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Horst aan de Maas

Servies van duivenpoep
Een artikel in HALLO Horst aan de Maas inspireerde de 24-jarige Lotte Hendriks uit Maasbree voor het maken van een bijzonder servies. De studente aan de Kunstacademie in
Maastricht noemde haar afstudeerproject ‘Een poepie laten ruiken’. Het servies is namelijk gemaakt van duivenpoep. Lees verder op pagina 07

Subsidie en lening

BiblioNu wil geen lening aangaan voor transitiebijdrage
BiblioNu ziet niets in de splitsing van de transitiebijdrage van gemeente Horst aan de Maas in een deel
subsidie en deel lening. Eerder heeft het College van B&W laten weten dat zij een eenmalige subsidie van
30.000 euro verleent en een lening verstrekt van 30.000 euro. In een brief aan het college uit directeurbestuurder Fons Steggink ongenoegen over dit voorstel.
Het college heeft voorgesteld dat
de lening wordt omgezet naar een
subsidie als BiblioNu heeft voldaan
aan de voorwaarden om voordelen
te halen uit de samenwerking
met verschillende partijen in het
toekomstige onderkomen van
de bieb in ’t Gasthoês in Horst.
De bedoeling is dat BiblioNu in
’t Gasthoês gaat samenwerken met
zoveel mogelijk andere partners die
zich in het pand vestigen. Door deze
samenwerking moet de bibliotheek

per jaar 75.000 euro besparen. Als dit
doel in 2021 wordt behaald, kan
de lening van 30.000 euro worden
omgezet in een subsidie.

Risico
Volgens BiblioNu is het nu nog
niet in te schatten waar die
samenwerkingsvoordelen uit
kunnen bestaan. Zij wil dan ook niet
het risico lopen dat ze de lening
niet kan terugbetalen. In de brief
aan het college schrijft de bieb

dat ‘De taakstelling en eventuele
halvering van de transitiebijdrage
kan leiden tot een verdere uitholling
van het bibliotheekwerk.’ Dit
staat volgens Steggink haaks op
de nieuwe gemeentelijke visie
voor het bibliotheekwerk. “In de
ogen van BiblioNu is het dan ook
niet mogelijk om én verder te
bezuinigen én tegelijkertijd een
vergaande cultuurverandering te
implementeren.” Hoewel de directeur
ervan uit gaat dat de samenwerking

iets gaat opleveren, vindt hij het te
voorbarig om een lening te koppelen
aan een gezamenlijke taakstelling
waarvan de financiële haalbaarheid
erg onzeker lijkt.
Tijdens de voorbereidende
raadsvergadering van dinsdag
19 mei gaf wethouder Han Geurts
aan dat de gemeente niet genoeg
middelen heeft om de 60.000 euro
in zijn totaal als subsidie te verlenen.
Daarom is ervoor gekozen het bedrag
te knippen in een subsidie en lening.
“Wil de bibliotheek dit niet, dan
krijgen ze alleen de 30.000 euro
subsidie”, aldus de wethouder.
Hij gaat daarover in gesprek met
BiblioNu.

Gemeente Venray
Gemeente Venray heeft eerder laten
weten 60.000 euro te subsidiëren.
Net als gemeente Horst aan de Maas
stelt gemeente Venray 30.000 euro
direct beschikbaar voor de transitie.
Over de tweede 30.000 euro gaat
Venray na besluitvorming van de
raad van Horst aan de Maas met
BiblioNu in gesprek.
De gemeenteraad neemt tijdens de
raadsvergadering van dinsdag 2 juni
een besluit over het collegevoorstel.

Tekst: Marieke Vullings
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Deken De Graaf Woutering naar Roermond

‘Ik heb hier een fantastische tijd gehad’
Deken Alexander de Graaf
Woutering vertrekt uit Horst aan
de Maas om terug te gaan naar
zijn geboortestad Roermond.
Daar wordt hij opvolger van
deken Rob Merkx. In totaal was
De Graaf Woutering, met een
korte onderbreking, 15 jaar
werkzaam in Horst aan de Maas.
Het telefoontje van de vicaris-generaal op 23 april kwam onverwacht.
“Of ik onmiddellijk naar Roermond
kon komen, was het verzoek. Ik heb
wel vijf keer gevraagd waarom,
maar dat kon hij niet zeggen.”
Dezelfde middag zat deken De Graaf
Woutering in het kantoor van de
vicaris-generaal. “Ik vermoedde
dat het ging over enkele zaken die
in Horst aan de Maas spelen. Maar
het bleek om mij te gaan.” Bisschop
Harrie Smeets wilde hem namelijk
benoemen tot plebaan-deken van
Roermond. Die vraag had hij helemaal niet aan zien komen. “Tijdens
een evaluatiegesprek vorig jaar heb
ik nog aangegeven hoe graag ik in
Horst aan de Maas ben. Daarnaast
zag ik me niet als kandidaat voor
deze functie. Als plebaan-deken van
Roermond ben je in het bestuurlijk hart van het bisdom werkzaam.
Ik dacht dat ze op zoek waren naar
een meer ‘bisdom-minded’ priester en dat ik niet aan het profiel
voldeed. Ik ben niet bang om het
spanningsveld op te zoeken met wat

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 19.400 exemplaren
hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 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 g
 emeld. 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.

kerkelijk toelaatbaar is. Ik heb altijd
geprobeerd meer wisselwerking te
creëren tussen de kerk en samenleving. Deze nieuwe post vraagt een
andere presentatie. De kathedraal is
geen experimenteerkerk.”

Uitdagend
De vraag van de bisschop noemt hij
dan ook een uitdagende uitnodiging,
waar hij bedenktijd voor vroeg. “En
dat is voor het eerst. Dat heeft overigens niet zozeer met Roermond te
maken, maar ook met persoonlijke
omstandigheden. Vanwege gezondheidsklachten logeert mijn moeder sinds enkele maanden bij me.
Deze benoeming zou betekenen dat
ze weer naar haar eigen huis terug
moet. Mijn moeder, die protestants
is, zei echter: ‘Je hebt gehoorzaamheid belooft. Je belt die man morgen en zegt dat je het doet.’ Dus ik
belde de vicaris-generaal en ik zei:
‘Ik moet van mijn moeder’”, grapt
De Graaf Woutering.

Bezemwagen
Het is dus spannend voor de
deken, maar aan de andere kant is
Roermond geen vreemde stad voor
hem. Hij werd er 55 jaar geleden
geboren en groeide er op. Na zijn
priesterwijding werd hij kapelaan in
Horst, waar hij vier jaar werkzaam
was, om vervolgens benoemd te
worden in Venray. In 2009 keerde hij
terug naar het dekenaat Horst waar
hij Rob Merkx opvolgde. “De cirkel is
nu weer rond, ja”, beaamt De Graaf
Woutering lachend. “Ik zei: Rob, ik
ben je bezemwagen.” Maar, geeft hij
toe, hij is voor zijn gevoel nog niet
klaar in Horst aan de Maas. “Als ik
bijvoorbeeld kijk naar Horst, dan
wil ik graag dat de Horstenaren hun
Lambertuskerk herkennen als een
prachtig monument dat hun geschiedenis vertelt. Ze mogen er wel wat
trotser op zijn. Daarnaast wil ik de
mensen graag duidelijk maken dat
het geloof zoveel te bieden heeft
aan deze snelle en materialistische

samenleving. Het geloof brengt
mensen bij elkaar en verbindt. Zeker
in deze tijden. Mijn diepste zoektocht is naar hoe we geloof en leven
met elkaar kunnen verweven.”

hij daadwerkelijk naar Roermond
vertrekt is nog niet duidelijk. Wat
wel duidelijk is, is dat zijn afscheid
in kleine kring gaat plaatsvinden,
iets wat hij erg jammer vindt.

Recht door zee

Dit is waar ik
voor gekozen heb

Ambitie
Deken Debije was van 1945 tot
1968 werkzaam in Horst, diens
voorganger deken Creemers zelfs
26 jaar. De Graaf Woutering had
gehoopt dit te mogen evenaren.
“Die ambitie had ik. Elf jaar
deken vind ik erg kort. Mijn hele
priesterleven heeft zich tot nog toe
hier in de regio afgespeeld.” Dat wil
niet zeggen dat we nu medelijden
met hem moeten hebben. “Dit is
waar ik voor gekozen heb.” Wanneer

Eén van zijn hoogtepunten noemt
hij de vondst van de grafkelder
van de familie van Wittenhorst.
Maar wat gaat hij het meeste
missen aan Horst aan de Maas?
“De mensen en hun mentaliteit”,
is het prompte antwoord. “Ik heb
hier een fantastische tijd gehad en
zoveel geleerd. De mensen hier zijn
recht door zee en hartelijk. Mijn
opvolger zou ik dan ook als advies
willen meegeven om heel goed te
luisteren. Stem je zender af op hun
toonzetting. En geniet van deze
prachtige mensen. Dan ga je een
mooie tijd tegemoet.”

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Corona grote financiële tegenvaller gemeente
Gemeente Horst aan de Maas komt uit een positief jaar. Ze sloot 2019 af met een positief saldo van 1,1 miljoen euro. Corona raakt de gemeente
al hard in 2020 en de voorspelling is dat het nog enige tijd zal voortduren.
De gemeente is financieel
tevreden over 2019. Waar ze in de
periode 2015-2018 te maken had
met oplopende kosten voor zorg
en ondersteuning, ziet Horst aan
de Maas in 2019 een daling van
375.000 euro ten opzichte van
2018. Daarnaast stelt het College
van B&W de gemeenteraad
voor om 514.000 euro over
te hevelen naar 2020 om de
werkzaamheden uit 2019, die
nog niet voltooid waren, alsnog
op te pakken of af te ronden.
Daarnaast stelt het college voor

om 490.000 euro te reserveren
voor het behoud van kennis in
de organisatie. In de komende
jaren gaan namelijk veel
medewerkers van de gemeente
met pensioen. Om te voorkomen
dat hun kennis uit de organisatie
verdwijnt, is het de bedoeling
dat zij hun opvolgers zelf
inwerken. Zo kunnen de geplande
projecten en werkzaamheden
gewoon doorgaan. Ten slotte
wil het college het restant van
163.000 euro terugstorten in de
algemene reserve.

Uitdagingen
Thijs Kuipers, wethouder financiën, kijkt met tevredenheid terug
op 2019, maar is ook bezorgd over
2020: “Als ik kijk naar de enorme
inzet van inwoners, vrijwilligersorganisaties en ondernemers voor
de leefbaarheid van Horst aan de
Maas, dan kijk ik met tevredenheid
terug op 2019. Ik ben ook erg blij
met hun input waarmee we beleid
kunnen opstellen of verder aanscherpen. Die gesprekken blijven
we natuurlijk voeren, ook in 2020
en daarna. Daarnaast blijkt ook

uit deze jaarrekening dat we onze
financiële huishouding nog steeds
goed op orde hebben. Tegelijkertijd
kijken we als college met de
nodige bezorgdheid vooruit naar
de komende jaren. Net als andere
gemeenten in Nederland zien we
fors teruglopende inkomsten van
de Rijksoverheid. En de economische effecten van de coronacrisis
zijn nog niet bekend. We komen
dus nog voor uitdagingen te staan.
Maar ik heb het vertrouwen dat we
die in Horst aan de Maas samen
aankunnen.”
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Onder voorwaarden

Ook de sozen mogen open
De sozen in Horst aan de Maas mogen vanaf 1 juni ook weer open. Het was eerder onzeker wat de gemeente
zou doen met de jongerencentra omdat zij eigenlijk vallen onder cultuur in plaats van horeca.
Gemeente Horst aan de Maas kreeg in
de dagen na de persconferentie van
woensdag 6 mei dezelfde vraag vanuit
verschillende sozen: Mogen wij ook
open? Want de openjongerencentra
vallen in principe onder de noemer
cultuur en daarbij vallen ze dus niet
onder de horeca. De gemeente hield
een speciale spoedvergadering, samen
met Veiligheidsregio Limburg-Noord.
De conclusie van de bijeenkomst: de
sozen mogen weer open.

Eigen gebouw
Maar niet zomaar. Er zit een aantal
kleine haken en ogen aan. Zo schetst
de gemeente dat Horst aan de Maas
twee soorten sozen heeft. “De meeste
zijn onderdeel van een gemeenschapshuis van het dorp”, legt een
woordvoerder van de gemeente uit.
“Voor deze sozen zullen dan dezelfde
regels gelden als die voor het gehele

gebouw.” Ook andere verenigingen
die zich er huisvesten, moeten zich
hieraan houden. “Dan hebben we ook
nog een aantal sozen dat een eigen
gebouw heeft”, vervolgt de woordvoerder. “Met deze jongerencentra
maken we samen afspraken zodat ze
zo goed mogelijk open gaan.”

Maximaal dertig
personen

Concurrentie
Het is niet de bedoeling dat de jongeren de terrassen voor het gebouw gaan
openen. “Nee, de terrassen mogen
niet open”, zegt de woordvoerder. “We
hebben dit met de Veiligheidsregio
afgesproken omdat dan eventueel con-

currentie kan ontstaan tussen horecaondernemers in het dorp. Het is zo dat
je bij de meeste sozen voor een goedkopere prijs een drankje kunt halen.
We willen de lokale ondernemers haar
klanten met deze beslissing niet wegnemen. Dat zou jammer zijn.” Hoe en
wat de afspraken zijn die gaan gelden
voor alle sozen in de gemeente, moet
nog blijken uit een tweede gesprek met
de gemeente en de Veiligheidsregio.
“Rond Hemelvaart weten we meer”,
zegt de woordvoerder. “Het is vooralsnog even afwachten. We hopen dat
het coronavirus zich niet verspreidt en
de horeca dan weer open mag.” Wat
wel bekend is voor de sozen is dat er
maximaal dertig personen welkom zijn
in één gebouw. Net zoals alle horecaondernemingen moeten de jongerencentra zich hier ook aan houden.
Tekst: Niels van Rens

Voorbereidingen

Sevenumse Ezelskop bijna klaar
De voorbereidingen voor het kunstwerk de Ezelskop op de rotonde van de Venloseweg en de Steinhagenstraat
in Sevenum zijn in volle gang. De werkgroep Zaerums kunstwerk heeft de financiën voor het beeld zo goed als
bij elkaar en gemeente Horst aan de Maas heeft een vergunning afgegeven.

