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Horst aan de Maas

Proost op het terras
Op 1,5 meter een biertje proosten, het wordt lastig en het is niet optimaal, maar beter iets dan niets. De horecaondernemers uit Horst aan de Maas zijn momenteel volop bezig
om zich klaar te maken voor de opening van de terrassen op maandag 1 juni. Van het kabinet mag de horeca weer open en kunnen veel mensen weer gaan genieten van een
verkoelend drankje in de zon. De kasteleins in Horst aan de Maas staan te popelen om te beginnen. Lees verder op pagina 02

GRAB&GO Lunchaanbieding

Gasthoês op 1 mei klaar
Het vernieuwde Gasthoês in Horst kan op 1 mei volgend jaar de deuren openen. Die toezegging heeft
wethouder Han Geurts gekregen van de aannemers. Op 1 maart wordt het gebouw opgeleverd en twee
maanden later kunnen de gebruikers erin.

· Broodje gezond
· Koffie, thee of fris
naar keuze
.00 UUR

VAN 12.00 TOT 13

5.40

2.

Samen

95

Openingstijden: ma-wo
8.00-20.00
// do-vr
// za 8.00-20.00
// zo 10.00-17.00
Openingstijden:
ma-wo
8.00-20.00
//8.00-21.00
do-za 8.00-21.00
// zo 9.00-18.00

Lucassen/Patronaat 13C // Horst

“We hebben met de aannemers rond de tafel gezeten en
zij hebben aangegeven dat zij
het gebouw op 1 maart opleveren”, zegt wethouder Han Geurts.
“Vervolgens zijn er nog ongeveer
twee maanden nodig voor onder
andere de inrichting en dan kunnen de gebruikers er op 1 mei in.
We liggen op schema en ik verwacht verder geen problemen
meer. Onvoorziene omstandigheden als bijvoorbeeld een lockdown
daargelaten. We willen natuurlijk
allemaal het liefst zo snel mogelijk in ’t Gasthoês terechtkunnen.
Wat ik echter belangrijk vind is dat

er straks een gebouw staat waar
we weer veertig jaar mee vooruit
kunnen.”

In eerste instantie zou ’t Gasthoês in
september van dit jaar openen.
Lees verder op pagina 06
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Bellen met de burgemeester mei

‘Misschien gaan we binnenkort weer bandjes
laten spelen’
Wat doet een burgemeester
zoal? Vult hij zijn dagen met
bezoekjes aan mensen die
100 jaar of ouder worden of zit
hij constant vergaderingen
voor? Om voor eens en altijd een
duidelijk beeld te krijgen, bellen
we aan het eind van elke maand
burgemeester Ryan Palmen om
te vragen wat hij deze maand
heeft meegemaakt. Mei is de
maand van het begin van de
versoepelingen van corona.
Burgemeester Ryan Palmen ziet
weer wat licht aan het einde van
de coronatunnel waarin Horst aan
de Maas zich bevindt. “Het gaat
weer wat beter”, zegt hij. “Er is
weer plek voor meer positiviteit en dat doet mij heel goed.
Al moet ik wel zeggen dat we
gestaag weer ons ‘normale’ leven
moeten oppakken. Niet te overhaast, want de gezondheid van
onze inwoners staat bovenaan.”
Burgemeester Ryan Palmen aan het woord tijdens een digitale raadsvergadering

Eindelijk lesgeven
Met tevredenheid kijkt Palmen
terug op het openen van de
basisscholen. “De openingen
zijn allemaal goed en volgens
plan verlopen. Misschien bij een
enkeling was het niet helemaal

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

duidelijk, maar dat blijf je altijd houden. De kinderen keken volgens mij
voor het eerst echt uit om weer naar
school te gaan. Zij hebben natuurlijk een flinke periode thuis gezeten
en dat is ook niet fijn.” Maar niet
alleen de schoolkinderen waren blij.
“De ouders en leerkrachten mag
ik zeker niet vergeten. Moeders en
vaders hebben nu meer tijd om
andere dingen te doen en de docenten kunnen eindelijk weer het werk
doen waarvoor ze zijn opgeleid: lesgeven aan kinderen in de klas.”

Spreekuurtje
Palmen kijkt ook met goede zin naar
de opening van de terrassen. “Al zijn
er wel nog inwoners die nog even

wachten om een biertje te pakken
in de zon. De vraag of het nog wel
zo gezellig is om met vrienden op
1,5 meter te proosten, begrijp ik wel.”
De gemeente is de afgelopen weken
druk in de weer geweest om een zo
goed mogelijk werkend horecaplan
te maken. “Dat was wel een uitdaging”, zegt burgemeester Palmen.
“We hebben veel overlegd en zijn
ervan overtuigd dat we dit avontuur
kunnen aangaan. Deze punten hebben we onlangs in een vragenuur
voor de kasteleins in de gemeente
besproken. Dit digitaal spreekuurtje
was in samenwerking met Koninklijke
Horeca Nederland. Veel ondernemers
kwamen met vragen die betrekking
hebben op de terrassen. Mogen we

uitbreiden en hoe zit het met de
anderhalvemeterregeling? Daar hebben we ze allemaal duidelijk antwoord
op gegeven.”

Sfeerbeheer
De burgemeester bracht in mei
ook een bezoek aan attractiepark
Toverland in Sevenum. Daar toonden
de werknemers aan hem hoe zij de
komende tijd met corona omgaan.
“Het park is weer open en dat is ontzettend fijn voor de ondernemer en
het toerisme in Horst aan de Maas”,
zegt Palmen. “We werden door het
attractiepark uitgenodigd om te kijken
hoe zij hun nieuwe protocol uitvoeren. Zo lieten de werknemers zien
welke acties ondernomen worden als

een gast zich niet aan de coronaregels
houdt. Dan wordt een sfeerbeheerder opgeroepen die ervoor zorgt dat
het probleem wordt opgelost. Dat was
heel interessant.”
Palmen kijkt positief naar de komende
maanden. “We gaan eerst kijken hoe
alles verloopt als de terrassen weer
opengaan. Misschien gaan we binnenkort weer bandjes laten spelen op
pleinen die voor meer sfeer zorgen op
de terrassen. Dat zal dan vanaf 1 juli
zijn, niet eerder. Ik ben blij dat we
weer wat positiever zijn. Zo krijgen
we weer een bruisender Horst aan de
Maas.”

Tekst: Niels van Rens
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Zo is Thera Oortman, eigenaresse van
café en restaurant Blok 10 in Horst,
er bijna klaar voor: “Alle plannen
zijn klaar en in principe kunnen we
zo opengaan. We moeten nog even
wachten tot 1 juni. We hadden nog
gehoopt dat we eerder open konden
gaan, in het weekend van Pinksteren,
maar helaas.”

Schermen
De voorbereiding er zijn volop bezig
bij Blok 10. “We zijn nu bezig met het
uit elkaar zetten van het meubilair”,
zegt Oortman. “Eventueel plaatsen
we speciale schermen zodat we de
tafels zo dicht mogelijk bij elkaar kunnen zetten. Dan kunnen er wellicht
meer mensen in één ruimte. We vragen nog na of dit mag.” Buiten staan
de terrastafels al klaar. “Die kunnen
we elk moment in de goede opstelling plaatsen. Normaal gesproken
gebruiken we niet elk plekje van ons
terras. Dat gaan we nu wel doen,

zodat we optimaal gebruik kunnen
maken van onze grond.”

Stok
Ook in Lottum zijn de uitbaters van
café en zaal D’n Hook bezig met het
aanpassen van het terras. “Eindelijk
mogen we weer”, zegt eigenaresse
Trudy Sillekens. “Het is wel een beetje
dubbel. Aan de ene kant staan we te
popelen om weer open te gaan en
aan de andere kant is het stiekem
veel werk om alles zo goed mogelijk
te doen. Het is hier één grote puzzel. We meten alles af met een speciale anderhalvemeterstok zodat we
ook zeker weten dat we aan de eisen
voldoen.” Op het terras van D’n Hook
geldt de regel wie het eerst komt,
wie het eerst maalt. Binnen geldt het
anders. “Dan moeten klanten reserveren.” Dertig personen kan Sillekens
binnen wel kwijt. “Al moeten we
wel even kijken hoe we het oplossen
met de pooltafel. Eerst was er ondui-

delijkheid of onze gasten mochten
poolen en darten. In principe kunnen de spelers genoeg afstand houden. Onze pooltafel blijft open, maar
onze dartkast sluiten we voor nu even.
Dan is het een stuk lastiger om 1,5
meter afstand te bewaren.”

Geen strippenkaart
Voor Horecacentrum de Sevewaeg in
Sevenum verandert er volgens eigenaar Martijn Heesen niet veel naast de
anderhalvemeterregel. “We hebben
mazzel dat we altijd al veel plek hebben gehad, dat geluk heeft niet iedere
ondernemer. Dus afstand houden met
tafels gebeurde eigenlijk al op het
terras.” Ook de Sevewaeg werkt niet
met een reserveringssysteem voor het
terras. “Er zijn inderdaad horecazaken die met strippenkaarten werken
of speciale systemen. Nee, dat hebben we nooit gedaan en dat zijn we
nu ook niet van plan. We willen onze
gasten niet belemmeren. Ons doel is

mensen blij maken met een grapje
en een glimlach en dat gaat zeker
weten nu lukken omdat we weer open
mogen.” Heesen gaat werken met een
speciale in- en uitgang. “Onze gasten kunnen bij de ingang de handen
desinfecteren en wij wijzen ze een
plekje aan. We zetten het terras vanuit
de buitenkant af. Hiermee laten we
zien dat gezondheid van onze klanten bij ons op één staat.” In totaal
zal er dan plaats zijn voor ongeveer
125 tot 150 zitplekken. “We hopen
zoveel mogelijk mensen aan een
plekje te helpen. Bij een tafel mogen
twee personen tegenover elkaar zitten, dat is geen probleem. Komen er
dan nog één, twee of drie personen
bij, moeten deze wel op 1,5 meter zitten.” Heesen heeft er enorm veel zin
in. “We zijn hartstikke blij. Het wordt
mooi weer dus van een betere opening kunnen we niet dromen.”
Tekst en beeld: Niels van Rens
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Plaatsen genummerd

Plekje reserveren in
de kerk
Wie vanaf 1 juni naar de mis wil gaan, moet van te voren een plekje
reserveren. In de kerk zijn maximaal dertig bezoekers toegestaan.
Dit is één van de regels die door het Bisdom zijn opgesteld nu de
kerken weer hun deuren mogen openen.
Eind maart sloten alle kerken in
Horst aan de Maas voor alle publieke
liturgievieringen. Met ingang van
maandag 1 juni mogen, naast onder
andere de horeca en theaters, ook
de kerken weer open. Ook daarvoor
geldt een maximaal aantal bezoekers van dertig personen.

Maximaal dertig
bezoekers

Regels
Daarnaast zijn er door de
Parochiefederatie Horst-Sevenum
en Federatie Maasdorpen een
aantal regels opgesteld. Zo dienen
mensen in de Parochiefederatie
Horst-Sevenum een plekje in de
kerk te reserveren en worden ze bij
binnenkomst door een medewerker

naar de bank geleid. De parochies
zorgen ervoor dat er 1,5 meter
afstand kan worden gehouden.
Kerkgangers in Tienray,
Meerlo, Swolgen, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum en
Grubbenvorst hoeven niet van te
voren te reserveren. Daar zijn de
beschikbare plaatsen genummerd
en ligt in elke kerk een plattegrond
met daarop de nummers. Zij dienen
zich wel bij binnenkomst te melden
en hun gegevens achter te laten.
De H. Communie wordt tot en met
13 juni niet uitgereikt. Daarna
alleen onder voorwaarden.

Geen collecte
Bezoekers mogen niet meezingen
tijdens de mis. Verder is er ook
geen collecte, wie wil kan bij het
verlaten van de kerk zijn donatie achterlaten in een daarvoor
bestemd mandje.

Theaterseizoen verzet

‘Het is chaotisch in theaterland’
Theaters mogen vanaf 1 juni weer open voor maximaal dertig man publiek. Stichting Kukeleku, die de programmering voor ’t Gasthoês in Horst verzorgd, heeft het seizoen net niet af kunnen maken en beraadt zich
nog op het komende seizoen. “Er is nog zoveel onzeker”, zegt Fred Houben namens de theaterorganisatie.
“We hadden 99 procent van de
nieuwe programmering klaar en
normaal gesproken zouden we daar
half mei mee naar buiten zijn gekomen”, zegt Houben. “Er verandert
echter elke dag weer iets. Tours
worden afgezegd of doorgeschoven, waardoor er momenteel nog
niets zeker is. We zouden dit seizoen
eindigen met Kakelvers, een programma met nieuw talent, en een
show van Javier Guzman. Die laatste hebben we verschoven naar het
nieuwe seizoen, Kakelvers kon niet
worden verplaatst.” Volgens Houven
is het nog niet zeker of Kukeleku bij
de start van het nieuw seizoen weer
kan beginnen. “In theaterland is het

best wel chaotisch op dit moment.
We weten niet wanneer we het programma naar buiten kunnen brengen en met de kaartverkoop kunnen
starten.”

