
De dorpsraden en -platforms kwamen in een online overleg bijeen
waaruit deze brandbrief is ontstaan. ‘De algemeen gedeelde
mening was dat de begeleiding
vanuit de gemeente Horst aan de
Maas bij de bouwlocatieontwikkelingen, bestemmingsplannen,
bouwrijp maken en andere voorkomende ‘hindernissen’ (te) lang
duurt en vaak (te)veel tijd vergt’,
schrijven de dorpsraden in de brief.
Eind september 2020 schreef de
dorpsraad van Hegelsom daar al
een brandbrief over.
De aanleiding van deze brief was
het vaststellen van het Masterplan
Wonen tijdens de raadsvergadering van dinsdag 20 april. ‘Zorg
voor een adequate planbegeleiding vanuit de gemeente voor alle
plannen die in het kader van dit
Masterplan ontwikkeld zullen worden en zorg ervoor dat daar voldoende capaciteit voor beschikbaar

komt. Alleen dan kan een dergelijk
Masterplan tot een succes worden,
zo zijn wij van mening’, aldus de
dorpsraden.

Taskforce-groep
De dorpsraden stellen voor om
een zogenaamde taskforce-groep
te formeren. ‘Een taskforce-groep
waarin gemeente en vertegenwoordigers namens het dorpsradenoverleg zitting hebben.
Deze groep kan dan op gezette
tijden, bijvoorbeeld twee- of driemaandelijks, alle ontwikkelingslocaties doornemen aan de hand
waarvan de diverse acties voor de
locaties kunnen worden vastgelegd
en zo nodig bijgestuurd worden.’
De brief is onder de aandacht van
de fractievoorzitters en het College
van B&W van de gemeente Horst
aan de Maas. Verantwoordelijk
wethouder Rudy Tegels zegt ook de
brief te hebben ontvangen.
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Actie van Horsterse

Suikerfeestboxen voor minderbedeelden
Mees Vriens uit Horst viert dit jaar voor het eerst de ramadan. Het is voor haar een tijd van bezinning, van
stilstaan bij en dankbaar zijn voor wat je hebt. Tegelijkertijd heeft ze er ook een actie aan gekoppeld.
Door geld in te zamelen wil ze suikerfeestboxen samen gaan stellen voor mensen die het minder hebben.

verd. Daarnaast heeft de Versmarkt in
Venray toegezegd producten te doneren. Via Vluchtelingenwerk Horst aan
de Maas kan ik contact leggen met
zeven huishoudens en hen volgende
week woensdag zo’n box overhandigen.”

Het is zoveel
meer dan alleen
vasten

Positief
Het vieren van de ramadan heeft haar
zoveel positiefs gebracht, dat ze zich
voor heeft genomen dit voortaan
elk jaar te doen. Ook wil ze anderen
overtuigen zich bij haar aan te sluiten.
“Het is zoveel meer dan alleen vasten,
het is echt een goede manier om stil
te staan bij wat je hebt.”
Neem voor meer informatie contact op met Mees via
meesvriens@hotmail.com
Tekst en beeld: Marieke Vullings

Wil je starten met een nieuwe uitdaging, zoek jij een afwisselende
baan, werk je graag met een natuurproduct en samenwerkend in
een profesioneel team?
Wij zijn op zoek naar een

Office Manager
(36 uur per week)

Als office manager ben je bij ons de spin in het web,
met verantwoordelijkheden op het organisatorische,
commerciële en administratieve vlak.

De 25-jarige Mees werkt in een zorgwoning voor mensen met een beperking in Venray. Daarnaast volgt ze nog
de combinatieopleiding maatschappelijke zorg en verpleegkunde. Haar
hele leven is ze al geïnteresseerd in
andere culturen, vertelt ze. “Ik vind
het interessant om me te verdiepen in andere culturen en geloven.
Ik ben wel gedoopt, maar verder niet
gelovig. Het is de eerste keer dat ik
de ramadan vier. Ik wilde het een
keer proberen, het leek me mooi om
iets nieuws uit te proberen. In eerste instantie voor een week, gewoon
om te ervaren hoe het is. Het beviel
me echter zo goed, dat ik besloot het
te verlengen.” Hoewel ze wel met
anderen had gesproken die eerder
de ramadan hebben gevierd en hen
om tips had gevraagd, had ze niet
echt een idee wat ze kon verwachten.
“Het niet eten ging me vrij makkelijk
af, maar de hele dag niet mogen drin-

ken, dat vond ik wel lastig. Ik had veel
hoofdpijn en ik merkte dat mijn energieniveau omlaagging. De eerste keer
dat ik na zonsondergang weer mocht
eten, was zo intens. Dan is de hoofdpijn zo vergeten. Ik heb er inmiddels
ook een weg in gevonden. Werken is
ook een goede afleiding. Sowieso ga
ik er altijd vol voor als ik me iets ten
doel heb gesteld. Bovendien geeft
mij dit zoveel voldoening.” Ze vertelt
dat ze bij een gezin thuis werd uitgenodigd om de iftar, de maaltijd die
na zonsondergang wordt gegeten, te
delen. “Dat was een hele mooie en
bijzondere ervaring.”

Volle koelkast
De ramadan vieren is voor Mees ook
een manier om stil te staan bij wat ze
heeft. “Er zijn mensen die niet zomaar
een volle koelkast op kunnen trekken,
zich maar één maaltijd per dag kunnen veroorloven en zelfs geen warm

water hebben. Het is goed om je dat
te beseffen. Je wordt je tijdens zo’n
periode bewust van wat je allemaal
eet en drinkt en dat je daar dankbaar
voor mag zijn. Daarnaast krijg ik ook
heel veel support van mijn familie en
vrienden en daar haal ik veel energie
uit.” In een dagboek houdt ze haar
ervaringen bij en ook welke plannen
ze heeft. Een daarvan was het idee
om een zogenoemde suikerfeestbox
op te gaan zetten. Met het Suikerfeest
wordt traditioneel het einde van de
ramadan gevierd. Er worden onder
andere speciale gerechten bereid en
cadeautjes uitgedeeld. “Het leek mij
mooi om boxen samen te stellen voor
mensen die zich dit niet zo goed kunnen veroorloven. Het wordt een box
met voedingsmiddelen en ook speelgoed voor de kinderen. Op Instagram
heb ik een oproepje geplaatst om
mensen te vragen iets te doneren en
dat heeft een mooi bedrag opgele-

Aangepast budget van 50.000 euro

Nieuw onderzoek MFC Tienray
Het College van B&W van Horst aan de Maas wil 50.000 euro beschikbaar stellen voor een onderzoek naar een
gezamenlijke accommodatie voor Tienray. De kerk in het dorp is daarbij nog steeds in beeld.
Sinds 2013 maakt de werkgroep
Accommodatieplan Tienray zich sterk
voor een gezamenlijke accommodatie waarin alle maatschappelijke
activiteiten kunnen plaatsvinden.
In 2019 presenteerde de werkgroep haar plannen aan het college.
Volgens de gemeente paste het plan
binnen het nieuwe accommodatiebeleid. De werkgroep vroeg om een
voorbereidingskrediet om de plannen verder uit te werken, waarop het
college haar verzocht met een gedetailleerde berekening te komen wat
het zou kosten om een MFC in de
kerk te realiseren. Het bedrag bleek

hoger uit te vallen dan verwacht,
waarop de gemeente liet weten, tot
teleurstelling van de werkgroep, hier
geen financiële ruimte voor te hebben en ook niet te willen reserveren.
Er hebben daarna enkele gesprekken
plaatsgevonden tussen de werkgroep
en de verantwoordelijk wethouder.
Daarbij zijn mogelijkheden besproken
om alsnog tot een gemeenschappelijke accommodatie te komen voor het
dorp Tienray. Het college zegt nut en
noodzaak in te zien om de bestaande
accommodatie te clusteren. Zij stelt de
gemeenteraad voor om 50.000 euro
beschikbaar te stellen om een plan op

te stellen. Daarnaast wil zij maximaal
600.000 euro beschikbaar stellen voor
een gezamenlijke accommodatie.
Een woordvoerder van de gemeente
laat desgevraagd weten dat de kerk
nog steeds in beeld is. “Het is niet
definitief van de baan. Niet het totale
plan, maar kleinschaliger.”

Het is niet
definitief van
de baan

Jouw competenties:
• Kennis van Word, Excel, Outlook en de talen NL, ENG en DU.
• Ambitieus, accuraat, zelfstandig en flexibel.
Wij exporteren tuinplanten naar klanten
in geheel Europa, de tuinplanten worden gekweekt
in potten, in kassen en op speciale velden.
De tuinplantensector biedt vele
toekomstmogelijkheden.
Voor een impressie van ons bedrijf
zie de website of maak een afspraak.

Je kunt schriftelijk reageren per mail.
Stuur je CV en/of diploma’s mee.
www.leendersplants.nl | info@leendersplants.nl
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“Ut is good zoë”

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Ze heeft genoten van vele mooie kleine dingen, van haar kinderen,
kleinkinderen en zeker van haar zeven achterkleinkinderen.
In alle rust is ze overleden in de leeftijd van 85 jaar.
Het is gegaan zoals ze het wilde.

De zon kwam op...
de vogels gingen fluiten...
de bloemen gingen open...
en toen... werd het stil.

Voor altijd in ons hart.

Intens verdrietig moeten wij, na een heel kort ziekbed,
afscheid nemen van mijn lieve vrouw en maatje,
‘ôs mam’ en onze lieve oma

Thea Lenssen-Theunissen

Marlie Dierx - Hesen
in liefde verbonden met

Toon Dierx

Jos Lenssen †

* Hegelsom, 8 juni 1968
Helmie en Wout Willems-Lenssen
Aniek en Bas Twaalfhoven, Noor, Sef
Bas Willems en Lichelle Gijsbers, Tess, Jur

Jovi en Sharon
Jasper
Cheranie en Peter
Lucas
Hayley

José en Paul Rouwet-Lenssen
Nicole en Henk-Jan van den Berg, Tobias, Milla & Quinn
Lisanne Rouwet en Matthijs Roumen
Denis Rouwet en Joyce Van de Pas

Davy
Maylo en Lieve

Yvon Lenssen en Ton Seroo
uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Venlo, 30 april 2021
Schenck van Nydeggenstraat 1a
5975 XV Sevenum

Jan van Swolgenstraat 34, 5866 AV Swolgen

Op 5 mei 2021 nemen wij met ons gezin afscheid van ôs Mam,
Oma én Superoma.

Een hartelijk woord van dank aan allen die Marlie met
liefdevolle zorg omringd hebben.

Op 6 mei hebben wij in besloten kring afscheid van Marlie
genomen in de aula van Crematorium Boschhuizen te Venray.

Lieve Wesley,
Je hebt een hart zo groot, daar was plaats voor iedereen.
Je hebt ons zoveel liefde gegeven en nu moeten we verder zonder jou...
Maar weet we blijven van jou houden zoals jij ook van ons.
In onze harten leef je voort.
We laten je in liefde los en zullen je nooit vergeten.
Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

Met een lach en traan hebben we liefdevol afscheid genomen van

24-uur
bereikbaar

† Boxmeer, 1 mei 2021

Wesley Vervoort
* 24 april 1990

† 29 april 2021

In memoriam
Marlie Hesen

Ons bereikte het vreselijke bericht dat onze
lieve collega Marlie Hesen op de veel te jonge leeftijd
van 52 jaar is overleden na een kort ziekbed.
Woorden zijn niet vindbaar om te beschrijven wat een
leegte Marlie achterlaat binnen ons team.
We wensen Antoine, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe in de tijd die komen gaat.
Vieke, Lilian, Marcel en team LieV kraamzorg Limburg

In eeuwige liefde verbonden met
eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers

Mandy Mulder

begeleiden en ontzorgen

Supertrotse papa van

voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dylan, Joris,
Djayden en Djayson
Familie Vervoort
Familie Mulder
De uitvaart heeft woensdag 5 mei in besloten kring
plaatsgevonden.
Online condoleance register / herinneringen
www.anitaseurenuitvaartzorg.nl

Enige en algemene kennisgeving

Na een geduldig en dapper gedragen ziekte,
is rustig van ons heengegaan, onze broer,
schoonbroer, oom, neef en vriend van velen

Jos Evers

Correspondentieadres: Weisterbeekstraat 37, 5961 DL Horst

lieve echtgenoot van

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

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

Te koop gevraagd landtuinbouwmachines
oa: Ploeg, frees, spitmachine, kieper,
mesttank, weidebloter, weidesleep,
schudder, hark, maaier, tractor enz enz
bel 0610976959”

ZOEK DE SPAANSE ZON OP!!
Fijne acc ad Costa Blanca Mooie
omgeving. 2-4 pers
website: www.casarutten.com
tel. 06 50 21 89 12
Fam, Rutten

HORTENSIA’S: limelight, annabelle,
magical, hovaria enz. Vlinderstruik
e.a. heesters. Vast pl., grassen ,
bodembedekkers e.a. Open do - vrij
na tel. afspraak. Zaterdag van 09.3016.30 uur. Oude Heldenseweg (naast
13 a) Maasbree. Info: www.veldtuinplanten.nl of 06 40 32 71 08

Zelfstandig Optidee Adviseur
Peggy Wismans: www.optidee.nl/
peggy-wismans Tel: 06 48 55 07 30 of
via fb
Gevraagd: hulp in de huishouding
voor 3 uur per week. Dagdeel en tijden
in overleg. Tel:06 53 51 25 54

Angelique Evers - van der Heijden †
Hij overleed in de leeftijd van 65 jaar.
Familie Evers
Venlo, 30 april 2021
Correspondentieadres:
Miek Goemans - Evers
Lottumseweg 15a, 5872 AA Broekhuizen
Wij nemen op zaterdag 8 mei in besloten kring afscheid van Jos.
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Verkeersveiligheid bevorderen