Grubbenvorsterweg

Hongerige inbrekers
slaan toe in Lottum
Inbrekers hebben woensdag 13 mei toegeslagen bij drie woningen
aan de Grubbenvorsterweg in Lottum. Bij één woning kwamen de
dieven naar binnen. Daar hebben ze meerdere etenswaren uit een
koelkast en diepvries gehaald en daar zelfs genuttigd.
Bij de andere twee huizen bleef
het bij een poging tot inbraak.
De inbrekers zijn gefilmd door een
beveiligingscamera. De politie
heeft deze beelden nu in bezit
en onderzoekt ze verder. Volgens
de politie hebben deze drie
inbraken vermoedelijk met elkaar

te maken. “Omdat ze allemaal
hebben plaatsgevonden in dezelfde
straat, gaan we ervan uit dat het
dezelfde mensen zijn”, zegt een
woordvoerder van de politie.
De inbraken vonden plaats tussen
02.30 en 04.00 uur.

Gemeente en KHN

Veel vragen tijdens digitaal
horecaspreekuur
Gemeente Horst aan de Maas en Koninklijke Horeca Nederland
(KHN) afdeling Horst aan de Maas hielden op vrijdag 15 mei een
speciaal digitaal spreekuur met lokale ondernemers. Volgens
Christel Nabuurs, van KHN Horst aan de Maas, verliep de
bespreking prima.
Horecaondernemers konden
met vragen terecht over horeca
en corona. “Burgemeester Ryan
Palmen legde alles heel fijn uit”,
vertelt Christel Nabuurs. “Er werden veel vragen op ons afgevuurd.
Helaas konden we niet overal op
antwoorden. We weten helaas nog
niet alles.” De gemeente kwam
met dit spreekuur om duidelijkheid
te verschaffen aan alle ondernemers in de horeca. Zo’n 45 eigenaren van cafés en restaurants uit de
hele gemeente waren aanwezig
in de chat. “Van Sevenum tot aan
Meerlo, veel ondernemers hadden
vragen.”

Praktische vragen
De vragen waren heel divers,
zegt Nabuurs. “De meeste waren
praktisch gericht. Zo vroegen
ze aan de burgemeester bij wie
ondernemers terecht kunnen als
ze hun terras willen uitbreiden,

of er speciale buitenbars mogen
komen en werden er veel vragen
gesteld over de afstand binnen
gezinssamenstellingen op het
terras.”

We kijken in
oplossingen en
nemen iedereen en
alle vragen serieus

Palmen gaf op de meeste vragen
antwoord. “Maar we kunnen nog
niet veel zeggen”, aldus Nabuurs.
“Er verandert veel en we weten
ook nog niet zeker of de horeca
open mag op 1 juni. Palmen zei
dan ook: ‘Wij kijken niet naar wat
er niet kan. We kijken in oplossingen en nemen iedereen en alle
vragen serieus.’”

De tuinplanten specialist!
De werkgroep Zaerums kunstwerk
presenteerde ongeveer twee jaar
geleden haar plannen voor het
kunstproject. Het idee voor het
beeld kwam van bedenker Erik van
der Hulst die vond dat het dorp een
kunstwerk nodig had dat het wijgevoel symboliseert. Dit zou dan
in de vorm van een ezelskop moeten zijn. De initiatiefnemers gingen
vervolgens op zoek naar sponsoren
en kregen subsidie toegezegd door
provincie Limburg en de dorpsraad
van Sevenum. Doordat het OLS echter in 2019 in Sevenum plaatsvond,
besloten ze even pas op de plaats
te maken zegt Van der Hulst. “We
wilden bedrijven benaderen om te

sponsoren, maar wilden niet in het
vaarwater komen van de organisatie van het OLS. Dat was zo’n mooi
feest, waarvoor we zelf ook nog
actief zijn geweest.”

Financieel
zo goed als rond

Silhouetten
De werkgroep besloot daarop sponsors te benaderen. “Pas als we het
financieel zo goed als rond hadden
wilden we de vergunning aanvragen.

Die is bestemd voor het kunstwerk en
voor de verdere aankleding van de
rotonde, zoals beplanting. Ook komen
er platen met daarin Sevenumse silhouetten gelaserd van Sevenumse
plekken en gebouwen. Naast de subsidie van de provincie en de dorpsraad
hebben we bijdrages gekregen van de
Ondernemersclub Sevenum en enkele
grotere sponsors. Ook particulieren
hebben gesponsord. Zij krijgen daarvoor een sponsorpenning die alleen
bij dit kunstwerk wordt uitgegeven.”
De werkgroep rondt momenteel de
voorbereidingen af en hoopt zo snel
mogelijk met de aanleg te beginnen.
Tekst: Marieke Vullings
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Het grootste en
meest bijzondere
assortiment tuinplanten

WWW.LEURS.NL
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Werkzaamheden tot en met augustus

Hart voor Debije

Hegelsommers
zetten zich in voor
lokale kastelein
Een initiatiefgroep onder inwoners van Hegelsom is opgestaan
om de lokale horeca in het dorp te steunen. Café Debije opent vanaf
1 juni haar deuren, net zoals alle andere horecaondernemers.
Volgens de actiegroep kan de kastelein het niet alleen en daarom
roepen ze het dorp op om mee te helpen.
Hulp kunnen de inwoners geven
in de vorm van ideeën. Zo
schrijft de actiegroep Hart voor
Debije in een brief aan mede
Hegelsommers: ‘Denk hierbij aan
schermen en dergelijke waardoor
iedereen met een gerust hart
kan genieten, maar vooral aan
het creëren van een huiselijke
sfeer in de zaal en/of terras en
activiteiten of thema-avonden

De verbouwing van MFC de Meulewiek in Meterik is onlangs gestart. Het multifunctioneel centrum wordt
momenteel gerenoveerd.

om samen een leuke avond te
hebben.’
De komende twee weken gaat
Hart voor Debije de ideeën
uitwerken en hoopt ook dat
inwoners met eigen ideeën
komen om de kastelein te helpen.
Deze zijn door te sturen via
hartvoordebije@hotmail.com

versterkt het immuunsysteem bij vermoeidheid
ondersteunt bij psychische en fysieke klachten
stress migraine zwangerschapsklachten

Kogelstraat 66

Start renovatie MFC Meulewiek
in Meterik

5963 AP Hegelsom

06-15 49 09 26

Het gebouw krijgt onder andere
een nieuwede vloer-, dak- en
spouwmuurisolatie. Er wordt gewerkt
aan asbestsanering en de oude
pinruimte aan de voorzijde wordt
gesloopt. Ook gaat de toiletruimte
aan de voorzijde naar de grond. Het
gebouw krijgt nieuwe entreedeuren

en later volgt een totale metamorfose
van de foyer. De kozijnen krijgen
dubbel glas. Op deze wijze ontstaat
volgens de werkgroep van de
renovatie van De Meulewiek een licht,
duurzaam gebouw dat toegankelijk is
voor alle leeftijden.
Deze renovatie is nodig omdat het

gebouw al enkele jaren verouderd is.
Het is een kostbaar traject waar lang
voor gespaard is door onder andere
de dorpsraad van Meterik. Ook de
gemeente, provincie en Rabobank
helpen mee in de bijdrage van het
MFC. De werkzaamheden staan
gepland tot en met augustus.

Alle kramen weer welkom

Weekmarkt weer open
De Horster weekmarkt is vanaf dinsdag 19 mei weer georganiseerd met alle kramen. Voorheen waren alleen
foodkramen welkom op de markt. De noodverordening van de Veiligheidsregio Limburg-Noord maakte het
weer mogelijk.

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

De kraampjes staan wel anders dan
eerder geplaatst. Zo wordt er afstand
gehouden om de anderhalvemeter
regeling te handhaven. Daarnaast
heeft burgemeester Ryan Palmen

de ondernemers in het centrum
van Horst gevraagd om voortaan
de reclame-uitingen tegen de gevel
te stallen en niet meer op straat of
de stoep te plaatsen. Zo worden de

afstandsrichtlijnen beter gehandhaafd en met de bedoeling van deze
regelingen is dat inwoners zich veiliger
voelen om het centrum te bezoeken.
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Horster Ondernemers voor Ondernemers

Sportschool Anco is weer in beweging en verhuist
naar buiten
Sportschool Anco Lifestyle Centre in Horst gaat weer open. Eigenaar Patrick Bierens zit met de handen in zijn
haren en zegt zelf juli niet te halen als hij geen klanten meer mag toelaten. Door een speciale actie waarbij hij
lokale ondernemers oproept om hem te helpen, staan nu alle sportapparaten buiten en kunnen zijn klanten
alsnog sporten.

Beetje boos
Sportscholen mogen volgens het
kabinet en het RIVM nog niet open.
Het zou nog niet veilig genoeg zijn.
Bierens schrok van het nieuws dat hij
Anco nog niet mocht openen. “Dat had
ik niet verwacht. Waarom mogen wij
niet open? Ik voldoe aan alle eisen: er
wordt hier 1,5 meter afstand gehouden, klanten worden geïnstrueerd en
wij letten erop dat er niet teveel mensen in één ruimte sporten. Alles was al
voorbereid en toen kwam dat nieuws.
Ik was best een beetje boos.” Bierens
zat dus met zijn handen in zijn haar,
want er moest iets gebeuren. “Onder
de noemer ‘Horster Ondernemers voor
Ondernemers’ gaat dit lukken. We zetten allemaal ons beste beentje voor.”

Geen verandering

“Ik moet wel”, begint Patrick
Bierens. “Het is nu of nooit. Ik
moet opengaan, want anders haal
ik juli niet eens.” Een noodkreet

vanuit Bierens dus. Deze gil legde
hij neer bij mede ondernemers
uit Horst aan de Maas. “Ik heb
een aantal bedrijven opgebeld

en hen uitgelegd in wat voor
positie ik verkeerde en gevraagd
of ze mij alsjeblief kunnen helpen.
Want alleen red ik het niet.”

Inmiddels staat er een grote tent op de
parkeerplaats van de sportschool van
Bierens. “Allemaal gerealiseerd door
Horster ondernemers. Zo heeft bijvoorbeeld een verhuurbedrijf de tent
gebouwd en is er ’s nachts bewaking
door een beveiligingsbedrijf. Want onze
apparatuur staat in de tent opgesteld
en om ze aan het eind van de dag op
en neer te tillen, dat is niet te doen.”

Voor de klant vindt Bierens het belangrijk dat er zo weinig mogelijk verandert. “De helft van onze apparaten staat
klaar, maar wel alle soorten die ik heb.
In de tent is er plaats voor dertig sporters die fitnessen en buiten zijn er twee
ruimtes ingericht om andere sporten te
beoefenen.” Klanten kunnen zich 48 uur
van tevoren aanmelden via de app van
Anco. “Ik moet een goed overzicht hebben wie en hoeveel er komen. Want het
moet niet te druk worden. De richtlijnen
van het RIVM zijn belangrijk.”

Richtlijnen
Gemeente Horst aan de Maas heeft
ook een aantal eisen gesteld aan de
sportschool. “Wij komen regelmatig
controleren of alles volgens de regels
verloopt”, zegt een woordvoerder
van de gemeente. “De tent moet ten
alle tijden aan drie kanten open zijn,
ook als het waait. Daarnaast gelden
voor Anco gewoon de richtlijnen van
het RIVM.” Bierens is blij dat hij weer
open mag. “Echt geweldig, ik ben alle
bedrijven, mijn eigen personeel en
iedereen die hier aan heeft meegewerkt dankbaar.”
Tekst en beeld: Niels van Rens

Horster ondernemers
voor Horster ondernemers!
Bedankt!
ANCO bedankt onderstaande bedrijven voor hun hulp!

HORST VERHUUR
PARTY - ATTRACTIE - FEESTTENTEN

info@horstverhuur.nl
077-3986426
www.horstverhuur.nl
Prins Geert III Proﬁ
ciat!
www.horstverhuur.nl

anco lifestyle centre | Venrayseweg 114, Horst | www.ancohorst.nl

06

familie \ 2105



Perenlaanloop

Op zondag 24 mei a.s.
zijn onze ouders en grootouders

Onder de noemer Perenlaanloop hebben bewoners van
Zorgcentrum La Providence van maandag 11 mei tot en met
vrijdag 15 mei dagelijks rondjes gelopen in de tuin.

Jac en Leen
Rijs - van der Vight

Geboren

Sigrid

60 jaar getrouwd

10 mei 2020
Dochter van
Hugo Janssen en Nelly Köhler
Zusje van Isolde

Van harte gefeliciteerd
namens kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Venloseweg 38
5961 JD Horst

Siberiëweg 3
5975 PJ Sevenum

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Te huur op loopafstand van
centrum Horst: een ruime moderne
seniorenwoning met kleine tuin en
ruim terras. Geïnteresseerden kunnen
reageren naar jshhaffitto@gmail.com

Gefeliciteerd!

Op zaterdag 23 mei 2020
zijn onze ouders en grootouders

Mathieu en Tresie
Knops-Curfs
50 jaar getrouwd

Schilder biedt zich aan voor al uw
schilderswerkzaamheden zowel
binnen als buiten. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave naar
06 29 33 66 85.

Van harte gefeliciteerd namens
kinderen en kleinkinderen

Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen en
afvoeren. Hagen snoeien: of inkorten of
er uit. Werk opgeruimd afleveren.
Regio Horst-Venray info@
HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

BEDANKT

Heerlijke verse asperges te koop, ook
geschild! Verhaeg Asperges Kranestraat
38 Horst. Tel. 077 398 65 90. Ma t/m
vr: 10-12u en 13-17u. Za: 9-17u. Zo: op
afspraak.

Ons mam en oma wordt 90 jaar

voor alle felicitaties en
bloemen die wij mochten
ontvangen voor ons
Diamanten huwelijk.

Piet en Truus
Snellen-Janssen

22-05-1970

22-05-2020

John en Tiny
Coppus-Willems
Goud
50 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd!
Liefs kinderen en kleinkinderen

Mar ik bin ut nog nit muuj heej...
Op zondag 17 mei 2020
overleed in haar 90ste levensjaar

echtgenote van

Marinus Verhaegh †
mam en oma iedje van

Gezien de huidige situatie nemen wij afscheid in familiekring
en zullen wij mam te ruste leggen bij pap op het kerkhof.

Dankbetuiging

Dank u voor de troostende woorden, vele kaarten, mooie bloemen
en lieve telefoontjes, die wij hebben ontvangen na het overlijden
van mijn lieve man, zorgzame (schoon)vader en trotse opa

Lei Janssen
Weet dat deze een grote steun zijn voor ons, ook al kunnen wij in
deze tijd niet iedereen persoonlijk bedanken.
Ger Janssen-Webers
Charles & Yolanda Janssen
Sanne, Stijn & Steef
Sevenum, mei 2020

Beeld: La Providence Grubbenvorst

Nieuwe sporthal

Volleybalclub Trivia voelt zich opnieuw in de wachtkamer gezet.
Voorzitter Ben Kleuskens sprak de gemeenteraad van Horst aan de
Maas toe tijdens de raadsvergadering van dinsdag 19 mei. Hierin
zei hij dat er een ‘donkere wolk’ boven de club hangt.

