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Veilig spelen op straat
De allereerste speelstraat van Limburg. Op zo’n titel zijn de omwonenden van de Jan Bootsstraat in Horst ontzettend trots. Woensdag 2 juni openden wethouder Eric Beurskens
en een aantal kinderen de speelstraat officieel. Lees verder op pagina 09

Horst aan de Maas moet interen op algemene reserves door coronacrisis
Het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas wil de
algemene reserves inzetten om de kosten te drukken van onder
andere de coronacrisis. De komende twee jaar komt de gemeente
2,2 miljoen tekort. Vanaf 2024 zou het beter moeten gaan en rekent de
gemeente op een positief saldo van 2,3 miljoen.
Alle inkomsten en uitgaven van
de gemeente Horst aan de Maas
tot 2025 zijn op een rijtje gezet
door verantwoordelijk wethouder
Thijs Kuipers namens het college.
Door de coronacrisis kan het
college niet anders dan interen
op de algemene reserves. Dat
is ook wat de raad het liefst wil.
Wel is de bedoeling dat het bedrag
dat uit de algemene reserve
wordt gehaald uiteindelijk na de
positieve jaren onmiddellijk wordt
teruggestort.

Afmaken
Als het college kijkt naar de ambities
voor de komende jaren, dan staat de
uitvoering van het Masterplan Wonen
met stip op één. Dit plan moet ervoor
zorgen dat er in de periode tot 2025
duizend woningen worden vergund.
Ook is het van belang om projecten
die al lopend zijn af worden gemaakt
totdat er nieuwe worden gestart.
Zo loopt nu de Regiodeal, de invoering van de Omgevingswet, de herorganisatie van toezicht en handhaving
en het bestrijding van ondermijning.

Investeringen
Goed nieuws is er voor de inwoners;
de heffingen worden niet verhoogd.
Zo hoeft het college de ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing niet
te laten stijgen. Wel is er meer geld
nodig op een aantal posten. Zo moet
er meer geïnvesteerd worden in de
visie veehouderij (600.000 euro),
aanpak acute knelpunten in de
jeugdzorg (200.000 euro), stimuleren inschrijven arbeidsmigranten
(230.000 euro), nieuwe wet inburgering (400.000 euro per jaar) en
aanpak ondermijning (200.000 euro).
In totaal gaat de gemeente voor
het jaar 2021 21 miljoen euro uitgeven aan investeringen. Op basis
van de negatieve, huidige stand
van zaken is de afronding van een

aantal van deze investeringen verschoven naar 2022. Het gaat om
zwembad en sporthal De Berkel,
Sporthal Meterik en de Smetenhof
in Lottum. Daarnaast kan de begrote
investeringsruimte voor het centrum
van Horst voor 2021 met 1 miljoen
euro worden verminderd. Omdat het
zwembad en sporthal De Berkel niet
naar Afslag10 gaan, is een aantal
investeringen niet meer nodig.

Toekomstkosten
Ook is nog een aantal ontwikkelingen en ambities waarvan de financiële consequenties nog moeilijk
in te schatten zijn, maar waarvan
de gemeente weet dat ze komen.
Daarvoor reserveert het college
alvast geld. Het gaat bijvoorbeeld om

maatregelen voor voorkoming van
hittestress, het gemeentelijk rioleringsplan, investering (ver)nieuwbouw basisscholen in Sevenum en
uitvoering van toezicht en handhaving. De gemeente verwacht bij deze
laatste post dat de budgetten fors
ontoereikend zijn. De precieze getallen zijn pas duidelijk in het najaar
van 2021 en daarom wil het college
hiervoor al financiële ruimte reserveren. Een inschatting is een bedrag
van ongeveer 150.000 euro in 2023
dat oploopt tot 500.000 euro in 2025.
De gemeenteraad stelt al deze financiële bedragen vast tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 juli.

Tekst: Niels van Rens
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Horster muzikanten blikken terug

Een jaar zonder muziek
Horst aan de Maas staat niet voor
niets bekend als het popgemeente
van Limburg. Bands als Rowwen
Hèze en de Heideroosjes zijn
landelijk gezien al decennialang
onze muzikale visitekaartjes. Het
coronavirus gaf afgelopen jaar
een nare steek aan iedereen in de
muzieksector, van groot tot klein.
Niek Nellen van Afterpartees,
Lars Verstraelen van Noah’s Orc
en gitaardocent Richard
Kleuskens kijken terug op het
afgelopen jaar.
“Het is natuurlijk een heel gek jaar
geweest, er zijn wel wat shows
gecanceld maar gelukkig waren
we niet van plan om veel te spelen,” vertelt Niek Nellen, zanger van
powerpopband Afterpartees uit Horst.
“We zijn het afgelopen jaar vooral
bezig geweest met het maken van
ons derde album. Dit derde album
maken we voor het eerst in Horst.
We hebben een paardenstal van mijn
opa omgebouwd tot studio en hebben toen in twee weken de nummers
zelf opgenomen. In januari vorig jaar
hadden we de eerste testopnames
in de studio, om te kijken hoe het
ging en of dat allemaal ging lukken.
Toen de eerste lockdown kwam hebben we wel onze plannen iets moeten bijstellen, maar we zijn zeker
bezig geweest. Ons plan is om binnen
een jaar het album uit te brengen,

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
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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.

met dit jaar nog een paar singles, als
het lukt. In de tussentijd zijn we ook
veel bezig met het maken van de artwork en de videoclips.” Het opnemen
en uitbrengen van een album draagt
wel een kostenplaatje met zich mee,
wat de band dit jaar niet met shows
kon terugverdienen. “Het is niet dat
we veel aan de band verdienen, we
hebben allemaal een baan ernaast.
Al het geld dat we dan met de band
verdienen stoppen we ook weer terug
in de band. Dit jaar hebben we niks
door shows verdiend, dus voor het
opnemen van dit album hebben we
steun gekregen van Pop In Limburg.”

Noah’s Orc
Voor de band Noah’s Orc was
het afgelopen jaar een domper.
“Het was een saai jaar,” vertelt zanger en gitarist Lars Verstraelen uit
Horst. “Een jaar geleden verviel alles
voor ons, alle shows die we gepland

hadden vielen weg, zoals Nikspack,
Beatz & Bandz, maar ook het repeteren ging niet meer door. Het was wel
moeilijk om het hoofd boven water
te houden.” Net als de Afterpartees
zijn ze de studio ingedoken en in
maart brachten ze hun tweede EP
‘Glue Man’ uit. “We hadden al een
paar nummers geschreven en na
de eerste lockdown hebben we er
nog twee geschreven. Als je na die
tijd dan weer eindelijk muziek mag
maken, dan vloeit het eruit, dat gaat
weer helemaal vanzelf. Eén van
onze nieuwe nummers ontstond bijvoorbeeld uit irritatie van het wappievolk.” De dag dat de heren de
studio verlieten begon de tweede
lockdown, dus optredens lieten nog
even op zich wachten. Lars geeft aan
dat de toekomstplannen wel weer
langzaam gemaakt kunnen worden.
“Een aantal zalen en festivals hebben ons benaderd en wij benaderen

Elektronisch afval

ook andere bandjes met voorzichtige
plannen. Als we weer iets kunnen
doen, dan doen we dat.”

Richard Kleuskens
Gitaardocent Richard Kleuskens uit
Meterik heeft van zijn passie voor
muziek zijn werk kunnen maken.
Naast lesgeven speelt hij ook in
meerdere bands, waaronder The Dice
en de Nirvana tribute-act In Utero.
Erg leuk, maar zeker niet zonder risico.
“Door corona zie je wel hoe kwetsbaar
deze industrie en de kleine ondernemers zijn,” zegt Richard Kleuskens.
Financieel en bedrijfsmatig heeft het
afgelopen jaar veel impact gehad.
“Het is een behoorlijke tijd geweest
dat ik niet kon werken. Ik had wel
reserves, maar op een gegeven
moment beginnen die ook op te
raken. Als ik zeg dat ik superblij ben
om weer les te mogen geven, dan
is dat een understatement.” Richard

speelt in meerdere bands, maar verdient zijn dagelijkse brood vooral met
muzieklessen. “Als we bijvoorbeeld
optreden met The Dice dan moeten
we dat na afloop met z’n zevenen
delen, dus dat is puur voor de gezelligheid. Van muziek maken zelf kom
je niet rond.” Als je als muzikant dan
geen muziek mag maken, dan kan dat
erg demotiverend zijn. “Ik vond het
moeilijk om met muziek bezig te zijn,
want je hebt elkaar er echt voor nodig.
Nu het allemaal weer mag, krijg ik
weer echt zin. Met de gitaarlessen is
het sinds vorige week weer volle bak
en iedereen die komt is weer blij. Met
mijn bands hebben we in het najaar
al een paar optredens staan, zoals het
Startschotfestival in de Mèrthal. Ik heb
er echt weer zin in, die drive komt
weer helemaal terug.”
Tekst: Koen van Meijel
Beeld: Anne Lucassen

Vier generaties

Horst aan de Maas doet
mee aan E-waste Race
Tien basisscholen uit Horst aan de Maas, Peel en Maas en
Venray doen van maandag 7 juni tot en met donderdag 1 juli
mee met de E-waste Race. Het project ging officieel van start
met een kick-off met wethouder Roy Bouten op basisschool De
Samensprong in Grubbenvorst. De tien deelnemende teams
gaan vier weken lang de strijd aan met elektronisch afval (ook
wel e-waste).
De kinderen zamelen klein elektronisch afval in zodat deze hergebruikt of gerecycled kunnen
worden. Mensen die in de buurt
wonen van één van de deelnemende scholen kunnen tussen
maandag 7 juni en donderdag 1
juli gratis het elektronisch afval
thuis laten ophalen. Dit kan door
het afval aan te melden via
www.ewasterace.nl
Elektronisch afval zijn kapotte of
oude apparaten met een stekker
eraan of een plek voor een batterij. Denk hierbij aan een oud
toetsenbord, kapotte waterkoker,
defect mobieltje maar ook aan
oude of kapotte kabels en adapters. Inktcartridges en batterijen
vallen niet onder e-waste.
Wanneer klein elektronisch afval
apart wordt ingeleverd, wordt

ervoor gezorgd dat schadelijke
stoffen niet in het milieu terechtkomen en er minder grondstoffen
uit de aarde hoeven te worden
gehaald. De E-waste Race maakt
het gemakkelijk, want de leerlingen komen zelf het afval ophalen
bij de mensen thuis. De kinderen
krijgen punten voor het ingezamelde e-waste en de school
met de meeste punten wint een
verzorgd schoolreisje. De scholen die meedoen in Horst aan de
Maas zijn De Samensprong en
De Kameleon in Grubbenvorst,
Megelsheim in Meerlo en
De Schakel in Broekhuizenvorst.
De E-waste Race is mogelijk
gemaakt door de gemeente Horst
aan de Maas en Weee Nederland.

Voor de derde keer een
geboortefeest
Het is feest bij huize Buijvoets want Janne is geboren.
Janne Buijvoets zorgt daarnaast voor de derde keer vier generaties
voor Super Omi Annie Verbong-Van Knippenberg uit Broekhuizen.
Janne is op 8 maart 2021 geboren en het tweede dochtertje van
Yvonne Buijvoets-Litjens en kleindochtertje van oma Petra LitjensVerbong uit Horst.
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Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten stuurt
brief naar informateur

Handgranaat uit Tweede
Wereldoorlog aangetroffen

De Horster werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten stuurt een brief naar informateur Mariëtte Hamer, om
de problematiek rond arbeidsmigranten aan te kaarten. In april stuurde regio Noord-Limburg een brief naar
voorgaande informateur Tjeenks Willink, om te benadrukken hoe belangrijk arbeidsmigranten zijn voor de
groei van de welvaart in deze regio. De werkgroep kijkt anders tegen de problemen aan en ziet dit als aanleiding om ook een brief te sturen.

In een tuin aan de Horsterdijk in Lottum werd een handgranaat uit
de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. De Explosieven Opruimings
Dienst (EOD) heeft deze granaat op woensdag 2 juni tot ontploffing
gebracht.

De werkgroep Huisvesting
Arbeidsmigranten wijst op de economische belangen van grote ondernemers die de boventoon voert in het
beleid van Noord-Limburgse gemeenten. De werkgroep bekritiseert het
beleid en geeft aan dat naast de winst
voor de grote bedrijven dit vooral voor
problemen in de samenleving zorgt.
Woon- en werkgelegenheden gaan
in de praktijk vooral naar mensen
uit Oost-Europa. In de brief geeft de
werkgroep aan vaak te botsen met het

College van B&W over ontwikkelingen waarvan de regelgeving afhankelijk is van hogere overheidsorganen.
Met deze brief vragen ze de informateur om tijdens het vormen van de
nieuwe regering aandacht te schenken aan de lokale gevolgen van deze
regelingen.

Onzichtbare kosten
Terwijl de gemeenten in NoordLimburg de toestroom van arbeidskrachten blijft faciliteren, pleit de

werkgroep naast het implementeren van de aanbevelingen van het
Aanjaagteam voor het stoppen van
de toestroom van arbeidsmigranten.
Tenslotte vraagt de werkgroep aan de
informateur om er zorg voor te dragen
dat de onzichtbare kosten die gepaard
gaan met beheer en integratie niet
afgewenteld worden op de maatschappij, maar dat de rekening daar
neergelegd wordt bij hen die eraan
verdienen, waaronder de huisvesters,
werkgevers en uitzendbureaus.

Nieuwe documentaire

Ruud Lenssen duikt in de
wereld van het skateboarden
‘A Skate Of Mind’, dat wordt de titel van de aankomende documentaire van Horster filmmaker
Ruud Lenssen. In deze documentaire volgt hij de 30-jarige Candy Jacobs uit Tegelen, Europa’s beste vrouwelijke skateboarder. In deze documentaire volgt hij haar weg naar de Olympische Spelen in Tokio.

Volgens de politie gaat het om een
Engelse handgranaat uit de Tweede
Wereldoorlog. Het is zeker niet de
eerste keer dat er een handgranaat

in Lottum werd gevonden. Eerder in
mei heeft de EOD twee andere granaten van verschillende afkomst
tot ontploffing gebracht.

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
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“Skateboarden is dit jaar nieuw als
Olympische sport”, vertelt Ruud
Lenssen. “Maar het is veel meer dan
alleen een sport. Het is een film die
heel erg de menselijke kant van Candy
gaat belichten en gaat over wat je
als topsporter moet doen en laten
om de top te bereiken. Ze heeft een
super bijzonder verhaal, ze zegt zelf
dat skaten voor haar de redding is
geweest. Als kind voelde ze zich niet
altijd begrepen, maar toen ze van haar
moeder op haar dertiende een skateboard kreeg, voelde ze zich pas echt
thuis. Het was haar redding en ze was
er bijna obsessief mee bezig. Nu heeft
ze de top bereikt, maar tegelijkertijd
is skateboarden ook best wel zelfdestructief, vind ik persoonlijk. Het maakt
bijvoorbeeld je knieën kapot en ze
heeft ook steeds meer blessures.”
De film begint bij haar knieblessure.
“Candy heeft een belangrijke knieoperatie ondergaan, om net op tijd

fit te zijn voor de Olympische Spelen.
Het begint dus met een dieptepunt,
want skaten is voor haar haar hele
leven. Doordat ze niet kon skaten kwam ze ook mentaal in een
dip terecht. Het verhaal bouwt zich
dan langzaam op tot de Olympische
Spelen, wat het hoogtepunt van haar
carrière zou moeten worden. Ook als
ze geen medaille zou winnen, wat ik
natuurlijk niet hoop, dan doet dat niks
af van het verhaal.”

Transitie
Het belooft een rijk verhaal te worden
volgens Ruud. “Candy heeft de gave
om heel mooi te vertellen hoe ze iets
beleeft. Skaten is een straatcultuur die
nu in een transitie zit naar topsport en
het is interessant hoe sporters ermee
omgaan. Als vrouw in een soort mannenwereldje is Candy toch wel een
activist en ze strijdt ook bijvoorbeeld
voor rechten als gelijke betaling.”

De inspiratie voor de film vond Ruud
tijdens het lezen van het nieuws.
“Na mijn vorige documentaire Wei zat
ik wel in de knoop. Ik had het gevoel
alsof Wei mijn meest persoonlijke film
‘ever’ was en ik heb daar wel wat succes mee gehad, dus ik wist niet hoe
ik verder moest. Zou ik ooit nog een
documentaire maken zoals Wei? Er is
de laatste tijd ook veel gebeurd met
corona en mijn moeder die ziek werd.
Toevallig op de dag dat mijn mam de
diagnose van het ziekenhuis kreeg,
las ik een krantenartikel over Candy.
Ik ben niet heel zweverig, maar het
voelde wel echt alsof het zo moest
zijn.” Het filmproces is nu al enkele
maanden bezig. “Je zou kunnen zeggen dat we op de helft van de draaiperiode zitten. In het najaar begint het
monteren en dan hoop ik hem begin
2022 af te hebben.”
Tekst: Koen van Meijel

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

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

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com
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Gemeenteraad denkt out-of-the-box over
afvalverwerking
De gemeente Horst aan de Maas is één van de koplopers als het gaat om afvalscheiding en -verwerking.
De huidige stand van zaken wordt door Vera van Huët, afvalcoach bij de gemeente Horst aan de Maas, tijdens
een online themabijeenkomst van de gemeenteraad op dinsdag 8 juni uitgelegd. De raad wordt gepeild op zoek
naar een balans tussen service, duurzaamheid en kosten.
Wethouder Roy Bouten trapt de bijeenkomst af: “De afvalwereld ontwikkelt
zich snel en daar zit ook een kostenplaatje aan vast. We willen meer richting een systeem waarin de vervuiler
betaalt.” De manier waarop wij in
Horst afval sorteren is berucht, omdat
wij in veel verschillende afvalstromen
scheiden. Afvalcoach Vera van Huët

laat in haar presentatie zien hoe ver
Horst aan de Maas verschilt met omliggende gemeenten. “Het afgelopen jaar
had de gemiddelde inwoner van Horst
aan de Maas 24 kilogram restafval per
persoon. In Venlo is dit aantal 174 kilo.
Vanwege het coronavirus is de hoeveelheid afval vanuit huis iets toegenomen, maar we hebben nog steeds

onze doelen behaald. Dit laat zien dat
ons scheidingsplan zeer goede resultaten oplevert. In Horst aan de Maas
is een afvalscheidingspercentage van
95 procent.” Deze resultaten zijn niet
voor niks, want op een hoger niveau
wordt er gekeken of gemeenten kunnen worden beloond voor goed gedrag
of gestraft voor slecht gedrag.

