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Herdersschopje
pastoor Jeuken terug
Stichting Werkgroep Oud-America is onlangs in het bezit gekomen van een bijzonder herdersschopje. Het schopje, ooit geschonken aan pastoor Jeuken, is daarmee het oudste voorwerp in de collectie van de werkgroep. Lees verder op pagina 06

Vereniging vraagt leden om input

VC Trivia kleurt toekomstig, gezamenlijk thuishonk in
Volleybalvereniging VC Trivia is bezig met het ontwerpen van haar toekomstige, gezamenlijke sporthal en
heeft haar leden gevraagd input te leveren om zo tot een zo goed mogelijk thuishonk te komen. Deze moet
ergens tussen of in de dorpen Meterik, America en Hegelsom worden gebouwd. De groot gebruikers,
Citaverde, SV Oxalis en VC Trivia, evenals de dorpsraden van Meterik en Hegelsom, hebben zich positief
uitgelaten over de voorkeurslocatie Sportpark De Vonckel in Meterik.
VC Trivia ontstond in 2018 uit een
fusie tussen de volleybalclubs van
America, Hegelsom en Meterik.
In datzelfde jaar kwam de vereniging
met een haalbaarheidsonderzoek
naar een nieuwe binnensportaccommodatie. Door een gemeentelijk
onderzoek naar de binnensportaccommodatie in alle kernen werd dit
uitgesteld. Tegelijkertijd speelde
het onderzoek naar een gezamenlijk sportpark voor voetbalclubs AVV

America en RKSV Meterik. Daar werd
in eerste instantie ook de nieuwe
accommodatie voor Trivia aan
gekoppeld. Ook korfbalclub Oxalis,
Citaverde College en de basisscholen van Hegelsom en Meterik zouden gebruik gaan maken van deze
sporthal. De gemeenteraad van
Horst aan de Maas besloot echter in
november vorig jaar de twee toch los
te koppelen. Trivia heeft momenteel
nog geen gezamenlijk onderkomen.

“En die missen we enorm”, zegt Ellen
van den Munckhof, bestuurslid van
Trivia. “Je ziet dat veel leden elkaar
nog niet kennen en een gezamenlijke
hal haalt dat probleem weg.”

Ideeënbox
In een raadsvergadering op dinsdag
2 juni werd een voorstel aangenomen om snelheid en duidelijkheid te
krijgen over de te realiseren sporthal.
Daarom vond er onlangs een gesprek

plaats tussen de verenigingen en de
gemeente. “De planning is dat deze
maand al het plan van eisen van de
sporthal klaar moet zijn”, zegt Van
den Munckhof. “Wij als volleybalvereniging mogen hierin input leveren.
Als bestuur kunnen we dan wel allerlei wensen hebben hoe ons nieuw
onderkomen eruit gaat zien, maar
dat kunnen we beter aan onze leden
vragen.” Daarom riep VC Trivia haar
leden op om met ideeën te komen.
“We hebben heel veel reacties ontvangen waaruit blijkt dat ook de
behoefte vanuit de leden groot is.
Veel reacties kwamen overeen met
die van het bestuur, maar er was
ook een aantal punten waar wij niet

aan gedacht hadden.” Het is voor
het bestuur belangrijk dat de leden
zich thuis voelen in hun toekomstig
onderkomen. “Zij gaan er uiteindelijk
sporten. Daarnaast hebben de leden
in de loop der jaren heel veel gebruikerservaringen opgedaan bij andere
sporthallen in de regio. Hierbij kan
gedacht worden aan de kleur van
de vloer of heel simpel, de haakjes aan de douchewand. Met deze
ideeën komen we tot een perfect
thuishonk.” De planning is dat in juni
het plan van eisen wordt opgestuurd
en de stukken in oktober behandeld
worden in de raad.
Tekst: Niels van Rens
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Meterikse Kermis Draait Door

Meterik komt met alternatieve kermis
Ondanks dat het coronavirus roet in het eten gooide voor de kermissen in Horst aan de Maas, organiseert het
bestuur van de Meterikse kermis een alternatief feest. Vier dagen lang staat het dorp toch in het teken van
feest, lol en plezier, voor alle inwoners.
Het was natuurlijk een flinke domper
voor de organisatie dat de kermis in
Meterik niet door kon gaan. “Het was
te verwachten”, zegt Myrna Joosten,
één van de organisatoren. “Het is
niet anders. Alle kermissen in deze
gemeente mogen niet doorgaan.
Dat vonden wij jammer. We kijken
niet graag naar problemen, maar zien
kansen. Wat kan er wel? Want ook al
bestaat de ‘Miëterikse Kermis’ nog
niet zo lang, het is immers een gevestigd feest in het dorp.”
De organisatie besloot samen te
zitten om toch tot een alternatief
feest te komen. “Een kermis, die
moest en zal er komen”, zegt Wouter
Hermans, één van de organisatoren.
“Het belangrijkste voor ons is dat we
een evenement organiseren waaraan iedereen in het dorp deel kan
nemen, van jong tot oud. Zo staat
de kermis in Meterik ook bekend:
voor iedereen is er wel wat te doen.”
Dit wordt ook de insteek van alternatieve feest.

Talkshow
De kermis begint op vrijdag 10 juli.
“We zetten een quizvraag online
waaraan iedereen in het dorp kan
deelnemen”, zegt Hermans. “We verklappen nog niet wat we precies die
avond gaan doen.” Zaterdag 11 juli

Colofon

is het hoofdprogramma van de kermis. “We beginnen met een speciaal
filmpje waarin we terugkijken op de
voorgaande edities. Daarna wordt er
de hele avond een talkshow gepresenteerd, onder de noemer van
De Meterikse Kermis Draait Door.
Vanuit een speciale studio in Venlo
gaan we televisie maken in de vorm
van De Wereld Draait Door, Op1 en
Man bijt hond. Dit wordt live uitgezonden via YouTube.” De organisatoren verzorgen de livetalkshow
en nodigen ook tafelgasten uit,
bekenden uit Meterik, om over het
dorpsnieuws te praten. “Natuurlijk
allemaal in een niet te serieus
tintje”, zegt Hermans. “Onderwerpen
als de toekomst van sportpark
De Vonckel, de verbouwing van MFC
de Meulewiek en de jubilea van
toneelvereniging Tovri en muziekvereniging Concordia komen aan bod.”
Tijdens de livestream komen ook
andere onderwerpen voorbij als een
bierproeverij van de Horster Beer
Brouwers, muziek van de Meterikse
coverband The Hedge en video’s van
een razende reporter. “Voor dat laatste gaan we nu video’s maken en we
vragen de Meterikse inwoners ook
om leuke video’s in te sturen.”

IJscowagen
Zondags gaat de kermis niet meer
digitaal, maar direct naar de inwoners toe. “We rijden ‘s middags met
een nostalgische ijscobar door het
dorp”, vertelt Joosten. “Door mid-

del van luidsprekers roepen we
de Meterikkers op om een ijsje te
komen eten bij onze ijscowagen,
uiteraard op 1,5 meter afstand.
De ijsjes zijn helemaal gratis.
’s Avonds draait DJ Einstein & MC² via
een livestream een dj-set. De maandagochtend wordt georganiseerd door
stichting Meterikse Kermis in samenwerking met de dorpsverbinders,
café Kleuskens en Bakkerij Kessels.
Zij brengen dan gratis vlaaien aan
de deur bij de ouderen uit Meterik.
’s Middags staan er een stormbaan en
luchtkussens in het dorp waarop de
kinderen kunnen spelen.

Gemeentelijke voucher
Joosten en Hermans hebben ontzettend zin om de alternatieve kermis,
samen met de rest van de organisatie, te organiseren. “Wel willen we
schetsen dat we heel blij zijn met de
bijdrage van de gemeente Horst aan
de Maas”, zegt Hermans. “Normaal
gesproken ontvangen we geen subsidie als kermis. Dit jaar heeft de
gemeente ons een voucher gegeven
om de alternatieve kermis gedeeltelijk te financieren. Hiermee kunnen we
een klein beetje uit de kosten komen.
We vonden het namelijk niet netjes
om in deze tijd de lokale ondernemers
aan te schrijven om ons te sponseren,
waar we normaal gesproken sterk van
afhankelijk zijn. Samen gaan we er
een geweldig feest van maken.”
Tekst: Niels van Rens
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Carnaval in 2021

‘Carnaval is meer dan met veel mensen bij elkaar
staan en bier drinken’
Hoe het carnavalsseizoen 2020-2021 eruit gaat zien, is nog koffiedik kijken. Wél hebben de carnavalsverenigingen van Horst aan de Maas afgesproken dat ze zich gezamenlijk inzetten voor een goede carnavalsbeleving.
De vijftien carnavalsverenigingen van
Horst aan de Maas zaten woensdag
10 juni rond de tafel. Besluiten over het
carnavalsseizoen 2020-2021 konden
nog niet worden genomen. Het overleg was er met name op gericht om
met z’n allen van gedachten te wisselen. Dat het komende carnavalsseizoen anders wordt dan anders, is wel
duidelijk, zegt Edwin Lemmen, voorzitter van D’n Dreumel in Horst. “Er gaat
wel gewoon carnaval gevierd worden,
net als Kerstmis. Maar dan anders dan
voorgaande jaren. We kunnen natuurlijk nog niet zeggen hoe het er over
een paar maanden voorstaat. Als je
al kijkt hoe snel het beleid de afgelopen drie maanden is veranderd, is het
moeilijk in te schatten hoe het dan is.
We hebben elk jaar een gezamenlijk
overleg en we vonden het nu een goed
moment om eens samen te zitten en
te sparren. Hoe ziet elke vereniging
het komende seizoen voor zich? Het is
een gemeenschappelijke uitdaging en
belangrijk daarbij is dat we in mogelijkheden denken. Besluiten kunnen we nu
nog niet nemen, maar we hebben wel

afgesproken dat we eensgezind naar
buiten treden.”

Beleving
Normaal gesproken zijn de verenigingen nu al volop bezig met het boeken van artiesten. Dat gebeurt ook nu,
maar dan wel met het voorbehoud
dat een optreden kosteloos gecanceld kan worden. “Daar is zeker begrip
voor”, zegt Lemmen. “Maar carnaval is
meer dan met veel mensen bij elkaar
staan en bier drinken. Het gaat om de
carnavalsbeleving en dat kan ook in
een anderhalvemetersamenleving.
We kunnen net zo goed carnavalsliedjes maken en een carnavalskrant.
We moeten creatief worden en bedenken wat wél kan.” Na de zomer staat er
een tweede overleg gepland. Lemmen
gaat ervan uit dat er dan wel knopen
doorgehakt kunnen worden. “We zijn
dan ook al weer drie maanden verder.
Sommige verenigingen proclameren al
vroeg in het seizoen hun nieuwe prins.
Er is al over gesproken om dat dan uit
te stellen tot later in het seizoen.”
Carnavalsvereniging De Blauwpoët uit

Broekhuizenvorst heeft inderdaad al
besloten om het prinsenbal uit te stellen, laat secretaris Marc van de Loo
desgevraagd weten.

We wachten eerst af
wat er uit het tweede
overleg met alle
carnavalsverenigingen
komt
“Het ligt natuurlijk aan de ontwikkelingen en of het überhaupt door kan gaan,
maar zoals het er nu naar uitziet houden we het prinsenbal dan in januari.
Uiteraard in samenspraak met carnavalsvereniging De Krey uit Broekhuizen.
Zij roepen namelijk ook altijd in januari
de prins uit.” Normaal gesproken zou
De Blauwpoët in september de kandidaat-prins benaderen. Daar wordt nu
dus mee gewacht. “We wachten eerst
af wat er uit het tweede overleg met
alle carnavalsverenigingen komt.”