Ied Verhaegh - Roeven

Industrieweg 20, 5975 RL Sevenum

personeelsvereniging een cadeau
uitgezocht voor het personeel van
La Providence. Op deze manier
willen bewoners hen bedanken
voor de goede zorgen. De precieze
opbrengst is nog niet bekend.

VC Trivia: we zitten in de
wachtkamer

Enige en algemene kennisgeving

Dolf en Liesbeth
Jan en Kim
Mari
Marion en Herman
Hanneke en Jop, Nele
Merel en Niek
Leo en Monique
Siem en Janne
Bo

Deze wandelmarathon vond
plaats voor het goede doel.
Bewoners liepen vier dagen,
tussendoor was een rustdag, door
de perenlaan in de kloostertuin
van het zorgcentrum. Van de
opbrengst wordt de Cliëntenraad,
de ondernemingsraad en de

28 mei 2020 zijn

Grad en Dora
Baltussen
- van den Akker
60 jaar getrouwd
Ôs pap en mam, opa en oma
Hartelijk Gefeliciteerd
Kinderen en kleinkinderen

Zaterdag 23 mei 2020
zijn pap en mam/opa en oma

Theo en Lies
Ernst-Lemmen
60 jaar getrouwd
Proficiat namens de
kinderen en kleinkinderen

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Huishoudelijk hulp gevraagd voor
enkele uren in de week. Horst. Bel voor
kennismaking: 06 30 51 20 37

VC Trivia ontstond in 2018 uit
een fusie tussen de volleybalclubs van America, Hegelsom en
Meterik. In dat zelfde jaar kwam
de vereniging met een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe
binnensportaccommodatie. Door
een gemeentelijk onderzoek naar
de binnensportaccommodatie in
alle kernen werd dit uitgesteld.
Tegelijkertijd speelde het onderzoek naar een gezamenlijk sportpark voor voetbalclubs AVV America
en RKSV Meterik. Daar werd in
eerste instantie ook de nieuwe
accommodatie voor Trivia aan
gekoppeld. Ook korfbalclub Oxalis,
Citaverde College en de basisscholen van Hegelsom en Meterik zouden gebruik gaan maken van deze
sporthal. De gemeenteraad van
Horst aan de Maas besloot echter in
november vorig jaar de twee toch
los te koppelen. “Vervolgens zijn
we met VC Trivia, korfbalclub Oxalis
en de scholen rond de tafel gaan
zitten”, licht wethouder Han Geurts
toe. “We hebben toen geconcludeerd dat de locatie Meterik voor
de sporthal nog steeds de voorkeur heeft. Wel kregen we daarna
een seintje van de directie van de
basisscholen dat de Tweede Kamer
heeft besloten dat basisscholen over drie jaar twee uur in de
week bewegingsonderwijs moeten
geven. Voor de jongste groepen is

de sporthal dan geen ideale locatie. Er gaat dan namelijk veel reistijd verloren. We hebben daarom
besloten de gemeenteraad aan het
einde van het jaar een compleet
raadsvoorstel te doen, waarin ook
een oplossing voor het bewegingsonderwijs is opgenomen.”

Bestaansrecht
VC Trivia ziet echter liever dat
de gemeente het raadsvoorstel
opknipt en nu alvast start met de
bouw van de sporthal. De club
voelt zich weer in de wachtkamer gezet, zegt voorzitter Ben
Kleuskens. Tijdens de raadsvergadering riep hij de gemeenteraad op
de wethouder de ruimte te geven
nu al met een voorstel voor de
sporthal te komen. “Het gaat om
het bestaansrecht van onze club.”
Desgevraagd zegt wethouder
Geurts dat zijn voorkeur uitgaat
naar één raadsvoorstel. “Daarin
kunnen we dan opnemen wat de
precieze kosten worden, hoe de hal
er moet gaan zien en de inrichting
van het buitengebied, maar ook
wat de scholen nodig hebben voor
de gymlessen. Misschien kunnen
de jongste groepen les krijgen in
een gemeenschapsaccommodatie
of buiten. Dat gaan we nu onderzoeken.”
Tekst: Marieke Vullings
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Wethouder Rudy Tegels ziet graag weer een
bruisend Horst aan de Maas
belangrijk. Daarom ben ik één van
Rudy Tegels, wethouder economie van gemeente Horst aan de Maas kijkt met trots terug op de afgelopen
maanden. Volgens hem hebben de Horst aan de Maasnaren zich van de goede kant laten zien. Hoe de toekomst de kartrekkers van de koop lokaalcampagne. Koop zoveel mogelijk bij
eruit gaat zien, vindt hij lastig te zeggen.
Een positieve wethouder zit aan
het hoofd van zijn werktafel in het
gemeentehuis in Horst. Zijn raam
staat wagenwijd open en hij kijkt uit
op een ‘bruisend’ Wilhelminaplein.
“Ik had het graag wat voller gezien”,
zegt Rudy Tegels. “Eigenlijk had ik
op dit moment uit moeten kijken
op proostende mensen. Het is even
niet anders.” De horeca is nog dicht.
“Hopelijk gaat het allemaal door op
1 juni. Eindelijk dan een biertje doen
bij de lokale kastelein en proosten
met vrienden. Het is lastig volhouden,
maar ik heb vooral respect voor alle
ondernemers die nu met de handen in
hun haar zitten. Er zijn amper inkomsten en ze moeten het doen met eventuele bezorgorders.”

Harde waarheid
Corona heeft iedereen geraakt, ondernemer of niet. “En juist in de afgelopen weken zie je wat dat doet met
mensen. Iedereen zet zich in. Het gaat
even niet om geld, rijkdom of succes. Nee, gezondheid, dat is wat telt.

Iedereen gaf goed gehoor aan de
oproep van Rutte: blijf zoveel mogelijk
thuis, houd afstand en let een beetje
op elkaar. Ook Horst aan de Maas
heeft zich goed ingezet en daar geef ik
een dikke pluim voor.” Complimenten
vanuit de wethouder, maar naast al
die positiviteit, is daar ook de harde
waarheid. “Corona heeft de economie
van Horst aan de Maas hard geraakt.
Hoe hard, is nog niet te voorspellen.
We zitten nog in het begin en het is nu
schatten op korte termijn. Ik weet niet
hoe we hier uit gaan komen.”

Steun
Door goed te overleggen en alles
dubbel te checken heeft Horst aan de
Maas zich volgens Tegels zich van de
beste kant laten zien. “Als ik kijk naar
onze ondernemers, dan denk ik dat we
optimaal naar hen hebben geluisterd.
We hebben zo snel mogelijk een loket
opgericht waar zij met vragen terecht
konden, er werd een steunmaatregelenpakket ontworpen en ga zo maar
door. We zijn er voor de ondernemers.

In deze tijd moet je alles op alles zetten zodat er geen bedrijven omvallen.” Hoeveel ondernemers extreem
last hebben van de momentele crisis,
vindt Tegels lastig te zeggen. “Het
raakt bijna iedereen. De schrijnende
gevallen zijn bij ons nog niet bekend.
Dat zie je pas op langere termijn. We
brengen dit zo snel mogelijk in beeld
en zodra we iets weten, schakelen we
meteen hulp in.” Tegels ziet ook een
ander manier van luxe deze dagen.
“Mensen kunnen niet meer naar de
terrassen, dus nemen ze de terrassen
maar naar huis. Je ziet een stijging in
de verkoop van bijvoorbeeld speciaal
bier en wijn. Om toch nog een beetje
van luxe te genieten, alleen dan op
een andere manier.”

de lokale ondernemer. Dat zijn alle
winkels en bedrijven in de dorpen van
Horst aan de Maas. Het is zo belangrijk
om hen te steunen. Ook nu de horeca

weer hopelijk opengaat. Zorg ervoor
dat de terrassen weer vol zitten, uiteraard gelet op de richtlijnen van het
RIVM.”

Tekst: Niels van Rens

Klusbedrijf Jurek
VO OR AL UW KLUSSEN

• Rietbos 3, 5961 RC Horst •
• 06 13 36 77 96 • j.warda@o2.pl •

Hulp
Tegels richt zich ook op de initiatieven
die de gemeente nu rijker is. “Kijk nu
bijvoorbeeld naar sportschool Anco.
Een goed voorbeeld van een creatieve ondernemer. Samenwerken
met andere lokale bedrijven is zo

Vervolg voorpagina

Servies gemaakt van
duivenpoep
Door de coronamaatregelen kan Lotte
momenteel niet op de academie
terecht om aan haar project te
werken. Gelukkig kon ze achter in de
tuin bij haar ouders een werkplaats
inrichten. Aan de muur hangt een
kunststof duif, op een stellingkast
staan, naast plastic potjes gelabeld
met duivenpoep, een koffiekan, beker
en bord. Gemaakt van aardewerk
en geglazuurd met duivenpoep. Wie
het niet weet, zou het niet zeggen.
Aanleiding voor het maken van dit
servies vormde een artikel in de
HALLO van 1 augustus vorig jaar
en een nieuwsitem op de tv. Een
bestuurslid van Postduivenvereniging
De Snelvliegers uitte daarin zijn
ongenoegen over het plan van het
federatiebestuur Horst-Sevenum om
nestkasten voor slechtvalken te gaan
plaatsen. Het federatiebestuur wilde
daarmee de overlast van duiven
en duivenpoep op de kerktoren
tegen gaan. De duif staat namelijk
op het menu van de slechtvalk.
Lotte: “Ik zat thuis aan de keukentafel
te werken en mijn vader keek naar
de provinciale nieuwszender. Ik ving
iets op over overlast van de duiven
en de reacties die daarop kwamen.
Ik vond het een apart verhaal, maar
dacht er verder niet zo bij na. Totdat
ik ’s nachts wakker werd en dacht:
dát is het onderwerp voor mijn
afstudeerproject.”

Tragisch en komisch
Lotte studeert momenteel af aan de
Kunstacademie in Maastricht in de
richting materiaal designer. Materiaal,

voornamelijk keramiek, vormt voor
haar de basis van haar werk. Ze laat
zich daarvoor inspireren door wat
ze zelf tragisch-komische verhalen
noemt. “De ‘Man bijt hond’- verhalen. Op school vinden ze dit echt een
Lotte-project. Zo heb ik een keer herdenkingsbordjes gemaakt voor een
boer uit de buurt en daarvoor de tot
as vermalen botten van zijn koeien
gebruikt.” Het verhaal van de duivenoverlast in Horst en Sevenum triggerde
haar. “Aan de ene kant vond ik het
grappig, maar aan de andere kant ook
een beetje tragisch. Als buitenstaander kijk je er natuurlijk ook anders
tegenaan. Ik besloot in het verhaal te
duiken. Eerst heb ik veldonderzoek
gedaan. Een kennis van de familie is
lid van de postduivenvereniging en
ik heb hem om informatie gevraagd.
Ook heb ik contact gehad met het
bestuur van de federatie en ben ik in
de kerk geweest. Er zijn intussen rekken geplaatst tegen de duiven, waardoor de kasten voor de slechtvalken
niet meer nodig zijn. Het probleem is
daarmee opgelost, maar toch wilde ik
iets verzinnen wat de twee partijen
weer met elkaar zou verbroederen.
Toen dacht ik: wat is typisch Limburgs
dat de mensen verbindt? Dat is koffie
met vlaai.” Zo werd het idee voor dit
bijzonder servies geboren.

Petrischaaltjes
Lotte ging daarvoor niet over één
nacht ijs. Ze nam contact op met
de dierenarts in Horst om te laten
onderzoeken of de uitwerpselen
gevaarlijk zijn voor mensen.

Dat blijkt niet zo te zijn en ze kan de
duivenpoep veilig gebruiken. De vorm
van het servies is gebaseerd op
materiaal dat je in een laboratorium
vindt. Zo hebben de gebaksbordjes
de vorm van petrischaaltjes, het
suikerpotje is een erlenmeyer. “Ik ben
nu drie weken bezig met het maken
van het servies. Er komen koffie- en
theekopjes, een melkkan en een
suikerpotje, een koffiekan, lepels
en vorkjes, taartschep, een groot
vlaaibord en een klein bordje. Ik droog
de poep en vermaal en verbrand het
tot as. Dit roer ik vervolgens door het
glazuur. Ik werk uiteraard altijd met
een mondkapje en handschoenen.
Ja hoor, in het begin moest ik ook
wel even een drempel over om met
duivenpoep te werken”, beaamt Lotte
lachend.

Ontmoeting
“We zouden in eerste instantie ook
een presentatie en expositie op school
hebben. Dat is voor nu gecanceld,
misschien kan het nog later dit jaar.”
Lotte wil uiteindelijk graag een
ontmoeting tussen de partijen op het
Lambertusplein in Horst organiseren
en daar koffie met vlaai van haar
servies serveren. Of dat door kan
gaan, is nog afwachten. “Wat ik in
elk geval heb geprobeerd is iets op
een positieve manier aan de kaak te
stellen en met humor. Niet voor, niet
tegen, maar mét de duiven.”

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Acs staalconstructie is een bedrijf dat staalconstructies
vervaardigd voor diverse opdrachtgevers uit de regio. Met
jarenlange ervaring zowel op kantoor/ werkplaats en het
monteren van staalconstructies is vakkennis en flexibiliteit
de kracht van ons bedrijf. We denken mee met de te maken
constructie.

We zijn voor uitbreiding van ons team op korte termijn op zoek naar :

Tekenaar / werkvoorbereider:
Als tekenaar/werkvoorbereider ben jij de draaiende motor achter onze projecten. De
werkzaamheden zijn divers: ontwerpen, werktekeningen maken, voorbereidende - en
coördinerende werkzaamheden ten behoeve van onze projecten.
• Je beschikt over een afgeronde mbo-4 opleiding richting bouw/bouwkunde
• Je kunt goed plannen en organiseren
• Beheersing Tekla
• Beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
• Een dienstverlenende, flexibele en probleemoplossende instelling
Wat hebben wij jou te bieden:
• Een veelzijdige en afwisselende functie
• Werken in een klein team
• Opleidingen en cursussen
• Een boven marktconform salaris
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO Metaal en Techniek
• Flexibele werktijden behoren tot de mogelijkheden

Samensteller/lasser

Om ons team te versterken zoeken wij gemotiveerde en enthousiaste vakspecialisten
met een passie voor metaal. Als samensteller / lasser maak je aan de hand van
tekeningen diverse constructies. Je bent in het bezit van MIG / MAG certificaten. Je
verricht zelf het voorwerk zoals onder andere boren, ponsen en zagen.
• Je beschikt over een afgeronde mbo opleiding richting metaal, werktuigbouwkunde
of mechatronica;
• Je kunt zelfstandig vanaf tekening constructies samenstellen/ lassen en hebt bij deze
werkzaamheden een hoge kwaliteitsstandaard;
Wat hebben wij jou te bieden:
• Een afwisselende functie binnen een leuk team
• Mogelijkheden tot het volgen van cursussen
• Salaris conform CAO Metaal en Techniek
• Flexibele werktijden behoren tot de mogelijkheden
• Doorgroeien tot meewerkend chef werkplaats behoort tot de mogelijkheden
Voor meer informatie of sollicitatie bel of mail naar:
Dhr Arts Telefoon 06-484 111 43, acsvenray@gmail.com
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Na alle fijne jaren die we samen mochten beleven,
hebben we met veel verdriet afscheid moeten nemen van

Ook grote bomen worden geveld
De strijd is gestreden, met telkens nieuwe moed
Verbazingwekkend krachtig
Het is nu op, zo is het goed

Berto
Jan en Riek, Antoon en Thea, Koos en Piet, Theo en Rieky,
Ria en Jos, Helma en Jack, Petra en Henk, Mike en Tanja
en alle neven en nichten

&
Nu ook in Horst aan de Maas

Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen
geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man,
ozze pap, schoonvader en trotse opa

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

24 uur bereikbaar

Jan Jongepier
Altijd samen…
Samen is nu niet meer.