Vier weggebruikers positief getest op drugs
en alcohol tijdens controle
De politie hield dinsdagavond 1 juni een grote verkeerscontrole. Daarbij zijn vier weggebruikers onder
invloed van harddrugs of alcohol staande gehouden. Samen met de marechaussee, gemeente en de
Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel (AVIM) controleerde de politie dinsdagavond aan
de Midden Peelweg in Sevenum.
Naast de vier weggebruikers onder
invloed werden er nog enkele
kleinere bekeuringen uitgedeeld.
Twee bestuurders reden zonder geldig rijbewijs, een bestuurder reed

met openstaande signalering en een
andere bestuurder bleek onrechtmatig in Nederland te verblijven.
Voor kleinere overtredingen heeft
de politie enkele waarschuwin-

gen uitgedeeld. In totaal werden er
130 weggebruikers tussen 18.30 en
22.00 uur gecontroleerd.

Service, duurzaamheid, kosten
Het systeem wordt in kaart gebracht
middels de zogenaamde afvaldriehoek, waarbij de termen service,
duurzaamheid en kosten centraal
staan. “Hoe kunnen we het ene verbeteren zonder het andere te verslechten?” De gemeenteraad stemt
over enkele stellingen met betrekking op deze thema’s, om te peilen
waar de balans gezocht moet worden. Moeten we toe naar een situatie
waar de service beter wordt, met het
gevolg dat het ook meer gaat kosten?
“Hogere kosten voor de inwoners worden voor een groot gedeelte opgedragen door de overheid. Het verbranden
wordt het zwaarst belast.” Een lichte
meerderheid in de gemeenteraad
stemt voor iets hogere kosten, maar
geeft nadrukkelijk aan dat de grens
niet overschreden moet worden. Te
hoge kosten of te slechte service kan
er namelijk voor zorgen dat inwoners
nalatig worden, wat uiteindelijk weer
slecht is voor de duurzaamheid.

Hondenpoep-DNA
Tijdens de presentatie wordt er ook
aandacht besteedt aan hondenpoep
en zwerfafval. “We zijn samen verantwoordelijk voor de duurzaamheid”,

zegt Bouten. “Hondenpoep op straat
is een grote ergernis en ook hierbij moeten de kosten bij de vervuiler komen te liggen. Als ik met mijn
twee honden ga wandelen en ik zie
een niet opgeruimde drol liggen, dan
loop ik met drie zakjes terug, waardoor degene die het opruimt de dupe
wordt van degene die het vervuilt.”
De gemeenteraad discussieert over
enkele ideeën om het probleem meer
out-of-the-box aan te pakken. Hierbij
geven ze voorbeelden als een DNAkit voor hondenpoep, iets wat eerder
als 1-aprilgrap was bedoeld. Of een
voorbeeld van een McDonald’s drivethrough, waarbij ze de kentekens van
automobilisten op de zakjes schreven
zodat de vervuilers achterhaald konden
worden. “Uiteindelijk is bewustwording
bij de mensen belangrijker dan het traceren van de daders.” Rond het thema
zwerfafval waren er lichte zorgen over
de kosten van vrijwillige zwerfafvalplukkers. De gemeente stelt namelijk
gratis spullen beschikbaar voor inwoners om mee te helpen. In een stemronde stemde de gehele raad dat dit
een geweldig initiatief is waar niet op
bezuinigd moet worden.
Tekst: Koen van Meijel
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Focus op drie thema’s

Gemeente heeft
5,4 miljoen euro nodig voor
klimaatadaptatieplan
In een online bijeenkomst op dinsdag 8 juni zijn de toekomstplannen voor klimaatadaptatie aan de gemeenteraad van Horst aan de
Maas gepresenteerd. Klimaatverandering is een groot probleem,
waar ook op lokaal niveau iets aan gedaan moet worden.
Daarom wordt er een plan geadviseerd met de focus op drie thema’s: hitte, droogte en wateroverlast.
Er is veel belangstelling voor dit
thema, want de gevolgen van
klimaatverandering zijn groot.
“Het lijkt soms zo ver weg”, begint
wethouder Eric Beurskens van
de gemeente Horst aan de Maas.
“Maar we hebben er vaak mee te
maken, zowel in stedelijke gebieden
als buitengebieden.” Daarom wil
de gemeente in de komende
maanden een concreet klimaatadaptatieplan ontwikkelen. Tjeerd
Dijkstra van adviesbureau Sweco
vult aan: “De zomers worden heter
en de winters worden zachter.
Daarmee gaat de beplanting zich
aanpassen. De natuurgordels zijn
al kilometers opgeschoven en over
enkele jaren hebben we het klimaat van Bordeaux. Ook regent het
steeds vaker en harder.” Namens
GGD Limburg-Noord laat Monique
Meijerink weten dat een stijging
van de temperatuur grote gevolgen
heeft voor de volksgezondheid, met
name voor ouderen, baby’s en mensen met een chronische aandoening.

Bomen
“In onze leefomgeving moet
er meer ruimte komen voor
water en groen”, vertelt Peter
Reuten, beleidsmedewerker
Water en Klimaatadaptatie, in
zijn presentatie. “Het regenwater
moet naar het groen, zodat
het in de bodem kan zakken.
Dit levert minder risico op voor
wateroverlast.” In zijn plannen
geeft Peter suggesties om
deze functie te combineren,
door bijvoorbeeld een park of
speeltuintje om een plek voor
regenwater heen te bouwen.
“Bomen zijn een goed middel
tegen hittestress. Daar moeten
we op tijd mee beginnen, want
het duurt toch zo’n vijftien tot
twintig jaar voordat een boom is
gegroeid.” Het kappen van bomen
ziet de gemeenteraad ook als een
zorgelijk probleem. Op landelijke
gebieden is het tegengaan van
wateroverlast en verdroging een
grote opgave. “Klimaatadaptatie

moet een structureel onderdeel
worden in onze processen, het
denken en het doen. Overal zullen
we de kansen om klimaatadaptatie
aan te koppelen, gaan benutten.”

Genoeg budget
Er is in de afgelopen jaren veel
onderzoek gedaan naar wateroverlast en de knelpunten zijn middels
verschillende stresstests in kaart
gebracht. Peter adviseert daarom
ook om binnen de aankomende
vijf jaar deze knelpunten aan te
pakken. Verder adviseert hij onder
andere om meer mankracht in te
schakelen, gefocust op klimaatadaptatie omdat het een onderdeel
moet worden van alle nieuwe situaties. Na meer onderzoek wordt er
dit jaar een toetsingskader ontwikkeld en komt er in 2022 een strategisch klimaatadaptatieplan. Aan al
deze plannen zit natuurlijk een kostenplaatje, waarop Yvonne Douven
(VVD) vraagt: “Is hier wel genoeg
budget voor?” Reuten voorspelt dat
er in een termijn van vijf jaar een
bedrag van 5,4 miljoen euro nodig
is. “Als we deze plannen niet doorvoeren, dan zijn de uiteindelijke
kosten in schade door wateroverlast en droogte voor de bedrijven
veel hoger. Dat zou dan 11,3 miljoen euro kosten.” Meijerink vertelt
dat er ook gezondheidswinst te
behalen is. “Groen is goed voor de
mentale gezondheid en bevordert
bewegingsmotivatie.” Vanwege
de grote belangstelling van de
gemeenteraad en de beperkte tijd
zal er op dinsdag 29 juni een vervolg op de sessie komen.

Als we deze plannen
niet doorvoeren,
zijn de kosten in de
toekomst veel hoger

Ontwerp-weigeringsbesluit aardwarmte winningsplan Californie V,
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een ontwerpweigeringsbesluit opgesteld op het aardwarmte winningsplan
Californie V. Van 11 juni 2021 tot en met 22 juli 2021 ligt het ontwerpweigeringsbesluit ter inzage.
Ontwerp-weigeringsbesluit en onderliggende stukken
Op 12 april 2019 heeft Californie Lipzig Gielen Geothermie B.V. (hierna: CLG) een verzoek tot instemming met het aardwarmte winningsplan Californie V ingediend bij de minister van Economische Zaken
en Klimaat. Het winningsplan Californie V beschrijft de winning van aardwarmte (geothermie) nabij
Califonië in de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo. Het winningsplan is voorgelegd voor advies
aan TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb), de
betrokken lokale overheden en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zijn
meegenomen in een ontwerp-besluit.
Uit de adviezen blijkt dat er met betrekking tot de veiligheid veel onzekerheden zijn bij de winning van
aardwarmte in dit gebied. Op basis van de uitgebrachte adviezen kan de minister van Economische
Zaken en Klimaat dan ook géén instemming verlenen met de winning van aardwarmte zoals
beschreven in het winningsplan Californie V.
Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt van 11 juni 2021 tot en met 22 juli 2021 het ontwerp-weigeringsbesluit en de onderliggende
stukken inzien op www.mijnbouwvergunningen.nl/californiev
en www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Vanwege de coronamaatregelen is het alleen
mogelijk om op afspraak het dossier fysiek in te zien op het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat. Voor meer informatie over de terinzagelegging kunt u contact opnemen met medewerkers
van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Contactgegevens staan onder aan deze
kennisgeving.
Uw zienswijze indienen
Vindt u dat er onjuistheden in het ontwerp-weigeringsbesluit staan of dat uw belangen onvoldoende
zijn meegewogen? Dan kunt u van 11 juni 2021 tot en met 22 juli 2021 een zienswijze indienen op het
ontwerp-weigeringsbesluit Californie V. U kunt hierbij denken aan:
• Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerp-besluit?
• Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
• Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
U moet in uw zienswijze duidelijk aangeven op welke onderdelen van het ontwerp-weigeringsbesluit u
reageert en uw zienswijze onderbouwen met argumenten. Het is goed om te weten dat alleen personen
of instanties die op een ontwerp-weigeringsbesluit een zienswijze hebben ingebracht en belanghebbende in de zin van de wet zijn, later tegen het weigeringsbesluit beroep kunnen instellen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Hoe kunt u reageren?
U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te sturen naar: Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat, Inspraakpunt winningsplan Californie V, Postbus 111, 9200 AC Drachten.
Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent met uw naam
en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars. Zienswijzen per e-mail worden in deze
procedure niet geaccepteerd.

Tekst: Koen van Meijel

Ongeval met vrachtwagen
op Venloseweg
Een botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto op de
Venloseweg in Horst zorgde voor een flinke schok. Bij de aanrijding, die donderdagmiddag 3 juni plaatsvond, zijn twee personen
gewond geraakt.
Hoewel er over de oorzaak van het
ongeval niks bekend is gemaakt, is
een voorrangsfout de meest waarschijnlijke oorzaak. Brokstukken op

Kennisgeving

de weg zorgden ervoor dat de weg
tijdelijk afgesloten moest worden.
De twee gewonde passagiers zijn
naar het ziekenhuis gebracht.

Wat zijn de vervolgstappen?
Alle zienswijzen en reacties worden betrokken bij het definitieve besluit. In een Nota van Antwoord
wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in het definitieve besluit zijn verwerkt.
Hierop staat beroep open. De publicatie van het definitieve besluit wordt te zijner tijd aangekondigd in
onder andere de Staatscourant en in huis-aan-huisbladen. Ook krijgen alle indieners van een geldige
zienswijze persoonlijk een brief van het ministerie ter kennisgeving van de publicatie van het
definitieve besluit.
Wilt u meer weten?
Kijk op www.mijnbouwvergunningen.nl/californiev voor meer informatie over het winningsplan
Californie V. Voor nadere informatie over het winningsplan Californie V en mondeling inspreken over
een onderdeel van het ontwerp-weigeringsbesluit kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met
de heer M.E. Kuiper (e-mail: m.e.kuiper@minezk.nl, tel: 070 378 6814).
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Te koop: HEERLIJKE VERSE ASPERGES,
OOK GESCHILD! Verhaeg Asperges
Kranestraat 38 Horst. MA-VR 10.0012.00u en 13.00-17.00u. ZA 9.00-17.00u.
ZO op afspraak. Tel 0773986590
Schilder bied zich aan
voor al uw schilder ,Tex ,en
behangwerkzaamheden bel voor
vrijblijvende prijsopgave met
06 2933 6685
Wij zoeken mensen! Diverse part-time
vacatures zoals vrachtwagenchauffeur,
zie www.bexbv.nl/vacatures

†

In de gezegende leeftijd van 91 jaar,
is thuis in zijn vertrouwde omgeving,
rustig ingeslapen mijn lieve man, ôzze Va,
trotse opa en bijna overgrootopa

Herm Mertens
“Herm van de Mild”
echtgenoot van

GERRIE

Ik zeuj zoeë gaer,
zoeë gaer nag efkes bliêve,
Ik waas zoeë gaer,
zoeë gaer nag efkes heej...

Mia Mertens-Kersten

VAN DEN

Piet en Maria
Harm en Jill
Sjuul en Daniëlle

UITVAARTBEGELEIDING

Mariet en Huub
Noud en Joyce
Koen en Lena
Guus en Melanie

H OEF

Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

We waren bij hem en hielden zijn handen vast,
toch moesten we hem laten gaan.

Wim Sijbers
2 maart 1956

ozze pap, schoonvader en trotse opa van
Marieke en Roy
Job, Pim, Teun

Marcel en Gerrie
Janne
Jelle
Auke en Amber

Guus en Fraukje
Jikke, Bregje
Joep en Carine
Sem , Niels, Luuk
Siep

Mannie en Suzan
Thijs en Aukje
Jaap en Nina

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

4 juni 2021

Truus Sijbers - Hoeijmakers

Mirian en Huub

uit vaar t verzorging

Kronenberg

Familie Sijbers | Familie Hoeijmakers

Baarlo, 5 juni 2021
Sprunklaan 14
5991 XG Baarlo

Kempkesstraat 25
5976 PD Kronenberg

In verband met de omstandigheden hebben wij in besloten
kring afscheid genomen van hem.

Wij nemen in besloten kring afscheid van Wim op
zaterdag 12 juni om 11.00 uur.

Wij willen een speciaal woord van dank zeggen aan
Huisartsenpraktijk Baarlo en de maedjes van Groene Kruis
Thuiszorg team Baarlo voor alle goeie zorgen.

Het is mogelijk om de afscheidsdienst via een livestreamverbinding te volgen. De link hiervoor kunt u aanvragen via
een mail aan: livestreaming@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Peet Steeghs Uitvaartzorg

Nog actief en volop genietend van het
leven werd het plotseling stil…
Op 3 juni 2021 hebben wij geheel onverwacht
afscheid moeten nemen van ôzze pap, opa en overgrootopa

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

bob noten
uitvaartbegeleiding

Harrie Beerkens (Hay)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Unne onvergaetelukke minges is nit mieër.

Wim
hiel hêl bedankt vur diene tomeloze inzet beej de Knoeëpeloeëpers
en diene schoeëne humor as we oêt ginge.
We zulle dich misse…
Names de “Knopenlopers” en de “uitgaansgroep”.

echtgenoot van

24-uur
bereikbaar

Gerda Beerkens - Jenniskens †
Hij overleed op 86-jarige leeftijd.

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Grashoek, Minie en Theo Maessen - Beerkens
Inge en Max
Luc en Nicole
Velden, Annie Beerkens en Jan Jacobs
Dennis en Milou, Nils, Bente
Sjoerd
Castenray, Marij en Martien Arts - Beerkens
Martijn en Mirthe
Eddie
Melderslo, Hans en Marian Beerkens - Janssen
Mariska
Karlijn en Luuk
Familie Beerkens
Familie Jenniskens
Correspondentieadres: Konijnenweg 10, 5962 BA Melderslo
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van ôzze pap.

De vele blijken van vriendschap en alle mooie
herinneringen die wij ontvingen na het overlijden van

Ko Sonke
hebben ons veel goed gedaan.
Het was hartverwarmend om te ervaren
dat zovelen met ons meeleefden.
Wij willen u hiervoor hartelijk danken.
Job
Jan-Jakob
Gabe
Juni 2021
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Meer beweegruimte en betere beveiliging

Oorlogsmuseum Oorlog in de Peel wil uitbreiden
Aan de rand van Melderslo staat een oorlogsmuseum, Oorlog in de Peel. Klein vanbuiten, maar groot vanbinnen. Zo groot dat er naast de collectie vol objecten uit de Tweede
Wereldoorlog weinig ruimte meer is voor de bezoeker zelf. Eigenaar Edie Pouwels wil dat iedereen van zijn collectie in volle glorie kan genieten en daarom zoekt hij donateurs, zodat hij
zijn hobbymuseum kan uitbreiden.

Met de verbouwing wordt het museum
over de Tweede Wereldoorlog volledig
gemoderniseerd. Daarbij krijgt het een
eigen ingang, moderne displays, meer
beweegruimte, betere beveiliging,
parkeerplaatsen en een invalidentoilet. “Het is nu echt klein en ook vanwege het coronavirus wil ik de mensen
graag meer ruimte geven”, vertelt Edie
Pouwels. “Bezoekers met een rollator
of scootmobiel moeten ook gewoon
naar binnen kunnen. We willen ook de
diorama’s goed na kunnen maken, dat
je kunt zien hoe mensen toen leefden.” Er zit wel een verschil tussen de
grote museums en de kleintjes, legt
Edie uit. “Ik kwam ergens waar ze een
vitrine hadden van 2 bij 2 meter groot,
met daarin één lepeltje. Ik heb een
vitrine die bomvol ligt. Wij hebben de
pareltjes. Bij mij mag je de dingen ook

voelen of vastpakken als ik er zelf bij
ben.” Omdat Oorlog in de Peel geen
groot museum is, komt Edie meestal
niet in aanmerking voor subsidies.
“De gemeente helpt me wel en ik hoop
via het Prins Bernhard Cultuurfonds iets
te krijgen. Ik heb geen grote bedrijven
die me sponsoren, maar soms word
ik lokaal geholpen met bijvoorbeeld
puincontainers. Vloerverwarming en
klimaatbeheersing zijn de grootste kostenposten. Als we niet genoeg donaties binnenhalen, gaat het toch door,
dan zoeken we andere wegen. Voor
een klein bedrag kun je vriend van de
stichting worden.”

Persoonlijke verhalen
In het museum vinden bezoekers de
persoonlijke verhalen en ervaringen
uit Noord-Limburg tijdens de Tweede

Wereldoorlog. “Ik heb in 2000 het
museum voor mijn vader gebouwd.
Hij had een heleboel spullen en liet al
klassen van scholen komen om zijn
verhalen te vertellen en daar was niet
genoeg ruimte voor. Mensen gaven
ons ook steeds meer spullen, helmen, uniformen, en allerlei andere
voorwerpen. Bijna alles in de collectie heb ik gekregen en overal zit wel
een verhaal achter. Een doekje dat van
opa is geweest, een legerjas van een
Amerikaanse soldaat of een bruidsjurk
van parachutestof. Op een gegeven
moment heb ik alles in een champignoncel neergezet. Nu komen er veel
groepen, scholen, motorclubs, vriendenclubs, veteranen en opa’s met hun
kleinkinderen. Ik had eens mensen uit
Friesland op bezoek die speciaal voor
het museum hiernaartoe kwamen.”

