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Horst aan de Maas

Funpop Online
Funpop, het muziekfestival voor mensen met een beperking, vond zaterdag 6 juni eenmalig online plaats. Vanwege de coronamaatregelen kon het tweedaagse festival in Horst dit
jaar niet doorgaan. Samen met mediapartner NEP werd daarom een online editie van het festival georganiseerd. Vanuit het Mediapark in Hilversum traden diverse artiesten op.
Door middel van een live-stream kon de Funpoppers het twee uur durende festival thuis bekijken. / Beeld: Happy Miel

Besparen afvalkosten: ophaalfrequentie halveren
Hoe kan de gemeente kosten besparen op het verwerken van afval? Over deze vraag boog de gemeenteraad van Horst aan de Maas zich dinsdag 9 juni tijdens een themabijeenkomst. Een voorstel is om bijvoorbeeld de ophaalfrequentie van keuken- en restafval te halveren.
In een raadsinformatiebrief informeerde het College van B&W de
raad al eerder over het afvalbeleid. Het college verwacht in 2020
een tekort van 250.000 euro op de
afvalbegroting. In een themabijeenkomst op dinsdag 9 juni mochten de
raadsleden reageren op stellingen
als ‘des te groter het huishouden,
des te hoger de afvalstoffenheffing’
en ‘om zwerfafvalprikkers te belonen kunnen zij een korting krijgen
op de afvalstoffenheffing’. De eerste
stelling zorgde voor wat verdeeldheid onder de raadsleden. Zo vond

John Jenniskens van het CDA dat vier
personen niet bij voorbaat meer
afval produceren dan drie personen.
Hij stelde voor om uit te gaan van de
hoeveelheid aangeboden afval per
adres en daar vervolgens de heffing
op aan te passen. Zijn collega-CDA’er
Alex Janssen dacht dat dit echter
moeilijk te meten is en zag wel wat
in de stelling. “Ik vind het billijk als
een groot huishouden meer moet
betalen.” Sonja van Giersbergen (SP)
merkte daarbij nog op dat veel afval
niet te voorkomen is. “Als ik naar de
supermarkt ga om een paprika te

kopen, dan is die in plastic verpakt.
Het zou goed zijn wanneer producenten daar meer bewust van worden.
Ik weet dat dit niet aan de gemeente
is, maar we zouden wel een signaal
aan de regering kunnen geven.”

Afvalstraat
Op de vraag welke afvalstroom
gehalveerd zou kunnen worden, was
de stand over keuken- en restafval
gelijk verdeeld. Al brengt dit ook uitdagingen met zich mee voor mensen die kleiner behuisd zijn, merkte
Frenk Peeters (CDA) op. “Mensen die

niet zoveel ruimte hebben om hun
afval langer te bewaren zouden de
mogelijkheid moeten krijgen om dit
separaat weg te kunnen brengen,
bijvoorbeeld naar de gemeentewerf.”
VVD’er Yvonne Douven zag ook wel
iets in een afvalstraat. “Dat lijkt me
een goed idee. Afvalzakken die langer blijven staan, trekken ongedierte
aan.” Het keukenafval van een deel
van de inwoners in het buitengebied
wordt al minder frequent opgehaald,
namelijk één keer per week in plaats
van twee. “De communicatie hierover mag echter wel beter”, vond
Douven. “Er zijn nog veel vragen
over.” “In de hete zomer is het geen
overbodige luxe als het keukenafval
twee keer per week wordt opge-

haald”, merkte Van Giersbergen op.
Wethouder Roy Bouten zag echter
meer haken en ogen aan een afvalstraat. “De afstand tot de dorpen is al
een uitdaging. Ik kan me niet voorstellen dat iemand in de zomer met
een zak keukenafval een half uur
gaat rijden om dit kwijt te kunnen,
dat lijkt me een illusie. Eén plek voor
zestien dorpen lijkt me dan ook geen
goed idee. Ook vraag ik me af wanneer zo’n afvalstraat geopend zou
moeten zijn.” Hij gaf aan wel verder
over het idee na te willen denken.

Tekst: Marieke Vullings
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Pand verkocht

Acht huurwoningen in A-markt Hegelsom
Het pand van de oude supermarkt
A-markt in Hegelsom is verkocht.
De bedoeling is dat het gebouw een
nieuw leven krijgt in de vorm van
acht sociale huurwoningen.
De omwonenden zijn geïnformeerd
door de investeerder en het principeverzoek ligt inmiddels bij
gemeente Horst aan de Maas ter
goedkeuring.
Het was een lang gekoesterde droom
van Maarten Lenssen, oud-Hegelsommer: een oud pand ombouwen tot een
leefbare woning in zijn oude dorp.
“Ik heb in het verleden al interesse
gehad om een verlaten perceel aan de
Kogelstraat op te knappen en ook heb
ik plannen gehad om de Homberg in
hartje Hegelsom te renoveren. Toen ik
hoorde dat de A-markt in de verkoop
stond, begon het weer te kriebelen.”

Doorn in het oog
Lenssen woont momenteel in
Amsterdam, maar komt nog regelmatig in Hegelsom. “Hier wonen veel
vrienden van mij, dus ik breng geregeld een bezoekje. Het pand van de
A-markt is voor veel Hegelsommers
een doorn in het oog. Het is verouderd
en past qua uiterlijk niet bij de rest
van het straatbeeld.” Samen met zijn
compagnon koopt Lenssen panden op
en renoveert deze volledig. “Dat gaat
ook gebeuren bij de A-markt. We gaan
ervan uit dat de gemeente ook mee in
zee gaat. We hebben van wethouder
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Bezoek- en correspondentieadres

Rudy Tegels vernomen dat hij al heel
enthousiast is.”

Eisen
De plannen zijn om de A-markt volledig te slopen. Het aangrenzende huis
dat op de hoek Pastoor DebijestraatKogelstraat staat, wordt behouden.
“Het is een historisch pand dat hoort
bij uitstraling van het centrum van
Hegelsom”, zegt Lenssen. “In de
nieuwbouw komen op de begane
grond vier sociale huurwoningen
voor ouderen. Deze appartementen zijn levensloopbestendig. Op de

eerste verdieping komen de andere
vier sociale huurwoningen en die
worden beschikbaar voor jongeren.”
Lenssen vindt het belangrijk dat de
huurwoningen worden toegewezen
aan inwoners van Hegelsom of aan
geïnteresseerden die een band hebben met het dorp. “We hebben de
combinatie ouderen-jongeren niet
zomaar gekozen. Het zou mooi zijn als
zij elkaar kunnen helpen met allerlei
dingen.” Als er een akkoord is vanuit gemeente Horst aan de Maas wil
Lenssen een inschrijving openen.
“Geïnteresseerden kunnen zich dan

aanmelden. Daarna zullen we kijken wie voor ons de voorkeur heeft.”
Het worden acht appartementen van
50 vierkante meter. Bij ieder appartement hoort een buitengedeelte van
4 vierkante meter. Aan de achtergevel
grenzen twee grote tuinen. “Deze zijn
bedoeld als gemeenschappelijk
gebruik”, aldus Lenssen. “Tussen de
nieuwbouw en het bestaande pand
willen we een soort dakterras bouwen
met een afdak zodat er ook naar privacy wordt gekeken.”
In het verleden had een andere investeerder al plannen om de A-markt om

te bouwen tot een appartementencomplex. Toen was het de bedoeling
om er tien sociale huurwoningen in te
verwezenlijken. Het historische pand
zou dan ook tegen de vlakte gaan.
Het plan strandde een paar maanden
geleden omdat de eigenaar van de
A-markt volgens de investeerder een
te hoog bedrag vroeg voor het pand.
Lenssen heeft met zijn compagnon
inmiddels het gebouw in zijn bezit.

Tekst en beeld: Niels van Rens

Energiecentrale bij STip en Kerkebos
Bij het sportcomplex Kerkebos in Swolgen komt een energiecentrale. Met de energie die daarmee wordt opgewekt, kunnen de nieuwe basisschool
STip en de naastgelegen MFA Kerkebos energieneutraal worden. De kosten voor de energiecentrale zijn 920.150 euro.
De gemeenteraad van Horst aan
de Maas stelde in december 2017
2.850.000 euro beschikbaar voor
de bouw van één basisschool voor
Tienray en Swolgen. Basisscholen
De Klimboom in Swolgen en de
Mariaschool in Tienray zijn momenteel gevestigd in verouderde
gebouwen die niet meer aan de kwaliteitseisen voldoen. Daarom werd

besloten om de scholen samen te
voegen en ze als één kindcentrum
te vestigen in een nieuw gebouw,
onder de noemer STip, dat bij sportpark Kerkebos in Swolgen moet
komen. In 2019 werd er nog eens
600.000 euro extra krediet verstrekt om de school zo energieneutraal mogelijk te bouwen, zodat
het voldoet aan de normen van

een BENG (Bijna Energie Neutraal
Gebouw). De gemeente heeft samen
met Dynamiek Scholengroep en
het bestuur van MFA Kerkebos een
haalbaarheidsonderzoek gedaan.
Dit onderzoek heeft uitgewezen
dat het realiseren van een energiecentrale met warmtekoude opslag
voor zowel de nieuwe school als de
MFA economisch gezien haalbaar is.

Voordeel voor MFA Kerkebos is dat
daarmee het binnenklimaat in de
zomermaanden wordt verbeterd.
Voor de bouw van de energiecentrale
wil het College van B&W een krediet
van 920.150 euro beschikbaar stellen. Voorwaarde is wel dat 45 procent
hiervan verkregen wordt uit subsidies
en bijdragen van derden.

Horst aan de Maas zet in op integratie
arbeidsmigranten
Gemeente Horst aan de Maas gaat de komende jaren meer inzetten op de integratie van arbeidsmigranten die langer willen blijven, de zogenaamde
long stay. Dit wordt regionaal opgepakt en richt zich op onder meer taalonderwijs en informatievoorziening.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

In Horst aan de Maas staan 1.698
‘nieuwe buren’ ingeschreven in de
Basisregistratie Personen. Dit zijn
arbeidsmigranten die de intentie
hebben langer te blijven. Op initiatief van de gemeenten Horst aan de
Maas en Venlo komt er een regionaal
sociaal beleid voor arbeidsmigranten
die hier voor lange tijd willen blijven.
Dit beleid is gericht op taalonderwijs
en integratie in de gemeenschap en
informatievoorziening. “Als gemeente
Horst aan de Maas willen volop inzetten op integreren”, zegt wethouder
Roy Bouten desgevraagd. “Draagvlak
in de buurt is daarbij is heel belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het omge-

vingsgesprek. We vinden dat een
exploitant dit niet alleen van tevoren moet voeren, maar ook daarna.
Eigenlijk totdat het initiatief er niet
meer is. Dat geeft aan hoe serieus hij
de buurt neemt. Daarnaast is het leren
van de Nederlandse taal ook van groot
belang. We moeten niet alle informatiefolders willen vertalen. Wat dat
betreft verwennen we ze misschien
soms te veel op bepaalde punten,
terwijl we ze eigenlijk op het gebied
van arbeidsomstandigheden zouden
moeten verwennen.” In het regionaal
overleg is ook gesproken over de huisvesting van seizoensmedewerkers die
kort verblijven. Gemeente Horst aan

de Maas heeft besloten nog maximaal
twee grootschalige initiatieven met
niet meer dan vierhonderd bedden
toe te staan, naast het initiatief aan de
Horsterweg in Grubbenvorst, waarvoor
de gemeenteraad dinsdag 2 juni het
bestemmingsplan heeft vastgesteld.

Bijeenkomst
Het Aanjaagteam Bescherming
Arbeidsmigranten bracht donderdag
4 juni onder leiding van Emile Roemer
een bezoek aan Venray. In de raadzaal
van het gemeentehuis sprak Roemer
met burgemeester Luc Winants en een
aantal Noord-Limburgse werkgevers
en huisvesters die betrokken zijn bij

arbeidsmigranten. Ook Horst aan de
Maas, in de persoon van wethouder
Bouten, was daarbij betrokken. De bijeenkomst richtte zich onder andere op
de problemen die de huidige coronamaatregelen met zich meebrengen.
Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen
voor huisvesting, gezamenlijk vervoer
en de werkplek? Bouten: “Er leven
veel vragen onder met name de
arbeidsmigranten. Maar ook de ondernemers komen naar ons toe. Zij hebben ook een voorbeeldfunctie als het
gaat om het naleven van de regels.
Waar nodig handhaven we.”
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Fase 2 Korenhuys

Zorgen om verkeersveiligheid
Omwonenden van het plangebied Korenhuys in Sevenum maken zich zorgen om de verkeersveiligheid als de
tweede fase van het plan wordt ontwikkeld. Volgens gemeente Horst aan de Maas hebben de omliggende
straten echter voldoende capaciteit om een toename aan verkeer op te kunnen vangen.
In 2014 werd de eerste fase van het
woongebied gestart en inmiddels bijna
afgerond. Op basis van het gemeentelijk woonbeleid, vastgesteld in het
Masterplan Wonen Horst aan de Maas,
bestaat er in Sevenum in de periode
2015-2025 behoefte aan 160 nieuwe
woningen. De tweede fase van het
woongebied Korenhuys in Sevenum
gaat 24 woningen tellen, waarvan
7 vrije sector kavels. Daarnaast komt
er een zorggebouw met nog eens
24 woningen.
Enkele omwonenden hebben bezwaren
ingediend tegen het plan. Zo vraagt één
buurtbewoner zich af waarom de ontsluiting van het nieuwe woongebied op
de Staarterstraat is. De in de buurt gelegen kruising met de Steeg en Den Eigen
is namelijk al een druk punt. De bewoner stelt voor om een extra ontsluiting

op de Beatrixstraat aan te leggen.
De gemeente gaat uit van een verkeerstoename van 192 voertuigen per
etmaal. Volgens haar hebben de omliggende wegen, Staarterstraat, Steeg,
Beatrixstraat en Peperstraat, voldoende
capaciteit om die op te vangen en zijn
er geen gevolgen op de verkeersveiligheid. Datzelfde geldt voor het kruispunt
Staarterstraat-Steeg.
Een andere inwoner maakt zich zorgen over de parkeermogelijkheden
bij het zorggebouw. Dit zou volgens
hem op eigen terrein moeten plaatsvinden. Ook vraagt hij zich af waarom
er geen afzonderlijke parkeerplek is
voor taxibusjes en toeleveranciers
van het zorggebouw. In de omgeving
wonen namelijk veel jonge kinderen. De gemeente geeft aan dat de
benodigde parkeerplaatsen voor het
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Beelden Lourdesgrot
Griendtsveen gestolen
Uit de Lourdesgrot in de kloostertuin in Griendtsveen zijn de
beelden van Maria en Bernadette verdwenen. De diefstal werd
onlangs ontdekt.

zorggebouw deels op het terrein van
de zorggebouw worden gerealiseerd
en deels worden opgevangen in de
algemene parkeerruimte binnen het
gebied. De parkeerplaatsen op eigen
terrein zijn direct aan de openbare weg
gelegen en kunnen dus door iedereen
worden gebruikt. De gehele parkeerbehoefte in het woongebied wordt
opgevangen door parkeren op eigen
terrein, het parkeren in parkeervakken en straatparkeren. Straatparkeren
is volgens de gemeente in dergelijke
gebieden gebruikelijk en leidt niet per
definitie tot onveilige situaties. Ook zijn
in het bestemmingsplan parkeerregels opgenomen, waarmee volgens
de gemeente wordt gewaarborgd dat
voldoende parkeergelegenheid wordt
gerealiseerd.

Vergunning Stationskwartier
in Hegelsom aangevraagd
Het plan om het voormalige pand van de Rabobank aan de Spoorweg in Hegelsom om te bouwen tot een
appartementencomplex, is ingediend bij gemeente Horst aan de Maas. De bedoeling is dat het
Stationskwartier eind dit jaar haar eerste bewoners mag verwelkomen.

Het Griendtsveense klooster staat
sinds twee jaar leeg. Een werkgroep, bestaande uit leden van
de dorpsraad en de parochieraad,
onderzoekt de mogelijkheden
om woningen in het gebouw te
maken. Omdat het klooster momenteel niet bewoond wordt, gaat de
werkgroep van tijd tot tijd kijken of alles in orde. Onlangs werd
ontdekt dat uit de Lourdesgrot in
de kloostertuin de beelden van
Maria en Bernadette zijn verdwenen. “We weten niet precies hoe
lang de beelden al weg zijn”, zegt
werkgroeplid Ton Bukkems desgevraagd. Een berichtje in het plaatselijke mededelingenblad heeft

nog geen resultaat gehad. “Ik ben
er van het weekend nog gaan kijken, maar de beelden zijn nog niet
teruggeplaatst.” De Lourdesgrot
is op 22 mei 1938 aangeboden
aan Zuster Majella die toen 25 jaar
kloosterling was. Bij de grot zat een
Bernadette geknield en boven in de
nis stond een Mariabeeld. Bukkems
laat weten geen idee te hebben wat
iemand met de beelden zou kunnen
doen. Hij geeft aan dat er nog geen
melding van de diefstal bij de politie
is gedaan. “We weten ook nog niet
wat er in de toekomst met de grot
gaat gebeuren. Dat zal eraan liggen
hoe de plannen voor het klooster
zich gaan ontwikkelen.”

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

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

Salon
Winkel
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten
Na een korte radiostilte laat
Gerold Vereijken, woordvoerder van
initiatiefgroep Futurum Hegelsom,
weten dat de kogel door de kerk is.
“Eindelijk hebben we het plan ingediend. Een grote stap voor de realisatie van het appartementencomplex.”
In het Stationskwartier komen vijftig
huurappartementen. De initiatiefgroep
is ook van plan om een kleine horecazaak in het complex te verwezenlijken.
Inmiddels zijn er zo’n vijfhonderd geïnteresseerden in een plekje in het pand
aan de overzijde van station HorstSevenum. “Nog steeds krijgen we aanmeldingen”, zegt Vereijken. “Er is dus
een enorme vraag aan woningen in
Horst aan de Maas, dat is duidelijk.”