Berto Smits
echtgenoot van

Jozé Smits-Janssen
7 september 1950

Horst

14 mei 2020

Horst, Jozé
Prinses Margrietstraat 31
5961 BK Horst
Gezien de omstandigheden en met pijn in mijn hart hebben
wij in besloten kring afscheid van Berto genomen op 19 mei
in Crematorium Boschhuizen te Oostrum-Venray.

* Voorburg, 19 juli 1942

† Boxmeer, 17 mei 2020

Laura Jongepier - Weeda
Horst Rik en Nicollé
Blanca
Lottum Mike en Natasja
Youri
Richard en Minke
Patrick
Giovana
Correspondentieadres:
Baron van Aerdtlaan 3, 5973 NN Lottum
Vanwege de huidige omstandigheden zijn wij genoodzaakt
om in besloten kring afscheid te nemen van Jan.

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
Dankbetuiging

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven na
het overlijden van mijn lieve vrouw, ôs mam, schoonmoeder,
trotse oma en overgrootmoeder

Door Lenssen - van der Sterren
“Dàt waor ni de bedoeling, ma ut is wàt ut is”

Thea Craenmehr-Verhaegh

Uw lieve berichtjes, kaarten en bloemen hebben ons goed gedaan.
Joost, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Lottum, mei 2020

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

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

partner van Ton Scheepers
echtgenote van Jan Craenmehr †
Horst, 6 december 1948

Venlo, 17 mei 2020

Vier generaties

Swalmen: Ton Scheepers
Horst: Inge Craenmehr, Sjaak Geurts
Fei, Suze
London: Bart en Marianna Craenmehr-Murin
Luka, Mika
Swalmen: Mirjam Scheepers, Rogé Claessen
Jorn, Kars

Correspondentieadres: Wittenhorststraat 23, 5961 XL Horst
In verband met de Corona maatregelen zullen wij in besloten kring afscheid nemen.
Mam-Thea is in afscheidscentrum Saldersbron, Venloseweg 1 te Grubbenvorst
waar u donderdag a.s. van 14.00 tot 16.00 uur persoonlijk afscheid kunt nemen.

Aanbieding: Hortensia’s div. soorten
nu 3 voor € 12,00 of 10 voor € 35,00.
Leucothoe nu 3 voor € 10,00.
Info: www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08 Vlinderstruik, vaste
pl. enz. Open za. van 9.30 -16.30
uur (vrijdag na tel. afspraak) Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.

Van Roy Kasseien Antieke bouwmat en
huis en tuindeco. Open 21,22,23,29,30
en 1 jun 10 - 17 u Grashoek.
Te koop weiland (ca. 12.500 m²)
gelegen nabij Nachtegaallaan 3 te
Melderslo. Meer info? Intemakelaars
077 398 90 90.

Te koop pioenrozen
1 bos € 3.- 2 bossen € 5,Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 077 464 13 80.

Voor aardbeien- en groenteplanten
o.a. komkommer, tomaten enz.,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys Langstraat 64 Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Te koop gevraagd: karakteristieke
woning of boerderij in of aan de rand
van Horst. Eventuele verbouwing geen
probleem. Tel. 06 14 87 67 55.

Maeve maakt vier generaties
Annie van Helden-Jeuken uit Swolgen is de trotse overgrootmoeder van Maeve Rieks. Maeve is de dochter
van Daniëlle Keltjens uit Venlo. Oma is Agnes Keltjens-van Helden uit Swolgen.
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Ook dans en yoga mogen nog niet starten

‘We willen heel graag weer aan de gang’
Sportscholen en fitnessclubs hebben de afgelopen weken actie gevoerd om toch per 1 juni open te kunnen
gaan. Zij zijn echter niet de enige die graag weer aan de slag willen. Zo staan ook yogacentra en dansscholen
weer te popelen om les te gaan geven. Maar ook zij moeten wachten.
De Nederlandse dansscholen, verenigd
in Dansondernemend Nederland,
hebben maandag 11 mei een protocol aangeboden aan de overheid.
Hoewel ook zij buiten les mogen
geven, is dat geen ideale situatie
zegt Jacqueline Gielen, docente van
Stichting Balletschool Horst. “We hebben geen ruimte om buiten te dansen,
die zouden we dan moeten huren.
Daarnaast mag je ook niet zomaar
overal buiten muziek draaien.” Ook
voor de balletschool is het onduidelijk onder welke sector ze nu precies
vallen: cultuur of sport. “We vallen
zo een beetje tussen de wal en het
schip.” Volgens Gielen is er wel al
nagedacht hoe er, als het weer mag,
binnen les gegeven kan worden.
“Kinderen mogen sowieso met meer
bij elkaar in de les staan. Voor de vol-

wassenen is dat anders. Dan zouden
we kunnen kijken of we de groepen
gaan opsplitsen en op meer momenten les gaan geven. Om onze leerlingen toch aan het dansen te houden,
staan er op YouTube lessen zodat ze
thuis kunnen oefenen. Maar het zou
gewoon prachtig zijn als we per 1 juni
weer mogen starten. We willen heel
graag weer aan de gang.”

Onzekerheid
Niet alleen dansscholen willen graag
de deuren weer openen, ook de
yogacentra willen de matjes weer
uit kunnen rollen. Zij worden echter
in dezelfde sector ingedeeld als de
fitnessclubs. Dit betekent dat ook
zij niet voor 1 september binnen
les mogen geven. Erg jammer vindt
Monique Litjens van yogacentrum

L’Espoir in Horst. “We kunnen
namelijk de yogaruimte zo inrichten
dat iedereen voldoende afstand van
elkaar neemt. Sportscholen mogen
onder andere nog niet open omdat
er nog niet goed bekend is wat het
effect is van aerosolen (wolkjes van
minuscule druppeltjes) die vrijkomen.
Yoga is echter een rustige vorm van
bewegen. Op een terras vliegt er
heel wat meer door de lucht, dan
tijdens een yogales.” Litjens kan
wel lessen in de buitenlucht geven,
maar dat noemt ze een lapmiddel.
“Als je buiten lesgeeft moet het weer
wel altijd goed zijn, we zitten en
liggen namelijk veel op de grond.”
Ze noemt de onzekerheid het ergste.
“Je zorgt dat je alles in orde hebt,
neemt alle maatregelen en dan krijg
je toch weer de deksel op de neus.

In de zomerperiode zijn de meeste
yogacentra altijd dicht en we hebben
een buffer, maar een sportcentrum
gaat altijd door, dus ik begrijp het
heel goed dat zij het nu moeilijk gaan
krijgen. Aan de andere kant blijven
onze onkosten ook gewoon doorgaan.
Mochten we op 1 juni toch open
mogen gaan, dan kunnen we juni
en juli in elk geval nog meepakken.
Nee, ik ben niet bang dat mensen
gaan weglopen. Ze zijn heel trouw.
Wat je geeft dat krijg je ook terug.”

Op een terras
vliegt heel wat meer
door de lucht dan
tijdens een yogales

Tekst: Marieke Vullings
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Poel voor
biodiversiteit
in Afhang
In Horst wordt een poel
uitgegraven in het
uitloopgebied van de Afhang
langs de Kabroeksebeek.
Dit is het gebied tussen de
Beekstraat en de Afhangweg.
Gemeente Horst aan de Maas
voert het project samen met
de werkgroep Kabroek uit.
Volgens de gemeente wordt op
deze manier meer (bio)diversiteit in het gebied aangebracht.
De vrijkomende grond wordt ter
plekke op ‘een speelse manier
verwerkt’, aldus de gemeente.
Het ontwerp voor de poel en
omgeving is bedacht door Stijn
Dinnissen als stageopdracht. Hij
heeft het plan in samenspraak
met de werkgroep opgesteld. De
werkzaamheden zijn woensdag
20 mei gestart. Het wandelpad
is deels door deze werkzaamheden tijdelijk niet bruikbaar.

Daling waterpeil voorkomen

Waterschap Limburg stelt verbod in op
watergebruik uit beken en sloten
Waterschap Limburg stelt per vrijdag 22 mei een verbod in op het gebruik van water uit beken en sloten. Het
verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is. Dit is uiterlijk tot 1 oktober.
Met het instellen van het verbod wil
het waterschap verdere daling van het
waterpeil voorkomen, acute schade in
beken tegengaan en zorgen voor voldoende watervoorraad in de aanloop
naar de zomer. Het verbod op onttrekken van water geldt voor particulieren en bedrijfsleven. Zo is ook het
sproeien van tuinen vanuit beken en
sloten verboden. Hetzelfde geldt voor
het beregenen van sportvelden vanuit
oppervlaktewater.

Extreem weer
Har Frenken, bestuurder bij
Waterschap Limburg: “Door de klimaatverandering hebben we steeds
vaker te maken met extreem weer.
2018 en 2019 waren droge jaren. De
afgelopen winterperiode is er gelukkig
veel neerslag gevallen. Mede doordat
alle stuwen, ook de boerenstuwen,
de hele winter op zomerstand hebben gestaan om zoveel mogelijk water

vast te houden, zagen we in maart
dat de grondwaterstanden weer op
peil waren. Door de lange periode van
droogte de afgelopen weken, zien we
dat watervoeren in de beken nu weer
afnemen en de grondwaterpeilen zakken.”

Papieren tijger
Opmerkelijk is dat de LLTB een dag
voor de aankondiging van het verbod
van het waterschap meldde dat het
huidige gebrek aan neerslag voor hen
vooralsnog geen problemen geeft.
LLTB-bestuurslid Peter van Dijck:
“Voor de waterhuishouding geldt 1
april als peildatum en sinds die tijd is
er inderdaad weinig regen gevallen.
Aangezien we een kletsnatte winter
achter de rug hebben, zegt dat neerslagtekort in de praktijk niet zoveel.
Het is vooral een papieren tijger.”
Boeren, tuinders en Waterschap
Limburg hebben in die natte winter
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zoveel water vastgehouden dat de
tekorten in het grondwater, die de
afgelopen twee jaar zijn ontstaan,
nagenoeg zijn aangevuld. Daarom
maakt Van Dijck zich geen grote zorgen over de droogte van de afgelopen
weken. “Dat neemt niet weg dat we,
net als de natuur, echt op regen wachten. Daarbij roepen we leden op stuwen en peilen hoog te houden.”
Volgens Van Dijck kan het grondwater
nog wel een beetje hulp gebruiken.
“Wij hebben als sector samen met het
waterschap daarin onze verantwoordelijkheid genomen, maar we kunnen
het niet alleen. Ons klimaat verandert;
gemiddeld valt er veel meer regen in
korte periodes dan voorheen. Er zijn
verdergaande maatregelen in ons
watersysteem nodig om te voorkomen dat ons kostbaar water de Maas
invloeit.”
Waterschap Limburg heeft vergunninghouders en melders van het

onttrekken van oppervlaktewater
geïnformeerd met een brief over het
onttrekkingsverbod. Ook informeert
het waterschap betrokken instanties.
Handhavers van Waterschap Limburg
controleren op naleving van de regels.
Deze controles vinden ook in vroege
ochtend- en avonduren en in het
weekend plaats. Het waterschap houdt
de komende tijd het water vast in de
beken door stuwen op te zetten en
zoveel mogelijk water vanuit de Maas
naar de beken toe te voeren. Ze roept
op om zuinig te zijn met het beschikbare water.

Ontheffing
Bij hoge uitzondering is het mogelijk
om een tijdelijke, kortdurende, eenmalige ontheffing van het verbod aan
te vragen als nut en noodzaak van de
onttrekking voldoende onderbouwd is
en de onttrekking op efficiënte wijze
plaatsvindt. Ook zijn er voor het onttrekkingsverbod uitzonderingen op
beken die voldoende afvoer hebben
en voor de kapitaalintensieve teelt.
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Bedrijf
verstuurt
nep
rekeningen
Gemeente Horst aan de Maas
waarschuwt voor neprekeningen die door het bedrijf
Loansma & Partners verstuurd.
Het bedrijf stuurt rekeningen
voor gemeentelijke belastingen.
De gemeente geeft aan dat deze
niet in haar opdracht worden
verstuurd. Mensen die de nota
hebben ontvangen worden dan
ook gewaarschuwd deze niet
te betalen. “Het televisieprogramma Opgelicht?! publiceerde
onlangs al meer informatie over
deze valse e-mails. Uit onderzoek
blijkt deze rekening ook onder
andere bedrijfsnamen gestuurd
wordt”, aldus de gemeente op
haar website. Wie twijfelt of
een rekening van de gemeente
afkomstig is, kan contact opnemen via 077 477 97 77.

Te huur (op basis van Leegstandswet)
m.i.v. 01-06-2020 ruime landelijke
woning, met veel tuin, in het
buitengebied van Melderslo. Gelegen
aan de bosrand, vrije toegang en veel
privacy. Te bevragen 06 13 56 18 66.

Trapbekleding incl. leggen en tapijt
✓ Snel
✓ Snel
€350,00. Bel voor gratis prijsopgave
✓ Snel
bij u thuis dmv stalen 06 16 37 45 14
✓ Betaalbaar
✓ Betaalbaar
✓ Betaalbaar
Woningstoffeerderij vd Broek.
✓ Effectief
✓ Effectief
Effectief
✓✓
Effectief
✓
Effectief
Gastouder Grubbenvorst met plekjes vrij
✓ Effectief
✓ Duurzaam
Duurzaam
✓
gastouderopvanghetspeelbos@gmail.com
Duurzaam
✓✓
✓ Duurzaam
Duurzaam
Reni Claassens 06 31 78 57 64.
✓ Duurzaam
advies
✓ Vrijblijvend
advies
✓ Vrijblijvend
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
✓ Vrijblijvend advies Ga naar www.kempen-media.nl

info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl

en klik op HALLO-uitgaven. Via het

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 formulier kunt u uw tekst opgeven.
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

De samenstelling van deze gemeentepagina is gedaan op dinsdag 19 mei.
De mogelijkheid bestaat dat, gezien de coronacrisis, bepaalde informatie weer
achterhaald is door nieuwe maatregelen. Op onze website vindt u de actuele informatie.