Première
Het oorlogsmuseum is de grootste
passie van Edie. “Als ik een keer
een rotdag heb gehad op mijn
werk, dan ga ik hier achterom
en pak ik een huls of de legerjas
vast. Dan kan ik mezelf helemaal
kwijtraken in de verhalen die erbij
horen. Als mijn vrouw of zoons mij
een keer kwijt zijn, dan weten ze
altijd waar ze me kunnen vinden.”
Hoewel de verbouwing nog in
volle gang is en er nog wel wat
donaties binnen moeten komen,
heeft Edie wel al een streefdatum
voor de heropening in gedachten.
“Er komt een filmpremière over
Derk van Assen. Hij werd in de
Schadijkse bossen gefusilleerd door
de Duitsers omdat hij de namen van
medeverzetsstrijders niet vrij wilde

geven. Die gebeurtenis hebben we
helemaal gereconstrueerd. Hij werd
op 14 september gefusilleerd en
daarom zouden we rond die tijd
graag tegelijkertijd het museum
willen heropenen en de première
houden.”

Als ik een keer een
rotdag heb gehad op
mijn werk, dan ga ik
hier achterom en pak ik
een huls of de legerjas
vast
Tekst en beeld: Koen van Meijel

Ideeën worden echt opgepakt

Horst aan de Maas krijgt kinderraad en kinderburgemeester
Een raadswerkgroep vanuit alle politieke partijen van de gemeente Horst aan de Maas is bezig met het
samenstellen van een kinderraad en de benoeming van een kinderburgemeester. Binnenkort worden de
raadsleden en burgemeester geselecteerd en zij mogen dan samen sparren wat ze allemaal willen bereiken in hun eigen dorp en gemeente..
Het is de bedoeling dat elk kerkdorp
twee kinderraadsleden benoemt.
Deze komen allemaal in een kinderraad, samen met een kinderburgemeester als voorzitter. “Over de
laatste wordt binnenkort een wedstrijd voor uitgeschreven”, vertelt
Yvonne Douven, kartrekker van het
project. “Hij of zij mag zich presenteren in een filmpje. De kinderburgemeester mag dan soms mee met de
echte burgmeester om bijvoorbeeld
een bloemetje bij iemand te bezorgen of iets te openen dat te maken
heeft met jongeren. Natuurlijk krijgt
hij of zij een echte ambtsketen.”

‘Natuurlijk krijgt
hij of zij een echte
ambtsketen’
Winnend idee
Aanmelden als kinderraadslid
kan binnenkort. “Alle jongeren uit
Horst aan de Maas tussen de 10 en
14 jaar mogen zich opgeven”, zegt
Douven. “Ieder kind is welkom bij
ons. Als alles volgens planning
verloopt wordt iedereen op woensdag 22 september geïnstalleerd.

Daarna volgen drie vergaderingen
waarbij alle kinderen met elkaar
in gesprek gaan over dingen die
zij belangrijk vinden in hun dorp
of gemeente. Bij de laatste en
vierde vergadering wordt er één
idee uitgekozen die de echte raad
gaat verwezenlijken, of we gaan
het met een geldbedrag steunen.
Daarna volgt er weer een nieuwe
selectieronde en komt er een
nieuwe kinderraad.” Belangrijk om
te vermelden volgens Douven is
dat het initiatief gedragen wordt
door de dorpsraden. “Het is niet
de bedoeling dat de kinderen echt

politiek gaan bedrijven, het is echt
iets wat vanuit de dorpsraden
komt.” Ook gaat een groepje zich
bezighouden met media, zoals de
HALLO. “Zo wordt het eigenlijk een
echte raad”, zegt Douven.

Raadsbreed gedragen
Het idee van een kinderraad is
ontstaan toen Douven net in de
gemeenteraad kwam voor de VVD.
“Toen vond de rest van de raad
het nog te vroeg, we waren allemaal net gestart.” Voormalig lid
van de VVD, Imke Emons, kwam
enkele weken met het idee om
een kinderburgemeester in het
leven te roepen. “Daar werd positief op gereageerd door de voltallige raad”, zegt Douven. “Maar de
Ryan Palmen, onze ‘grote’ bur-

gemeester, wilde dat er dan ook
een kinderraad bij kwam, en zo
doende.” Daarna is er een raadswerkgroep in het leven geroepen.
“Dit is niet iets vanuit de VVD”,
legt Douven uit. “Het wordt raadsbreed opgepakt en iedereen staat
er achter. Dat maakt dit initiatief
ook zo mooi.”

Grote burgemeester
wilde ook kinderraad

Tekst: Niels van Rens
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Ik bin 93. Ge mót ’t nag már ’s zeen te waere …
Ondanks eure hoëge laeftiêd is ‘t toch nag ónverwâchs
dát weej afscheid mótte neme ván ós zörgzame mam,
schonmoder, oma, en superoma

Gon Gubbels-Rutten
Sevenum, 10 augustus 1927

Venlo, 4 juni 2021

echtgenote van

Sef Gubbels †
Mam haet ’n groëts afscheid verdind, ma door de
coronabeperkinge is dát helaas ni meugelijk. Umdörrum doon
weej dát in kleine kring op vriedág 11 juni um 14.00 oor in de aula
ván crematorium en oêtvaartcentrum Boschhuizen in Venroij.
Hôrs Ger en Yvonne
Pim
Puk
Pien en Jeroen, Luus
De Hei Nelly en René
Frank en Mandy
Melderse Garda en Henk
Johan
Lidwien en Rob
Haegelsum Jacqueline en Piet †
Rob en Debbie, Seb
Rik
Haegelsum Resi en Ger
Bas
Evie en Bram
Hôrs Anja en Ted
Laura en Jort
Joris en Marie-Laure
Jasper
Hôrs Willy en Geert
Niels
Lieke
Dank án iederiën din de lesten tiêd zien stiëntje haet
beejgedrage án de gój zörg vur ós mam.
Correspondentieadres: Venloseweg 4, 5961 JC HORST

Kom we goan,
we goan noar huus...

Geboren

Sam

Degene die ik liefheb, verlaat ik om degene
die ik lief had terug te vinden.

Jo Schelbergen - Vermazeren

28 mei 2021
Zoon van
Luuk Clevers en
Anne Geurts
Julianastraat 26
5961 BP Horst

Echtgenote van

Frits Schelbergen †
Ze overleed op 96-jarige leeftijd.
Zorgzame moeder, schoonmoeder en oma van
Grubbenvorst, Chris en Toos
Esther en Jhon, Mette, Ilja
Rob en Monique
Lottum, Henny en Wiel
Eefje en Erik, Tjibbe
Sjors en Sietske, Iduna, Jolieke
Grubbenvorst, Fré en Gerda
Rik en Rebecca
Ruud
Kronenberg, Wilma
Dirk en Sarah
Elles
Pim en Krissy
Familie Vermazeren
Familie Schelbergen
Correspondentieadres: Reuveltweg 25, 5971 CV Grubbenvorst
Wij hebben maandag 7 juni 2021 in besloten kring
afscheid genomen.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers
van La Providence voor de liefdevolle verzorging.

Geboren

Demi

6 juni 2021
Dochter van
Dennis en Milou
van Asten - Peeters
De Drink 28
5961 RA Horst



Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze zoon

Ferre

4 juni 2021
Zoon van
René en Astrid
Peeters-Vermeeren
Schepenhof 12
5975 VJ Sevenum

Vier generaties

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven na het
overlijden van mijn lieve man, pap, schoonvader en trotse opa

Martin van Lierop
De vele kaarten, berichtjes en bloemen hebben ons goed gedaan.
Truus van Lierop-Wijnen
Josie en Debbie
Marieke en Jeroen
Luuk
Meike
Horst, juni 2021

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 5390 2544
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald. Tel.
06 5285 9348.
Zelfstandig Optidee Adviseur Peggy
Wismans: www.optidee.nl/peggywismans Tel: 0648550730 of via fb
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.: komkommers,
paprika en tomaten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.
Gevraagd: wie kan mij ons helpen
met tuinonderhoud enkele uren
(nader overeen te komen) in de week.
Tel: 06 1539 6046

Familie-uitbreiding zorgt voor vier
vrouwen op een rij
De familie Janssen-van Horen werd onlangs uitgebreid met een vierde generatie. Moeder Ingrid uit Horst
bracht op vrijdag 26 maart haar dochtertje Lora op de wereld. Oma Jannie van Horen-van Rijt uit Hegelsom
en overgrootmoeder Dora van Rijt uit Neerkant vieren met trots de vier generaties meiden in de familie mee.
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Werk te zien tijdens Crafted 2021

Koen en Chelsey delen liefde voor hout
Koen Schobbers uit Horst en Chelsey Elbers uit America willen het gaan maken in de hout- en de interieurbouw. De eindstukken voor hun opleiding zijn begin juli te zien tijdens een evenement in het Eindhovense
centrum: Crafted. “Een tevreden opdrachtgever, daar gaat het om”, zeggen ze beide.

netwerk LinkedIn. Van enkele tientallen potentiële opdrachten koos hij
een garderobekast. “Ik maak die op
maat voor een klant uit Maastricht”,
vertelt hij. “Het is best een groot
gevaarte: 2,50 hoog bij 2,50 meter
lang. Er zit ook nog eens een bocht
in, zodat het mooi past in de woning
van de opdrachtgever.”

Modeshow
Deze en andere stukken worden
tijdens Crafted aan het publiek
getoond. Naast de afstudeershow
van interieurstylisten en meubelmakers behoren ook een modeshow van Summa Fashion, eetbare
kunst van top-koks en -patissiers

Koen Schobbers (20) uit Horst en
Chelsey Elbers (20) uit America hebben iets met hout. Beide studeren
over enkele weken af aan de studie
Meubelmaker/(scheeps) interieurbouwer van Summa College. De liefde
voor vakmanschap ontstond bij Koen
Schobbers op jonge leeftijd. “Ik was
13 jaar en had een vakantiebaantje
bij Antiekhandel Philipsen in Horst’,
vertelt hij. “Daar leerde ik goed luisteren naar de klant.” Chelsey knikt
instemmend. “Ja, dat is belangrijk.
Maar ook om vervolgens de ideeën
om te zetten in een plan dat je kunt
uitwerken.”
Om te slagen in het ambacht is een
aanpakkersmentaliteit belangrijk.
Bij Chelsey is dat bijvoorbeeld goed
te zien in haar eigen kledingmerk:
Xthetic. “Ik ben daar tijdens corona

mee begonnen, omdat mensen veel
thuis moesten blijven. Ik probeer
mensen ondanks de pandemie toch
iets moois te geven.” Ze ontwierp zelf
een sporthanddoek en een hoodie.
En ze kocht andere artikelen in, zodat
haar webshop gevuld is. Koen laat
zijn creativiteit ook buiten de schoolbanken zien. Zo speelt hij in twee
bandjes: C-strike en Ashtray Leaves.
Op het repertoire staat respectievelijk
old school rock-’n-roll (jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw) en
country muziek.

Tientallen studenten
Koen en Chelsey zijn maar twee van
tientallen studenten van Summa
College die begin juli hun werk laat
zien tijdens evenement Crafted in het
centrum van Eindhoven. De activitei-

ten vinden van donderdag 1 tot en
met zondag 4 juli onder meer plaats
in winkelcentrum Heuvel Eindhoven.
Bovendien zijn er activiteiten bij
platform Dynamo. Crafted wordt
sinds 2018 gehouden om creatieve
studenten in het zonnetje te zetten. Het evenement ging vorig jaar
vanwege de pandemie niet door.
Deze keer kunnen de studenten
van de veertien creatieve opleidingen wel in ‘levende lijve‘ schitteren.
Voor het afstuderen hebben Chelsey
en Koen allebei een bijzonder project. “Ik maak een verhoogd bed
met nachtkastjes”, vertelt Chelsey.
“Mijn ouders zijn de opdrachtgevers.
Ze vinden het belangrijk ook levensloopbestending te kunnen blijven
wonen in hun woning in America.”
Koen bood zijn diensten aan op het

Vervolg voorpagina

Veilig spelen op straat
Het idee van een speelstraat is
eigenlijk heel simpel. Doorgaand
autoverkeer kan niet meer vanaf
de Jan Bootsstraat de Mathieu
Starrenstraat inrijden. Kinderen kunnen
in de straat gebruikmaken van allerlei
speelmaterialen zoals een speeltoestel, pleinplakkers en andere bezigheden. De uitwerking was minder simpel,
want initiatiefnemers Myrthe Manders
en Iris Hoeijmakers-Weijers hebben
een hele poos gewacht totdat uiteindelijk het startsein werd gelost. “Eigenlijk
zijn het onze partners die begonnen
zijn met dit idee”, verbetert Myrthe.
“Zo’n zes jaar geleden hebben zij gekeken om dit initiatief in de Wervelstraat
te verwezenlijken.” Dat lukte niet en
daarom kwam het idee terecht op de
Jan Bootsstraat. “Daarna hebben wij
het overgenomen.”

Tekening
De buurt was meteen om, vertelt
Iris. “Van de gemeente moesten we
eerst peilen in de buurt of iedereen

akkoord was. Dat ging gemakkelijk.
Er wonen hier best veel jonge stelletjes met kinderen, maar ook een
aantal ouderen. Voor hen was het
ook geen probleem. Ze vonden het
alleen maar mooi als de jeugd hier
kon spelen.” En zo konden Myrthe en
Iris het plan steeds verder uitwerken.
Het idee van de speelstraat kwam
in een stroomversnelling toen de
twee kinderen van Myrthe onderweg
waren naar het gemeentehuis om
een tekening af geven waarop ze de
gemeente opriepen voor de speelstraat. “Heel toevallig kwamen ze
onderweg de burgemeester tegen”,
zegt Myrthe. “Ze hebben de tekening
aan hem afgegeven en toen ging het
ineens een stuk sneller.”
Een speelstraat bouwen, dat gaat
niet zomaar. Er moesten snel fondsen
aangeschreven worden. Zo ontving
de buurt donaties vanuit Jantje Beton
en NLdoet. Nu hebben de initiatiefnemers nog een klein bedrag over.
“Dat gaan we misschien besteden

aan een garagebox met een schilderij of misschien nog een toestel.
Het gaat in ieder geval goed besteed
worden.”

Proef
Woensdag 2 juni was dus de grote
dag. De Jan Bootsstraat is officieel
een speelstraat en dat mag gevierd
worden vonden de buurtbewoners.
“Er was een pizzawagen aanwezig
en wethouder Beurskens opende de
straat met de kinderen”, zegt Iris.
“Hij moest natuurlijk ook even meespelen. Het was echt supergezellig,
ongeacht dat we afstand moesten
houden vanwege de coronamaatregelen.” De speelstraat is nu nog een
proef. Als de gemeente rond november/december nog steeds positief is, dan is het eigenlijk officieel.
“Wij gaan ervan uit dat dat geen probleem moet zijn”, zegt Myrthe.

en haarmode-events tot de hoogtepunten van het evenement.
Vanuit de voor de gelegenheid ingerichte Studio Crafted worden rechtstreekse uitzendingen verzorgd.
Familie en belangstellenden zijn op
zaterdag 3 en zondag 4 juli welkom in
winkelcentrum Heuvel. Ondertussen
denken beide studenten voorzichtig
na over het ‘leven na de opleiding’.
Chelsey wil graag haar sportmerk
uitbouwen. En ze is op zoek naar een
baan in de buurt. Koen neemt een
tussenjaar. “En daarna”, peinst hij.
“Ik denk dat ik dan in Vlaanderen
bij een gespecialiseerde school mijn
opleiding voortzet.” Voor meer informatie, kijk dan op www.crafted.nu

Wij zijn gespecialiseerd in asbestverwijdering en daarvoor
zoeken we goede asbestsaneerders. Er staat op dit moment een
vacature open voor DAV-er (Deskundig Asbest Verwijderaar) en
een vacature voor DTA-er (Deskundig Toezichthouder Asbest).

Asbestverwijderaar
Als asbestverwijderaar DAV heb je de volgende taken:
• Voorbereidingen voor het saneren van asbest zowel binnen
als buiten (inrichten van het werkgebied, opbouwen van
het containment).
• Asbest verwijderen volgens de best bestaande technieken.
• Samen met je collega’s zorgen voor een juiste afronding
van ieder project.
• Je bent verantwoordelijk voor gereedschap en materialen.
Als asbestverwijderaar DTA heb je aanvullende taken zoals:
• Het aansturen van je eigen team met asbestsaneerders en
je werkt zelf mee.
• Verantwoordelijk voor je eigen asbestsaneringsprojecten
en zorgt dat deze elke dag weer tot een succesvol einde
worden gebracht.
• Je bent het aanspreekpunt op locatie en voor de
controlerende instanties.
Wat wij bieden:
• Je krijgt bij ons vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen
• Wij werken met het nieuwste gereedschap en de best
beschikbare technieken
• Je werkt bij ons aan verschillende projecten waardoor je
afwisseling hebt (niet alleen daken). Je voert bijvoorbeeld
ook weleens sloopwerkzaamheden uit.
• We bieden een volledige opleiding tot DAV (Deskundig
Asbestverwijderaar) en / of DTA (Deskundig Toezichthouder
Asbestsloop)
• We bieden een fulltime of parttime dienstverband met
uitzicht op een vaste aanstelling
Geen opleiding? Geen probleem. Wij kijken vooral naar
motivatie en inzet! Wij helpen je met het behalen van de
benodigde diploma’s.
Ook indien je graag als ZZP-er aan de slag wilt nodigen wij
je uit om te reageren.
Bekijk meer informatie op www.asbestverwijdering.com
Beginnen als asbestverwijderaar? Stuur een email naar
info@asbestverwijdering.com of bel 085-303-8629.