Scenario’s
“We hebben met de carnavalsverenigingen een goed overleg gehad”,
geeft burgemeester Ryan Palmen aan.
“Als je begint bij de conclusie, dan is
die relatief eenvoudig: we komen in
september weer bij elkaar. Daarvoor
hebben we het vooral gehad over de
onzekerheden nu en het feit dat carnaval op 1,5 meter geen carnaval is.
We hebben het gehad over het ontwikkelen van scenario’s. Bijvoorbeeld
scenario’s rood, geel en groen.
Rood zou dan kunnen staan voor als je
bij alles nog beperkt bent (1,5 meter,
maximaal 100 man in een zaal, et
cetera), oranje voor iets met beperkte
belemmeringen en groen voor zonder
beperkingen. De meeste verenigingen hebben tijd om met hun eerste
activiteiten te schuiven in de tijd (naar
achteren). Daarom is besloten om in
september weer bij elkaar te komen
om dan de balans op te maken en
vandaaruit te bepalen welk scenario
gezamenlijk gekozen kan worden.”
Tekst: Marieke Vullings
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‘Burgers moeten op integere politie
kunnen vertrouwen’
Vijf medewerkers van het politieteam Horst/Peel en Maas zijn ontslagen na aanleiding van de resultaten van
het disciplinair onderzoek dat vorig jaar werd gestart. Nog eens vier medewerkers worden in rang teruggezet, overgeplaatst of moeten verlofuren inleveren. “Burgers moeten op een integere politie kunnen vertrouwen”, zegt burgemeester Ryan Palmen van Horst aan de Maas.
In april vorig jaar startte de politie een
onderzoek na signalen van plichtsverzuim. Er werden vier medewerkers op
non-actief gesteld. Op dit moment zijn
zeven medewerkers van de eenheid
Horst/Peel en Maas geschorst, één
medewerker is buiten functie gesteld en
tegen één medewerker is ‘geen ordemaatregel getroffen’, aldus de politie.
Uit het onderzoek blijkt dat de medewerkers zich onder andere hebben
schuldig gemaakt aan pesterijen,
ondermijnend gedrag, intimidatie,
schending van het ambtsgeheim en
misbruik van bevoegdheden.
Burgemeester Ryan Palmen is blij dat
het onderzoek is afgerond, laat hij
weten. “Het is immers al ruim een
jaar geleden dat de eerste agenten
geschorst werden. En uiteraard moet
zo’n onderzoek zorgvuldig plaatsvinden, daar heeft iedereen recht op.
Het is lastig een mening te hebben
over de disciplinaire maatregelen.
We kennen de inhoud van de onderzoeken en de achterliggende gedragingen niet. En het gaat om mensen.
Feit blijft dat burgers op een integere
politie moeten kunnen vertrouwen.”

Wantrouwen
Hij beaamt dat hij zich toentertijd
zorgen heeft gemaakt over de consequenties die de maatregelen zouden
hebben op openbare orde. “Ik heb
vanaf het begin drie zorgen gehad.
Uiteraard de zorg voor de veiligheid
van onze inwoners. Gelukkig werd de
capaciteit die wegviel snel aangevuld
vanuit andere teams waardoor op dat
punt geen gaten vielen. Ten tweede
de zorgen voor het team. Het doet hoe
dan ook iets met een team als daar
vier mensen uitgehaald worden en
daar onderzoek naar wordt ingesteld.
En tot slot ook zorgen om de mensen die geschorst zijn.” Of er inwoners gedupeerd zijn geweest door de
agenten, durft Palmen niet te zeggen.
“Ik ken de geschorste agenten niet en
ben niet bekend met de inhoud van
het onderzoek en de achterliggende
gedragingen. Ik ben wel op de hoogte
gehouden van het verloop van het
onderzoek, maar niet de inhoud.”
Palmen zegt het goed te vinden
dat er een onderzoek werd ingesteld. Van meer wantrouwen richting de politie was volgens hem geen

sprake. “Niet bij mij in ieder geval.
Sterker nog: het gegeven dat de politie ook kritisch is op zichzelf en niet
schroomt om ook eigen mensen aan
een onderzoek te onderwerpen, geeft
mij juist extra vertrouwen in de politie. Het heeft niet voor problemen
geleid met betrekking tot de openbare
orde. We hebben meteen ondersteuning, vanuit andere teams, gekregen.”

Imago
Palmen: “Zo’n situatie is natuurlijk
nooit goed voor een imago. Maar de
keerzijde is ook dat mensen hieruit het
vertrouwen mogen halen dat de politie niet bang is om in te grijpen, ook
niet richting eigen mensen. Wat dat
betreft is dit ook een situatie die juist
helpt in het imago van de politie.
Daarnaast denken we dat mensen het
over ‘de politie’ hebben, niet zozeer
over een team van de politie in een
regio. En daarvan zien de mensen dat
de politie er is als je ze nodig hebt en
dat de mensen die op straat aan het
werk zijn hun best doen.”

Brandweer bevrijdt
zwaan van vishaak
De brandweer van Sevenum werd zondagmiddag 14 juni opgeroepen
voor een zwaan in problemen. Ter plekke werd een zwaan met een
vishaak in zijn snavel aangetroffen. Samen met de dierenambulance
heeft de brandweer de zwaan weten te vangen en verlost van de
haak. Daarna kon het dier weer herenigd worden met zijn kroost.
/ Beeld: Brandweer Sevenum

Tekst: Marieke Vullings

Kunstwerk OLS verbroedert

Kwaliteit heeft een naam

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het kunstwerk dat de organisatie van het OLS 2019, dat plaatsvond in Sevenum, schenkt aan de gemeenschap. De verwachting is dat later dit jaar het kunstwerk onthuld
kan worden.

21 juni Vaderdag,
zeg het met verse asperges!
Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00
Zaterdag 09.00 tot 17.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

Dé tuinplanten specialist!
De schutters werden bij het hele maakproces betrokken

De inmiddels opgeheven stichting
OLS 2019 maakte vorig jaar september bekend dat de totale opbrengst
van het evenement 202.500 euro
was. Een deel daarvan, 25.000 euro,
werd bestemd voor een kunstwerk
voor de Sevenumse bevolking.
Geïnteresseerde kunstenaars konden vervolgens hun ideeën insturen.
Het voorstel van kunstenaar Guus
van Enckevort werd daar uiteindelijk uit gekozen. Hij koos ervoor
de zes schutters van Schutterij
St. Sebastianus te betrekken bij
het ontwerpen van het kunstwerk.
“De stichting gaf aan het thema ver-

broedering heel belangrijk te vinden.
Ik heb gemerkt dat dit ook erg leeft
in de vereniging en onder de mensen
van Sevenum. Dat was voor mij de
reden om de zes schutters te betrekken bij het ontwerp. Zij hebben aangegeven wat voor hen verbroedering
betekent. Ik heb hen meegenomen
in het hele maakproces. Zij hebben er
echt hun stempel op kunnen drukken. Ik wilde iets maken dat voor de
eeuwigheid, dat er over honderd jaar
nog steeds staat. Zodat als wij er niet
meer zijn, mensen nog terugdenken
aan het OLS in Sevenum.” Daarom is
het een bronzen beeld geworden dat,

inclusief sokkel, twee meter hoog is.
Van Enckevort: “Mijn werk is voornamelijk abstract en modern. Dit beeld
is echter heel herkenbaar. De schutters zijn heel tevreden met het resultaat, net als het bestuur van stichting
Vrienden Schutterij St. Sebastianus,
en ik ook.”
Voorzitter Henk Lucassen laat desgevraagd weten dat nog niet bekend
is wanneer het kunstwerk wordt
onthuld. “We hopen daar over een
paar weken meer duidelijkheid in te
hebben.”
Beeld: Guus van Enckevort
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Gemeentes voor 14

Tienrayse komt via petitie op
voor verhoging minimumloon
Een minimumuurloon van 14 euro voor iedereen die in
Nederland werkt. Sylvia Gielens uit Tienray wil dat het College
van B&W van Horst aan de Maas zich uit gaat spreken richting
de landelijke politiek dat de gemeente vóór een dergelijk minimumloon is. Gielens startte een petitie en heeft deze al gepresenteerd aan de griffie van de gemeente Horst aan de Maas.
Sylvia Gielens schaart zich
met haar petitie bij de landelijke actie Gemeentes voor 14.
Inmiddels zijn in 39 andere
gemeentes soortgelijke petities
opgestart als die van Gielens om
de politiek daar zich eveneens
uit te laten spreken. Met genoeg
steunbetuigingen vanuit het land
hoopt Gemeentes voor 14 druk
te kunnen zetten op de politieke partijen in aanloop naar
de Tweede Kamerverkiezingen
volgend jaar maart zodat ze de
verhoging van het minimumloon
meenemen in het verkiezingsprogramma.

Overleven
Het totaal aantal handtekeningen dat is opgehaald bij de
actie staat landelijk op meer
dan 2.000. Via Gielens kwamen
er meer dan 40 binnen, haar
doel is om 100 gelijkgestemden
te vinden. Voor Gielens is het
duidelijk: er moet wat gedaan
worden aan het miniumuurloon.
“Het huidige minimumloon, rond
de 10 euro, is te weinig”, zegt
Gielens. “Je moet niet hebben
dat je werknemers moeten overleven van de inkomsten. Je moet
leven en dat kan niet met het
huidige salaris. Daarom roep ik
de politiek op om zich achter
Gemeentes voor 14 te scharen
en wil ik ze met deze petitie
wakkerschudden.”

Luisteren
Volgens Gielens ligt het probleem bij de werkgevers. “Zij zitten vaak op hun kantoor en
kijken, logischerwijs, alleen naar
de inkomsten en uitgaven. Vaak
vergeten ze te luisteren naar
hun werknemers. Vooral in tijden van corona. De werkgevers
werken zo veel mogelijk vanuit
thuis, achter hun bureau, terwijl
de werknemers zich blootstellen aan het werk. Dat gebeurt

Afterpartees kan met Makers
regeling weer vooruit kijken
De indierockband Afterpartees uit Horst ontvangt van Pop in Limburg de Makersregeling. Dit is een bedrag om
Limburgse popmuzikanten, die een financieel steuntje in de rug nodig hebben, tot een volgende tour, geluids
drager of een samenwerking te komen. Niek Nellen, zanger van de band, vertelt over hun toekomstplannen.

vooral bij de cruciale beroepen.”
Er moet dus meer geluisterd
worden naar de werknemers.
“En dat kan door meer waardering te geven in de vorm van
een beter salaris. Dan zitten zij
ook beter in hun vel, omdat ze
niet meer hoeven te ‘overleven’”, schetst Gielens.

Actiepakket
Inmiddels ligt het idee van
de petitie bij de griffie van
gemeente Horst aan de Maas.
“Dan kunnen de raadsleden en
het College van B&W ook zien
waar ik voor opkom. Ik hoop dat
het dan zo snel mogelijk in een
raadsvergadering wordt behandeld en uiteindelijk een motie
wordt ingediend waarin de raad
laat zien achter de petitie te
staan.” Om de standpunten van
de petitie zo breed mogelijk te
verspreiden, heeft Gielens een
actiepakket gekregen van de
FNV, dat de landelijke campagne
organiseert.

‘Ik wil de politiek
met deze petitie
wakkerschudden’

“Wellicht ga ik binnenkort flyeren op de markt in Horst of
ergens anders. Ik moet nog even
kijken hoe ik mij verder ga inzetten voor deze petitie. Mensen
kunnen mij in ieder geval elk
moment bereiken door mij te
bellen of contact op te nemen
via de website van de petitie.”
Een handtekening achterlaten
voor Gemeentes voor 14 kan op
de website van DeGoedeZaak.