Contact met de gemeente
Maak een afspraak

Regelen via website

Moet u persoonlijk iets regelen aan de

U kunt veel zaken via de website regelen.

balie? Maak dan eerst een afspraak via de

Kijk op www.horstaandemaas.nl.

Vanaf 6 juni

Grof tuinafval naar
Kurstjens Recycling BV
Grof tuinafval kan iedere week op zaterdag van 12.00 - 16.00 uur worden gebracht.
Nu kan dit nog op de werf aan de Americaanseweg in Horst, maar vanaf 6 juni kan dit alleen
nog bij Kurstjens Recycling BV aan Horsterweg 66 in Grubbenvorst.

website of bel ons op (077) 477 9777 om
een afspraak te maken.

Niet ﬁt? Blijf thuis
Heeft u last van neusverkoudheid, hoes-

Bel ons Maandag t/m vrijdag: 8.00 - 17.00 uur

ten, keelpijn of koorts? Dan vragen we u
om thuis te blijven. Bel ons gerust om uw

Iets afhalen

afspraak te verzetten.

Het gemeentehuis is vanaf maandag
25 mei ook op vrijdagmiddag geopend. U
kunt alleen zonder afspraak terecht als er

Regels in het gemeentehuis

iets voor u klaarligt. Bijvoorbeeld als u een

• Was uw handen als u het gemeentehuis

nieuwe ID-kaart of rijbewijs moet ophalen.

binnenkomt. Dit kan met de gel of spray

Maandag:

8.00 tot 20.00 uur

Dinsdag:

8.00 tot 17.00 uur

• Volg de looproute in het gemeentehuis.

Woensdag:

8.00 tot 17.00 uur

• Kom niet te vroeg. In de wachtruimte zijn

Donderdag:

8.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:

8.00 tot 17.00 uur.

die voor u klaar staat.

minder stoelen.
• Kom zoveel mogelijk alleen.
Foto: Nieuws uit Horst aan de Maas

23 mei

Terug naar normale
inzameling oud papier
Vanaf zaterdag 23 mei, zullen de verenigingen hun normale inzameling oud papier oppak-

Ook voor het aanleveren van grof tuinafval

Wat valt er ook al weer onder grof tuinafval?

gelden een aantal afspraken:

Grof tuinafval zijn takken, snoeihout en struiken

• Het aanleveren van grof tuinafval is bedoeld

groter / langer dan 50 cm. Ook boomstronken,

voor particulieren van Horst aan de Maas.

boomstammen en grasmatten vallen hieronder

• Neem je identiteitsbewijs mee (paspoort,
rijbewijs, ID-kaart).

en horen daarom niet in de bladkorf thuis.
Wil je grof tuinafval thuis laten ophalen?

ken. In de meeste dorpen betekent dit de huis-aan-huis inzameling, in enkele dorpen wordt

• Kom met eigen auto en aanhanger.

Dat kan! Maak dan een afspraak met ons op

de oude brenglocatie weer opgesteld.

• Je kunt maximaal 4 m3 inleveren en dient in

telefoonnummer (077) 477 9777.

en uit te wegen over de weegbrug.
Horst-Noord:

Wil je jouw vereniging een handje helpen?

ochtend huis-aan-huis inzameling

Dat kan!

Meterik:

• Zet het papier vóór 07.00 uur buiten aan de

middag huis-aan-huis inzameling
Grubbenvorst:
extra inzameldag 09.00 - 12.00 uur
De exacte locatie zal vanaf donderdag vermeld
worden op onze website
www.horstaandemaas.nl

Let op: Neprekening
gemeentelijkebelasting

weg bij huis-aan-huis inzameling.
• Bied papier en karton aan in kartonnen

• Je mag geen tuinafval inleveren met een
vrachtwagen, bedrijfsauto, tractor etc.
• Bedrijven mogen geen tuinafval inleveren.

Je betaalt tot 3m3 grof tuinafval: € 20,35,
3 tot 5 m3 grof tuinafval: € 33,Bij meer dan 5 m3 grof tuinafval betaal je voor
elke 5 m3 € 33,- Bijvoorbeeld: je maakt een

Ook niet als ze uit de tuinsector komen zoals

afspraak voor 14 m3, dan betaal je

hoveniers, loonwerkers, plantenkwekers.

3 x € 33,- = € 99,-.

dozen of in papieren tassen en maak in je
straat een (veilige) verzamelplaats.
• Houd bij de brenglocatie 1,5 meter afstand
en laad zelf je papier uit.

Bereikbaarheid van
de gemeente
Gemeentehuis

regelen met DigiD door werkzaamheden.

Op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei is

Dat geldt vanaf woensdag 20 mei 17.00 uur

het gemeentehuis gesloten in verband met

en duurt tot en met zondag 24 mei. Vanaf

Hemelvaart. Moet u persoonlijk iets regelen

maandag 25 mei werkt alles weer. Als de

Loansma & Partners verstuurt nepre-

in het gemeentehuis? Maak op de website

werkzaamheden eerder klaar zijn, dan kunt

keningen via e-mail. Dit is een reke-

een afspraak of bel ons om een afspraak

u eerder weer zaken met DigiD regelen.

ning voor gemeentelijke belastingen.

te maken. Op normale werkdagen zijn wij

De rekening is niet in opdracht van de

bereikbaar tussen 8.00 - 17.00 uur.

Wat kan tijdelijk niet?

gemeente Horst aan de Maas ver-

• Telefoon: (077) 477 9777.

• Gemeentelijke belastingen online rege-

stuurd. Betaal de rekening dus niet.

len: automatische incasso, bezwaar en
Gemeentewerf

kwijtschelding.

Het televisieprogramma Opgelicht?! publi-

Ook de gemeentewerf is op donder-

• Verhuizing doorgeven.

ceerde al meer informatie over deze valse

dag 21 mei en vrijdag 22 mei gesloten.

• Geboorteaangifte doen.

e-mails. Uit onderzoek blijkt deze rekening

Zaterdag 23 mei kunt u tussen 12.00 en

• Naamgebruik wijzigen.

ook onder andere bedrijfsnamen gestuurd

16.00 uur grof tuinafval inleveren. De balie

• Uittreksel (burgerlijke stand of Brp) aan-

wordt. Hebt u de rekening of aanmaning

van de gemeentewerf is gesloten in verband

ook ontvangen? Betaal deze dan niet.

met het coronavirus. Bel ons als u een

Twijfelt u of een rekening van de gemeente

nieuwe afvalemmer of -container nodig heeft.

echt is? Dan kunt u ons altijd bellen op

Website horstaandemaas.nl

Het Omgevingsloket en MijnOverheid

(077) 477 9777. Wij adviseren u graag.

U kunt 2-4 dagen geen zaken online

blijven wel gewoon bereikbaar.

vragen.
• Geheimhouding aanvragen of stopzetten.
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Stichting Taxus Taxi vanaf 1 juni weer actief met inzamelactie!

Kosteloze ophaalservice
taxussnoeisel

Wijziging afvalinzameling
vanwege Hemelvaartsdag
Op donderdag 21 mei wordt er geen afval opgehaald. Inwoners die normaal gesproken

Het taxus inzamel seizoen staat weer voor de deur. Ook dit jaar is Stichting Taxus Taxi weer

hun afval op 21 mei zouden aanbieden, kunnen PMD en restafval op zaterdag 23 mei

actief om zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen. Vorig jaar heeft de stichting een totale

(vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.

hoeveelheid van 346.000 kilo taxussnoeisel ingezameld. Een resultaat waar zij trots op zijn!
Inwoners die normaal gesproken hun

tjes is er geen inhaaldag. U kunt dit op de

60 liter container met keukenafval op 21 mei

eerstvolgende reguliere ophaaldag aan de

zouden aanbieden, kunnen de container

straat zetten.

op zaterdag 23 mei (vóór 07.00 uur) aan de

U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken

straat zetten.

op uw eigen digitale afvalkalender via

Voor keukenafval in 10 of 23 liter emmer-

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Wist je
dat?
Mondkapjes, handschoenen
en (plastic / folie) overjassen
horen bij het restafval.
Het is geen plastic
verpakkingsmateriaal uit
huishouden en hoort daarom
niet bij het PMD.
(Mogelijk) besmet huishoudelijk
afval van een ziek persoon zien
we ook graag bij het restafval.
Denk bijvoorbeeld aan gebruikte
zakdoekjes en plastic bekertjes.
Op 1 juni geeft de stichting het startschot en

Gratis materialen

is het weer mogelijk om 24/7 alvast online

Om de inzameling voor iedereen zo gemak-

een afspraak te maken via taxustaxi.nl/

kelijk mogelijk te maken biedt Taxus Taxi

afspraak. Vanaf 2 juni zijn zij ook telefonisch

iedere donateur gratis tassen en zeilen aan.

weer bereikbaar, maar let op dit laatste is in

Deze materialen kunnen opgehaald worden

beperkte mate. De stichting vraagt bij voor-

bij verschillende uitgiftepunten die online te

keur online een afspraak te maken om zo de

vinden zijn via taxustaxi.nl/uitgiftepunten. Ook

telefonische drukte te kunnen spreiden.

bij Openbare Werken aan de Americaanseweg.
Je kunt de zakken en grondzeilen alleen na het

Praktische zaken

maken van een afspraak bij de werf ophalen.

Om de taxusinzameling ook dit jaar weer
soepel te laten verlopen vraagt de stichting

Chauffeurs gezocht

aandacht voor een aantal zaken. Zo komt

De taxusinzameling kan niet zonder vrijwil-

Taxus Taxi het snoeisel kosteloos voor de

ligers. Ook dit jaar doet de stichting weer een

deur ophalen bij een minimale hoeveelheid

oproep aan iedereen die zich samen met een

van 15 kilo. Ook kleinere hoeveelheden zijn

enthousiast team wil inzetten voor de inzame-

van harte welkom. Echter kan men hiermee

ling. Taxus Taxi is op zoek naar chauffeurs die

terecht bij de verschillende inzamelpunten,

beschikbaar zijn in de maanden juni, juli en

die online terug te vinden zijn via taxustaxi.nl/

augustus en in het bezit zijn van rijbewijs B of

uitgiftepunten.

BE. Voor meer informatie kan gemaild worden

Taxus Taxi benadrukt dat de kwaliteit van het

naar communicatie@taxustaxi.nl.

snoeisel erg belangrijk is. Alle knipvoorwaar-

Meer informatie over het inzamelen van taxus-

den en instructievideo’s zijn terug te vinden

snoeisel en de stichting Taxus Taxi is te vinden

via taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

via taxustaxi.nl of social media.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

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 97 77).
Broekhuizenvorst

Melderslo

Megelsum 7, Meerlo

Kerkstraat 24

Blaktweg 16

Lottumseweg 72 b,

Grubbenvorst

Meterik

Grubbenvorst

Venloseweg 27

St. Jansstraat 32

Lottumseweg 72 b,

Hegelsom

Speilhofsbaan 24f

Grubbenvorst

Dingsstraat 2 t/m 8

Sevenum

Kreuzelweg 13 a, Horst

Horst

Markt 12

Expeditiestraat 21

Erdbrugweg 2

De Afhang (fase 4)

Horst aan de Maas

Witveldweg 108

Vertrokken naar

Damoclesbeleid Horst aan

Smitsstraat ongenummerd

onbekende bestemming:

de Maas ex artikel 13b

kv 523

Leliestraat 8, Grubbenvorst

Opiumwet

Meerlo

Swolgenseweg 22, Tienray

De Cocq van Haeftenstraat 46

Swolgenseweg 22, Tienray

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

Benoeming raadslid
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VVD Horst aan de Maas

College moet prioriteiten stellen

Het gaat niet goed met de inzameling van oud papier in Grubbenvorst.
Kennelijk staat dit niet hoog genoeg op de prioriteitenlijst van het
college. Nadat begin mei al flinke problemen ontstonden haastte
verantwoordelijk PvdA-wethouder Bouten te zeggen zich te gaan
buigen over een betere organisatie daarvan. Afgelopen zaterdag was
het weer zover en zou de inzameling, voor het eerst weer op zaterdag
plaatsvinden op de oorspronkelijke plek. Het werd een drama.
Wat bleek? Er was, zowel met de
inwoners uit Grubbenvorst als met
omwonenden, volstrekt niet gecommuniceerd over de gekozen aanpak.
Daardoor ontstonden flinke proble-

CDA Horst aan de Maas

men met de verkeersafwikkeling.
Aanwonenden van de omleidingsroute schrokken zich een hoedje door
de hoeveelheid verkeer die plots
voor de deur voorbijkwam op daar-

voor veel te smalle en niet geschikte
landweggetjes.
Het wordt de hoogste tijd dat het college dit nu echt eens gaat aanpakken
en oplossen. En dat ook met andere
dossiers gaat doen. We hebben het
al vaak eerder gezegd: college hou
je bezig met de juiste prioriteiten. Er
zijn meer voorbeelden te noemen
voor andere belangrijke zaken in de
gemeente. En dit is er één van.
En voor Grubbenvorst nog een paar
tips: stel de inzameling gewoon

weer wekelijks open op de woensdag en zaterdag, ga controleren of
de inleveraars ook daadwerkelijk
uit Grubbenvorst komen (wellicht is
sprake van ‘oud-papier-toerisme’) en
communiceer over het plan van aanpak. En zorg op de inlevermomenten
dat iedereen zich aan de uitgangspunten houdt. Dus fietsers ook aansluiten in de rij. Gewoon Doen.

nieuws kan hierbij helpen.
Recent is er vanuit het CDA een visiedocument gepresenteerd met de
volgende drie uitgangspunten: van
ratrace naar relaties; van regelzucht
naar burgerruimte; van winst naar
waarde. Deze drie uitgangspunten
spreken mij erg aan en kunnen in
mijn ogen helpen bij de aanpak van
de uitdagingen de komende periode.
Over positief nieuws gesproken:
een schitterend voorbeeld in onze
gemeente is de Thoeskwis (meer dan

250 teams hebben hieraan deelgenomen) die georganiseerd is door
de familie Janssen uit Hegelsom.
De opbrengst gaat naar de bewoners
van verpleeg- en verzorgingstehuizen
in Horst aan de Maas. Een prachtig
voorbeeld van Gewoon Samen Doen.
Hier word je vrolijk en positief van.