Het is echt afwachten nu
Afwachten
Theaters mogen vanaf 1 juni dertig
bezoekers ontvangen. Met ingang
van 1 juli wordt dit verhoogd naar
honderd. “Maar als je dan 1,5 meter
afstand van elkaar moet houden
kun je niet bepaald spreken van een

echte theaterbeleving. Bovendien
blijft er in de theaterruimte dan nog
maar zo weinig plek over, dat er uiteindelijk toch maar dertig in kunnen.
En dat is niet kostendekkend.” Het
afgelopen seizoen heeft Kukeleku
de theatershows in verband met de
verbouwing van ’t Gasthoês in de
diverse gemeenschapshuizen in de
gemeente gebracht. Dat is ook de
bedoeling voor komend theaterseizoen zegt Houben. “Al komen we
ook daar niet met de 1,5 meter weg.
Je kunt je dan afvragen of dat de
moeite is. Het is echt afwachten nu.”

Tekst: Marieke Vullings

Transformatorhuis

Stroomstoring treft 1.100 huishoudens
Door een stroomstoring op maandag 25 mei zat een gedeelte van de huishoudens in Meterik en Horst zonder
stroom. In totaal werden ruim 1.100 huishoudens getroffen.
De kabelstoring ontstond bij een
transformatorhuis van netwerk-

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

beheerder Enexis aan de Jan van
Eechoudstraat in Horst. Een paar uur

later, rond 16.30 uur was het probleem opgelost.

Vraag jij je af of je antistoffen hebt
aangemaakt tegen het coronavirus?
Jozijna Cosmedisch Centrum Horst biedt
vanaf nu de mogelijkheid om je te laten
testen. De kosten bedragen € 95,Afspraak maken via www.jozijna.nl

Industriestraat 15 Horst

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
hooikoorts, herstel na ziekte
vermoeidheid, stress, pms
diverse pijnklachten, blessures

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
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Tuincafé en Buitenterras
Piazza open vanaf 1 juni!

WWW.LEURS.NL

04

nieuws \ 2805

UIT Horst aan de Maas

Karen Keijsers Vlijmen
Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO spreekt in de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van de gemeente die hun dromen hebben
gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. Dit keer Karen Keijsers (37). Zij woonde in Horst, verhuisde naar Utrecht, woont nu in Vlijmen en werkt in het Jeroen
Bosch Ziekenhuis in Den Bosch als coronadokter.

Karen noemt zichzelf nog een
echte Horsterse en kijkt daarom
ook met heel veel plezier terug
op haar periode in Horst aan
de Maas. “Ik vind Horst aan
de Maas echt een fantastische
gemeente. Het krioelt er van
mooie landschappen, prachtige
natuur en de mensen zijn
ontzettend gastvrij. Na 16 jaar
in Utrecht gewoond te hebben,
merkte ik pas hoeveel mazzel
ik destijds had met de natuur.
Horst aan de Maas is een hele
groene gemeente.”

Handen uit mouwen
Want, de van origine Horsterse,
groeide met haar zus, tweelingzus
en ouders op in Horst, op de HeiOostenrijk, waarna ze uiteindelijk
naar de Veld-Oostenrijk verhuisde.
“In Meterik hadden mijn ouders
een grote champignonkwekerij.
Ik heb jaren meegewerkt binnen
het bedrijf, dus ik ben er niet vies
van om eens flink mijn handen uit
de mouwen te steken.”
Deze mentaliteit heeft Karen
op het moment wel nodig.
Ze werkt in het Jeroen Bosch

Ziekenhuis in Den Bosch en heeft
de leiding over haar afdeling als
coronadokter. “Onze regio (NoordBrabant, red.) is keihard getroffen.
Binnen de kortste keren zaten
onze afdelingen vol en was er
veel speciale hulp nodig. Op het
hoogtepunt waren er vier nieuwe
afdelingen voor coronapatiënten.
Gelukkig lijkt het nu beter te gaan.
Dat zien wij hier ook. Toch blijven
we allemaal heel alert, want het
kan ineens fout gaan. Zelf ben
ik eerlijk gezegd wel bang voor
een tweede coronagolf. Laten we

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!

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

hopen dat mijn voorspelling niet
uitkomt en alles gaat zoals het tot
nu toe gaat.”

wel wat gewend, maar dit was
echt heel heftig om mee te
maken.”

Werkdruk

A73

Karen vertelt over de sfeer
die in het ziekenhuis heerst.
“Veel mensen hebben het idee
dat het nu totale chaos is in zo’n
ziekenhuis. Dat valt wel mee hoor.
Iedereen is wel heel alert. De sfeer
is ontspannen en er is ook altijd
tijd voor een grapje.” Het beeld dat
vooral veel ouderen corona hebben
en in het ziekenhuis liggen,
weerlegt Karen.

Dat zijn dan momenten om vrolijk
terug te kijken naar die periode
in Horst aan de Maas. “Dat doe
ik nog vaak. Ook word ik blij
van mijn man Jorrit en kinderen
William (2), Thomas (4) en
Bastiaan (8). Daar kan ik al mijn
liefde in kwijt en die krijg ik ook
altijd terug.” Karen zucht even.
“Horst aan de Maas, ja. Ik denk
niet dat ik terugga. Ik heb hier
mijn leven opgebouwd en ben
hartstikke tevreden. Met heel
veel plezier kijk ik terug naar
de tijd dat het Dendron College
nog gebouwd werd, dat lijkt zo
lang geleden. Dit jaar bestaat de
middelbare school 25 jaar. Ben ik
dan zo oud, vraag ik mij dan af”,
zegt Karen lachend. “Maar het
was echt fantastisch. Ik voelde mij
ook altijd zo vrij. Althans, voor mij
was dat toen heel normaal, terwijl
toen ik in een drukke stad ging
wonen pas besefte hoe bijzonder
dat is.” Regelmatig bezoekt Karen
Horst aan de Maas. “Om even
op bezoek te gaan bij familie.
Dat doe ik heel graag. Als ik over
de A73 rijd en het bordje HorstNoord zie, dan voelt het pas echt
als thuiskomen.”

Dit was echt
heel heftig
“Je schrikt ervan hoeveel
patiënten van mijn eigen leeftijd
en iets ouder opgenomen zijn.”
Het is dus volle honderd procent
er tegenaan gaan. “Ik heb een
periode 25 dagen achter elkaar
gewerkt. Tijdens de piek was het
echt alle hens aan dek. Je hebt
geen weekend en werkt 20 uur
meer dan normaal. In het begin
had ik daar wel moeite mee.
Je ziet gewoon zoveel mensen
sterven, dat is niet normaal.
In normale dagen werk ik als
geriater (arts voor een oudere
patiënt die last heeft van
verschillende aandoeningen
tegelijkertijd, red.) , dus ik ben

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Ilvy Njiokiktjien / VII Photo
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De Afhang

Met een glimlach goed kauwen!

Stijn ontwerpt poel als
afstudeeropdracht
Stijn Dinnissen uit Melderslo mocht als stageopdracht een poel ontwerpen voor het natuurgebiedje in de
Afhang in Horst. Het project vormde zijn afstudeeropdracht voor de opleiding watermanagement aan
Helicon in Velp.

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21

Voor zijn afstuderen liep Stijn stage
bij gemeente Horst aan de Maas.
Een groepje bewoners van de Afhang
had zich eerder gemeld bij de
gemeente met de vraag of er in het
gebied langs de Kabroeksebeek een
poel kon worden aangelegd. In het
gebied zijn nog enkele bouwkavels,
die echter pas over een paar jaar ontwikkeld gaan worden. Om het gebied
een wat mooier aanzicht te geven en
meer (bio)diversiteit, wilden de bewoners, verenigd in een werkgroep, het
inrichten met een poel. Stijn mocht in
opdracht van zijn stagebegeleider vervolgens samen met de bewoners een
ontwerp maken. Stijn: “Er zijn een paar
vereisten. Zo moet in de poel altijd
minstens 80 centimeter water staan,
dat is beter voor de kwaliteit. Ook is er
een talud voor amfibieën, een ideale
plek voor hen om op te warmen in

de zon. De poel is uiteindelijk 30 bij
35 meter groot geworden en 3 meter
diep.”

Ik heb ook al
verschillende positieve
reacties van bewoners
en vanuit de gemeente
gekregen
Aanpassen
Stijn begon zo’n drie weken geleden met het ontwerpen van het
plan, waarbij de werkgroep ook haar
inbreng had. “Het eerste ontwerp heb
ik wat aan moeten passen. Ik had de
afgegraven grond in mijn ontwerp verspreid over het terrein, maar dat was

niet mogelijk omdat er veel stenen
inzitten. Er stond namelijk eerst een
bedrijf op dit perceel. Dus dat is veranderd in het ontwerp. Van de grond zijn
nu heuveltjes gemaakt om het wat
speelser te maken.”
Het project is voor een deel gefinancierd door Stichting Landschap Horst
aan de Maas, werkgroep Kabroek en
de gemeente. Woensdag 20 mei is er
gestart met de aanleg van de poel.
Maandag 25 mei zijn de werkzaamheden afgerond. Hij is heel tevreden met
het resultaat, beaamt Stijn. “Ik heb
ook al verschillende positieve reacties
van bewoners en vanuit de gemeente
gekregen. Dat is erg leuk. Nee, mijn
punt heb ik nog niet. Dat moet nog
komen”, lacht hij.

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

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

Kwaliteit heeft een naam

Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Stijn Dinnissen

Staatssecretaris Raymond Knops in opspraak

SP wil onderzoek naar Ruimte voor
Ruimte-regeling
De SP-fractie in Horst aan de Maas wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de uitvoering van de
Ruimte voor Ruimte-regeling. Volgens de partij laat de uitvoering van de regeling te wensen over.
De oproep van de SP komt na een
publicatie Dagblad De Limburger.
Na onderzoek constateerde de krant
dat het doel van de regeling, het saneren van de intensieve veehouderij,
niet is gehaald. Ook zou door bestuurders in strijd zijn gehandeld met de
openbare orde en dat met name oudwethouder Raymond Knops misbruik
gemaakt zou hebben van de regeling. De Ruimte voor Ruimte-regeling
stelde veehouders onder bepaalde
voorwaarden in staat om hun stallen
tegen een vergoeding te laten slopen.

Dit geld werd terugverdiend met de
verkoop van bouwkavels in het buitengebied. Volgens de krant werd Knops
bij een grondtransactie voor zijn eigen
woning bevoordeeld.

Onvoldoende geïnformeerd
Naar aanleiding van het artikel vraagt
de SP-fractie in de gemeenteraad
van Horst aan de Maas om een onafhankelijk onderzoek naar de gang
van zaken. Volgens de SP heeft zij
al eerder aan de bel getrokken over
de RvR-regeling. In 2010 heeft de

Zuidelijke Rekenkamer onderzoek verricht naar de uitvoering op provinciaal
niveau. Geconcludeerd werd toen dat
Provinciale Staten door het college van
GS onvoldoende geïnformeerd waren
over de risico’s en de voortgang van
de regeling. Zou zo in 2002 al duidelijk zijn dat er te weinig kopers waren
voor de bouwkavels.
De SP wil van het College van B&W
weten of zij van deze feiten op de
hoogte was en stelt de gemeenteraad
voor een onderzoek in te stellen.

1ste en 2de Pinksterdag
zijn wij geopend!
Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00
Zaterdag 09.00 tot 17.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

06

nieuws \ 2805

Onder voorwaarden

Vervolg voorpagina

De Locht weer open, Museum
De Kantfabriek wacht nog
Musea mogen vanaf 1 juni, onder voorwaarden, weer opengaan. De museums zijn dan ook druk bezig met het
nemen van maatregelen. Zoals Openluchtmuseum De Locht In Melderslo dat in het weekend van 13 en 14 juni
gaat proefdraaien. Het Horster museum De Kantfabriek blijft echter nog even op slot.
Op woensdag 17 juni gaat
Openluchtmuseum De Locht in
Melderslo weer open voor publiek.
Voordat het zover is, wordt er eerst
proefgedraaid op zaterdag 13 en
zondag 14 juni. “We gaan dan onder
andere bekijken of het onlinekaartverkoopsysteem werkt”, licht secretaris van de pr-commissie Jo Rutjens
toe. “We hebben een aantal maatregelen genomen. Zo mag er straks
een maximum aantal bezoekers
binnen en zijn we alleen op zaterdag, zondag en woensdag geopend
van 12.30 tot 17.00 uur. Ook is er
buiten een looproute uitgezet en
zullen niet alle ruimtes open zijn.
In het restaurant en op het terras
zijn een beperkt aantal plekken
beschikbaar. Zo kunnen we ervoor
zorgen dat overal 1,5 meter afstand
gehouden kan worden.” Volgens
Rutjens staan de vrijwilligers weer
te springen om aan de slag te
mogen. “Het is voor vele ook een
sociaal gebeuren.”

Geen risico’s
Museum De Kantfabriek in Horst opent
in elk geval nog niet de deuren op
1 juni, laat voorzitter Marcella Dings
desgevraagd weten. “Er spelen voor
ons twee zaken. We mogen volgens
het protocol geen vrijwilligers inzetten
die in de risicoleeftijdsgroep vallen.