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

Tekst: Niels van Rens

10

nieuws \ 1006

In het huwelijksbootje in coronatijd

Roeien met de riemen die je hebt
Normaal gesproken staat juni bekend als de maand van het huwelijk. Jaarlijks wordt er deze maand het
vaakst ‘ja’ gezegd, maar sinds afgelopen jaar is alles natuurlijk anders. Nu het normale leven weer langzaam
op gang komt, kan er ook iets meer, inclusief een uitgebreidere bruiloft. Dat betekent echter niet dat alles van
een leien dakje gaat, verre daarvan juist. Ellen Hendriks en Mark Cuppen uit Horst stappen deze maand in het
huwelijksbootje en vertellen over deze extra grote uitdaging.

want een paar weken geleden was
dat nog dertig. Daarna zouden we
op een privélocatie bij elkaar komen.
Maar daarvan kregen we vorige week
last-minute te horen dat dat niet
mocht, dus gaan we met een beperkte
groep naar een horecagelegenheid. ‘s
Avonds hebben we in plaats van een
avondfeest een soort drive-through.
Het echte feest hebben we verplaatst
naar 18 juni volgend jaar.” Mark legt
uit: “Op een horecalocatie mogen op
dit moment vijftig gasten zijn, of meer
als je met tests werkt. We gingen er
altijd van uit dat horeca op locatie
hieronder viel, maar we kregen vorige
week van de gemeente te horen dat
we slechts vier gasten zouden mogen
ontvangen omdat het een privélocatie is.”

Scenario’s

Vrijdag 18 juni is de grote dag voor de
aanstaande bruid en bruidegom Ellen
Hendriks en Mark Cuppen. “Ellen heeft
het aanzoek gedaan”, vertelt Mark,
“op 18 juni 2020. Dat is het jubileum

van onze relatie. Ze gaf me bij een
restaurant een pakje van vijftig foto’s
van de afgelopen jaren, met op de
laatste foto de vraag. Ik had niet meteen door dat dit ‘het’ moment was, ik

Schulz Systemtechnik
Betaalbare zonnepanelen voor iedereen!
Het is duidelijk dat voor alle plattelands gemeentes zonnepanelen de
belangrijkste duurzame energie bron zijn. De gemeente stelt zelfs voor om
alle geschikte daken te voorzien van zonnepanelen.
Wij als Schulz Systemtechnik te Venlo zijn reeds 10 jaar actief in onze regio
met zonnepanelen voor particulieren, scholen en bedrijven. Door grote
projecten en volume inkopen kunnen we ook voor particulieren een
bijzonder aanbod doen.
Een voorbeeld: een gemiddeld gezin heeft een jaarverbruik van 3500 kwh.
Om deze stroom op te wekken betaalt u 2900 euro, opgeleverd als
werkend systeem inclusief monitoring. Elk jaar verdient u aan de opgewekte
stroom 840 euro. Dit betekent dat u de installatie na 3,5 jaar heeft terugverdiend. U kunt zelfs een duurzame lening afsluiten met lage rente.

dacht dat het een subtiele hint was,
dus in het restaurant moesten ze lang
wachten voordat ze het toetje konden
brengen”, lacht Mark.

Last-minute wijzigingen
De datum stond vanaf het begin al
vast en natuurlijk kon niemand nog
voorspellen hoe lang het coronavirus er nog zou zijn. “We gingen er
toen van uit dat het nu wel grotendeels weg zou zijn”, zegt Ellen, “en
als het nog niet weg zou zijn, dat we
dan maar honderd gasten uitnodigen,
want dat was vorig jaar het geval.
Bij onze ceremonie mogen nu vijftig gasten aanwezig zijn. Gelukkig,

In een week tijd heeft het stel alles
nog om moeten gooien. “We hebben dus in een week gedaan wat
we hiervoor in elf maanden hebben
gedaan”, vertelt Ellen. “We hebben
allebei nog fulltime gewerkt tussendoor, maar daarnaast zijn we de hele
week constant bezig geweest met
dingen regelen. Heel veel mensen
dachten met ons mee, dus dat was
wel fijn.” Ze vonden veel steun en
toeverlaat bij hun ceremoniemeesters. “In het begin gingen we als een
kip zonder kop te werk”, geeft Mark
toe. “Normaal gesproken begin je niet
twee weken voordat je gaat trouwen
weer opnieuw. Zonder onze ceremoniemeesters hadden we echt een
probleem gehad. De ene ging meteen uitzoeken wat de mogelijkheden
waren en de andere stuurde ons een
lief kaartje toen we in zak en as zaten.
Allebei op hun eigen manier helpen
ze ons.” Hadden ze dit misschien kunnen voorzien? “We hebben altijd met
verschillende scenario’s in ons hoofd
gewerkt,” legt Ellen uit. “Maar bij elk
scenario gingen we ervanuit dat we
onder horeca zouden vallen. We had-

den wel al rekening gehouden met
een verschillend aantal gasten, tests,
mondkapjes, enzovoorts. We vonden
het heel erg bijzonder dat het in een
horecagelegenheid wel veilig genoeg
zou zijn, maar in een grote tent buiten
niet. Dat voelt zo krom, ook als je bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd met
7.500 man publiek ziet. We zouden
het geen probleem vinden om onze
gasten te laten testen en zeiden zelfs
dat ze mochten komen controleren of
iets dergelijks, maar het mocht nog
steeds niet.”

Dag van je leven
De meeste mensen trouwen maar één
keer in hun leven. Dat het voor Mark
en Ellen in coronatijd is, vinden ze wel
jammer, maar ze kunnen er wel naar
uitkijken. “We wilden bijvoorbeeld
wel iets meer mensen uitnodigen,”
vertelt Mark. “Maar het scheelt wel
dat we nu duidelijkheid hebben, ook
al is het niet de duidelijkheid die we
wilden. Nu zijn we bezig met dingen
die ook daadwerkelijk gaan gebeuren.
Als ze nu in een nieuwe persconferentie opeens zouden zeggen dat er
juist meer mag, dan zou ik net zo gek
worden als bij minder. Ik vind het wel
heel belangrijk dat we het feest nog
een keer gaan houden, dat we zien
en voelen hoe het zou moeten, met
alle versieringen en gasten.” Ellen vult
aan: “Langzaam kunnen we er wel
naar uitkijken. Dat was vorige week
helemaal niet en in de weken daarvoor hebben we ook veel in spanning gezeten. We wilden zo graag de
knopen doorhakken, maar dat ging
steeds niet. Normaal heb je één keer
de dag van je leven, wij hebben die
nu twee keer voor de helft. Voor zover
het mogelijk was, wordt het wel zoals
we het voor ogen hadden en daar proberen we wel zoveel mogelijk van te
genieten.”

Tekst en beeld: Koen van Meijel

Traumahelikopter opgeroepen na val paraglider
Een paraglider kwam woensdagavond 2 juni ten val in een weiland in America. Rond 10.00 uur rukte een
traumahelikopter uit om hulp te bieden.

Bij onze energie coach kunt u vrijblijvend alle informatie krijgen
over wat komt kijken bij zonnepanelen in uw situatie.
Ger Coenen te Sevenum, e-mail: solar2010@tele2.nl tel: 06-401 647 44
Uw leverancier van zonnepanelen
en alle toebehoren.
Schulz Systemtechnik BV | Tjalkkade 8 |
5928 PZ Venlo | Tel : 077 - 374 43 96 |
Mob: 06 - 113 469 61 | E-mail: venlo@schulz.st
Website: www.schulz-online.nl
U vindt ons op bouwloket Horst aan de Maas:
www.duurzaambouwloket.nl

Bijverdienen? Per direct gezocht:
Hulp in tuinonderhoud, zoals onkruid,
lichte snoeiwerkzaamheden e.d. te
Grubbenvorst. Stuur je email naar:
diamondforever@ziggo.nl
Aan de Drift zoekt medewerk(st)er
bediening voor weekenden en
feestdagen. Fijne werktijden.
Info: 06 1378 4630 of
info@aandedrift.nl

Op vakantie? Bagagewagen huren?
Vanaf 50,-/week, 70,-/2 weken.
Eventueel met 3 fietsdragers.
www.keenbikesupport.nl
HORTENSIA AANBIEDING!!! 3 voor
€12,00 div. srt. Info zie: www.veldtuinplanten.nl of 0640327108. Open
za. van 9.30-16.30 uur. Evt. vrijd. na
tel. afspraak. Oude Heldenseweg
(naast 13a ) Maasbree

Wat de oorzaak was van de val
waardoor de paraglider in het weiland aan de Wouterstraat belandde,

is niet bekend. Een traumahelikopter, ambulance en meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse.

Met een onbekend letsel is het
slachtoffer in de ambulance naar het
ziekenhuis vervoerd.
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Oh, zit dat zo!

Arme Amerikanen
Een belangrĳk uitgangspunt in het belastingrecht is ‘wie’ belasting moet betalen (het belastingsubject).
Daarin zĳn twee stromingen. Sommige landen (waaronder Nederland) gaan uit van de woonplaats
(domicilie), terwĳl andere, zoals bĳvoorbeeld de Verenigde Staten, uit gaan van de nationaliteit.
geen belasting mag heffen over
inkomsten of vermogen dat al in
de Nederlandse belastingheffing is
betrokken.

Binnenkijken bij...

Voor bestanddelen van het inkomen
die niet in Nederland worden belast
kan de Amerikaanse belastinginspecteur echter gewoon een aanslag opleggen aan een in Nederland
wonende Amerikaan. Een voorbeeld
is de Spaarhypotheek, De uitkering
daarvan is in Nederland onbelast,
maar er is wel Amerikaanse belasting verschuldigd.

Column

Verhuizen
Mijn dochter Saar is opgewonden. Ik heb haar net verteld dat
we gaan verhuizen. Langzaam
bouwt de spanning zich op en
wordt ze steeds onrustiger.
“Wat is verhuizen? Waarom moet
dat? Weten mijn vriendinnen dan
waar ik woon?” Zullen we naar
het huis gaan kijken Saar? Liever
niet, vindt ze. Ze denkt even na.
“Ik denk dat ik niet ga verhuizen.
Gaan jullie maar.”

Een Amerikaan die in Nederland
woont is dus door zijn nationaliteit verplicht in de Verenigde Staten
belasting te betalen, terwijl hij op
grond van zijn woonplaats ook in
Nederland belasting verschuldigd
is. Om dubbele heffing te voorkomen is er een belastingverdrag.
Daar staat in dat de Verenigde Staten

Tot voor een aantal jaren terug
was dat niet zo’n probleem.
De Amerikaanse belastingdienst had
weinig zicht op wat er in Nederland
gebeurt. Belastingheffing in dit soort
situaties was dus vooral theorie en
weinig praktijk. In het kader van
tegengaan van belastingontduiking

zijn echter de regels inmiddels flink
aangescherpt. Hoewel je wellicht
enige sympathie kunt opbrengen
voor de arme Amerikaan die geconfronteerd wordt met deze extra
belastingheffing is er in essentie
immers ‘gewoon’ sprake van ontduiking van (Amerikaanse) belasting.
Banken zijn, op straffe van miljoenenboetes, verplicht om belastingontwijking tegen te gaan. Zij moeten
dus transacties van klanten met een
Amerikaanse nationaliteit monitoren
en indien van toepassing rapporteren aan de Belastingdienst. Dat gaat
zelfs zo ver dat banken geen rekeningen meer openen voor klanten
met de Amerikaanse nationaliteit als
die niet over een Amerikaans belastingidentificatienummer beschikken (dat is immers een aanwijzing
van ontduiking van de Amerikaanse
belasting).

We kijken samen op internet naar
ingerichte slaapkamers. Bij al mijn
suggesties kijkt ze vies en staat
op. “Ik moet nog YouTuben, ik heb
nu geen tijd”. Vervolgens ontstaat er een knallende ruzie op de
kamer die ze deelt met haar zus.
Wij zijn als ouders ervan overtuigd
dat verhuizen voor de zussen een
noodzakelijke stap is. Meer privacy,
minder ruzie. De beide pubers zien
het voorlopig anders. De één heeft
geen interesse, de ander geen
zin. Na de eerste nacht in haar
kamer in het nieuwe huis staat
Saar verrassend laat naast ons bed.
“Ik heb uitgeslapen”. Dat is nieuw
voor ons, maar zeker niet onprettig. “Het is veel beter”. Wat Saar?
“Het ruikt lekker, mijn oren zijn Huislijn Kantoormeubelen B.V. is een groothandel in project-/designmeubilair en verkoopt
Huislijn Kantoormeubelen B.V. is een groothandel in project-/designmeubilair en verkoopt
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klanten
(dealers enzelfstanding
interieurarchitecten).
Je bent verantwoordelijk voor de orderverwerking in het
• Stressbestendig,
en nauwkeurig
naar een nieuw gebouw. We zijn
Wat bieden
wijalsmede
jou alle daaruit voortkomende administratieve handelingen. Je werkt nauw samen met
systeem
• Beheersing
Nederlandse
taaltotin 40
woord
geschrift
ervan overtuigd dat dit positief • Parttime
fulltimevan
functie
voor 32
uuren
per
week
het /verkoop-team.
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en dat er meer mogelijkheden • Een prettige
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•• MBO/HBO
werken denkniveau
• Goede• primaire
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arbeidsvoorwaarden
Ervaring
in
vergelijkbare
functie
is een préen
maar
niet noodzakelijk
zijn om talenten te ontwikkelen.
• Hands-on-mentaliteit, accuraat,
betrouwbaar
collegiaal
• Stressbestendig, zelfstanding en nauwkeurig
Alle bewoners geven aan dat hunHerken jij• jezelf
Beheersing
van Nederlandse
taaldan
in woord
geschrift
in deze
profielschets,
ben en
jij de
kandidaat die wij zoeken!
•Wat
Goede
communicatieve
vaardigheden
nieuwe kamer prettig moet voebieden
wij jou
• Klantgericht, enthousiast en flexibel
met motivatiebrief
per
voor
len. Lekker ruiken, fijn licht, een Stuur je CV
Parttime
/ fulltime functie
voormail
32betrouwbaar
tot
40 uur per
•• Hands-on-mentaliteit,
accuraat,
en week
collegiaal
www.huislijnkantoormeubelen.nl
18 juni 2021 naar:
fijne temperatuur en zacht geluid.
•
Uitdagende
en
afwisselende
functie
met
uitzicht
op lang dienstverband
www.berenn.nl
c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl
Wat bieden wij jou
Ik begrijp nu nóg beter hoe belangwww.feltouch.nl
Een prettige
werksfeer
metvoor
enthousiaste
collega’
•• Parttime
/ fulltime
functie
32 tot 40 uur
per sweek
• Uitdagende en afwisselende
functie met uitzicht op lang dienstverband
www.busypod.com
B.V.
rijk dit is. Van het verhuizen een Huislijn Kantoormeubelen
•• Een
Goede
primaire
en
secundaire
arbeidsvoorwaarden
prettige werksfeer met enthousiaste collega’s
t.a.v.
mevrouw
C.
Egelmeers
fijne gebeurtenis maken, is een
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Industrieterrein De Flammert 1214
uitdaging. Maar we hebben nog 5854 NCHerken
jij jezelf
jezelf inin deze
deze profielschets,
profielschets, dan
dan ben
ben jijjij de
de kandidaat
kandidaat die
die wij
wij zoeken!
zoeken!
Nieuw-Bergen
Herken
jij
even om met elkaar te verkennen
Stuur je CV met motivatiebrief per mail voor
hoe dit kan.

EnthousiasteCommercieel
Commercieel medewerker
Enthousiaste
medewerker
verkoop
verkoopbinnendienst
binnendienst

Medewerker Stamdata Management (tijdelijk)

Huislijn Kantoormeubelen B.V. is e n gro thandel in project-/designmeubilair en verko pt
ha r producten mid els e n uitgebreid dealernetwerk in Nederland en België. Het ontwerpen &
ontwik elen van de producten vindt pla ts in Nieuw-Bergen. De productie is ve lal ondergebracht bij
internationale partners (o.a. in Duitsland, Frankrijk, Italië,Turkije en China). Wij zijn op dit moment per
direct op zoek na r e n medewerker Stamdata Management.
Stuur
CV met
motivatiebrief per mail voor
18
junije2021
naar:
c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl
18 juni 2021 naar:

Marcia Adams
Directeur zorg bij Dichterbij

c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl
Huislijn
Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers
Industrieterrein De Flammert 1214
5854
NCKantoormeubelen
Nieuw-Bergen B.V.
Huislijn
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers
Industrieterrein De Flammert 1214
5854 NC Nieuw-Bergen

www.huislijnkantoormeubelen.nl
www.berenn.nl
www.huislijnkantoormeubelen.nl
www.feltouch.nl
www.berenn.nl
www.busypod.com

www.feltouch.nl
www.busypod.com

Je zou kunnen zeggen dat deze arme
Amerikanen dan maar ‘gewoon’ hun
Amerikaanse nationaliteit moeten
opgeven als ze bijvoorbeeld ook
de Nederlandse nationaliteit hebben. Dat kost echter kennelijk veel
tijd en geld (meer dan 2.000 dollar). Bovendien kan de Amerikaanse
belastingdienst nog een naheffingsaanslag sturen voor de belasting
over de laatste vijf jaar.

Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

PERSONEEL
GE ZOCHT !
Plantenkwekerij Rob van Vegchel is gespecialiseerd in
de opkweek van groente en perkplanten. Wij leveren
onze producten aan tuinders en plantcentra in de regio.
Wij zijn op zoek naar versterking van ons team!
Wij vragen;
· Je bent flexibel inzetbaar.
· Je weet van aanpakken.
· Je bent tussen de 18-30 jaar.
· Je vindt het fijn als we vroeg beginnen en soms ook
vroeg klaar zijn.
· Je houd van meer werk in de winter en voorjaar dan
in de zomer.
Je functie bestaat o.a. uit de volgende taken:
· Zaaien, stokken, inpakken en stapelen van groente
en perkplanten
· Vegen, schrobben en afspuiten van teeltvloeren
· Vrachtwagens laden, schoonmaken retour komend fust
· Eventueel heftruckwerkzaamheden
Je komt te werken in een jong, enthousiast en gezellig team
van ongeveer 10 personen.
Wij bieden je een goed salaris en uitstekende
arbeidsvoorwaarden.
Zijn wij op zoek naar jou? Stuur dan een e-mail naar
info@plantenkwekerijrobvanvegchel.nl

Reindonkerweg 6, America
www.plantenkwekerijrobvanvegchel.nl
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15-vragen aan

Stefanie Linskens Hegelsom
kan staan. Ik heb meer dan tien jaar
klassiek ballet gedaan met heel veel
plezier en ondanks dat ik afgelopen
jaar ben gestopt ga ik die krengen
nooit weggooien.

Ben je bijgelovig?
Ja en nee. Ik weet dat het eigenlijk
onzin is om bijgelovig te zijn, maar
op sommige momenten ga ik het
risico echt niet nemen en klop ik
bijvoorbeeld onvoldoendes toch wel
af aan hout. Het is maar een kleine
moeite.

Wat zou je graag nog willen
doen in je leven?
Naar het buitenland gaan tijdens
mijn studie. Ik weet alleen nog
niet waarheen, wat ik wil doen en
wanneer. Maar dat staat sowieso op
mijn to-do list.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefste ga ik met mijn vrienden op zaterdagavond naar de
keet. De ruimte is vooral een tempel gewijd aan Shrek, vandaar dat
het daar ook ‘The Swamp’ heet.
Verder vind ik op een terrasje zitten
is ook heel gezellig.