Politie start campagne
landbouwverkeer

De politie in Horst/Peel en Maas is een campagne gestart om de
verkeersveiligheid te bevorderen in haar gebied. Ze kijkt naar de
mogelijkheden om met name de veiligheid van landbouwvoertuigen op de weg te verbeteren. Uiteindelijk kan dat tot een vergroting leiden van de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.
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Vervolg voorpagina

Gasthoês geopend
“We gebruiken allemaal dezelfde
voordeur, er gaat niemand via de achterdeur naar binnen”, aldus Geurts.
De eerste gebruikers hebben hun
plekje al ingericht. Zo opende de
bibliotheek maandag 3 mei officieel
de deuren. De bieb is nu over twee
verdiepingen gehuisvest in de oude
kapel. “Het doet inderdaad denken aan
die boekhandel in Maastricht (in de
Dominicanenkerk, red.)”, beaamt de

wethouder. “Het is Maastricht in het
klein.” En waar het oude Gasthoês
door alle trappetjes en gangen zeventien niveauverschillen kende, is dat nu
teruggebracht naar tien. Ook is er een
lift die nu helemaal tot bovenin het
gebouw komt.
De grote zaal heeft plek voor driehonderd bezoekers. Die kunnen plaatsnemen op de verplaatsbare tribune en
mocht ‘t Gasthoês in de toekomst een

bioscoopfunctie krijgen, dan is daar
met de inrichting ook al rekening mee
gehouden. Die bioscoop blijft voorlopig
nog een wens, de eerste voorstellingen
staan echter wel al op het programma.
Op vrijdag 4 juni treedt cabaretier Peter
Pannekoek op, vrijdag 20 juni staat een
luisterconcert van Jac Poels gepland.
tekst: Marieke Vullings
Beeld: Sten Jetten

1,8 miljoen voor renovatie accommodaties
De gemeente Horst aan de Maas wil 1,8 miljoen euro beschikbaar stellen voor de renovatie van gemeentelijke
accommodaties. Daarmee worden onder meer de kunstgrasvelden van voetbalverenigingen Wittenhorst in
Horst en Sparta ‘18 in Sevenum gerenoveerd.

“Op de openbare weg gaan we
preventief en repressief toezicht
houden op voertuigveiligheid en
rijgedrag. De nadruk zal liggen
op lading, verlichting en meegevoerde werktuigen (scherp en uitstekend)”, vertelt Andrea Longstaff
van de politie, kartrekker van dit
project.
Het landbouwverkeer is in de loop
der jaren steeds groter, sneller en
complexer geworden. Het politieteam Horst/Peel en Maas heeft
een groot uitgestrekt (buiten)
gebied met 26 dorpen. “We zien
daardoor veel landbouwvoer-

tuigen op de openbare wegen
binnen en buiten onze dorpen.
Veel wegen zijn hier qua breedte
niet op berekend. Alle reden om
voorzichtig te zijn.”
Landbouwverkeer is noodzakelijk en onmisbaar. Ongeveer de
helft van alle werkzaamheden
bestaat uit een vorm van transport en daarvoor zal de openbare
weg gebruikt moeten worden.
Maar massa, snelheid en voertuigvorm wijken af, waardoor de
gevolgen van verkeersongevallen
met landbouwvoertuigen groot
kunnen zijn.

Compassie vanuit
nabestaanden, taakstraf voor
dodelijk ongeluk America
De tractorbestuurder die een ongeluk veroorzaakte in America
waarbij een 83-jarige fietser omkwam, krijgt een taakstraf
van 180 uur. De familie van het slachtoffer stuurde een brief
naar de rechtbank om de man lichter te straffen omdat hij zijn
hele leven lang ermee om moet gaan dat hij iemand dood
heeft gereden.
De verdachte kampt met een groot
schuldgevoel jegens de nabestaanden en wordt zichtbaar emotioneel wanneer over de bewuste dag
en de toedracht van het ongeval
wordt gesproken. De rechtbank
geeft akkoord aan de wens van
de familie. De man heeft ook veel
contact met de nabestaanden.
Hij heeft zijn spijt betuigd en het
valt hen allemaal zwaar. De nabestaanden hebben het te doen met
de verdachte. ‘Het begrip en de
compassie die de nabestaanden
tonen in hun brief zal hopelijk voor
henzelf positieve invloed hebben
op de verwerking van hun verlies, maar helpt ook de verdachte
in het verwerken, het een plaats
geven en het ‘dealen’ (zoals de
nabestaanden aangeven) met het
feit dat hij een dodelijk ongeval
heeft veroorzaakt’, zegt de rechtbank. De rechtbank realiseert zich

dat geen enkele straf het verlies
van een echtgenoot, vader of opa
teniet kan doen. Maar de rechtbank
realiseert zich ook dat geen enkele
straf de verdachte meer zal straffen
dan het leven met het feit dat hij
degene is die verantwoordelijk is
voor de dood van een echtgenoot,
vader en opa op 8 november 2019.
Daarom krijgt hij toch een taakstraf
van 180 uur.
Het ongeluk gebeurde op vrijdag 8 november 2019. De man
reed met zijn tractor over de
Laagheideweg in America. Het zicht
vanuit de cabine was niet goed
omdat de maaiarm niet op de
juiste plek bevestigd zat, hij was
kapot. De man zag het slachtoffer over het hoofd en een ongeluk
volgde. De man werd waarschijnlijk
geraakt door de maaiarm. Hij liep
hersen- en schedelletsel op en
overleed in het ziekenhuis.

De gemeenteraad heeft in 2019 het
meerjarig investeringsplan (MIP)
vastgesteld. Hierin zijn de renovatie-investeringen voor de gemeentelijke accommodaties vastgelegd.
Om in 2021 investeringen te kunnen doen, vraagt het College van
B&W de gemeenteraad 1,8 miljoen

euro beschikbaar te stellen. Naast
de renovatie van de kunstgrasvelden van voetbalclubs Wittenhorst en
Sparta ‘18, worden er ook bij enkele
andere accommodaties duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Er is
een aantal buitensportaccommodaties waarvan de staat van onderhoud

matig is. De gemeente geeft aan met
de verenigingen in gesprek te gaan.
De gemeentelijke accommodaties
zijn, op een aantal uitzonderingen na,
technisch op orde. Een uitzondering
is sporthal en zwembad de Berkel.
Hiervoor heeft de gemeenteraad eerder al een renovatiekrediet afgegeven.

Wethouder ontvangt Manifest Energietransitie
De werkgroep Energietransitie Lokaal FNV Limburg Noord overhandigde dinsdag 4 mei het Manifest
Energietransitie en Klimaatverandering aan wethouder Thijs Kuipers van de gemeente Horst aan de Maas.
Lokaal FNV wil dat de energietransitie bereikbaar wordt voor alle burgers. Ook mensen met een kleine
beurs en huurder moeten mee kunnen doen. Met het Manifest hoopt de werkgroep dat er een maatschappelijke energietransitie op gang komt.

VACATURE

BESTRIJDINGSTECHNICUS /
PEST CONTROL OPERATOR

:
r
a
a
n
u
n
il
a
M
.eu
n
b
o
@
e
r
u
t
a
vac
per direct
vestiging in Limburg

Meer informatie: www.obn.eu/vacatures

OBN & VIN
K
SLAAN DE
HANDEN
INEEN
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’t Is mooi geweest...

Els Metten - van Munster
* Nijmegen, 30 januari 1951

echtgenote van

Bert Metten †

We moeten afscheid nemen van òs moe, oma en superoma.
Ze was voor ons een lieve, zorgzame moeder en oma die
veel aandacht had voor ons en voor anderen.
Òs moe is 93 jaar mogen worden.

lieve moeder, schoonmoeder,
trotse oma en bonus-oma van

Truus Fleurkens-Poels

Het is feest
onze allerliefste, zorgzame en
kwieke moeder, oma en omi

Mieke
Cuppen-Bertrams

† Horst, 29 april 2021

Franca en Frank
Mirthe, Benthe, Jens, Elin

is deze week 95 jaar geworden.
Van harte gefeliciteerd!

Rik †, Janneke en Paul
Jeer, Jan, Joris, Joop

Liefs Lou, Mien, Piet,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

echtgenote van

Jan Fleurkens †
Albert en Thea
Bas
Kim

Familie Metten
Familie Van Munster

Leo en Liesbeth
Patty en Erik, Noa
Tessa en Shae

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van mam.
Correspondentieadres:
Venrayseweg 49, 5961 AD Horst

Maria en Hans
Geertje en Floris, Pepijn, Anne
Marieke en Luc, Elvy, Hidde
Fer en Gwen
Piet(er) en Bernadette
Pascal en Sophie , Sepp
Aniek en Mark, Quinn
Robin*
Frans

Ôs bereikte ut droevige neejs dát

Els Metten

Op 10 mei 2021 zijn

Jo en Harrie
Mennen-van Veghel
60 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd!
Kinderen en kleinkinderen.
Griendtsveen.

Afgeloëpe donderdág 29 April is ovverleeje.
Els waor 27 jaor betrokke beej Jeugdcarnaval d’n Dreumel.
In deze tiëd is ze betrokke gewès beej verschillende
commissies. Zoë is Els actief gewès beej de Maondágcommissie, de Jeugdboorebrullef en de leste jaore waas
Els vurál te vinge achter de kassa beej de JPP en in de
Snoephook in de Mèrthal.

29 april 2021
Deken Creemersstraat 31
5961 JN Horst
We hebben dinsdag 4 mei in besloten kring afscheid
genomen van òs moe.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar de dames van het
Groene Kruis en huisarts mw. Deckers voor de goede zorgen.

Weej weense Franca, Frank, Mirthe, Benthe, Jens, Elin
en aoverige femilieleeje hiël veul sterkte mit ‘t verwerke
ván ut verlees ván hun mooder, schonmooder en oma.
Besteur, leeje en vreejwilligers
Stichting Jeugdcarnaval d’n Dreumel

Door pers omst heden stoppen wij
met onze kijktuin.
Hierdoor is er van alles te koop o.a
planten in alle maten en soorten
En losse potten als mede div artikelen
Fam Peeters Helenaveenseweg 3
Grashoek
Zat 8 en Zon 9 mei 11 tot 16 uur
Ook hier gelden de corona regels”
Ze zijn er weer: HEERLIJKE VERSE
ASPERGES, ook geschild! Verhaeg
Asperges Kranestraat 38 Horst. MA
-VR 10-12u en 13-17u. ZA 9-17u. ZO op
afspraak. Tel 0773986590

KWEKRIJ DE LIFRA
VEULEN
DE MOOISTE ZOMERBLOEIERS
TEGEN SCHERPE PRIJZEN!
MEER DAN 250 KLEUREN
EN SOORTEN.
GAZANIA’S, BEGONIA’S,
GERANIUMS, SURFINIA’S,
MILLION BELLS, SUNDAVILLE,
PETUNIA’S, DAHLIA’S

LOBELIA ACTIE
12 STUKS 2,50

GERANIUMS ACTIE

50 jaar getrouwd
Van harte proficiat!
Kinderen en kleinkinderen

Dinsdag 11 mei

Arnold Duffhues
90 jaar!
Pap, opa van harte gefeliciteerd!

* Tienray, 16 juli 1933

† Sevenum, 2 mei 2021

Stien Coenders - Wanten †
pap en opa van
Els en Wiel
Tom en Jori, Riv
Freek en Max

SURFINIA ACTIE
DIVERSE KUIPPLANTEN EN
POTGROND.

Marcel en Kathy
Luca
June

V.A € 1,00

Wiel en Mily
Dirckx - Speijcken

Frans Coenders

Jan en Monique
Pepijn
Tijmen

DEZE WEEK 10 STUKS € 9,00

Op vrijdag 7 mei zijn
Os pap en mam

Muziek was zijn leven
De tuba een onmisbare vrind
De wereld van pap werd steeds kleiner
Fijn, dat je nu bij mam jouw rust vindt.

OPENINGSTIJDEN:

ma t/m vr van 9.00 tot 18.00 uur
za. 9.00 tot 18.00 uur

KWEKERIJ DE LIFRA
LORBAAN 12A, VEULEN

Correspondentieadres: Op de Leues 6, 5926 VH Venlo
Wij hadden graag samen afscheid genomen van pap met
iedereen die zich verbonden voelt. Helaas is dit door de huidige
omstandigheden niet mogelijk en doen we dit in besloten kring.
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Wethouders vragen in brief aandacht voor uitdagingen
rondom arbeidsmigranten
Wethouder Roy Bouten van gemeente Horst aan de Maas en wethouder Paul Sanders van gemeente
Peel en Maas hebben gezamenlijk een brief naar formateur Tjeenk Willink gestuurd. Daarin kaarten zij de
uitdagingen aan op het gebied van gezondheidszorg, taal en integratie, registratie en beeldvorming rondom
arbeidsmigranten. In de brief roepen Sanders en Bouten het nieuw te vormen kabinet op om de regio NoordLimburg te faciliteren en te financieren op dit vlak.
De wethouders geven aan dat arbeidsmigranten een belangrijke bijdrage
leveren aan de welvaart in de regio.
Maar hun komst en verblijf brengen ook uitdagingen met zich mee.
“Inwoners hebben zorgen over de
effecten van de vestiging van arbeidsmigranten op hun vertrouwde omgeving. Er is overwegend een slechte
beeldvorming in Nederland rondom
arbeidsmigranten. Deze beeldvorming
zorgt ervoor dat het vaak moeilijk
is om huisvesting te realiseren voor
arbeidsmigranten. Er is een gezamenlijke communicatie-aanpak nodig
om het belang van arbeidsmigranten
onder de aandacht te brengen.”