Verdeling
De bedoeling is dat er alleen jongeren
uit Horst aan de Maas in het gebouw
komen te wonen. “Van de vijfhonderd

geïnteresseerden, zijn er zo’n vierhonderd uit deze gemeente. Met de
gedachte om alleen eigen inwoners
toe te laten, vallen de overige honderd
eigenlijk automatisch af.” Hoe de vijftig appartementen worden verdeeld,
is nog niet bekend. “Nu de vergunningsaanvraag is ingediend hebben
we een stap gezet en is een periode
aan voorbereidingen afgerond. Als de
gemeente goedkeuring geeft, dan
kijken we verder hoe we de verdeling
gaan inrichten.”

Commotie
Vereijken hoopt eind dit jaar klaar
te zijn met het verbouwen van het
Stationskwartier. “Het voordeel is dat
het pand er al staat. We zullen nu alles
moeten ombouwen van kantoor- naar
een woonfunctie. Als alles meezit zijn
we dit jaar al klaar. Dat ligt voornamelijk aan de goedkeuring vanuit de

gemeente.” In het verleden is er wat
commotie geweest vanuit de politiek
toen het idee van het Stationskwartier
werd voorgesteld. Het zou niet in de
woonvisie van Horst aan de Maas
passen waarin staat vermeld voornamelijk woningen te realiseren binnen
de bouwde kom. Meerdere politieke
partijen uitten tijdens een raadsvergadering hun twijfels. “Na deze
raadsvergadering hebben wij alle
raadsleden uitgenodigd om eens een
bezoek te brengen aan het pand”, zegt
Vereijken. “We hebben onze ideeën
uitgelegd en uiteindelijk ging iedereen met een positief gevoel naar huis.
Vanuit de gemeente verwachten we
dus ook snel medewerking. We hopen
eind 2020 een aantal nieuwe
Hegelsommers te verwelkomen.”

Tekst: Niels van Rens

Last van
hooikoorts?

Salon
Edelstenen
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies
el
Sieraden
Mengs
Schüssler
celzouten
voor pollen

Open: dinsdag
t/m vrijdag 10.00 - 18.00
300 gram
zaterdag 10.00 - 16.00
Het mengsel voor pollen
geeft verlichting en
ondersteuning.

van € 23,10 voor

€ 17,30

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
16.0
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Te hoog energieverbruik
woningen
De huizen in Noord- en Midden-Limburg verbruiken te veel energie en ook de CO2-uitstoot ligt hoger dan bij
een gemiddelde woning in Nederland. Daarom is bij het conceptplan RES (Regionale Energie Strategie)
gekozen voor energiebesparing, isolatie en zo veel mogelijk zonnepanelen op daken.

Vacatures
Parkmanager M/V

Ben jij de persoon die houdt van natuur, rust
en ruimte en wil je graag in deze omgeving
onze gasten een onvergetelijk verblijf laten
ervaren, kijk dan snel op www.hilkensbergpark.nl
voor meer informatie & inspiratie.

Schoonmaker M/V

Ben jij de persoon die graag voor onze gasten
de vakantiehuisjes en kamers in ons landhuis
schoon en fris maakt kijk dan snel op
www.hilkensbergpark.nl voor meer informatie
& inspiratie.

Ontbijt/lunch medewerker M/V

Ben jij de persoon die graag onze gasten
verwend met een heerlijk ontbijt en lunch,
kijk dan snel op www.hilkensbergpark.nl
voor meer informatie & inspiratie.

Het Hilkensbergpark

Hilkensbergweg 5, 5872 CH Broekhuizen

KERSENTUIN JENNISKENS
Crommentuynstraat 50, Meterik

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

HET IS WEER
KERSENTIJD!
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HEERLIJKE ZOETE KERSEN TE KO
!
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TO
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IN ONZE KERS

Nederland is opgedeeld in dertig regio’s die ieder een eigen RES
opstellen met plannen voor energiebesparing en grootschalige opwekking. Venray heeft samen met dertien
gemeenten in Noord- en MiddenLimburg het conceptplan opgesteld
dat op 3 juni werd gepubliceerd.
Het doel is in 2030 een kwart minder
CO2-uitstoten dan in 2015. Speerpunt
is dat in 2030 op 70 procent van de
geschikte daken in deze regio gemiddeld tien zonnepanelen liggen.
De veertien gemeenten tellen samen
230.659 woningen. “Het isoleren van
de gebouwen in onze regio is misschien wel de grootste opgave die we
hebben. Alleen al het isoleren van de
ruim 230.000 woningen is een hele
operatie. Dit vraagt inzet van iedereen”, zegt stuurgroepvoorzitter Thijs
Kuipers, die ook wethouder is van
Horst aan de Maas.

Om de klus te klaren, hebben de
veertien gemeenten afspraken
gemaakt. Overheden gaan hun
eigen gebouwen duurzamer maken.
Voor inwoners en bedrijven worden
energiecoaches ingezet en er komt
financiële steun door middel van
leningen en subsidies. De gemeenten onderzoeken of een regionaal
energieloket kan worden opgezet
om inwoners en bedrijven beter te
kunnen helpen. Ook gaan gemeenten verplichte besparingsmaatregelen voor bedrijven beter controleren
zodat iedereen zijn aandeel levert.
“De energietransitie is meer dan
een technische oplossing voor ons
klimaatvraagstuk. Iedere inwoner
en organisatie moet op zijn eigen
manier mee kunnen doen. Zo wordt
een duurzamere manier van leven
echt onderdeel van de samenleving”,
aldus Thijs Kuipers.

Afspraken

Knelpunt

Dat de huizen in deze regio minder energiezuinig zijn, heeft drie
oorzaken. Meer dan de helft van
de woningen is vrijstaand of tweeonder-een-kap. Daarnaast zijn de
woningen groter (22 procent meer
vloeroppervlak) en zijn ze ouder dan
een gemiddeld huis in Nederland.
In de regio heeft 81,1 procent van
de woningen een bouwjaar van voor
1985. Deze huizen zijn vaak niet goed
geïsoleerd waardoor er veel energiebesparing te winnen valt.

Grootschalige energieopwekking is
een belangrijk onderdeel uit de RES.
Volgens het Klimaatakkoord moet
Noord- en Midden-Limburg een bijdrage leveren van 1.200 gigawattuur
voor 2030. Hiervan is 130 gigawattuur al gerealiseerd en geplande
projecten, waarvoor SDE-subsidie is
aangevraagd, zijn samen goed voor
540 gigawattuur. Energielandgoed
Wells Meer in gemeente Bergen,
waarvoor dit jaar de vergunningaanvraag start, levert een opbrengst van

240 gigawattuur. Het beter benutten
van grote daken kan nog 90 gigawattuur opleveren. Dan blijft er nog
200 gigawattuur over voor grootschalige energieopwekking door wind of
zon.
Hiervoor wordt een keuze gemaakt
tussen drie opties. Nog een groot
energiepark met windturbines en
zonnepanelen zoals Wells Meer
(250 hectare). Of twee parken van
minimaal 100 hectare of drie middelgrote projecten van 50 tot 100
hectare. Deze parken kunnen worden aangevuld met kleinere zon- en
windprojecten van 5 tot 10 hectare.
Een knelpunt vormt het capaciteitsgebrek bij elektriciteitstations.
Netbeheerder Enexis, dat ook zitting heeft in de stuurgroep, heeft al
besloten voorlopig geen zonneparken
van meer dan 2 hectare aan te sluiten
op het station in Venray. Dit elektriciteitstation wordt extra belast omdat
ook Energielandgoed Wells Meer
hierop wordt aangesloten, evenals
enkele grootschalige projecten uit
Oost-Brabant. Enexis en Tennet, dat
het hoogspanningsnetwerk beheert,
zijn dringend op zoek naar capaciteitsuitbreiding.
Voor 1 oktober 2020 moet het conceptplan RES worden vastgesteld
door alle colleges van de veertien
gemeenten en Gedeputeerde Staten.
De uitwerking volgt in de definitieve
versie waarvoor de regio tot 1 juli
2021 de tijd heeft.

www.bekro.nl

Tuinberegenings
pompen
en alle toebehoren zoals:
slangen n snelkoppelingen n
n sproeiers n kleppen n buizen n
n

Bestellingen mogelijk
op tel. nr. 398 43 08 of 06 20 59 89 78

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
rbloeiers
Nu vele zome nten
en kuippla

Vele soorten
buxusvervan
ge
vanaf € 0,79 rs

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

Vijf van de elf kleinkinderen van Nelly en Huub Roelofs uit Horst slaagden onlangs voor hun eindexamen.
Loek van Rensch en Anne Raassens kregen hun diploma van het Citaverde. Joep Nefkens en Daan
Raassens slaagden aan het Dendron Colege en bonuskleinzoon Tom van den Bekerom kreeg zijn diploma
van de middelbare school in Duitsland.
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Renovatie nog dit jaar

Zonnepanelen op dak Mèrthal

Acu-Balance

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

Het dak van de Mèrthal in Horst wordt dit jaar nog gerenoveerd. Ook komen op het dak zonnepanelen.
In totaal bedraagt de investering 435.600 euro.

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Kwaliteit heeft een naam

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

Deze opknapbeurt, het dak en de
zonnepanelen, komt uit de kas van
gemeente Horst aan de Maas. Het
is niet de bedoeling dat gemeente
deze som volledig bekostigd.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat
Stichting de Mèrthal het bedrag
terugbetaald in de vorm van de
energie die de zonnepanelen
opleveren.

Energieneutraal
De renovatie zou eigenlijk niet dit
jaar plaatsvinden, maar is vanwege
de coronacrisis naar voren gehaald.
Omdat nu alle activiteiten stilliggen,
is het een ideaal moment om het dak
op te knappen. Daarnaast wordt er tot
maart 2021 gewerkt aan ’t Gasthoês.
Dat zorgt ook voor minder verkeer
rondom de Mèrthal. De bedoeling

is dat de evenementenhal uiteindelijk volledig energieneutraal wordt.
Er wordt in de toekomst onder meer
gekeken naar ledverlichting en de
hal gasloos verwarmen met waterpompen. Om dit te bekostigen zal de
stichting onder andere via de duurzaamheidssubsidie een bijdrage vragen van de gemeente.

Mestfabriek moet afvalwater
analyseren
Mestfabriek RMS aan de Horsterweg in Grubbenvorst moet het eerste jaar dat de fabriek draait minstens twee keer het eigen afvalwater analyseren. Dat heeft de rechtbank in Roermond onlangs bepaald.
Waterschap Limburg verleende RMS,
die jaarlijks 450.000 ton mest wil
gaan verwerken, in 2017 vergunning
voor het lozen van afvalwater op de
Gekkegraaf. Vereniging Behoud de
Parel maakte bezwaar tegen deze
vergunningverlening. Volgens de
vereniging zijn de risico’s van de
vervuiling van afvalwater afkom-

stig van mestverwerkingsinstallaties nog onvoldoende bekend, zoals
de effecten van veemedicatie en
bestrijdingsmiddelen in het water.
Daarbij heeft de Gekkegraaf een
ecologisch waarde. Behoud de Parel
vindt dat er in de vergunning een
analyseverplichting moet worden
opgenomen.

Tijdens de rechtbankzitting hebben
Waterschap, Behoud de Parel en
RMS afgesproken dat er een extra
voorschrift aan de vergunning wordt
toegevoegd. Daarin staat dat het
afvalwater de eerste twaalf maanden na de opening minimaal twee
keer wordt geanalyseerd.

Actie SP tegen huurverhoging
De SP-fractie van Horst aan de Maas start een actie tegen de huurverhoging onder het motto ‘nul is
genoeg.’ Veel huurders hebben de afgelopen weken een brief gekregen over een aangekondigde huurverhoging. Volgens de SP draaien zij hierdoor op voor de gevolgen van de coronacrisis.
“Vorig jaar al had de helft van de
huurders moeite om de huur te
betalen en van velen lopen de
inkomsten terug”, aldus de SP in een
persbericht. Zowel in de Tweede als
Eerste Kamer heeft de SP minister
Ollongren (D66) opgeroepen de huur
niet te laten verhogen.
Wilma Kurvers van de SP: “Het is een
eenvoudige maatregel, met directe
werking voor 3 miljoen huurders,

zonder bureaucratie en met overzienbare gevolgen.” Volgens Kurvers
is zo’n tijdelijke huurstop nodig
omdat een bovengemiddeld groot
deel van de Nederlandse huurders
in een slechtere financiële uitgangspositie zit dan de gemiddelde
Nederlander in deze crisis.
Volgens het NIBUD zaten aan het
begin van deze crisis al een kwart
van alle huurhuishoudens financieel

klem. Onderzoek van de woningcorporaties wijst uit dat door de coronacrisis het inkomen van 360.000 van
hun huurders financieel onzekerder
geworden en nog eens een kwart
van de huurders vreest dat hen dat
ook kan overkomen.
De SP gaat in de grote kernen flyeren en mensen kunnen via de website de petitie ondertekenen.

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

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
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Proost op het leven
Een traan van verdriet
Hij heeft zo gestreden
Dit verdiende hij niet

‘’Bloomen ‘t graas... en altiëd wer enne nijje morge”
Chris hield van het leven. Vaak en veel buiten bezig en ook
zó genietend van lekker eten, goede wijn en samen aan
tafel. Lange tijd samen met Wies en de laatste jaren op zijn
manier alleen of met ons. Ook al was het soms moeilijk of
zat het even tegen, rustig accepterend en altijd positief.
Wij missen Chris aan onze tafel.

Chris Hermans
* Meterik, 8 augustus 1932

† Horst, 2 juni 2020

Na een moedige strijd, vol wilskracht, is Louis waardig
heengegaan. Jouw leven moesten wij loslaten, in ons
leven houden wij jou altijd vast.

* Melderslo, 31 augustus 1958

† Maastricht, 3 juni 2020

Dennis
Remi

Wies Hermans-te Baerts †

Ger en Tanja
Sjoerd, Laura

Correspondentieadres
Familie Keijsers
Denenweg 24
5962 NC Melderslo
De afscheidsdienst heeft door de beperkingen van het Coronavirus
in besloten kring plaatsgevonden.

Stalbergweg 267
5913 BP Venlo
Wij hebben zaterdag 6 juni afscheid genomen van Chris
in crematorium Boschhuizen te Venray.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van

Louis Keijsers
Louis was ruim 33 jaar in dienst bij ons bedrijf.
We verliezen in hem een bekwame en toegewijde collega.

Enige en algemene kennisgeving

Wij wensen zijn naaste familie en vrienden
veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
Alcast B.V. Leunen

Soms is er zoveel wat we voelen,
Maar zo weinig wat we kunnen zeggen.
Tot ons onuitspreekbaar verdriet,
moeten wij voor ons volkomen onverwacht,
afscheid nemen van onze lieve broer, zwager,
oom en uiteraard vriend van velen…

Toon - Tòntje - Lenssen
Hij overleed in de leeftijd van 61 jaar
1 mei 1959 ~ 8 juni 2020

Broers en zussen zijn verschillende
bloemen uit dezelfde tuin
Te vroeg hebben wij
afscheid moeten nemen van:

Pieter Duijf

Sevenum Mart en José

Cambridge N-Z Liesbeth en Huub

en alle kinderen en kleinkinderen
Correspondentieadres:
Overloonseweg 95a
5804 AT Venray

7 juni 2020
Dochter van
Ronnie en Nathalie
van den Bekerom
Zusje van Diede
Janssenweg 71, 5961 RM Horst

Geboren

Mick
4 juni 2020
Zoon en broertje van
Eddy en Petra Versleijen
Tess en Noor
Dr. Lemmenstraat 6
5964 AM Meterik

Geboren

Mare

5 juni 2020
Dochter van
Leon en Sunny Cox
Zusje van Ize en Sofie
Kreuzelweg 18
5961 NM Horst

Geboren

Raf

3 juni 2020
Zoon van
Bas en Moniek
van Leeuwen-van den Munckhof
Trotse zussen Fleur en Eef
Aartserfweg 32a
5971 NR Grubbenvorst



Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze dochter

Venray Nellie en Wim

Meerlo Bert en Annie †, Dinie

Mille

Louis Keijsers

echtgenoot van

Annemie en Miriam

Geboren

Janne
Helden: Lia & Heinz
Horst: Hennie & Jan
Horst: Jeanne
Egchel: Marij † & Huub
Amsterdam: Martinus & Iris

Geboren op
9 juni 2020
Mike en Marlon Jacobs
Rembrandtstraat 23
5961 AL Horst

Horst: Jan & Henny
Er is gelegenheid om
persoonlijk afscheid van Toon
te nemen op vrijdag 12 juni
tussen 18.00 en 20.00 uur
in Toon z’n wei (Baggerweg,
Leunen). We houden rekening
met de huidige maatregelen.
De crematie vindt plaats in
besloten kring op zaterdag
13 juni om 11.45 uur.
U kunt de dienst volgen
via een livestream op
www.twitch.tv/briensveld

Venlo: Har & Gertie
neven & nichten
Welkom lief ventje!

Geboren op 3 juni 2020
Hortensia aanbieding: (div. soorten)
3 voor € 12.00 of 10 voor € 35.00.
Verder mooie vlinderstruiken e.a. vaste
planten. Info www.veld-tuinplanten.nl
of 06 40 32 71 08. Open za. van 9.3016.30 uur (do. en vrij. na tel. afspraak)
Oude Heldenseweg (naast 13a) in
Maabree.
Schilder biedt zich aan voor al
uw schilder-, tex- en behang
werkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 29 33 66 85.