We kunnen geen
onnodige risico’s nemen
Ruim de helft van onze vrijwilligers is boven de 70. Daarnaast
mogen musea maar één bezoeker
met 10 vierkante meter ontvangen.
Onze tentoonstellingsruimte is ongeveer 100 vierkante meter, de ruimte
die de machines in beslag nemen
niet meegeteld, dus dan kunnen
we per keer tien bezoekers binnen
aten. Met alle maatregelen die er
dan genomen moeten worden, zoals

het plaatsen van een scherm bij de
kassa en het geregeld schoonmaken,
kun je je afvragen of we dat dan wel
moeten willen. Daarnaast zijn we
een vrijwilligersorganisatie en kunnen we mensen niet dwingen om
te kunnen werken.” Volgens Dings
worden de kleinste musea het hardst
getroffen door de crisis. “We hebben
nu geen inkomsten uit entreegelden
of de verkoop van koffie. We krijgen
ook geen extra steun, terwijl de vaste
lasten wel gewoon blijven. Daarbij
speelt ook nog dat onze bezoekers
uit het hele land komen, maar nu
niet kunnen reizen.” Het bestuur van
het museum heeft deze week een
vergadering op de planning staan.
“Dan gaan we brainstormen over
hoe we het aan willen gaan pakken.
Maar op 1 juni openen gaat in elk
geval niet gebeuren. Als bestuur zijn
wij verantwoordelijk, we kunnen dus
geen onnodige risico’s nemen.”

Gasthoês op 1 mei klaar
Die deadline werd echter verschoven nadat onder andere bleek dat
het dak door een storm veel schade
had opgelopen.
Ook werden er extra duurzaamheidsmaatregelen genomen. Zo zijn
alle ramen vervangen en is het dak
geïsoleerd. “Dit alles zorgt voor een
goed klimaat en dat de stookkosten
laag zijn. Daar profiteren de gebruikers van. Met alle keuzes die we
nu nog moeten maken, blijven we
scherp op het budget zitten.”
De totale kosten van de verbouwing van ’t Gasthoês en de
inrichting van het buitengebied
zijn 16,5 miljoen euro. Provincie
Limburg financiert daarvan 5 miljoen euro. Momenteel zijn de werk-

zaamheden voor de inrichting van
het buitengebied bezig. Fase 1,
het cultuurplein, is naar verwachting voor de zomer gereed. In de
maanden juni tot september maakt
de buitenaannemer plaats voor
het bouwtechnische werk aan het
gebouw. Aan de voorzijde kan dan
wel al groen worden aangeplant.
Na september wordt de rest van
het werk in het buitengebied weer
hervat.
“Wat ik vooral bijzonder vind is
dat we straks een compleet nieuw
gebouw krijgen met behoud van
historische elementen. Dat wordt
een heel bijzondere beleving.”
Tekst: Marieke Vullings

Baby Liv heeft eigen
Instagramaccount
Je hebt natuurlijk Kylie Jenner en wat dichter bij huis Monica
Geuze. En sinds kort is op Instagram Liv Verhaegh uit Horst te
vinden. Niet zo bijzonder misschien, ware het niet dat Liv pas acht
weken oud is en nu al een Instagramaccount heeft.

Tekst: Marieke Vullings

Terras weer open?
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@kempencreeert.nl Wij denken graag met je mee!

#kempencreëert

Het account wordt beheerd door
mama Ilona. “Ik heb zelf ook een
Instagramaccount waar ik zo nu
en dan een foto op plaats. Na de
geboorte van Liv deelde ik foto’s
van haar. Er kan nu bijna geen
bezoek komen door het coronavirus en via het account kan familie toch volgen hoe ze groeit en
wat ze meemaakt. Op een gegeven moment werd mijn account zo
een baby-Instagram”, lacht Ilona.
“Ook kreeg ik er veel leuke reacties
op en daarom kreeg ze haar eigen
Instagram.”
Niet alles wordt op Instagram
geplaatst zegt Ilona. “Privézaken
zet ik er niet op. Maar als Liv bijvoorbeeld een leuk setje kleertjes aanheeft, dan maak ik daar
een foto van. Laatst ben ik met
haar naar een babyspa geweest
en dan vind ik het leuk om dit op
Instagram te zetten. Maar dan zorg
ik er wel voor dat bepaalde dingen worden afgeschermd. Ik let er
goed op wat op Instagram komt
en zolang ze het leuk vindt, is het
goed. Anders zetten we de rem
erop. Ik doe het ook voor haar, als
herinnering voor later.”

Perfecte foto
De Instagramsterren met duizenden volgers worden vaak benaderd door merken om reclame te
maken. Zover is het bij Liv nog niet.
“Nee hoor”, lacht Ilona, “al vroeg
een winkel laatst wel of ze een
foto mochten gebruiken van Liv
waarop ze kleding van hun draagt.
Daar heb ik dan geen moeite
mee. Of als een winkel een keer
zou vragen om mee te doen aan
een modeshowtje, is dat alleen
maar super.” Ze waakt er dan ook
voor dat het om Liv blijft gaan.
“We gaan geen misbruik van haar
maken, ze is geen product. Wil ze
het op een gegeven moment niet
meer, dan is het klaar. Ik zorg
ervoor dat de foto’s representatief
zijn, maar ik ben echt geen hele
dag bezig om de perfecte foto te
maken. Het is vaak een momentopname. We krijgen hele leuke
reacties van familie en vrienden.”
En papa John is ook hartstikke
trots. “Hij vindt het echt fantastisch
dat we zo foto’s van haar kunnen
delen.”
Tekst: Marieke Vullings
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Gemeente komt met plan voor behoud 1,5 meter in
centrum Horst
Gemeente Horst aan de Maas heeft een speciaal plan gemaakt om zo goed mogelijk de 1,5 meter ruimte te behouden in het centrum van Horst.
Omdat de terrassen nu opengaan en wekelijks op dinsdag de markt is, is de kans op drukte groot.

Aantal
geregistreerde
misdrijven
gedaald
Sinds de uitbraak van het
coronavirus is de geregistreerde criminaliteit in Horst
aan de Maas met 33 procent
gedaald. In de hele provincie
Limburg is het aantal misdrijven met ruim 25 procent
gedaald. Dat blijkt uit cijfers
tot en met april van de politie.

Met dit plan wil de gemeente drukte
zoveel mogelijk voorkomen. “We hebben eerder een aantal regels doorgevoerd voor de markt in Horst”, zegt
burgemeester Ryan Palmen. “Zo staan
de marktkramen verder uit elkaar
om de 1,5 meter afstand te waarborgen en heb ik in een brief alle ondernemers in het centrum gevraagd de

reclame-uitingen tegen de gevel te
stallen en niet meer op straat of stoep
te plaatsen. Nu gaan we zoveel mogelijk fietsers ontmoedigen om ze te vragen niet door het centrum te fietsen.
Daar is het nu soms te druk voor.”
Zo werd er tijdens de markt op dinsdag 26 mei al verschillende fietsers
aangesproken om voortaan een klein

stukje om te rijden. “Ook hebben we
inwoners gevraagd om zo min mogelijk fietsen te stallen naast de winkelpanden. Dit neemt plaats in van de
marktkraampjes en ook van de marktbezoekers die willen afstand houden.”
Vanaf 1 juni gaat de horeca weer
open en daarmee ook de terrassen.
Kasteleins mogen hun terras uitbrei-

den en daarmee gaat er nog een stuk
ruimte verloren van de bezoekers van
de wekelijkse markt. “Daarom vragen
we de bezoekers tijdens de markt zo
min mogelijk door het centrum te fietsen”, benadrukt Palmen nogmaals.

Zo werden in januari van dit jaar
in Horst aan de Maas in totaal
tien meldingen gemaakt van
diefstal uit woningen en schuren.
In februari ging dit om dertien, in
maart zeven en in april werd één
melding gemaakt van inbraak.
In mei lijkt het aantal inbraken
weer toe te nemen. Zo werd er op
woensdag 13 mei op drie plekken
in Lottum ingebroken. Het aantal
bedreigingen nam af van vier in
januari, naar één in april. In buurgemeente Venray nam het aantal
geregistreerde misdrijven af met
7 procent. In Peel en Maas daarentegen nam het aantal juist toe
met 7 procent.

Tekst en beeld: Niels van Rens

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

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

konekt-advies-advertentie-103x63mm.indd 5

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

04-05-20 11:30

5964 AA Meterik
Tel: Jansstraat
077-35268855
St.

5964 AA Meterik
Tel: 077-2300015
Edelstenen

Salon
Winkel
Etherische oliën
Salon
Edelstenen
nel oliën
Winkel SEtherische
Boeken
Bloesem
remedies
Boeken
tel remedies
Sieraden
HersBloesem
Schüssler
celzouten

Spray

Sieraden Schüssler celzouten
(30 ml)
Ondersteuning in acute
situaties van spanning en
stress, voor mens en dier.

€ 14,95
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
Open:
dinsdag
vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag
10.00 - t/m
16.00

€11,95

16.00
zaterdag 10.00 - 16.0
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uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Met alle dierbaren om je heen,
was het gevecht toch voor jou alleen.
Ondanks je ongelijke strijd,
raakte jij je humor niet kwijt.
Je nam afscheid zoals je was,
trots en moedig.
In liefde nemen wij afscheid van

Wim van Ooijen
* Melderslo, 3 maart 1956

† Horst, 25 mei 2020

Een mooie man, midden in zijn gezin
betrokken en begaan basis voor ons
en een grap als het even kon...
Op maandag 25 mei 2020
overleed in de leeftijd van 91 jaar

Bèr Keijsers
echtgenoot van

Riek Keijsers - van den Goor
vader (schoonvader) van

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

Zus Spierings - Hoesen

Yvonne van Ooijen - Wijnen

Samen onderweg naar een mooie herinnering

lieve pap van
Michelle, Roxanne

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Smokey , Teddy

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier

zoon van
Piet en Mia † van Ooijen - Teegelbeckers
Familie van Ooijen
Familie Wijnen
Deken Creemersstraat 65, 5961 JN Horst
Helaas moeten wij vanwege de huidige omstandigheden in
besloten kring afscheid nemen van Wim.

Uniek eigen Afscheidshuis

Diny en Piet, Ina en Frans, Peter en Elise,
Ger en Milja, Lam en Gilla
opa van
Marleen, Stefan, Resie, Juriaan, Eline, Emma,
Massimo, Saskia, Miriam, Thomas
overgrootvader van
Tobias, Patryk, Steije
Correspondentieadres: Korverstraat 24, 5961KL Horst
Wegens Covid-19 vindt de uitvaartplechtigheid in besloten
kring plaats. Bèr is tot en met vrijdag 29 mei opgebaard in
uitvaartcentrum Saldersbron in Grubbenvorst.
Gelegenheid om afscheid te nemen in overleg: 06-23364407.
Bijzonder woord van dank voor de liefdevolle verzorging
door Hof te Berkel 99 in Horst.

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

Opgewekt en zorgzaam.
Nimmer klagend, altijd stil dragend.
Moedig ging je door, steeds weer opnieuw.
Tot op het laatste moment, het wilde niet meer...
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

De zon scheen…
de vogels floten…
de bloemen bloeiden…
en toen werd het stil.

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

Dag en nacht bereikbaar

Verdrietig, maar ook dankbaar voor alles wat zij in al die jaren
voor ons betekend heeft, hebben wij, toch nog vrij onverwacht,
afscheid moeten nemen van mijn zorgzame vrouw en mijn mam

Zus Spierings - Hoesen

Op dinsdag 19 mei 2020
overleed in de leeftijd van 92 jaar,
mijn lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder en onze trotse oma

Annie Peeters - Goorden
Jeu Peeters † 1995
Tienray Robert en Harriët
Mike
Kevin

echtgenote van

Joost Spierings
Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl

* Tienray, 3 november 1939

† Venlo, 19 mei 2020

Rémy Spierings
Burg. van den Berghlaan 6, 5865 AC Tienray

Voor aardbeien- en groenteplanten,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom tel. 077 398 35 52.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Gezin in Sevenum zoekt voor 2x3 uur
hulp in de huishouding. Mail naar
belly_76@hotmail.com
Bent u op zoek naar: Gewoén Eef
- Uw kapster aan huis?
Bel of app 06 43 92 10 27.
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.

Gezien de actuele situatie rondom het coronavirus hebben wij op
maandag 25 mei in besloten kring afscheid van Zus genomen in
het Crematorium te Venray.
Een hartelijk woord van dank voor alle steun, verzorging
en betrokkenheid.

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling,
de vele lieve woorden, kaarten en bloemen
na het overlijden van ôs mam

Lenie Rievers-Dieteren
Piet, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Grubbenvorst, mei 2020

Familie Goorden
Familie Peeters
Correspondentieadres:
Pastoor Maessenstraat 22, 5865 BP Tienray
Wij hadden graag samen met u afscheid willen nemen.
Echter, door de huidige omstandigheden is dat niet mogelijk
en hebben wij in besloten kring afscheid genomen.
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Geboren

Jur

24 mei 2020
Zoon van
Guus en Jill van Helden-Janssen
Broertje van Sef
Almeweg 15d
5961 ED Horst
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Film Bange Buren

Documentaire over eenzame ouderen
en corona
Documentairemaker Ruud Lenssen uit Horst komt met een nieuwe film. Hij greep de coronacrisis aan om te onderzoeken hoe ouderen deze tijden
beleven. De documentaire Bange Buren is op dinsdag 9 juni op tv te zien.

Geboren

Daantje
19 mei 2020
Dochter van
Sjors en Eva
Geurts-Kleuskens
Sint Jansstraat 49
5964 AB Meterik

Op zaterdag 30 mei 2020
zijn onze ouders en grootouders

Gerd en Jeannie
van Rensch
60 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd
namens kinderen en kleinkinderen

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele
bloemen en kaarten die wij
mochten ontvangen op ons
60-jarig huwelijksfeest.
Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.