Tekst: Niels van Rens

De Afterpartees zegt heel blij te zijn
met de Makersregeling. Niek Nellen,
frontman van de band, vroeg de regeling een tijdje geleden aan. “We hebben het als muzikanten momenteel niet
makkelijk”, zegt Nellen. “Corona heeft
ons hard geraakt. We hebben een lange
tijd niet mogen optreden en dat doet
stiekem best veel met je. Gelukkig kunnen we ons nu gaan opmaken voor
de eerste optredens, voor maximaal
honderd personen.” De Makersregeling
kwam de Afterpartees dus goed uit.
“Inderdaad, een mooi moment om een
dergelijk bedrag te ontvangen. Ik moet
er wel bij zeggen dat het geld niet
gebruikt mag worden om de reserves
mee te spekken. Je moet echt een goed
plan ontwikkelen en aan Pop in Limburg
laten zien wat je in de toekomst wil
bereiken.”

Lokale mensen
Nellen vroeg de regeling aan. “We heb-

ben grootse plannen de komende
jaren. Zo zijn we nu bezig met het
maken van een nieuw album. Het is
voor ons belangrijk om Limburg te steunen. We zijn allemaal echte Limburgers
en verloochenen nooit onze afkomst.
Dat willen we ook duidelijk maken in
ons volgende album.” Nellen zegt het
tof te vinden om met lokale mensen
te werken en met hen de komende
plaat te lanceren. “De videoclips die
bij de tracks komen, worden opgenomen door professionals hier uit de
regio. Zo hebben we Maik Verlinden
uit Hegelsom gevraagd om samen met
ons te kijken naar een videoclip en
ook staan we in contact met Floortje
Wijnands, voormalig Hosterse. Zij zorgt
voor de styling van de bandleden.”

en Eindhoven, nu willen we dat
anders doen. Deze keer is de opnameruimte in de stal van mijn opa in het
‘Moelbearebos’ in Horst. We zijn luie
jongens, dus een keertje thuis in Horst
slapen en niet richting Amsterdam te
rijden om het album op te nemen,
beviel ons wel”, grapt Nellen. Het promoten van de nieuwe nummers
is één van de dingen waarmee de
Afterpartees gebruik maakt van de
Makersregeling. “Voor een nieuwe
eventuele tour kunnen we met dit
bedrag ook de effecten tijdens de show
verbeteren. We danken Pop in Limburg
dus groots met dit vertrouwen.”
Zondag 26 juli speelt de Afterpartees
voor het eerst weer, na de stop door
het coronavirus. Poppodium Grenswerk
in Venlo is het eerste adres.

Luie jongens
Ook het opnameproces krijgt een
Limburgs tintje. “De afgelopen albums
hebben we opgenomen in Amsterdam

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Anne Lucassen

Gezondste Regio en Toeristisch Platform
willen weg uit gemeentehuis
Toeristisch Platform Horst aan de Maas stopt met het Toeristisch Informatiepunt (TIP) in het gemeentehuis
in Horst. Ook de Gezondste Regio wil vertrekken uit het raadhuis. Dat zei wethouder Eric Beurskens tijdens de
raadsvergadering op dinsdag 16 juni.

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

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

Eén van de redenen van het beëindigen van het informatiepunt is een
daling in het aantal bezoekers. Ook is
het Toeristisch Platform het niet eens
met de momentele werkwijze van
informatieverstrekking aan toeristen
en inwoners van Horst aan de Maas.
In het informatiepunt is niet alleen TIP
gevestigd, maar ook de kiosk van de
Gezondste Regio 2025. Ook zij willen stoppen met het verstrekken van
informatie. “We zijn afgelopen week
geconfronteerd met het feit dat de
Gezondste Regio 2025 wilde stoppen
met de dienstverlening van het TIP”,
zei wethouder Eric Beurskens. “Het zou

niet in hun dienstverlening passen.
Ook het Toeristisch Platform wil stoppen.”

Tot oktober
De wethouder ging bij de beslissing
voor de stop van het TIP niet over
één nacht ijs. “Dat gaat niet zomaar”,
zegt hij. “We hebben met de raad een
afspraak gemaakt dat het punt blijft
totdat er gastheerschap is gevonden of
wij zelf anders besluiten. Daarom hebben we in afspraak met de Gezondste
Regio 2025 afgesproken het informatiepunt open te houden tot aan het
eind van het toeristisch seizoen, eind

oktober. Nu gaan we ons beraden of
we tot eventuele andere oplossingen kunnen komen.” Beurskens heeft
de Gezondste Regio gevraagd om in
kaart te brengen hoeveel bezoekers
het Toeristisch Informatiepunt hebben bezocht. “Dat heeft de Gezondste
Regio helaas niet geturfd, maar ze
gaat alsnog proberen na te gaan hoeveel bezoekers het punt heeft gehad.
Dit weegt uiteindelijk mee in de afweging die we later gaan maken.”

Tekst: Niels van Rens
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Kinderkleedjesmarkt in Horst
In Horst vindt op zondag 12 juli onder de noemer kinderkleedjesmarkt een alternatieve kindermarkt plaats. De markt duurt van
10.00 tot 14.00 uur.
De traditionele kindermarkt, waarbij kinderen in het centrum van
Horst hun spulletjes aanbieden,
kan in verband met de coronamaatregelen niet doorgaan. In plaats
daarvan komt er een alternatieve
kinderkleedjesmarkt. Het initiatief hiervoor komt van Melanie
Peeters-van Gemert en Ingrid van
Rens-Raassens. Kinderen kunnen

op deze dag in hun eigen voortuin of op hun oprit, een kleedje
klaarliggen met spulletjes die ze
verkopen. Daarbij dienen wel de
geldende RIVM-regels te worden
nageleefd. Aanmelden voor de
markt kan via de Facebookpagina
Kinderkleedjesmarkt Horst 2020.
Daar is tevens meer informatie over
de activiteit te vinden.

Meer sociale huurwoningen
bij bouwprojecten
Ontwikkelaars van grotere woningbouwprojecten vragen in hun
plannen 30 procent aan sociale huurwoningen mee te nemen. Met
dat plan wil de gemeente Horst aan de Maas het tekort aan sociale
huurwoningen aanvullen. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar de groeikernen Horst, Grubbenvorst en Sevenum.
In de prestatieafspraken met de
woningcorporatie is in 2017 afgesproken om honderd sociale huurwoningen toe te voegen aan de
woningvoorraad. Dit is volgens
de gemeente, ondanks dat er wel
bouwplannen zijn, niet gelukt.
Daarnaast moeten wooncorporaties woningen verkopen om aan de
verhuurdersheffing (een bijdrage
aan het Rijk) te voldoen. “We willen
dat Horst aan de Maas een aantrekkelijke woongemeente is voor alle
doelgroepen”, licht wethouder Rudy
Tegels toe. “We hebben gemerkt dat
er een grote vraag is naar woningen, met name in de sociale sector. Om er voor te zorgen dat die er
komen, willen we dat projectontwikkelaars in eerste instantie in hun
plannen 30 procent sociale huur
opnemen. Dat is geen harde eis en
we willen ze ook niets verplichten.
We willen namelijk voorkomen dat
we ontwikkelaars afschrikken en er
helemaal niets gebeurt. Een sociale
huurwoning levert namelijk minder op dan een dure koopwoning.”
Volgens Tegels wordt na één jaar
gekeken of deze aanpak effect heeft.
In eerste instantie wordt gekeken
naar de kernen Horst, Sevenum en
Grubbenvorst. De 30 procent soci-

ale huur geldt namelijk voor projecten vanaf tien of meer woningen.
Tegels: “In kleine kernen zijn dit soort
grote projecten doorgaans niet.”
De gemeente Horst aan de Maas zet
daarnaast in op gedifferentieerde
woonwijken. Zo zijn er plannen om
de huidige wijken in Horst-West met
de meeste huurwoningen (Norbertus,
In de Riet en Mussenbuurt) om te
vormen om zo het aandeel sociale huurwoningen daar te verlagen. Desgevraagd zegt Tegels niet
te weten om hoeveel woningen het
gaat. Volgens hem zijn er met de ontwikkeling van Horst-West enkele miljoenen gemoeid. Een deel daarvan
wordt bijgedragen door de provincie
Limburg in het kader van Kwaliteit
Limburgse Centra (KLC).
Een woordvoerster van Wonen
Limburg geeft aan dat de plannen
zich nog in een vroeg stadium bevinden. “Dit wordt echt een meerjarenplan, waarbij de gemeente en
ook de bewoners gaan betrekken.
Er is op dit moment nog niet duidelijk om hoeveel woningen het gaat
en wat er precies moet gebeuren.
Daarvoor willen we ook graag de
input van de bewoners horen.”
Tekst: Marieke Vullings

Looproute?
Verandering start met
heldere communicatie!
Geen week is meer hetzelfde. Veranderingen volgen zich in
hoog tempo op. Denk aan andere openingstijden, een nieuwe

Gemeente gaat belastingen
weer innen
De gemeente Horst aan de Maas gaat een aantal coronasteunmaatregelen voor ondernemers en particulieren terugdraaien.
Zo worden met ingang van 1 juni de gemeentelijke belastingen
weer opgelegd, zoals de OZB en toeristenbelasting.
De gemeente besloot in maart
bedrijven, zzp’ers en particulieren
die als gevolg van het coronavirus in de financiële problemen zijn
gekomen, tegemoet te komen.
Zo werden voorlopig geen aanslagen meer opgelegd en werden
verzoeken tot uitstel van betaling
verleend. Omdat de coronamaat
regelen versoepeld worden, wil de
gemeente nu het opleggen van
aanslagen weer gaan opstarten,

zoals de OZB en toeristenbelasting.
Ook wordt er weer reclamebelasting ingehouden, in dit geval met
25 procent korting. De gemeente
verleent deze korting omdat ondernemers met name in de periode
maart tot en mei veel verlies hebben geleden. Deze korting betekent
dat er ongeveer 22.500 euro minder aan reclamebelasting binnenkomt. De gemeente wil dit dekken
uit het coronafonds.

inrichting of een ingestelde looproute. 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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Technisch directeur weg
bij Toverland
De technisch directeur van attractiepark Toverland in Sevenum,
Paul Oomen, neemt per 1 augustus afscheid van het park. Hij start zijn
eigen bedrijf dat gericht is op het onderhoud, de service en verkoop van
caravans en campers.

Oomen werkte negentien jaar bij
Toverland en gaf sinds de opening leiding aan de technische afdelingen en
speelde een rol in de diverse uitbreidingen van het attractiepark. “Na ruim
negentien jaar een bijdrage te hebben mogen leveren aan de groei en
het onderhoud van Toverland, is het
nu tijd voor een nieuwe uitdaging”,
vertelt Paul. “Met ons team hebben
we door de jaren heen vele topprestaties neergezet.” Jean Gelissen

jr., algemeen directeur, geeft aan
dat Paul heel belangrijk is geweest
voor de ontwikkeling van Toverland.
Toverland is een familiebedrijf, waarbij het directieteam na het vertrek van
Paul bestaat uit Jean Gelissen sr. (algemeen directeur Gelissen Group) en
Jean Gelissen jr. (algemeen directeur
Toverland). Het directieteam wordt
bijgestaan door de managers van de
commerciële, operationele en technische afdelingen.