Aansluiting
Wethouders Sanders en Bouten vra-

gen het nieuwe kabinet ook om elementen uit de Wet Inburgering open
te stellen en toegankelijk te maken
voor arbeidsmigranten en om op een
creatieve manier de financiering te
organiseren, zoals het inzetten van de
sectorfondsen. “Wij streven naar vitale
en leefbare gemeenschappen, daarom
is het belangrijk dat arbeidsmigranten
deel uitmaken van onze gemeenschap
en verdere kennis opdoen over het
functioneren van onze gedeelde sociale omgeving. We zien nu dat arbeidsmigranten deze aansluiting zich nog
onvoldoende eigen weten te maken.
Dat moet en kan beter. Als deze
nieuwe inwoners geen binding hebben met de sociale omgeving, komt
de kwaliteit van samen leven onder
druk te staan.”

Taal
Die kloof tussen arbeidsmigranten en
autochtonen is ook te wijten aan de
taal, schrijven Sanders en Bouten. “Het
leren van de Nederlandse taal is voor
degenen die zich hier willen vestigen een belangrijk speerpunt. We zien
hierin kansen om analoog aan de
nieuwe Wet Inburgering een aanbod
te ontwikkelen dat arbeidsmigranten
stimuleert om mee te kunnen en te
willen doen. Ook hier roepen we het
kabinet op om elementen uit de Wet
Inburgering, zoals taalwerving, open te
stellen en toegankelijk te maken voor
internationale werknemers.”
Een ander punt dat zij aanhalen,
is de druk op de gezondheidszorg.
Huisartspraktijken geven aan overbelast te raken door de komst van

arbeidsmigranten. Daarnaast merken
zij op dat arbeidsmigranten niet of
niet toereikend verzekerd zijn voor de
gezondheidszorg.

Registratie
Ook het registratiesysteem is volgens
de wethouders niet toereikend om zicht
te krijgen op wie in de regio verblijft.
“Daarvoor is een instrumentarium nodig
dat het mogelijk maakt om zo snel
mogelijk het verblijfadres en tenminste contactgegevens van de arbeidsmigranten te registreren. We roepen het
kabinet op om samen met ons de handschoen op te pakken. We gaan graag in
gesprek om onze ervaringen te delen
en een toelichting te geven.”

We roepen het kabinet
op om samen met ons
de handschoen op te
pakken

Toverland kan drie keer zo groot worden
Attractiepark Toverland in Sevenum wil de komende jaren uitgroeien tot een ‘short term destination resort’. Dat betekent een groei in het aantal
hectare, van 35 tot maximaal 100, én in het aantal bezoekers. “Ambitieus”, beaamt directeur Jean Gelissen jr., “maar we willen aan het verwachtingspatroon voldoen.”

19 mei bestaat het attractiepark twintig jaar. Wat ooit begon met één hal, is
inmiddels uitgegroeid tot een gebied
van 35 hectare met zes werelden. Het
mag dan misschien het jongste attractiepark van Nederland zijn, sinds 2018
hoort Toverland tot de Champions
League van attractieparken, zegt
Gelissen jr. “Daarbij hoort een bepaald
verwachtingspatroon. De branche
innoveert en wij gaan daarin mee.
En dat betekent groei. We willen in de
toekomst uitgroeien naar een ‘short
term destination resort’, dus waar
mensen kunnen recreëren en verblijven.” Het park ontwikkelt daar een
bestemmingsplan verbrede reikwijdte
voor. In het bestemmingsplan worden
de kaders vastgesteld waar binnen
het park de komende twintig jaar kan
groeien. “We weten nog niet welke
stap we op welk moment gaan zetten,

dat hangt onder meer af van het succes van de vorige stap en de behoefte.
Het bestemmingsplan geeft ons wel
de ruimte om te groeien.”

Gesprek
In het verleden presenteerde een ontwikkelaar vaak een dichtgetimmerd
plan aan omwonenden waar maar
weinig inspraak op gegeven kon worden. De vanaf volgend jaar geldende
nieuwe omgevingswet eist dat initiatiefnemers al in een voorstadium in
gesprek gaan met belanghebbenden.
Toverland sorteert daarop voor met
het bestemmingsplan verbrede reikwijdte. Gelissen jr.:“Ons doel is om met
iedereen, van particulieren tot bedrijven en andere belangengroepen, vóór
de planvorming in gesprek te gaan. Zo
kan iedereen zijn wensen en behoeften
uitspreken. Dat wil niet zeggen dat we

overal in tegemoet kunnen komen, we
kunnen niet iedereen honderd procent
tevreden te stellen, door terug te koppelen geven we echter wel onze afwegingen aan. We willen zo transparant
mogelijk zijn en alles op tafel leggen.
Bovendien heeft de gemeente nog
altijd het laatste oordeel.”

Ambitieuze plannen
In de toekomstplannen heeft Toverland
de mogelijkheid om drie keer zo groot
te worden, van 35 naar 100 hectare.
“De gronden waar we op kunnen uitbreiden zijn bijna allemaal in ons bezit
en bestaan voornamelijk uit akkerland.” Of het park daadwerkelijk zo
groot wordt, is overigens nog de vraag.
“Ons doel is te groeien op een passende en organische manier”, zegt
Gelissen jr. Concrete plannen zijn er dan
ook nog niet, beaamt hij. Het wordt

een mix van recreatie en verblijfsrecreatie. “Dat kunnen hotels, bungalows
of een vakantiepark zijn. Dat ligt eraan
wat straks binnen de kaders mogelijk is. We willen inderdaad ook in het
aantal bezoekers groeien, maar op
de precieze aantallen kan ik nog niet
vooruitlopen.” Ambitieuze plannen dus.
“De bezoekers verdienen het. We hebben nog grote stappen te maken en we
hopen dat we op dit tempo door kunnen blijven groeien.”

De bezoekers
verdienen het

Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Attractiepark Toverland

Binnenkijken bij...
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De sleutel
Vandaag was het eindelijk zo ver!
We hebben de sleutel van onze
nieuwe kantoorruimte mogen
ontvangen. Vanaf komende week
werken wij (langzaam aan) op
een nieuwe locatie. Centraal, met
meerdere partijen, een mix van
cultuur, maatschappij en entertainment. De sleutel tot het
ontmoeten van vele talenten in
Horst. Raadt u het al?
Jazeker, ook wij zijn vanaf
heden één van de gebruikers
van ‘t Gasthoês. Vandaag kwamen we al gelijk in contact met
onze ‘nieuwe buren’. Een spontane ontmoeting op de gang en
in hun mooie creatieve ruimte.
Het enthousiasme van Gewoon
Doen spatte er vanaf. Want er
komt eindelijk, na vele verbouwingen, wat reuring in het gebouw.
Iedereen kijkt er naar uit. Onze
andere buur, Weijs en Hooft
Opleidingen, was al bezig met een
training te verzorgen. Zij zijn één
van onze samenwerkingspartners
die zich inzet voor vrijwilligers in
deze gemeente. En dat zorgt bij mij
gelijk voor een glimlach op mijn
gezicht.
Want door de ontvangst van deze
sleutel, zie ik een glimp van de
toekomst. Een gebouw waar veel
gaat gebeuren. Waar men elkaar
ontmoet in de grote ontvangsthal,
in het café en bij het theater,
maar waar ook om de hoek de
bibliotheek ligt. Waar de radio
straks live-uitzendingen maakt,
waar de ballerina’s de sterren
van de hemel dansen en waar
de KBO en andere (vrijwilligers)
organisaties mensen bij elkaar
brengen met maar één doel: elkaar
weer ontmoeten. Onze passie
uitvoeren, maar het ook delen met
anderen. En daar draait het om.
Doe waar je gelukkig van wordt.
En dat blijf ik doen. Niet alleen
voor mijn eigen organisatie, maar
vooral samen met en voor de
inwoners van gemeente Horst aan
de Maas. Wat een sleutel al niet
teweeg brengt.

Doe waar je
gelukkig van
wordt

Mieke Cruijsberg
Synthese
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Samen hebben wij je mogen bijstaan in jouw laatste levensdagen.
Het was fijn om dit voor je te mogen doen.
We zullen je missen!

Theo Gommans
echtgenoot van

Bep Gommans - Arts †
Hij overleed, voorzien van het H. Sacrament der Zieken,
in de leeftijd van 76 jaar.
Lottum, Roel en Melanie
Arnhem, Eric en Jeroen
Familie Gommans
Familie Arts
Venlo, 26 april 2021
Correspondentieadres: Mgr. Schravenlaan 31, 5973 NH Lottum
Graag hadden wij samen met iedereen afscheid willen nemen,
maar gezien de huidige omstandigheden hebben wij dit op
zaterdag 1 mei in besloten kring gedaan.
Pap is dankbaar voor de goede zorgen van Hospice Zenit.
Wij danken u hartelijk voor alle steun en medeleven in
welke vorm dan ook.

Je bent een deel van alles bij je leven.
En alles blijft bestaan wanneer je sterft.
Gerrit Komrij

Cees de Laat
* Tilburg, 29 mei 1945

† Venlo, 29 april 2021

Geboren

Millie

27 april 2021
Dochter en zusje van
Thomas, Joske en Neri
Van Gassel - Truijen
Vijverlaan 60
5961 DJ Horst

echtgenoot van

Marlé de Laat - Sniedt
Horst Marlé
Den Bosch Bas
Oscar, Isabelle, Suzanne-Fleur
Horst Daphne en Roel
Cas, Elle en Jannes
Arnhem Geertje en Mattijs
Nynke, Maartje, Evelien
Den Bosch Masja Bijmans
Correspondentieadres:
Molengatweg 5, 5961 PA Horst

Geboren

Saar

1 mei 2021
Dochter en zusje van
René, Esther en Guus
Koenen
Langstraat 50a
5963 NW Hegelsom

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van Cees.

In Memoriam

Verdrietig maar met grote bewondering hebben wij afscheid
moeten nemen van onze broer

Theo Gommans
Wij wensen Roel en Melanie, Eric en Jeroen
heel veel sterkte met dit grote verlies.
Sybille en Joep, Nel en Theo, Truus en Jan †, Herman
Mia en Henk, Frans en Annie, Hay en Thea
Hil en Geert †, José en Wiel

Cees de Laat
Wij ontvingen het trieste bericht dat op donderdag 29 april
ons steunend lid en oud voorzitter Cees de Laat is overleden.
Cees was voorzitter van Hovoc van 16-04-1987 t/m 08-10-1992.
Hovoc is Cees ontzettend dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid.
“Zo lang we niet vergeten gaat niets verloren.”
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen
en verdere familie heel veel sterkte met dit verlies.
Bestuur en leden Volleybalvereniging Hovoc

interieur
verzorging
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

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

In de rij voor de bibliotheek
Met het omvallen van een rij kinderboeken werd maandag 3 mei de bibliotheek in ‘t Gasthoês in Horst
officieel geopend. Mette en Jelte uit Meterik mochten de boekenrij in beweging zetten, waarna directeurbestuurder Fons Steggink de bibliotheek officieel geopend verklaarde. / Beeld: Marieke Vullings
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Een jaar corona door de ogen van...

Max Linders Sevenum
Corona raakt ons allemaal. Het zijn onzekere tijden voor iedereen en zeker ook voor ondernemers.
Want hoe komen zij uit deze coronacrisis? Deze rubriek kijkt met hen terug op een jaar corona en blikt
vooruit naar een hoopvolle toekomst. Deze keer Max Linders van Anytime Fitness in Sevenum.

doende te bewegen. Tevens ben ik
me er bewust van geworden om
ook van de kleine dingen in het
leven te genieten.

Welk initiatief/actie sprak u
het meest aan?
Mij sprak het meeste aan dat
bedrijven, organisaties en instellingen hun werkzaamheden
zoveel mogelijk online zijn gaan
oppakken. Van een vergadering
via Teams tot een online bingo.
Zo hebben we vanuit Anytime
Fitness Sevenum live-lessen aangeboden aan onze leden. Ik heb
veel mooie online-initiatieven
voorbij zien komen die elk op hun
eigen manier mooi waren.

Hoe ziet u de toekomst?
Als eerste hoop ik natuurlijk dat
de sportscholen snel weer open
mogen en we onze leden mogen
verwelkomen in onze vernieuwde
sportschool. Daarbij hoop ik dat
stap voor stap het normale leven
weer zo snel mogelijk op gang
komt en we het leven terugkrijgen
dat we voor de coronacrisis hadden.

Welke coronamaatregel mag er
wat u betreft in de toekomst
blijven?
De coronamaatregel die wat mij
betreft mag blijven is het hoesten
en niezen in de elleboog. Voor de
coronacrisis deed ik dit altijd netjes in mijn handen zoals ik geleerd
heb van mijn ouders. Ik vind het
vreemd dat we altijd in onze handen moesten hoesten en niezen
om vervolgens overal met onze
handen aan te zitten. Hoesten en
niezen in onze elleboog is wat mij
betreft een prima maatregel die
aangehouden mag blijven.

Kunt u 2020 in één zin
samenvatten?
2020 was voor mij een jaar waarin
ik een nieuwe uitdaging aangegaan ben bij Anytime Fitness
Sevenum, maar anders uitpakte
dan ik verwachtte. Door de coronamaatregelen hebben we in
december onze sportschool moeten sluiten en mogen tot op heden

nog niet open. Maar we hebben
gebruik gemaakt van de sluiting
door de sportschool volledig te
verbouwen.