Peter Elbers

Zorgen en perspectief

Het is belangrijk om met z’n allen positiviteit uit te stralen in de
periode waarin we op dit moment leven. Mensen maken zich zorgen
over gezondheid, wat binnenkort wel en niet mag en hoe we de vervelende gebeurtenissen op persoonlijk vlak verwerken.
Daarnaast hebben we de uitdaging
op het gebied van gezondheidszorg
en economie en zorgen of je bedrijf
wel blijft bestaan. Achteraf weet je
pas of de juiste keuzes zijn gemaakt.
Het nieuws wordt over het algemeen
belicht vanuit het negatieve. De
media geven aan dat dit de mensen

interesseert. Ik hoor van veel mensen
in mijn omgeving dat ze daardoor
juist somber worden en zelfs niet
meer naar het nieuws kijken. Als je je
zorgen maakt, is het niet gemakkelijk
om perspectief te zien. En dat is juist
wat we nodig hebben. Een goede
balans tussen minder goed en goed

Eric Brouwers

U heeft een initiatief
en dit past niet in het gemeentelijke beleid ?
Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden !

bureau
leefomgeving
Schoolstraat 7, 5961 EE te Horst | +31 (0)77-208 6099
info@bureauleefomgeving.nl | bureauleefomgeving.nl

• Administratieve
dienstverlening
• Bedrijfsvoering
• Financieel in- en
overzicht
• Strategisch
vraagstuk

Andere regels?
Verandering start met
heldere communicatie!
Geen week is meer hetzelfde. Veranderingen volgen zich in
hoog tempo op. Denk aan andere openingstijden, een nieuwe
inrichting of de aangescherpte hygiënemaatregelen. Dat vraagt
om effectief communiceren met klanten en medewerkers.
Wil je daar met ons eens over van gedachten wisselen?
Bel naar 077 396 13 50 of stuur een mailtje naar

info@konekt-advies.nl ・ 06 11 74 49 96

info@kempencreeert.nl Wij denken graag met je mee!
konekt-advies-advertentie-103x63mm.indd 5

04-05-20 11:30

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

#kempencreëert
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Mestverwerkingsbedrijf

De provincie dreigt het mestverwerkingsbedrijf Willems in America boetes van in totaal 6,5 ton op te
leggen, onder andere omdat hij drie keer zo veel mest verwerkt heeft dan is toegestaan en vanwege stankoverlast. Als Essentie willen en kunnen we dergelijk gedrag niet tolereren.
Zoals we uit de krant hebben kunnen vernemen betreft het hier een
ondernemer die al jaren drie keer
zoveel mest (op ook nog ondeugdelijke wijze) heeft verwerkt dan is
toegestaan. Hierdoor is de directe
buurt onnodig belast met stankoverlast. Daar bovenop heeft de ondernemer ook nog illegale bouwwerken

staan en werkt hij met een deels
ondeugdelijke installatie, inclusief
het ontbreken van cruciale onderdelen van de luchtbehandelingsinstallatie.
Als dit alles klopt hebben we te
maken met een zeer zorgelijke situatie in onze gemeente. Dit willen
en kunnen we niet accepteren. Als

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

verder blijkt dat de ondernemer,
zoals in de krant staat, hier laconiek
op reageert, is het vertrouwen in de
handelswijze en de goede bedoelingen van deze ondernemer helemaal
verdwenen. Als Essentie hebben
we hierover vragen gesteld aan het
College van B&W, maar ook aan
Gedeputeerde Staten van Limburg.

zonder vergunningen. Daarnaast zijn
er forse milieuovertredingen begaan:
gebruik van een lekkend, niet vergund mestbas-sin, luchtwassers zijn
niet aangesloten en grote hoeveelheden stikstof en stank van rotte eieren
zijn geloosd in de buitenlucht.
De ondernemer in kwestie is niet

SP Horst aan de Maas

onder de indruk van de boete omdat
hij zegt goede bestuurlijke contacten te hebben. Als klap op de vuurpijl wil dit bedrijf nog een keer gaan
uitbreiden naar een verwerking van
meer dan 400.000 ton. Verdient deze
‘ondernemer’ dan een tweede kans?
Uit informatie van handhavers blijkt

Stef van Loo

dat hij al sinds 2015 vele overtredingen heeft gepleegd. Het is dus een
vijfde kans. Wat ons betreft houdt
het eens op. Laat maar zien dat je
je plichten naar de omgeving eens
nakomt.
Sommige bestuurders zeggen dat hij,
qua mestverwerking, technisch zo
goed is. Wat moeten we daarmee?
Niets, dat is geen argument, iedereen moet zich aan de wet houden.
En waar moeten we met al die mest
naar toe als hij niet zoveel mag ver-

werken? Dat is geen reden om de
regels zo te overtreden.
Als wij onszelf als politiek serieus
nemen, we nu echt werk van het
milieu gaan maken, en ook echt de
Gezondste Regio willen worden in
2025, dan weet u wel wat ons antwoord op de eerste vraag is.

Thijs Lenssen

Versoepeling maatregelen corona

Qua ontwikkelingen gaat het met de coronacrisis de goede kant op. Minder ziekenhuisopnamen en het
aantal overlijdens daalt. Maar we zijn er nog lang niet. Er zullen nieuwe golven van besmettingen volgen,
zeker nu de maatregelen versoepeld worden. Bijna iedereen is blij dat er weer wat perspectief komt.
Uiteindelijk is een mens een sociaal dier dat echt contact wil.
Een onderdeel van de versoepeling betreft het sporten. Gemeenten
moeten hierover afspraken maken
met sportclubs en buurtsportcoaches. De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over hoe dit geregeld
en gehandhaafd gaat worden en
hoe de inwoners over de maatrege-

een aanvraag voor uitbreiding. We
zullen daarom vragen wat de wettelijke situatie is en welke mogelijkheden de Gemeenteraad heeft
in deze (gedeeltelijk provinciale)
procedure.

Tweede kans voor mestverwerker?

Afgelopen week stonden in de HALLO en Limburger artikelen over de geconstateerde overtredingen van
Mestverwerker Willems - America. Een dossier waar wij als D66+GroenLinks al jaren mee bezig zijn, in de
hoop de overlast van dit bedrijf te verminderen, en hebben al vaker vragen hierover gesteld, met hulp van
de provinciale fractie GroenLinks.
Wat voor overtredingen betreft het
dan? Het bedrijf heeft een vergunning om 58.000 ton mest per jaar te
verwerken, in werkelijkheid zijn het
honderdduizenden tonnen meer. Een
fors economisch delict dat 1,5 miljoen euro voordeel heeft opgeleverd.
Diverse bouwwerken zijn opgericht

Als blijkt dat de boete terecht is en
er geen snelle verbeteringen worden gerealiseerd, willen we ook dat
deze geïnd gaat worden. We zullen
bij beide colleges daarop aandringen. Als Essentie willen we daar
waar we als gemeenteraad invloed
kunnen hebben op vergunningverlening van een eventuele uitbreiding, hier ook gebruik van gaan
maken. En we zullen bij de provincie aandringen op het zorgvuldig
vooraf toetsen en behandelen van

len worden ingelicht. De gemeente
vertrouwt erop dat verenigingen als
Quintus en HZPC hun eigen maatregelen goed naleven. De burgemeester noemt deze eerste week een
week van uitproberen en bijstellen
waar nodig, waarbij we elkaar helpen.

Buiten mag er ook weer gesport
worden, individueel en nu ook weer
in groepen. Hiervoor zijn landelijke
richtlijnen. Communicatie daarover
laat de gemeente over aan de lokale
verenigingen. De gemeente ondersteunt bij het vertalen van de landelijke richtlijnen naar de regels die een

club moet instellen om sporten weer
mogelijk te maken.
Gelukkig dat er weer wat lucht komt
voor iedereen. Voor de SP is het
belangrijk dat iedereen evenveel
kans krijgt om mee te doen en dat
er gehandhaafd wordt op de regels.
Niet met boetes, maar met adviezen
om een grote nieuwe besmettingsgolf te voorkomen. Om onze ouderen
en chronisch zieken te beschermen
totdat er een vaccin is.
Het virusuitbraak is het meest ingrij-

pende en indrukwekkende dat ik
ooit heb meegemaakt. Hopelijk biedt
deze crisis lessen. En dan minder over
hoe we weer aan het sporten kunnen, terrassen bezoeken en andere
zaken die ons leven veraangenamen.
Maar vooral ook over hoe om te gaan
met voedsel, ongelijkheid, de vitale
beroepen, waaronder de zorgende
waarvoor iedereen nu nog klapt. Het
wordt tijd daarover na te denken.
Sonja van Giersbergen

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik

Kwaliteit heeft een naam

rbloeiers
Nu vele zome nten
en kuippla

Vele soorten
buxusvervan
ge
vanaf € 0,79 rs
21 mei Hemelvaartsdag.

Wij zijn dan geopend als op zon- en feestdagen.
Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00
Zaterdag 09.00 tot 17.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00

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

Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Ik ben bang voor een tweede
coronapiek
Topvirologen waarschuwen het kabinet dat het coronavirus wellicht meerdere keren zal terugkeren. Door de versoepelde maatregelen gaan
mensen makkelijker om met de regels, waardoor het virus zich sneller kan verspreiden. Aan de andere kant versoepelt Rutte niet voor niks de
maatregelen. Bij deze keuze laat hij zich adviseren door deskundigen.
De versoepelde maatregelen kunnen leiden tot
onverschilligheid. Vrienden en familieleden zoeken elkaar weer massaal op, omdat het weer
mag volgens Rutte. Viroloog Ab Osterhaus vreest
daarom juist voor een ‘aan-uit-lockdown’ waarbij
het virus en dus ook de maatregelen blijven terugkeren. Hij is van mening dat het kabinet nog

meer zou moeten doen om het coronavirus zoveel
mogelijk weg te krijgen.
Aan de andere kant hebben de eerdere
versoepelingen niet geleid tot een toename van
coronapatiënten. Zo lang iedereen zich houdt aan
de anderhalvemeterregel houden we de kans op
besmetting tegen. Aura Timen van het RIVM denkt

dat het volledig uitschakelen van een virus in
Nederland niet gaat lukken. Volgens haar moeten
we leren leven met het virus.

Ik ben bang voor een tweede coronapiek.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 20

Ook sportscholen mogen nu weer open
Per 1 juni mogen we weer een biertje drinken op het terras en een baantje trekken in het zwembad kan ook al. Sporten in een fitnessclub zit er
echter voorlopig nog niet in.
Van het kabinet mogen ze pas vanaf 1 september de deuren openen. Veel fitnessclubs denken
dat ze tegen die tijd al over de kop zijn gegaan.
De meerderheid van de stemmers ziet er ook
geen probleem in als sportscholen weer opengaan. Als iedereen zich aan de anderhalveme-

termaatregel houdt en de toestellen telkens worden
schoongemaakt, moet het toch mogelijk zijn om je
oefeningen weer in de fitnessclub te doen?
Anderen wachten liever. Zij vinden het wel begrijpelijk dat het kabinet ervoor kiest om staps
gewijs steeds meer sectoren weer open te stellen.

Bovendien geeft de regering aan dat er eerst beter
onderzocht moet worden wat er bij deze vorm van
binnensporten aan aerosolen (wolkjes van minuscule druppeltjes) vrijkomt en het effect daarvan
op de verspreidingswijze van het coronavirus.
1 september is dus snel genoeg.

KWEKRIJ DE LIFRA
VEULEN

HEMELVAARTSDAG GEOPEND
VAN 10:00 T/M 16:00 UUR
ACTIE, WIJ GAAN HELEMAAL LOS!
12 BEGONIA’S
12 LOBELIA’S
12 VL.LIESJE
10 GERANIUMS

2,50 OP=OP
2,50 OP=OP
2,50 OP=OP
NU 7,50

FUCHSIA’S, SANVITALIA,
MARGRIETEN, GAZANIA’S,
VERBENA’S, DUBBELE VL. LIESJES,
DAHLIA’S, HANGBEGONIA’S
NU ALLEMAAL € 0,75

www.lozeman.nl

Alles voor gazon en tuin
Lozeman is jouw partner voor machines voor
tuin, gazon en groen. Zowel voor particulieren
als professionals. Je bent van harte welkom
in onze showroom, ook voor onderhoud en
reparaties aan je bestaande tuinmachines.

• Grasmaaiers
• Handgereedschappen
• Tuintractoren
• Compact-tractoren
• Knikladers
• Beregeningshaspels
• Aanbouwwerktuigen
• en meer!

OP=OP=OP=OP=OP=OP
OPENINGSTIJDEN:

ma t/m vr van 9.00 tot 19.00 uur
za. 9.00 tot 18.00 uur

KWEKERIJ DE LIFRA
LORBAAN 12A, VEULEN

Lozeman Tuinmachines • Markt 14, 5973 NR Lottum • T: 077-4632341

Ingezonden brief

Fysiek en mentaal gezond: ‘Lucht moet verbeteren’
Forse ingrepen zijn nodig om de volksgezondheid in Noord-Limburg beter te beschermen. Volgens het rapport ontwerp Wet geurhinder en
veehouderij Horst aan de Maas: op basis van de berekende en vergunde geurbelasting wordt het woon- en leefklimaat binnen de bebouwde
kom overal beoordeeld als zeer goed tot redelijk goed. Ook in het buitengebied is dat voor het grootste deel zo. Met andere woorden: maakt u
zich geen zorgen.
Echter, lees je verder en worden de
adviesnormen van de GGD gehanteerd, dan blijkt ineens dat onder
andere de kernen Meerlo, Tienray,
Swolgen, Meterik en delen van
America een slecht woon- en leefklimaat hebben. En is dit voor maar
liefst 1.875 van de woonadressen in
het buitengebied van matig slecht
tot extreem slecht.