Vervolg voorpagina

Herdersschopje pastoor
Jeuken terug in America
Johannes Jeuken, geboren in 1851
in Nunhem en in 1908 overleden in
Helden, werd in 1891 geïnstalleerd
als pastoor van America. Bij die
gelegenheid kreeg hij een zogenoemd herdersschopje overhandigd
van de toenmalige deken van Horst,
Jacobus Geene. Deze Geene was in
1867 pastoor geworden van Bergen
en kreeg toen het schopje van de
Bergense parochie. Hij gaf het op
zijn beurt door aan Jeuken. De herdersschop of herdersstaf werd vroeger in de regio gebruikt door herders
op de heide. Met de schop werd de
kudde bijeen gehouden. Als er een
schaap afdwaalde werd er met de
schop een kluitje zand naar het dier
gegooid. “Wanneer een pastoor in
zijn nieuwe parochie werd verwelkomd, kreeg hij symbolisch een
herdersstaf aangeboden. Hiermee
werd de pastoor als herder verbeeld
die zijn kudde, in dit geval de parochianen, bij elkaar hield”, zegt Hay
Mulders van de werkgroep.

Treinstation
Stichting Werkgroep Oud-America
had al drie andere herdersschopjes

in haar collectie: van pastoor Jansen
uit Geijsteren en pastoor Keijsers
uit America en een originele schop
die daadwerkelijk door een herder
is gebruikt. Het herdersschopje van
pastoor Jeuken kwam eind vorig jaar
op hun pad. De parochie ontving toen
een bericht van een familie MichelsJeuken uit Voorburg.

We wisten helemaal
niets van het
herdersschopje af

“De broer van pastoor Jeuken heeft
toentertijd het schopje geërfd”, licht
Ien Daniëls, parochiecoördinator,
toe. “Die schonk het op zijn beurt
aan zijn dochter, die het doorgaf aan
haar nicht.” De familie vond echter
dat het schopje toebehoort aan de
parochie. Daniëls: “Toen we ervan
hoorden, waren we wel verrast.
We wisten helemaal niets van het
herdersschopje af, hadden het nog
nooit gezien.” Pastoor Jeuken heeft

veel voor het dorp betekend, zeggen Mulders en Daniëls. Hij was de
bouwpastoor en zorgde ervoor dat er
een treinstation in America kwam.
Ook haalde hij katholieke mensen
vanuit het Westland naar America.
“Hij is niet zo heel lang pastoor
geweest in America, maar hij heeft
wel heel veel gedaan”, zegt Daniëls.
Mulders: “Hij heeft er bijvoorbeeld
ook voor gezorgd dat er een kerk in
Griendtsveen kwam. Hij organiseerde
zelfs een loterij waarmee 6.000 gulden werd opgehaald. Hij was heel
goed gelegen in het dorp. Alles wat
hij kreeg gaf hij weg. Toen hij stierf
was er in eerste instantie zelfs geen
geld voor een grafsteen.”

Bijzonder stuk
De parochie heeft dinsdag 16 juni het
herdersschopje officieel aan de werkgroep gegeven zodat het kan worden
tentoongesteld in de Oudheidkamer
van America. “Het is daarmee het
oudste voorwerp in onze collectie”,
zegt Mulders. “Het is een bijzonder
stuk waar we erg blij mee zijn.”
Tekst en beeld: Marieke Vullings

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget
een extra groot werkblad

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Bijdrage gemeente aan ‘t LaefHoês
Stichting ’t LaefHoês in America ontvangt een bijdrage van 30.000 euro van gemeente Horst aan de Maas. De stichting kampt met financiële
problemen en startte onlangs nog een actie in het dorp. Ook heeft zij bij de gemeente aangeklopt voor financiële steun.
In een eerder bericht liet Ben van
Essen, voorzitter van de stichting,
weten dat er al enkele jaren op
rij een tekort is op de exploitatie.
“Het tekort bedraagt jaarlijks ongeveer 7.000 euro”, zei Van Essen toen.
“Daarnaast is er ook geen budget
voor groot onderhoud. Twee kleinere

huurders hebben onlangs aangegeven dat ze per februari volgend
jaar de huur willen opzeggen. Het
tekort zal daardoor verder oplopen.
Ook hebben we door de coronacrisis
te maken met huurachterstanden.”
De stichting is enkele weken geleden een actie gestart in het dorp en

heeft ook de gemeente gevraagd om
een financiële bijdrage. Al eerder is
uitstel van de gemeentelijke belastingen aangevraagd en heeft de
stichting zes maanden uitstel gekregen op het aflossen van de hypotheek. Het College van B&W stelt nu
voor om de stichting een bedrag van

30.000 euro beschikbaar te stellen:
18.994 afkomstig uit het noodfonds
Corona en de rest uit het potje voor
inwonersinitiatieven op het gebied
van zorg en ondersteuning. Ze
omschrijft ’t Laefhoês als ‘een voorziening die we graag operationeel
willen houden’.

Column

Samen
weer
‘blazen’

Ruimte
De tijd dat school een eiland was,
waar docenten met alle goede
bedoelingen hun leerlingen les
gaven, is wel heel erg veranderd.
De school staat nu midden in de
samenleving en neemt een
belangrijke plaats in. Denk aan
samenwerkingen met Greenport
Brightlands, bedrijfsleven,
uitzendbureaus, welzijnsinstanties, O-twee en sterbedrijven die
onze leerlingen verder opleiden
in de praktijk. Wie had gedacht
dat dit veertig jaar geleden een
rol zou spelen

Ook de blaasorkesten mogen
weer gezamenlijk repeteren.
En dus haalden de leden van de
Koninklijke Harmonie van
Horst donderdag 12 juni hun
instrumenten tevoorschijn voor
een repetitie op 2 meter
afstand. De repetitie vond
plaats in de zaal van café
De Lange in Horst. Op Facebook
geeft de harmonie aan genoten
te hebben van het samen zijn en
het muziek maken. Vanwege het
coronavirus mochten orkesten
in Nederland niet repeteren,
vorige week kwam er groen
licht. Ook andere harmonieën,
orkesten en blaaskapellen
trapten het muziekseizoen
weer af.

Starter in de regio

Salon V
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Salon V
Vera Beerkens
Burg. Cremersstraat 62, Grubbenvorst
077 366 16 18 / 06 20 52 94 93
info@salon-v.nl
salon-v.nl
kapper
mei 2020

Activiteiten:
Salon V is gespecialiseerd in hoofdhuidproblematiek, haaruitval en
haarverbetering. Daarnaast kunt u
hier uiteraard terecht voor het knippen en kleuren van uw haar, waarbij
het behoud van de gezondheid van
uw haar te allen tijde voorop staat.

Doelgroep:
Dames en heren die een oplossing

Hoi

zoeken voor hun haar- of hoofdhuidprobleem en samen aan het werk
willen voor het beste resultaat.

Onderscheidend vermogen:
Salon V onderscheidt zich door het
complete concept, dat zich er op
richt om iemand zijn mooiste uiterlijke kenmerken te versterken, en
zo met het uiterlijk het innerlijk te
kunnen laten groeien. De behande-

lingen bij Salon V zijn in pakketvorm.
Dit wil zeggen dat de klant een
pakket kiest, bijvoorbeeld knippen,
rootcover, highlights of hoofdhuidproblematiek, die dan alle nodige
behandelingen omvat om zo het
beste resultaat te kunnen bereiken.
Zo bevat een highlight-behandeling ook standaard een toner, om
de kleur perfect te krijgen, en een
treatment om deze kleur zolang
mogelijk te behouden. Een hoofdhuidproblematiek-pakket bevat niet
alleen adviezen en producten, maar
ook een uitgebreid hoofdhuidonderzoek met een medicscoop en vervolgafspraken om het traject op de
voet te kunnen volgen en wanneer
nodig bij te sturen. Tevens krijgt de
klant na een kleur- of hoofdhuidbe-

E

M
Autobedrijf Thielen
St. Odastraat 32
5962AW Melderslo
077-398 1793
www.autobedrijfthielen.nl

handeling een persoonlijk e-book
toegestuurd, met hierin alle tips en
adviezen, om een zo gezond, sterk
en veerkrachtig mogelijke hoofdhuid
en haren te verkrijgen en te behouden. Ook heeft Salon V een nauwe
samenwerking met epiloge Mieke
Oomen. Deze samenwerking biedt
de mogelijkheid om te werken aan
het innerlijk. Want bij Salon V zijn ze
er van overtuigd dat een sterk innerlijk, eigenwaarde en zelfvertrouwen
de basis zijn van een mooi uiterlijk.
Daarom zullen er, zodra de ‘coronaomstandigheden’ het toelaten, onder
andere weer speciale Feel Betteravonden worden georganiseerd, om
mensen te inspireren op het gebied
van eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Het adres voor:

• Onderhoud en reparaties van
alle merken personen- en lichte
bedrijfsauto’s / campers
• Accu’s en banden
• Occasions
• APK
• Airco onderhoud voor €79,95*
* Personen- en lichte bedrijfsauto
op basis van R134A koelmiddel

De ruimte is voor de leerling en
ook de docent veranderd. In welke
ruimte bewegen wij samen met
de leerling en de omgeving?
Hoeveel ruimte wordt gegeven en
wanneer dien je pas op de plaats te
maken om duidelijk te maken dat
er toch bepaalde regels zijn, omdat
we dat zo met elkaar hebben afgesproken?
De ruimte die je aan de veranderende leerling geeft, zorgt ervoor dat
zelfstandig zijn, verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken een
grote rol gaat spelen in het functioneren van de docent. De docent zal
meebewegen in deze tijd.
Wat me opvalt, is dat we nu in een
tijd van Covid-19 ook weer andere
keuzes gaan maken. We bieden de
docent ruimte om thuis te werken,
de leerling volgt afstandsonderwijs.
Met alle ruimte die nu weer geboden wordt, spreken we nog meer
de zelfstandigheid aan van medewerkers en leerlingen. Leerlingen
dienen in een kort tijdsbestek nog
meer keuzes te maken en dat lukt!
Ruimte biedt ook minister-president
Rutte aan ons en kiest niet voor een
totale lockdown, maar een intelligente. Slim van dit kabinet om ons
zelf keuzes te laten maken binnen
bepaalde kaders, die we met elkaar
afspreken. We doen dit dus samen!
De komende weken worden spannend, de middelbare school is
gestart en deze week het mbo.
Routes worden uitgestippeld op
school en de regels van het RIVM
worden toegepast. Dit alles ook
weer om ruimte te bieden aan leerlingen die 1,5 meter nodig hebben
om goed te kunnen functioneren.
Ruimte maken voor iedereen en
rekening houden met elkaar zal de
komende maanden een grote rol
spelen en dat spelen we ook weer
klaar.
Marie-José van Hegelsom
Docent PVG
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Mijn sterke man
Vele fijne herinneringen
verzachten mijn smart.
Voorgoed uit mijn midden,
maar altijd in mijn hart.

Mam heeft vaak gezegd:
“Kom is van de rollator en mak de deur is oop.”
Afgelopen donderdag heeft Pap naar haar geluisterd.

Tonnie Derks-Kersten

Na 26 fijne jaren die wij samen mochten beleven,
heb ik geheel onverwacht afscheid moeten nemen
van mijn lieve man

Bart Leyendeckers
5 Venray, 23 juli 1957

Afferden,
Panningen,
Horst,
Tienray,
Horst,
Tienray,
Horst,
Horst,

echtgenoot van

Petra Leyendeckers-van Rens

In verband met de huidige corona maatregelen hebben we de
crematieplechtigheid in besloten kring gehouden op vrijdag
12 juni in crematorium Boschhuizen te Venray.