Wat zou u, als u terugkijkt op
2020, anders doen?
Ik zou nog meer genieten van de
eerste twee maanden van 2020.
Als ik toen geweten had dat die

maanden de laatste ‘normale’
maanden voor een hele lange
periode zouden zijn had ik hier
nog meer willen genieten van die
momenten. Ik heb geleerd van
afgelopen jaar dat je gezondheid
nog belangrijker is dan ik al dacht.
Voor alle mensen, jong en oud,
is het van belang om aandacht
te geven aan je voeding en vol-

Ik vind het vreemd
dat we altijd in onze
handen moesten
hoesten en niezen om
vervolgens overal
met onze handen aan
te zitten

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

Mijn coronaheld

Tom en Pien
De buurjongen die boodschappen doet voor zijn
oudere buurvrouw, het
zangkoor dat een balkonconcert geeft of de klas die
haar zieke juf een hart
onder de riem steekt: coronahelden zijn er in alle
soorten en maten.
“De persoon of eigenlijk personen die ik graag in het
zonnetje wil zetten zijn Tom
Willemssen en Pien Derks.
Dit zijn de eigenaren van Café
Breurs in Sevenum. Tevens is
Pien mijn nichtje. Net voor de
coronacrisis zijn ze eigenaren
geworden van dit café en ze
zijn meteen voor een grote
uitdaging komen te staan.
Ik vind dat zij veel leuke initiatieven hebben genomen om
op afstand toch leuke online
evenementen te organiseren,
waardoor de jongeren in de
omgeving alsnog leuke avonden hebben gehad. Daarnaast
hebben ze slim gebruik
gemaakt van de gedwongen
sluiting door het feestzaaltje
volledig te verbouwen en heel
wat aanpassingen te doen in
en rondom het café om met
een mooie, vernieuwde zaak
te beginnen als ze straks weer
open mogen.”

Ik vind dat zij veel
leuke initiatieven
hebben genomen
om op afstand
toch leuke online
evenementen te
organiseren
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De Wingerd Sevenum, dwalende wethouder kost veel geld en onzekerheid
In 2018 vroeg de exploitant om overleg over contractverlenging. Geen reactie. In 2019 was er overleg over
de verdeling van inkomsten tussen de carnavalsvereniging en De Wingerd. Met eisen van ‘nooit genoeg’ is
het moeilijk afspraken maken.
In de herfst was er kort overleg. Een onderhoudsrapport werd
de stok om de exploitant mee te
slaan. Tien jaar onenigheid over
de verdeling van onderhoud werd
nu gebruikt om het contract op te
zeggen. Ondanks toenemend verenigingsgebruik en lage tarieven.
Exploitant en gebruikers werden door
de wethouder met (zijn) redenen
omkleed gelijktijdig geïnformeerd
over de opzegging. De exploitant

werd zo in een kwaad daglicht gezet.
Niet nodig, onfatsoenlijk en beschadigend. Met in het verleden weinig klachten, werd een bijeenkomst
geregeld, waaruit veel steun voor
de exploitant kwam en natuurlijk
ook enkele kritische opmerkingen.
Opmerkingen waren vooral gericht
op tekortkomingen van het gebouw.
Oplossingen daarvoor moesten van
de gemeente komen. De wethouder zocht meer. Verenigingen kon-

den in beslotenheid met hem praten.
Zijn eigen geheimpjes. Toch veel
klachten? Welnee! Een vereniging
had moeite met afspraken maken.
Voor afspraken zijn twee partijen
nodig. Ben je de enige vereniging, let
dan vooral op jezelf. Verder weinig
zwaarwegende geheime opmerkingen. Zes maanden lang nauwelijks en
dan nog alleen visieloos overleg met
de gemeente. De wethouder sprak
voor zijn beurt door te zeggen dat de

(lage) huurprijzen niet verhoogd zouden worden om daarna veel hogere
huurprijzen te noemen om vervolgens ze weer laag te willen houden
en af te sluiten met opmerkingen
dat ze zeker niet hoger zouden zijn
dan de gemeentelijke huren in Horst,
die veel hoger zijn. Onzekerheid
alom! En in mei een collegebesluit.
Wel verder praten met de exploitant.
Zwabberend, zonder plan. Na moeizame gesprekken waarbij vanuit de
gemeente geen beweging was en
ook geen toekomstvisie, werden de
besprekingen afgebroken. De exploitant wilde door, maar verloor de

moed. Doelloos overleggen kost de
gemeenschap nu handenvol geld,
niet alleen eenmalig. Onrust, werklozen, onfatsoenlijke behandeling, een
dwalende wethouder die op vragen
van inwoners reageert alsof het een
raadsinformatiebrief was. Fout, ontwijkend, misleidend, nog steeds
geen plan. Dat is het enige consistente in deze soap.

geten? Eens was de gemeente Horst
aan de Maas “Ere Polonus”. Het project ‘Het belang van arbeidsmigranten’ stond voor een geslaagde
nationaal en internationaal
geroemde samenwerking tussen
gemeentes, overheid en arbeidsmigranten.
Waar zijn die ervaringen gebleven.
Is er geen continuïteit? Is een nieuw
begin nodig in de organisatie en bij
raadsleden? De politiek gaat door:
op 20 april wordt het Parapuplan
internationale werknemers Horst
aan de Maas 2021 door de raad aangenomen.

De gemeente kan iets doen voor
de oplossing van het meest kwellende probleem voor arbeidsmigranten door werkgeverschap en
huisvesting los te koppelen. De raad
doet dit niet. De urgentie wordt niet
gevoeld. De loskoppeling komt op
de langebaan als een stip aan de
horizon. Tot sint-juttemis? Waar is de
arbeidsmigrant zelf? Om hem ging
het toch.

Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Ingezonden brief

Stip aan de horizon
Goed nieuws, heel goed nieuws voor de inwoners van de gemeente Horst aan de Maas: “College werkt niet
mee aan het initiatief RvR Everstoord”. Het is een belofte uitgesproken door wethouder Thijs Kuipers.
Ik waardeer deze stellingname als positief, belangrijk en voor eenieder controleerbaar.
Minder positief, eigenlijk heel
teleurstellend is het beleid met
betrekking tot de vele nodige
arbeidsmigranten die hier werken
en verblijven.
De themabijeenkomst over arbeidsmigranten, hun integratie en de
verantwoordelijkheid daarvoor op
2 maart 2021 heb ik gehoord en
gezien. Er wordt in die bijeenkomst
geen politiek bedreven. Er wordt
geprobeerd via stellingen grip te

krijgen op wat integratie betekent
en wie verantwoordelijk daarvoor
is. Geprobeerd wordt nog het woord
verantwoordelijkheid te verdonkeremanen door te spreken over de rol
die door diverse partijen gespeeld
moeten worden. Gelukkig wordt dat
spel niet meegespeeld.
Mij interesseert het meest het antwoord op wie de verantwoordelijken
zijn. Het blijkt dan dat de arbeidsmigrant zelf verantwoordelijk is voor

de inrichting van zijn eigen leven,
vervolgens de gemeente, als goede
derde de werkgever en vervolgens
de sociale omgeving, de buurt die
moet openstaan voor de ontvangst
van zijn nieuwe buren. Vreemd
toch dat juist de arbeidsmigrant, de
meest kwetsbare als de eerstverantwoordelijke wordt aangewezen.
“Jij bent naar Nederland gekomen!”
Zijn de raadsleden de nog recente
historie van Prime Champ totaal ver-

Henk Steenbekkers
Gussekuulke Melderslo

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.

Living Sequoia is op zoek
naar 1 ervaren en 1 aankomend
werkplaatstimmerman.
Stuur je motivatie en CV naar
info@livingsequoia.com. Voor meer
info ga naar www.livingsequoia.com

Word jij onze nieuwe

werkplaats
timmerman?
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Energieneutrale gebouwen maken zonneparken
overbodig
Zonnepanelen op daken van woningen komen steeds vaker voor. Door het treffen van extra voorzieningen in de woning of gebouwen kan ook
energiebesparing worden bereikt. In Horst aan de Maas wordt momenteel onderzocht waar zonneparken kunnen komen. Maar zijn die wel
nodig om de energiedoelen in 2030 te halen?
Op landelijk niveau heeft het Rijk door middel van het Klimaatakkoord afspraken gemaakt
met onder andere gemeenten, bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties over het halveren van de uitstoot van CO2. Regionaal is in 2018
de Regionale energievisie Noord-Limburg vastgesteld. In Horst aan de Maas gaf de gemeenteraad in december vorig jaar een akkoord op
de kaders. Hier zijn twee zoekgebieden aangewezen: de Mariapeel en langs de A73/Maaslijn.

Horst aan de Maas kiest voor een combinatie van
wind- en zonne-energie. Dat terwijl het bestaande
nagenoeg elektriciteitsnetwerk vol is en er genoeg
daken van bedrijfspanden leeg liggen, die kunnen
worden benut om zonnepanelen op te leggen. Met
die oplossing hoeven zonneparken niet gerealiseerd
te worden. De beschikbare grond die wordt gebruikt
voor de aanleg van zonneparken is ook keihard
nodig om de andere opgaven zoals woningbouw,
landbouwtransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit

mogelijk te maken. Aan de andere kant heeft het
huidige subsidiebeleid tot gevolg dat zonneparken
financieel aantrekkelijker zijn dan het plaatsen van
zonnepanelen op een dak. Ook zegt de overheid dat
zonne-energie op daken niet genoeg oplevert. De
aanleg van zonnepanelen of windmolens is onvermijdelijk om de energiedoelen van 2030 te halen.
Energieneutrale gebouwen maken zonneparken
overbodig. Wat vindt u?

Omgevingsgesprek heeft geen nut
De gemeenteraad van Horst aan de Maas stelde onlangs de richtlijnen voor het omgevingsgesprek vast.
huisvesten of een nieuwe stal wil bouwen en het
voldoet aan de eisen, dan kan er misschien welk geluisterd worden naar de bezwaren van de buurt, het
plan aanpassen gebeurt dan toch niet. Dat vindt ook
Edwin de Jong. Op Facebook reageert hij: “Vaak liggen zelfs in een vroeg stadium al veel punten vast
en dan heeft het meer weg van: burger op de
hoogte stellen omdat het verplicht is in plaats van
actief betrekken. Wassen neus dus.” Volgens Jacques van Enckevort ligt het voornamelijk aan de

verwachtingen die mensen van een omgevingsgesprek hebben. “Zo lang burgers denken dat een
omgevingsgesprek betekent dat je dan punten kunt
aandragen die overgenomen moeten worden blijft
het tegenvallen.” “Een omgevingsgesprek heeft
zeker toegevoegde waarde maar dan moet het wel
een gesprek zijn met direct betrokkenen”, zegt Elly
Michiels-Fleuren. “Nu gaan veel discussies buiten
dat kader en dus werkt het tegengesteld en maakt
het ook dat er weerstand is tegen het plan.”

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk
Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl
06 38 64 67 61 / INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
merbloeiers
Nu vele zoip
n
en ku plante

Column

Westsingelscheurders
In een column over hard rijden
las ik laatst een puik stukje
tekst: ‘De mensheid kent twee
soorten: mensen die wel eens te
hard rijden en leugenaars.
Een combinatie is trouwens ook
heel goed mogelijk.’

Bespreking poll week 17

Het doel van een omgevingsgesprek is om
omwonenden en andere belanghebbenden in
een vroeg stadium te betrekken bij de plannen.
Zo kan een ondernemer eventuele bezwaren en
vertraging in de uitvoering van de plannen proberen te voorkomen. Het kan onrust wegnemen
en ook kan er ingespeeld worden op gevoelens die er leven. Aan de andere kant kun je je
afvragen of zo’n gesprek wel nut heeft. Als een
ondernemer ergens arbeidsmigranten wil

Nielsflits

Tijdens Heme
open tot 17.0lvaart
0 uur

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

Iedereen rijdt wel eens te hard,
ook ik. Vaak uit haast en soms heb
je het zelf niet eens in de gaten.
Iedereen doet het. Hard rijden.
Als je één van die mensen bent
die zoals ik ‘per ongeluk’ te hard
rijden, kan ik met je praten.
Maar ik heb het idee dat er op
bepaalde wegen in deze gemeente
met opzet te hard en te gevaarlijk
wordt gereden. Ik zit eigenlijk
altijd op de fiets en ben bijna
nooit achter het autostuur te
vinden. Zo fiets ik bijvoorbeeld
bijna dagelijks op één van de
gevaarlijkste fietswegen van Horst:
de Westsingel.
In principe een beste brede weg
waar je geen last van verkeer zou
moeten hebben. Toch raast de
ene na de andere auto rakelings
aan mij voorbij. Ongeveer een
derde van de bestuurders ziet het
fietspad ook als openbare weg.
Dat mag ook, maar niet als ik op
dat moment daar fiets. Het is zelfs
voorgekomen dat ik een keer licht
ben geraakt door een zijspiegel.
Een de bestuurder reed gewoon
door (!). Ik begrijp het gewoon
niet. Houd afstand van mij en
andere fietsers. Een ongeluk zit in
een klein hoekje, maar ditmaal op
een overzichtelijke weg.
Een ander gevaarlijk punt kruist
zich op de Meterikseweg.
Veel mensen bezoeken stoffen- en
hobbywinkel De Greef. Zij parkeren
dan hun auto deels op het fietspad
en deels op weg. Als fietser moet
je dan flink uitwijken en daar
zijn veel automobilisten niet op
gerekend. Ze letten vaak niet
op en dat leidt ook dagelijks tot
gevaarlijke situaties. Parkeer die
auto deels op het voetpad of let
een beetje op de weg.
Zoals ik al zei, zelf ga ik ook wel
eens in de fout. Maar herhaaldelijk
op hetzelfde punt de fout in gaan,
nee, dat gaat te ver. Het zijn ook
vaak dezelfde auto’s. Jammer.
Laat het bij dezen een ‘wake-up
call’ zijn voor iedereen.