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

Grad en Dora
Baltussen-van den Akker

Jasper
Zoon en broertje van:
Bert Joosten en
Margo Rubie
Julian en Jasmijn
Gastendonkstraat 4
5961 JX Horst
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Dorpsraden betrokken
Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.

Drie onderzoeken naar
Peelbrand

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

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

Er worden drie onderzoeken uitgevoerd naar de brand in Deurnese Peel/Mariapeel. Deze onderzoeken spitsen
zich niet alleen toe op de oorzaak van de brand, waarbij 800 hectare verloren ging, maar ook op de relatie
tussen veiligheid en natuurbeheer. Bij het onderzoek worden ook de dorpsraden, waaronder die van
Griendtsveen, betrokken.

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

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

DOE HET ZELF
OF LAAT HET ONS MAKEN

SCHUTTINGEN m
TUINPOORTEN EN
il.co
37 12 88 • renevanophoven@gma

Meijelseweg 3 • Beringe • 06 22

De onderzoeken worden uitgevoerd
door gemeente Deurne, provincie
Noord-Brabant en Veiligheidsregio
Brabant-Zuidoost. Er komt een technisch onderzoek naar de oorzaak en
verloop van de brand. Daarnaast komt
er een beleidsevaluatie en richt het
derde onderzoek zich op de relatie tussen veiligheid en natuurbeheer.
Enkele weken geleden stuurden

de dorpsraden van Griendtsveen,
Helenaveen, Liessel en Neerkant
een brief aan onder meer gemeente
Deurne en Staatsbosbeheer. Daarin
gaven zij aan zich zorgen te maken
over de brandbestendigheid in het
gebied. Gemeente Deurne geeft nu
aan dat de dorpsraden betrokken worden bij het derde onderzoek en dat de
onderzoeksvragen gebaseerd zijn op

de zorgen en vragen die er zijn bij de
inwoners.
Er wordt in juni gestart met de onderzoeken. De verwachting is dat in
oktober de eerste resultaten worden
opgeleverd.

Archiefbeeld: Joyce van Dijk

Gemeente zoekt oplossing
om werkelozen aan baan
te helpen
Gemeente Horst aan de Maas zit met een probleem. Ze krijgt steeds minder geld van het Rijk om mensen
zonder baan te activeren om terug de arbeidsmarkt op te gaan. Daarnaast heeft de coronacrisis voor een
flink verlies aan banen gezorgd. Tijd om oplossingen te zoeken.
Om al deze problemen en visies uit te
lichten, legde wethouder Roy Bouten
een aantal stellingen voor aan de (burger)raadsleden van gemeente Horst
aan de Maas. In een speciaal ingelaste, digitale themabijeenkomst op
dinsdag 9 juni ging Bouten in discussie met de raadsleden. “Om het geld
zo goed mogelijk te verdelen staan we
voor verschillende dilemma’s”, legde
Bouten uit. “Waar geef je het geld uit
in de komende jaren en waar ga je
snijden? Gaan we onze energie steken in mensen die wel willen werken,
maar niet kunnen of aan mensen die
makkelijk kunnen, maar niet willen?
Dat zijn lastige dilemma’s waar we nu
antwoord op proberen te vinden.”

Dilemma’s
In de vorm van acht dilemma’s ging
de wethouder de discussie aan met
de raadsleden, op zoek naar de beste
manier om zo goed mogelijk het voorradig geld uit te geven. “We krijgen

zo’n 1,1 miljoen euro minder van het
Rijk dan het voorgaand jaar en het
aantal mensen zonder baan stijgt.
Op een gegeven moment kom je op
het punt dat je, in een dure post als
deze, beslissingen moet maken waarin
je gaat investeren.”

Niet eindeloos procederen
De raadsleden waren het met elkaar
eens dat als je kunt werken, je ook
moet gaan werken. Het nadeel daarvan is dat het lastig te achterhalen
is of diegene ook echt niet kan werken en dus fraudeert. “Moeten we
onze tijd en geld inzetten om dan
een juridische procedure te starten
of moeten we ons meer richten om
mensen zonder baan actief aan het
werk te krijgen”, vroeg Bouten zich af.
“Gebruik je boerenverstand”, zei John
Jenniskens (CDA). “Geef geen beloning
als men misbruik maakt, maar ga ook
niet eindeloos procederen. Dat kost
enorm veel geld en tijd.” Richard van

der Weegen was het hiermee eens.
“We hebben dit in het verleden veel
gedaan, laat dat achter ons en kijk
naar een andere manier. We hebben immers minder middelen en daar
moeten we het mee doen. Durf keuzes
te maken. We moeten er nu voor zorgen om zoveel mogelijk werkelozen
terug te krijgen in de arbeidsmarkt.”

IS GENOEG
STOP DE HUURVERHOGING

Verbeteren

de huren. Bizar, want huurders betalen nog steeds voor

Bouten was het eens met de raadsleden. “We gaan kijken naar nieuwe
manieren om mensen terug de arbeidsmarkt op te krijgen. Vernieuwd en
anders denken. Niet doen omdat we
het doen, maar nadenken waar het
beter kan. We gaan met jullie suggesties aan de slag om zo ons participatiebeleid te verbeteren.” In augustus
hoopt Bouten meer aan de raad te vertellen om deze punten uiteindelijk toe
te passen in december.
Tekst: Niels van Rens

De minister en veel huurbazen verhogen per 1 juli weer
de vorige crisis. Vorig jaar had al de helft van de huurders
moeite om de huur te betalen en van velen lopen de
inkomsten terug.
Samen met zoveel mogelijk huurders en sympathisanten
kunnen we de druk op huurbazen en de minister opvoeren
om de huurverhoging van tafel te vegen.
Steun jij deze oproep? Ga naar
www.sp.nl/stopdehuurverhoging

Meer informatie nodig? Neem contact met ons op via horstaandemaas@sp.nl
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Dankbetuiging

In Liefde gekomen
In Liefde gegaan

Tren
- 7 juni 2020 Lief zoontje en broertje van
Roel & Emmy en Ties Drabbels-van Enckevort
Staarterstraat 14, 5975 BX Sevenum

Diep bedroefd zijn wij om het plotselinge
overlijden van onze collega

Bart Leyendeckers

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de
hartverwarmende belangstelling, de vele lieve kaarten en
bloemen, die wij als familie hebben ontvangen na het overlijden
van ôs mam en oma iedje

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

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Sevenum, juni 2020

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Wij zullen hem heel erg missen.
Bart werkte sinds november 1974 bij ons op verschillende
werkplekken. Samen met ’‘zijn’’ Petra vormde hij binnen
NLW Panningen een hecht koppel en een goed team. Hij zal
worden herinnerd als vriendelijke en prettige collega om
mee samen te werken.
Wij wensen zijn vrouw Petra, familie en vrienden veel
sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Dankbetuiging

Zoveel bloemen, zoveel kaartjes, zoveel berichtjes
Zoveel nabijheid op afstand...
Hartelijk dank voor al jullie steun en medeleven bij het afscheid
van mijn lieve man, ôzze pap, schoonvader en trotse opa

Bert Alards
“Bert van lange Hay”

Directie en collega’s
NLW Groep

Dankbetuiging
Wij danken allen voor de hartverwarmende
belangstelling en het medeleven bij het overlijden
van mijn lieve man, onze pap en opa

Ger van Rijswick
De vele lieve kaarten, brieven en telefoontjes, de
grote hoeveelheid prachtige bloemen en
bloemstukken bij de crematie, de bezoekjes en alle
hulp zijn een geweldige steun en troost in deze
moeilijke, verdrietige tijd
Marij, kinderen en kleinkinderen
Broekhuizenvorst, juni 2020

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Ciska, kinderen en kleinkinderen
Melderslo, juni 2020

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.
Processierups?
Laat ze verwijderen door een
professional. Voor meer info
www.versleijenplaagdierbeheer.nl
Voor kersen, aardbeien, frambozen
en rabarber naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.
Bent u op zoek naar een kapster
aan huis? Bel of app Gewoén Eef
06 43 92 10 27.
Voor aardbeien- en groenteplanten,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom tel. 077 398 35 52.
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.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
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.
Kusters Engineering zoekt:
vakantiemedewerker montage.
Min 18 jr. en in bezit van VCA met
technische kennis. T: +31 77 354 33 34
/ jobs@royaldutchkusters.com

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

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

Dag en nacht bereikbaar

Te koop duurzaam
levensloopbestendig appartement,
centrum Horst,€ 317.500 zie:
www.dekuyperij.nl
Te koop: zoete kersen, zelfpluk
2 euro/kg. Morellen vanaf 20 juni
zelfpluk 1 euro/kg. Stamrozen 10
euro/stuk. struikrozen en klimrozen.
Van Lankveld Tienraijseweg 2, 5864 CJ
Meerlo. Tel. 06 53 13 01 32.
Eerlijke vinder, bedankt voor het
terugbezorgen van mijn bankpasje.
Mevr. Van Sinten-Jeuken.

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

23 personen aan corona overleden in Horst aan de Maas
In de gemeente Horst aan de Maas zijn tot 26 mei in totaal 23 personen overleden aan de gevolgen van het
coronavirus. 118 mensen zijn positief getest voor corona.
De gemeente meldt dat het aantal
van 23 personen enkel mensen zijn

die in klinische setting zijn overleden aan de gevolgen van corona.

‘U mag er van uit gaan dat er meer
mensen dan deze 23 overleden zijn

aan corona’, meldt de gemeente.
Dat geldt ook voor de 118 personen
die positief getest zijn voor corona.
De werkelijkheid zal dus hoger liggen. In Peel en Maas is het aantal

doden 63 en 269 besmettingen en in
Venray respectievelijk 18 en 104.

Wethouder: ‘We staan open voor vluchtelingenkinderen’
Een merendeel van de gemeenteraad van Horst aan de Maas ondersteunde dinsdag 2 juni niet de SP-motie
om vluchtelingenkinderen uit Griekenland op te nemen. Wethouder Roy Bouten vindt dat de gemeente
toch haar verantwoordelijkheid moet nemen.
In de motie riep SP het College van
B&W onder andere op in gesprek
te gaan met Stichting Vluchteling,
Vluchtelingenwerk en Defence for

Children hoe Horst aan de Maas
kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen kan opnemen. Essentie, CDA
en VVD stemden tegen de motie.

“Het ontbreekt ons aan de kennis en
we kunnen dit beter aan de landelijke partijen overlaten”, vond Loes
Wijnhoven (CDA). PvdA’er Richard

van der Weegen vond juist dat door
de motie aan te nemen er een stevig
signaal naar Den Haag zou worden
gegeven.
Wethouder Bouten laat desgevraagd
weten dat hij niet met het kabinet in discussie wil, maar wel de
motie ondersteunt. “Ik zal daarom

bij de provincie aangeven dat wij als
gemeente onze verantwoordelijkheid zullen dragen. Het gaat in totaal
om vijfhonderd kinderen die over
Nederland verdeeld zouden worden.
Dat betekent dat we in Horst aan de
Maas er een of twee zouden moeten
opvangen. Daar staan wij voor open.”
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Zeven bussen ACB gestript
In de vestiging aan de Venrayseweg in Horst zijn bij transportbandenen onderdelenbedrijf ACB zeven werkbussen gestript. Dit gebeurde in
het weekend van zaterdag 6 en zondag 7 juni. Het bedrijf kwam er
maandagochtend achter toen de eerste ochtenddienst van start ging.
Het was even schrikken toen de werknemers van Ralph Wijnands, eigenaar ACB, maandagochtend 8 juni aan
hun dienst wilden beginnen. “Er bleken zeven van de tien bussen gestript
te zijn”, vertelt hij. “Een groot probleem, want we konden niet aan de
slag. Van de zeven werkbussen waren
alle katalysatoren en uitlaten verdwenen.” De schade loopt op in de duizenden euro’s. “Als je per bus rekent,
kan de schade oplopen van 2.000 tot
3.000 euro. Vermenigvuldig dat maar
eens met zeven en dan zit je al snel
aan een totaalschade van 15.000 tot
20.000 euro. Dat is een bittere pil die je
moet slikken.” Het bedrijf was een aan-

tal jaren geleden ook de dupe van een
diefstal van katalysatoren bij verschillende werkbussen. “Toen waren ook
de airbags en wat apparatuur gestolen.
Als het goed is zijn de dieven destijds
via een doorgang in het hek binnengekomen. Ze hebben toen het hek
open geknipt met een tang en hebben
zo de spullen buitgemaakt.” Ook nu
lijkt dezelfde techniek gebruikt te zijn.
“We zagen een gat in ons hek. Helaas
hebben de bewakingscamera’s geen
zicht gehad op de daders. We hebben inmiddels aangifte gedaan bij de
politie.” Wijnands vermoedt dat er een
groep criminelen actief is. “Bij de vorige
inbraak werden we al gewaarschuwd

dat dit een soort golf is. Dus voor
andere ondernemers: wees alert. Het is
geen werk geweest van een kruimeldief, dat is zeker te zien aan de professi-

Een houtsnijwerk in de vorm van een uil is in de nacht van zondag
7 op maandag 8 juni gestolen uit Lottum. Eigenaar Jan Hoeijmakers is
enorm bedroefd dat zijn uil weg is. De maker, Tim Lenssen uit Lottum,
deed een oproep op Facebook om het kunstwerk te achterhalen.

We hopen dat de inbrekers en de spullen worden gevonden.”
Tekst: Niels van Rens

Adrem Poort- en Afrasteringsprojecten te Sevenum is op zoek naar:
-

Houtsnijwerk van uil
vermist in Lottum

onaliteit van de inbraak. Het leek wel of
de onderdelen op bestelling zijn gestolen. Uiteindelijk worden ze ergens in de
zwarte handel voor flink geld verkocht.

Vakvolwassen hekwerkmonteurs
Leerling hekwerkmonteurs
Elektromonteurs

Ben jij energiek, leergierig, weet je van aanpakken en heb je een flexibele
werkhouding? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Heb je interesse of wil je meer weten over deze uitdagende en
afwisselende baan bij Adrem? Mail dan naar m.ewals@adrem-eu.com.
Deckersgoedtweg 4
4
Deckersgoedtweg
5975
5975 RR
RR Sevenum
Sevenum

info@adrem-eu.com
info@adrem-eu.com
www.adrem-eu.com
www.adrem-eu.com

077 462
462 1572
1572
077

Nieuw programma?
Verandering start met
heldere communicatie!
Geen week is meer hetzelfde. Veranderingen volgen zich in
hoog tempo op. Denk aan andere openingstijden, een nieuw
Inmiddels is het Facebookbericht
meer dan 170 keer gedeeld.
Ongeveer 12.000 mensen hebben het bericht gelezen. ‘Vermist!
Ontvreemd. Diefstal! Weggevlogen.
Vannacht is één van mijn uilen
gestolen uit een tuin in Lottum.
Mocht je deze zien, laat ‘t mij
dan weten. Het baasje mist
‘m’, schrijft Tim Lenssen in het
Facebookbericht. “Voor de eigenaar is het natuurlijk enorm balen.
Het zijn geen goedkope kunstwerken. Vooral de emotionele schade
is enorm. Zo’n werken krijg je vaak
bij speciale gelegenheden.”

Jammer
Jan Hoeijmakers baalt enorm:
“Ontzettend jammer. We hebben
deze uil toevallig gekregen van
Tim. We hebben hem zo’n drie jaar

geleden een motorzaagcursus aangeboden en daardoor zit hij onder
andere in het vak.” Er is inmiddels
aangifte gedaan. “Mijn zoon zit bij
de politie en kwam van de week
even kijken. Daarna heeft hij meteen aangifte gedaan. Ik hoop dat
het goedkomt, maar ik heb er een
hard hoofd in.” Hoeijmakers denkt
dat zijn uil gestolen is door iemand
uit de buurt. “Wat moet een inbreker met zo’n houtsnijwerk”, vraagt
hij zich af. “Ik denk dat iemand
uit deze regio het een mooi beeld
vond en hem maar heeft meegenomen. Ontzettend jammer.
Ik hoop dat door het delen van het
bericht op Facebook en dit artikel in
de HALLO de dief het beeld netjes
terugbrengt.”
Tekst: Niels van Rens

cultureel programma of een nieuwe concertagenda. 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
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Bevorderen biodiversiteit

Gemeente gaat gras minder
vaak maaien
Op drie percelen in Horst en Grubbenvorst gaat gemeente Horst aan de
Maas dit jaar ecologisch maaibeheer toepassen. De gemeente wil hiermee de biodiversiteit op deze percelen bevorderen.
Drie graspercelen, aan De Risselt
in Horst en Burg. Cremersstraat en
Winterheide in Grubbenvorst, worden dit jaar minder vaak gemaaid.
Namelijk maar maximaal twee keer.
In de nota Kwaliteitsverbetering
onderhoud openbaar groen, die in
2019 werd vastgesteld, werd voorgesteld om het gras vaker te maaien,
om zo de uitstraling van de openbare ruimte te verbeteren. Volgens de
gemeente komt dit echter niet ten
goede aan de biodiversiteit, één
van de speerpunten. “Binnen de
bebouwde kommen zijn percelen

gras waar wij denken dat de esthetische kwaliteit onderschikt zou kunnen
zijn aan de biodiversiteit en die dus
minder vaak gemaaid zouden kunnen worden ter bevordering van de
biodiversiteit”, aldus de gemeente in
een raadsinformatiebrief. Onder de
noemer ecologisch maaibeheer wil de
gemeente daarom dit jaar een pilot
uitvoeren. Als blijkt dat de proef een
positief effect heeft op de biodiversiteit, dan wordt bekeken of er vanaf
volgend jaar op meerdere graspercelen ecologisch maaibeheer wordt
toegepast.