Wat vindt de politiek in Horst belangrijk in de nieuwe geurverordening
van 2020? Mogen vervuilers die al
decennia vervuilen nog langer op de
oude voet verder gaan? Het debacle met de combiwassers had ook al
tot gevolg dat ruim 50 procent meer
woningen aangemerkt moesten worden met een te hoge geurbelasting.
Die innovatieve wassers losten toch

alle problemen op volgens LLTB en
bestuurders? Kletskoek dus.
Langzaam een beetje tot erg ziek
worden is niet zo’n ramp, lijkt wel de
veronderstelling.
Of de adviesnormen van de GGD
overnemen waar de gezondheid van
de burgers serieus wordt genomen
of eerlijk zeggen dat de burgers niet
echt meetellen. Tot op heden heeft

de gevestigde politieke orde de
overtredende vervuilers willens en
wetens hun gang laten gaan. Nee, ze
drinken ook nog eens gezellig samen
koffie.
Horst en omstreken De Gezondste
Regio van Europa 2025?
Geert Ambrosius,
Achter de Smaalbrug, Horst

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

Nielsflits

Column
Verstandige
mensen doen
niet aan seks
Seksbuddy of knuffelmaatje, het
zijn niet mijn woorden. Het RIVM
raadde singles in Nederland aan
om met één en dezelfde persoon
af te spreken als het gaat om
seks. Niet veel later schrapte het
Rijksinstituut voor Volks
gezondheid de termen.
‘Het leek nu alsof wij mensen aanmoedigen om een seksbuddy te
nemen, maar dat is niet het geval’,
zo schreef het RIVM later. De tekst
om één seksbuddy of knuffelmaatje
te nemen maakte veel los in single
Nederland. Het advies luidde: ‘Maak
met deze persoon ook goede afspraken hoeveel andere mensen u beiden ziet. Hoe meer mensen u ziet,
hoe groter de kans op (het verspreiden van) het coronavirus’. Huh wat?
Oké, begrijp ik dat nu goed? Dus je
moet met je seksbuddy in gesprek
hoeveel andere seksbuddy’s je nog
wil aanraken? Ik vond het eigenlijk
wel geinig. Het RIVM als een soort
seksuele voorlichter die singles aanraadt om met je knuffelmaatje in
gesprek te gaan. Verder een goed
idee, hoor. Want seksueel contact
heeft iedereen nodig, aldus het
RIVM. Toch schrapte het instituut de
termen seksbuddy en knuffelmaatje.
‘We hebben gemerkt dat de termen
seksbuddy en knuffelmaatje voor
veel reuring hebben gezorgd”, zegt
een woordvoerder van het RIVM.
‘Het lijkt nu alsof wij het nemen van
een seksbuddy willen stimuleren,
maar dat is absoluut niet het geval.’
Alle andere woorden dan seksbuddy en knuffelmaatje waren beter
geweest. Seksbuddy is iets te direct
voor een instituut en knuffelmaatje
net te preutserig. Op internet vlogen
al snel betere, leukere en creatievere synoniemen voorbij: scharrel,
vriend met voordelen, aaipapegaai,
naaigarnituur en éénnachtsvlieg en
persoonlijk favoriet hydraulische
dienstverlener. Ik moet wel zeggen,
Nederland wordt inderdaad creatiever tijdens de coronacrisis. Grappig
allemaal. Blijkt dus toch allemaal
niet bepaald gezond te zijn dat seksen. Ik houd het toch maar liever bij
één ‘seksbuddy’. Weet niet of mijn
vriendin het zo fijn vindt als ik ga
overleggen hoeveel knuffelmaatjes
ik mag hebben. Trouwens, dat weet
ik wel zeker. Het allerveiligste is dus
volgens het RIVM wanneer je single
bent en helemaal geen seksuele
partner(s) hebt. Verstandige mensen
doen dus niet aan seks. Seks ze,
Niels
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Gedeputeerde

Oude dijk
Ooijen
doorbroken
Gedeputeerde Carla Brugman van
provincie Limburg heeft maandag
18 mei het eerste gat gemaakt in
de oude dijk in Ooijen. De handeling maakt deel uit van de
Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum.
De oude dijk, aangelegd na de
watersnood van 1995, sloot een
groot deel van het overstromingsgebied van de Maas af. Met
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
is dit hersteld. Doel van de gebiedsontwikkeling is om de bescherming
van de dorpen te combineren met het
bieden van ruimte aan de Maas.

Gebied open
Om dit te bereiken is de Maasarm
deels verlaagd en vrijgemaakt van
obstakels waardoor het Maaswater
bij hoge waterstanden makkelijker
weg kan stromen. Met het openbreken van de oude dijk staat het
gebied, voor het eerst sinds 1995,
weer open voor het Maaswater en
is een belangrijk doel van het project gerealiseerd. Gedeputeerde Carla
Brugman: “Bij Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum staan naast hoogwaterbescherming ook leefbaarheid,
economie en natuurontwikkeling
centraal. Het doorbreken van de oude
dijk is een belangrijke stap in het
bereiken van deze doelen. We stellen het gebied, na 25 jaar plannen,
onderzoeken, graven en bouwen
weer open voor het water.”

Starter in de regio

Telefoon Grubbenvorst
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Telefoon Grubbenvorst
Ken Rutten
Kloosterstraat 17A
06 42 49 54 04
info@telefoongrubbenvorst.nl
telefoongrubbenvorst.nl
Telecommunicatie
19-5-2020

Activiteiten
Telefoon Grubbenvorst biedt een
totaalpakket aan op het gebied
van telecommunicatie. Zo kan de
klant geholpen worden bij het
afsluiten van een nieuw mobiel
abonnement, inclusief telefoon,
maar ook sim-only. Ook kan de
klant geadviseerd worden bij het
uitzoeken van een nieuw toestel met de nodige accessoires en,
indien gewenst, een passende
verzekering. Mocht dit toestel, of
een ander toestel in de toekomst
stuk gaan, dan kan dit ook bij
Telefoon Grubbenvorst in de winkel gerepareerd worden. Wanneer

Binnenkijken bij...

een klant vooraf een afspraak
maakt voor een reparatie, mag
deze het defecte toestel binnen
een uur gerepareerd terug verwachten. Bij Telefoon Grubbenvorst
staat het vinden van een passende oplossing voor de klant op
nummer 1.

onderscheidt zich van andere
telecommunicatie winkels door
transparant en betrouwbaar te
zijn. Met name op het gebied van
reparaties is dit lang niet altijd het
geval bij veel telecom winkels.
Ondanks het feit dat Telefoon
Grubbenvorst pas net start in het
centrum van Grubbenvorst, is er
al jaren ervaring aanwezig op
het gebied van smartphone en
tablet reparatie. Hierdoor worden
problemen snel gediagnosticeerd
en opgelost.

Doelgroep
Iedereen in de regio die gebruikt
maakt van een telefoon of tablet
is bij Telefoon Grubbenvorst altijd
welkom voor vragen en advies.

Onderscheidend vermogen
Telefoon Grubbenvorst

Dinsdag

11.00 - 18.00

Vrijdag

11.00 - 16.00

Woensdag

11.00 - 18.00

Zaterdag

11.00 - 16.00

Donderdag

11.00 - 20.00

Abonnementen

Nieuwe toestellen

Reparatie

Accesoires

Oh, zit dat zo!

Vlooien en wormen bij je hond,
dat wil je niet
Vlooien en wormen komen vaak voor bĳ honden. Ontworm je hond daarom regelmatig en behandel preventief tegen vlooien.

Bijna alle honden hebben ook
weleens last van vlooien. Het is
de meest voorkomende parasiet.
De beestjes voeden zich met bloed
en zorgen voor jeuk en huidproblemen. Ze kunnen lintwormen overdragen. Als je hond zich vaak krabt en
je ziet vlooienpoepjes
(zwarte stipjes) in de vacht dan is
het hoog tijd om je hond
te behandelen.

Maak ook de omgeving goed schoon.
Want een groot deel van een vlooienbesmetting bevindt zich in huis.
Dus in de hondenmand, op de bank
en in je tapijt. Voor je het weet
heb je een plaag. Dit gebeurt vaak
na een vakantie, als de poppen ontwaken van de trillingen. Zorg dat
je een aantal dagen zorgvuldig
stofzuigt. Behandel het huis daarna
met een speciale omgevingsspray.
Na het zuigen heb je een stofzuigerzak vol vlooien, larven en eitjes,
gooi deze weg.

Behandel je hond preventief tegen
vlooien. Want voorkomen is beter
dan genezen. Heeft je hond toch
last van vlooien? Behandel hem
dan zo snel mogelijk. Kam zijn vacht
zorgvuldig met een vlooienkam
en gebruik een middel dat volwassen vlooien én larven doodt.

Verwijder bij je hond regelmatig
teken met een speciale tekentang.
Pak de teek met het pincet zo dicht
mogelijk achter de kop en verwijder
de teek met een draaiende beweging. Gebruik nooit alcohol of andere
middeltjes om de teek te verdoven. Teken kunnen de ziekte van

en lintwormen, zijn ook gevaarlijk
voor de mens.

Honden hebben vaak last van wormen. Om problemen als vermageren,
diarree of nog erger te voorkomen,
ontworm je volwassen dieren vier
keer per jaar en puppy’s iedere twee
weken tot ze twaalf weken oud
zijn. Sommige wormen, zoals spoel-
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Lyme overbrengen. Je kunt teken
voorkomen met een tekenband.
Deze protectorband beschermt
je hond vijf á zes maanden lang
tegen tekenbeten en steken van
zandvliegen.
Vraag ons advies en voorkom
problemen!
Door: Walter van den Hout,
Welkoop Sevenum

Welkoop Sevenum,
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
077 467 22 22 www.welkoop.nl

Column

Vlag uit
voor jou!
Het begin en einde van een
bepaalde periode markeren we
graag. We bedenken er ook
allerlei rituelen omheen. In de
loop der jaren zijn dat er steeds
meer geworden. Geïmporteerd
uit andere culturen of oer-Hollands, we vieren wat af! Van
zwangerschap tot afscheid, er
is altijd een reden om te feesten
of te gedenken. Rituelen helpen
ons drempels bewust te nemen:
“Let op! Hier komt een nieuwe
fase!”
Jarenlang was ik mentor van een
examenklas. Voor start en finish
op school had ik altijd een zwak.
Contacten met leerlingen en ouders
zijn er intenser en betekenisvoller,
want de leerling zoekt zijn weg en
heeft je nodig. Beginnen en eindigen brengt immers onzekerheid
met zich mee. Voor examenleerlingen bestaan er dan ook flink wat
rituelen: slotdag, gala, jaarboek,
diploma-uitreiking, examenfeesten en ja, ook die examens zélf. Dit
jaar moeten ze het echter zonder
dat alles doen. Géén eindtoetsen
in de sporthal, niet met kloppend
hart antwoorden vergelijken met
officiële uitwerkingen. Geen slotdag. Geen gala. En ook de voorpret
op alles wat komen zou, was er dit
jaar niet bij, terwijl dat vaak nog
mooier is dan de happening zelf en
in ieder geval veel langer duurt.
Voor lichting 2020 van het Dendron
College is echt álles anders. Laten
we hopen dat deze leerlingen desondanks een zachte landing gaan
maken op mbo, hbo of universiteit. Laat hen vooral ook verdomde
trots zijn op wat zij bereikten. Als
je jarenlang een opleiding volgt,
dan is je diploma hoe dan ook
een welverdiende beloning voor
geleverde prestaties. Daar mág je
trots op zijn! Wij zijn het in ieder
geval wel. Chapeau voor jou! Bij
elk huis in Horst waar straks die
vlag met ‘Geslaagd’ aan de gevel
wappert in de wind, wensen wij in
gedachte de geslaagde een hele
mooie toekomst toe. We hopen dat
jij met een hoofd en hart vol goede
herinneringen onze school achter
je laat. Op 19 juni 2021 ontmoeten we je dan heel graag weer als
jongste deelnemer aan de reünie
ter ere van het 25-jarig bestaan
van Dendron.

Dorien Stals, Dendron College
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Dankjewel VieCuri

De terrassen gaan weer open, we mogen weer naar het theater en jongeren gaan vanaf dinsdag 2 juni weer naar de middelbare
school. Allemaal onder strikte voorwaarden, maar we kijken weer vooruit. Dat hebben we voor een groot deel te danken aan de
zorgverleners van VieCuri, waarvan er dertig te zien zijn op de foto’s. Al maanden zijn zij onder grote druk aan het werk om de
mensen die getroffen zijn door het coronavirus te helpen. Werk waarvoor we grote dank verschuldigd zijn. Dankjewel!

#kempencreëert lokale verbinding

Kempen bedenkt, maakt, deelt communicatieboodschappen
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Geplukt

Desirée Adank Horst
Deze creatieve geboren Bredase is vaak op de golfbaan te vinden en maakt graag muziek. Ze vervult verschillende bestuursfuncties en doet
daarnaast aan yoga. Ook stond ze jarenlang voor de klas. Deze week wordt Desirée Adank (59) uit Horst geplukt.

directeur van de school was een hele
strenge man, die vond dat er altijd
orde moest zijn. Dat was niet prettig
werken. Maar er waren toen bijna
geen banen te vinden, dus veel keus
had ik niet. Na een paar jaar kon ik
gelukkig aan de slag op een andere
school.”

Organiseren

Ruim 23 jaar geleden verruilde
Desirée met haar gezin de stad voor
een dorp. “Mijn ouders vroegen zich
af wat ik in hemelsnaam dacht te
vinden in zo’n ‘gat’”, zegt Desirée
lachend. Het was ook even wennen,
geeft ze toe. “Er waren zeker veel
voordelen. Zo was ik het gewend
om in Breda in de supermarkt
overal in de rij te moeten staan. Dat
was hier helemaal niet. Ook konden de kinderen zelf naar school
lopen. Alles was hier veel relaxter,
er was hier toen zelfs nog geen
enkel stoplicht. Wat ik in het begin
wel heb gemist, was de aansluiting met andere mensen. Iedereen
kende elkaar van vroeger. Onze

buurman was toentertijd voorzitter van
het Harmonie Orkest Noord-Limburg
en nodigde me uit voor een repetitie.
Dat ik daar lid van werd, heeft me veel
geholpen met het leren kennen van
mensen.”