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Tienray, 11 juni 2020

Lenie en Hay †
Tonnie
Henk en Marianne
Rieny †
Rudi en Marleen
Martien en Mechtilde
Jos en Marjo
Trudy en Jac

En oma’s klein- en achterkleinkinderen

&
Nu ook in Horst aan de Maas

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

24 uur bereikbaar

Nieuwe Baan 38, 5865 AP Tienray
Wij hebben ôs mam, oma, kleine oma voor het laatst in besloten
kring in ons midden gehad op donderdag 18 juni, waarna wij haar
begeleid hebben naar Crematorium Boschhuizen te Oostrum-Venray.

Dr. van de Meerendonkstraat 26
5961 HZ Horst

Met liefde en passie

Dag én nacht bereikbaar!

Koos Derks †

c Venlo, 6 juni 2020

Yvonne Vos
Tel. 077 - 302 11 40

echtgenote van

Blitterswijck, 11 december 1930

uit vaar t verzorging

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

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.

Heden ging, na een moedig gedragen ziekte, rustig
van ons heen mijn lieve man, onze broer, zwager en oom

Jo Alards
* Meterik, 28 januari 1946

† Meterik, 11 juni 2020

echtgenoot van

Nelly Alards - Koonings
Familie Alards
Familie Koonings
Jan Drabbelsstraat 18, 5964 AH Meterik
De crematiedienst heeft plaatsgevonden in
besloten kring op dinsdag 16 juni.

Schilder biedt zich aan voor al
uw schilder-, tex- en behang
werkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 29 33 66 85.
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.
Te koop duurzaam
levensloopbestendig appartement,
centrum Horst,€ 317.500 zie:
www.dekuyperij.nl
Voor kersen, frambozen, perziken,
rabarber enz. naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

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.

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Stoffen, cursussen, workshops,
naai- en quiltartikelen. Cassandra
Creatief Kloosterstr. 64a Grubbenvorst
www.cassandracreatiefwebshop.nl
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.
Bent u op zoek naar een kapster
aan huis? Bel of app Gewoén Eef
06 43 92 10 27.
Healing creme - huidverzorgende
creme, ook bij zonnebrand en pigment
vlekken. Info: www.praktijkgerhegger.nl
Ook verkrijgbaar bij natuurwinkels in
Horst en Gennep.
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a. winterprei,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

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

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

Gezocht: schoonmaakhulp voor 1
ochtend per 2 weken in Horst. Contact
opnemen via WhatsApp: 06 25 28 93 16.
Zoek tuinman voor algeheel
onderhoud in grote tuin te Horst.
Tel. 398 20 62.
Online cursus Numerologie, een
leuke ontdekkingsreis naar jezelf!
Meer info op www.suzannewijers.nl
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Dankbetuiging

Ger Bouten
Het afscheid van Ger, ózze pap
en Opa was voor ons ontzettend moeilijk.
Een vreemde tijd waarin dingen die vanzelfsprekend waren
opeens niet meer vanzelfsprekend zijn, desondanks kijken
we terug op een mooi en bijzonder afscheid.
Wij willen dan ook iedereen bedanken voor de overweldigende
erehaag, mooie woorden, prachtige bloemen, brieven en kaarten die
wij na het overlijden van Ger mochten ontvangen.
Het verwerken van dit verdriet moeten we zelf doen,
maar jullie steun helpt ons enorm!
Heel gewoon
Heel bijzonder
Gewoon een heel bijzonder mens.
Bedankt!
Tiny Bouten-Vullings
Peter en Els
Nienke en Bas
Lou
Robert en Mieke
Joske
Thijs

Warme felicitaties,
een trompetserenade en vele ﬂeurige
bloemen, maakten onze gouden
huwelijksdag onvergetelijk.
Veel dank, lieve mensen!

Harry en Mia Camps-Kersten

Leef minse
Ik bin bliej det ik Corona euverleef heb.
Ut is ônmeugelik um idderein persoënlik te bedanke,
daorum op dees manier.
Van herte bedank veur alle kaertjes, bloome, appjes,
telefoontjes, bezoekjes e.d. tiedes mien verbliéf
in ut ziekehoës en revalidatiecentrum in Hoensbroek.
Ut haet mich en ok Frans biëstig good gedaon det zoëvuûl
minse meigeleefd hebbe. Dit waas grandioos.
Ik heb nog nog enne lange waeg te gaon, maar we
gaeve de mood neet op.

BEDANK!

Verloren vr. 12 juni fietstas met
inhoud o.a. blauw vest bij viaduct
Broekhuizenvorst 06 26 92 19 11.
De trainingen Powerwalking en
Walking Bootcamp bij Ageia zijn weer
gestart. Ook meedoen? www.Ageia.nl
Verse frambozen van de teler
(boerderij-automaat). Ook diepvriesfruit,
jam, honing even (aan)bellen.
Malina Fruits, Tongerloseweg 11,
5963NR Hegelsom, 06 16 04 23 57.



Welkom lief meisje!

Pien
Geboren op 4 juni 2020
Dochter van:
Reinier Meesters en
Laura Ververgaard
Trotse zussen Evie en Anne
Paulus Potterstraat 13
5961 AW Horst
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Geplukt

Jeanne Gielen-Clevers Grubbenvorst
Als er iemand hart voor het dorp heeft, dan is het wel Jeanne Gielen-Clevers. Ze is lid van verschillende commissies en zet zich daarmee actief in voor de leefbaarheid van haar
woonplaats. Daarnaast puzzelt en wandelt ze graag, heeft ze ook nog eens zeven oppaskleinkinderen én een oppashond. Deze week wordt Jeanne Gielen-Clevers (65) uit
Grubbenvorst geplukt.
Dj Johnny

tijd dat we weer eens actie kunnen ondernemen.” Niet dat ze nu
helemaal niets doet. “Boven in huis
hebben we een kamertje ingericht
en dat is mijn crisiscentrum. Daar
staan allemaal mijn spullen.”

Normaal gesproken heeft
Jeanne minstens drie avonden
in de week een vergadering.
Als secretaris van de dorpsraad houdt ze zich onder andere
bezig met onderwerpen als de
evaluatie van de kermis, Fresh
Park, Maasoever en Landbouw
Ontwikkelingsgebied (LOG)
Witveld. Ook is ze secretaris
van de Schuttersbond Juliana
Noord- en Midden-Limburg.
“Ik bemoei me over al mee”,
zegt ze lachend. Nu is haar
agenda echter helemaal leeg.
“Verschrikkelijk, daar vind ik
helemaal niets aan. Het wordt

Bakker
Jeanne is er een van Clevers.
Nee, niet van de ijszaak, maar
van de bakker. Haar vader had
vroeger een bakkerij, eerst aan
de Lottumseweg en later aan de
Kloosterstraat. “Volgens mij heeft
half Grubbenvorst wel eens in de
bakkerij gewerkt.” Ook Jeanne zelf
hielp mee. “Dan kwam ik na school

met vriendinnetjes thuis en dan
mochten we roggenbrood inpakken.”
Ze groeide op met twee broers en
één zus. Ze had een fijne jeugd,
zegt ze. “We hebben het altijd heel
goed gehad.” Na de lagere school
vertrok Jeanne naar een kostschool,
bij de zusters in Koningsbosch.
“Toen was ik een jaar of 12. Ik verbleef er intern en mocht één keer
in de veertien dagen naar huis.
Ik ging er in mijn eentje heen.
Eerst met de bus naar Venlo, dan de
trein naar Roermond en vervolgens
nog een keer met de bus.” Leuke
herinneringen heeft ze niet echt

aan die tijd. “Het was er heel groot,
met heel veel kinderen. Ik kende er
niemand en had heimwee.” Na drie
jaar ging ze weer terug naar huis.
“Ik wilde graag naar de INAS in
Roermond om de verpleegstersopleiding te volgen. Ik was echter
nodig in de bakkerij en ben dus
daar gaan werken. Och, ik ben toch
goed terecht gekomen”, grapt ze.
Ze heeft in verschillende winkels
gestaan, in de horeca gewerkt en
ook nog een eigen slijterij gehad.
“Ik heb altijd graag met mensen
gewerkt en vind het leuk om contact met anderen te hebben.”

Ook dat staat nu noodgedwongen op een lager pitje. “Dat mis
ik nu wel, ja”, zegt ze. Niet dat ze
zich nu verveelt. Zo heeft ze het
maken van legpuzzels ontdekt en
wandelt ze graag met echtgenoot
Jan. “We zijn graag aan de Maas in
Grubbenvorst, dat vinden de kleinkinderen ook leuk.” Ook heeft ze
het tuinieren ontdekt. “Wij stekken
veel plantjes en bloemen planten.
Onze achtertuin stond zelfs in het
voorjaar vol met tulpen. Dat was
prachtig om te zien.” Met Jan is ze
volgende maand 45 jaar getrouwd.
“Hij was vroeger discjockey, iedereen in de regio kende dj Johnny.
Ja, hij had veel meisjes om zich
heen”, lacht ze. Samen kregen ze
drie dochters, waaronder een tweeling. Ze hebben zeven kleinkinderen, waar ze regelmatig op passen,
én een oppashond, die van haar
dochter is. Verre reizen maken, is
niet aan Jeanne besteed. “Dat kan
ook niet meer. Ik ben namelijk al
vier keer geopereerd aan mijn knie
en loop daardoor moeilijk. En ik
zou mijn kinderen en kleinkinderen ook te veel missen. Maar ook
hier in Nederland is er genoeg
te beleven.” Door haar gezondheid kan ze bijvoorbeeld ook niet
meer actief meedoen bij schutterij St. Jan. “Ik was vijftien jaar lang
marketenster en liep altijd mee in
de optocht. We zijn zelfs een keer
zevende geworden op het dames
OLS”, zegt ze niet zonder trots.
Jeanne is verder een tevreden
mens, laat ze weten. “Nee, ik heb
verder niet echt iets meer te wensen. Behalve dat iedereen gezond
blijft natuurlijk. Of ja, wat ik me
wel wens is dat ik 100 jaar mag
worden.”

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

HALLO kalender 2021
neem vrijblijvend contact met ons op
077 208 32 06 of adverteren@kempencreeert.nl

#kempencreëert
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

De samenstelling van deze gemeentepagina is gedaan op dinsdag 16 juni.
De mogelijkheid bestaat dat, gezien de coronacrisis, bepaalde informatie weer
achterhaald is door nieuwe maatregelen. Op onze website vindt u de actuele informatie.

Contact met de gemeente
Naar het gemeentehuis

Stickers op de vloer geven uw loop-

• Moet u persoonlijk iets regelen aan de

route aan.

balie? Maak dan eerst een afspraak.

23 juni 2020

Themabijeenkomst
gemeenteraad
Op dinsdag 23 juni wordt de gemeenteraad bijgepraat over twee onderwerpen: Integraal
Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) en Centrale Verwerkingsinstallatie Grubbenvorst (CVI).
Vanwege de coronamaatregelen is een

21.00 uur: Centrale Verwerkings-

bijeenkomst in de raadzaal niet mogelijk.

installatie Grubbenvorst (CVI)

Dat kunt u zelf regelen via de website.

Naar de gemeentewerf

De (burger)raadsleden kunnen via een

Tijdens de raadsvergadering van 19 mei

Of bel ons op (077) 477 9777.

Wilt u bij de gemeentewerf een nieuwe

videoverbinding presentaties volgen en met

stelden diverse fracties vragen over het

afvalemmer of –container afhalen? Dat kan

elkaar van gedachten wisselen. Deze digitale

CVI. Tijdens deze themabijeenkomst

krijgt u een mail. Hierin staat belangrijke

tot en met vrijdag 19 juni alleen op afspraak.

themabijeenkomst is openbaar. Via hor-

krijgen de (burger)raadsleden nadere

informatie over de afspraak. Lees de mail

Die maakt u telefonisch. Vanaf maandag

staandemaas.nl en de facebookpagina van

informatie over dit onderwerp.

goed voordat u komt.