Gemeente stopt
met gemeentegids en -kalender
Er komt in 2021 geen gemeentegids en ook geen gemeentelijke kalender
in Horst aan de Maas. Dit jaar werden de papieren versies voor het eerst
al niet meer huis aan huis bezorgd. De gids, evenals de kalender, worden
uit onderzoek steeds minder gebruikt.
Uit het onderzoek blijkt dat bijna driekwart van de inwoners van Horst aan
de Maas hun informatie vindt via het
internet. De papieren versie van de
gemeentegids wordt dus overgeslagen. Het aantal inwoners dat de gids
en de kalender gebruikt, is gedaald
van 63 procent in 2012, naar 51 procent in 2015 en 43 procent vorig jaar.
Het aantal inwoners dat geen van
beide producten inkijkt, is gestegen
van 13 procent in 2012, naar 24 procent in 2015 en 28 procent vorig

jaar. De gemeentelijke weekkalender wordt in 2021 niet meer uitgegeven omdat het nu lastig te zeggen is
welke activiteiten, evenementen en
kermissen volgend jaar wel of niet
doorgaan. De fotograaf die al twintig
jaar voor de foto’s zorgt in de kalender, is tevens met pensioen. De uitgever van de kalender en de gids is
van plan om alsnog de edities uit te
brengen, alleen dan particulier, dus
zonder inbreng van gemeente Horst
aan de Maas.

Waterschap zoekt jeugdbestuurder
Na drie jaar stopt Hidde Bos uit Sevenum als jeugdbestuurder bij Waterschap Limburg. Hidde start na
de zomer met de studie Land- & Watermanagement in Wageningen. Het Waterschap is daarom op zoek
naar een nieuwe jeugdbestuurder.
Een jeugdbestuurder is de ‘jongerenambassadeur’ van het waterschap.
Hij of zij wordt betrokken bij activiteiten die het waterschap organiseert
en denkt mee over het bereiken en
betrekken van jongeren bij het waterschapswerk. De jeugdbestuurder gaat
vier keer per jaar naar een bijeenkomst van het nationaal jeugdwaterschap en neemt deel aan landelijke
en regionale activiteiten. Hidde Bos
werd in februari 2017 aangesteld als

De werkgroep geluidsoverlast Grubbenvorst roept omwonenden van de snelwegen en het veilingterrein
in Grubbenvorst op om de komende weken geluidsmetingen te doen. Met deze resultaten krijgt de werkgroep een beter inzicht in de overlast die zij zegt te ervaren.
De metingen hebben volgens de
werkgroep de meeste waarde als ze
op verschillende dagen verdeeld over
de week en op verschillende tijdstippen worden verricht. Dit kan via een
gratis app. Er zijn verschillende te
downloaden via de mobiele telefoon.

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

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

De werkgroep heeft het College van
B&W ook benaderd met een aantal
vragen. De vraag vanuit het college
was om metingen door omwonenden te laten uitvoeren. De resultaten
worden verzocht voor 4 juli te sturen
naar pietseegers1@home.nl

Gemeente Horst aan de Maas heeft in totaal 608 aanvragen gekregen voor de Tozo-regeling (tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). Er zijn 487 voorschotten verleend. In totaal heeft de
gemeente 1 miljoen euro aan de Tozo-maatregelen uitgegeven.
Volgens de gemeente komen er
nog amper nieuwe aanvragen voor
de Tozo-regeling binnen. Van de
608 aanvragen die binnen zijn gekomen, zijn er 181 afkomstig uit Horst.

Uit Sevenum zijn 89 verzoeken gekomen en 70 bedrijven uit Grubbenvorst
hebben een aanvraag ingediend.
Het minst aantal aanvragen komt uit
Evertsoord, namelijk vijf. Daarnaast

heeft de gemeente 89 verzoeken
binnengekregen voor uitstel van
betaling van de gemeentelijke belastingen. In totaal ging het hierbij om
een bedrag van ruim 530.000 euro.

MONTEUR MET ROOD, GEEL EN GROENE VINGERS!
WIJNEN SQUARE CROPS BV ZOEKT EEN ONDERHOUDSMONTEUR VOOR DE
VESTIGINGEN GRUBBENVORST EN EGCHEL.

Service- / onderhoudsmonteur

FUNCTIE OMSHRIJVING
Je gaat aan de slag als onderhoudsmonteur. Je werk bestaat uit het verrichten van correctief en preventief
onderhoud aan het machinepark inclusief de randapparatuur. Storing zoeken en het oplossen van storingen hoort
ook bij je taak, evenals het repareren, modificeren en verbeteren van bestaande machines.

Diverse heren overhemden / Schoenen
Pierre Cardin poloshirts / Herenpyjama’s
Heren zomerjassen

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Met deze resultaten kan de werkgroep verdere stappen ondernemen.
Een half jaar geleden heeft de werkgroep geluidsoverlast Grubbenvorst
een inventarisatie gedaan van
geluidsoverlast van snelwegen
en het veilingterrein in het dorp.

608 aanvragen Tozo-regeling

20% KORTING OP:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

daarom is het heel belangrijk dat die
jeugd waterbewust wordt, zodat we
ook later samen veilig kunnen leven
naast en op het water. Water blijft mij
fascineren dus na de zomer start ik
met de studie International Land- &
Watermanagement.” Wie jeugdbestuurder wil worden kan tot 30 juni
reageren. In juli wordt bekendgemaakt wie gekozen is.
Kijk voor meer informatie op
www.waterschaplimburg.nl

Grubbenvorst moet geluidsoverlast meten

VADERDAG
CADEAUTI PS

Graag tot ziens bij:

jeugdbestuurder. Waarom vindt hij
het leuk om jeugdbestuurder te zijn?
Hidde: “Water. Recreëren of drinken,
natuur of leven, industrie of landbouw? Wij kunnen dat in Nederland
veilig doen. En hierin speelt het
waterschap een belangrijke rol.
Door klimaatverandering wordt deze
rol wordt steeds belangrijker en
daarom hebben we mensen nodig
met kennis over water. De jeugd van
nu gaat dit in de toekomst doen en

Groenten van topkwaliteit, die
met de meest moderne
technieken en op duurzame wijze
worden geproduceerd.
Dat is de missie van Wijnen
Square Crops, een bedrijf waar
passie voorgroenten en
professioneel ondernemen hand
in hand gaan!
Met recht mogen we stellen dat
Wijnen Square Crops de ‘titel’
draagt Master in Growth.

Technisch inzicht en inventiviteit zijn bij deze functie van groot belang. Niet alleen volgens het boekje werken,
maar als dat nodig is, ook net even verder denken. Je werkt aan installaties die werktuigbouwkunde en
elektrotechniek combineren. Om bij deze complexe machines storingen op te lossen, heb je kennis van beide
disciplines. Daarnaast word je ook ingezet in de techniek van de tuinbouwkassen zoals klimaatbesturingen,
warmtekrachtkoppelingen, water technische installaties en oogsthulpmiddelen. Daarnaast ga je deel uitmaken van
een onderhoudsploeg, naast de technische kennis zijn collegialiteit en goede communicatieve vaardigheden zijn
hierbij van belang. Ook ben je bereid om storingsdienst te draaien.
FUNCTIE EISEN
- Min. MBO niveau 2/3 elektrotechniek of mechatronica;
- Opleiding bij voorkeur aangevuld met vak gerelateerde cursussen;
- In het bezit van rijbewijs B;
- Werkervaring vanaf 0 jaar. Leergierig zijn is belangrijker;
- Goede contactuele eigenschappen, oplossingsgericht denken, een
flinke dosis doorzettingsvermogen en een flexibele werkinstelling.
Wat maakt deze baan leuk en interessant?
- Een van de modernste en grootste glastuinbouwbedrijven van
Europa;
- Geavanceerde techniek en nieuwe machines en installaties;
- Leuke en behulpzame collega’s (Technische dienst bestaat uit 7
monteurs);
- Werkzaamheden verdeeld over 2 vestigingen dus veel afwisseling;
GEBODEN
- Goede verdiensten conform CAO en uitzicht op vastigheid;
- Dagdienst;
- Auto van de zaak als je mee in storingsdienst gaat werken;
- Wijnen Square Crops BV ondersteund kennisgroei en bieden ook opleidingen
aan.
INTERESSE?
Interesse in deze functie? Reageer dan snel door jouw CV te mailen naar koen@square-crops.com. Ook kun je
direct online solliciteren via onze website: http://www.square-crops.com
Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met
Koen Saris: 06-40702161.
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Geplukt

Mart Peeters America
Als hij wat vrije uurtjes heeft in zijn al drukke agenda, stapt hij graag op zijn mountainbike. Mart Peeters
(68) noemt zichzelf een Horstenaar die een echte Americaan is geworden. Inmiddels is hij al even met
pensioen en bouwt hij samen met ‘zijn’ Nel aan hun droomhuis in America.

leiding op de serviceafdeling. In die
tijd heb ik heel veel andere functies bekleed onder andere als teamleider en procesbegeleider. Ik heb
het er enorm naar mijn zin gehad.”
Voordat Mart bij John Deere terechtkwam, studeerde hij voor automonteur in Venlo en Roermond. “Ik heb
altijd wat met motoren gehad. Ik heb
voornamelijk in de praktijk het vak
geleerd. Het is heerlijk om tussen de
auto-onderdelen te zitten en lekker te
klussen.”

Dansen

Voor Mart voelt het even als een
soort vakantie. Momenteel woont
de Americaan in een ‘vakantiewoning’ aan de Jacob Poelsweg
in America. “We moeten ergens
terecht”, zegt hij. “Maar Nel en ik
zitten hier prima hoor. We wonen
in een kleine bungalowwoning met
uitzicht op een grote, groene vlakte
waar hertjes grazen. Het is voor
ons een soort langdurige vakantie.”
Niets te klagen dus. Momenteel
wordt binnen een project een aantal levensloopbestendige woningen gebouwd aan de Meester
Rongenstraat in America. “Wij hebben een perceel gekocht. Helemaal
levensloopbestendig, zonder gas
en energiezuinig. Dat is voor ons
belangrijk. Over een kleine maand
is ons droomhuis klaar en kunnen
we genieten van onze oude dag.”
Mart heeft met Nel drie kinderen:
Wilma, Lea en Theo. “We hebben

van hen zes kleinkinderen. Vaak gaan
we met z’n allen op vakantie, een
weekje weg. We zijn een ontzettend
hechte familie.”

Oekraïnereis
Vol trots vertelt Mart over zijn toekomstplannen met Nel. Kleinkinderen,
hobby’s of sterke verhalen, Mart vertelt graag. “Zo ben ik ooit voor machinefabriek Gebroeders Douven (later
John Deere Horst, red.) met een collega afgereisd naar Kiev in Oekraïne.
Daar heb ik in tien dagen tijd heel
wat meegemaakt. We kwamen daar
onder andere om een aantal machines te controleren dat wij daar geleverd hadden. De cultuur in Oekraïne
is heel anders dan hier. Zo heerste er
heel veel spanning onder de bevolking. Ook de natuur is heel verschillend. Toeristen kijken vaak op als ze
kilometers akkers zien in Nederland.
In Oekraïne hebben ze tientallen kilo-

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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7

7

6

3

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

4

Voorzittersrollen

Mart werkte het grootste deel van zijn
leven voor John Deere in Horst. “Ik gaf

Marts leven staat ook in het teken van
vrijwilligerswerk. “Zo heb ik met een

Tekst en beeld: Niels van Rens
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Oplossing vorige week:
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In opdracht van het ministerie van Economische zaken en Klimaat is een landelijk onderzoek
naar aardwarmte opgezet: SCAN. Dit onderzoek vindt ook plaats binnen de gemeente Horst
aan de Maas. Naar verwachting zal tussen 10 juni tot 18 juni in het gebied nabij de Mariapeel en
Evertsoord (in een noord-zuid lijn) onderzoek in de ondergrond plaatsvinden naar aardwarmte.
Mogelijke weersomstandigheden kunnen deze planning beïnvloeden. Dit is een seismisch onderzoek.
Bewoners en bedrijven in de directe omgeving ontvangen hierover een brief aan huis. Seismisch
onderzoek is een onderdeel van SCAN. Dit landelijke onderzoek van de Rijksoverheid verzamelt
informatie over de ondergrond om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de winning van
aardwarmte mogelijk is.

Seismisch onderzoek

3

6

Motoren

Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

Puzzel

4

meters aan akkers. Het was normaal
als je een half uur lang langs dezelfde
appelgaard reed.” Het was voor Mart
en zijn collega een hele ervaring waar
ze nog veel verhalen over kunnen vertellen. “Als ik ze allemaal wil vertellen,
ben ik makkelijk een dag bezig”, zegt
hij lachend.

Mart noemt zich nu een Americaan,
maar oorspronkelijk is hij geboren in
Horst op de Dijkerheideweg. “Ik heb
een hele mooie jeugd gehad”, zegt hij.
“Ik ben opgegroeid in een groot gezin
met veertien kinderen waarvan ik de
middelste was. Mijn ouders hebben
het goed weten te verdelen want we
zijn met zeven jongen en zeven meisjes.” Mart kijkt vooral met veel plezier
terug op de gezellige sfeer die thuis
hing. “Het was altijd wel feest. We gingen veel met elkaar om. Samen buiten
‘schupen’ of we speelden bordspelen als Monopoly, schaken, dammen
of Stratego. Als we dan even geen zin
hadden om een spelletje te doen, dan
werden de tafels aan de kant gezet en
werd de kleine, gele pick-up tevoorschijn gehaald. Dan was het pas echt
feest en gingen we met z’n allen dansen. Van schlagers tot jaren 60-muziek,
van alles werd gedraaid. We dansten
de foxtrot en tango en ‘verbouwden’
het huis op de wals.”

aantal anderen de Kasteelloop in Horst
opgezet. Ik ben 25 jaar lid geweest
waarvan 20 jaar als voorzitter. Dat was
een ontzettend mooie periode waar ik
met trots op terugkijk.” Na het voorzitterschap tien jaar geleden stopte, kreeg
Mart al snel een aanbod om voor een
andere vereniging voorzitter te worden. “Nel en ik woonden toen nog niet
zo lang in America. Ik vond het belangrijk om mij in te zetten voor het dorp.
Om wat meer bekend te worden met
de inwoners wilde ik mij hier ook inzetten als vrijwilliger. Voetbalvereniging
AVV America vroeg of ik bij hen voorzitter wilde worden en deze kans heb
ik meteen gegrepen en heb dit zeven
jaar gedaan. Ik ben altijd al lid geweest
van de scheidsrechtersvereniging HorstVenray en floot heel wat wedstrijden
tot in de derde klasse van de KNVB.”
Mart zet zich ook in als vrijwilliger voor
het gezondheidscentrum ’t Laefhoês in
America. “Daar verzorg ik het beheer
van het gebouw. Ik zorg ervoor dat
samen met een team vrijwilligers alles
er netjes bij staat en ben dus het ook
aanspreekpunt. Ook zet ik mij graag in
voor Vervoer in America. Deze organisatie zorgt ervoor dat mensen van
America die beperkt zijn op gebied van
transport toch op de locaties komen
waar ze naar toe willen in de gemeente
Horst aan de Maas en de ziekenhuizen
van Venray en Venlo. Het is ontzettend
dankbaar werk. Je krijgt heel veel lof
van hen en je hoort nu en dan ook nog
eens wat. Ik hou ervan om met mijn
passagiers te kletsen. Zo ben ik sneller
voorzien van het nieuws van America
voordat het in de HALLO staat”, zegt
Mart lachend.

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging
van de onderliggende aardlagen in beeld te brengen. Wanneer de geluidsgolven de grond in worden
gebracht, kan in de directe omgeving een doﬀe plof te horen zijn. Van dichtbij kunnen mogelijk ook lichte
trillingen worden ervaren (alsof een vrachtwagen voorbij rijdt). De bewoners en bedrijven in de directe
omgeving worden altijd voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden geïnformeerd. Het ministerie
van Economische Zaken en Klimaat geeft voor het onderzoek de benodigde vergunning af.

Kijk voor meer informatie op www.scanaardwarmte.nl
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De samenstelling van deze gemeentepagina is gedaan op dinsdag 9 juni.

Contact met de gemeente

De mogelijkheid bestaat dat, gezien de coronacrisis, bepaalde informatie weer

Gemeentehuis en
gemeentewerf

achterhaald is door nieuwe maatregelen. Op onze website vindt u de actuele informatie.

Voorbereidende vergadering

Het gemeentehuis in Horst is elke werkdag open van 8.00 tot 17.00 uur. De gemeente
volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid vanwege het coronavirus.
Bezoek en afspraken op het gemeen-

In het gemeentehuis

tehuis

• Was uw handen als u het gemeentehuis

• U kunt alleen zonder afspraak terecht
voor het ophalen van uw paspoort,

16 juni videovergadering
gemeenteraad

binnenkomt. Dit kan met de gel of spray

Op dinsdag 30 juni is de volgende

die klaar staat.

besluitvormende videovergadering van de

rijbewijs, ID-kaart of gehandicapten-

• Volg de looproute in het gemeentehuis.

gemeenteraad. Tijdens de voorbereidende

parkeerkaart.

• Kom niet te vroeg. In de wachtruimte zijn

videovergadering op 16 juni kunt u

• Moet u persoonlijk iets regelen aan de
balie? Maak dan eerst een afspraak.

gebruik maken van het burgerpodium

minder stoelen.

om in te spreken over de geagendeerde

• Kom zoveel mogelijk alleen.

besluitpunten.

Dat kunt u zelf regelen via de website.
Of bel ons op (077) 477 9777.

Gemeentewerf
In verband met het coronavirus is de balie

Digitaal vergaderen

huis gaat de mail met de afspraak-

van de gemeentewerf nog gesloten. Heeft u

In verband met de maatregelen rond het

van 16 juni kunt u gebruik maken van het

bevestiging. Dan weet u wat u moet

een nieuwe afvalemmer of –container

coronavirus kan de gemeenteraad niet

digitaal burgerpodium om in te spreken.

doen voor een veilig en gezond

nodig? Bel ons dan om een afspraak

op de gebruikelijke manier vergaderen.