Theo en Lies
Ernst-Lemmen
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.
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.
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.
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.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Van Roy Kasseien Antieke bouwmat en
huis en tuindeco. Open 21,22,23,29,30
en 1 jun 10 - 17 u Grashoek.
Gevr: leuke hulp voor Kaldenbroeck.
Bediening Vega Terras, shop. Gevarieerd.
info@kaldenbroeck.nl
Gevraagd: hulp in huishouding
voor 3 uur per week.
Tel. 06 53 51 25 54.
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.
Nieuwe aardappelen uit de kas te
koop. € 0,80 per kilo. Craenmehr, Oude
Peeldijk 27 in Meterik.

Filmmaker Ruud Lenssen zat net vol
in de release van zijn documentaire
Wei, waarin hij zijn ouders portretteert, toen corona ervoor zorgde dat
alles stil kwam te liggen. “Er viel werk
voor me weg en ik dacht: wat kan ik
nu doen? Tegelijkertijd probeer ik mijn
films altijd aan actuele thema’s te
koppelen. Wei ging bijvoorbeeld over
dementie en mantelzorg. We leven nu
in zo’n bijzondere tijd, dit heeft nog
nooit iemand meegemaakt. Ik had al
langer het idee om een keer een documentaire te maken over eenzaamheid.
Nu bleek daar het goede moment voor
te zijn. Met name ouderen ervaren de
eenzaamheid nu heel erg.”

Impact lockdown
Aan de overzijde van zijn huis staan
vier seniorenwoningen. Lenssen
besloot al snel nadat de eerste maatregelen werden genomen, bij zijn
buren aan te kloppen om te zien
hoe zij deze crisis beleven. “De film
gaat over eenzaamheid en de angst
voor het virus. Wat is de impact van
de lockdown op kwetsbare ouderen?” In de documentaire figureren Hans, een alleenstaande man
van begin 60, en drie stellen: Nellie
en Martin, Hub en Dien en Truus en
Bert. Dit laatste stel heeft een latrelatie wat betekent dat Bert vanuit
Venray op bezoek komt, maar Truus

bijvoorbeeld geen kus mag geven.
“Dat vindt hij heel erg. Net als dat
Dien aangeeft dat dat zij graag haar
kleinkinderen zou willen knuffelen.”
Volgens Lenssen stonden ze er allemaal voor open hem toe te laten in
hun leven. “Ze weten dat ik documentaires maak en vonden het meteen leuk om mee te werken. Voor
mij was het ook weer een manier om
mijn buren beter te leren kennen.”
Hij filmde hen een aantal weken op
diverse momenten. “Het is een aandoenlijke en lieve film geworden. Je
ziet bijvoorbeeld hoe Nellie, die in de
70 is, met haar 96-jarige moeder skypet. Ze zegt op een gegeven moment

ook: ‘We hebben geen andere keuze
dan binnenblijven, anders gaan we
dood’.”
Lenssen wilde eigenlijk na Wei weer
met een grotere film aan de slag.
“Maar ik denk dat over twintig jaar dit
de meest bijzondere film is om terug
te kijken.”
De documentaire ‘Bange Buren- de
crisis van ouderen’ duurt 26 minuten
en is op dinsdag 9 juni om 18.00 en
21.00 uur te zien op L1.

Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Still uit Bange Buren

Marita Muller nieuwe voorzitter Raad van Toezicht BiblioNu
Marita Muller is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van BiblioNu. Zij volgt Jan-Hein de Wit op. Dat maakte BiblioNu maandag
25 mei bekend.
Muller zegt zich ‘vereerd’ te voelen om de raad leiding te kunnen
geven. “BiblioNu is een organisatie
vol in ontwikkeling. Zowel binnen de organisatie als bestuurlijk.
Daarbij komen er twee verhuizingen aan naar ‘t Gasthoês in Horst

en het oude Albert Heijn-pand in
Venray. In alle beweging is continuïteit de belangrijkste richtlijn. Ik
hoop daar vanuit deze rol mijn bijdrage aan te kunnen leveren.” De
nieuwe directeur-bestuurder van
BiblioNu, de heer Steggink, verwel-

komt Muller. “Zij heeft een brede
ervaring zowel bestuurlijk en als
toezichthouder. Wij zijn blij dat we
deze professionaliteit mogen toevoegen aan onze organisatie. We
wensen haar veel succes in deze
nieuwe rol.”

Jan-Hein de Wit zit sinds 2012 in de
Raad van Toezicht. Dit voorjaar liep
zijn zittingstermijn als lid en voorzitter van het bestuur en het Raad
van Toezicht af. Hij wil zich niet
voor een derde termijn verkiesbaar
stellen.

Nieuwe centrumvisie Sevenum
Een nieuwe centrumvisie voor Sevenum moet richting geven aan de ontwikkeling van het centrum in het dorp. Het College van B&W van
Horst aan de Maas wil medio volgend jaar de toekomstvisie voorleggen aan de gemeenteraad.
Volgens het college is er een aantal
zaken dat speelt in het Sevenumse
centrum, zoals het vele verkeer.
Maar ook de toekomst van de kerk
en het gemeenschapshuis, de locatie
Maraboe en de behoefte aan woningen. Belanghebbenden uit het dorp
worden betrokken bij het opstellen

van de centrumvisie.
Wethouder Rudy Tegels: “Sevenum
is het tweede grootste dorp van
Horst aan de Maas en heeft een zeer
karakteristieke kern. Op het gebied
van mode heeft het centrum ook
een regionale aantrekkingskracht en
het zou mooi zijn als we dit met een

aantal goede impulsen verder kunnen versterken. Ik ben dan ook erg
blij dat we als gemeente met de toekomst van dit centrum aan de slag
gaan. Uiteraard sámen met de inwoners en ondernemers van Sevenum
gaan we de kansen en mogelijkheden verkennen.”

Het plan van aanpak wordt nu uitgewerkt. De gemeente wil dit jaar
gebruiken om de informatie op te
halen en verwacht volgend jaar de
visie vast te kunnen stellen in de
raad.
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De samenstelling van deze gemeentepagina is gedaan op dinsdag 26 mei.

Contact met de gemeente

Gemeentehuis en
gemeentewerf
Het gemeentehuis in Horst is elke werkdag open van 8.00 tot 17.00 uur. Pinkstermaandag is het gemeentehuis gesloten. De gemeente volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid vanwege het coronavirus.

De mogelijkheid bestaat dat, gezien de coronacrisis, bepaalde informatie weer
achterhaald is door nieuwe maatregelen. Op onze website vindt u de actuele informatie.

Zaterdag 30 mei

Terug naar normale
inzameling oud papier

Bezoek en afspraken op het gemeentehuis

binnenkomt. Dit kan met de gel of spray

De verenigingen pakken hun normale inzameling oud papier weer op. In de meeste dorpen

• U kunt alleen zonder afspraak

die voor u klaar staat.

betekent dit de huis-aan-huis inzameling, in enkele dorpen wordt de oude brenglocatie weer

terecht voor het ophalen van uw

• Volg de looproute in het gemeentehuis.

paspoort, rijbewijs, ID-kaart of

• Kom niet te vroeg. In de wachtruimte zijn

gehandicaptenparkeerkaart
• Moet u persoonlijk iets regelen aan de

minder stoelen.
• Kom zoveel mogelijk alleen.

balie? Maak dan eerst een afspraak.

opgesteld.
Grubbenvorst is in 2 delen verdeeld.

Wil je jouw vereniging een handje helpen?

Kijk in welke week je oud papier mag inleveren:

Dat kan!

www.horstaandemaas.nl/oud-papier#section-2

• Zet het papier vóór 07.00 uur buiten aan de

Dat kunt u zelf regelen via de website.

Gemeentewerf

Grubbenvorst 09.00 - 12.00 uur

Of bel ons op (077) 477 9777.

In verband met het coronavirus is de balie

achter OK Tankstation Grubbenvorst.

weg bij huis-aan-huis inzameling.

van de gemeentewerf nog gesloten. Heeft u

Lottum 09.00 - 12.00 uur

gemeentehuis gaat de mail met de

een nieuwe afvalemmer of -container

Broekhuizerweg 47 / Sportpark Oud Aast

dozen of in papieren tassen en maak in je

afspraakbevestiging. Dan weet u wat u

nodig? Bel ons dan om een afspraak te

Swolgen 09.00 - 12.00 uur

straat een (veilige) verzamelplaats.

moet doen voor een veilig en gezond

maken. Pinkstermaandag is de gemeente-

Molenstraat 37 / Sportpark Kerkebos

bezoek.

werf gesloten.

Tienray ochtend

• Lees voordat u naar het

• Bied papier en karton aan in kartonnen

• Houd bij de brenglocatie 1.5 meter afstand

Huis-aan-huis inzameling

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

Regelen via website

thuis. U kunt uw afspraak annuleren en

U kunt allerlei zaken makkelijk regelen via

later een nieuwe afspraak maken.

www.horstaandemaas.nl.

Regels in het gemeentehuis

Heeft u vragen?

• Was uw handen als u het gemeentehuis

Bel ons gerust. Wij helpen u graag.

en laad zelf je papier uit.

Dinsdag 2 juni

Raadsvergadering
Op dinsdag 2 juni is de volgende videovergadering van de
gemeenteraad. Hierbij gaat het om een besluitvormende
vergadering.
Digitaal vergaderen

Agenda

In verband met de maatregelen rond

Op de agenda van de vergadering staat

het coronavirus kan de gemeenteraad

o.a aanpassing bibliotheekwerk en

niet op de gebruikelijke manier

bestemmingsplan Grubbenvorsterweg 45

vergaderen. Daarom vergadert de raad

in Grubbenvorst. Kijk voor een volledige

de komende tijd digitaal. De raadsleden

agenda op horstaandemaas.nl/raad.

en de burgemeester hebben via een

Meer informatie

videoverbinding contact met elkaar

U kunt de digitale raadsvergadering live

en geïnteresseerden kunnen de

volgen via www.horstaandemaas.nl/raad.

vergadering volgen via internet.

De vergadering begint om 20.00 uur.

Op maandag 1 juni wordt er geen afval opgehaald.

Wijziging afvalinzameling
vanwege 2e Pinksterdag

Bekendmakingen

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

Meerlo

Swolgen

Genenberg 28

De Cocq van Haeftenstraat 35

Donkstraat 11

Griendtsveen

Melderslo

Horst aan de Maas

Kanaalweg 9

Koppertweg

Vertrokken naar onbekende

Inwoners die normaal gesproken hun afval

Voor keukenafval in 10 of 23 liter emmertjes

Horst

Meterik

bestemming:

op 1 juni zouden aanbieden, kunnen PMD

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

Dentjes weg

Speulhofsbaan 24 b

Vrouwboomweg 9, Horst

en restafval op zaterdag 30 mei (vóór

volgende reguliere ophaaldag aan de straat

Venloseweg 14 en 16

Speulhofsbaan ongenummerd

Pastoor Vullinghsstraat 83,

07.00 uur) aan de straat zetten.

zetten.

Smitsstraat 36

Sevenum

Deken Creemersstraat 42

Venloseweg 33

Herenbosweg 25, Melderslo

Inwoners die normaal gesproken hun 60 liter

Sevenum

container met keukenafval op 1 juni zouden

U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken

Kronenberg

Pastoor Vullinghsstraat 33

Stationsstraat 127, Hegelsom

aanbieden, kunnen de container op zaterdag

op uw eigen digitale afvalkalender via

Travers 47

Midden Peelweg 1

Kreuzelweg 13a, Horst

30 mei (vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Grubbenvorsterweg 66
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Let op:
neprekening
gemeentelijke
belasting

Stichting Taxus Taxi vanaf 1 juni weer actief met inzamelactie!

Loansma & Partners verstuurt nep-

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

rekeningen via e-mail. Dit is een reke-

hoeveelheid van 346.000 kilo taxussnoeisel ingezameld. Een resultaat waar zij trots op zijn!

Kosteloze ophaalservice
taxussnoeisel

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

ning voor gemeentelijke belastingen.
De rekening is niet in opdracht van

Op 1 juni geeft de stichting het startschot en

Gratis materialen

de gemeente Horst aan de Maas ver-

is het weer mogelijk om 24/7 alvast online een

Om de inzameling voor iedereen zo gemak-

stuurd. Betaal de rekening dus niet.

afspraak te maken via taxustaxi.nl/afspraak.

kelijk mogelijk te maken biedt Taxus Taxi

Vanaf 2 juni zijn zij ook telefonisch weer bereik-

iedere donateur gratis tassen en zeilen aan.

Het televisieprogramma Opgelicht?!

baar, maar let op dit laatste is in beperkte

Deze materialen kunnen opgehaald worden

publiceerde al meer informatie over deze

mate. De stichting vraagt bij voorkeur online

bij verschillende uitgiftepunten die online te vin-

valse e-mails. De oplichters versturen

een afspraak te maken om zo de telefonische

den zijn via taxustaxi.nl/uitgiftepunten. Ook bij

de neprekeningen ook namens andere

drukte te kunnen spreiden.

Openbare Werken aan de Americaanseweg.

bedrijven.