Dansles
Het gezin Adank maakte de overstap
naar Horst vanwege het werk van man
Toin. “Hij werkte bij Xerox en toen
de kinderen nog heel klein waren,
heeft Toin een tijdje op en neer
gereisd, maar dat was op een gegeven
moment niet meer te doen. Daarom
besloten we hierheen te verhuizen.”
Ze leerde Toin Jansen in 1981 kennen, tijdens dansles. “Mijn tante had

Creatief

Puzzel

Zelf groeide Desirée op met twee
jongere zusjes. Het was een heel
hecht en warm gezin, zegt ze. “Mijn
moeder was, voordat ze trouwde,

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

3

2

1

8

1

4

1
9

7

7

9

9

3

7
3

4

2

1

7

1

8
3

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

8

5

3

een dansschool en op dansles gaan,
hoorde gewoon bij de opvoeding.
Ik vond het altijd heel spannend. Je
hoopte dan maar dat iemand je zou
vragen om mee te dansen.” Ze trouwden in 1986 en kregen samen Ruben
(28) en Eline (26). “Ze wonen allebei niet meer thuis. Ruben woont
in Huissen samen met zijn partner
Sebastiaan en Eline is vorig jaar naar
Melbourne verhuisd. Ze heeft daar
een tijdje gestudeerd en rondgetrokken. Nadat ze er voor de tweede keer
heenging, leerde ze Ben kennen en nu
woont ze daar permanent. Ik ben heel
blij dat zij allebei zo’n zorgzame partner hebben getroffen, maar ik mis ze
wel”, lacht Desirée.
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kleuterleidster en deed altijd veel
spelletjes met ons.” Het creatieve
heeft Desirée dan ook van haar. “Toen
ik jonger was, was macrameeën heel
erg in. Ik kan me nog herinneren dat
mijn moeder allemaal spijkertjes in
een oude keukendeur had geslagen
en daar, tijdens het koken, wol
doorheen weefde. Op latere leeftijd is
ze gaan schilderen en met keramiek
gaan werken. We hebben in huis
verschillende werken van haar. Zelf
knutsel ik ook graag en neem daar
nu ook de tijd voor.” Al op de lagere
school besloot Desirée dat ze lerares
wilde worden. En daar had ze een
goede reden voor. “In de vierde
klas had ik echt een vreselijke juf.
Ik dacht toen bij mezelf: dat ga ik
anders doen.” Na de middelbare
school volgde ze de pabo in Breda
en ze kon daarna aan de slag op een
basisschool in een achterstandswijk.
Een pittige baan bleek het te zijn. “De

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

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

Nadat ze in Horst kwam wonen en
haar kinderen naar school gingen,
kwam Desirée als invalkracht op De
Doolgaard terecht. Daar had ze extra
oog voor kinderen die meer ondersteuning nodig hadden. Nadat ze
stopte met lesgeven, begeleidde
ze een aantal jaren kinderen met
autisme. Daarna werd ze mede-eigenaar van een natuurwinkel in Horst.
Ook had ze naast haar werk als docent
enkele jaren een bedrijfje dat kisten
met draaiboek, materialen en spellen voor kinderfeestjes verhuurde. In
2008 is ze gestopt met werken. Dat
wil echter niet zeggen dat ze nu achter
de geraniums zit. Zo is ze twee dagen
in de week op de golfbaan in America
te vinden waar ze de wedstrijdleiding van de damesdag heeft. Want
organiseren en meedenken is leuker
dan mee lopen met de kudde, vindt
Desirée. Daarnaast speelt ze tenorsax bij Big Band Noord-Limburg en
doet ze aan yoga en qigong, een vorm
van Chinese bewegingsleer. Vanwege
de corona gaan de groepslessen niet
door. Online lessen vormen dan een
goed alternatief, zegt Desirée. “Dat is
ideaal. Ik probeer dan ook elke avond
een les te doen. In je eentje muziek
maken is echter niet zo leuk. Het is
toch wel fijner als je dat samen kunt
doen.”

Lange baan
Heeft ze verder nog iets op haar
verlanglijstje staan? “Mijn handicap
verlagen met golfen”, grapt Desirée.
Dan serieus: “We hadden een reis
naar Eline en Nepal op de planning
staan, maar die hebben we even op
de lange baan geschoven. Net als
het feest voor mijn 60e verjaardag.
Dat hebben we verplaatst naar volgend jaar. Ach, er zijn ergere dingen.
Wat ik wel hoop, is dat mensen door
deze crisis zien dat het niet altijd zo
snel en veel hoeft te zijn. Dat het
misschien ook anders kan.”
Tekst en beeld: Marieke Vullings

Beste agrariër, MKB-er,
Heb je genoeg van
jouw administratie?
Of wordt het je allemaal te veel,
vind je jouw administratiekantoor
te duur?
Wellicht kan ik dit voor
jouw bedrijf oplossen!
Ruim 30 jaar ervaring in het
verwerken van administratie,
aangiften OB, jaarrekening
gereed maken enz.

EML Administratie
Tel. 06-48365751
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15-vragen aan

Jans Kellenaers Horst
Hoi

Column

Een speciale
dag
Verjaardagen zijn in Nederland
best wel een big deal. Vaak
worden deze uitgebreid gevierd
en sommigen hebben zelfs een
verjaardagskalender in huis
hangen om andermans verjaardagen te onthouden. Dat is toch
gek, dacht ik laatst. Wat maakt
een verjaardag zo speciaal? In
Frankrijk viert men niet verjaardagen, maar naamdagen. Is dat
objectief beter? Nu ik toch bezig
ben, wat vieren we op bekende
feestdagen? Waarom is 24 december zoveel minder speciaal dan 25
december? Wat maakt dat wij
onze feestdagen zo koesteren?
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Jans Kellenaers
14
Horst
Dendron college

Wat is je favoriete sociale
medium?
Ik denk WhatsApp, want dan kun je
appen en ook nog videobellen. Dat
vind ik zelf wel erg leuk. Ik gebruik
het ook erg vaak. Ik bel ook vaak
via WhatsApp met vriendinnen van
mij.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat ik mijn
vrienden kan vertrouwen in een

vriendschap. En dat ik met ze kan
lachen en lol kan maken. Dat zijn
echt mijn kernpunten in een goede
vriendschap.

Wat is je favoriete game?
Ik speel niet heel vaak games. Als ik
dan toch game dan speel ik Hayday.
Dat heeft te maken met een soort
boerenleven. Dat vind ik best leuk
om te doen.

Hond of kat?
Hond. Ik heb zelf ook een hond
en ik ben echt een hondenmens.
Ik vind ook dat je meer hebt aan
honden dan aan katten, maar dat is
mijn mening.

@ hôrsmemes
Elke week geeft @horsmemes zijn visie op Horst aan de Maas

Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?
Ik zou liever twee keer zo slim willen
zijn. Dat zou me later meer helpen
met heel veel verschillende dingen.
Je hebt er dus meer aan dan twee
keer mooier zijn.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?

Wat zou je nooit meer overdoen?

Dat is het boek For girls only, hopeloos verliefd van Hetty van Aar. Ik
vond het een grappig boek en erg
leuk om te lezen.

Ik zou groep 7 nooit meer overdoen.
Dat vond ik namelijk het minst leuke
jaar van de basisschool. Ik vond dat
jaar echt niet leuk.

Als je terug in de tijd zou gaan,
wat zou je jezelf voor advies
meegeven?

Waardoor moest je de laatste
keer huilen?
Volgens mij moest ik de laatste keer
huilen doordat ik iedereen heel erg
miste en ze graag een knuffel wilde
geven. Maar in deze tijd is dat heel
erg lastig. Omdat je niemand zomaar
kan opzoeken of aanraken.

In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik was heel erg zenuwachtig toen
mijn beugel er uit mocht. Ik had de
hele dag al kriebels in mijn buik,
maar ik had er ook heel veel zin in.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Ik ben eigenlijk heel erg verlegen.
Maar ik denk dat mijn vriendinnen
dat niet echt weten of zien omdat ik
hen ken. Als ik iemand niet ken of als
iets nieuw voor mij is dan ben ik best
wel verlegen. Maar dat ligt ook aan
de situatie zelf.

Wie kent jou het beste?
Ik denk dat mijn ouders mij het
beste kennen, omdat zij mij al
mijn hele leven kennen. Maar misschien ook mijn beste vriendinnen,
omdat ik veel met ze omga en ze
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

wel ook een deel van mijn leven
zijn.

Ik zou tegen mezelf zeggen dat ik
meer moet opkomen voor mijzelf
en proberen wat minder verlegen te
zijn. Ik denk dat mij dat enorm zou
hebben geholpen op de basisschool.

Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Ik zou graag heel goed willen zijn in
tennis. Want ik zit nu ook op tennis
en dat vind ik heel erg leuk om te
doen. Het zou mij dan wel leuk lijken
om echt heel goed te worden maar
niet om heel beroemd te worden,
want dat is niks voor mij.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik vind mijn leven nu al prima,
dus ik zou het niet met een artiest
willen ruilen. Dan zou je ook nog
hebben dat je beroemd bent, en dat
is gewoon niks voor mij. Het lijkt
me dan wel weer vet om in een
supergroot huis te wonen.

Welk fictief figuur doet jou denken aan jezelf?
Ik zou niet weten wie of wat. Als ik
bijvoorbeeld naar een film kijk, dan
zie ik niet echt mensen die echt op
mij lijken.

Veel feestdagen zoals Kerstmis en
Pasen hadden vroeger een religieuze
betekenis, gebaseerd op een belangrijke gebeurtenis uit het geloof.
Tijdens kerst vieren we de geboorte
van Jezus (een soort verjaardag dus!)
en met Pasen vieren we dat hij is
opgestaan uit de dood. Ik denk echter dat sinds de ontkerkelijking in de
vorige eeuw de betekenis voor velen
van ons is weggevallen. Ga maar na,
wanneer was de laatste keer dat jij
op paaszondag in de kerk zat?
Er zijn ook dagen die nooit echt een
betekenis hebben gehad. Het lijkt
zelfs alsof mensen het simpelweg
leuk vinden om labels te hangen
aan dagen. Zo is 8 mei de nationale dag van de heftruckchauffeur
en 9 oktober de nationale krokettendag. Tegenwoordig is iedere dag
vernoemd of gelabeld als een ‘dag
van de …’. Meestal zijn dit dagen
die voor het gros van de bevolking
weinig betekenis hebben. Zoals we
hebben gezien hebben veel feestdagen tegenwoordig geen diepe betekenis meer. Nog maar een enkeling
zit nog graag in de kerk met Pasen.
Slechts een kleine groep wordt echt
verwend op de dag van de heftruckchauffeur. Dat betekent echter niet
dat feestdagen nutteloos zijn. Naast
een vrije dag zijn de meeste feestdagen, zo ook je verjaardag, gewoon
erg leuk. Ik denk dat samenkomen
en feesten simpelweg één van
de vele vereisten is voor een leuk
leven. Ook hierom is het zo jammer dat samenkomsten in deze tijd
niet mogelijk zijn. Mensen nemen
elk excuus om iets te vieren, zij het
groot of klein. Gewoon om het leven
wat leuker te maken. Het leven is
tenslotte een feest, maar je moet
zelf de slingers ophangen.

Tekst: Jélene Bours
Teun
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Medische zorg
Apotheek

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

Door natuurgebied ‘De Bengd’

Nieuwe wandelpad De Hartenroute geopend
In Kronenberg en Sevenum is onlangs een nieuwe wandelroute geopend: de Hartenroute. Dit pad loopt
door natuurgebied ‘De Bengd’ en is te vinden door de hartjes te volgen die geplaatst zijn in de route.

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
(alleen na telefonische afspraak)

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

Het muziekfestival Funpop
komt op zaterdag 6 juni met
een online editie. In verband
met corona ging het festival
voor mensen met een beperking dit jaar in Horst niet
door.

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

Gebiedsteams

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

Tandarts
Spoedgevallendienst

22 t/m 24 mei
Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

25 t/m 28 mei

Op de houten hartjes staan eenvoudige oefeningen die meer positiviteit, vertrouwen en (zelf)liefde
opleveren. De boodschap van de
wandelroute is om tijd te maken
voor elkaar en te kletsen over wat
nu echt belangrijk is, wat blijdschap

en geluk geeft. De Hartenroute
is dus niet alleen een route voor
mooie plekjes, maar ook voor
gesprekken.

Verbinden
De Hartenroute is een initiatief van

Evelien Blesing-Bouten uit Sevenum
die haar eigen coachingsbedrijf
heeft. Ze is deze tocht gestart onder
andere vanwege het coronavirus.
“Het is goed om je hoofd en je hart
verbinden”, zegt Blesing-Bouten.
“Deze verbinding zorgt namelijk

Opbrengst voor dorpsraden

Fotoboek brand Peel
Vrijwilligers van Deurnese brandweer hebben een fotoboek uitgebracht over de grote brand in de Deurnese
en Mariapeel. Bij die brand, die op maandag 20 april ontstond, ging 800 van de 1.000 hectare verloren. Het is
daarmee de grootste natuurbrand van Nederland.

Spiertz
Haammakerstraat 8, Horst
077 398 58 81

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Religie
Priesternoodnummer

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

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

voor grip op je leven. Zeker in
deze tijd waarin onze gezondheid,
vrijheid en zekerheden
overschaduwd worden door ziekte,
verliezen en angst, zorgt deze
verbinding voor meer mentale
weerstand en veerkracht.”
De routes van 5 en 6 kilometer zijn gratis toegankelijk.
Voor meer informatie, kijk dan
op de Facebookpagina van De
Hartenroute.

Funpop krijgt
online editie

Venlo

De Wieënhof 1, 5802 EZ Venray
0900 88 18, cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00-08.00 uur
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Brandweerman Theo Vermeulen, al
jarenlang vrijwilliger bij Brandweer
Deurne en Centralist bij de meldkamer,
wilde zijn eigen ervaring en die van
anderen aan de brand vastleggen in
een fotoboek. Collega-vrijwilliger Daan
van de Steijn en grafisch vormgever
en fotograaf Walter van Bussel sloten

bij hem aan. Via sociale media werden
foto’s van de brand verzameld. Deze
werden aangevuld met krantenartikelen, het live-blog van het Weekblad
voor Deurne en persoonlijke ervaringen van betrokkenen. De opbrengsten van de verkoop komen ten goede
aan de dorpsraden van Griendtsveen,

Helenaveen en Liessel en worden
ingezet om de leefbaarheid te vergroten voor de inwoners van deze dorpen
die de grootste hinder ondervonden
hebben van de Peelbrand.
Kijk voor meer informatie op www.
depeel.brandweerdeurne.nl

De organisatie heeft daarom
besloten om samen met
mediapartner NEP een online
editie te organiseren. Deze
vindt op zaterdag 6 juni
plaats van 14.00 tot 16.00
uur. Het programma wordt
uitgezonden door middel van
een live-stream vanuit het
Mediapark Hilversum. Kijk voor
meer informatie op www.
funpop.nl

Goed doel
Thoeskwis
brengt 3.740
euro op
De Thoeskwis Horst aan de
Maas heeft 3.740 euro opgebracht voor het goede doel.
Dat heeft de organisatie
bekendgemaakt. Dit bedrag
is bestemd voor de bewoners
van de verzorgingstehuizen
in de gemeente.
De online quiz vond zaterdag
16 mei plaats. In totaal deden
256 teams mee. Om mee
te mogen doen moesten zij
minimaal 7,50 euro doneren.
De vragen waren ingedeeld
in zeven categorieën, waaronder ‘daat motte gewoën
wiëte’ en ‘blief lekker fit’.
Ook het College van B&W van
Horst aan de Maas verleende
haar medewerking en stelde
diverse vragen aan het thuispubliek. Ondernemers hadden
prijzen beschikbaar gesteld
voor de winnende teams.
In totaal werd 3.740 euro ingezameld voor de bewoners van
de vijf verzorgingstehuizen in
Horst aan de Maas. Een deel
daarvan wordt besteedt aan
een muzikaal optreden van
stichting Erato.
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