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
H2O - just add water. Het gaat over
drie normale meiden die ineens in
zeemeerminnen veranderen. Ik denk
dat bijna elk meisje dat vroeger en
misschien nog steeds wel in het
zwembad nadeed. Ik kan ook zonder
schaamte zeggen dat ik geniet van
bijvoorbeeld Bee Movie en Barbiefilms, al zijn dat niet per se series.
Disneyfilms hebben ook een speciaal
plekje in mijn hart.

Wat zou de beste uitvinding zijn?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Stefanie Linskens
19 jaar
Hegelsom
Radboud Universiteit,
Biologie

Wat voor reis zou je ooit
willen maken?
Ik zou heel graag naar Zuid-Amerika
willen. De tempels van de Inca’s
en de Maya’s wil ik echt nog een
keer zien. Jammer dat het daar nu
een beetje gevaarlijk is als toerist.
Ik wil ook nog een keer terug naar
Indonesië, omdat ik daar vroeger
vooral op familiebezoek ben
geweest, maar nooit veel van de
rest van het land heb gezien.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou nog wel vloeiend in een taal
willen worden. Spaans, Italiaans of
Russisch lijkt me wel gaaf om te
kunnen. Ik heb vorig jaar de app
Duolingo gehad waar ik een tijdje
elke dag Spaans op oefende, maar
dat is helemaal verwaterd.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hou zou je hem
gebruiken?
‘Shapeshiften’, dus van vorm kunnen
veranderen. Dan kan je in principe
veranderen in alles wat je wil. Ik kan
veranderen in iets dat kan vliegen,
iets dat gedachten kan lezen en
ga zo maar door, of is dat tegen de
regels?

Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Ik droeg ooit een harembroek die
volledig was bedekt met een panterprint. Ik vraag me altijd af wat
ik dacht als ik foto’s weer terugzie. Maar ze zeggen dat trends een
cyclus hebben van 20 jaar, dus ben ik
over 10 jaar misschien wel weer een
stijlicoon.

Heb je een bijnaam?
Mijn moeder verkort mijn naam op
WhatsApp altijd af naar ‘stf’, maar de
meeste mensen noemen mij Steef.
Ik reageer verder ook op Stephanie,

Een apparaat waardoor ik minder lang hoef te slapen en alsnog
gewoon uitgerust ben zou heel fijn
zijn. Maar daar hebben we voorlopig
nog koffie voor.
Steffie, Stef en Richard. Ik had ook
een tijdje de bijnaam stift omdat
iemand een docent mijn naam
hoorde uitspreken als ‘Stiftenie’.

Wat staat er op de laatste foto die
je hebt gemaakt?
Mijn laatste foto is van een kevertje. Voor mijn studie Biologie gingen
we laatst in de buurt van Nijmegen
het veld in. We moesten planten en
dieren tellen en we kwamen een
groenige kever tegen. Die had een
studiegenoot vast en toen maakte
ik er een foto van. Daarna natuurlijk
netjes losgelaten in de natuur.

In welke situatie was je het meest
zenuwachtig?
De eindexamens, die waren zo
stressvol. Superlang ervoor moeten leren natuurlijk. Maar wacht, ik
hoefde vorig jaar geen examens te
doen. Meteen geslaagd. Laat maar.

Wat is je favoriete hobby?
Ik speel al vanaf mijn 8e piano.
Ik wilde toen eigenlijk gitaar
spelen, maar mijn ouders gaven me
een piano. Vroeger voelde ik me
gedwongen en vond ik het niet zo
leuk, maar tegenwoordig speel ik
bijna elke dag wat. Thuis hebben
we een elektrische piano staan, dus
ik kan midden in de nacht met een
koptelefoon op spelen en dat is echt
heerlijk. Misschien dat ik ooit nog
een keer fatsoenlijk gitaar ga leren
spelen, we zullen zien.

Hoe zou jij de biografie van je
eigen leven noemen?
Het leven van een loser. Maar aangezien die boeken al bestaan ga ik
voor Stefanie voor dummy’s.

Hoi

Column

Rijles

Over een tijdje word ik al
achttien en een van de dingen
die je dan mag doen als je een
rijbewijs hebt, is autorijden
zonder iemand naast je die al
een bepaalde tijd zelf een
rijbewijs heeft. Op dit
moment heb ik nog geen
rijbewijs en ik ben eigenlijk
ook nog niet begonnen met
lessen.
Maar ik heb er wel al wat over
nagedacht. Het lijkt me wel
leuk en ook heel handig om
een rijbewijs te hebben, want
als ik ergens ver weg naartoe
moet, kan ik dat voortaan zelf.
Maar ik denk dat ik voorlopig
toch nog even wacht met de
rijlessen, want het is goed
ermee te beginnen als je er
ook echt klaar voor bent en
denkt dat het gaat lukken,
lijkt me. Misschien dat ik me
volgende week ineens helemaal
bedacht heb en dat deze
zomervakantie dé tijd wordt
voor m’n rijlessen. Natuurlijk
heb ik wel een algemeen idee
van wat de lessen inhouden,
maar ik weet toch niet helemaal
wat ik precies kan verwachten.
Van de één hoor ik namelijk dat
ze meteen een van de eerste
lessen de snelweg op moesten
terwijl het bij de ander in het
begin alleen om de basisdingen
draaide. Ik denk daarbij dat het
per persoon verschilt of je het
moeilijk vindt of niet. De één
doet er langer over dan de
ander en zo is de een ook weer
enorm nerveus voor de eerste
rijles, terwijl de ander alleen
maar blij is eindelijk te kunnen
rijden. Zelf ben ik waarschijnlijk
wel één van die personen die
enorm nerveus is, maar wie
weet verdwijnt dat allemaal
zodra ik in de auto zit en alles
goed lijkt te gaan. Maar dat zie
ik dan wel, voor nu wacht ik
er dus waarschijnlijk nog even
mee. En eigenlijk maakt het
ook niet uit wanneer je ermee
begint, of je nou 16, 17, 18, 25 of
55 bent. Als je er überhaupt aan
wil beginnen. Uiteindelijk is het
goed te beginnen wanneer jij er
klaar voor bent.

Wat zou je nooit weggooien?
Mijn eerste spitzen. Dat zijn die balletschoenen waarmee je op je tenen

Tekst: Teun van Zon
Lisa
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Voor EK-kijken mag er een
uitzondering zijn

De Oranjekoorts gaat dit weekend weer van start. Normaal gesproken zouden de pleinen en terrassen weer helemaal vol oranje uitgedoste
fans staan. Ondanks het coronavirus mogen cafés en terrassen sinds kort weer open, maar tegen wedstrijden op grote schermen uitzenden
zegt het kabinet nee. Horecabazen zijn teleurgesteld, maar volgens de cijfers is het nog te vroeg. Mag er voor het EK een uitzondering worden gemaakt?
Afgelopen weekend, op 5 juni, mochten de cafés
en restaurants hun deuren weer openen voor
maximaal vijftig gasten. Na maandenlang stil
te hebben gezeten, kan de horeca weer aan de
slag. Omdat voetbalwedstrijden normaal gesproken voor feest, verbroedering, maar ook omzet
zorgen, zien horecabazen en voetbalfans natuurlijk niets liever gebeuren dan een oranjefeest

op de pleinen. Het kabinet vindt dit nog veel te
vroeg. Demissionair premier Rutte zei onverbiddelijk: “Wat wij nu in Nederland doen, loopt behoorlijk
vooruit op andere Europese landen. We moeten echt
opletten wat we doen. Het gaat om de aanzuigende
werking. Want je hebt dan niet alleen zo’n scherm
op het terras en hopelijk vijftig man op afstand.”
Zondagavond 13 juni speelt het Nederlands elftal de

eerste wedstrijd van het EK tegen Oekraïne en de
horecabazen zien graag een uitzondering, maar is
zoiets eerlijk tegenover andere sectoren die geen
uitzonderingen hebben gekregen? Zou het wel verantwoord zijn om dit nu al te doen?
Voor EK-kijken mag er een uitzondering zijn
Wat vindt u?

Bespreking poll week 22

De beverpopulatie moet worden teruggedrongen
Waterschap Limburg ziet de populatie van de bever steeds meer groeien in Noord-Limburg. Dat zorgt voor meerdere problemen. Als de beverpopulatie zo door blijft groeien in Noord-Limburg, dan zitten we over een paar jaar met een probleem. Dammen worden gebouwd, akkers komen
onder water te staan en stukken natuur sterven af. Moeten we van de bever af? Veel reacties op onze poll stemmen ermee in.
Hoewel de bever een beschermd dier is, laten
veel inwoners in de reacties weten weinig liefde
voor deze dieren te hebben en dat de populatie
teruggedrongen moet worden. “En snel ook”,
schrijft Jacques van Enckevort op onze Facebookpagina, “voordat er ongelukken gebeuren, nog
afgezien van de enorme schade die ze aanrichten. Op papier is het mooi, bevers in een stukje

ontwikkelde natuur. Jammer dat ze zich alleen niet
aan de afspraken houden en ze net als wilde varkers
en straks ook wolven buiten de ingekleurde gebieden komen.” Ook Gerd van de Goor legt de link met
plaagdieren uit het verleden: “Waarom waren deze
dieren, zoals de bever, de wolf en andere roofdieren en -vogels er niet meer? Omdat onze voorouders
hier ook last van hebben gehad. Ze vernielen meer
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Kwaliteit heeft een naam

dan dat ze goed doen.” Enkelingen laten weten
dat de bevers wel hun plekje in de natuur mogen
behouden of kunnen het in ieder geval relativeren.
Zo beargumenteerd John Alards: “Indammen, om
het maar in de bevertaal te houden, is wat anders
dan ‘we moeten van de bever af’.”

Streekemoties

Column

Superoma’s
& -opa’s
Enkele dagen geleden hoorde ik
op de radio een Franstalig liedje
van Claude-Michel Schönberg
met de titel ‘Les enfants de mes
enfants’. Die zin betekent
letterlijk ‘de kinderen van mijn
kinderen’. Het is een mooi liedje
met een fraaie melodie, maar
wat me even bijzonder bezighield was die titel. Dat is wat
liedjes vaak doen: het op gang
brengen van een gedachtestroom.

Liefdespartners over de hele
wereld krijgen kinderen en worden zo ouders en met een beetje
geluk later ook grootouders. Het is
een oeroud principe, een manier
waarop de natuur ons bestaan in
stand houdt. In een tijd waarin
mensen op gezonde wijze ouder
worden kan het beleven van kleinkinderen op een bijzondere wijze
bijdragen aan het levensgeluk op
latere leeftijd. Oma’s en opa’s hebben meer dan ooit een onbetwistbare rol binnen het familieleven.
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN HET OP!
Velen zijn nog fit en bieden graag
een helpende hand binnen het
drukke gezinsleven van de jon✓ Snel
✓ Snel
✓ Snel
gere generaties. In een globalise✓ Betaalbaar
✓ Betaalbaar
rende wereld waarin veel wordt
✓ Betaalbaar
verlangd van ieder individu, zijn
✓ Effectief
✓ Effectief
Effectief
✓✓
✓ Effectief
Effectief
deze nog jonge en pensioentrek✓ Effectief
✓ Duurzaam
Duurzaam
✓
kende grootouders een welkome
Duurzaam
✓✓
✓ Duurzaam
Duurzaam
aanvulling in de familiare cohesie.
✓ Duurzaam
advies
✓ Vrijblijvend
✓ Vrijblijvend advies Daarnaast maken ze vaak ook nog
✓ Vrijblijvend advies tijd voor een fietstochtje en een
kopje koffie, mét gebak natuurlijk.
info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl
Onze oma’s en opa’s zijn een waarinfo@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl
devolle steun voor hun kinderen,
die vaak te weinig tijd of middelen hebben om aan hun kroost te
kunnen wijden. Er zijn ook nog
2
de superoma’s en superopa’s.
Vier generaties, een groeiend fenomeen. Zelf heb ik geen van mijn
grootouders mogen kennen, ze
waren al gestorven toen ik geboren werd. Jammer, via hen had ik
mezelf waarschijnlijk beter begrepen. De kinderen van onze kinderen gezond zien opgroeien is een
onmiskenbaar teken van maatschappelijke ontwikkeling. De tekst
van het lied, ‘de kinderen van mijn
kinderen’, zou een eeuw geleden waarschijnlijk helemaal niet
geschreven zijn. Er waren destijds
veel minder nog levende grootouders. En overgrootouders waren
werkelijk zeer zeldzaam. Dus hoera
voor de superoma’s en superopa’s!

LOSLATENDE
FOLIE
OPOP
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FOLIE
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www.plantencentrumvandenbeuken.nl

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

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

Theo Kerstjens
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

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

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

Actie Steenbreek

Sevenum, Kronenberg en
Evertsoord gaan groen!

Voor alle inwoners uit Horst aan de Maas

Gratis voetbalboarding
Wilt u een leuke verenigingsactiviteit, dorpsactiviteit of familiefeest organiseren?
Sport aan de Maas en gemeente Horst aan de Maas stellen gratis hun voetbalboarding
ter beschikking.
Verruiming maatregelen voor de sport

Voetbalboarding

Vanaf 5 juni worden veel maatregelen

Sport aan de Maas en gemeente Horst

versoepeld en is er weer veel meer

aan de Maas bieden daarom kosteloos hun

mogelijk met name op sportgebied. Ook zijn

voetbalboarding aan. Deze voetbalboarding

slotactiviteiten op de vereniging, buurtfeesten

kan in verschillende afmetingen worden

en familiedagen binnenkort wellicht weer

opgebouwd. De maximale afmeting is 18 bij

mogelijk. “Ons doel is zoveel mogelijk

14 meter en kan zowel opgebouwd worden

inwoners uit gemeente Horst aan de Maas in

op gras als op een verharde ondergrond.

beweging te brengen en houden. Met deze
voetbalboarding hopen we de inwoners

Reserveren voetbalboarding

Groengroep Sevenum en Leef Vrij organiseerden zaterdag 5 juni de succesvolle actie

van Horst aan de Maas een sportieve en

Heeft het dorp of uw vereniging interesse

Steenbreek: Steen eruit, plant erin!

leuke dag te kunnen bezorgen”, aldus Joey

in de voetbalboarding? Neem dan contact

Rutten (verenigingsondersteuner Sport aan

op met Joey Rutten via joey@negen.nl of

de Maas).

06-47949518.

Bekendmakingen

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

verkoeling. Door tegels te vervangen voor

en kregen hier een plantenpakket met

groen helpt u ook nog eens mee aan het

5 bloeiende vlinder- en bijenplanten

vergroten van de biodiversiteit!

voor terug. Alle 100 beschikbare

• Thomeerstraat 1 (tijdelijk plaatsen

Griendtsveen

rolsteiger)

• Helenaveenseweg 48 (dijkverbetering)

Kronenberg
• Heesbredeweg (tijdelijke onthefﬁng

Het is een groot misverstand dat een stenen

Grubbenvorst

Groengroep Sevenum en Leef Vrij zijn blij

tuin minder onderhoud vraagt. Een goed

• Lottumseweg 47 (vooraankondiging

met alle enthousiaste reacties!

aangelegde tuin met beplanting hoeft namelijk
niet meer tijd te kosten.

horecavergunning)

opslagloods)

plantenpakketten zijn opgehaald.

Vervang tegels door beplanting

• Wilhelminaplein 9 (nieuwe drank- en

• Dorperpeelweg 12 (oprichten machine/

nachtverblijf)

bestemmingsplan)

Lottum

• Aartserfweg 6 (bouwen opslagloods)

• Zandterweg 26 (uitbreiden bedrijf)

• Lottumseweg 29 (wijzigen bestemming)

Meerlo

Een groene tuin heeft veel voordelen. Het

Wilt u ook tegels vervangen door groen?

• Reuveltweg 54 (aanleggen uitrit)

• Dellekamp 3 (oprichten woning)

ziet er mooi uit, helpt tegen wateroverlast

Kijk dan op www.waterklaar.nl voor meer

Hegelsom

• Elshout 4 (verbouwen woning/realiseren

in natte periodes én zorgt in de zomer voor

informatie en tips.

• Spoorweg 8 (gevelbelettering)

Diverse wegwerkzaamheden in Horst aan de Maas
De komende periode vinden er diverse wegwerkzaamheden plaats in onze gemeente.
Dit betekent dat wegen afgesloten zijn voor het verkeer. Ter plaatse wordt meestal een
omleiding aangegeven.

• Hogenbos 14 (oprichten loodsen)

• Stationsstraat 151 (vervangen

Melderslo

beschuttingssystemen/verbreden
perron)
• Pastoor Debijestraat 6 (nieuwe
exploitatievergunning)

het gaat. De komende periode zijn wij op de

Meterik
• 20 april - 18 juni: Dingsstraat Hegelsom

• 26 juni - 6 augustus: Kanaalweg

Overzicht onderhoud van wegen in 2021

Griendtsveen

• Campagneweg 35 (geweigerde

mantelzorgwoning)

• Hertog van Gelresingel 23 (uitbreiden
• Noordsingel 56 - 120 (verticale
regentuin)
• Industriestraat 25 (uitbreiden

• 03 juni - 6 augustus: Swolgenseweg Tienray

Op https://www.horstaandemaas.nl/werk-aan-

• 18 mei - 25 juni: Burg. Steeghsstraat Horst

de-weg lees je meer over de afsluitingen en de

• 31 mei - 07 juli: Crommentuijnstraat Meterik

omleidingen.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

horecavergunning)

• van Douverenstraat 57 (plaatsen

woning)

volgende locaties aan het werk:

verwerkingsruimte)
• Broekhuizerdijk 16d (wijzigen drank- en
Meterik

• Kerkeveld 38 en 52 (verbouwing tbv
• 25 mei - 30 november: herinrichting centrum

• Onkelweg 16 (uitbreiden

Horst

zorggerelateerde dienstverlening)
Hieronder geven we aan om welke wegen

B&B)

• Bosstraat 41 (uitbreiden woning)

bedrijfsruimte)
• Helmesstraat 23 (verbouwen garage/

omgevingsvergunning)
Sevenum
• Maasbreeseweg 117 (interne wijziging)
• Romerweg 8 (plaatsen stacaravan)
• De Sondert kv 17 (oprichten woonhuis)
Swolgen
• Donkstraat 15a (verbouwen
bedrijfsgebouw tot appartementen)
Tienray
• Spoorstraat 1 (plaatsen vlaggenmast)

carport tot B&B)

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Iets regelen bij de
gemeente? Doe het via
onze website!
Wilt u iets digitaal regelen bij de gemeente?
Bijvoorbeeld informatie, een uittreksel of een
ander document aanvragen? Doe dat via onze
website. U betaalt dan niet teveel.
Afspraak maken bij gemeente altijd gratis
Bij de gemeente is een afspraak maken altijd gratis. Maak daarom een afspraak met de gemeente
via horstaandemaas.nl. Of bel de gemeente om
een afspraak te maken.
Uittreksels en documenten
Er zijn ook andere websites en commerciële
organisaties die voor u een uittreksel of een ander
document bij de gemeente kunnen aanvragen.