Rijd ze,
Niels
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www.horstaandemaas.nl

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

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

Let op: Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf
gesloten ivm Hemelvaartsdag

Op donderdag 13 mei wordt er geen afval opgehaald

Wijziging afvalinzameling
vanwege Hemelvaartsdag
Inwoners die normaal gesproken hun afval op 13 mei zouden aanbieden, kunnen PMD en
restafval op zaterdag 15 mei (vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.
Inwoners die normaal gesproken hun 60 liter

volgende reguliere ophaaldag aan de straat

container met keukenafval op 13 mei zouden

zetten.

aanbieden, kunnen de container op zaterdag
15 mei (vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.

U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken

Voor keukenafval in 10 of 23 liter emmertjes

op uw eigen digitale afvalkalender via

is er geen inhaaldag. U kunt dit op de eerst-

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

1 mei 2021

Het jawoord geven kan nu
ook in ‘t Gasthoês
‘t Gasthoês is vanaf 1 mei een ofﬁciële trouwlocatie. Bruidsparen kunnen in een

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

prachtige, sfeervolle omgeving aan het nieuwe Cultuurplein in Horst hun trouwgelofte

Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide

aﬂeggen. De mogelijkheden zijn er eindeloos, variërend van klein en intiem tot groots

omgevingsvergunningen

en bruisend. Het karakteristieke pand beschikt over diverse ruimtes, waaronder een

In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,

sfeervolle foyer en een prachtige theaterzaal. Meer info vind je op www.gasthoes.nl.
Wethouder Thijs Kuipers vindt het een

▪ Lignum Antiquum in Broekhuizenvorst

aanwinst: “Een bruiloft is een hoogtepunt in

▪ De Turfhoeve in Sevenum

je leven, dat je op een bijzondere plek wilt

▪ Attractiepark Toverland in Sevenum

vieren. Elk bruidspaar heeft daarin zijn eigen

▪ Herberg De Lindehoeve in Grubbenvorst

wensen. Er was al volop keuze in locaties,

▪ Hoeve Rosa in Sevenum

allemaal met hun eigen kenmerken en

▪ Museum De Locht in Melderslo

sfeer. En nu kunnen we daar het prachtige

▪ Kastheelhuys Ter Horst

Gasthoês aan toevoegen. Een inspirerende

▪ ’t Gasthoês in Horst

-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

• Speulhofsbaan 67

• Peeldijk 32

en sprankelende locatie, met veel historie en
verbinding met het culturele en sociale leven

Eigen trouwlocatie voor 1 dag

(realiseren nieuwe glasopstanden,

in Horst.’’

Bruidsparen kunnen ook zelf een andere

verplaatsen warmtebuffer en 2-tal

locatie kiezen, onder bepaalde voorwaarden.

hemelwatersilo's)

Naast de gemeentelijke trouwzaal en de

Zo’n plek wordt dan ofﬁcieel een ‘trouwloca-

• Reindonkerweg 10

raadszaal zijn er nu tien andere ‘vaste’

tie voor één dag’.

(melden van sloop)
• St. Maartensweg 24
(gehele intrekking omgevingsvergunning)
Sevenum
• Jan Tinbergenstraat ong. perceel Z nr 178

(aanleggen waterbassin)

(bouwen van een logistieke brugverbinding

Broekhuizenvorst

trouwlocaties in Horst aan de Maas:
▪ Oude raadshuis in Horst

Meer informatie vind je op

▪ Het Parkhotel in Horst

www.horstaandemaas.nl/trouwlocaties.

tussen 2 distributiecentra)

• Ganzenkampstraat 1

• Maarten de Vriesstraat 3

(vervangende nieuwbouw van een

(plaatsen van bouwborden gedurende de

bedrijfswoning)

bouwperiode)

Griendtsveen

• JanTinbergenstraat ong. perceel Z nr 177

• Ericaweg 5

Digitale themabijeenkomst

(nieuwbouwen van een distributiecentrum

(verbouwen berging naar kapperszaak)

Gemeenteraad wordt
bijgepraat over de
visie veehouderij

met bij behorend kantoor)

Grubbenvorst

• Vinkepas 16 (aanvraag OBM)

• Californischeweg 10b

• Steinhagenstraat 52

(treffen passende regeling, die recht

(plaatsen zonnepanelen op dak en in

doet aan de feitelijk best.situatie en de

veldopstelling)

verdere uitbreiding van Euroveen BV/BVB

• Molenstraat 10 (plaatsen dakkapel)

Substrates BV)

• De Sondert ongenummerd (kavel 26)

• Horsterweg 57b

Op dinsdag 11 mei wordt de gemeenteraad bijgepraat over de visie veehouderij.

(oprichten van een woning)

(exploitatievergunning huisvesting

• Raadhuisstraat 26

arbeidsmigranten 10 personen)

(verleende Drank en horecavergunning,

Digitaal

en mestverwerking.

Lottum

Vanwege de coronamaatregelen is een

In mei 2019 werd de visie veehouderij in

• Zandterweg 5

bijeenkomst in de raadzaal niet mogelijk.

eerste instantie besproken tijdens een aantal

(melding activiteitenbesluit:

De (burger)raadsleden volgen via een

gesprekstafels met betrokken inwoners.

buitenopslagunit voor bestrijdingsmiddelen)

videoverbinding presentaties en wisselen met

De input van deze gesprekstafels is verwerkt

elkaar van gedachten over de verschillende

in de conceptvisie veehouderij die tijdens de

(melding activiteitenbesluit: een

Tienray

onderwerpen. Deze themabijeenkomst is

themabijeenkomst op 11 mei aan de gemeen-

distributiecentrum voor reeds gegaarde en

• Swolgenseweg 23

openbaar. Via horstaandemaas.nl en facebook

teraad voorgelegd wordt.

verpakte vleesproducten)

kan iedereen meekijken.

• Legert 6

• Zandterweg 12

Meerlo
Meekijken

overname bestaande horecazaak)
Swolgen

• Bergsboslaan tussen 2 en 4

(omzetten van een vleesvarkensbedrijf naar
een akkerbouwbedrijf)

(verplaatsen oprit)
• Hoogveld 1
(plaatsen mantelzorgunit)

Visie veehouderij

Wilt u meekijken? Dat kan via

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan

horstaandemaas.nl. en de facebookpagina

Meterik

Horst aan de Maas

Buitengebied in 2017 gaf de raad middels een

van de gemeenteraad (RaadHadM).

• Campagneweg 12

• Vrouwboomweg 9 Horst

motie aan dat een aanscherping van het beleid

De themabijeenkomst start op dinsdag

nodig is op de thema’s intensieve veehouderij

11 mei om 20.00 uur.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

(oprichten schuurwoning)

Vertrokken naar onbekende bestemming

(verbouwen van woonhuis)

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777

VAN HARTE
HARTE!!
Acht nieuw gedecoreerden in onze gemeente sinds Koningsdag! Alle acht Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Op allerlei manieren al feestelijk onder de aandacht gebracht, maar nu ook nog een keer
gefeliciteerd via deze pagina. Én informatie wat er bij komt kijken om (volgend jaar?) iemand anders
zo’n eerbetoon te gunnen. Want sommige aanvragen daarvoor moeten al vóór 1 juli worden gedaan!

De heer Henk Janssen (77)
uit Sevenum

Mevrouw Henny Renkens-van Veen
(61) uit Tienray

De heer Jan Wijnen (83)
uit Hegelsom

De heer Leo Smedts (74)
uit Horst

De heer Leo van de Laak (68)
uit Lottum

De heer Piet Linders (65)
uit Horst

De heer Ton Bukkems (59)
uit Griendtsveen

De heer Ton Mooren (79)
uit Meerlo

Wilt u een
Koninklijke onderscheiding
aanvragen voor iemand?
Kent u iemand die zich
zonder eigenbelang inzet
voor de samenleving?
En wilt u diegene voor een
Koninklijke onderscheiding
voordragen? Neem dan eerst
contact op met de gemeente
in de woonplaats van de
kandidaat.
Daar ontvangt u
informatie over wat
er van u wordt verwacht.

Aanvragen
Als u ons belt (077 477 97 77) of mailt (gemeente@horstaandemaas.nl), sturen we u
een voorstelformulier en nadere informatie over het aanvragen van een Koninklijke
onderscheiding toe. U stuurt het ingevulde
formulier met alle bijbehorende stukken
naar: Vertrouwelijk / Kabinet, Gemeente
Horst aan de Maas, t.a.v. burgemeester
R.F.I. Palmen, Postbus 6005, 5960 AA
Horst.
Procedure
De burgemeester brengt advies uit over
alle voorstellen. Daarna geeft de Commissaris van de Koning een oordeel. Die stuurt
het voorstel naar het Kapittel voor de
Civiele Orden. Dit onafhankelijke college
geeft een zwaarwegend advies aan de

betrokken minister. Wanneer de minister
positief beslist, wordt de onderscheiding
bij Koninklijk besluit verleend. De burgemeester informeert u over de uitkomst van
het voorstel.
De uitreiking
We reiken een Koninklijke onderscheiding
uit tijdens 2 gelegenheden:
• Tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’.
Dit is de dag voor Koningsdag. Het
voorstel hiervoor stuurt u vóór 1 juli in
het jaar ervoor naar ons op.
• Bij een bijzondere gelegenheid. Denk
hierbij aan bijvoorbeeld een afscheid
of een jubileum. Het voorstel hiervoor
stuurt u minimaal 6 maanden ervoor
naar ons op.
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INFORMATIE VAN EN OVER

DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

Stijgende kijkcijfers
uitzending raadsvergadering
Een jaar gelden, op 21 april 2020, vergaderde de gemeenteraad van Horst aan de Maas

Bredere evaluatie van Afslag 10

Hoe gaat de raad om met
burgerinitiatieven?

voor het eerst digitaal. Met uitzondering van een korte periode na de zomervakantie is

De raad besprak op 13 april de evaluatie van het project Afslag 10. Bijna alle fracties

digitaal vergaderen het afgelopen jaar de standaard geworden. Maar een lege tribune

waren van mening dat hier een bredere evaluatie op zijn plaats was. Per slot van reke-

in de raadszaal betekent niet dat onze inwoners de raadsvergaderingen niet volgen.

ning had het project een aanzienlijk maatschappelijk belang met veel inzet van vrijwil-

We zien een ﬂinke stijging van het aantal mensen dat de raadsvergaderingen via inter-

ligers en verenigingen en waren er nogal wat kosten gemaakt.

net volgt.
In het presidium op 19 april spraken

waaronder Afslag 10 en het spreekt voor

In 2019 werd een raadsvergadering gemid-

kpagina van de gemeenteraad uitgezon-

de fractievoorzitters af dat er een

zich dat de initiatiefnemers hierbij betrokken

deld door 92 mensen live bekeken. In 2020

den. Dit betekent nog een keer gemiddeld

onderzoek komt naar het verloop van

worden.

volgden gemiddeld 219 mensen een raads-

300 weergaven (van vaak een deel) van de

burgerinitiatieven. In opdracht van raad

Het is de bedoeling is dat gemeenteraad,

vergadering via het raadsportaal (horstaan-

vergadering.

en college gaat een extern onafhankelijk

college en organisatie leren hoe we in

demaas.nl/raad).

Ondanks die lege tribune in de raadszaal

bureau hiermee aan de slag. Het onderzoek

de toekomst met deze initiatieven van de

Daarnaast worden de raadsvergaderingen

blijven onze inwoners de gemeenteraad dus

richt zich op drie burgerinitiatieven

inwoners om kunnen gaan.

sinds mei 2020 ook live via de faceboo-

ook in coronatijd goed volgen.

Ook juni is een mogelijkheid

In juli weer vergaderen in de
raadzaal?
De eerste verruimingen van de coronamaatregelen worden nu doorgevoerd en dat is
reden voor het presidium om vooruit te blikken op het moment dat de raad weer in de
raadzaal zou kunnen vergaderen. Zoals het er nu uitziet zou dit kunnen gelden voor de
vergaderingen in juli.
We zijn het er met z’n allen over eens dat

gaderkwaliteit aanzienlijk ten goede wanneer

digitaal vergaderen een effectieve oplos-

de raadsleden elkaar in de ogen kunnen

sing is voor raadsvergaderingen tijdens de

kijken tijdens een debat.

coronaperiode. Maar, zoals onlangs in het
presidium nog werd geconcludeerd tijdens

Binnenkort neemt het presidium een besluit

de evaluatie van de vergadering over de

over een eventuele terugkeer naar de

kadernota, in veel gevallen komt het de ver-

raadzaal.

(Burger)raadsleden zijn nu aan zet

Themabijeenkomst 11 mei
veehouderij
De eerstvolgende raadsvergadering na het meireces is op
dinsdag 11 mei. Dan is er een
themabijeenkomst over de visie
veehouderij. Deze bijeenkomst
is een vervolg op de drukbezochte themabijeenkomst van
mei 2019. Tijdens deze vergadering kreeg het publiek volop de
gelegenheid om aan gesprekstafels mee te praten over de visie
veehouderij. Bijgaande foto
geeft een goed beeld hoe het
er aan toe ging in de raadszaal
toen er nog geen coronamaatre-

Veel belangstelling tijdens de gesprekstafels over visie

gelen golden.

veehouderij in 2019.

Burgerpodium

Vier insprekers dienden zich aan tijdens de voorbereidende videovergadering van
De input van deze gesprekstafels is

de behandeling van de deﬁnitieve visie

6 april. Jaqueline de Wit (Arvalis) en Marcel Dings reageerden op het parapluplan

verwerkt in de conceptvisie veehouderij

veehouderij in oktober.