22 juni is de gemeentewerf weer geopend

de gemeenteraad kan iedereen meekijken.

• Als u een afspraak heeft gemaakt, dan

• Bent u verkouden? Heeft u klachten als

op maandag tot en met vrijdag van

hoesten, keelpijn of koorts? Annuleer

7.30-12.00 uur en van 12.30-16.00 uur.

20.00 uur: Integraal Huisvestingsplan

gerust uw afspraak en blijf dan thuis.

U kunt vanaf dan weer zonder afspraak

Onderwijs (IHP)

Wilt u meekijken?

U annuleert makkelijk via een link in onze

een emmer of container ophalen.

Na het zomerreces neemt de gemeenteraad

Dat kan via horstaandemaas.nl en de

een besluit over het IHP. In deze videoverga-

facebookpagina van de gemeenteraad

Telefoon

dering wordt het concept toegelicht. Ook wordt

(RaadHadM). De themabijeenkomst start

ophalen van uw paspoort, rijbewijs,

• Telefoonnummer: (077) 477 9777.

ingegaan op een aantal concrete projecten.

op dinsdag 23 juni om 20.00 uur.

ID-kaart of gehandicaptenparkeerkaart.

• Maandag t/m vrijdag zijn wij telefonisch

mail of telefonisch.
• U heeft geen afspraak nodig voor het

bereikbaar tussen 8.00 - 17.00 uur.
We doen ons best om verspreiding van het

• Zijn we gesloten en is het erg dringend?

coronavirus te voorkomen. Daarom vragen

Gemeentegids en kalender 2021

Volg de aanwijzingen op het bandje.

In een nieuw jasje

we u om zoveel mogelijk alleen naar het
gemeentehuis te gaan. Kom maximaal

Website en apps

5 minuten voor tijd, zodat het niet druk

Op onze site www.horstaandemaas.nl

Ook in 2021 verschijnen de gemeentegids

wordt in de hal. Bij de ingang staat handgel

kunt u veel zaken online melden, aanvragen

en kalender Horst aan de Maas weer.

klaar. Maakt u hiermee uw handen schoon?

en regelen.

Maar in een nieuw jasje. De uitgever gaat
de gids en kalender namelijk zelf uitgeven.
De gemeente is niet meer de afzender.
Wij staan net als voorgaande jaren
achter de gids. U vindt er ook een pagina
van de gemeente met bereikbaarheidsgegevens. En, zoals ieder jaar, vindt u
er alle verenigingen, organisaties en
onze lokale ondernemers. De gids is
ook digitaal beschikbaar via
www.lokaaltotaal.nl/horst-aan-de-maas.

Bekendmakingen

Advertenties
Een vertegenwoordiger van de uitgever

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).

Lokaal Totaal bezoekt op dit moment de ondernemers in onze gemeente. Zij geeft hen de
mogelijkheid om te adverteren in de gids en/
of kalender.

Rijbewijzen tijdelijk langer geldig
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.

Broekhuizen

Ruttenweg 2

Kleefsedijk ong.

Is je rijbewijs verlopen sinds 1 febru-

Genenberg 28

Lottum

Venloseweg 17

ari 2020? Of verloopt je rijbewijs vóór

Grubbenvorst

Bonenkampstraat 7

Horst aan de Maas

31 augustus 2020? Je rijbewijs is dan

Meerlosebaan 1c-1d

Melderslo

Vertrokken naar onbekende

7 maanden langer geldig. De 7 maanden

identiﬁcatiemiddel, behalve voor gezond-

Hegelsom

Denenweg 22

bestemming:

gaan in vanaf de datum dat je rijbewijs

heidszorg of hulp.

Past. Debijestraat 6

Meterik

Dorperweiden 21, Sevenum

verloopt. Je blijft verzekerd en krijgt geen

Horst

Bergsteeg 1

Jan Drabbelsstraat 8, Meterik

boete voor je verlopen rijbewijs.

Smitsstraat 11

Sevenum

Stendert 3, Meerlo

Smitsstraat 36

Op den Bergen 11

Omgeving Keuter Meerlo en

Er zijn voorwaarden:

www.horstaandemaas.nl/rijbewijs.

Vrouwboomweg 4

Helenaveenseweg 18

omgeving Schadijkerpeelweg

• De regeling geldt niet voor rijbewijzen

Hier staat wat u moet meenemen voor uw

Smitsstraat 22

De Sondert 37

Horst

die zijn ingevorderd of geschorst.

aanvraag. Meer informatie over de regeling

Noordsingel 10 a

De Vorst 8

aanplant bosplantsoen

Bijvoorbeeld na een ernstige

vind je op RDW.nl.

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

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

11

Denk mee over de toekomst van onze energie
Het is goed wonen, werken en ondernemen in Horst aan de Maas. Dat willen we versterken,
of op z’n minst zo houden in de toekomst. Denk daarom mee. Doe het voor de toekomst van
je kinderen, het milieu of omdat je zelf misschien wilt meeproﬁteren van duurzame energie
opwek. Kijk op: www.horstaandemaas.nl/wijgaangroen.
Minder warm

Wat is KODE?

Belangrijk is dat we de CO2-uitstoot vermin-

KODE gaat over de voorwaarden die we in

deren. Dit om te voorkomen dat de opwarming

onze gemeente willen stellen aan zonne- en

van de aarde zorgt voor nog hetere zomers met

windenergie. KODE gaat ook iets betekenen

droogte en gevaar voor ons voedsel als gevolg.

voor jou als inwoner van Horst aan de Maas.

Maar ook om hevige regenval en de alsmaar

Daarom vinden wij het belangrijk om te horen

grotere kans op overstromingen tegen te gaan.

hoe jij hier naar kijkt zodat de gemeenteraad

Er moet iets veranderen willen we de aarde goed

jouw mening kan meenemen bij het vaststellen

kunnen doorgeven aan onze (klein)kinderen.

van het beleid. Verder zijn wij benieuwd naar
hoe je in de toekomst betrokken wilt blijven

Uitdaging

bij dit proces en of je daarin een rol of kansen

We staan dus samen voor een grote uitdaging.

voor jezelf als inwoner ziet.
www.horstaandemaas.nl/wijgaangroen.

Verhalen uit de praktijk

Daarin staan zowel inhoudelijke vragen als

Onder de vlag van #WijGaanGroen! belichten

plaatsen van zonnepanelen. Het energiesys-

Digitale enquête
Dat het landschap van Horst aan de Maas

vragen over de wens om bij dit onderwerp

we de komende tijd een aantal voorbeelden

teem zoals we dat kennen gaat de komende

er op een aantal plaatsen de komende tijd

betrokken te zijn in de toekomst. KODE is

uit de praktijk van Horst aan de Maas. Dit om

30 jaar veranderen; fossiele brandstoffen

anders uit gaat zien is een gegeven. Hoe?

immers de start van een langdurig proces

te laten zien hoe Horst aan de Maas lokaal

maken plaats voor duurzame, lokaal opge-

Dat bepalen we samen! Samen werken we

om te komen tot duurzame energie in Horst

bezig is met mooie, duurzame projecten die

wekte energie. Hierover zijn wereldwijd en

aan een betere toekomst. Denk daarom

aan de Maas.

daadwerkelijk effect gaan hebben.

ook in Nederland en in de regio afspraken

mee. Omdat bijeenkomsten nog niet kunnen

gemaakt. Daarom werken we in Horst aan de

plaatsvinden, doen we dit digitaal. Via deze

Maas aan een Kader voor het Opwekken van

link kom je bij een ﬁlmpje met uitleg, aanvul-

Duurzame Elektriciteit (afgekort: KODE).

lende informatie en de digitale enquête:

Ook in Horst aan de Maas. Veel inwoners zijn
al gestart met energiebesparing, isolatie of het

22 juni 2020

Commissie bezwaren en
klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op maandag
22 juni 2020 in de raadzaal bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 17.00 uur

Coronamaatregelen

Bezwaren tegen de exploitatievergunning

De commissie brengt advies uit over te

voor huisvesting arbeidsmigranten aan de

nemen besluiten op bezwaarschriften. De

Tienrayseweg in Horst.

hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis
van Horst (ingang via hoofdingang).

Hoorzitting om 17.45 uur

Vanwege coronamaatregelen is een maxi-

Bezwaar tegen een Wob-besluit

mum aantal van 30 personen toegestaan in

Tienrayseweg.

de raadzaal. Wij vragen u zich aan te melden
als u bij een hoorzitting aanwezig wilt zijn.

Hoorzitting om 19.30 uur

Dit kunt u doen door een mail te sturen naar:

Bezwaren tegen de verleende omgevingsver-

gemeente@horstaandemaas.nl.

gunning voor het omzetten van de agrarische

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

bestemming naar huisvesting arbeidsmigran-

met de secretaris van de commissie, mevr.

ten Horsterweg.

A. Schatorje-Linders, tel. (077) 477 9777.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777

Speciaal deze zomer:
•
•
•

Een unieke boswandeling over landgoed en natuurbegraafplaats
Weverslo langs verborgen plekken die normaal niet toegankelijk zijn
Geniet van prachtige houtsculpturen en pakkende verhalen in
woord en beeld
Dé gelegenheid om een eigen grafplek te reserveren!
De Boswandeling: mei t/m augustus dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur,
routebeschrijving bij het informatiecentrum.
Gedurende de openingstijden zijn wij telefonisch te bereiken op 06-29248698
Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • www.weverslo.nl
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VVD Horst aan de Maas

Een veilig Horst aan de Maas

Vorig jaar rond deze tijd werden enkele medewerkers van de politie
Horst/Peel en Maas buiten functie gesteld. Er volgde een disciplinair
onderzoek, waaruit bleek dat deze medewerkers zich schuldig hebben
gemaakt aan ernstig plichtsverzuim en gedragingen die niet door de
beugel kunnen. Inmiddels is dit onderzoek afgerond. Het Openbaar
Ministerie doet nog onderzoek naar mogelijke strafbare feiten.
Deze kwestie wordt dus zeer serieus
genomen en dat is ook goed. We
leven niet in een perfecte wereld en
hebben helaas te kampen met criminaliteit in kleine en grote omvang.
Daarom is het belangrijk dat de

CDA Horst aan de Maas

politie zichtbaar aanwezig is in Horst
aan de Maas en kan ingrijpen waar
nodig. De politie heeft daarnaast
een niet te onderschatten voorbeeldfunctie.
Politieagenten moeten op hun beurt

Maar hoe gaat dat in de politiek?
Ook daar is het juist een kwestie van
goed communiceren. Alleen komt
daar de extra dimensie bij dat het
publiekelijk is en dat velen er wat
van vinden. Er wordt vaak gevraagd
om heldere, duidelijke communicatie,

maar op een of andere manier zijn
er ook situaties waarbij die heldere
communicatie niet gewaardeerd of
gezien wordt. Dat heeft dan vaak te
maken met wat wil je horen en zien
en ben je het ermee eens, of zie je
het anders? Op zich niets mis mee,

voldoende en dus verzon de wethouder een list. Door nu een agrarische bestemming op Horsterweg
45 te leggen, mogen er veel meer
arbeidsmigranten in het gebouw
gevestigd worden. De buurt kwam
hierdoor buitenspel te staan en dat
is volgens de SP in strijd met wat er

D66-GroenLinks Horst aan de Maas

in de gemeenteraad is afgesproken.
Er dient áltijd een omgevingsdialoog plaats te vinden bij het oprichten van huisvestingslocaties voor
arbeidsmigranten.
De andere partijen wilden dit toch
behandeld zien en zeiden daarmee
feitelijk:”Het maakt eigenlijk niet uit

halen. We willen immers toch samen
wat bereiken? Dat kan alleen door
meer te communiceren en minder te
balanceren.