Dat is een felicitatie waard

Als u via een andere website iets regelt moet u

Ook afgelopen week bezocht burgemeester Palmen een tweetal huwelijksjubilea. In Hegelsom feliciteerde hij het echtpaar Kellenaers–
Vostermans met hun 60 jarig huwelijksfeest en het echtpaar Janssen–Geurtjens uit Tienray ontving de burgemeester voor de derde (!)
keer. Na hun 60 en 65 jarig huwelijksjubileum ontvingen ze uit handen van Ryan Palmen een boeket bloemen namens zijne majesteit
Koning Willem Alexander.

extra betalen, soms meer dan het dubbele. Dat is
niet nodig. Vraag uittreksels of andere documenten aan via horstaandemaas.nl. Of maak een
afspraak en vraag een document op het gemeentehuis aan. U betaalt dan niet teveel.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777

“Je wilt geen woonplek, je wilt een thuis voor je kind!”

Ga daarom op tijd zoeken

Christian Urselmann (23) woont sinds kort in zijn eigen appartement in een woonbegeleidingscentrum
(WBC) van PSW. Een stap waar zijn ouders, Zuzana en Jos, al vroeg mee aan de slag gingen.
Zuzana: “Wij wilden zelf een goed thuis voor Christian kiezen en niet door omstandigheden voor een voldongen
feit komen te staan. Er zijn vaak lange wachtlijsten en het verloop is gering. Wij gingen dus vroeg informatie
inwinnen en veel met andere ouders praten die ook in dit schuitje zaten óf dit al hadden meegemaakt. Zo
kom je er steeds beter achter wat je wel en zeker ook wat je niet wilt voor je kind. Wij hebben voor PSW
gekozen en Christian al ingeschreven toen hij 15 jaar was.”
Jos: “Elke jongvolwassene moet op enig moment een eigen leven gaan leiden. Als je een kind met een
beperking hebt, is loslaten nog zwaarder. Je moet een vertrouwensband opbouwen met de begeleiding.
Geef dat een kans. Maak goede afspraken, spreek wederzijds verwachtingen uit, durf vragen te stellen
en geef aan wat je belangrijk vindt. De begeleiders van Christian doen dingen anders dan wij, maar hij is
wel in een paar maanden echt vooruit gegaan. Thuis hadden wij aan een blik genoeg om te weten wat
hij wilde en deden wij dat voor hem. Nu pakt hij veel meer dingen zelf op.”

Overstap goed begeleid

“Het thuisbezoek
vooraf trok onze zoon
over de streep”

“Een paar zaken hebben voor ons de stap gemakkelijker gemaakt. De persoonlijk begeleider is vooraf
op huisbezoek geweest. Christian voelde zich daardoor meteen veilig bij haar. Christian kan zijn ‘oude’
dagbesteding blijven bezoeken, dat is heel belangrijk voor hem. Over de groepssamenstelling van de
huiskamers is goed nagedacht en gecommuniceerd. We hebben afspraken gemaakt over de
opbouw van het wonen: in het weekend komt Christian voorlopig nog naar huis. We kijken hoe zich
dat ontwikkelt. We hebben echt het gevoel dat we onze zoon niet naar een instelling maar naar
mensen hebben gebracht. We proeven professionaliteit en een menselijke kijk op de cliënten. En
als er iets is, kunnen we bij de persoonlijk begeleider terecht en bespreken we dat samen.”

Is wonen bij PSW wellicht ook iets voor uw kind/verwant? In Sevenum zijn nog enkele appartementen
beschikbaar (opening november 2021). Eind 2021 starten we ook met de bouw van een nieuw WBC
in Meijel. Interesse? Mail naar v.corstjens@psw.nl of bel 06 22 78 73 16.

Onze passie kent geen beperkingen
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INFORMATIE VAN EN OVER

DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

Evaluatie inwonersinitiatieven
In april evalueerde de gemeenteraad het project Afslag 10.
Hieruit kwam naar voren dat de raad behoefte heeft aan een brede
evaluatie van burgerinitiatieven waarbij ook de initiatiefnemers
betrokken worden. Op 31 mei hebben de fractievoorzitters ingestemd
met de aanpak van zo’n brede evaluatie. In oktober presenteert een
extern bureau haar eerste bevindingen aan de gemeenteraad.
Drie inwonerinitiatieven
Voor de evaluatie zijn drie initiatieven uitgekozen: Afslag 10,
accommodatiebeleid/blauwdrukken en Buitengewoon Bereikbaar. Er is
veel verscheidenheid onder de inwonerinitiatieven in Horst aan de Maas en
het streven is dat dit ook tot uiting komt in de keuze voor deze projecten.
Uiteraard moeten de betrokken initiatiefnemers ook openstaan voor
deelname aan de evaluatie.
Planning
In juni wordt de deﬁnitieve opdracht verleend en kan een extern bureau aan de slag met de eerste stap in de evaluatie. Het is de bedoeling dat in oktober de bevindingen van de gesprekken met
betrokkenen gepresenteerd worden tijdens een themasessie van de gemeenteraad. Tijdens deze
bijeenkomst worden ook afspraken gemaakt hoe raad, college en ambtelijke organisatie toekomstige
aanpak van inwonerinitiatieven gaan verkennen.

Vanaf juli

Raadsleden gaan weer
‘gewoon’ vergaderen
De tendens tekent zich steeds duidelijk af. Langzamerhand nemen we afscheid van de

Naast de kinderraad zijn er meer mogelijkheden voor de raad om jeugd te ontmoeten. In het
kader van het project Maak kennis met de gemeente(raad) zijn kinderen te gast in de raadzaal
zoals op deze foto in 2019. Nu de coronabeperkingen langzamerhand tot het verleden
behoren hopen we weer snel basisscholen te mogen ontvangen in de raadzaal.

Oproep aan kinderen tussen de 10 en 14 jaar

Doe mee met de kinderraad
Ben jij tussen de 10 en 14 jaar? En wil jij jouw stem en die van je leeftijdsgenoten
duidelijk laten horen bij de gemeente? Wat dacht je ervan om namens jouw dorp mee
te doen met de kinderraad?

beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen. Dat betekent dat de gemeenteraad
vanaf 1 juli weer bij elkaar kan komen voor de raadsvergadering.

Meer aandacht voor kinderen

belangrijk vinden. Wist je trouwens al

De gemeenteraad is de baas in de

dat de kinderraadsvergaderingen ook

Op dit moment is het nog even de vraag

raadsvergaderingen van 6 en 13 juli

gemeente en natuurlijk proberen de

worden uitgezonden? Daar kun jij dus

of de raadzaal voldoende mogelijkheden

(tijdelijk) uitgeweken naar een andere

raadsleden rekening te houden met álle

ook bij zijn.

biedt om de gewenste afstand in acht

locatie. Een van de opties is de grote zaal

inwoners. Maar het kan zijn dat jij meer

te nemen. Mogelijk wordt voor de

van ’t Gasthoês.

aandacht wil voor kinderen en jeugd.

Wat moet je doen?

Of voor jouw dorp. Nou, misschien is

Dus: wil je een jaar lang kinderraadslid

het dan wel een goed idee als er een

zijn voor jouw dorp, dan geef je dan op

gemeenteraad voor kinderen, een

bij de jouw dorpsraad. Zij hebben folders

kinderraad, komt. Met een eigen en

verspreid in jouw dorp waarop je in kunt

verfrissende blik op de gemeentepolitiek

vullen waarom je in de kinderraad wilt.

en waar de ‘grote’ gemeenteraad

Het is wel belangrijk dat je dat vóór

misschien wel iets van kan leren.

19 juli 2021 doet. Daarna zetten we
op een rijtje wie zich aangemeld heeft

Raadsleden kunnen wat leren van

voor de kinderraad. Het beste is als we

kinderen

2 kinderraadsleden van elk dorp hebben.

Zo’n kinderraad bestaat uit kinderen

Als er teveel inschrijvingen zijn, gaan

tussen de 10 en 14 jaar die hun

we loten. Kijk op horstaandemaas.nl/

eigen dorp vertegenwoordigen (2 uit

kinderraad voor meer informatie en de

elk dorp). Er wordt op een aantal

adressen van de dorpsraden.

woensdagmiddagen vergaderd over
plannen die de kinderen zelf belangrijk

De eerste raadsvergadering is op

vinden. Uiteindelijk wordt één project

woensdagmiddag 22 september 2021.

uitgekozen dat ook écht uitgevoerd

Zorg dat je je snel opgeeft. Wie weet

wordt. Hoe tof is dat?

zien we je binnenkort achter de
microfoon in de raadzaal!

Nog mooier: de kinderraad vergadert

Burgerpodium

Aanbieden rapport mondzorg

in de raadzaal, waar ook de ‘grote’
gemeenteraad vergadert. En we hebben
twee voorzitters! Burgemeester Ryan

Namens het comité Nationaal ZorgFonds Horst aan de Maas maakte Hans Hagens

Palmen krijgt hulp van een speciale

op 18 mei gebruik van het digitale burgerpodium. Hij bood de gemeenteraad het

kinderburgemeester. Verder moet je ook

rapport ‘Mondzorg voor kinderen en ouderen’ aan. In het rapport staan aanbevelingen

weten dat er altijd gemeenteraadsleden

voor een preventief beleid met betrekking tot mondzorg in Horst aan de Maas.

zijn die de kinderraad helpen als ze aan

Aangezien de gemeenteraad digitaal vergadert waren alleen de grifﬁer en de

het vergaderen zijn. Dan leer jij hoe

burgemeester in de raadzaal aanwezig. Via een internetverbinding kon Hans Hagens

zo’n vergadering gaat, en dan leren

desondanks alle raadsleden toespreken.

de raadsleden van jou wat kinderen

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM
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Geplukt

Joep Gubbels Sevenum
De grootste droom van Joep is niet om een wereldreis te maken of de jackpot te winnen. Nee, hij wil graag
ooit in zijn geboortedorp Kronenberg wonen. Als een echt dorpsmens zit hij dan ook bij veel verenigingen
en op z’n tijd stapt hij op zijn Kreidler of zijn C-Kadett om door Horst aan de Maas te touren. Deze week
wordt Joep Gubbels (32) uit Sevenum geplukt.

andere het bedrijf Toffedag.nl op,
bekend van onder andere familieen vriendenuitjes. “We hebben een
mooie combinatie van commerciële
activiteiten in combinatie met maatschappelijke impact. Zo werken we
met mensen met een inhaalslag op de
arbeidsmarkt. Je bent dan ook zinvol
aan het werk, je doet het voor hen en
ziet dan ook echt de impact door de
ontwikkeling van mensen. We geven
mensen en materialen kansen, ongeacht leeftijd, achtergrond of uitdaging.” In 2019 wilde Joep iets anders
doen. “Voor mij is het belangrijk dat ik
enorm veel afwisseling en uitdaging
heb, het werk moet niet saai worden
en ik wil iets betekenen voor mensen.” Dus besloot hij het roer om te
gooien en Toffdag.nl over te dragen
aan zijn collega’s. “Ik bleef bij Rendiz,
maar ging iets totaal anders doen.
Nu ben ik eindverantwoordelijk, MT-lid
en teamleider bij het realiseren van
prefab huisvesting met maatschappelijke impact, van starterswoningen
tot studentenkamers en van leslokalen tot prefab badkamers. Daarnaast
ben ik nog veel bezig met opleidingen
en trainingen voor onze mensen en
mezelf, want onze markt verandert
continu en in iedereen zit groei. Als je
dan onze mensen ziet groeien en zinvol bezig ziet zijn, dan weet je: daar
doe ik het voor.”

Dorpsliefde
“Zo’n Kreidler geeft je zoveel vrijheid”, vertelt hij terwijl hij trots naar
zijn brommer kijkt. “Ik heb voorheen motor gereden, maar dan rijd
je voornamelijk op hoofdwegen en
moet je aan allerlei regels houden.
Op een Kreidler heb je alle vrijheid.
Je komt op plekken die je nooit
verwacht.” Joep is een echte autoen brommergek. Al sinds kleins af
aan had hij wat met de voertuigen. “Mijn vader was altijd aan het
sleutelen. Ik ben niet zo technisch,
maar laat mij maar crossen. Ik reed
al vroeg op een elektrische motor
en later crosste ik met een gemotoriseerde skelter door Kronenberg.
Te gek was dat.”

Leuke dag bezorgen
Zijn jeugd heeft hij altijd fantastisch gevonden. “Wij kwamen niets
tekort, pap was aan het werk en mam
zorgde (en nu nog) altijd goed voor
ons. We hadden een gezellig doorsnee gezinnetje. Samen met mijn
zus had ik het goed. Ze woont ook in
Sevenum en heeft samen met haar
man een dochter, Loïs. Ik ben haar
peetoom en zo’n kleine met streken
zien opgroeien is geweldig.” Na de
middelbare school ging Joep een
Sociaal Pedagogische opleiding volgen
en vertrok daarna naar Breda om daar
Leisure Management te gaan studeren. “Ik werkte in de weekenden als
bijbaantje bij attractiepark Toverland in

Met de klas
de natuur in
In het Blakterbeekpark Zaerum
zijn enkele klassen van de
Krullevaar op pad geweest om de
natuur te ontdekken. Op deze
zomerse vrijdag 4 juni zochten de
kinderen vol overgave voorzichtig naar waterdieren, insecten en
bodemdieren. De leerlingen
vergeleken de diertjes met de
plaatjes op de zoekkaarten,
noteerden alles en hebben de
dieren netjes weer terug in de
natuur gezet. De Stichting
Groengroep Sevenum en de juffen
van de Krullevaar brengen zo op
een educatieve wijze aandacht
voor de groene omgeving bij de
nieuwe generatie.
/ Beeld: Ron Janssen

Sevenum. Ik vond het daar superleuk
en ik merkte dat ik mensen graag een
leuke dag wilde bezorgen. Vooral op
sociaal gebied had ik het echt naar
mijn zin, ook met de collega’s.
Enkele vaste collega’s hadden Leisure
Management gedaan en zo kwam ik
in Breda terecht.” Pretparkdirecteur
worden was zeker niet zijn droom.
“Nee, dan ben je veel meer met
andere dingen bezig”, zegt hij. “Ik hou
ervan om direct met mensen in contact te staan, daar haal ik echt mijn
energie uit.”

Afwisseling en uitdaging
Deze energie kon Joep kwijt bij Rendiz
in Panningen. Daar startte hij onder

Kronenberg is bijna zijn alles. “Ik ben
er geboren en ik kom er nog steeds
heel vaak. Samen met mijn vriendin
Marlou zochten we een aantal jaar
geleden een huis, maar in Kronenberg
was niets te vinden. Daarom zijn we
in Sevenum gaan wonen. Niet dat
Sevenum niets is, want het is een
prachtig dorp, maar ik heb toch echt
iets met Kronenberg. Het is er altijd
gezellig, iedereen kent iedereen en
er heerst altijd een goede sfeer.”
Zijn grootste droom is dan ook om
ooit de verhuisdozen in te pakken
met een enkele reis richting het dorp
van de Kroënekraan en Piëlhaas.
Want ook carnaval gaat Joep aan het
hart. “Ik ben in 2015 prins geweest,
een fantastische tijd. Ik ben nog altijd

lid van de vereniging en bestuurslid bij de oud prinsen, niet dat het
superveel werk is, maar ook dat moet
gedaan worden. Ik hoop dan ook ooit
weer in Kronenberg te wonen. Waar je
mij gelukkig mee maakt is een huis,
en heel belangrijk, een garage in
Kronenberg. Want daar kan ik mijn
Kreidler en C-Kadett opslaan.

Sportfanaat
Joep is helemaal verknocht aan de
buitenlucht. “Als het weer even meezit spring ik op mijn Kreidler en ga ik
touren. Heerlijk is dat. Voor mij geen
verre vakantie naar Canada of Mexico.
Als je hier in de buurt eens een keer
rechtsaf slaat waar je normaal gesproken linksaf gaat, dan kom je echt op
mooie plekjes terecht.” Een ander
tweewielig voertuig waar Joep vaak
op rijdt, is zijn wielrenfiets. “Met een
groepje wielrenners fietsen we vaak
als het goed weer is. Dan maken we
tochten en hebben we zo’n 50 tot
75 kilometer in onze benen zitten.”
En daarnaast doet Joep ook aan hardlopen. “Ik ben een trouwe deelnemer aan de Venloop. Prachtig is dat,
je wordt echt meegedragen door het
publiek. Ik heb de laatste keer met
een paar trainingen de halve marathon gerend. Ik zeg het eerlijk, het
was pittig. Toen ik de Maasbrug over
was, had ik zo’n 18 kilometer gerend
en moest ik er nog een paar. Ik had op
dat moment de kuiten onder aan de
Maas hangen. Als je hem dan uitrent,
geeft dat een enorm goed gevoel.
Uitdagingen, die moet ik hebben.”
Joep is ook blij met zijn vriendengroep
VC Zachte Berm. “We zijn met z’n
elven. We kennen elkaar allemaal nog
van de basisschool, hebben allemaal
verschillende karakters, maar zijn toch
een mooie hechte club. Dus dat vind
ik hartstikke mooi, zeker nu ook met
de aanhang en de nieuwe generatie. Gewoon genieten van de kleine
dingen in het leven. Niks is lekkerder
dan dat.”

Tekst en beeld: Niels van Rens
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CDA Horst aan de Maas

Visie veehouderij

Als raad hebben we op dinsdag 11 mei de concept-visie veehouderij behandeld. Aan de definitieve versie
wordt nog gewerkt en deze gaan we dinsdag 13 juli vaststellen. Wij hebben als CDA in deze hele discussie
vooral gepleit voor het vaststellen van een visie en nu niet al meteen het hele uitvoeringsprogramma
eraan vast te hangen.
De ontwikkelingen in de veehouderij
gaan op het moment erg hard. In de
intensieve veehouderij komt nu een
aantal regelingen, samen van de stoppers regeling tot de warme sanering
veehouderij, waarbij aan die laatste
regeling in verhouding veel bedrijven

hebben meegedaan in onze gemeente
vooral door het proactief meedenken
vanuit de gemeente. Ook in de melkveehouderij staan we voor een grote
uitdaging, veel bedrijven hebben geen
opvolger en er zijn forse investeringen
nodig in emissiebeperking.