Je kunt de zakken en grondzeilen alleen na het

Heeft u de rekening of aanmaning

Praktische zaken

ook ontvangen? Betaal deze dan

Om de taxusinzameling ook dit jaar weer soepel

niet. Twijfelt u of een rekening van de

te laten verlopen vraagt de stichting aandacht

Chauffeurs gezocht

gemeente echt is? Dan kunt u ons altijd

voor een aantal zaken. Zo komt Taxus Taxi het

De taxusinzameling kan niet zonder vrijwil-

bellen op (077) 477 9777. Wij adviseren

snoeisel kosteloos voor de deur ophalen bij een

ligers. Ook dit jaar doet de stichting weer een

u graag.

minimale hoeveelheid van 15 kilo. Ook kleinere

oproep aan iedereen die zich samen met een

hoeveelheden zijn van harte welkom. Echter kan

enthousiast team wil inzetten voor de inzame-

men hiermee terecht bij de verschillende inza-

ling. Taxus Taxi is op zoek naar chauffeurs die

melpunten, die online terug te vinden zijn via

beschikbaar zijn in de maanden juni, juli en

taxustaxi.nl/uitgiftepunten.

augustus en in het bezit zijn van rijbewijs B of

maken van een afspraak bij de werf ophalen.

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 via

snoeisel en de stichting Taxus Taxi is te vinden

taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

via taxustaxi.nl of social media.

Wij houden rekening
met elkaar!
Vanaf deze week zijn er enkele veranderingen doorgevoerd in het centrum van Horst om elkaar de ruimte te
geven. Door de verruiming van de corona-maatregelen
en het opengaan van de terrassen wordt het drukker in
het winkelgebied. Het is daarom belangrijk om elkaar de
ruimte te geven en om rekening te houden met elkaar.
Samen zorgen we voor een veilig en gezellig centrum.
Ondernemers

de kerk. Daarnaast blijft het ﬁetsverbod op

Al eerder hebben we de ondernemers

dinsdagmorgen tijdens de markt van kracht.

gevraagd om reclameborden en uitstallin-

Dit is niet veranderd.

gen tegen de muur te zetten. Zo zijn er minder obstakels voor het wandelend publiek

Wandelende bezoekers

en hoeven ze niet uit te wijken. De onderne-

En tot slot hebben we markeringen aange-

mers hebben dit goed opgepakt!

bracht in het centrum die de looprichting
aangeven. Zo proberen we duidelijkheid te

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

Fietsers

geven hoe we het beste rekening met elkaar

We vragen aan bezoekers van het centrum

kunnen houden. We vragen dan ook aan

die met de ﬁets komen, om de ﬁets te stallen

het wandelend publiek om de loopadviezen

en het centrum al wandelend te bezoeken

te volgen.

indien mogelijk. We begrijpen dat dit niet bij

Volgende week zijn er ook tijdelijk verkeers-

iedereen mogelijk is, maar diegene bij wie

regelaars in het centrum die wandelaars

het wel kan, vragen we om dit te doen. Er zijn

en ﬁetsers in het centrum op de nieuwe

extra ﬁetsenstallingen geplaatst bij de ingang

maatregelen in het centrum wijzen omdat

van het centrum bij het gemeentehuis en bij

het nieuw is.

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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VVD Horst aan de Maas

De halve waarheid? Of de helft gelogen?

Leest u ook wel eens een artikel en dat u denkt: dit klinkt wel zo goed,
dan moet het wel waar zijn. Dat is nou precies wat in dat geval de
intentie van de schrijver is geweest. U te laten geloven dat het waar is,
dat het klopt en niets is gelogen. Maar er is een groot verschil tussen
wenselijkheid en werkelijkheid.
Vaak heeft een verhaal twee kanten. Alleen krijgen we die niet altijd
te horen, zodat we zelf een afweging kunnen maken. Waarom niet?
Dit heeft er veelal mee te maken dat
met eenzijdige of gekleurde informatieverstrekking. Men probeert uw

SP Horst aan de Maas

mening, beeld of gevoel te beïnvloeden. Men benoemt alleen de punten
die passen bij de gewenste situatie
of uitkomst en laat andere relevante
informatie achterwegen. Ben u zich
hier bewust van?
Wilt u weten hoe het daadwerkelijk

politieke partijen maken die afweging onvoldoende. Onderbouwd
kiezen en je daarmee belangeloos
inzetten voor de samenleving in
Horst aan de Maas. Dat is wat ik versta onder Gewoon Doen.

Jeroen Achten

Belang van een volwaardige bibliotheek

Ik schrijf dit artikel met uitzicht op de bieb waar ik mensen in en uit zie lopen om gebruik te maken van de
verschillende diensten die de bibliotheek te bieden heeft.
Ook met de coronamaatregelen
blijft de bieb een ontmoetingspunt
en een plek waar kennis gedeeld
en naar ontspanning gezocht
wordt. In deze tijd belangrijker dan
ooit. Tijdens de raadsvergadering
van 2 juni zal de raad beslissen
over de subsidie aan de bibliotheek.
Tijdens de voorbereidende ver-

zit zodat u zelf een afweging kunt
maken? Laat u ook informeren door
de andere kant. U zult zien dat zaken
dan in een heel ander perspectief
komen te staan. En dat wat u in eerste instantie dacht, in werkelijkheid
toch net iets anders in elkaar steekt.
Politiek moet niet zijn: roepen wat
men graag wil horen of waar men
mee kan scoren. Maar wel op basis
van goede en onafhankelijke informatie een duidelijke en onderbouwde keuze maken. Sommige

gadering van 19 mei heeft de SP
kritisch op het voorstel gereageerd. Het gaat over de transitiebijdrage zodat de bieb een vliegende
start kan maken als zij in het
verbouwde Gasthoês haar intrek
neemt. Het college wil 30.000 euro
als incidentele subsidie verstrekken en het resterende bedrag als
lening. Deze lening wordt omgezet

in een gift als de bieb voldoet aan
het synergievoordeel. Maar wat
is dit synergievoordeel precies?
Je zou het kunnen lezen als een
geslaagde samenwerking, maar
het ontbreekt verder aan heldere
criteria. Het argument van het college van B&W voor deze lening ligt
echter wat eenvoudiger. Er zouden
namelijk niet genoeg financiële

middelen zijn om de gehele subsidie te verstrekken. Hoewel de
financiële situatie van de gemeente
verre van rooskleurig te noemen is,
betekent dit volgens de SP niet dat
er niet genoeg geld beschikbaar
gesteld kan worden.
Het uitgeven van geld is altijd
een politieke keuze en dit college
maakt de keuze om dit niet uit te
geven aan de bibliotheek. De SP is
altijd voorstander geweest van een
goede, volwaardige bibliotheek in

Horst aan de Maas en zal tijdens
de komende raadsvergadering er
daarom ook alles aan doen dit te
waarborgen.

Bart Cox

Van 12.00 uur tot 17.00 uur

2 Pinksterdag alle
vestigingen geopend
e

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Lekker (jong) in je vel

In april hebben we als gemeenteraad gesproken over de programmalijn ‘Jong en lekker in je vel’. Dit stuk is een onderdeel van ons gezondheidsbeleid, dat we een jaar geleden hebben vastgesteld onder de titel
‘Positieve gezondheid, een plus voor Horst aan de Maas’.
In het deel ‘Jong en lekker in je vel’
is er extra aandacht en zorg voor de
jeugd. Maar ook als je een jaartje
ouder bent, is het belangrijk dat je
lekker in je vel zit. Want dan voel je
je goed, jong(er) en dat is positief.
Positieve gezondheid, een plus voor
Horst aan de Maas. Zéker in deze

D66-GroenLinks Horst aan de Maas

tijd, waarin het ‘Gewoon Samen
Doen’ van groot belang is.
Het is mooi om te zien dat er in deze
ongewone tijd in Horst aan de Maas
goed voor elkaar gezorgd wordt:
prachtige dorpsinitiatieven waarbij mensen spontaan samen iets
organiseren om ouderen, alleen-

raadslid kennende uit zijn wethouderstijd verwacht ik niet dat hem
iets verweten kan worden.
Op het gebied van vergunningen
was er meer in het nieuws. Ten eerste de zaak van het mestverwerkingsbedrijf in America. Zonder
vergunning verwerkt het bedrijf

Essentie Horst aan de Maas

vele malen meer mest, blaast schadelijke stoffen de lucht in, schaadt
het milieu en meer. De wet wordt
al jaren overtreden. Ongelooflijk.
Sterker nog, als het bedrijf de
tekortkomingen ‘repareert’ vervalt
de boete en kan het gewoon verder. Met vergunning om significant

meer mest te verwerken.
De provincie is bevoegd gezag.
Daarom ook hier samenwerking
met onze provinciale collega’s van
D66 en GroenLinks. Zij hebben vragen gesteld. Maar geeft de provincie groen licht dan staan we als
gemeente buitenspel want het is
een zaak van de provincie.
Ten tweede blijkt de Regionale
Uitvoeringsdienst (RUD) dat samenwerkt op gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving

niet goed werkt. D66-GroenLinks
vindt naleving van de wet door
iedereen en dus handhaving
belangrijk. Werk aan de winkel
dus…

Marian Gubbels, raadslid

Jos Gubbels

Beantwoording vragen over de peelbrand

Enkele weken geleden heeft Essentie vragen gesteld over de peelbrand. Dinsdagavond 19 mei, tijdens de
digitale voorbereidende raadsvergadering, zijn deze vragen beantwoord. Kort samengevat komt het
antwoord erop neer dat de samenwerking met andere overheden en hulpdiensten goed is voorlopen. Er is
zorg gedragen voor inwoners van Griendtsveen en uiteraard ook voor de inwoners uit de dorpen grenzend
aan onze gemeente.
De inwoners zijn opgevangen in
het gemeentehuis van Deurne
(waarvoor de burgemeester en ook
wij onze dank willen uitspreken).
Ondanks dat alles in grote lijnen
goed is verlopen, zijn er voor de toekomst nog enkele lessen te trekken

je vel zit. Dat is positief én gezond.
Voor jong én oud.
Verder is en blijft het nu een kwestie
van…geduld. Inderdaad, maar ook
van: Gewoon Samen Doen.

Wat gebeurt er…

Het is de laatste tijd schrikken als je de krant leest. Misstanden bij de uitvoering van de Ruimte voor
Ruimte-regeling. Begin deze eeuw werden boeren uitgekocht en werden stallen gesloopt. Dit werd
betaald door bouwgrond in het buitengebied te verkopen. Het doel, minder beesten, stikstof en fosfaat
lijkt niet bereikt. Er zijn nu zelfs méér varkens in Limburg maar dat terzijde.
Op initiatief van statenlid Marlou
Jenneskens (D66) wordt tekst
en uitleg over de uitvoering
van de regeling gevraagd aan
Gedeputeerde Staten van Limburg.
Ondertussen ligt staatssecretaris Raymond Knops uit Hegelsom
onder vuur. Hem als gemeente-

staande- of zieke dorpsgenoten te
helpen. Gezamenlijke acties door
en voor ondernemers, waarbij de
concurrentie plaats maakt voor
samenwerking. Ook in en vanuit het
gemeentehuis doen onze burgemeester en wethouders met al hun
medewerkers er alles aan om ervoor
te zorgen, dat het leven in Horst aan
de Maas ‘gewoon’ door kan gaan in
deze bijzondere tijd. Al deze initiatieven geven de burger moed en
zorgt ervoor dat je weer lekker in

uit situaties als deze, zo geeft Ryan
Palmen aan.
De burgemeester heeft te kennen gegeven dat de paden in de
Deurnese Peel nauwelijks tot niet
toegankelijk waren. De reden
hiervoor is welbekend: name-

lijk de vernatting van het gebied.
De dorpsraden van verschillende
omliggende dorpen hebben een
brief gestuurd en deze wordt serieus opgepakt, zo is ons verzekerd.
Er wordt zeer serieus met het veiligheidsgevoel van de inwoners

omgegaan. Burgemeester Palmen
heeft hierbij te kennen gegeven
dat, zoals Essentie al voorstelde,
er een evaluatieonderzoek komt.
Een onafhankelijk onderzoek, waar
alle omliggende gemeenten, instanties en burgers na afloop kennis van
kunnen nemen en samen bespreken wat er gedaan moet worden.
Het onderzoek richt zich op zowel
(1) het ontstaan van de brand,
(2) de gevolgen van de brand, (3) de
voorkoming van dergelijke branden,

maar ook op de (4) doelstellingen
die in het natuurgebied van kracht
zijn. De vernatting van het gebied
zal hierin dus meegenomen worden.
Essentie blijft dit dossier volgen.
Wij hopen jullie hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben en mochten
er nog vragen zijn, dan stuur Stef
van Loo of Kay Thijssen gerust een
berichtje.

Kay Thijssen, raadslid

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
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Boa moet standaard uitgerust worden
met wapenstok en pepperspray
Het geweld tegen buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) neemt de laatste tijd toe. Het lijkt erop dat vooral jongeren het steeds lastiger
vinden om afstand te houden en wanneer ze daarop aangesproken worden, gaan ze in de aanval.
In diverse steden eisen boa’s dan ook een betere
uitrusting, met wapenstok en pepperspray. Zij willen zichzelf kunnen verdedigen op het moment
dat ze worden belaagd. Een wapenstok bijvoorbeeld hoeft niet per se ingezet te worden, maar
kan al een afschrikwekkend effect hebben.
Ook kunnen er mensen mee op afstand worden

gehouden. Het is in dat geval een laatste redmiddel.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid ziet daar
echter niets in en vindt dat het geweldsmonopolie uitsluitend bij de politie hoort te liggen.
Volgens politiewetenschapper Jaap Timmer zijn
ook bij de politie wapens er niet voor agenten om
zich te verdedigen. Ze voeren er hun politietaken

mee uit, zoals handhaving van de openbare orde.
Daar kan geweld bij voorkomen. Bij het uitdelen van
een parkeerboete is dat doorgaans niet. Een wapenstok is dan niet nodig.
Boa moet standaard uitgerust worden met
wapenstok en pepperspray. Wat vindt u?