Verder komen aan de orde: spreekrecht

bezoek.

te maken.

Daarom vergadert de raad de komende

(burger)raadsleden en de informatieve

tijd digitaal. De raadsleden en de

behandeling raadsvoorstellen en ingekomen

• Lees voordat u naar het gemeente-

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

Regelen via website

burgemeester hebben via een videoverbinding

brieven. Aan de voorbereidende vergadering

Blijf dan thuis. U kunt uw afspraak

U kunt allerlei zaken makkelijk regelen via

contact met elkaar en geïnteresseerden

kunnen ook burgerraadsleden deelnemen.

annuleren en later een nieuwe

www.horstaandemaas.nl. Heeft u vragen?

kunnen de vergadering volgen via

afspraak maken.

Bel ons gerust. Wij helpen u graag.

www.horstaandemaas.nl/raad. Inwoners die

Digitaal burgerpodium

gebruik maken van het burgerpodium

Onderwerpen voor het burgerpodium

kunnen de gemeenteraad toespreken via de

mogen ook gaan over zaken die niet op de

videoverbinding.

agenda staan. Wilt u gebruik maken van het
burgerpodium? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór

e
cial
spe
n
g
e
e e
e
jaar tv vanw
Dit
p
van
ie o
ring
e
0.
l
edit
u
202
nn
de a de dag
ef
bele

Besluitvormende vergadering

de voorbereidende vergadering contact op met

Tijdens de besluitvormende digitale raadsver-

de grifﬁer, de heer R. Poels,

gadering op 30 juni komen o.a. de volgende

tel: (077) 477 9770 of 06 – 51 85 28 91

agendapunten aan de orde: bestemmings-

of email: grifﬁer@horstaandemaas.nl.

plan Korenhuys in Sevenum, toetsingskader

Na aanmelding krijgt u een uitnodiging om deel

subsidies, aanpassing sporthal Kruisweide

te nemen aan de videovergadering.

Sevenum, renovatie dak Mèrthal Horst en

Ilvy

energiecentrale nieuwe basisschool Tienray /

Meer informatie

Swolgen en MFA Kerkebos. Kijk voor een vol-

Meer informatie leest u op de website

ledige agenda op horstaandemaas.nl/raad.

horstaandemaas.nl/raad.
U kunt de digitale raadsvergadering live volgen

Voorbereidende vergadering

via horstaandemaas.nl/raad. De vergadering

Tijdens de voorbereidende videovergadering

begint om 20.00 uur.

Maatregelen rondom corona

Rijbewijzen tijdelijk
langer geldig

Susan

s
a
a
M
e
d
n
G
a
N
a
I
EG
rst

in
aas
e M 0 uur
d
n
a
.3
st a
m8
Hor sdag o
s
n
e
oen
ur)
tijd
Ilvy ek op w 1.00 u
n
e
1
e
.
t
n
s TV
usa
ke w
g to
et S juli el rhalin de Maa
m
e
d
e
h
an
me maan
een
tu
st a
eeg ? In de alf uur ep Hor
w
e
h
g
B
o
(elk ia Omr
egin
v
bew
Beweeg jij mee?

Ho IN BEW

jij
g
e
e
Bew

mee?

Beweeg jij mee?

VO O R M E E R I N F O R M AT I E K I J K O P : W W W. S P O R TA A N D E M A AS . N L

Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om je rijbewijs op tijd te
verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie vorige week besloten dat verlopen
rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn.
Is je rijbewijs verlopen sinds 1 februari
2020? Of verloopt je rijbewijs vóór
31 augustus 2020? Je rijbewijs is dan

verkeersovertreding of alcoholgebruik in
het verkeer.
• Een verlopen rijbewijs geldt niet als

7 maanden langer geldig. De 7 maanden

identiﬁcatiemiddel, behalve voor

gaan in vanaf de datum dat je rijbewijs

gezondheidszorg of hulp.

verloopt. Je blijft verzekerd en krijgt geen
boete voor je verlopen rijbewijs.

Wil je je rijbewijs toch verlengen?
Dat kan natuurlijk. Kijk dan op

Er zijn voorwaarden:

www.horstaandemaas.nl/rijbewijs.

• De regeling geldt niet voor rijbewijzen

Hier staat wat u moet meenemen voor uw

die zijn ingevorderd of geschorst.

aanvraag. Meer informatie over de regeling

Bijvoorbeeld na een ernstige

vind je op RDW.nl.
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Gemeentelijke belastingen

Speciale editie Bleef de Dag 2020!
De coronacrisis treft ons allemaal. Ook de jaarlijkse ﬁ etstocht van Beleef de Dag. In de

Heeft u dit jaar nog geen belastingaanslag van de gemeente gekregen? Dan krijgt u

huidige situatie is het niet verantwoord om de ﬁ etstocht, die in het teken staat van een

mogelijk dit weekend een belastingaanslag. U kunt een belastingaanslag krijgen voor

dag gezellig bewegen en ontmoeten door te laten gaan. Maar “niks doen” vinden we ook

de onroerendezaakbelasting (ozb), de afvalstoffenhefﬁng en de rioolhefﬁng. Op de be-

geen optie.

lastingaanslag staat ook de WOZ-beschikking vermeld. In de brief staat hoeveel u moet
betalen en hoe u kunt betalen.

Daarom hebben de werkgroep Beleef de

uitzending met Susan en Ilvy. Deze uitzen-

dag, Sport aan de Maas en Omroep Horst

ding wordt herhaald tot 11.00 uur. Beweegt u
ook mee?

Heeft u zich aangemeld voor de digitale post

de aanslag die u nu ontvangt in 10 ter-

aan de Maas de handen ineengeslagen en

van de gemeente via de Berichtenbox van

mijnen. De gemeente schrijft dan van juli

een alternatief programma bedacht: Beweeg

MijnOverheid? Dan krijgt u de brief in uw

2020 t/m april 2021 elke maand een bedrag

mee met Susan en Ilvy. Vanuit huis kunnen

We zien u graag weer ﬁt en gezond aan de

Berichtenbox. Heeft u zich niet aangemeld

van uw rekening af. In maart en april 2021

we in de maand juli samen met Susan en

start van Beleef de dag 2021!

voor de Berichtenbox? Dan krijgt u de brief

gebeurt dit 2 keer. Hoe dat kan? In februari

Ilvy bewegen via omroep Horst aan de Maas

Werkgroep Beleef de dag, Sport aan de

via de post. Uitgebreide informatie over de

2021 krijgt u de belastingaanslag van de

TV. Elke woensdag vanaf 8.30 uur is er een

Maas en Omroep Horst aan de Maas

gemeentelijke belastingen en het opvragen

gemeente voor 2021. De betaling van uw

van het taxatieverslag vindt u op

belastingaanslag voor 2021 begint dan auto-

www.horstaandemaas.nl.

matisch in maart 2021. U betaalt in maart en
april 2021 een bedrag voor de belasting van

In februari zijn de meeste belastingaan-

2020 én een bedrag voor de belasting van

slagen verstuurd. In verband met de

2021. Wilt u dit liever niet? Bel ons en we

Coronamaatregelen was besloten dat er tot

zoeken samen een oplossing.

juni geen nieuwe belastingaanslagen verstuurd zouden worden. Vanaf 1 juni stuurt de

Meer informatie

gemeente weer brieven waarin we u vragen

Uitgebreide informatie over de gemeente-

de gemeentelijke belastingen te betalen.

lijke belastingen vindt u op www.horstaandemaas.nl. Wilt u persoonlijk contact?

Automatische incasso

Van maandag tot en met vrijdag zijn we tus-

Betaalt u de gemeentelijke belastingen met

sen 8.00 en 16.30 uur telefonisch bereikbaar

een automatische incasso? Dan betaalt u

via het telefoonnummer (077) 477 9777.

Bekendmakingen

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

America

Horst

Meterik

Griendtsveenseweg 41

Expeditiestraat 21

Americaanseweg 126

Vossenheuvel 12

Nijverheidsstraat 2 en 2a

Speulhofsbaan 24c

Broekhuizen

Gasthuisstraat 30

Sevenum

Lottumseweg 15

Americaansweg ongenum-

Helenaveenseweg 13 a

Broekhuizenvorst

merd (3 kavels)

Markt 12

Ganzenkampstraat 3

Hamweg 6

Venloseweg 17

Evertsoord

Lottum

Kerkstraat 1

Van 15 t/m 27 juni wordt een gedeelte van de parkeerplaats op het Raadhuisplein afge-

Drie Kooienweg 20

Kraaienhoﬂaan 3

Horst aan de Maas

sloten in verband met het aanbrengen van kabels door Enexis. Tijdens de uitvoering

Hegelsom

Melderslo

Wijziging Reglement van

van de werkzaamheden zal er enige overlast ontstaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Spoorweg 2

Herenbosweg 13 a

Orde gemeenteraad

Raadhuisplein Sevenum

Gedeeltelijke afsluiting
parkeerplaats

Eindelijk is het voor burgemeester Ryan Palmen weer mogelijk om 60-jarige huwelijksparen persoonlijk te bezoeken om hen te
feliciteren. Tijdens deze bezoeken worden de met elkaar afgesproken “coronaregels” in acht genomen. Vorige week bezocht hij in
Broekhuizenvorst het echtpaar Custers–Voermans en in Horst het echtpaar Snellen-Janssen.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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INFORMATIE VAN EN OVER

DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

Raadsvergaderingen
in tijden van corona

Gemeenteraad HadM

.
@RaadHadM - 21 apr

,
de eerste 12 voorstellen
raadsvergadering, maar
ld!
ste
Het blijft een bijzondere
tge
vas
nst en Cultuurbeleid zijn
waaronder de Nota Ku

Vanwege de coronamaatregelen waren de afgelopen periode vele gebruikelijke zaken niet
meer zo vanzelfsprekend. Dat gold ook voor de raadsvergaderingen.

Spoedwet

voorbereidende videovergadering op 19 mei

Naar aanleiding van de coronamaatregelen

zelfs een aantal insprekers tijdens een digitaal

van het kabinet werden op medio maart de

burgerpodium te gast was.

Beëdiging nieuwe raadsleden
In een bijna lege raadszaal werd Henk Kemperman tijdens de eerste digitale

bijeenkomsten van de gemeenteraad tot nadere
orde gecanceld. Begin april werd een spoedwet

Wat vinden de raadsleden van de aanpak?

raadsvergadering op 21 april beëdigd als nieuw raadslid. Hij volgt Jim Weijs op in de

aangenomen die het mogelijk maakt dat ge-

In een speciale Raadsﬂitz werden raadsleden

fractie D66+GroenLinks. Op 2 juni werd nog een nieuw raadslid beëdigd: Henk Peeters,

meenteraden besluiten nemen tijdens videover-

gevraagd hoe zij de videovergaderingen waar-

opvolger van raadslid Danny van Hees (CDA).

gaderingen.

deren. Conclusie: Deze manier van vergaderen

Uiteindelijk zou het tot 14 april duren voordat de

is een goede oplossing voor openbaar overleg

gemeenteraad weer vergaderde tijdens een di-

en noodzakelijke besluitvorming in deze tijd van

gitale werksessie over de kadernota. Op 21 april

coronamaatregelen, maar men mist het debat

vond de eerste ofﬁciële besluitvormende video-

tijdens de fysieke raadsvergaderingen. U kunt

vergadering van de gemeenteraad plaats.

de Raadsﬂitz terugkijken op het YouTubekanaal
van de gemeenteraad (RaadHadM).

Digitaal vergaderen
Hoe gaat zo’n videovergadering in zijn werk?

Hoe gaan we verder?

De raadsleden en de burgemeester hebben via

Ook de geplande vergaderingen in juni wor-

een videoverbinding contact met elkaar en ge-

den als videovergaderingen georganiseerd.

interesseerden kunnen de vergadering volgen

Daarna wordt afgewogen of raadsvergaderin-

via een live-internet verbinding. Dat betekent

gen in de raadszaal weer mogelijk zijn en welke

dat enkel de burgemeester en de grifﬁer in de

aanpassingen hiervoor eventueel nodig zijn.

raadszaal achter hun laptop zitten en dat de

Vergaderen in de raadszaal met publiek op de

(burger)raadsleden, collegeleden en beleid-

tribune wordt gezien als de beste optie maar de

sambtenaren thuis achter hun computer de ver-

afgelopen periode heeft geleerd dat videover-

gadering volgen. Het spreekt voor zich dat zo’n

gaderen ook voordelen heeft. De kans is dan

videovergadering met meer dan 40 deelnemers

ook groot dat we In de toekomst voor speciﬁeke

de nodige voorbereiding en discipline vereist.

overlegsituaties vaker gebruik van de ervarin-

Inmiddels heeft de gemeenteraad al drie video-

gen die we nu opgedaan hebben met videover-

vergaderingen achter de rug waarbij tijdens de

gaderen. Grote G-debat bekijken.

Extra informatiebijeenkomst

Gemeenteraad HadM

@RaadHadM - 2 jun.

id. Geen feestelijke
beëdigd als nieuw raadsl
Zojuist is Henk Peters
eoverbinding kunnen we
vid
een
lege raadszaal. Via
omgeving in een bijna
volgen.
het allemaal van huis uit

Op 23 juni is er een extra informatiebijeenkomst van de gemeenteraad. Tijdens deze
videosessie worden de (burger)raadsleden geiïnformeerd over de actuele ontwikkelingen rond twee onderwerpen: de Centrale Verwerkingsinstallatie (CVI) in Grubbenvorst
en het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).

Nieuw burgerraadslid

In de raadsvergadering van 30 juni zal een nieuw burgeraadslid beëdigd worden.
Tom Obers uit Broekhuizenvorst komt de VVD-fractie versterken. Hij neemt de plaats in
van Eric Thissen die gestopt is als burgerraadslid.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM

1106 \ opinie
Poll

15

eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

In deze coronatijd is de
arbeidsmigrant extra kwetsbaar
Overvolle busjes, werkplekken waar geen 1,5 meter afstand genomen kan worden en met zes personen op een kleine kamer wonen.
Voor arbeidsmigranten is het lastig om de coronamaatregelen na te leven. Zij zijn vaak niet alleen van hun werkgever afhankelijk als het gaat
om hun werkplek, maar ook het vervoer ernaar toe en hun huisvesting. Ze zijn dus extra kwetsbaar.
Donderdag 4 juni ging het landelijke Aanjaagteam
Bescherming Arbeidsmigranten in gesprek met
regionale bestuurders en ondernemers over deze
kwesties. Het gesprek ging over drie belangrijke vraagstukken in relatie tot arbeidsmigranten die in coronatijd een extra risico vormen voor

arbeidsmigranten: huisvesting, gezamenlijk vervoer
en de werkplek. Het Aanjaagteam wilde weten wat
bedrijven en gemeenten kunnen doen om de situatie
van arbeidsmigranten te verbeteren. Maar is dit ook
niet een verantwoordelijkheid van de mensen zelf?
Als Nederlanders het gevoel hebben niet veilig te kun-

nen werken, kunnen ze dat toch ook bij hun werkgever
melden? Datzelfde geldt voor het vervoer en huisvesting. Je moet natuurlijk wel je mond open doen.
In deze coronatijd is de arbeidsmigrant
extra kwetsbaar. Wat vindt u?

Bespreking poll week 23

Ouders mogen advies school naast zich neerleggen
Het Dendron College in Horst laat ouders op basis van advies zelf beslissen of hun kind dit jaar al dan niet overgaat. Hun keuze is daarin bindend.
Je kunt je echter afvragen of docenten niet huist
als geen ander hoe een leerling presteert op
school en zou hun advies leidend moeten zijn.
Dat vindt ook de meerderheid van de stemmers
op deze poll. Docenten houden leerlingen gedurende het jaar goed in de gaten. Zij zien ze dage-

lijks aan het werk op school. Ouders weten niet hoe
hun kinderen zich gedragen op school. Docenten zijn
deskundig genoeg om te kunnen bepalen of een
leerling over kan gaan of niet.
Het Dendron College heeft besloten om deze keuze
over te laten aan de ouders, omdat er niet gespro-

ken kan worden over een ‘normaal’ schooljaar waar
‘normale’ regels gelden. De overige stemmers denken dan ook dat ouders hun kinderen het beste kennen en dus vanzelfsprekend weten welke beslissing
het beste is voor hun kinderen.

Ingezonden brief

Ontkennen is niet meer genoeg
De vriendenrepubliek Limburg is weer springlevend blijkens onderzoek van de rekenkamer van de
provincie en het onderzoek van Joep Dohmen en Theo Sniekers in opdracht van NRC en De Limburger
naar de sjoemelpartij door Raymond Knops in samenwerking met de directeur van het bedrijf ruimtevoor-ruimte, Ger Driessen als vriendendienst.
De rekenkamer constateert dat:
nog steeds uitzonderingen worden
gemaakt om politieke vrienden aan
werk te helpen; Gedeputeerde Staten
niet van plan zijn de één-op-één
benoemingen aan banden te leggen;
er nog steeds op zijn minst de schijn
van belangenverstrengeling bestaat,
ondanks regels, protocollen en cursussen over transparantie en integriteit. Provinciale Staten drongen er in
2019 nog op aan de uitvoering aan
te scherpen. Toch blijven achterkamertjes politiek en achterkamertjesbenoemingen in stand.