Alex Janssen, raadslid

wat we afspreken voor onze bewoners. Als het zo uitkomt, lappen we
de afspraken aan onze laars.”
De PvdA probeerde nog een vlag
te planten op de modderschuit met
een 9-puntenplan, maar daar schiet
de buurt niets mee op. Al jaren worden de omwonenden overspoeld
met locaties voor grootschalige
huisvesting van arbeidsmigranten. Dat er nu ‘alleen maar’ extra
mensen in containers gehuisvest
mogen worden van bedrijven die

in de buurt liggen, maakt dus niets
uit. De buurt heeft het nakijken en
wordt in de steek gelaten. Alweer.
Daarom stemde de SP tegen het
voorstel.

Sonja van Giersbergen, raadslid

Beter leven naar 3 sterren

Allereerst onze arbeidsmigranten. In deze coronatijd komen we er nadrukkelijker achter, dat gezondere
levensomstandigheden noodzakelijk zijn.
Denk aan wonen, vervoer en werk.
Als je laatst de raadsvergadering
hoorde, dan wordt er op een woonlocatie effe een agrarisch bestemming
opgeplakt en hup: ineens zijn de
eisen voor de leefomstandigheden
van de arbeidsmigrant een stuk minder. Ook de arbeidsmigranten willen graag op een gezonde sterlocatie
verblijven.

maar dan word je vaker gedwongen
om meer te balanceren in het communiceren. Klinkt wat vaag misschien, maar wellicht ben ik al aan
het balanceren.
Beste politici, beste burgers, ik roep
u allen op om meer met elkaar te
communiceren en elkaar te waarderen en respecteren. Doe dat niet via
sociale media of stukjes in de HALLO,
maar zoek elkaar op of bel elkaar en
respecteer wat een ander vindt, zonder hem of haar uit balans te willen

Tom Obers

Waarom de SP niet instemde met ‘Horsterweg 45’

Onlangs is besloten een vergunning te geven voor de huisvesting van nog eens ruim 150 arbeidsmigranten
aan de Horsterweg. Het voorstel om Horsterweg 45 een agrarische bestemming te geven in plaats van een
woonbestemming had, wat de SP betreft, helemaal niet behandeld mogen worden in de gemeenteraad. Er
is namelijk een truc toegepast die willens en wetens de buurt buitenspel zet.
Eerder was een woonbestemming
vergund door B&W. Er konden dus
gewoon mensen gaan wonen.
De buurt was matig meegenomen
in deze ontwikkeling, maar uiteindelijk had iedereen vrede met
de uitkomst. Maar dat was voor
de betreffende ondernemer niet

lokale gezag.
Veiligheid is een kernpunt voor de
VVD Horst aan de Maas. We blijven kritische vragen stellen en ons
hard maken voor ieders veiligheid.
De burger moet immers kunnen vertrouwen op een professionele politieorganisatie. Gewoon. Doen.

Communiceren is balanceren

Het is eigenlijk jammer dat ik deze titel zo moet noemen. Zeker voor
iemand die graag communiceert zonder te hoeven balanceren.
Iemand die meteen zegt waar het op staat en vaak ook meteen weet
wat je bedoelt en wat je wilt. Dat maakt het gemakkelijker om dingen
te bereiken. Zo doe je dat in het dagelijkse zakenleven.

SP Horst aan de Maas

gebruik kunnen en durven maken
van hun bevoegdheden, bij iedereen
die de regels overtreedt. Blank of
zwart, man of vrouw, jong of oud:
bij crimineel gedrag moet de politie kunnen ingrijpen. Zonder daarin
te ver te gaan, maar ook zonder
bang te zijn om op de diverse social
media in een kwaad daglicht gezet
te worden. Want een sterke politieeenheid hebben we nodig. En een
sterke politie-eenheid verdient alle
steun van de burgers en van het

Van een geheel andere orde maar
toch. Laatst was ik in gesprek
met een veehouder. Hij wil zijn
veehouderij naar een hoger
ster brengen. Een mooi streven.
De Dierenbescherming heeft een
kenmerk ontwikkeld om diervriendelijke producten te ondersteunen.
Bij een BeterLeven van 3 sterren zijn
de dieren diervriendelijk gehouden

en zijn het vaak biologische producten. Het zou toch mooi zijn dat wij
allemaal een 3 sterren ei of stukje
vlees gebruiken.
Natuurlijk is het nog beter en ook
goedkoper om eens vlees te laten
staan. Gelukkig zijn er steeds meer
ondernemers die inzien dat de huidige manier van veel produceren niet
rendeert en ten koste gaat van de

leefomgeving.
Dan weer een andere sterrenslag.
De gemeente is voornemens om
in een drietal gebieden in Horst en
Grubbenvorst op enkele percelen een
ecologisch maaibeheer toe te passen.
Het vaak maaien van gazons komt
niet ten goede van de biodiversiteit. Mogelijk is door minder maaien
ook een kostenvoordeel te behalen.
De biodiversiteit is heel belangrijk
voor de kwijnende aantal en hoeveelheden insecten.

Wat zou het toch mooi zijn als we in
elk dorp een aantal maaigebieden
aanwijzen dat ecologisch beheerd
gaat worden. Een mooie wedstrijd
zou misschien zijn, hoe waardevol
zo’n gebied is voor de biodiversiteit,
dus de natuur. Hoeveel soorten en
bijzondere insecten worden geregistreerd? Een beter leven van 3 sterren
ook voor de insecten.
Ton Wismans,
burgerraadslid

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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Maak het centrum van Horst fietsvrij
Gemeente Horst aan de Maas heeft in het centrum van Horst op diverse plekken fietsparkeerplaatsen ingericht.
Bij het gemeentehuis, op het Lambertusplein
tegen de kerk en vóór winkelcentrum Kloosterhof
is ruimte gemaakt om fietsen neer te zetten. Op
Facebook schrijft de gemeente: “Met het parkeren van fietsen op centrale plekken ontstaat er
meer ruimte in het Horster centrum. Hierdoor
kunnen we allemaal veilig langs elkaar blijven
bewegen.” Zou dit niet meteen een goede aan-

leiding zijn om het hele centrum van Horst fietsvrij
te maken? Dat je er dus niet meer doorheen mag
fietsen, maar er omheen moet? Dat is veel veiliger
voor de voetgangers en ondernemers kunnen dan
ook makkelijker bijvoorbeeld een terras inrichten of
reclameborden plaatsen.
Aan de andere kant moet het toch mogelijk zijn
dat zowel voetgangers als fietsers van het centrum

gebruik kunnen maken. Als er duidelijk wordt aangegeven wie zich waar mag bewegen, dan moet dat
geen probleem zijn. En wat als je boodschappen wilt
doen met de fiets? Moet je dan met je tassen vol
boodschappen eerst door het hele centrum lopen?

Maak het centrum van Horst fietsvrij. Wat vindt u?

In deze coronatijd is de arbeidsmigrant extra kwetsbaar
Zijn arbeidsmigranten in deze coronatijden extra kwetsbaar? De meningen daarover zijn bijna gelijk verdeeld.
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
goed om hun werkplek, maar ook het vervoer

ernaar toe en hun huisvesting. Ze zijn dus extra
kwetsbaar, vindt de helft van het aantal stemmers.
Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten
wil weten wat bedrijven en gemeenten kunnen
doen om de situatie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zij richt zich daarbij op huisvesting, gezamenlijk vervoer en de werkplek.

Maar is dit ook niet een verantwoordelijkheid van
de mensen zelf? Als Nederlanders het gevoel hebben niet veilig te kunnen 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.

Ingezonden brief

Flipperen rond arbeidsmigranten aan de Horsterweg
In de raadsvergadering van dinsdag 2 juni is het bestemmingsplan wijziging besproken voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de
Horsterweg. Er volgde een lange, potsierlijke 2,5 uur durende discussie. Mening van de hele raad: slecht stuk, slecht voorstel, slecht verhaal
en een hele slechte voorbereiding. Aandoenlijk waren de ellenlange antwoorden van wethouder Tegels. Hij moet gedacht hebben ‘als ik lang
praat, wordt vast wel iets duidelijk’. Nee dus. Onduidelijk en zeer vermoeiend.
Honderden woonplekken aan de
Horsterweg, en mogelijk nog onbenoemde aantallen woonunits, die
na vier maanden weer weg moeten
om volgend jaar weer terug komen.
Ongecontroleerde flipperunits.
Alleen huisvesting van arbeidsmigranten voor de agrarische bedrijfstak is toegestaan. Kennelijk is dat
een garantie dat dan alles goed gaat.
De wethouder heeft contacten in
die wereld, als bekende mestverwerkers. Hij heeft dus gevoel voor
kwaliteit. De meeste agrariërs doen
hun werk prima. Enkele rotte appels

verpesten de goede naam voor de
vele goedwillenden. Maar ook dan
blijft agrarisch een wonderlijke voorwaarde. Het woord agrarisch is in
Horst aan de Maas het toverwoord.
Vlammende felle betogen van alle
partijen inclusief Essentie en Richard
van Weegen (PvdA) over gebrek aan
kwaliteit van eigenlijk alles in dit
dossier. Dat beiden toch voor stemmen is geheel in lijn met hun standaard gedrag. Betoog en stemgedrag
zijn gelijk een toverbal. Je begint met
rood en eindigt met groen. Scherpe
tong, geen ruggengraat. Mag je

volgend college weer meedoen.
Met een karrenvracht aan ja-knikkers
en het woord agrarisch doet kwaliteit van een wethouder er niet toe.
Toch kan ik me gezien het optreden voorstellen dat de agrarische
wereld liever niet in een adem met
de wethouder genoemd wil worden.
Wat een flipperkast. Wat een toverballen.

Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Ingezonden brief

De geestelijke luiheid van het CDA Horst aan de Maas
De SP verzoekt de gemeenteraad zich aan te sluiten bij de oproep om vijfhonderd vluchtelingenkinderen uit Griekenland in Nederland op te
nemen en de gemeente Horst aan de Maas in de opvang te laten participeren. De motie is afgewezen vooral door toedoen van het CDA.
Het CDA stelt bij monde van fractievoorzitter Loes Wijnhoven: ‘An sich
vinden we het wel een sympathieke
motie. De situatie is inderdaad schrijnend en triest. We zien echter dat
dat al gebeurt. Het ontbreekt ons
gewoon aan kennis om de punten te
kunnen overzien waar de motie toe
oproept. Dus wij laten dit graag over
aan de landelijke partij die op basis
van volledige informatie een besluit
kan nemen.’
An sich vind ik dat het CDA hier
getuigt van een ongelofelijke, geestelijke, luiheid en desinteresse.

Column

Zomerplannen

Bespreking poll week 24

Arbeidsmigranten laat je kennelijk
niet wonen, want met een bestemmingsplan ‘wonen’ kun je niet
veel arbeidsmigranten huisvesten.
Dus anders. Voor grote aantallen
arbeidsmigranten moet je bestemmingsplan agrarisch hebben, daar
is men gewend aan grote aantallen,
waarvan dan ook. Dat opent deuren
in Horst aan de Maas. En met de titel
agrarisch mag het ook ongecontroleerd stinken en doet spuitafstand
er niet meer toe voor bewoners.
Onlogisch voor een eenvoudige burger.

Brandt los!