Internationale werknemers. Mathieu Tacken sprak de gemeenteraad toe namens de
werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten over de richtlijnen omgevingsgesprek,

die tijdens de themabijeenkomst op 11
mei aan de gemeenteraad voorgelegd

De digitale themabijeenkomst over de visie

paraplubestemmingsplan en en het budget integratie arbeidsmigranten.

wordt. Tijdens deze themabijeenkomst zijn

veehouderij begint op dinsdag 11 mei om

Ton Hendriks, tenslotte, leverde een inspraakbijdrage namens dorpsraad Meterik

er dit keer geen inspraakmogelijkheden.

20.00 uur en iedereen kan live meekijken via

over bestemmingsplan Rector de Fauwestr. 26 in Meterik.

Die zijn er overigens weer wel tijdens

de website en facebook.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM

0605 \ enzo

17

Geplukt

Irina van Dijk Lottum
Deze echte Lottumse houdt van genieten van het leven. Als het kan is ze in de Oostenrijkse bergen te vinden maar uiteindelijk zeven jaar geleden
met haar gezin. In het dagelijks leven werkt ze het liefst met kinderen. Deze week wordt Irina van Dijk (40) gekocht van mijn ouders. Dat is wel
iets speciaals als je het mij vraagt.
geplukt.
Ik ben een echte Lottumse en hou van
het verenigingsleven hier. Dit huis
heeft mijn opa gebouwd.” Samen met
haar jongere broer en oudere zus vertoefde Irina haar jeugd hier. “Ik heb
het altijd enorm naar mijn zin gehad”,
zegt ze. “In deze straat wemelde het
van de jongeren destijds. Er was dus
altijd wel wat te doen. Slagbal, verstoppertje, buiten in de bossen spelen en als het slecht weer was, was ik
vaak in de kelder te vinden. Daar hadden we een grote ruimte waar we los
konden gaan. Ik was altijd wel iets
leuks aan het doen.”

Brave leerling
De jeugd van Irina kon niet beter volgens haar. Ook de periode op de middelbare school vond ze leuk. “Ik ging
destijds veel uit”, zegt de Lottumse.
“Ik was deel van een vriendengroep met een keet. Daar speelden
dan vaak lokale bandjes. Het was
niet mijn muziek, al die harde herrie, maar gezellig was het zeker.”
Naast Irina’s uitgaansleven, moest ze
ook gewoon naar school. “Ik kon het
goed combineren. Huiswerk maken,
goed leren voor toetsen, ik was best
een brave leerling hoor.” Na de middelbare school vertrok Irina richting
Eindhoven. “Daar begon ik aan een
vierjarige opleiding tot sociaal pedagogisch hulpverlener. Ik wist namelijk
dat ik iets met kinderen wilde doen.”
Toen Irina een advertentie tegenkwam
van een vacature in Grubbenvorst,
veranderde haar leven.

Speciale vriendin

In de tuin van Irina zijn haar man
Dave en de kinderen flink aan
het werk. De tuin wordt gerenoveerd. “Maar ik heb wel even tijd
voor een kopje koffie”, zegt Irina
lachend. “Ik heb een leuke man
en drie prachtige kinderen, wat

wil je nog meer? Ik hou ervan om
met z’n allen dingen te ondernemen.
Zo gaan we elke zondag met het hele
gezin mountainbiken in de bossen.”
De Swolgense Bossen in Swolgen of
het Schuitwater in Broekhuizen zijn
populaire locaties voor de familie van

Irina. “Er is toch niks mooier dan dit
soort dingen met je gezin doen.”

Altijd feest
Irina groeide op in Lottum. “In het
huis waar ik nu woon ben ik geboren. Ik heb er niet altijd gewoond,

Ze kreeg vlak na haar opleiding een
kans om een persoonlijke begeleider
te worden van een meisje dat een
verstandelijke handicap en een vorm
van autisme had. Een droom die uitkwam. “Ik had meteen een klik met
het meisje en de familie”, zegt ze.
“Elke donderdag en zaterdag kwam
ik langs, dan gingen we samen leuke
dingen doen. Dan konden de ouders
van het meisje even iets anders doen
en hadden ze tijd voor elkaar. Het is

zo dankbaar werk.” Overal waar het
meisje heenging, mocht Irina ook
mee. “Zelfs op reis naar Curaçao.
Daar kreeg ze dolfijntherapie. Dat was
zo bijzonder. Deze dieren kunnen op
een of andere manier contact leggen
met het meisje. Ik heb uiteindelijk
zo’n acht tot negen jaar daar gewerkt.
Helaas spreek ik haar niet meer, maar
ze heeft een speciaal plekje in mijn
hart veroverd.”

Kinderdagverblijf
In dezelfde tijd kwam Irina terecht
bij een kinderdagverblijf in Velden.
“Ook dit werk heb ik altijd met plezier
gedaan. Na een tijdje ben ik samen
met een collega en de toenmalige
directeur een kinderdagverblijf opgestart in Venlo.” Onverwachts ging dit
bedrijfje zo goed, dat het maar bleef
groeien. “Op een gegeven moment
was het goed geweest”, zegt Irina.
“Het was te groot geworden en dat trok
mij niet zo. Ik ben terug gegaan naar
Velden en daar werk ik nog steeds.”

Sportief
In haar vrije tijd is Irina graag sportief. “Ik ren ongeveer twee keer in
de week een rondje van zo’n 10 kilometer. Zondags mountainbiken en ik
doe aan korfbal.” Een bezig bijtje dus.
Als haar gezin tijd over heeft, vertrekken ze richting Oostenrijk. “Ons zoontje
had Oostenrijk een keer op tv gezien
en zei: ‘Daar wil ik een keertje heen’.”
Zo gezegd, zo gedaan en het gezin
vertrok naar Oostenrijk. “Daar is onze
liefde voor het land ontstaan. Wat is
het daar prachtig.” Als ze in haar vrije
tijd thuis is, leest ze graag een boek of
doet Irina een drankje met vriendinnen.
“Borrelen is een grote hobby van mij.
Ik leef met de dag. Niks is dan mooier
om bourgondisch te genieten van het
leven.”

Daar is onze liefde voor
het land ontsaan

Tekst: Niels van Rens
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D66+GroenLinks

Samen duurzaam vooruit

Trots, vereerd en blij zo voelde ik mij toen ik vorige week verkozen werd als lijsttrekker voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen. Ik mag ons team aanvoeren in de aanloop van de verkiezingen, verkiezingen
die er echt toe doen. Een spannende opdracht en een mooie uitdaging.
We staan namelijk aan de vooravond
van grote veranderingen in de
wereld, in Europa, in Nederland
en dus ook in Horst aan de Maas.
De wijze waarop wij vanaf de
wederopbouw, na de oorlog, met
moeder Aarde zijn omgegaan heeft
haar uitgeput. We gebruiken teveel

de vraag inmiddels niet meer of
we moeten veranderen maar wat
we gaan veranderen, hoe snel we
dat gaan doen en wat belangrijk
is om rekening mee te houden.
D66+GroenLinks heeft zich de
afgelopen jaren ingezet voor een
omslag in de agrarische sector.

van de natuurlijke bronnen die in
miljoenen jaren zijn opgebouwd
en onze uitstoot is veel te hoog.
We moeten dus veranderen
om duurzaam vooruit te blijven
gaan, uitstellen is geen optie
meer. Gelukkig dringt dit besef
inmiddels bij iedereen door en is

SP Horst aan de Maas

Het bespreekbaar maken van de
werk- en leefomstandigheden van de
internationale werknemers in onze
gemeente. We hebben kaders gesteld
als het gaat om de energietransitie
en het duurzaamheidsprogramma
is vastgesteld. Allemaal thema’s
waar D66+GroenLinks zich voor blijft
inzetten. De komende tijd gaan we
ook de Omgevingswet invoeren,
zorgen dat er echt 1000 woningen
worden gebouwd, wordt het

grootschalig opwekken van duurzame
energie realiteit en moeten we van
handhaving een echt speerpunt
maken. Wij doen dit graag samen
met jou. Dus spreek ons aan of nog
beter sluit je aan.

paraplubestemmingsplan bevat teveel
tekortkomingen. Zo is er bijvoorbeeld niet in geregeld dat buurten
niet langer geconfronteerd worden
met clustering van huisvestingslocaties op plekken waar aan weerszijden
van de gemeentegrens huisvesting
gerealiseerd wordt. Tevens zouden
de aanbevelingen van de commissie
Roemer erin meegenomen moeten
worden. Ook deed de SP voorstellen
voor onder andere maximale duur
van vergunningverlening en daaraan
gekoppelde evaluatie; regie van de

gemeente bij grote huisvestingslocaties; integrale aanpak bij de aanpak
van criminaliteit en uitbuiting. De SP
stelde dan ook voor om het plan nu
nog niet vast te stellen, maar het aan
te houden om ontbrekende zaken nog
te regelen. De verbeteringsvoorstellen
en de oproep van de SP om een rem
te zetten op de toeloop van arbeidsmigranten naar Horst aan de Maas
werden door de meerderheid van de
raad niet ondersteund.

Maarten Voesten

Parapluplan Arbeidsmigranten

Onze gemeente kent een grote toeloop aan arbeidsmigranten. De verwachting is dat binnen tien jaar een kwart van de bevolking bestaat uit
arbeidsmigranten.
Naast werkgevers die hun werknemers op een fatsoenlijke manier willen huisvesten, wordt de gemeente
ook overspoeld met plannen van
professionele huisvesters/uitzendbureaus die daar veel geld mee
willen verdienen. Reden genoeg
om te zorgen dat die huisvesting
beter gereguleerd wordt. En dat kan
via het Paraplubestemmingsplan

Arbeidsmigranten dat onlangs in
de gemeenteraad werd besproken. We leggen uit waarom de SP
tegenstemde. Volgens de SP kan
de huisvesting én de tewerkstelling van arbeidsmigranten eerlijker
en beschaafder. Uitbuiting, dubbele
afhankelijkheid en ook gezondheidsrisico’s bij de arbeidsmigranten zijn aan
de orde van de dag. Het voorgestelde

Sonja van Giersbergen

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.

Hoera, ik ga
mama verrassen!

Kamerhortensia Rood, roze,

Rhododendron

Grote keuze in soorten en kleuren
€ 19,95/st € 16,99

per week
geopend

Terraspot incl. potverhoger

Met diverse hangplantenmixen.
Uit eigen kwekerij! € 28,95 € 22,50

Acties geldig t/m 11-05-2021

blauw of wit. Veel knop!
€ 9,99/st € 7,99

7

dagen

Calibrachoa ‘Carnaval’

Hangpot, diverse kleurmixen.
Uit eigen kwekerij! Nu € 9,95

Phalaenopsis

Orchidee, diverse kleuren.
5 bloemtakken! € 15,99/st € 11,50

Gerbera XL

Grote plant vol knop, diverse kleuren.
Hele zomer bloei € 14,99/st € 11,99

Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · 077-4729015 · www.plantencentrumvelden.nl
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VVD Horst aan de Maas

Gemeente aan de bak, voor zon op dak

De gemeente focust zich op dit moment op het mogelijk maken van
grootschalig zon op land. Initiatiefnemers, die zon op dak willen
realiseren, om een bijdrage te leveren aan verduurzaming van Horst
aan de Maas lopen tegen allerlei problemen aan. Volgt u het nog?
Als duurzaamheid bovenaan staat,
dan zou de insteek moeten zijn
om eerst alle geschikte daken vol
te leggen alvorens goede grond in
te zetten? De beschikbare grond is
namelijk keihard nodig om de andere
opgaven zoals woningbouw, landbouwtransitie, klimaatadaptatie en

CDA Horst aan de Maas
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biodiversiteit mogelijk te maken.
Zuinig ruimtegebruik is dus wel op
zijn plaats.
Individuele eigenaren van daken
krijgen te horen dat ze niet kunnen
leveren op het bestaande elektriciteitsnetwerk. Het huidige (subsidie-)
beleid heeft als gevolg dat zon op

land financieel interessanter is en
makkelijker te realiseren dan zon
op dak. Waarom faciliteren we als
gemeente wel zon op land maar niet
het duurzamere zon op dak?
De VVD vindt dat de gemeente Horst
aan de Maas de problemen waar
deze dakeigenaren tegen aanlopen
actief moet oppakken en met hen
werken aan oplossingen. De eerste
stap die makkelijk kan worden gezet,
is dit in gezamenlijkheid te doen en
niet iedere initiatiefnemer het wiel

opnieuw uit te laten vinden.
Krachten, middelen en energie bundelen om zo efficiënt en effectief
te komen tot maximale realisatie.
Hoe meer zon op dak, hoe minder
zon op land nodig is. Dat is pas duurzaam. En nou Gewoon (gaan) Doen.

tijdens de coronacrisis minder/niet
gaan sporten. Daarnaast voelt 43 procent van de Nederlanders zich fysiek
minder fit, op mentaal vlak geldt dat
voor 41 procent. We vallen in herhaling, maar het kwartje lijkt maar niet
te vallen bij het kabinet en de veiligheidsregio’s. Onderzoek laat zien dat
de Nederlander meer is gaan roken
en dat het overgewicht is toegenomen van 16 naar 18 procent.
Echt, ik begrijp dat we in coronatijd niet alles open kunnen gooien.

Maar áls we ergens de maatregelen
versoepelen, laten we dan vooral
niet vergeten om mensen van jong
tot oud, van dik tot dun, weer de
mogelijkheid te geven te sporten.
Sport is niet het probleem. Het is een
onderdeel van de oplossing.

Jeroen Achten

Hoezo te vroeg?