PvdA Horst aan de Maas

Het is voor ons belangrijk om na te
denken welke omvang een sector
nodig heeft om ook aanverwante
bedrijven in onze regio te behouden,
die in de regio veel werkgelegenheid
opleveren. Of een bedrijf gangbaar,
intensief, extensief of biologisch is

betoog recht uit het hart. Niet alleen
roepen dat we willen bouwen, maar
ook daadwerkelijk ja zeggen tegen
plannen, of het nu het stationskwartier is of de Rector de Fauwestraat.

SP Horst aan de Maas

Samen met Imke Emons en de SP
hebben we ook een motie ingediend, een oproep aan de raad om
een brief te schrijven naar de demissionair staatssecretaris waarin we

Sjaak Jenniskens

oproepen het borstkankeronderzoek
niet driejaarlijks maar weer consequent aan de termijn van twee
jaar te voldoen. Helaas werd deze
oproep weggestemd door het CDA
Horst aan de Maas, Essentie en VVD
Horst aan de Maas. Helaas want
preventie is beter dan genezen.
Zorg moet beter. En terwijl we met
zijn allen roepen dat politiek anders
moet, zijn er partijen in Horst die

zich helaas te gemakkelijk achter
het landelijk beleid verschuilen.
Het is jammer dat deze partijen zich
verschuilen achter proces argumenten bij een onderwerp dat duizenden vrouwen in Horst aan de Maas
raakt. Wij blijven ons voor deze zaak
inzetten.

Anita Wagenaar

‘Creatief’ met reservegelden? Nee

Er liggen plannen voor woningbouwontwikkeling aan de Rector de Fauwestraat in Meterik.
Onlangs stond het bestemmingsplan hierover op de agenda van de gemeenteraad. De SP heeft
niet ingestemd. Waarom niet?
Voor dit plan is door de wethouder
gebruik gemaakt van ‘Arge’ (algemene reserve grondexploitatie).
De reservegelden kunnen ingezet worden voor het opvangen van
onvoorziene tegenvallers in de huidige en toekomstige bouwgrondexploitaties. Dus als er een plan
geopperd wordt om huizen te bou-

stendige locaties komen te liggen.
Dit betekent dat de bedrijven goed
ingepast zijn in de omgeving en er
mogelijkheden zijn voor bedrijfsontwikkeling. Dit vinden we belangrijk
voor alle veehouderijbedrijven, zowel
voor gangbare als biologische bedrijven. Het vaststellen van een geurverordening vinden wij belangrijk, wel moet
hierbij ruimte zijn voor maatwerk.

Voor een gezonde woon- en leefomgeving

Geen woorden maar daden. Wij zijn de politiek in gegaan om het verschil te maken. Voor mensen die op
een belangrijk punt in hun leven staan, bijvoorbeeld voor mensen die een huis zoeken, maar ook het
belang van preventief bevolkingsonderzoek benadrukken. Dinsdag 1 juni hebben we dat verschil kunnen maken door in te stemmen met de bouw van acht levensloopbestendige woningen op de locatie van
de oude basisschool in Meterik.
Een voorstel dat met dertien tegen
twaalf stemmen werd aangenomen.
Een voorstel waar we als PvdA voor
zijn gaan staan en waar Jan Wijnen
het verschil heeft gemaakt met een

vinden wij een ondernemerskeuze en
heeft ook vooral met afzet te maken.
Wel zal de footprint in de toekomst
zo laag mogelijk en duurzaam moeten zijn. Bij toekomstige ontwikkelingen zal een goede omgevingsdialoog
erg belangrijk zijn, maatschappelijk
draagvlak is van wezenlijk belang en
moet behouden blijven.
In de conceptvisie wil de gemeente
ernaar streven dat alle veehouderijbedrijven voortaan op toekomstbe-

wen en financieel valt het ineens
tegen, dan kun je dit verlies dichten
uit deze geldpot. Maar het Meterikse
plan lag al geruime tijd op tafel en
volgens de SP kun je twee jaar niet
‘onvoorzien’ noemen wat betreft
kosten, want het was immers vooraf
al bekend dat er tekorten waren.
Wie beslist over deze geldpot? Dat is

de gemeenteraad. Het college van
burgemeester en wethouders heeft
hier geen zeggenschap over zonder
dat de gemeenteraad deze heeft
goedgekeurd. Toch zijn er in het verleden al afspraken gemaakt, positieve zaken gezegd over het plan
voor het bouwen van acht huizen en
wilde de wethouder zonder de raad

te informeren, noch goedkeuring te
vragen, 300.000 euro in dit plan steken. Dit gaat in tegen alle gemaakte
afspraken. Daarnaast gaat het om de
bouw van privéwoningen en twee
marktconforme huurhuizen zonder
enig sociaal belang.
De SP heeft de wethouder om drie
toezeggingen gevraagd en gekregen. Ten eerste moet het duidelijk zijn voor de initiatiefnemers
dat er een risico zit dat een bouw
gestopt dient te worden of helemaal

niet door zal kunnen gaan als de
gemeenteraad tegen zou stemmen.
Wordt er toch gestart en zijn er kosten, dan zijn deze voor de initiatiefnemer. Ten tweede, als de raad over
de geldpot gaat, vraagt de wethouder vooraf toestemming en geeft
uitleg over het plan. Ten slotte hoort
de wethouder inhoudelijk en feitelijk
vragen te beantwoorden tijdens een
vergadering.
Michael Van Rengs
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Wij zijn op zoek naar een

Onze loodgieter Thei gaat over een jaar met pensioen, om hem op te volgen zijn we op zoek naar een
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Tiny houses? Gewoon. Doen

Jongeren, jongvolwassenen en ook ouderen zijn nu veel meer op zoek
naar een betaalbare plek om zelfstandig te wonen. Dit vraagt om een
andere manier van bouwen en wonen. Niet traditioneel een rijtjeswoning, twee-onder-één kap of vrijstaand, maar ook met nieuwe woonvormen, zoals ‘tiny houses’.
Een tiny house betekent in het
Nederlands: een klein huis. Een
complete wooneenheid van maximaal 50 vierkante meter met alle
basisvoorzieningen daarin aanwezig.
Duurzaam gebouwd en vaak zelfvoorzienend. En het belangrijkste: het is

Essentie

opgeroepen om serieus te kijken
naar andere woonvormen zoals deze
tiny houses. De bouwgrond wordt
immers schaarser en niet goedkoper,
de materialen alleen maar duurder
en een tekort aan personeel drijft de
prijzen van traditioneel bouwen nog
verder op.
Hoogste tijd dus om uit een ander
vaatje te tappen. Als we geen woningen hebben voor onze jongeren worden ze gedwongen om ergens anders
dan in Horst aan de Maas te gaan

wonen. Dat willen we als VVD voorkomen. Want wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst.
Ook onze ouderen, die aan een grote
bijdrage hebben geleverd aan de huidige welvaart, willen graag kleiner
gaan wonen. Vermogen dat in stenen
zit kunnen ze niet gebruiken voor hun
welverdiende pensioen. Dit vraagt
om een andere manier van denken.
Maar vooral ook van gewoon. Doen.

Met andere woorden: wat is de buffer tussen huis en molen/zonnepark?
Wij schrokken hiervan, omdat we het
nog niet eerder hadden gehad over
lijke vraagstukken. De netcapaciteit
afstanden. Gelukkig wist de wethouis een punt van zorg. Alternatieve
der ons te verzekeren, dat als proenergiebronnen en energiedragers
jecten landen, kaders nog bepaalt
zoals kernenergie en waterstof zijn
moeten worden. Als Essentie hebben
wat Essentie betreft nog opties die
we bedenkingen bij de 400 meter,
open staan.
deze afstandsgrens is erg klein afgeTen derde de, mogelijke, invulling
zet tegen buffers die in andere lanvan zonneparken en windmolens.
Tot onze verbazing stonden er afstan- den worden gehanteerd. Als Essentie
den (400 meter) genoemd in de RES. zitten we graag mee aan het roer

en zien we deze afstanden dan ook
ruimer.
Ondanks de aandachtspunten, start
de betere wereld bij onszelf en dat
begrijpen we als Essentie maar al te
goed. Ondanks dat we nog steeds
onze twijfels hebben bij de realisatie
van windmolens in onze gemeente,
willen we actief meedenken, kaders
bepalen en input leveren.

een betaalbare wooneenheid voor
jongeren en ouderen die niet groot en
duur willen en/of kunnen wonen.
Bij de behandeling van het masterplan wonen afgelopen april heeft
onze VVD-fractie het college van
burgemeester en wethouders al

Jeroen Achten

Kaders en input voor een betere wereld

De Regionale Energiestrategie is vorige week dinsdag vastgesteld: een strategie waarmee we onderzoeken
hoe we meer energie kunnen besparen én kunnen opwekken om klimaatdoelstellingen te realiseren.
De vaststelling van de RES ging, zoals
u misschien al heeft kunnen lezen,
niet zonder slag of stoot. Een betere
wereld begint bij jezelf, dat realiseren we ons bij Essentie ook. Daarom
hebben we ook ingestemd, maar
wel met een aantal kanttekeningen.
Ten eerste vinden we het proces
omtrent draagvlak, communicatie
en participatie een zeer belangrijke

Imke Emons

in dit dossier. Zeker omdat zon- en
winderenergie de natuur en het landschap raakt. Neem de mensen uit
onze prachtige gemeente mee in dit
proces, want zonder goed draagvlak
kun je nog zoveel energie op willen
wekken, als niemand hiervoor open
staat is het gedoemd te mislukken.
Als tweede hebben we aandacht
gevraagd voor een aantal inhoude-

Kay Thijssen

CDA, Essentie en VVD zeggen nee tegen motie borstkankeronderzoek
Het bestaande borstkankeronderzoek vindt niet meer om de twee
jaar, maar om de drie jaar plaats. Dat is besloten door
staatssecretaris Blokhuis, vanwege overbelasting in de zorg. KWF
en Stichting Borstkanker hebben al in december een brandbrief aan
de staatssecretaris gestuurd omdat zij zich grote zorgen maken.
Tot op heden is daar geen reactie
op gekomen. Hierdoor riepen
zij alle gemeenten in Nederland
op om de handen ineen te
slaan en hen te helpen. Als raad
hebben wij een primaire taak,
als volksvertegenwoordiging, op

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

het terrein van volksgezondheid.
Wij kunnen, net als andere
gemeenten, samen een belangrijke
politieke signaalfunctie afgeven
voor onze vrouwen. De afgelopen
weken zien we dat deze noodkreet
alle steun krijgt bij gemeenten in

Nederland. In onze buurgemeente
Peel en Maas gingen ze ons al
voor, maar bij de voorbereidende
raadsvergadering ben ik al over
deze schrijnende en zorgwekkende
situatie begonnen. In de
raadsvergadering op dinsdag 1
juni heb ik samen met de PvdA
en SP deze motie ingediend.
D66+GroenLinks zei volmondig ja
maar CDA, VVD en Essentie zeiden
nee tegen deze belangrijke motie.
Overal is de motie aangenomen en

Imke Emons

Visie Veehouderij

Onlangs kwam in de gemeenteraad van Horst aan de Maas de voorlopige Visie Veehouderij inhoudelijk aan ongezond leefmilieu. Wij staan
de orde. D66+GroenLinks vindt de gepresenteerde visie nog onvoldoende concreet en het duurt nog veel te erop dat de adviezen van de GGD
(Gemeenschappelijke Gezondheid
lang voordat verbeteringen gerealiseerd worden. Wij hopen op forse verbeteringen.
Rentmeesterschap betekent voor
ons dat we ook haast dienen te
maken om een leefbare aarde te
kunnen behouden, lokaal en op
wereldschaal. De wijze waarop de
intensieve veehouderij dieren houdt,
heeft geleid tot een totale onbalans.
Inmiddels zijn de negatieve effecten
op natuur, gezondheid, veiligheid
en leefomstandigheden van

zelfs ingediend door bovenstaande
partijen die in Horst niet mee wilden
gaan. Kort en krachtig waren de
woorden van de woordvoerder van
het KWF toen hij te horen kreeg
dat Horst aan de Maas, als enigste
gemeente in Nederland, de handen
niet ineen wil slaan met deze motie.
Zijn woorden ‘echt bizar’ zeggen
voldoende.

burgers, dierenwelzijn en gebrek
aan kansen voor de agrariërs in een
veranderende wereld geen nieuws
meer.
Wij willen een vorm van dieren
houden die in balans is met de
omvang van de beschikbare
landbouwgrond voor de productie
van voer en de verwerking
van de mest, met respect voor

dierenwelzijn en met zorg voor
een menswaardig bestaan voor
onze boeren. Stop de voerimport
vanuit Latijns-Amerika dat daar
leidt tot ontbossing en hier tot
vervuiling van bodem, lucht en
water. Vanuit de pandemie waarin
we verkeren komt er eindelijk
meer aandacht voor zoönose,
risico’s voor burgers en vee in een

Dienst) en de bevindingen van
de WHO (Wereld Gezondheid
Organisatie) leidend zijn voor een
duurzaam gezond leefmilieu. Laten
we de Nederlandse kennis over
agrarische productieprocessen
exporteren in plaats van
bulkproductie vanuit agrarische
ondernemingen. Vanuit het
neoliberale marktmechanisme bij
de productie van voedsel worden

op termijn enkelen schatrijk en
heel, heel veel agrariërs zullen
de verliezers zijn in deze strijd.
En de burger voelt steeds meer
weerstand tegen de manier waarop
slachtdieren gehouden worden.
Dus, gooi het roer om en ga weer
voor een gezonde bodem, gezonde
lucht en water en een leven waar
je als agrarisch ondernemer voor
de toekomst bestaansrecht uit kunt
putten.
Thijs Lenssen

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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Noodweer legt eerste GP-kwalificatie stil
De buienradar gaf in eerste instantie aan dat Kronenberg het ergste weer bespaard zou blijven, maar helaas
viel er op donderdag 3 juni bij het Peelbergen Equestrian Centre in een korte tijd zoveel regen dat niet alleen
de 1,45m-kwalificatieproef voor de Grote Prijs stilgelegd moest worden, maar uiteindelijk de hele proef
niet door kon gaan.

Aanvangstijd vervroegd
“Omdat de weersvoorspellingen voor
morgenmiddag wederom onrust
baren, hebben we met het goedkeuren van alle chefs d’équipe en
Longines besloten om de aanvangstijd
van de landenwedstrijd te vervroegen.” De Longines EEF Series Nations
Cup Peelbergen zal nu op vrijdag
om 10.30 uur in plaats van 13.00 uur

aanvangen. In deze landenwedstrijd,
die voor het eerst bij de Peelbergen
georganiseerd wordt, zullen teams uit
dertien landen met elkaar de strijd
aangaan. Voor Nederlandse team
zijn geselecteerd, Wout-Jan van der
Schans, Kim Emmen, Jack Ansems,
Gerben Morssink en de reserveruiter is
Limburgs amazone Sanne Thijssen.

Inwoners in beweging brengen

Sport aan de Maas stelt
voetbalboarding beschikbaar
Met versoepelingen achter de rug en de behoefte om de inwoners
te laten bewegen, stellen Sport aan de Maas en gemeente Horst
aan de Maas hun voetbalboarding gratis ter beschikking voor
inwoners van de gemeente.

“Dit is overmacht”, begint Ken
Ruysen de meeting met alle
betrokkenen. Na afloop van de
meeting waarin de verschillende scenario’s zijn besproken
legt Ruysen uit: “We willen de

voortgang van dit evenement
door het wegvallen van de eerste GP-kwalificatie voor iedereen
zo goed mogelijk inrichten. Het is
een vervelende situatie voor alle
betrokken ruiters, zowel degene

die al gesprongen hebben, maar
ook degene die nog niet gesprongen hebben. Maar gelukkig hebben we in goed overleg met de FEI
alle chefs d’équipe een consensus
kunnen bereiken.”

Het Genootschap Dochters der Liefde in Nederland bestaat uit
15 oudere zusters die binnenkort allemaal in Panningen wonen.
Zij wonen deels in het zorgcentrum Vincent Depaul (met
indicatie) te Panningen en zelfstandig in twee communiteiten
in Panningen en in ‘s-Hertogenbosch.
Om de (mantel)zorg voor de zusters te coördineren en in de toekomst in toenemende
mate de lokale overste te ondersteunen vragen zij een:

Coördinator Zorg voor de zusters
voor gemiddeld 24 uur per week
De hoofdtaak van deze functie is, in nauw overleg met de lokale overste of haar vertegenwoordiger en in
samenwerking met het team, ondersteuning te bieden aan de zusters zodat zij zo goed mogelijk een
religieus leven kunnen blijven leiden.

Voel jij je geroepen? En wil je het volgende komen doen?
• Het organiseren, leidinggeven en coördineren van de taken van het team.
(ca. 5 communiteitsmedewerkers en 2 vrijwilligers);
• Het actief participeren in de dagelijkse werkzaamheden en activiteiten en het uitvoeren van mantelzorgtaken.
• Het directe aanspreekpunt zijn wat betreft alle zorg gerelateerde zaken, de contacten met het
zorgcentrum en het Bestuur van de Duitse Provincie, waar de Nederlandse Communiteit onder valt.
• Het mede zorgdragen voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de zusters.
• Het bevorderen van een goed leef-, woon-, en werkklimaat met veel aandacht voor het religieuze leven.

Dan willen we kennis met je maken als je:
• Een verpleegkundige bent met ervaring binnen de ouderenzorg (somatisch en PG) die zorgvragen op de
juiste wijze kan inschatten en vertalen naar de benodigde zorgverlening.
• Leidinggevende kwaliteiten en ervaring hebt.
• De potentie en ambitie hebt om in de toekomst meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden
op je te nemen.
• Affiniteit en respect hebt voor vrouwelijke religieuzen en hun levensstijl.
• Goede sociale vaardigheden hebt en gericht bent op samenwerking en verbinding.
• Representatief bent.
• Iemand bent die zich zowel mondeling als schriftelijk goed kan uiten en bovendien de Duitse taal
voldoende beheerst voor het voeren van alledaagse gesprekken met Duitse zusters die
regelmatig te gast zijn.
• Een rijbewijs B hebt en in het bezit bent van een auto.

Wij bieden je:
• Een bijzondere en afwisselende baan in een fijne werkomgeving.
• Een jaarcontract wat bij gebleken geschiktheid voor onbepaalde tijd verlengd wordt.
• Goede arbeidsvoorwaarden. Het KNR-rechtspositiereglement is van toepassing
(bijna identiek aan de CAO-VVT inclusief pensioenopbouw bij PFZW).
• Een marktconform salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring.

Mogen we van je horen?