Bespreking poll week 21

Ik ben bang voor een tweede coronapiek
Een kleine meerderheid van de stemmers is 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. Viroloog Ab
Osterhaus vreest daarom juist voor een ‘aanuit-lockdown’ waarbij het virus en dus ook de
maatregelen blijven terugkeren. Daar is ook

Monique Litjens bang voor, die op Facebook reageert: “Als ik zie hoe het er (vooral) in de grote steden aan toe gaat op vrije dagen, houd ik mijn hart
vast!” Aan de andere kant versoepelt Rutte niet voor
niks de maatregelen. Bij deze keuze laat hij zich
adviseren door deskundigen. 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.

Ingezonden brief

Corona kan ons leren langetermijndenken
Wat als we kwaliteit van leven op lange termijn net zo serieus namen als de coronauitbraak? Wie in het begin nog lacherig deed over een
pandemie is inmiddels bijgetrokken. Experts waarschuwen al jaren voor een onvermijdelijke pandemie. Eerder luisteren, wordt er nu gezegd.
Denken we in 2050 hetzelfde over klimaatwetenschappers?
Als dat jaartal te ver weg lijkt: ik ben
dan 59. Als jongere wil ik graag
terug naar mijn plattelandsroots in
Horst aan de Maas, maar ik maak me
ernstig zorgen. Buiten het huidige
gebrek aan betaalbare woningen,
ziet het er ook in de toekomst voor
de jongeren van Horst aan de Maas
somber uit: natuurverschraling, vieze
lucht, mest als sluipmoordenaar,
droogte, corrupte gronddeals - en dat
is slechts het nieuws van afgelopen
weken.
Zou de Horster politiek minder heb-

ben ingezet op economische ‘quickfix’ of ‘gewoontes’ en meer op lange
termijndenken; dan was een aantal
van deze problemen in ieder geval
een stuk minder groot. Natuurlijk
zijn we ook afhankelijk van provinciaal, landelijk of Europees beleid en
natuurlijk wordt inzetten op duurzaamheid door steeds meer partijen
onderschreven. Maar als het beste
scenario beperkt blijft tot het handhaven van bestaande regels (zie
mestverwerking Willems) of een tot
nu toe vooral symbolisch initiatief als

Gezondste Regio 2025, dan mogen
jongeren zich afvragen wat we aan
deze goodwill hebben als we 59 zijn.
Laat corona een les zijn: ons menselijk brein is niet gemaakt om risico’s
in te schatten, al helemaal geen
risico’s die ver in de toekomst liggen. Maar we raken snel gewend
aan rigoureuze, nodige maatregelen:
had iemand me een half jaar geleden verteld dat ik maandenlang door
de overheid verboden zou worden
om iemand te ‘knoevele’ (en ik het
daar nog mee eens zou zijn ook) dan

had ik ‘m voor gek verklaard.
Wie een leefbare toekomst wil:
spreek je uit, eis actie. Ook als we
van politieke kleur verschillen: dit
gaat om meer dan een politiek spelletje. (Klein)kinderen die nu geboren
worden, zijn in 2100 waarschijnlijk nog vitaal. De vraag is of onze
leefomgeving dat dan óók is. De tijd
begint te dringen.

Lotte Spreeuwenberg
Vlasvenstraat Melderslo

Ingezonden brief

Vrachtwagenrijbewijs als beloning
U rijdt graag in uw personenauto. U wilt ook het vrachtwagenrijbewijs. Prima.
Hoe goed reed u? Vijf jaar lang jaarlijks drie aanhoudingen voor roekeloos hard rijden en jaarlijks twee
voor hufterig rijgedrag. Gevaarlijk
en hinderlijk voor anderen. Verbaasd
als bij de volgende aanhouding de
politie zegt: U reed roekeloos, veroorzaakt overlast, bent een gevaar
op de weg. We denken na over een
boete. U mag doorrijden en rijdt u
binnen drie maanden langzamer,
repareert de uitlaat, remmen, verlichting enzovoort dan krijgt u geen
boete. Idioot? En over vier weken
krijgt u een brief samen met als
beloning het vrachtwagenrijbewijs.

Volslagen idioot toch?
Nou, toch niet. Dit is het verhaal uit
America. We beginnen in 2015. Meer
dan 10.000 kubieke meter afvalwater via een illegaal opvangbekken
infiltreren. Eis controleur: stoppen,
bekken weg en water naar waterzuivering. Kost geld. Dus doorgaan, geld
sparen. Afvalwater infiltreert langzaam? Tweede bassin aangelegd. Zo
verder met overtredingen en dwangsommen. Illegaal filter, mest geloosd
in het riool, mestsilo’s op verkeerde
plaats, te grote en verkeerde mestsilo, lek mestbassin met stank,
illegaal 1000-1500 ton opgesla-

gen vaste mest, te hoge en defecte
sleufsilo enzovoort. En nu vanwege
onder andere de laatste langdurende
overtredingen de dreiging met een
dwangsom voor wasser en omzet na
jaren grote winst.
Vergelijk met het vrachtwagenrijbewijs. Gedeputeerde Burlet verleent
de vergunning om 450.000 ton te
verwerken, terwijl gedeputeerde
Housman voor de bühne nog bezig
was met handhaven en wethouder
Kuipers krokodillentranen plengde
over de risico’s voor omwonenden.
De gemeente kende de stankoverlast. Genoeg vergelijkbare stank-

overlast om wat te doen wethouder.
Doe daar wat aan. Alles aan je laars
lappen en als beloning de uitbreidingsvergunning. Goede contacten
op bestuurlijk niveau zei de ondernemer? De bezoekers van het bedrijf
zijn bekend. Vrachtwagenrijbewijs
een idioot voorbeeld? In Limburg en
Horst aan de Maas met deze gedeputeerden en wethouders en oud
politici achter de schermen heel
normaal.

Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

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.

Marieke ment...

Column

Ouderwets
De gemeenteraad van Horst
aan de Maas vergaderde vorige
week voor de tweede keer
online. En dat leverde een
(lange!) vergadering op vol
papiergeritsel, pengeklik en
jachtpartijen op vliegen.
Met 27 raadsleden, een college
van 6 personen en een batterij ambtenaren in één zaal vergaderen zit er nog niet in voor
Horst aan de Maas. Dus werd er
de afgelopen keren online vergaderd. En dat is voor iedereen een
beetje wennen. Sommige raadsleden zaten al netjes tien minuten van te voren klaar achter hun
scherm, in tegenstelling tot bij een
reguliere raadsvergadering waarbij sommige graag ‘fashionably
late’ komen. Leuk was om zo ook
even een inkijkje te krijgen in de
leefomgeving van onze raadsleden. We zagen veel werkkamers
met boekenkasten, keukens en
woonkamers die geconfisqueerd
waren als vergaderruimte en Alex
Janssen had voor een behangetje gekozen met de plattegrond
van Horst aan de Maas. Of dat een
nieuwe modetrend gaat worden
betwijfel ik echter. Ik had graag
meer willen zien van het interieur
van Bart Cox, maar om de een of
andere reden verdween hij naar
mate de uren verstreken steeds
meer in de duisternis. Op het
laatst verried alleen de spiegeling
van zijn bril nog dat hij er was.
Hoe de woonkamer van wethouder Beurskens eruit ziet, zullen we
ook nooit weten, die had namelijk
zijn achtergrond geblurd.
Bij aanvang van de vergadering
riep burgemeester Ryan Palmen
de raadsleden op niet met hun
papieren te ritselen of pen te klikken als hun microfoon openstond.
Voor Henk Kemperman een uitdaging. Maar hij had dan ook andere,
zoemende, problemen aan zijn
hoofd. Een irritante vlieg zorgde
voor slapstickachtige taferelen en
een woest met zijn handen zwaaiende Kemperman. Wat mij betreft
het hoogtepunt van de avond.
Want ondanks haperende microfoons, aan- en uitknopjes die niet
werden gevonden en welterustenzeggende kinderen, was het weer
een ouderwetse lange vergadering van de gemeenteraad van
Horst aan de Maas. Daar zijn de
raadsleden helaas niet creatiever
in geworden.
Marieke
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15-vragen aan

Maud Alards Melderslo
dat ik er altijd voor wil zorgen dat
iedereen zich op zijn gemak voelt en
blij is. Ik kan er heel slecht tegen als
mensen ongelukkig zijn. Mijn slechtste eigenschap is dat ik supervergeetachtig en een sloddervos ben, ik
vergeet echt alles en iedereen.

Wie kent jou het beste?
Mijn beste vriendinnen, aan hen vertel ik alles.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Bungeejumpen of parachutespringen. Dat is iets wat ik al heel lang
wil maar eigenlijk nog nooit gedurfd
heb. Ik hoop dat ik dit ooit wel zal
durven.

Wat was je eerste gedachte toen
je vanochtend opstond?
Het was maandagochtend en ik
kwam erachter dat mijn eerste uur
uitviel. Dus ik dacht: Ik ga weer slapen.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Als ik één superkracht mocht kiezen
zou ik willen kunnen vliegen. Dan zou
ik overal veel sneller komen en hopelijk kom ik dan niet meer overal te laat.

Wat vind jij belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het heel belangrijk dat je met
elkaar kunt lachen en elkaar alles
kunt vertellen.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Maud Alards
15 jaar
Melderslo
Dendron College

Welke reis zou je graag nog eens
willen maken?

reis willen maken, naar Bali of
Thailand. De natuur en cultuur daar
is helemaal anders dan hier in
Nederland. Het lijkt me een leuke
ervaring. Ik zou samen met een
vriendin willen gaan, want alleen
is zo’n reis denk ik minder leuk.

Ik zou graag nog eens een verre

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

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Amerika. Het lijkt me echt leuk om
daar te wonen en op school te zitten. Alles is daar zo veel groter dan
hier. Ook lijken mij de mensen echt
anders. Het lijkt me echt tof om daar
naar school te gaan of te studeren.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd, of te laat?
Ik ben altijd veel te laat. Hier sta ik
ook wel een beetje bekend om bij
mijn vriendinnen.

Welk kinderprogramma vind je
stiekem toch nog best leuk?
Ik keek vroeger altijd naar “The
Thundermans” op Nickelodeon. De
serie ging over superhelden die een
normaal leven moesten leiden. Dat
idee leek me vroeger echt superleuk.
Soms zit mijn zusje hier op de bank
naar te kijken en uit gewoonte kijk ik
dan gezellig mee.

Als je terug in de tijd zou gaan,
wat zou je jezelf voor advies
meegeven?
Doe waar jij zelf blij van wordt, en
hou je niet teveel bezig met wat
anderen van je denken en vinden.

Wat is je beste en slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is denk ik
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik denk dat ik als ik mag kiezen
21 jaar oud zou willen zijn. Je zit dan
volop in het uitgaansleven en je zit
nog op school dus hoef je ook niet
iedere dag van 9 tot 5 te werken.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Ik zou graag heel groep 8 van de
basisschool willen overdoen. Dat jaar
was namelijk een superleuke tijd met
de klas en alle dingen die we mochten doen zoals op kamp gaan, in de
eindmusical spelen en de slotdag
houden. Toen waren we allemaal nog
niet zo druk met school bezig.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Gezellig afspreken of logeren met
vriendinnen. Of naar de soos. Maar
een rustige Netflix-avond op zijn tijd
vind ik ook helemaal niet erg.

Wat zou je nooit wegdoen?
Herinneringen van vroeger. Ik heb op
mijn kamer een bakje met allemaal
spullen van vroeger erin: armbandjes, brieven, foto’s, kettingen, loombandjes of andere dingen waar een
herinnering bij hoort. Deze zou ik
nooit weg kunnen doen. Dit zorgt er
soms ook wel voor dat mijn kamer
een rommel is en ik de dingen alsnog kwijtraak.

Hoi

Column

Duidelijkheid
Nu er allemaal speciale dingen
gaande zijn weet ik niet zo
goed wat er dan van mij verwacht wordt. Ik kan ook echt
in elk ding een onduidelijkheid
in vinden.
Als iets zwart op wit op de een
manier staat, maar het alsnog
zoveel betekenissen kan hebben.
En het kan natuurlijk dat ik de
enige ben die hier last van heeft,
maar het kan me wel enorm storen. Dan wordt er bijvoorbeeld
gevraagd of je jezelf stoer vindt.
Het eerste dat er dan mij opkomt
is “wat is de betekenis van stoer
hier?”. En zelf vind ik dan ook
zoveel betekenissen, wat het echt
niet makkelijker maakt. Wordt er
dan bedoeld hoe moedig iemand
is? Of is het dat iemand dingen
doet die niet mogen? Dan kan er
ook nog gevraagd worden naar je
kledingstijl of die stoer is. En dan
is stoer ook nog eens een heel
relatief woord. Vroeger kan stoer
hebben ingehouden dat mannen
dieren vermoorden voor eten, of
een vrouw beschermen. Later kan
het hebben betekend om in
opstand te komen voor wat je zelf
vindt en wie je dan daadwerkelijk bent. Denk dan maar aan het
eigen lichaam, eigen keuze geval
rond de jaren 60. Of is stoer dan
staand op een motor rijden? Dat is
net zo goed roekeloos en gevaarlijk als dat iemand het stoer kan
vinden. En dan scheelt het ook
nog per generatie. Jongere kinderen kunnen het stoer vinden
om te vechten, of jongeren om
te roken. Terwijl ouderen dat
juist als stom zien en die vinden het dan weer stoer dat je
doet waar je zelf achter staat en
daarvoor ook de juiste argumenten hebt. En zo kan ik eindeloos
over bepaalde woorden en zinnen
nadenken. Vooral als het dan in
een test komt of in een enquête.
Ik heb dan ook nog specifiek
geleerd dat je zo duidelijk mogelijk moet zijn in bepaalde tests
en enquêtes. Anders kun je als
afnemer nooit er vanuit gaan dat
de persoon het ook op die manier
bedoeld. Maar misschien ben ik
wel de enige die daar last van
heeft.