1 mei Dag van de sport, op deze dag besluit het OMT met het demissionair kabinet dat 11 mei te vroeg is om sportscholen, dierentuinen
enzovoort te openen.
Het is te vroeg, hoezo ‘te vroeg’?
Het is veel te laat. Bedrijven staat
het water niet tot aan de lippen
maar tot de kruin. De helft van de
Nederlanders is minder fit, een
nieuwe gezondheidscrisis dreigt.
De directeur van NOC*NSF doet
namens de gehele sport een oproep
aan het kabinet: Laat zo snel moge-

lijk meer sportmogelijkheden toe.
Sport houdt Nederland fysiek en
mentaal gezond. Open de sport om
een nieuwe gezondheidscrisis te
voorkomen.
Uit onderzoek blijkt dat de coronacrisis zware impact heeft op de sportdeelname in Nederland. De helft
(52 procent) van de Nederlanders is

Patrick Bierens

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.

Voesten lijsttrekker
D66+GroenLinks
Leden van D66+GroenLinks hebben Maarten Voesten gekozen als lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Voesten is op dit moment ook
fractievoorzitter van de partij.

Last van
ernstig
overgewicht?

Gratis voorlichting

11 mei

15.30 - 17.00 uur

29 juni

18.30 - 20.00 uur

Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!
De Nederlandse Obesitas Kliniek
in Venlo organiseert online
informatiebijeenkomsten over de
behandeling van obesitas (ernstig
overgewicht). Tijdens een zoomsessie
krijgt u informatie over het leefstijltraject

“Horst aan de Maas staat aan de vooravond van grote veranderingen door
de energietransitie en de invoering
van de omgevingswet”, aldus Maarten
Voesten. “Dit biedt ons de kans om
het landschap deels opnieuw in te
richten waarbij we echt rekening kun-

nen houden met schone lucht, een
gezonde leefomgeving en het versterken van de natuur. Ik wil de inwoners
en ondernemers van begin tot einde
meenemen bij deze ontwikkelingen.”
De rest van de lijst wordt na de zomer
vastgesteld.

en de operatie. Na aanmelding volgt
een bevestiging met een uitgebreide
instructie. De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor mensen met obesitas, hun naasten
en anderen belangstellenden. We hopen
u binnenkort online te ontmoeten!

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.
Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl
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15-vragen aan

Thijs Fredriksen Sevenum
landschap voor de ramen wakker
worden mij erg mooi lijkt.

Ben je meestal te vroeg te laat of
precies op tijd?
Ik ben meestal ietsje te vroeg om
te voorkomen dat ik te laat kom en
daardoor een slechte of ongeïnteresseerde indruk maak. Als ik te vroeg
kom, komt het over alsof ik leergierig ben en mijn best ga doen voor
iets of iemand.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Mijn stage voor school bij Bakker
Goedhart hier in Sevenum was een
grote beslissing. Het is een erg
gezellige werkomgeving waar ik me
op mijn gemak voel en me gehoord
voel.

Column

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?

Hieperdepiep hoera voor
mij! Ik mag zeggen dat ik
alweer 21 lentes jong ben.
En dan te bedenken dat ik
19 was toen corona in
Nederland kwam en dus al
twee lockdownverjaardagen
heb gevierd. Maar goed,
daar gaan we het vandaag
niet over hebben.

Waarschijnlijk één van de Star Warsfilms omdat het idee van futurisme
en ruimteschepen me wel heel erg
aanstaat. Het heelal een beetje als
hobby ontdekken, weet je wel?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Thijs Fredriksen
16 jaar
Sevenum
Gilde
Technische School

Hoe wil je graag dat anderen
jou zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Ik zou graag willen dat anderen me
zien als sociaal, aardig en gezellig
om mee om te gaan.

Wie kent jou het beste?
Waarschijnlijk kennen mijn ouders me
het beste omdat ik alles met ze deel,
zoals dat ik hier in de HALLO kom te
staan of toen ik mijn stageplek moest
gaan zoeken voor school.

Met welk fictief figuur zou jij je
leven willen ruilen?
Met Daryl Dixon uit ‘The Walking
Dead’ wil ik wel ruilen omdat hij
een echte ‘badass’ is. Hij rijdt op een

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
motor en is heel erg goed met een
kruisboog, wat mij onmogelijk lijkt,
maar hij laat het lijken alsof het niks
is.

Wat is je favoriete game?
Call of Duty Warzone vind ik gaaf
omdat het je alert houdt. Ook omdat
het altijd spannend is en gratis
waardoor vrienden die er niet net zo
fanatiek mee zijn als ik, ook gemotiveerd kunnen worden om het te
spelen. De variatie Modern Warfare
is nog leuker naar mijn mening
omdat je dan snel veel verschillende matches kan spelen en hierdoor makkelijker camo’s, een soort
schilderij op je wapens, kan ontgrendelen.

Hoe zou jij je eigen stijl
omschrijven?

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
HORST RONDOM NIEUWSTRAAT

Ik zou mijn stijl als ‘basic’ omschrijven omdat ik nooit echt iets speciaals aanheb. Meestal is het gewoon
een spijkerbroek met een (T-) shirt
of vest. Het is nooit Levi’s of een
speciaal ander merk.

Als je terug in de tijd zou gaan,
wat zou je jezelf voor advies
meegeven?
Ik zou mezelf zeggen dat ik het allemaal kan en dat alles goed komt.
Ik zou ook zeggen dat ik moet doen
wat ik wil, want uiteindelijk kom ik
er. Uiteindelijk heb ik alles op een
rijtje en weet ik wat ik wil met mijn
leven.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl

Ik zou heel graag op ‘roadtrip’ door
Noord-Europa vanwege de sneeuw
zodat ik kan leren snowboarden en
skiën en vanwege het landschap
zoals de fjorden en bergen daar.
Ook omdat het verblijven in een
auto en iedere dag met een uniek

Hoi

Telekinese. Meestal ben ik te lui om
op te staan en iets te pakken, dus
dan kijk ik er even gefronst naar en
dan heb ik het zo in mijn hand, lekker makkelijk dus.

Dag of nacht?
Sowieso de nacht. Als je dan binnen
zit met alle lichten uit dan kun je
de sterren zien en als je een beetje
op tijd bent dan kun je hier op het
Broek zelfs de zon achter de bomen
onder zien gaan wat een prachtige
rode hemel geeft. Echt geweldig om
te zien.

Optimist, pessimist of realist?
Om heel eerlijk te zijn ligt het aan
de situatie. Heb ik net een toets
gehad dan ben ik best pessimistisch
omdat ik er bijna altijd een slecht
gevoel over heb. Met een voetbalwedstrijd ben ik meer een optimistische realist want ik hoop natuurlijk
dat we gaan winnen, maar hopen is
iets anders dan het ook daadwerkelijk laten gebeuren.

Wat zou je nooit meer overdoen?
Zonder twijfel mijn operatie bij de
kaakchirurg. Het spuiten in je tandvlees et cetera, allemaal erg naar
en dat constante zoemen, verschrikkelijk.

Wat zou je nooit weggooien?
Waarschijnlijk één van mijn knuffels. Er zitten natuurlijk wel een hele
hoop herinneringen aan en je kan er
altijd een paar aan je eigen kinderen
geven en zo zijn ze toch nog dichtbij.

Tekst: Teun van Zon

Mam, het
bier is op!

Wij zitten in het weekend vaak
aan de keukentafel met een
hapje en een drankje. Ik hoor
mama nog zeggen ‘wij zitten nooit zonder’. Afgelopen
week had ze een 21-diner voor
mij georganiseerd. Het liefste
cadeau ooit! Na 15 minuten
geblinddoekt rondrijden kwam
ik thuis aan, niet wetend waar
ik was. Toen ik eenmaal binnen de blinddoek af deed,
zaten er een paar vriendinnen
met een glaasje prosecco, die
mij overigens ook al een paar
weken voorlogen. De volgende
dag op de ‘officiële’ verjaardag
gingen we weer verder waar
de vorige avond gebleven
waren: wijntje, biertje, hapje.
En toen…hou je vast…opeens
was het bier op. Herinner je je
nog wat mama had gezegd?
De meesten dronken wijn,
maar mijn lieve vriend Pieter
houdt natuurlijk meer van een
biertje (of twintig). Toen moest
die arme jongen opeens aan
de wijn. En dit gebeurde al
voor de tweede keer in een
korte tijd. Mam, hoe kan dat
nou? Notabene op mijn verjaardag! Hoe zou jij het vinden als de wijn op is? Nee, dat
gebeurt natuurlijk nooit. Het is
bijna Moederdag, misschien
weet ik wel een passend
cadeautje. En als je dit leest:
komend weekend komen
we weer biertjes drinken.
Dan weet je dat vast. Oh, en
doe maar een extra kratje
want je weet maar nooit.

Lotte Thijssen
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Kinderen De Doolgaard ruimen zwerfafval op in Horst
De wijk rondom basisschool De Doolgaard in Horst ziet er weer een stuk
schoner uit. Dit dankzij de groepen 6-7 van de school. In het kader van het
project KERNgezond gingen ze aan de slag met zwerfafval.
Normaal gesproken bestaat de les
over zwerfafval uit een theoriegedeelte om vervolgens in groepjes in de wijk afval te gaan prikken.
Vanwege de maatregelen rondom
corona was dit niet mogelijk en dus
werd er een andere creatieve oplossing gevonden. Een speeltuintje in de
buurt werd als uitvalsbasis gekozen.
Gescheiden van elkaar beleefden de
klassen de activiteit.
Om de kinderen toch de nodige kennis
over zwerfafval bij te brengen werd
er in kleine groepjes gestart met een
quiztocht door de speeltuin. Op verschillende plaatsen waren vragen over
zwerfafval te vinden die de kinderen
vervolgens zo goed mogelijk probeerden te beantwoorden. Na het samen
nakijken en het bespreken van het
thema zwerfafval stond het tweede
gedeelte op het programma: het zelf

gaan opruimen van zwerfafval.

Opruimactie
In groepjes gingen ze de wijk in
bewapend met een afvalgrijper, een
handschoen en een opvallend hesje,
dat beschikbaar gesteld was door de
gemeente Horst aan de Maas. De kinderen gingen aan de slag met het
verzamelen van sigarettenpeuken,
drankkartons, plastic, glazen flessen
en al het andere wat ze konden vinden wat niet op straat thuis hoorde.
Elk groepje was ongeveer een half uur
op pad. De ‘buit’ aan het eind van de
dag waren vijf vuilniszakken helemaal
vol met ruim 3.500 stukjes zwerfafval.
KERNgezond Fris & Fruitig Horst is een
lokaal initiatief van Sport-Company
en wordt mede ondersteund door de
gemeente Horst aan de Maas en de
Provincie Limburg.

Project Ooijen-Wanssum viert opening met maand
aan activiteiten
Projectbureau Ooijen-Wanssum organiseert in juni diverse activiteiten om stil te staan bij de oplevering van
gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Inwoners uit de regio kunnen deelnemen aan uiteenlopende activiteiten om te zien welke metamorfose het gebied heeft ondergaan en hoe bijzonder het nieuwe natuurgebied is
geworden. Op zaterdag 26 juni is de grootste activiteit en wordt het project definitief afgesloten.

Wanssum is een volledig overzicht
te vinden van alle activiteiten. Bij de
activiteiten wordt rekening gehouden met de geldende coronarichtlijnen. Aanmelden voor de activiteiten
is daarom, in de meeste gevallen, verplicht en kan via www.ooijen-wanssum.nl/beleef

Grand finale
Op zaterdag 26 juni wordt het project
definitief afgesloten tijdens een grand
finale van de Beleef Maaspark OoijenWanssum-maand. ’s Ochtends wordt er
gestart met een sportieve trailrun door
het gebied. ’s Middags kunnen inwoners een fietsroute afleggen waarbij ze
op diverse locaties opgewacht worden
met een optreden of korte voorstelling. ’s Avonds gaat de documentairefilm over de gebiedsontwikkeling van
filmmaker Marijn Poels in première.
Aanmelden voor de première is verplicht en kan ook via de website.
Er wordt, samen met lokale ondernemers en verenigingen, een reeks
aan activiteiten georganiseerd tus-

sen zaterdag 5 en zaterdag 26 juni.
Denk aan een huifkartocht, een vollemaanwandeling, een boottocht,

diverse lezingen, een foto-expositie,
kanotochten, kinderyoga en bustochten. Op de website van Ooijen-

Voorlichtingsbijeenkomsten
babyverzorging door BiblioNu
BiblioNu organiseert twee online voorlichtingsbijeenkomsten over hechting, babyverzorging en vaderschapsverlof. De bijeenkomsten worden gehouden op woensdag 12 mei en donderdag 20 mei.
De voorlichting over hechting,
babyverzorging en vaderschapsverlof wordt gehouden op woensdag 12 mei van 10.30 tot 12.00
uur. Tijdens de voorlichting wordt
ingegaan op het belang van elkaar
leren kennen en daar de tijd voor
nemen in de eerste jaren, de praktische kanten van het verzorgen en
ouderschapsverlof. Donderdag 20
mei van 10.30 tot 12.00 uur wordt

de voorlichting over babyverzorging gehouden. Omdat een
pasgeboren kind helemaal afhankelijk is van de verzorgers bestaat
haar leven in de eerste weken
slechts uit slapen en verzorgd
worden. In de voorlichting wordt
de babyverzorging stap voor stap
doorlopen, heel praktisch, met
een levensechte pop, een badje
en een aankleedkussen. De bij-

eenkomsten worden verzorgd
door Remedica Communicatie &
Educatie. Voor deelnemers van de
voorlichtingen ligt er in de bibliotheek van Horst aan de Maas een
cadeautas met een pak luiers,
borstcompressen, babyhuidverzorgingsproduct en billencrème klaar.
Aanmelden kan via het knopje
‘activiteiten’ op www.biblionu.nl

Herinneringsboek
Naast de activiteiten in juni heeft projectbureau Ooijen-Wanssum ook een

herinneringsboek gemaakt met de
mooiste foto’s aangevuld met persoonlijke verhalen uit de periode voor,
tijdens en na de gebiedsontwikkeling.
Dit boek is inmiddels te bestellen voor
geïnteresseerde bewoners en professionals.
Met gebiedsontwikkeling OoijenWanssum is de regio beschermd tegen
hoogwater van de Maas. Tevens werden tijdens het project andere doelstellingen gerealiseerd. Zo werd
de leefbaarheid in de dorpskernen
vergroot, is er nieuwe infrastructuur
aangelegd, is er ruimte gecreëerd
voor economische ontwikkeling en is
het nieuwe natuurgebied, Maaspark
Ooijen-Wanssum, ontstaan. De werkzaamheden zijn eind 2020 afgerond.
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
was een integraal project van de provincie Limburg, het Ministerie van
Infrastructuur & Waterstaat, gemeente
Venray, gemeente Horst aan de Maas
en Waterschap Limburg. De uitvoering was in handen van Mooder Maas,
een aannemerscombinatie van Dura
Vermeer en Ploegam.