Nog steeds hebben Gedeputeerde
Staten weinig gevoel voor
de boosheid en onrust in de
samenleving, zo constateert de
rekenkamer. Dat is met name
gouverneur Bovens aan te rekenen.
Natuurlijk herkennen Gedeputeerde
Staten zich niet in de kritiek van de
rekenkamer. Mijn conclusie: sociale
intelligentie van GS heel zwak.
Het is niet onwaarschijnlijk dat
Raymond Knops binnenkort wordt
bijgezet in de galerie van politieke
kopstukken van CDA-huize. Al die
kopstukken ontkenden iets fout

gedaan te hebben. Zo ook Knops.
Typisch: ter verdediging doet
hij een beroep op een adviseur,
die betaald wordt door de provincie,
eigenaar van het ruimtebedrijf.
Knops omschrijft hem als een
onafhankelijke derde. Louter
ontkennen, lijkt mij niet meer
genoeg.
Als de onderzoeksjournalisten
onwaarheden verkondigen, dan
moet Knops hen voor de rechter brengen. Alleen dan staat zijn
geloofwaardigheid niet op het spel.
De SP eist een onderzoek naar de

geheime deal van 2013. Terecht.
Het CDA zal dat onderzoek ongetwijfeld niet toestaan, zeker niet
nu D66+GroenLinks, bij monde
van Jos Gubbels, onvoorwaardelijk
kiest voor de eerlijkheid van Knops.
“Hem als gemeenteraadslid kennende uit zijn wethouderstijd verwacht ik niet, dat hem iets verweten
kan worden.” Toch wat naïef, immers
Knops zal zijn geheime deal niet aan
Jos Gubbels verklappen.
Alle betrokkenen bij de deal waren
toch tot geheimhouding verplicht.
Die onvoorwaardelijke keuze voor
Knops eerlijkheid zou wel eens voorbarig kunnen zijn.
Henk Steenbekkers
Gussekuulke Melderslo

Ingezonden brief

Is er ruimte voor (ruimte) zonneweides?
Onlangs kwamen Ruimte voor Ruimte BV en betrokkenen uitbundig in het nieuws. Enerzijds door de werkwijze en behaalde resultaten.
Anderzijds omdat RvR haar zinnen heeft gezet op de ontwikkeling van een 100 hectare grote zonneweide in Evertsoord.
RvR is blijkbaar op zoek naar een
melkkoe om het tekort van 8 miljoen euro te dichten. Komt over als
het ene gat met het andere gat vullen. De werkwijze: plek aanwijzen, de
juiste bestemming regelen, waardesprongen pakken en herhalen. Probeer
hier maar als agrariër met een minder gunstig perspectief, gebrek aan
opvolging of de nodige investeringen
voor de deur ‘nee’ tegen te zeggen.
Projectontwikkeling oude stijl naar ons
idee. Dat moet en kan anders, zeggen
wij als Energiecoöperatie Reindonk
Energie, coöperatie voor en door inwo-

ners en bedrijven in onze gemeente.
Om antwoord te geven op de vraag
in de titel: ja, er is ruimte voor zonneweides. Het gemeentelijk beleidskader
dat na de zomer voorligt ter vaststelling zal dit duidelijk maken en richting
geven. Vragen die langskomen: waar
wel/niet, hoe te organiseren en wie
is betrokken? Het kan inderdaad heel
goed in de Peelregio. Veel ruimte,
relatief weinig inwoners en de agrarische sector in transitie. Maar ook
elders zijn zonneweides denkbaar.
Wij gaan voor zoekgebieden met als
doel een optimaler evenwicht tussen

ruimtegebruik, ecologie, lusten, lasten,
participatie en zeggenschap. Een middel daarvoor is socialisering van
grondvergoedingen en eventuele winsten eerlijker verdelen. Dit kost meer
tijd en veel keukentafelgesprekken,
maar voorkomt scheve gezichten in
de gemeenschap (de RvR postcodeloterij valt immers alleen op de oneven
nummers en de even nummers kijken
ernaar). Meedoen in lusten betekent
overigens ook risicovol investeren.
Coöperatief wel te verstaan. Dan is
de zeggenschap geborgd, zowel in
ontwikkeling, exploitatie en ook

straks bij opruimen of herinvesteren.
Voor Reindonk Energie is energie een
streekproduct. Zonne- en windparken
hebben impact, dan kunnen ze maar
beter van ‘ons’ zijn. Onlangs hebben
we met inleg van leden het zonnedak
op Brugeind in Meerlo opgeleverd,
in de tweede helft van het jaar een
100 procent coöperatieve zonneweide
Griendtsveen. We pakken de handschoen graag samen en coöperatief
op.

Nielsflits

Column

De meeste
mensen
deugen wel?
Het is de laatste tijd een stuk
lastiger om dat beetje
positiviteit, die je in één van je
hersenkwabben produceert,
ergens vandaan te halen.
We kijken minder uit naar ons
weekend dan voorheen,
feestjes zijn foetsie en je
wordt alleen maar bezaaid
met belabberd, bedorven
nieuws.
Inderdaad, het zijn rare tijden,
om maar eens een cliché tevoorschijn te halen. NOS, Nu.nl en
ook de HALLO verzorgen niet de
leukste nieuwtjes. Het is mij ook
altijd geleerd: alles wat negatief
is, scoort beter. En zo is het wel.
Er heerst momenteel een grauwe
sfeer in de wereld. Positiviteit
is ver te zoeken en mensen zijn
sneller op hun teentjes getrapt,
we zijn prikkelbaarder. Ik snap
het. Ondernemers zitten met de
handen in hun haren en hetzelfde
geldt voor hun werknemers: bang
om van de ene op de andere dag
zonder inkomen te zitten.
Toch vind ik dat niet kunnen, die
angst. Het is zo ontzettend jammer dat je plezier de dupe moet
zijn van het coronavirus, discriminatieopstanden of onzekerheid
in algemene zin. Voortaan ga ik
iedereen erop aanspreken die
een vorm van negativiteit toont.
Bekijk het eens even van een
optimistische kant. Niet de hele
tijd zeiken. Mensen die mij goed
kennen weten dat ik rooskleurig
in het leven sta. Met zo’n deprimerende instelling zou ik echt niet
kunnen leven. Nog even een leuk
feitje: positieve mensen leven
langer dan negatieve. Knoop dat
maar eens in je oren. ‘Bad things
just make you swear and curse,
when you’re chewing on life’s gristle. Don’t grumble, give a whistle
and this’ll help things turn out for
the best. And... always look on
the bright side of life’ Zo, genoeg
positieve geluiden. Aan het werk
verdomme.
Lach ze,

Geert Claessens,
Reindonk Energie Coöperatie

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.

Niels
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PvdA Horst aan de Maas

Arbeidsmigranten Horsterweg 45

In de raadsvergadering van dinsdag 2 juni hebben we vóór het initiatief Horsterweg 45 gestemd. Waar nu een vervallen pand ligt, komen
ruim 150 arbeidsmigranten, medewerkers van Wijnen, te wonen.
Als PvdA zijn we kritisch op de procedure en het raadsvoorstel. Maar
ons werk is ook om de impact in de samenleving te beoordelen. Zeker
als we zien dat er al een meerderheid is, zien we het als onze taak om
het maximale eruit te halen.
De buurt maakt zich grote zorgen.
Wij ook. Over leefbaarheid, veiligheid en integratie. Door de gang van
zaken bij dit plan maken we inwoners monddood en tasten we hun

Essentie Horst aan de Maas

rechten aan. Wij vinden het onacceptabel dat we een bestemmingsplan in 2018 ter inzage leggen en
er pas nu een besluit over nemen.
Onze insteek is geweest om het voor-

cieel niet breed heeft.
We hebben voorafgaand gesproken met de nieuwe directeur van
BiblioNu. Een directeur die veelbelovend overkomt en wil gaan bouwen aan de toekomst van de bieb.
Samen met andere partijen hebben we daarom een amendement
ingediend. Dat wil zeggen dat de
gemeenteraad het besluit herschrijft

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

en met een nieuw voorstel komt. In
dit geval een volledige subsidie zonder lening van 60.000 euro.
Het raadsvoorstel was ondermaats.
Er lag geen onderbouwing over de
transitiekosten en synergievoordeel
was niet uitgewerkt. Deze punten
hebben we ook meegenomen in het
amendement. Het College van B&W
dient de onderbouwing nu alsnog

Richard van der Weegen, Raadslid

te leveren en het synergievoordeel
uit te werken. Tijdens de vergadering hebben we ons dan ook kritisch geuit over de kwaliteit van het
voorstel.
In eerste instantie stonden negatief
tegenover dit voorstel (vanwege de
ontbrekende onderbouwing, geen
gekaderd synergievoordeel en een
rare constructie met lening), desondanks zijn we akkoord gegaan.
We wensen de bibliotheek immers
een warm hart toe en staan inhou-

delijk achter de transitie. Het college hebben we een ‘tik op de
vingers’ gegeven en we accepteren
ondermaatse voorstellen niet meer.
We wensen de bibliotheek succes
met de transitieslag.

Kay Thijssen, Raadslid

Meer oude economie? Meer doden

Carola Schouten heeft een onderzoek aangekondigd naar de mogelijke relatie tussen corona en de IV.
D66+GroenLinks Horst aan de Maas heeft aangegeven dat onderzoek af te wachten en voorlopig pas op de
plaats te maken. Maar er zijn mensen, die daar anders over denken.
Als je niet (Oost-Indisch) doof bent
kun je overal horen dat vele deskundigen zeggen dat na de coronatijd
de samenleving nooit meer dezelfde
mag zijn en dat zaken zullen anders
moeten. Anders kijken naar de
economie in het algemeen, anders
kijken naar werken in één kantoor,
anders kijken naar (zaken)reizen,

delijkheid over wie er mogen wonen.
Het bestemmingsplan is op ons initiatief aangepast: alleen medewerkers
van Wijnen, en onder voorwaarden
medewerkers van agrarische bedrijven uit de directe omgeving mogen
er wonen. Negen punten die de leefbaarheid op de Horsterweg en in de
rest van de gemeente Horst aan de
Maas moeten verbeteren.

Transitiesubsidie BiblioNu, bibliotheek Horst aan de Maas

Vorige week heeft Essentie ingestemd met een subsidie voor BiblioNu. Eerder al (2019) hebben we de visie
voor de bibliotheek vastgesteld. Om deze visie uit te voeren is een transitie wenselijk.
Het raadsvoorstel waarover we
moesten besluiten ging uit van
een subsidie van 30.000 euro met
daaraan gekoppeld een lening van
30.000 euro. Deze lening zou worden omgezet naar een subsidie,
mits de bibliotheek voldeed aan
het ‘synergievoordeel ‘t Gasthoês’.
In onze ogen een vreemde constructie, omdat de bibliotheek het finan-

stel beter te maken én de omwonenden alsnog een stevige stem te
geven. We hebben een negenpuntenplan gepresenteerd waarop door
het college stevige toezeggingen zijn
gedaan. Zo is toegezegd dat de initiatiefnemers alsnog in gesprek gaan
met de omwonenden. Geen vrijblijvend gesprek. Afspraken maken
over de uitwerking van de plannen.
Een goed omgevingsgesprek stopt
niet bij de vergunningverlening, maar
is permanent. We wilden meer dui-

anders kijken naar vakanties, anders
kijken naar vergaderen et cetera.
Wij vinden dat ook en wachten dus
af totdat de regering op basis van de
adviezen van deskundigen lijnen uitzet voor deze nieuwe samenleving.
Dat vinden wij verstandige politiek.
Maar blijkbaar wordt daar door de
CDA-fractie in Provinciale Staten van

Limburg heel anders over gedacht.
Die fractie pleit nu al voor economische groei zonder te zeuren over
randvoorwaarden. Wij hebben eerder gepleit voor een meer duurzame
economie, want meer oude economie betekent ook meer verkeer,
meer arbeidsmigranten, meer luchtverontreiniging, meer besmettingen,

meer zoönosen, meer doden, meer
wegen, minder natuur et cetera.
Het pleidooi van de CDA-fractie is
ook een klap in het gezicht van al
die mensen in de zorg, waar we met
z’n allen een paar weken geleden
nog voor hebben geapplaudisseerd.
D66+GroenLinks Horst aan de Maas
roept op tot herbezinning. Ik stam
nog uit de tijd dat men zich af en
toe even terugtrok. Inderdaad de
retraite. Ik stel voor om op ‘digitale
retraite’ te gaan en nog eens goed

na te denken over de toekomst van
deze regio. Als u wilt reageren heel
graag. Wij zijn benieuwd naar uw
mening.

Henk Kemperman

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.

Vacature
VALUE
ADDING
TECHNOLOGY

Internationaal monteur

Zoek je een leuke vakantiebaan? (14+)
Wil jij machines maken voor
geldvernietiging en recycling?
Verdiep je in de techniek van onze
machines met deze veelzijdige en
internationale functie.
Meer weten over deze vacature?

T + 31 77 354 33 34
jobs@royaldutchkusters.com
www.royaldutchkusters.com

Wij zijn op zoek naar enthousiaste jeugd die ons gezellige en hechte
team komen versterken. Weet jij van aanpakken en ben je klantvriendelijk en collegiaal? Dan is Spar Enjoy de Schatberg op zoek
naar jou! De werkzaamheden zullen variëren tussen broodjes
bakken op de broodafdeling, klanten vriendelijk helpen aan de kassa
en zorgen dat onze schappen netjes gevuld en gespiegeld zijn. Ben je
minimaal 14 jaar en ben je beschikbaar in de vakanties? Dan ben je
van harte welkom om bij ons te komen solliciteren. Heb je interesse
in deze leuke baan? Stuur een mail naar deschatberg@despar.info en
wie weet gaan we er samen een super seizoen van maken! Je mag ook
naar de winkel bellen en vragen naar de leidinggevende

Spar Enjoy de Schatberg

Midden Peelweg 5, 5975 MZ Sevenum
deschatberg@despar.info Tel: 085-4891035
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VVD Horst aan de Maas

Kwaliteit bespaart tijd

De gemeenteraadsvergadering van vorige week was er weer een die
heel lang duurde. Veel te lang. Hoe dat komt? We hebben in onze fractie die vergadering geëvalueerd. Conclusie: raadsvoorstellen zijn vaak
niet compleet, onduidelijk en de verantwoordelijke wethouders ontberen vaak de noodzakelijke dossierkennis. Hierdoor zijn ze afhankelijk
van influisterende ambtenaren, en dat zijn niet de politici die via een
democratisch proces zijn gekozen.
Gemeenteraadsleden houden lange
betogen wat er mis is met een voorstel. Indien wij dit als oppositiepartij
doen stemmen we uiteraard niet met
een dergelijk voorstel in. En geven we

SP Horst aan de Maas

inhoudelijk onderbouwd aan waarom
niet. Raadsleden uit coalitiepartijen
kunnen ook heel kritisch zijn, maar
stemmen dan tóch met het betreffende voorstel in. Waarom? Omdat ze

te sluiten.
Wethouder Bouten (PvdA) kon
zich vinden in de SP-oproep om te
komen tot opvang en omarmde de
strekking van de motie dan ook.
In welke vorm de ondersteuning
praktisch geboden wordt, moet nog
bekeken worden.
Essentie stelde dat het om een lan-

CDA Horst aan de Maas

delijk onderwerp ging en deed geen
uitspraak. De VVD sloot zich daarbij aan. Ze ontweken daarmee een
inhoudelijke discussie. Dat geldt
feitelijk ook voor het CDA, die stelde
de inhoud onvoldoende te kennen
en daarom de motie niet te steunen.
De PvdA was blij met de reactie van
de wethouder en verleende dan ook

ondersteuning aan de motie, net als
D66+GroenLinks. Zij benadrukten,
met de SP, dat richting de regering
druk uitgeoefend moet worden om
de hand te reiken richting de kindvluchtelingen.
Wel vreemd, aldus de SP, dat CDA,
VVD en Essentie eerder wél vonden
dat er iets gedaan moest worden
aan de vluchtelingenproblematiek,
maar nu er concreet iets gedaan kán
worden, haken ze af. De drie partijen willen wél massaal arbeids-

migranten opnemen, terwijl we
kampen met een enorm tekort aan
woningen, maar laten het nu afweten. Het getuigt van een gebrek aan
solidariteit bij deze partijen.
Het doel van de motie, opvang bieden voor een zeer kwetsbare groep
kinderen en daar de regering op aan
te spreken, is bereikt en daar gaat
het uiteindelijk om.

Peter Elbers

Aniet Fonteyne, raadslid

Nieuwe start als raadslid Horst aan de Maas

Ik ben (weer) geïnstalleerd als raadslid voor het CDA op dinsdag 2 juni. Ik neem de plaats in van Danny van
Hees die onlangs naar Amsterdam is verhuisd. Van 2 november 2016 tot april 2018 zat ik ook al in de raad
als vervanger van Hay Emonts. Bij de laatste raadsverkiezing had ik tot mijn teleurstelling net te weinig
stemmen om in de raad te komen. Ik vind het prettig om nu weer mijn steentje te kunnen bijdragen.
Ondanks het feit dat ik niet helemaal nieuw ben, stel ik me graag
even nader voor.
Ik ben 71 jaar geleden geboren
in Arcen. Na mijn opleiding ben
ik in dienst gegaan bij Rabobank.
Daar heb ik 41 jaar gewerkt als
financieel adviseur particulieren.

zowel gemeenteraadsleden als wethouders, kort en bondig zijn. Mensen
die zichzelf graag horen praten doen
dat maar in het café. Want dan kun
je altijd nog weglopen als het teveel
wordt. Dat kan in een gemeenteraadsvergadering niet. We hopen dat
de politieke besluitvorming in onze
gemeente voortvarend verbetert.
Dan bespaart de kwaliteit uiteindelijk
ook tijd. Gewoon. Doen.