Tekst: Teun van Zon
Jélena
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Geplukt

Ilona Hoeijmakers Melderslo
Ze groeide op in Wellerlooi, maar voelde zich stiekem altijd al een Melderslose. Ze houdt vooral van lekker genieten en noemt zichzelf een echte
regelmiep. Ilona Hoeijmakers (40) wordt deze week geplukt.

Disneyfan, de keuze was dus niet zo
moeilijk.” Op Adventureland in het
park verzorgde ze onder andere de
merchandise. “Ook al had je even
geen zin om die dag te werken, als
het park opende en je de attracties
zag en de sfeer proefde, dan kreeg je
meteen een glimlach op je gezicht.
Walt Disney World heeft iets magisch
in zich waardoor je verandert.”
Uiteindelijk werkte Ilona een half jaar
op het park. “We moesten helaas een
week vervroegd naar huis vanwege
een gevaar op aanslagen. Na de
aanslagen op de Twin Towers stond
Disneyland vermoedelijk op het lijstje
van de terroristen.”

Genoeg te doen

Het is duidelijk waar Ilona het
meest trots op is wanneer ze
‘ja’ zegt om geplukt te worden.
‘Kom maar langs’, typt ze in het
WhatsAppgesprek. ‘Dan zie je
meteen waarom ik zo enorm trots
ben op ons huis dat we helemaal
zelf hebben gebouwd.’ En inderdaad, vol enthousiasme laat Ilona
het huis zien dat ze gebouwd
heeft met haar man Ruud. “Het is
een mooie gedachte om te wonen
in een huis waar echt jouw hart
en ziel in zit”, vertelt Ilona. “Het is
iets speciaals.” Dat Ilona en Ruud
hier kwamen wonen, was vlak
voor de koop van het stuk grond
niet duidelijk. “We verkochten ons
huis in Horst onverwachts waardoor we ineens op zoek moesten.
Voordat onze oudste zoon Rick (12)
naar de basisschool zou gaan, wilden we eigenlijk naar Melderslo

verhuizen. Door de verkoop raakte
deze beslissing in een stroomversnelling.”

“Uiteindelijk is Lieke (9) geboren
nadat we twee weken in ons nieuwe
huis woonden.”

Op het kamp

Familie

Ruud en Ilona hadden hun oog op een
stuk grond in het buitengebied van
Melderslo laten vallen. Het echtpaar
schakelde de hulp van Ilona’s broer
in vanwege zijn achtergrond als aannemer. Ze vroegen hem of ze daar
een huis konden realiseren. ‘Jazeker
kan dat’, was zijn antwoord. En zo
geschiedde. “Ideaal zulke connecties
in de familie. Zelf zijn we ook handig,
dus het was een ideale combinatie
om ons droomhuis te verwezenlijken. Ook mijn vader heeft flink mee
geholpen.” Eén jaar en drie maanden woonde het stel in een woonunit in haar nieuwe tuin. “We zeggen
altijd dat we toen op het kamp hebben gewoond”, zegt Ilona lachend.

Dat Ilona een speciale link heeft met
Melderslo is duidelijk. “Ik woonde in
mijn jeugd in Wellerlooi, maar was
altijd in Melderslo te vinden. Hier had
ik al mijn vrienden. Mijn moeder
komt oorspronkelijk van Melderslo en
er woont heel veel familie hier. Ik ben
heel close met nichtjes en neefjes
en daar ging ik elke dag mee om.”
Ook in de pubertijd toen Ilona uitging
was ze in de omgeving van Melderslo
te vinden. “We bezochten regelmatig de JOHO (Jongerenvereniging
Horst, red.) en ook jongerencentrum
de Vlies in Horst. Ik heb een fantastische tijd gehad. In disco De Steeg
in Leunen heb ik Ruud leren kennen.
Van het één kwam het ander.”

Magisch werk
In Ilona’s jeugdjaren werkte ze bij
vakantiepark Klein Vink in Arcen.
“Ik was receptioniste. Een heel
leuk baantje en na een tijdje werd
me zelfs een contract aangeboden. Uiteindelijk na lang nadenken
heb ik nee gezegd. Dit wilde ik niet
mijn hele leven doen. Ik ben verder
gaan leren en heb hbo accountmanagement gestudeerd. Daarna ben
ik begonnen bij uitzendbureau Start
People waar ik via een stage terechtkwam omdat mij tante er werkte.
Daar werk ik nog steeds.” Toen Ilona
bijna 20 jaar was, kreeg ze vanuit
het uitzendbureau een aanbod om
met een aantal collega’s te werken
in Walt Disney World in Florida in
de Verenigde Staten. “Ik heb er kort
met Ruud over gehad, maar dat was
een kans die ik nooit meer zou krijgen, nota bene ben ik een enorme

Momenteel zit Ilona veel thuis vanwege corona. “We kunnen bijna
nergens heen. Alle activiteiten zijn
afgelast. Enorm balen, maar het is
niet anders. Ik ga graag uit, vooral
met carnaval. Al zit ik er aan de
andere kant niet zo mee. Ik vermaak
mij thuis wel. Er is hier genoeg te
doen. Zo hebben Ruud en ik de buitenstoep vervangen en doen we nog
veel klussen binnenshuis. Ik verveel
mij nooit.” En als al die klusjes dan
gedaan zijn? “Mijn vrije tijd spendeer
ik heel veel met mijn kinderen Rick
(12), Lieke (9) en Anne (5). Samen
zwemmen of klieren in de tuin, ik ben
overal voor in.”

Regelmiep
Naast klussen en de kinderen doet
Ilona veel vrijwilligerswerk. “Ik ben
een echte regelmiep. Zo zet ik mij
in voor de ouderraad van basisschool De Brink in Melderslo. Daar
organiseer ik onder andere de
Koningsspelen, de communie en het
schoolreisje. Daarnaast ben ik jeugdwedstrijdsecretaris bij voetbalvereniging SV Melderslo.” Druk, druk,
druk dus. “Helemaal niet erg hoor”,
zegt Ilona nuchter. “Het is heerlijk om
bezig te zijn, maar rustig een wijntje
doen met vriendinnen sla ik echt niet
over. Op zijn tijd uiteten doet het ook
altijd goed, vooral tapas.”
Tekst en beeld: Niels van Rens

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Oplossing vorige week:
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Speciaal deze zomer:
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Een unieke boswandeling over landgoed en natuurbegraafplaats
Weverslo langs verborgen plekken die normaal niet toegankelijk zijn
Geniet van prachtige houtsculpturen en pakkende verhalen in
woord en beeld
Dé gelegenheid om een eigen grafplek te reserveren!
De Boswandeling: mei t/m augustus dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur,
routebeschrijving bij het informatiecentrum.
Gedurende de openingstijden zijn wij telefonisch te bereiken op 06-29248698
Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • www.weverslo.nl

2805 \ winkel & bedrijf
Starter in de regio

Stichting IMtest

Coronatest in Horst

Prevent4all
Bedrijf:
Eigenaar:
Adres:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Sector:
Start:

Prevent4all
Bert Hermkes
Industriestraat 17a, 5961 PH
Horst aan de Maas
06 38 44 42 60
info@prevet4all.org
www.prevent4all.org
Bedrijfskundige Dienstverlening
september 2019

Activiteiten:

Onderscheidend vermogen:

• Ondersteuning en ontlasting van
MKB bedrijven tav RI&E en Plan
van Aanpak
• Business Scan
• Second Opinion verzekeringen

• Ruime organisatorische en management ervaring.
• Breed netwerk van collega
ondernemers
• Aan kunnen bieden van
Preventiemedewerker

Doelgroep:
MKB bedrijven met 2 - 25
medewerkers in dienst

Risico Inventarisatie
& Evaluatie??
Prevent4All ontzorgt en ondersteunt u bij het opstellen en uitwerken
van de verplichte RI&E en het plan van aanpak.

Kom...dan pakken we dat
samen op!!
Gezocht

vrijstaande koopwoning/boerderij
MIJN WENSEN
• perceelopp: 900 m² - 3.500 m²
• dierenweide mogelijk
• in de gemeente Horst a/d Maas of
omliggende dorpen

• vrij gelegen aan de rand van het dorp
of buitenaf
• max. € 380.000 k.k.

Voldoet uw woning aan bovenstaande wensen, dan kom ik als woningzoekende graag met
u in contact. IK BEN TE BEREIKEN OP Tel.nr. 06-51128076

Inwoners van Horst aan de Maas kunnen zich laten testen op antistoffen
tegen het coronavirus. De testen worden uitgevoerd door Stichting
IMtest op het bedrijventerrein aan de Venrayseweg 89 in Horst.
Mensen kunnen het onderzoek vanuit hun auto uit laten voeren. Zij betalen een bijdrage van 70 euro voor de
test. De antistoffen zijn pas vier weken

na infectie zichtbaar in het bloed. In
Venray, waar op maandag 18 mei een
onderzoek werd uitgevoerd, hebben 118
mensen van de test gebruikgemaakt.

Column

Friture Melderslo sluit

Afscheid

Friture Smulparadijs in Melderslo sluit na 50 jaar de deuren.
Op Facebook geven de eigenaren aan door de coronamaatregelen niet
anders te kunnen.

Je kan pas loslaten als je eerst
hebt vastgepakt. Maar hoe doe
je dat als je een dierbare verliest waar je geen afscheid van
hebt kunnen nemen? Wat doet
dat met je rouwproces?

“Vanwege de coronamaatregel van
1,5 meter kunnen we niks voor onze
medewerkers garanderen”, zeggen
de eigenaren op Facebook. De werk
ruimte in de friture is namelijk te

klein. Daarnaast is het bestemmingsplan gewijzigd en kreeg de frietkraam
geen horecavergunning meer, zodat
een sluiting al in het verschiet lag.

Noord-Limburg

Rabobank gaat verder onder
nieuwe naam
De Rabobanken van Venlo en Horst Venray krijgen een nieuwe naam.
Zij gaan verder onder Rabobank Noord-Limburg. De ledenraden van
beide banken gaven hier maandag 25 mei groen licht voor.
Met deze samenvoeging hoopt
Rabobank de kwaliteit van haar lokale
dienstverlening te verhogen en de
bank toekomstbestendig en financieel krachtig te houden. Het nieuwe
directieteam van Rabobank NoordLimburg bestaat uit directievoorzitter
Addy Lutgenau en directeur Bedrijven
Edwin de Bruijn. De samenvoeging

leidt ook tot een nieuwe samenstelling van de Raad van Commissarissen.
De voorzitter is Anja Linskens.
Overige leden zijn Maud Bouwman,
Eric Hubers, Marivonne van Kralingen,
Paul van de Kruijs, Mike Noldus en
Antoine Wintels. Zij worden per 1 juli
benoemd als ledenraadslid van de
nieuwe bank.

Hoe is het met de woningmarkt?
De komende maanden worden de maatregelen versoepeld. Langzaam maar zeker gaan we naar een nieuw normaal. Kinderen gaan weer
naar school, haren mogen weer geknipt worden en met Pinksteren gaan ook de terrassen weer open. 60 procent van de woningzoekers geeft
aan geen impact op de woningmarkt te verwachten door de coronacrisis
prima en ook in de bestaande
bouw wordt er in Horst aan de
Maas goed verkocht. Als we
naar de NVM-cijfers kijken zien
we dat het aantal transacties in
het eerste kwartaal 2020 ruim
32 procent hoger is dan in het
eerste kwartaal van 2019. Er valt
op dat er iets minder kopers
op een bezichtiging afkomen,
maar de kopers die komen, zijn
serieuzer. Mijn verwachting
voor nu is dat de prijzen
voorlopig echt niet omlaag
gaan. De krapte in de markt is
er nog steeds, corona of geen
corona. De lage hypotheekrente
ook. Het belangrijkste is het
consumentenvertrouwen. Dat
krijgt door de coronacrisis
misschien een deuk en dat kan
leiden tot een waardedaling.
Maar ik heb de verwachting dat
het zo’n vaart niet zal lopen.

Binnenkijken bij...

Na 50 jaar

Oh, zit dat zo!

Is dat ook zo? In de toekomst
kijken kunnen we niet, maar
signaleren wel. De verkoop
loopt gewoon door. Nieuwbouw
in de Afhang en de Kuyperij
in Horst (die na het virus in
verkoop zijn gekomen) lopen
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Kun je nog steeds veilig
bezichtigen? Iedereen moet het
huis echt zien om het te kopen.
Wij plannen met iedereen een
persoonlijke bezichtiging in.
We vragen mensen om met
maximaal twee personen en
aankoopmakelaar te komen.
Wij nemen extra maatregelen:
handschoenen dragen, handen
extra wassen, deurklinken
ontsmetten en 1,5 meter
afstand.
Of iemand er nu verstandig aan
doet om te kopen of verkopen,
is per situatie verschillend.
Het zou zomaar eens kunnen
dat het ongelimiteerd overbieden de komende tijd wat
minder wordt. En dat is wel
zo prettig voor degenen die al
meerdere keren achter het net
hebben gevist. In deze markt

is het belangrijk om je goed te
laten informeren door iemand
die je vertrouwt, die met beide
benen op de grond staat en weet
wat er speelt. Een NVM-makelaar
beschikt over lokale kennis
en data, en kan daar het best
in adviseren.