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

VOOR MOEDERDAG
MOOIE HANGPOTTEN
Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Vrijdags gesloten! • Tussen 12.30-13.00 uur gesloten

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst
Tel. 06-54306964

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL
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Peelbergen nieuwe locatie kwalificatie Longines EEF Series
Het toernooi de regio west Longines EEF Series Regional Qualifier (RQ) is
toegewezen aan het Equestrian Centre de Peelbergen. De landenwedstrijd zal plaatsvinden gedurende het CSIO3* in Kronenberg van donderdag 3 tot en met zondag 6 juni, gelijktijdig met de regio zuid kwalificatie
in Athene, Griekenland.
Na de noodgedwongen annuleringen van de twee oorspronkelijke RQ’s
wegens de COVID-19 pandemie, was de
Longines EEF Series op zoek naar een
nieuwe gastlocatie voor de Nations Cup
teamcompetitie in regio west. In samenwerking met Emile Hendrix, één van de
bestuursleden van het Equestrian Centre
de Peelbergen, vond de Longines EEF
Series een nieuwe locatie. “Het is een
mooi compliment voor het team van de
Peelbergen dat zij uitverkoren is om een
evenement van dit kaliber te organiseren”, aldus Emile Hendrix.

Aanwinst
“Ik ben blij dat de Peelbergen dit evenement toegewezen heeft gekregen
en in de toekomst deel zal uitmaken
van de Longines EEF Series”, vervolgt
Hendrix. “Het is een geweldige aanvulling op alle andere tweesterren CSI’s die
dit jaar in Kronenberg worden georganiseerd en de FEI Nations Cup finale voor
de jeugd die in september wordt gehouden. Ik heb er het volste vertrouwen in
dat alle betrokken partijen hun uiterste
best zullen doen om dit Longines EEF
Series-evenement eer aan te doen.”
EEF-president Theo Ploegmakers vult
aan: “Nu Peelbergen gastheer is van de

RQ voor regio west hebben we de oorspronkelijke opzet van de Longines EEF
Series in ere hersteld. We zijn erg blij dat
we deze erkende en gerenommeerde
organisatie hebben gevonden om in
deze uitdagende tijden deze RQ en landenwedstrijd te organiseren.”

Landenwedstrijd
Longines EEF Series Peelbergen fungeert als de RQ in regio west van de
onlangs gelanceerde Longines EEF Series
(voorheen NC-Divisie 2). Regio west
bestaat uit Andorra, België, Nederland,
Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Portugal,
Ierland, Groot-Brittannië en Monaco.
De teams die in de top drie van deze
etappe eindigen, kwalificeren zich voor
de Longines EEF Series Finale op het
CSIO4* Warschau in juli 2021. Naast de
teams uit regio west die strijden voor
een kwalificatie, is de landenwedstrijd van het CSIO3* bij de Peelbergen
open voor genodigde teams uit heel
de wereld, waardoor er in totaal twaalf
teams in de landenwedstrijd aan de
start zullen verschijnen.
Voor meer informatie, kijk dan op
www.euroequestrian.eu
Beeld: Eva van den Adel

KeepersXperience XL
in Sevenum
Op de voetbalvelden van Sparta’18 in Sevenum vindt vrijdag 14
mei de KeepersXperience XL plaats. De hele dag staat in het teken
van keeperstrainingen en andere spellen voor de jeugd.
Er staan vier thema’s deze dag centraal. De keepers worden technisch,
fysiek en mentaal getraind op deze
thema’s. Elk thema wordt afgesloten met een spelvorm. De dag start
om 09.30 uur, rond 16.30 uur worden de certificaten uitgedeeld. Elke
jeugdkeeper is welkom ongeacht
zijn niveau of klasse. Elke deelne-

mer wordt getrakteerd op een trainingsshirt, lunch en op een demo
van een regionale topkeeper.
Aan het einde van de dag ontvangt
iedereen een gadget en certificaat
en worden de prijzen uitgereikt,
waaronder de Keeper van de dagbokaal. Aanmelden kan via challenge-arena.nl

35 jaar vrijwilligster Disco ‘t Trefpunt
Nellie Peeters werd zaterdag 1 mei in het zonnetje gezet. Zij is namelijk 35 jaar vrijwilligster bij
Disco ‘t Trefpunt in Horst. Ondanks dat er geen discoavond mag plaatsvinden, werd zij toch in de
bloemetjes gezet.

Toon Hermanshuis Horst start
met team vrijwilligers
In Horst aan de Maas wordt binnenkort gestart met een Toon
Hermanshuis. De eerste stap is het vormen van een team met
vrijwilligers.
Wie met kanker te maken krijgt,
kan wel wat hulp gebruiken. In
een aantal steden in Nederland
kan men terecht bij een Toon
Hermanshuis. Vaak is dat, net als
in Venlo, een plek waar de deur
overdag openstaat voor een kop
koffie. Ook organiseert ze groepsgesprekken of workshops met yoga
of mindfulness.
In de gemeente Horst aan de Maas
wordt binnenkort de eerste stap
gezet. Er komt een team vrijwilligers. Een vrijwilliger kan dan thuis
op bezoek komen voor een goed
gesprek. Om goed voorbereid te

zijn op dit soort gesprekken, start
deze groep ambulant vrijwilligers
binnenkort met een opleiding van
zeven avonden.
Eén van de thema’s waar het
Toon Hermanshuis zich op richt,
is positieve gezondheid. Er wordt
niet gekeken naar de ziekte of de
beperkingen, maar naar de mensen
zelf. De vrijwilliger gaat helpen om
te kijken wat er nog wel allemaal
mogelijk is. En ook hoe het leven
toch nog betekenisvol kan zijn.
Kijk voor meer informatie op
www.toonhermanshuishorst.nl

Cheque voor Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Horst aan de Maas heeft zaterdag 1 mei een een cheque ter waarde van 6.900 euro
ontvangen van Jolanda en Frans Poels van de Poels Retail. Jolanda en Frans zetten zich op meerdere
vlakken in voor de maatschappij en zeker op het gebied van kinderen. Zo is in december het idee ontstaan
om geld op te halen voor Stichting Leergeld. Door onder andere de verkoop van symbolische lichtjes in de
kerstboom is dit bedrag opgehaald door zowel klanten als leveranciers.
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Religie

Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag
woensdag

Heilige mis
19.15
Heilige mis
19.15
(vooravond hemelvaart)

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

Grubbenvorst

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

woensdag
donderdag
vrijdag

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

09.30

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum

donderdag

Heilige mis
(hemelvaart)

09.00

zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
		
dinsdag
donderdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

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

1
1
2

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

Gebiedsteams

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

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

Tandarts

Spoedgevallendienst

Tiptoptand, Mgr. Joostenstraat
27-29, Grubbenvorst
077 327 00 97

10 t/m 13 mei

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

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

10.00

Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl, of doe deze
in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement (t.a.v. Marion van
Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden.
Oplossingen moeten vóór zondag 9 mei (12.00 u.) binnen zijn. De winnaar wordt
volgende week bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

(alleen na telefonische afspraak)

Tandartspraktijk Krebber
Stationsweg 46, Venray
0478 52 76 19

kerkdienst

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij
Gommans De Echte Bakker in Horst!

Venlo

19.00
10.30

Heilige mis
18.00
Heilige mis
18.00
(vooravond hemelvaart)

Puzzelwedstrijd

Huisartsenpost

Heilige mis
Heilige mis
(hemelvaart)

De Schuilplaats
zondag

Apotheek Maasdorpen

7 t/m 9 mei

Meerlo

Swolgen

Apotheek

Puzzel

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

06 55 40 80 23

Meerlo, Tienray, Swolgen,
Broekhuizenvorst, Broekhuizen,
Lottum, Grubbenvorst
06 19 42 26 21

18

19

20

21

22

23

24

25

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Horizontaal 1. Bordpapier. Naaste. Model. Oude taal 2. Engels bier. Vreugdekreet. Slot. Hoteljongen.
Bouwmateriaal 3. Nieuwe ster. Gedeputeerde Staten. Bericht. Schrijfgeld. Nachtkleding. Ruimtevaartorganisatie
4. Ter herinnering. Veerbalans. Tweestrijd. Drinkgerei. Topfunctionaris. Deel van de mond 5. Middagslaapje.
Griekse letter. Harteloos. Graanopslag. Ruiterschoeisel 6. Vogeleigenschap. Soort dans. Oogje van garen.
Onderwijzeres. Zeepier 7. Plan. Aan de gang. Altijd. Groenlander. Spijskaart 8. Melaatsheid. Rechtbank.
Dikvloeibaar. Grasvlakte. Vogelproduct 9. Klein anker. Bijbelse figuur. Vogel. Welpenleidster. Schrijfmiddel
10. Voorzetsel. Koeien maag. Stadsgracht. Watergeest. Zeegod 11. Ereis. Glanzend weefsel. Inhoudsmaat.
Niet waar. Nakomeling 12. Kortschrift. Griekse dans. Taille. Bontsoort. Engelse NV 13. Bekend feit. Afspraakje. Vis.
In samenwerking met. Speels 14. Biersoort. Begerig. Schriftelijk stuk. Getal. Steler. Persoonlijk vnw. 15. Geldbeurs.
Eetgerei. Muziekgroep. Verbond. Noot. Gevaar 16. Nauwe doorgang. Viking. Rustperiode. Dagblad. Een zekere
17. Wielrijder. Holtedier. Vrouwelijke arts. Dief.
Verticaal 1. Vismand. Vleessap. Soort hond. Hondengeluid 2. Overal. Elk. Direct. Nikkel 3. Kijkspel. Geschrijf.
Nachtgewaad 4. Nu. Dunne stof. Snavel. Oude naam postbedrijf 5. Opbrengst. Gesteente. Slechthorende.
Vrucht 6. Vogelverblijf. Amerikaanse staat. Maangodin 7. Met het genoemde. Franse NV. Soort papegaai.
Minteken. Ondernemingsraad 8. Kanaal. Drentse plaats. Karakter. Stuk hout 9. Alvorens. Voorwerp. Landgoed.
Rijkswaterstaat 10. Ongebruikt. Serie. Kindergroet. Militaire school 11. Mannelijk. Eens. Stripfiguur. Kilocalorie
12. De adel. Lengtemaat. Tegen. Tijdmaat 13. Zelfkant. Schuurpoeder. Vaart 14. Naaigerei. Plezier. Daar. Voederbak
15. Reispapieren. Reeks. Roofdier. Voetbalterm 16. Uitroep van medelijden. Aanspreektitel. Zachte glinstering.
Buitengewoon 17. Rekening-courant. Kaartenboek. Indisch kledingstuk. Teenager 18. Soort radiogeluid.
Walvis. Pienter. Atletiekschoen 19. Reeds. Sierdek. Boerenbezit. Overdreven. Flauw 20. Koude lekkernij.
Dwaas. Schoollokaal 21. Pensioenfonds. Aldus. Voorzetsel. Plant 22. Onbepaald vnw. Titel. Niemendal. Interest
23. Uitstalkast. Hemel geest. Vleinaam 24. Omroep. Alarmapparaat. Frisheid. Luchtstreek 25. Sterke drank. Raam.
Rijksgebouwendienst. Gelooide huid.

De oplossing van de puzzel in De Hallo van
29 april 2021 was:
En de winnaar is: Pim Verlijsdonk uit Sevenum .
Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon van € 50,te besteden bij Kaaswinkel Kaasgaaf in Horst!

Kijk voor de oplossing
volgende week in
de HALLO.
Oplossing
vorige week:

2

3
6

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

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

17

3

Sudoku
Priesternoodnummer

16

5

3

2

1

6

8

4

7

9

7

1

8

4

5

9

3

6

2

6

4

9

3

7

2

1

5

8

9

5

4

7

8

3

2

1

6

2

7

3

5

1

6

8

9

4

8

6

1

2

9

4

5

3

7

3

9

6

8

4

5

7

2

1

4

2

7

6

3

1

9

8

5

1

8

5

9

2

7

6

4

3

4

3
7

9

6

1

1
2

2
5

2
7

9

6

1

3
6

7
7

8
9

8

9

2

5

2
3

24

Jij maakt ‘m super
compleet met
AEG apparatuur

8.499,-

Franchetti
Uitgerust met combi oven,
inductiekookplaat, inbouw
afzuigkap, koelkast,
vaatwasser, Fenix werkblad,
spoelbak en 5 jaar
apparatuur garantie

Op zoek naar een
nieuwe keuken?

Kom snel inspiratie opdoen
en bekijk onze nieuwe collectie!

390 cm

Inspiratie
weken

Download nu
gratis het nieuwe
inspiratieboek op

www.superkeukens.nl

Felino

Compleet met combi
magnetron, Stoom-bakoven,
koelvries combinatie, vaatwasser,
kookplaat met afzuiging, composiet
werkblad en 5 jaar apparatuur
garantie.
compleet met
apparatuur

14.699,263 x 110 +
243 cm

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