Het genootschap Dochters der Liefde laat zich bij het invullen van deze vacature ondersteunen door MaatWerk.
Als je meer informatie wilt over de vacature dan kun je contact opnemen met Marja Wennekes, adviseur.
(telefoon 06 - 45 94 90 84). Via de mail kun je een uitgebreide functiebeschrijving opvragen en ook je
sollicitatiebrief mét CV sturen. marja@maatwerk-mw.nl. Dit kan t/m 30 juni 2021. De sollicitatiegesprekken
vinden plaats op donderdag 8 juli 2021 in ‘s-Hertogenbosch.

Sinds 5 juni is er weer veel
meer mogelijk, met name op
sportgebied. Activiteiten zoals
buurtfeesten, familiedagen en
slotactiviteiten op de vereniging
zullen ook niet lang meer op zich
laten wachten, verwacht Sport aan
de Maas. “Ons doel is zoveel mogelijk inwoners uit gemeente Horst
aan de Maas in beweging te brengen en houden. Met deze voetbalboarding hopen we de inwoners
van Horst aan de Maas een spor-

tieve en leuke dag te kunnen
bezorgen”, vertelt verenigingsondersteuner Joey Rutten. Samen met
de gemeente bieden ze daarom
kosteloos hun voetbalboarding aan.
Deze kan in verschillende afmetingen zowel op gras als verharde
ondergrond worden opgebouwd,
met een maximale afmeting van
18 bij 14 meter. Geïnteresseerden
kunnen contact op nemen met
Joey Rutten via joey@negen.nl of
06-47949518.

Uitdaging

SV Oxalis 1 promoveert
naar hoofdklasse
De korfballers van het eerste team van SV Oxalis promoveren met
ingang van het aankomende seizoen naar de hoofdklasse in de
zaalcompetitie. Dit is de op één na hoogste klasse in het dameskorfbal.
In verband met het vrijkomen van
een plek kreeg de technische commissie van SV Oxalis de vraag vanuit het KNKV of er interesse was
in promotie naar de hoofdklasse.
Op deze vraag reageerden trainers en speelsters van de selectie
enthousiast. “Het is een stap in de
ontwikkeling en de ervaring van
de speelsters en de vereniging”,
vertelt trainer Johnny Vervoort.
Dit is het hoogste niveau waarop
het team zal spelen sinds de fusie
in 2014.

De stap naar de hoofdklasse zal
ook nog wel een uitdaging worden,
zowel op tactisch gebied voor de
speelsters als ook voor de vereniging zelf. Op dit niveau wordt
namelijk met de schotklok en
zuivere speeltijd gespeeld, waarvoor extra vrijwilligers nodig zullen
zijn die achter de jurytafel willen
plaatsnemen. Het bestuur heeft er
alle vertrouwen in dat ze dit ook
georganiseerd krijgt en dat de hele
vereniging deze bijzondere kans
omarmt.
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Organisatie JAKO-dagen
positief over vooruitzicht
De JAKO-voetbal- en korfbaldagen hebben een grote kans op doorgang.
Dat meldt de organisatie van het sportevenement. Het evenement vindt
dan plaats van dinsdag 3 tot en met donderdag 5 augustus op het sportpark in Lottum.
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Buitentrainingen voor HZPC
Dat Covid-19 ook zijn uitwerking heeft gehad op sportverenigingen
weten is bekend, maar dat er ondanks Covid-19 ook samenwerkingen zijn ontstaan tussen verenigingen is te zien bij zwemvereniging HZPC uit Horst.

Caspers Corner

Column

Frank de Boer
13 juni 21:00 uur, NederlandOekraïne, al weken zwart
omcirkeld in mijn agenda, laat
staan in de agenda van onze
bondscoach Frank de Boer.
De eerste EK-wedstrijd van
Oranje, de eerste druppel olie die
de oranjemachine moet gaan
laten draaien, de eerste van
zeven wedstrijden richting de
grote finale. Althans, ik mag
toch hopen dat 11 juli 21.00 uur,
de EK-finale, ook zwart, dan wel
oranje, omcirkeld staat in de
agenda van Frank.
Heeft Frank zijn visie aan de spelers
weten over te brengen? Nog een
paar dagen en dan speelt ons
Nederlands elftal tegen Oekraïne.
Het perfecte moment om even
terug te blikken op de voorbereiding van ons Oranje, maar dan in
het bijzonder de voorbereiding van
Frank. Onze bondscoach riep Donny
van de Beek op met als voornaamste argument, dat hij dit jaar maar
liefst 4.000 minuten heeft gemaakt
bij Manchester United. Of de trainingspartijtjes en de potjes FIFA van
Donny hier worden meegeteld, geen
idee, maar feit is dat de bankzitter
tot slechts 1.500 minuten kwam dit
seizoen. Slordig. Ook besloot Frank
om Quincy Promes mee te nemen
naar het EK. De tikkende tijdbom
van Spartak Moskou is nog altijd
verdachte in een vermeende steekpartij. Koren op de molen van de
roddelpers. Onrust. En dan nog Jerry
St. Juste, die via de media moest vernemen dat hij niet geselecteerd was
door de bondscoach. Pijnlijk. Dit niet
de beste voorbereiding noemen is
een understatement, maar gelukkig
heeft Frank zich op tactisch vlak wel
al bewezen in het verleden. Vier keer
op rij kampioen van Nederland, van
2010 tot en met 2014, weliswaar wel
met een puntentotaal, waarmee je
de jaren daarna de schaal nooit zou
kunnen pakken. Twijfelachtig. In 2016
wist hij het grote Internazionale
uit Italië tot wanhoop te drijven en
leidde een twaalfde plek uiteindelijk tot ontslag. Onbekwaam. En als
trainer van Crystal Palace wist hij zijn
team geen enkele keer (!) te laten
scoren in de Premier League alvorens
een ontslag volgde. Slordig, onrust,
pijnlijk, twijfelachtig, onbekwaam
en lachwekkend. Het is te hopen dat
Frank zijn visie nog niet heeft weten
over te brengen, want alleen dan,
winnen we zondag van Oekraïne!

Casper

Het programma bevat hoofdzakelijk spel- en wedstrijdelementen uit
het voetbal en korfbal. Voor de voetballers zijn er de wedstrijdvormen
4 tegen 4 en 7 tegen 7. Ook staat er
dagelijks boarding- en kooivoetbal
op het programma. Daarnaast worden de kinderen uitgedaagd tijdens
het chaosvoetbal, waar drie partijen
op drie doelen moeten schieten.
Nieuwe varianten in het programma
zijn dit jaar voetbalpool (afgeleid vaan

poolbiljart), latjetik en een shoot-out
bokaal. Keepers krijgen aparte keeperstrainingen. Voor de korfballers
komen naast boarding- en kooikorfbal,
ook siamees-korfbal, 3-hoekskorfbal,
beachkorfbal en andere spel- en wedstrijdvormen aan bod. Aanmelden kan
via www.sportevents4kidz.nl
Voor meer informatie, neem dan contact op met Sander Verheijen via
06 28 46 93 26.

Horster zwemvereniging HZPC
mocht de afgelopen maanden
lange tijd geen zwemtrainingen
geven in zwembad De Berkel in
Horst. De zwemmers moesten zich
tevreden stellen met zogenaamde
landtrainingen. In eerste instantie vonden deze trainingen in de

Kasteelse Bossen plaats, maar aan
het begin van het voorjaar mocht
HZPC zonder verdere tegenprestatie van RKsv Wittenhorst gebruikmaken van de grasvelden.

Beeld: Roel van den Bekerom

Initiatief van dorpsondersteuner

America heeft een duofiets
Ook de Americanen hebben een
duofiets in het bezit. Sinds 1 juni
kan in America gebruik worden
gemaakt van de fiets. Op initiatief
van dorpsondersteuner Hay
Mulders is er via drie fondsen geld
beschikbaar gekomen voor de
aanschaf van de duofiets.
De aanleiding was de vraag van een
ouder, dementerende inwoner voor
een driewieler. Iemand die wil fietsen, maar waarschijnlijk niet meer
alleen kan. Hier moet toch een oplossing voor zijn, vroeg Mulders zich af.
De dorpsondersteuner klopte aan bij
Postcodeloterij Buurtfonds, het ANWBfonds en het Oranjefonds. Deze duofiets is een Raam Fun2Go. Het is een
driewieltandem waarbij gebruikers
naast elkaar zitten. Hierdoor kunnen
beide personen (de bestuurder en het
fietsmaatje) en de medepassagier
(gast) elkaar goed zien en makkelijker
met elkaar praten tijdens het fietsen.
De fiets is ook geschikt voor mensen
die niet meer zoveel kracht en evenwicht hebben, die niet meer alleen

kunnen deelnemen in het verkeer of
mensen die visueel gehandicapt zijn.
De eerste ritten hebben al plaatsge-

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

vonden. Er is ook een aantal vrijwilligers beschikbaar die als fietsmaatje
mee gaan fietsen. Voor meer informa-

tie, neem dan contact op via
06 38 29 44 16 of 06 21 27 49 75.

actieactieactie
Strakke benen/buik
12 behandelingen van 40 minuten
van € 80,- voor

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

€52,- per keer*

*Zie actievoorwaarden op de site

COSMETISCH CENTRUM HORST

Industriestraat 15
bell of app: 06 - 20 41 45 01
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Slootjesdagen in America
De landelijke IVN Slootjesdagen vinden dit jaar voor de zevende keer
plaats. De IVN-afdeling van de Maasdorpen organiseert een activiteit op
zondagmiddag 13 juni langs de waterkant. Kinderen en hun (groot)
ouders gaan zelf op onderzoek uit, gewapend met schepnet, waterbak
en loeppot.

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij
Keurslager Crist Coppens in Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl, of doe
deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement (t.a.v.
Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres
te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag 13 juni (12.00 uur) binnen zijn.
De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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Samen met de IVN natuurgidsen ontdekken de deelnemers welke dieren en planten er in het water leven.
De activiteit wordt gehouden van
12.00 tot 16.00 uur bij natuur- en informatiecentrum Aan de Drift in America.
Met de Slootjesdagen wil het IVN het
waterbewustzijn van kinderen vergroten. Slootjes, vennen en meertjes zijn

volgens het IVN belangrijk voor het
watermanagement en de biodiversiteit in Nederland. Doordat de kinderen
zelf op zoek gaan, ontdekken ze op
een laagdrempelige manier het leven
in het water. Het aantal soorten waterdiertjes en waterplanten geeft inzicht
in de biodiversiteit en daarmee de
kwaliteit van het water.

Optreden Zwarte Fanfare
in De Locht
Het muziekkapel De Zwarte Fanfare uit Aarle-Rixtel zal op zondag 13
juni optreden in openluchtmuseum De Locht.

Het openluchtmuseum is dagelijks
geopend van 10.00 tot 17.00 uur, met
uitzondering van maandagen. Op zondagen vinden regelmatig activiteiten
plaats van 12.30 tot 16.00 uur, met

aanstaande zondag het Aarle-Rixtelse
muziekkapel De Zwarte Fanfare. Deze
groep speelt vooral blaasmuziek uit
Tsjechië, maar ook moderne, solistische en populaire stukken.

Vocaal ensemble Wander
geeft miniconcerten
De tijd waarin concerten niet mochten doorgaan is voorbij. Op zondag
13 juni speelt het ensemble Wander een tweetal concerten voor maximaal 30 personen in de natuur tussen Grubbenvorst en Lottum.
Babs van Bree uit Grubbenvorst zal
samen met Renée Steenvoorden en
Robbert Suilen een voorproefje van
hun nieuwe album “Songs From The
Garden” geven. Deze miniconcerten worden op zondag 13 juni om
14.00 uur en 15.30 uur gehouden
in Stro, gelegen in de natuur tussen Grubbenvorst en Lottum. De drie

Limburgse muzikanten maken een
combinatie tussen pop, jazz en folk,
aangevuld met elektrische gitaren.
Naast eigen composities spelen ze
ook enkele covers van onder anderen
Crosby & Nash. De entree voor deze
concerten bedraagt 10 euro, reserveren voor deze concerten is verplicht en
kan via marlies@kaldenbroeck.nl

12
13
14
15
16
17

Horizontaal
1. Arts. Vervoermiddel. Koopsom. Knorrig mens 2. Ik. Geur. Plunderaar. Geldelijke uitkering. Bloemenoptocht
3. Ladder. Persoonlijk vnw. Vuur. Windje. Schijnkunst. Bijbelse figuur 4. Plus. Eiergerecht. Bint. Inwendig orgaan.
Godendrank. Onderricht 5. Hekwerk. Koor. Werkelijk. Pienter. Musicus 6. Deel van vistuig. Houten stok.Zoutmeer.
Luchtsteen. Besef 7. Balletje papier. Natuurverschijnsel. Land. Toegang. Half 8. Handeling. Klein zwembroekje.
Voordien. Treiterend. En volgende 9. Uiachtige plant. Langzaam. Geneesmiddel. Kweek. Slee 10. Spil.
Noodvoorraad. Niet waar. Roofdier. Gesteente 11. Vis. Verhaal. Alletwee. Sinds lang. Slot 12. Laan. Grote vogel.
Erewacht. Platte steen. Sterke drank 13. Waterkering. Vinnige klap. Broodsuiker. Recht stuk water. Bijbelse figuur
14. Bouwland. Kalm en helder. Niet erg breed. Bijbelse figuur. Europeaan. Achter 15. Hap. Sportvrouw. In orde.
Tijdperk. Of dergelijke. Sier 16. Afslag. Ongeval. Indische groente. Bedrijver. Een zekere 17. Stralend. Grote bijl.
Vogelproduct. Ernaartoe.
Verticaal
1. Deel van breuk. Graafwerktuig. Roeivereniging. Turks pennenvlees 2. Kijkers. Klimaatregeling. Maangodin.
Gulden 3. Richting. Aandrijfmiddel. Elektriciteit 4. Kaartspel. Atletiekschoen. Werktuig. Boom 5. Met het
genoemde. Test. Toespraak. Godin 6. Deel van schip. Heroptreden. Bordpapier 7. Vette stof. Noordwest. Strohalm.
Dun plaatje. Na dato 8. Scheepstouw. Erbarmen. Verleidelijke vrouw. Gemaal 9. Aziatisch land. Landbouwwerktuig.
Vertegenwoordiger. Maanstand 10. Dondergod. Oogvocht. Bont katoen. Boom 11. Sociale Verzekeringsbank.
Soort verhuur. Plant. Bierbestanddeel 12. Houtsoort. Overdreven. Zwak. Tegenslag 13. Blaasvocht. Sterk smakend.
Keurgroep 14. Sterk hellend. Larve. En dergelijke. Op die tijd 15. Houding. Ketting. Reeks. Bejaard 16. Elasticiteit.
Kerkgebruik. Ruiterpad. Oefentijd 17. Haast. In elkaar. Kerstbrood. Naar het genoemde 18. Vleesstokje. Rekening.
Verharde huid. Wereld 19. Gouverneur-Generaal. Hees. Vertragingsmiddel. Als eerder. Vogel 20. Schoolhoofd.
Langs het genoemde. Tijdelijk gebruik 21. Uitroep van medelijden. Geestelijke titel. Verdieping. Elk 22.
Klein plantje. Bedwelming. Spijker. Ondergrondse 23. Bonbon. Neiging. Lekkernij 24. Trekdier. Samenvatting.
Ontvangtoestel. Slaapziekte 25. Geroosterd brood. Rechtstreeks. Voorzetsel. Kinderlijk.

De oplossing van de puzzel in De Hallo van
3 juni 2021 was:
En de winnaar is: Rik Verbong.
Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon van € 50,- te besteden bij TVI Computers in Horst!

Sudoku

5
3

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

Medische zorg
Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag

woensdag
donderdag
vrijdag

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

11.00

19.15

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Apotheek

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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

Meerlo

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

Melderslo

Gebiedsteams

Kronenberg

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum
zondag

Heilige mis

09.00

donderdag
Heilige mis
09.00
		
zaterdag
Heilige mis
17.30
		

Meterik

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

Swolgen

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

zaterdag
Heilige mis
19.00
		
zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

10.00

Gemeente Horst aan de Maas

Tandarts

Doe mee
en win

Spoedgevallendienst

07 t/m 10 juni
Spiertz
Haammakerstraat 8, Horst
077 398 58 817

11 t/m 13 juni
Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
0478 58 34 78

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

Maak het EK voetbal nog
spannender met de HALLO EK pool
Het is bĳna zover, het EK voetbal gaat over enkele dagen van start en om de lat eventjes letterlĳk en
figuurlĳk net iets hoger te leggen organiseert de HALLO een echte EK pool. Iedereen mag meedoen en je
kunt er ook nog eens te gekke prĳzen mee winnen.
Het is een echte Nederlandse traditie, het voorspellen
van de wedstrijden op een groot kampioenschap als
deze. Vrijdag 11 juni begint het Europees Kampioenschap
en het Nederlands elftal mag zondag 13 juni aantreden
tegen Oekraïne. Wat gaat Nederland doen dit EK? Nu al
helemaal zonder eerste keeper Jasper Cillissen? En wat
gaan de andere landen doen? Laat jouw voorspellingen
zien in de HALLO EK pool via de onderstaande link.
Schrijf je in en maak kans op verschillende prijzen.

De hoofdprijs is een echte Hisense-tv, beschikbaar
gesteld door EP:Tummers. Andere prijzen die de
HALLO verloot zijn een speciaalbierpakket, een oranje
kruiwagen, klusmaterialen voor de tuin, een sportbon
en nog veel meer. Dus ben jij een echte voetbalkenner
of weet je er geen (voetbal)bal van? Het maakt niet
uit, want poolen kan iedereen. Inschrijven kan tot één
minuut vóór de eerste wedstrijd. Succes!

GAMMA Helden Panningen

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23
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www.hallopool.nl
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4K

ULTRA HD

QLED

SMART

1.099,-

949,Smart TV H55U8QF
• 4K Ultra HD • QLED • Smart TV
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4K

LED

ULTRA HD

Stream het EK
voetbal overal
Devolo Magic 2
WiFi next
199,Starter Kit

749,-

499,-

159,159,
Smart TV 43PUS8535/12

• 4K Ultra HD • Ambilight • Smart TV

Spannende wedstrijd? Houd je hoofd koel!
469,-

899,-

449,-

Mobiele airco PACW29COL

• Stilte modus
• Voor ruimtes tot 30 m²

779,-

Mobiele airco PX71-265WT
• Kan zowel koelen als verwarmen
• Voor ruimtes tot 30 m²

Snackje er bij?
119,-

89,-

Heteluchtfriteuse EY4018

• Gezonder frituren • Voor een
huishouden tot 4 personen

Rik

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

1.400 m2

1000 m2

500 m2

600 m2

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

300 m2

350 m2

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