Vang kindvluchtelingen op

In Griekenland dreigt een humanitaire ramp. Vluchtelingen stranden in te krap bemeten vluchtelingenkampen en de (medische) zorg is ontoereikend, waardoor het risico op een corona-uitbraak gigantisch is
en ook kinderen dreigen daar de dupe van te worden.
Stichting Vluchteling,
Vluchtelingenwerk en Defence for
Children roepen Nederland op om
vijfhonderd minderjarige asielzoekers uit de Griekse kampen over
te nemen. Meerdere Nederlandse
gemeenten hebben daar al gevolg
aan gegeven. De SP riep de
gemeenteraad via een motie op aan

deel uitmaken van de coalitie en dat
betekent dat je samen optrekt. Ook al
past het niet altijd in de eigen afweging. Wat moet veranderen? Op de
eerste plaats moeten voorstellen van
burgemeester en wethouders, die
de gemeenteraad ter goedkeuring
worden aangeboden, kwalitatief top
zijn. Zowel taalkundig als qua inhoud.
En de wethouder die zijn voorstel
verdedigt moet dat voor een heel
groot deel zelfstandig kunnen doen.
Op de tweede plaats moet iedereen,

Ik woon samen met mijn echtgenote in Meerlo. Wij hebben drie
volwassen kinderen en vijf kleinkinderen. Ik ben een fanatiek wandelaar en fietser.
Ik voel mij betrokken bij de samenleving en heb vanaf mijn jeugd
altijd al bestuursfuncties vervuld.

Politieke ervaring heb ik opgedaan in de dorpsraad van Oirlo, als
bestuurslid van de voormalige CDAafdeling Meerlo-Wanssum en als lid
van de raadscommissies financiën
en samenleving in die gemeente.
Sinds 2010 ben ik actief steunlid
van het CDA in Horst aan de Maas.

Op dit moment ben ik nog penningmeester van de KBO Sint Goar
in Meerlo. Voor mij zijn de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de kleine kernen belangrijk.
Speciale aandacht dient daarbij
naar mijn idee uit te gaan naar de
ouderen. Mijn ideaal is dat ouderen
vitaal, actief en zelfstandig in hun
eigen dorp kunnen blijven wonen.
De ‘zilveren generatie‘ vormt een
waardevolle, onmisbare schakel in
onze samenleving. Dit houdt ook

in dat mensen die nu misschien te
ruim wonen, zelf zouden moeten
kiezen om een levensloopbestendige woning te bouwen en niet te
wachten op de gemeenschap.

Henk Peters

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.

VACATURE
Plantenkwekerij de Kemp is een familiebedrijf met meer dan 55 jaar ervaring in de
vermeerdering en opkweek van aardbei- en aspergeplanten, vruchtboomonderstammen
en rode bessenplanten. Wij zijn korte termijn op zoek naar een

Controller
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het inrichten, analyseren en
optimaliseren van diverse processen. Je adviseert het management op zowel
operationeel, tactisch als strategisch niveau en levert daarmee een actieve
bijdrage aan de ontwikkeling van Plantenkwekerij De Kemp.

Ben jij die analytisch sterke persoonlijkheid met overtuigingskracht en wil je een bijdrage
leveren aan de professionalisering van ons bedrijf, dan is deze baan zeker iets voor jou!
Voor een uitgebreide functiebeschrijving, kijk op onze website:
http://www.dekemp.nl/nl/het-bedrijf/vacatures.
Jouw CV met motivatie kun je sturen naar Cora van Rijn: c.vanrijn@dekemp.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Plantenkwekerij De Kemp
Kempweg 15, 5964 ND Meterik, Nederland | Tel. +31 77 3982430
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Pilot Hayberries met transparante solarpanelen
Blauwebessenteler Hayberries uit Broekhuizen is op zijn bestaande velden een pilot gestart voor meervoudig
gebruik van landbouwgrond. De ondernemer krijgt daarvoor van de gemeente Horst aan de Maas een bijdrage uit het stimuleringsfonds.

Tijdens de pilot onderzoekt Hayberries
of blauwe bessen onder transparante solarpanelen kunnen groeien.
Wouter Aerts, directeur Hayberries:
“Dit doen wij om onze planten te
beschermen en tevens om groene
stroom op te wekken. Een tweede
voordeel is dat we het water kunnen
opvangen dat op de panelen valt en
ook wat teveel gegeven wordt aan de
planten in de stellages. Wateropvang
en -hergebruik geeft veel voordelen
bij de nieuwe weersextremen. Op de
originele grond komen bloemmengsels die gaan zorgen voor meer biodiversiteit ten behoeve van natuurlijke
vijanden en bestuivers.” Gemeente
Horst aan de Maas draagt vanuit het
stimuleringsfonds voor ondernemers 5.000 euro bij voor deze pilot
die loopt voor een periode van vier
jaar. Wethouder Rudy Tegels: “Dit is
een mooi voorbeeld van innovatie in
de agrarische sector en uniek vanwege de toepassing van zonne-energie boven het gewas. Het initiatief
past daarmee uitstekend binnen de
doelstelling om ontwikkelingen en
innovaties in de zacht fruit sector te
bevorderen én bij onze duurzaamheidsambities.”

Oh, zit dat zo!

Affectieschade, wat is dat?
U wordt gebeld met de mededeling dat één van uw naasten betrokken is bĳ een ernstig ongeval. Hĳ of zĳ heeft daarbĳ ernstig en blĳvend
letsel opgelopen of is overleden. Het behoeft geen uitleg dat u veel verdriet zult hebben door dit ongeval, al bent u zelf niet het slachtoffer.

tieschade, waarvoor de naasten
een vergoeding kunnen krijgen.
Vóór 2019 kon alleen het slachtoffer
zelf aanspraak maken op smartengeld. Naasten en nabestaanden kregen niks voor hun verdriet,
hetgeen vaak onrechtvaardig voelde.
Natuurlijk neemt een geldbedrag
uw verdriet niet weg, maar cliënten
geven aan het te zien als een soort
van erkenning.

Sinds 1 januari 2019 bestaat er een
regeling voor naasten van slachtoffers, die overlijden of ernstig
en blijvend letsel hebben na een
ongeval. Er is dan sprake van affec-

Hoe hoog het te ontvangen bedrag
is, ligt vast in de wet en niet iedereen kan affectieschade claimen.
Voor de verschillende categorieën
liggen de vergoedingen tussen de
12.500,00 euro en 20.000,00 euro.
Dit zijn vaststaande bedragen,
die afhangen van de ernst van
het ongeval.
Wie er wel voor in aanmerking komt,
ligt ook vast in de wet. Voornamelijk

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

personen met een nauwe persoonlijke band met het slachtoffer zijn
opgenomen in de verschillende categorieën. Hieronder vallen in ieder
geval echtgenoten, ouders en kinderen. Daarnaast is er een restcategorie
voor personen met een nauwe persoonlijke relatie met het slachtoffer.
Uiteraard komen naasten alleen voor
vergoeding in aanmerking als er een
aansprakelijke partij is, iemand die
verantwoordelijk is voor het ongeval of de gebeurtenis en de ontstane
schade moet vergoeden aan het
slachtoffer. Diezelfde partij moet nu
aan de naasten een vergoeding voor
affectieschade betalen.
Overigens dient affectieschade niet
te worden verward met shockschade.
Mocht u vragen hebben over affec-

tieschade of over shockschade, neem
dan kosteloos en vrijblijvend contact met ons op, zodat we kunnen
bespreken wat we voor u
kunnen doen.
Door: Susan Philippi,
advocaat

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 – 55 66 85 | www.putt.nl
Philippi@putt.nl

Inloopspreekuur
maandag van 12.00 – 14.00 uur
donderdag van 17.00 – 18.00 uur

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

info@konekt-advies.nl • 06 11 74 49 96
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.konekt-advies.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Binnenkijken bij...

Column

Versoepeld of
verhard?
Iedereen volgt het nieuws, vooral
als Rutte aan het woord is.
Wat gaat er nu gebeuren?
Waar blijven we op letten?
Wat zullen we (maar vooral wat
gaan we) weer mogen? En vooral
naar dat laatste verlangen we.
Gaan we versoepelen of zijn we
zelf ondertussen wat verhard?
Net als iedereen merk ik dat deze
periode heeft gezorgd voor onrust
en onduidelijkheid. Ook is er een
groot verlangen naar elkaar aangewakkerd. Een persoonlijk, sociaal-emotioneel en fysiek contact.
Een arm om iemand heen slaan
of zomaar een knuffel geven, een
praatje maken bij iemand thuis,
samen te barbecueën of op terras
zitten. En dit speelt ook bij mij.
Zo ploppen er vragen op als: “Heb ik
me de laatste tijd ‘verschuild’ achter
regeltjes?”, “Heb ik teveel beren op
de weg gezien?” of “Heb ik er goed
aan gedaan?” Je wilt het namelijk niet op je geweten hebben dat
iemand door jouw toedoen corona
oploopt. Of jezelf en jouw naasten.
Ondanks alle vragen en onzekerheid merk ik dat men nu meer kijkt
naar de kansen en mogelijkheden.
Gelukkig heeft men niet stil gezeten!
Zo is er onder andere in de
Norbertuswijk Horst Naoberzorg
VoorMekaar ontstaan, hebben vrijwilligers in Meterik belangstellenden grootletterboeken of legpuzzels
bezorgd en zijn er veel telefonische (videobel) contactmomenten
geweest. En al die kaartjes en bloemetjes die zijn uitgedeeld, geweldig!
Ook ik, als opbouwwerker, doe
hieraan mee. Naast mailen over
protocollen voor gemeenschapshuizen, inlopen of ervaringen uitwisselen wat inwoners zelf doen voor
een ander in deze periode, ga ik
ook meer op pad. De wijk in, zien
wat er speelt en leeft in de wijk,
maar vooral gesprekken aangaan.
En dit keer persoonlijk op 1,5 meter
afstand!
Tijdens een wandeling of lekker
buiten in de tuin. En wat is het weer
fijn om mensen niet achter een
beeldscherm te zien! We komen
weer meer in beweging: letterlijk en
figuurlijk.
Want ook mijn lijf lijkt wat ‘verhard’
in deze tijd. Nu is het tijd om te ‘versoepelen’.

Mieke Cruijsberg,
opbouwwerk Synthese
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Afgeslankte vorm

Waarschijnlijk doorstart voor horecatak Rendiz
De horecatak van sociale onderneming Rendiz gaat waarschijnlijk een doorstart maken. Dat laat curator Peter Brouns weten. Onder het gedeelte dat op dinsdag 2 juni failliet werd
verklaard, vallen restaurant De Ringoven in Panningen, Staatsie 1866 in Hegelsom en werknemers die aan andere takken van Rendiz verhuurd werden. De doorstart moet in afgeslankte vorm doorgang vinden.
“De eigenaren van Rendiz hebben
aangegeven zelf een doorstart te
willen maken”, vertelt curator Peter
Brouns. Van een overname door een
ander bedrijf is dus geen sprake.
Niet alle werknemers van het failliete
gedeelte kunnen straks terugkeren,
vertelt Brouns. “Door de coronamaatregelen is het minder druk bij de horecazaken, dus er zijn minder mensen
nodig. Misschien dat het in de toekomst weer opgeschaald kan worden
als de maatregelen afgelopen zijn.”

De Ringoven is ook na de faillietverklaring open gebleven voor klanten. Staatsie 1866 is nog gesloten.
Brouns weet niet precies wanneer de
doorstart definitief is. “Dat kan aan het
einde van deze week zijn, maar ook
volgende week.” Naast de twee horecabedrijven viel er onder de failliete
horecatak ook personeel dat verhuurd
werd aan andere gedeeltes van het
overkoepelende Rendiz.
Rendiz Horeca BV ging failliet vanwege de gevolgen die de horecalock-

down met zich meebracht, laat de
curator weten. “Er kwam geen geld
binnen, maar de kosten liepen door.
Op een gegeven moment raken de
bronnen uitgeput.” Vorig jaar wist
Rendiz Horeca BV nog een kleine winst
te boeken, vertelt Brouns. “Maar je
ziet dat veel bedrijven in de problemen komen nu door de coronamaatregelen.” De totale schuld van Rendiz
bedraagt zo’n 3,5 ton.

Ben jij gepassioneerd over
alles wat te maken heeft met
applicaties en gebruikers?
Wil je een uitdagende baan en
een bijdrage leveren aan onze
internationale groeiambities?
Reageer dan nu!

Broodfonds naar Horst
Horst krijgt er een Broodfonds bij. Op dinsdag 23 juni wordt het
collectief gelanceerd in Graaf ter Horst in Horst.
Een aantal ondernemers heeft
geen financieel vangnet als zij
ziek wordt. Als oplossing ontwikkelde een groep ondernemers het
Broodfonds. In een Broodfonds
kennen en vertrouwen de deelnemers elkaar. Iedereen die meedoet
stort maandelijks een bedrag op
een eigen rekening. Wordt iemand

ziek, dan ontvangt diegene van
iedereen een bedrag om van te
leven. De avond wordt georganiseerd voor maximaal dertig gasten
op 1,5 meter afstand van elkaar.
De bijeenkomst start om 19.30 uur
en om 19.15 uur is de inloop.
Aanmelden kan vooraf via de website van het Broodfonds.

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van technisch hoogstaande bedrijven.
We zijn een snelgroeiende, toonaangevende organisatie die zich toelegt op het ontwikkelen en produceren van
op besturingstechniek georiënteerde oplossingen voor de agri-, de industrie- en de waterbehandelingssector.
We onderscheiden ons door innovatie, kwaliteit en onze hoogstaande technische kennis van de sectoren waarin
we actief zijn. Bij de Hotraco Group werken circa 275 medewerkers en in het Hotraco Development Center
(R&D) circa 25 personen. Onze gedreven medewerkers maken het verschil in onze organisatie.
Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

STAP weer geopend
Het sociaal loket STAP (Steun- en Adviespunt) heeft de deuren
weer geopend. De openingstijden zijn wel veranderd: mensen
kunnen op maandag en woensdag van 15.00 tot 17.00 uur terecht
in de bibliotheek van Horst .
Voorheen was het adviespunt op
woensdagochtend bereikbaar. De
openingstijden zijn aangepast,
omdat de bibliotheek op woensdag
in verband met de coronamaatrege-

len pas 12.00 uur open is. De organisatie vraagt mensen om alleen
te komen en eventueel buiten te
wachten of op een ander moment
te komen, als het te druk is.

Kiwa-keurmerk voor
vakantieparken
Center Parcs Limburgse Peel en Het Meerdal, beide in America,
hebben het Kiwa-keurmerk ontvangen voor de juiste toepassing
van de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. De heropening
van negen parken in Nederland was aanleiding om te laten toetsen
of alle veiligheids- en gezondheidsmaatregelen op de juiste manier
worden toegepast.
Daags na de heropening heeft
Kiwa onderzocht of Center Parcs
aan de veiligheidsprotocollen voldoet. Mark Giethoorn, directeur
van Center Parcs Nederland, is blij
dat de parken zijn gecertificeerd.
“Met het nieuwe COVID-19 keurmerk van Kiwa wordt getoetst of
de overheidsmaatregelen en de
extra eisen die Center Parcs zich-

zelf heeft gesteld goed worden
toegepast. Voor ons geeft dit de
zekerheid dat we alle maatregelen
hebben genomen om onze gasten
op een verantwoorde manier te
ontvangen. We blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen en
onze medewerkers zo nodig extra
trainen om een goede opvolging te
waarborgen.”

Full Stack Designer (m/v - fulltime)
Als Full Stack Designer dek je het hele spectrum af van
UX-research, UI-design, Interactie-design en Front-Enddevelopment. We zoeken een creatieve geest die de
wensen van onze klant goed kan interpreteren, zich kan
verplaatsen in de eindgebruiker, kan denken in userinteractie én attractieve vormgeving, en die ook nog
eens de kwaliteiten bezit om het ontwerp daadwerkelijk
te implementeren. De werkverdeling zal ongeveer
50-50 zijn (ontwerp-realisatie).
In de ontwerpfase maak je gebruik van Adobe-XD om
via prototypes een vroege terugkoppeling van onze
stakeholders te krijgen. De realisatie vindt plaats in
HTML5, CSS, TypeScript en Angular/Ionic.
Je gaat samenwerken met collega’s in ons Applicatie
Team die ook (legacy) applicaties ontwerpen in C#/
WPF, C++/Qt en Java, maar jouw focus zal liggen op
webdesign.
Naast bedieningsapplicaties voor onze computers
zien we langzaam een verschuiving optreden naar
dashboardapplicaties in een BI/Cloud context. Kennis
daarvan is dan ook een pre.
We proberen ieders kwaliteiten zo goed mogelijk te
benutten en behalen daarmee gezamenlijk een optimaal
resultaat. We zoeken daarom gemotiveerde vakmensen
met kennis, kunde en durf, iemand die ernaar streeft
om zichzelf, collega’s, het ontwerp én het eindproduct
naar een hoger niveau te tillen.

Wij vragen:
• je beschikt over een bachelor- of masterdiploma;
• je bent door je analytische vermogen in staat om
complexe vraagstukken op te lossen, je bent creatief
en denkt oplossings- en resultaatgericht;
• klanten werken graag met jou vanwege je
communicatieve vaardigheden en klantgerichte
houding;
• je hebt kennis van hierboven genoemde talen en
frameworks;
• kennis van BI & Analytics is een pre;
• je communiceert vloeiend in het Nederlands en
Engels;
• je werkt graag in teamverband maar kunt ook
zelfstandig perfect uit de voeten.
Wij bieden:
• een marktconform maandsalaris;
• uitzicht op een dienstverband voor onbeperkte duur;
• uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van
de Hotraco Group;
• prettige werksfeer en een hecht team;
• goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.

Meer informatie
Meer informatie over Hotraco Group kun je
vinden op www.hotraco.com.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar hrm@hotraco.com t.a.v. Guido de Swart (HR Manager)
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Leden
VC Trivia
toch nog in
beweging
Volleybalvereniging VC Trivia heeft
een alternatief gevonden om haar
jeugd-, senioren- en recreantenleden
toch nog te laten sporten. Zo vonden
zij een samenwerking met Work Out
in Horst. De fitnessschool biedt de
leden drie keer per week een
bootcamp aan in de Kasteelse
Bossen in Horst. De bootcamps
vinden tot eind juni plaats. Trivia
hoopt op 1 juli weer aan de slag te
mogen, dan gaan ook de
sportscholen weer open.