Door corona moeten veel mensen
het laatste moment van samenzijn
missen. Dat belangrijke moment
komt nooit meer terug. Geen goed
afscheid kunnen nemen van je
naaste veroorzaakt veel leed.
Het maakt het rouwen zoveel moeilijker. Ook ik heb dit ervaren toen
mijn jeugdliefde door een ongeluk
om het leven kwam. Geen laatste moment van samen zijn, geen
woorden van afscheid. Opeens met
lege handen staan terwijl je nog
zoveel had willen zeggen.
Hoe belangrijk is het dat mensen
in je omgeving aandacht hebben voor jouw verdriet. Steun en
warmte tonen. In deze periode van
verplichte afstand nemen, kunnen
we helaas geen arm om iemand
heen slaan of een ferme handdruk geven. Gelukkig kunnen we
ook op afstand van betekenis zijn.
Een (beeld)belletje, een brief of
kaart sturen met daarin de mooiste herinneringen aan de overledene. Vertellen wat heeft jou heeft
geraakt of geïnspireerd? Het kan
zoveel steun geven om te lezen
dat jouw dierbare geliefd was en
gewaardeerd werd. Het kan ook
helpen om je waardering uit te
spreken over degene die achterblijft. Zo vond ik 40 jaar na dato
een kaart van mijn klasgenoten
waarin ze hun medeleven toonden. Zo’n klein, maar toch groots
gebaar. Zij maakten toen voor mij
het grote verschil!
Veel mensen weten niet goed wat
te zeggen tegen iemand die een
groot verlies heeft meegemaakt.
Het is vaak moeilijk om de juiste
woorden te vinden. Toch is het
eigenlijk zo eenvoudig. Je hoeft
volgens rouwdeskundige Manu
Keirse maar drie dingen te doen:
“Eerst en vooral moet je luisteren,
daarna moet je luisteren en als je
dit hebt gedaan, probeer dan nog
eens te luisteren.”

Door: Dennis Holthuijsen,
Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg

www.intermakelaars.com

Anja Damhuis,
Mantelzorgondersteuner
en Opbouwwerker
Horst aan de Maas en Venray
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cultuur \ 2805
SCHOLIEREN / STUDENTEN GEZOCHT !
Wil je graag wat bijverdienen , weet je van aanpakken en hou je van
gezelligheid op de werkvloer, dan zijn wij op zoek naar jou !
Wij zijn op zoek naar scholieren/studenten vanaf 14 jaar en
minimaal 3 dagen in de week beschikbaar zijn !

Het gaat om plantwerkzaamheden en gewasverzorging in de kas en op het
land. Ook zijn er zeker doorgroei mogelijkheden binnen de Kemp !
Hebben jij en/of vrienden interesse ?
Dan kun je ons bereiken door te mailen naar :
e.keijsers@dekemp.nl.

Plantenkwekerij De Kemp
Kempweg 15, 5964 ND Meterik, Nederland | Tel. +31 77 2054210

KBO Sevenum zorgt
voor muzikale opsteker
Door de coronacrisis zijn alle activiteiten van KBO Sevenum
komen te vervallen. Daarom organiseert het KBO-bestuur op
zondag 7 juni een zestal optredens in Sevenum.
Het bestuur zocht contact met een
aantal lokale artiesten voor deze
lokale opsteker. Enkele van deze
muzikanten zijn duo Lei en Wiel,
ZDF-Superstars, zangeressen El
en Gon, Kranenkapel, Kopergroep
‘Koperpoets’ en duo Tim en Imke.
De opzet is om op roulatie op zes
locaties 15 minuten muziek te verzorgen. De artiest schuift daarna
door naar de volgende locatie.
De plekken in Sevenum zijn de

hoek bij Den Eigen, het pleintje tussen de woningen aan de
Weverstraat, grasveld Kartelblad,
de hoek bij Pastoor Vullinghsstraat/
Bosschekampstraat, de speeltuin tussen de Tichelerstraat
en Weverstraat en het grasveld
van de Ulftstraat/Schenk van
Nijdeggenstraat. Het bestuur meldt
dat kijkers zich moeten houden aan
de richtlijnen van het RIVM.

Kiwanis Horst aan de Maas
doneert aan de Voedselbank
Stichting Kiwanis Horst aan de Maas steunt de Voedselbank met
een donatie van 1.000 euro. Omdat de Voedselbank nu vaker nodig
is tijdens de coronacrisis vond de stichting het een mooi initiatief
om een geldbedrag te doneren.

Voor ons technische team komen we graag in contact met een kundige:

ALLROUND MONTEUR (E)
MACHINETECHNIEK

(LOCATIE GRUBBENVORST)

Doel van de functie:
In samenwerking met je collega’s van de onderhoudsafdeling ben je verantwoordelijk voor de reparaties en het onderhoud van onze productiemachines, zoals
verpakkingslijnen, meng-installaties en transportsystemen. Hierbij verricht je zowel
preventief als periodiek onderhoud. De focus binnen deze uitdagende functie ligt
grotendeels op elektrotechniek; daarnaast ben je op mechanisch aspect inzetbaar.
Je ziet het als uitdaging om als team te sparren over het optimaliseren en verbeteren
van zowel de techniek als het proces.

Kiwanis Horst aan de Maas steunt
de Voedselbank al jaren door verschillende acties op touw te zetten.
Omdat deze nu vanwege corona
lastig te organiseren zijn, doneert

de stichting een bedrag uit haar
kasreserve. In de regio LimburgNoord zijn 180 gezinnen met
jonge kinderen afhankelijk van de
Voedselbank.

Kerkdorpen te zien in
Hof te Berkel
In zorglocatie Hof te Berkel in Horst hangen tijdelijk tentoonstellingspanelen waarop alle kerkdorpen van Horst aan de Maas te
zien zijn. De panelen zijn beschikbaar gesteld door Openlucht
museum De Locht.

Jij als persoon:
•
ziet wat beter, sneller en slimmer kan;
•
weet processen te automatiseren en techniek te innoveren;
•
kunt goed overweg met elektrotechnische schema’s;
•
staat open voor ontwikkeling op technische vlak.
Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Dan hebben wij als werkgever veel te bieden.
Zo hechten wij waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en stimuleren wij
eigen inbreng en vrijheid om de functie verder vorm te geven. Een goede sfeer en
samenwerking staan bij ons hoog in het vaandel, met als resultaat dat mensen met
plezier presteren!
Hebben wij je interesse gewekt? Je motivatie en C.V. ontvangen wij graag per mail
via aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl.
Indien je vragen hebt over de functie kun je bellen met Hugo Buitelaar:
06 - 147 97 000 of Marc Bussemakers: 077 - 366 93 90.
Meer informatie over onze organisatie vind je op:
www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com

bvb-substrates.com
kekkila-bvb.com

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en
producenten van substraten. Met eigen merken en als private
label producent zijn wij expert als het gaat om het produceren
en leveren van substraten voor alles wat groeit en bloeit, zowel
voor consumenten als voor professionele kwekers en telers. Wij
hebben al meer dan 100 jaar ervaring en leveren onze producten
aan meer dan 80 landen. We werken met meer dan 500 mensen in
Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, Estland en Spanje aan het
optimaal beleveren van onze klanten.

Hof te Berkel werkt sinds kort
nauw samen met het Melderslose
museum. Het museum heeft
onlangs grote tentoonstellingspanelen, afkomstig van een tentoonstelling die te zien was in het museum,
beschikbaar gesteld om de gangen
van de zorgappartementen van Hof
te Berkel te verlevendigen. “Een
geweldige aanwinst voor bewoners

die hierdoor weer mooie herinneringen aan ‘hun’ dorp kunnen ophalen.
Het is mooi om op deze manier met
De Locht samen te werken”, vindt
Helma Michels van Hof te Berkel.
“Het is echt een win-winsituatie: zij
hebben een goede tijdelijke bestemming voor deze panelen en de
bewoners van Hof te Berkel hebben
prachtige foto’s om naar te kijken.”

2805 \ service
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

Samensprong schenkt meubilair
aan school Oekraïne
OBS de Samensprong in Grubbenvorst krijgt nieuw meubilair. De oude
tafeltjes en stoelen worden geschonken aan een basisschool in Lityn in
Oekraïne.
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Perdsvottenbuurt America
opgeknapt
Bewoners van de ‘Perdsvottenbuurt’ in America namen twee jaar
geleden het initiatief om het groen en de speeltuin in de buurt op te
knappen. Onlangs werden de werkzaamheden afgerond. De buurt
hoopt op Burendag, 26 september, het resultaat feestelijk te
onthullen.

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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

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

Gebiedsteams

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

Tandarts
Spoedgevallendienst

29 t/m 31 mei
Mondzorg Westsingel
Westsingel 102, 5961 DD Horst
077 777 70 55

De school vindt het belangrijk om
aandacht te besteden aan het thema
burgerschap en kinderen te leren
wat deelnemen aan de maatschappij
betekent. Omdat de school momenteel nieuw meubilair krijgt is besloten het oude te schenken aan een
nieuwe basisschool in Lityn, een dorp
dat ongeveer vier keer zo groot als
Grubbenvorst met net zoveel inwoners. Stichting Akkoord!, de stichting
voor openbaar onderwijs waartoe
De Samensprong behoort, heeft een
vriendschappelijke verbinding met
de steden Wolsztyn (Polen) en Lityn

(Oekraïne).
Vrijwilligers van de school hebben
vorige week een vrachtwagen volgeladen met spullen. Een Poolse
transporteur neemt binnenkort,
als hij zijn lading gelost heeft in
Groot-Brittannië, de meubels mee.
Vanwege de geldende coronamaatregelen mogen de meubels nog niet
de grens over en worden ze tijdelijk
opgeslagen. De Samensprong hoopt
over een tijdje verder contact te kunnen leggen met de school in Oekraïne
om te zien hoe de school daar is
geworden.

Houthuizer Molen gaat
weer open
De Houthuizer Molen in Lottum gaat weer open op woensdag 3 juni.
Vanwege de coronacrisis zijn monumenten en molens gesloten in
Nederland. De molen handhaaft de anderhalvemeterregel.

Tandunique Sevenum
Peperstraat 43, Sevenum
077 467 20 97

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

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

Alarmnummer

PERKPLANTEN

Brand, ongeval of misdrijf
112

DE GROOTSTE KEUZE

Geen spoed, wel politie?

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

0900 88 44

Religie

06 55 40 80 23

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

Problemen met
uw kunstgebit?
r
Al mee ar
a
j
5
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

Verloskundige zorg

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

toestellen zijn mogelijk gemaakt
door een bijdrage van een vijftal
fondsen. Er is een extra picknickset
geplaatst bij de jeu-de-boulesbaan,
die de werkgroep heeft gekregen
van het Beukenhof. De ondergrond
bij de zitplaatsen en picknicksets
is verhard. De speeltoestellen zijn
voorzien van een nieuw likje verf en
hebben een nieuw plekje gekregen
in de speeltuin. Groen is aangeplant
in opdracht van de gemeente door
een hovenier. Als de aanplant goed
is aangeslagen, wordt vanaf 2021
met vrijwilligers uit de buurt het
onderhoud van het groen verzorgd.
Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus
is besloten de o
 fficiële onthulling
onder voorbehoud uit te stellen tot
26 september.

reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

1 t/m 4 juni

Priesternoodnummer

De initiatiefnemers presenteerden
twee jaar geleden hun plannen aan
de dorpsraad en gemeente Horst
aan de Maas, die het project hebben
ondersteund. In 2019 werden de
plannen tijdens burendag gepresenteerd aan de buurtbewoners.
Daarop meldde een aantal zich aan
als vrijwilliger. Op deze dag werd
ook een nieuw houten bord bij de
ingang van de speeltuin onthuld.
Dit is gemaakt door leerlingen van
het ROC Nijmegen, waar een van
de bestuursleden les geeft. Daarna
is de speeltuin heringericht. Door
het rooien van struikgewas is er
ruimte vrijgekomen die is ingevuld met een extra picknickset en
beweegtoestellen voor ouderen,
waaronder een heuptwister en
evenwichtsstraat. Deze beweeg-

De rondleiders en molenaars wijzen de
bezoekers op de anderhalvemeterregel. Er zullen voorlopig geen excursies
worden gehouden vanwege corona.
Ook worden grote groepen niet toegelaten. Bij mooi weer is er wel plek
op het terras achter de molen. De
openingstijden van het molenseizoen

zijn gewijzigd. Tot begin oktober is de
Houthuizer Molen geopend op woensdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00
uur. Op zaterdag zijn ook de molenaars
aanwezig. In de molen kunnen bezoekers kijken naar de tentoonstelling
over de geschiedenis van de molen,
de herbouw en molens in het Maasdal.

VELE SOORTEN
HANGPLANTEN € 0,95
Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Vrijdags gesloten!

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst
Tel. 077-3982922 / 06-54306964

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL
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