Meerlose Rafke (13) in actie
voor speeltuin Klein Zwitserland

Met een glimlach goed kauwen!
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Bel voor een afspraak 077 35 153 21

De dertienjarige Rafke Wijnhoven uit Meerlo is een flessenactie gestart
voor speeltuin Klein Zwitserland in Tegelen. Nadat de speeltuin vorig
jaar werd getroffen door een storm, hebben onlangs jongeren een groot
aantal speeltoestellen vernield.
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Rafke besloot om een eenmansactie te
houden. Ze is lege flessen gaan inzamelen om de opbrengst vervolgens te
schenken aan Klein Zwitserland. Ze ontwierp een affiche en plakte dat in de
Meerlose Hoofdstraat 43 op het raam
van de ouderlijke woning. Bovendien
zette ze daar een doos bij waar voorbijgangers en dorpelingen lege flessen kunnen deponeren. “De actie loopt
goed. Ik heb nu al bijna honderd flessen

ingezameld”, aldus Rafke. “De mensen kunnen nog steeds flessen inleveren bij ons”. Zelf bezoekt ze regelmatig
de speeltuin. Haar overgrootvader,
Pierre Op het Veld uit Tegelen, heeft
zelfs nog speeltoestellen gebouwd toen
Klein Zwitserland begon. “Mijn opa had
een constructiebedrijf en een winkel
met ijzerwaren. Hij deed van alles voor
de speeltuin”, weet Dorien Wijnhoven,
de moeder van Rafke.

Winnaar Vitaal Verenigen
Sportquiz

Last van ernstig
overgewicht?

Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!

Raymond Frissen uit Horst is de winnaar van de Vitaal Verenigen
Sportquiz. Hij speelde mee namens zwemvereniging HZPC en heeft een
workshop door een bekende (top)sporter voor alle leden van de vereniging en een boodschappenpakket gewonnen.

Ook tijdens de coronacrisis informeren wij u graag
over onze behandeling
Op dit moment kunnen de informatiebijeenkomsten op onze locatie niet doorgaan, we mogen
niet met grote groepen bij elkaar komen. Toch willen wij u in deze tijd ook informatie blijven
geven over onze behandeling. Wij doen dit nu telefonisch, via videobellen of een live stream.
Wilt u meer informatie over onze behandeling? Schrijft u zich dan wél in voor de
informatiemiddag. Wij hebben dan uw gegevens en nemen op die dag (overdag) contact met u
op voor vrijblijvende informatie. Wij delen dan ook een video met u waarin uitleg wordt gegeven
over ons hele behandeltraject.
Bedankt voor uw begrip en we hopen u snel online en/of telefonisch te ontmoeten!

De komende voorlichting vindt plaats op:

dinsdag 16 juni
15.30 - 17.00 uur
Aanmelden via www.obesitaskliniek.nl/agenda
Meer informatie: obesitaskliniek.nl/agenda
077 - 30 30 630 - info-venlo@obesitaskliniek.nl

Gemeente Horst aan de Maas stelt de
workshop beschikbaar. Rianne Selten,
voorzitter HZPC: “We hebben al een
aantal leuke namen in gedachten.
Samen met Raymond gaan we er iets
moois van maken.” Ilse Peeters speelde
mee voor Hovoc en kreeg een, voor de
gehele vereniging, verzorgde activiteit
door de Gezondste Regio 2025 en vijf

zwembadkaartjes voor zwembad de
Berkel. Derde prijswinnaar was Tim van
Rijswick die een gesigneerd shirt en bal
van VVV Venlo won. Samen met enkele
medebestuurders speelde hij voor
Sporting ST. Een lid van Dreamteam
10dere mag een maand gratis sporten
bij Just Be Fit. Jelle Buijssen won een
strippenkaart bij Energetic Training.
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15-vragen aan

Emy Alards Melderslo
Wat is je favoriete hobby?
Chillen met vriendinnen waardeer ik
heel erg en vind ik altijd leuk.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik pluk tomaten bij een tomatenkas in Grubbenvorst samen met mijn
vriendinnen. Het plukken is redelijk
gezellig, alhoewel het soms best
langdradig kan worden. Het verdient
wel erg goed voor mijn leeftijd, dus
dat is een plus.

Waar ben je verslaafd aan?
Ik denk dat ik stiekem toch wel verslaafd ben aan mijn telefoon. Ik raak
er namelijk gewoon nooit op uitgekeken. Ik vind dat niet zo erg, ook al
zou een beetje minder op mijn telefoon zitten geen kwaad kunnen.

Wat is je droombaan?
Ik zou graag pedagogisch medewerkster willen worden. Het lijkt
me gaaf om op een kinderopvang te
werken. Ik weet al van kleins af aan
dat ik dit wilde gaan doen, omdat ik
altijd al graag met (nog kleinere kinderen) iets deed.

Wat doe je het liefst op een vrijdag/zaterdag avond?
Het liefst ga ik op een weekendavond met vrienden/vriendinnen
chillen, of naar een feestje of zoiets.

Wat is je favoriete sociale
medium?
Ik denk dat mijn favoriete sociale
medium toch wel Snapchat is. Ik vind
het leuk om met mensen foto’s te
delen, en dat doe je op Snapchat.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Emy Alards
14 jaar
Melderslo
Citaverde College

Wat voor reis zou je ooit nog
willen maken?
Ik zou ooit nog wel een wereldreis
willen maken, ik denk als ik ergens
in de 20 ben. Ik zou graag nieuwe
culturen willen leren kennen van
plekken waar ik nog nooit geweest
ben. Eén van de gaafste gebieden
om door te reizen lijkt me de
woestijn. Het liefst neem ik mijn
vriendinnen mee op reis.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou heel graag nog een leeuw of
tijger willen opvoeden. Mij lijkt het
heel bijzonder om een band te hebben met een dier waar heel veel
mensen bang voor zijn.

Wat zou je nog wel een opnieuw
willen doen/beleven?
Ik denk dat ik mijn basisschooltijd
nog wel eens zou willen beleven.
Ik weet nog dat ik groep 1 en 2 altijd
superleuk vond en ik ging toen ook
echt met plezier naar school.

Als je in een ander land en een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik zou graag in Australië willen wonen. Het lijkt me heel fijn
om daar midden ‘in the middle of
nowhere’ te leven. Lekker rustig. Ook
heb ik in Australië familie wonen die
ik nog nooit heb gezien. Het zou erg
tof zijn om die een keer te ontmoeten.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Mijn laatste grote beslissing was
om twee vakken te laten vallen

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,-

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?

op school, het is niet iets dat mijn
leven nu heel erg verandert, maar
het heeft wel invloed op mijn toekomst.

Ik vind humor en vertrouwen heel
belangrijk in een vriendschap.
Want als je niet kan lachen heb je
ook een saaie vriendschap.

Ben je meestal te vroeg,
precies op tijd of te laat?
Hoe laat ik kom verschilt heel
erg van de situatie. Op school ben
ik meestal 10 minuten voordat de
lessen beginnen, als ik naar het werk
ga ben ik precies op tijd, en als ik ga
afspreken ben ik of precies op tijd
of net te laat.

Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?
Ik ken mijn beste vriendin al sinds
mijn geboorte, onze ouders waren
vrienden en zo ken ik haar eigenlijk.
Het liefst doen we samen veel
actieve leuke dingen, maar ik kan
ook genieten van een avondje
gezellig op de bank.

In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik was echt enorm zenuwachtig toen
ik naar de middelbare school ging.
Ik vond dat ontzettend eng en ik was
daar ook echt heel zenuwachtig voor.
Ik denk dat ik het vooral spannend
vond om nieuwe mensen te leren
kennen. Dat maakte ook dat mijn
nieuwe klas ontmoeten voor mij zo
spannend was. Er zat namelijk maar
één persoon in mijn klas die ik al
kende.

Tekst: Teun van Zon

PROCESSIERUPS?
LAAT ZE VERWIJDEREN DOOR
EEN PROFESSIONAL.

Hoi

Column

Protesten
Als allereerste wil ik beginnen
met dat ik absoluut niet racistisch ben. Alle levens doen er
inderdaad toe, welke kleur ze
nou ook hebben. Ik snap
daarom ook goed dat mensen
er voor willen opkomen. En alle
protesten aan gaan, overal in
de wereld. Met als start de
dood op George Floyd.
Enorm begrijpelijk, ik ben het er
ook absoluut niet mee eens dat
hij, of überhaupt andere mensen
met een andere etnische achtergrond, niet goed behandeld worden.
Maar het feit dat ik het er niet
mee eens ben dat andere mensen zo behandeld worden en dat
ik maar ’white privilege’ heb, wil
niet zeggen dat ik daarom activist moet zijn. Ik snap dat je zo
extreem wil reageren en het duidelijk wil maken, maar dat lijkt
mij persoonlijk niet verstandig
door te gaan rellen of door posts
op Instagram te zetten dat mensen die wit zijn en nu niks doen en
dus maar racistisch zijn. Zo zwartwit zit de wereld niet in elkaar.
Denk maar aan andere dingen
waarvoor mensen hebben geprotesteerd. Milieu bijvoorbeeld, of
het hele feminisme. Er zijn nu
nog steeds zaken waarbij mensen
heel seksistisch wordt behandeld.
Vrouwen die minder betaald krijgen of anders en slechter behandeld worden omdat ze simpelweg
vrouw zijn. Of het milieu dat naar
de knoppen gaat als we snel niet
eens wat gaan doen. Daar ben
ik het ook absoluut mee oneens
en eens. We moeten inderdaad
wat gaan doen aan het milieu
en vrouwen en mannen moeten
gelijk behandeld worden maar ook
‘zwarten’ en ‘witten’. Het enige
wat ik dan nog gek vind is dat
de personen die daarvoor willen opkomen mensen, zoals ik,
schuldig laten voelen. Ik ben geen
activist. Dat betekent niet dat ik
dan nergens achter sta of dan
maar racistisch ben. Je kunt beter
klagen bij de overheid dan Insta
stories plaatsen over hoe ik het
niet goed aan het doen ben door
niet te protesteren. Net zoals het
vernielen van winkels en andere
objecten heeft dat gewoon niet
zoveel zin.

Afspraak maken via www.jozijna.nl

Industriestraat 15 Horst
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UW AFSPRAAK BIJ VIECURI
Alleen samen kunnen we de zorg veilig houden. Hier ziet u welke maatregelen er zijn genomen vanwege het coronavirus.

Wat doen wij?
In uw afspraakbevestiging (brief, SMS) vragen wij u
of u één van de volgende klachten heeft:
· Keelpijn
· Neusverkoudheid
· Hoesten
· Benauwdheid
· Reuk en/of smaakverlies
· Koorts (38 graden of hoger)
· Diarree
· Spierpijn samen met één
van bovenstaande klachten
Heeft u enkele dagen voor uw
afspraak één van deze klachten?
Bent u in thuisisolatie of heeft u
een huisgenoot die 2 weken voor
uw afspraak positief is getest op
corona?
Bel dan met de polikliniek. Wij overleggen met uw specialist wat voor u
op dat moment de beste optie is.

Wat kunt u zelf doen?
Controleer uw gegevens en kijk
van tevoren waar uw afspraak is
op mijnVieCuri.nl

Krijgt u enkele dagen voor uw afspraak
corona-achtige klachten?
Bel dan met de polikliniek.

Kom niet te vroeg
om drukte in het
ziekenhuis te voorkomen.

Is uw bezoek aan het ziekenhuis
noodzakelijk ondanks uw klachten?
U krijgt dan een mondmasker.
Deze kunt u ophalen bij de receptie.
Dit masker draagt u tot u het ziekenhuis verlaat.

Kom alleen naar het ziekenhuis.
Kan het echt niet anders? Neem dan
maximaal één begeleider mee.

Was of desinfecteer uw handen
voor en na uw bezoek
aan de polikliniek.

Wij schudden geen handen.
Schud geen handen.

1.5M

Houd in de
wachtruimte
voldoende afstand
en neem de hygiënemaatregelen in acht.

Onze medewerkers weten wanneer
ze persoonlijke beschermingsmiddelen
moeten gebruiken.

De ruimtes die u betreedt
worden extra goed
schoongemaakt.

Heeft u vragen? Kijk dan op www.viecuri.nl/coronavirus of
neem contact op met de polikliniek waar u een afspraak heeft.

Blijf niet langer
dan noodzakelijk
in het ziekenhuis.
Volg de juiste
looproutes.
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Medische zorg
Apotheek

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

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

Openluchtmuseum de
Locht gaat weer open
Openluchtmuseum de Locht in Melderslo gaat weer open na sluiting
door de coronacrisis. Op woensdag 17 juni wordt het museum geopend
voor haar bezoekers.
Voor diegene die De Locht wil bezoeken moet eerst reserveren via de
website van het museum. Telefonisch
reserveren is ook mogelijk via 077 398
7320. Museumkaarthouders, vrienden en vrijwilligers dienen een (gratis) ticket aan te schaffen. De Locht
werkt voortaan met tijdsloten. In het

museum is een aangepaste en veilige
route aangegeven, zodat de diverse
paviljoens bezocht kunnen worden en
er gebruiktgemaakt kan worden van
de horeca en het terras. Het muziekoptreden op woensdag 17 juni wordt verzorgd door de groep Vurdewind.
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BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Sevenum rondom Steeg

Geen WK vierspannen
in 2021

Grubbenvorst rondom Californischeweg

Het WK vierspannen in Kronenberg gaat ook in 2021 niet door. Dat heeft
de organisatie woensdag 10 juni bekendgemaakt.

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

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

12 t/m 14 juni
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
0478 58 66 05

15 t/m 18 juni
Tandartspraktijk Wasser
Eindstraat 23, Venray
0478 58 45 04

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

Alarmnummer

Eind april maakte de organisatie van
het WK vierspannen Limburg 2020 in
Kronenberg de beslissing het evenement niet door te laten gaan in verband met de coronacrisis.
Het plan was toen om het WK tweespannen 2021 gezamenlijk met het
uitgestelde WK vierspannen eind september 2021 in Kronenberg te organiseren. Daar wordt nu van afgezien.
De combinatie van beide kampioenschappen zou resulteren in zo’n 120
deelnemers. Het risico op slecht weer
is eind september vele malen groter dan aan het begin van de maand
waardoor een gelijke bodemgesteldheid voor alle 120 deelnemers niet
gegarandeerd kan worden, aldus de
organisatie. Aan het WK zijn bovendien diverse side events verbonden,

die sponsoren en publiek aantrekken.
Dit zijn bestaande evenementen die
begin september moeten plaatsvinden. Ook zouden er minder startplaatsen per discipline per land beschikbaar
zijn.
“We waren natuurlijk teleurgesteld
dat het WK vierspannen in Kronenberg
dit jaar niet kon plaatsvinden door
de coronacrisis en wij waren bereid
om te kijken of het WK verplaatst kon
worden naar 2021”, aldus FEI Driving
Director Manuel Bandeira de Mello.
“Helaas is dit niet langer het geval,
maar we respecteren de beslissing van
de organisatie om zich voor volgend
jaar op de tweespannen te richten.”
Het WK tweespannen vindt plaats van
8 tot en met 12 september 2121.

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Religie
Priesternoodnummer

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

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

Pubers en seksualiteit
Steunpunt Mantelzorg Horst aan de Maas organiseert op woensdag 24
juni een digitale themabijeenkomst over: seksualiteit bij je (pre)puberende kind/jongvolwassene met een beperking. Deze duurt van 19.30 tot
21.00 uur.
De bijeenkomst wordt verzorgd door
seksuoloog-orthopedagoog Inge van
de Riet-Peeters. Zij is werkzaam bij
Daelzicht en heeft ook een eigen praktijk. Naast het erkennen en bespreken
van (eventuele) zorgen die met het
thema samenhangen, wordt ook stil-

gestaan bij de positieve seksualiteit.
Aan bod komen onder andere seksuele voorlichting, lichaamsbeeld en
toekomstperspectief. Neem voor meer
informatie en aanmelden
mantelzorghorst@synthese.nl.

Verstappen advanced packaging is een familiebedrijf opgericht in 1979.
Ons vak is het produceren van kunststof verpakkingen uit gerecyclede
materialen. Onze medewerkers vertegenwoordigen onze manier van werken
en staan daarom centraal in ons bedrijf. Ben jij een teamplayer die samen
met ons een bijdrage wilt leveren aan het produceren van verpakkingen uit
gerecyclede materialen? Kijk dan eens naar onze vacatures!

Word jij onze
nieuwe collega?
• Medewerker

folieproductie

Lopen de processen door jou op rolletjes? In deze functie zorg je ervoor
dat de folieproductie door blijft lopen en dat de kwaliteit van de folie
gecontroleerd wordt.

• Medewerker

recycling

Staat hergebruik bij jou ook voorop? In deze functie zorg je ervoor dat
de restmaterialen van het productieproces opnieuw gebruikt worden.

• Inpakmedewerker
Hou jij van aanpakken en inpakken? In deze functie ben je verantwoordelijk voor het zorgvuldig en correct verpakken van onze producten.

?
www.werkenbijverstappen.nl
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Jij maakt ‘m super

Jouw keuken, onze inspiratie!

Ook voor de
toekomstige
keukenprinsof prinses!
De keuken
Trend
van 2020

Greeploos
design

9.399,-

12.495,-

Virtual Reality presentatie

compleet met
apparatuur

compleet met
apparatuur

Sorrento Plus Kristalwit hoogglans
HORST

Wallace Zwart Gebeitst

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

www.superkeukens.nl

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