De kennis die het ontbeert had het in
‘no time’ kunnen vergaren door vragen te stellen aan Vluchtelingenwerk
Nederland of Defence for Children.
Het CDA Horst aan de Maas is zélf
niet bereid een keuze te maken,
verantwoordelijkheid te nemen,
laat staan zich te laten inspireren en
leiden door de boodschap van respect, liefde en naar elkaar omzien
in barmhartigheid. Het degradeert
zichzelf zo tot het uitdragen van egoïsme en navelstaarderij. Geestelijke
luiheid en desinteresse doden niet
alleen vluchtelingenweeskinderen,

maar ook menselijk mededogen en
barmhartigheid.
Deze stellingname van het CDA Horst
aan de Maas is gewoon onbegrijpelijk en inhumaan. Temeer omdat landen als Duitsland, Finland, Frankrijk,
Portugal, Luxemburg, Ierland en
Kroatië hun solidariteit tonen, en
er vervolgens meer dan honderd
gemeenten en een groot aantal
afdelingen van het echte Christen
Democratisch Appel ook hun solidariteit laten zien.
Ook de gemeenten Venray en Venlo
verklaren zich solidair. Het CDA

Horst aan de Maas onderschrijft
in hoge mate de samenwerking
in de regio. Wil het CDA Horst aan
de Maas veel energie en geld steken in de Gezondste Regio dan is
dit een unieke kans om iets van de
Gezondste Regio te realiseren in een
gezamenlijk gevoelde urgentie van
de noodoproep om weeskinderen
nu op te nemen en niet laat stranden in bureaucratische processen van
Europa. Nu is hulp nodig.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke, Melderslo

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

Een normale zomer wordt het
niet. Mijn kaartje voor Rock
Werchter neem ik mee naar
volgend jaar en last-minute naar
de Zwarte Cross gaat in 2020 ook
niet meer gebeuren. De vakantie
naar de zon die we gelukkig nog
niet geboekt hadden, maar die
wel al op de planning stond, gaat
niet door en alle vrijgehouden
kermisweekenden zijn opeens
wel heel leeg.
Zo viel de afgelopen maanden
langzaam maar zeker alles weg.
We leken af te stevenen op een
oersaaie zomer. Een vakantie in
‘Hintergarten’ en ‘Tuinesië’, zonder
feestjes en uitjes, dat leek mijn lot
voor de zomer van 2020 te worden.
Mijn laatste zomervakantie als student zou er eentje worden voor in
de boeken, maar dan niet op een
positieve manier. Niet het einde
van de wereld natuurlijk, en er zijn
ook heel veel ergere dingen aan
de hand momenteel, maar ik heb
er toch stevig van gebaald dat mijn
zorgvuldig gemaakte zomerplanning zó in het water viel.
En toch, nu er langzaamaan
versoepeld wordt, raakt mijn
zomeragenda stap voor stap weer
wat voller. Barbecues, terrasavonden en corona-proof uitjes in eigen
land zorgen ervoor dat het toch
geen saaie zomer wordt. Sterker
nog, na de afgelopen weken
behoorlijk vastgeketend te hebben
gezeten aan huis (want ik zat niet
alleen in een intelligente lockdown, maar ook in een intelligente
zelfisolatie vanwege mijn afstudeerscriptie), heb ik meer dan ooit
zin in de zomer.

Genieten in ons
eigen ‘Melderse’
Natuurlijk ga ik de kermissen en
festivals missen en was ik maar
wat graag een weekje naar de zon
gevlogen, maar de alternatieven
waarmee ik de maanden juli en
augustus nu vol aan het plannen
ben, zijn ook niet mis. Genieten
op het zomerterras in ons eigen
‘Melderse’, mooie plekjes in de
buurt ontdekken en lekker veel
quality time met vrienden en familie. Dat klinkt misschien niet helemaal normaal, maar het is eigenlijk
best een prima zomer, toch?
Aniek
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15-vragen aan

Bram Bovee Sevenum
warm. Mijn broertje en mijn zusje
lopen er ook op.

Optimist, pessimist of realist?
Ik zie mijzelf als een optimistische
realist, ik neem dingen zoals ze zijn.
Maar bij mij is het glas eerder halfvol
dan halfleeg.

Als je een dier was, wat zou je
dan zijn?
Een kameleon. Ik kan het met iedereen goed vinden, ik ben zelf best wel
rustig en niet nadrukkelijk aanwezig.
Ik pas me gewoon aan. Net zoals een
kameleon. Alleen past een kameleon
zich letterlijk aan de omgeving aan.

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Phineas en Ferb. Ze hebben heel erg
lang zomervakantie en hebben tijd
over. Daarom bouwen ze in de achtertuin de raarste creaties. Terwijl de
ouders niets in de gaten hebben en
de zus probeert hen te verklikken.
Ondertussen gaat hun huisdier ook
missies aan met een gekke oude
man. De verhaaltjes gaan altijd hetzelfde maar het blijft leuk, zelfs papa
kijkt graag mee!

Welke emoticon gebruik je het
meest?
De lachende emoji die tranen heeft,
omdat die zo hard moet lachen.

Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Maakt me niet zo heel veel uit. Ik wil
dat ze mij gewoon zien als mijzelf.
Ik ga me ook niet anders voordoen
als dat ik ben.

Hoi

Column

Automatische
piloot
Heb je wel eens als je een tijdje
op de fiets zit dat je geen herinnering meer hebt van de laatste
paar kilometer fietsen?
Misschien doe je na het naar
binnen gaan de deur wel op slot
zonder dat je er bij nadenkt.
Of doe je na het voetballen je
schoenen uit zonder dat jij er
erg in hebt? Hoe kan je dit dan
vergeten? Als men zegt:
‘Niet denken maar doen!”,
is dit wat ze bedoelen?
Echt gek vind ik dit fenomeen.
Je kan een uur bezig zijn met een
activiteit, het lijkt wel alsof je hersenen het helemaal niet registreren.
Ook een beetje eng, vind je niet?
Zoveel tijd die jij besteedt gaat verloren in je gedachten. Toch denk
ik dat we blij moeten zijn dat ons
brein ons af en toe met rust laat.

Verstand op nul
en gaan

Dag of nacht?
Dag! Overdag is er meer te doen en
kan ik met mijn vrienden gamen,
bellen en chatten. Dat doen we dus
ook bijna elke dag, vooral nu, omdat
ik mijn vrienden al heel erg weinig
zie, door corona. En ‘s nachts kan dat
dus niet.

Festival of discotheek?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Bram Bovee
13 jaar
Sevenum
Dendron college

Als je een topsporter zou zijn, waar die bestaan niet in het echt, en ik
wel. Maar als het dan toch moet,
zou je dan heel goed in willen zijn?
Ik zit al sinds mijn zevende op judo.
Ik judo bij Jigoro Kano in Sevenum.
Dat is een heel gezellige club. Als topsporter zou ik gemakkelijk veel geld
willen verdienen. Zoals voetbal (wat
totaal niet mijn sport is), F1, golfer of
NBA-basketballer.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Met Alan Walker. Hij is een dj/muziek
producer en ook nog de directeur van
een platenmaatschappij. Ik vind dat
hij hele toffe muziek maakt. Hij treedt
vaak op, op festivals over de hele
wereld en voor duizenden mensen.
Dat leven lijkt mij voor eventjes wel
heel erg cool.

Welk fictief figuur doet jou denken
aan jezelf?
Dat is wel heel erg moeilijk, want

Superman! De held en redder van
alles en iedereen. Zo zie ik mijzelf ook
wel. Of zo wil ik in ieder geval wel
gezien worden door anderen.

Ben je bijgelovig?
Nee, ik ben totaal niet bijgelovig.
Het gaat zoals het gaat.

Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Toen ik ongeveer 9 jaar was had ik
hele rare dromen. Ik hoorde dingen
die er niet waren. Ook had ik dat alles
in mijn slaapkamer ronddraaide of
heel ver weg leek. Ik ben er inmiddels gelukkig wel aan gewend.
Maar toen was dat wel heel erg eng.

Festival. Ik ben er zelf nog nooit
geweest, maar dat lijkt mij erg tof.
Dan kan ik bijvoorbeeld mijn favoriete
artiesten live zien optreden. Ik luister
ook vaak festivals van artiesten die
ik leuk vind terug. En als je dat dan
hoort en ziet dan lijkt het mij erg leuk
om daar ook echt aanwezig te zijn.

Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Een 10 voor wiskunde. Daar ben ik
ook supertrots op. Het ging over vergroten en verkleinen. Wiskunde is
een van mijn sterkste vakken.

Introvert of extravert?
Ik ben denk ik toch echt wel een
introvert. Ik treed niet vaak op de
voorgrond. Dat vind ik ook niet erg
prettig. Ik ben er graag bij, maar ben
zelf ook niet zo uitbundig.

Want tijdens een belangrijk proefwerk heb je natuurlijk het liefst alle
hersenkracht die je kan krijgen, maar
als we teruggaan naar het fietstochtje of die keer dat jij je schoenen
zonder na te denken uitdeed. Heb je
die herinneringen echt nodig? Ik kan
me niet voorstellen dat het leuk is
om elk detail van een half uur op de
fiets zitten te kunnen onthouden.
Te veel denken is juist iets waar je
erg last van kan hebben. Vooral als je
wil slapen is dit lastig. Overdag kan
ik mezelf meestal wel bedwingen,
maar ’s nachts denk ik vaak veel te
ver door waardoor een lichte hoofdpijn vaak een hersentumor is en
beetje druk op de borst niets anders
kan zijn dan een hartaanval.
Op het werk is nadenken ook een
kwelling die ik constant moet verdragen. Ik werk, naast dat ik schrijf
voor de HALLO, bij een tomatenkas,
waar de gewenste werkhouding min
of meer met deze zin kan worden
samengevat: “Verstand op nul en
gaan.” Dit blijkt lastiger dan gedacht.
Waardoor ik soms niet snel genoeg
werk. Soms is het dus juist beter om
niet na te denken. Gewoon doen en
niet te veel piekeren. Maar paradoxaal zet die spreuk: “Niet denken
maar doen” mij toch aan het denken.

Wat ligt er onder jouw bed?
Mijn boerenklompenpantoffels!
Die zijn heel erg zacht en lekker

Tekst: Jélena Bours

Teun

1806 \ service
Medische zorg
Apotheek

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

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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

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

Gebiedsteams

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

Tandarts
Spoedgevallendienst

Cabaret van zussen Wijnen in
Saldersbron
Theatermakers Miriam en Carla Wijnen staan op zaterdag 27 en
zondag 28 juni en zondag 19 juli met hun voorstelling Toyboy in
Saldersbron in Grubbenvorst. Het duo gaat hiermee een samenwerking
aan met uitvaartondernemer Bob Noten.
De theaterzussen zagen hun tournee
in rook opgaan door corona. “De show
die we gemaakt hebben met advies
van Mike Boddé had net lekker ritme.
Op zaterdag 7 maart stonden we nog
in een uitverkocht theater De Garage in
Venlo. Een paar dagen later ging alles
op slot”, aldus Carla en Miriam. Toen de
eerste versoepelingen werden aangekondigd, gingen ze op zoek naar plekken
waar ze de show voor kleine groepen
kunnen spelen. Bob Noten: “Wij hebben onze nieuwe locatie Saldersbron in
april geopend, als centrum voor leven
en afscheid. Behalve uitvaarten en herdenkingen vinden hier bijeenkomsten
plaats rond allerlei facetten van het
leven. We nodigen mensen graag uit
om van onze ruimtes gebruik te maken.
Contact bevorderen en faciliteren dat
mensen samenkomen - ook al is het nu
nog op 1,5 meter afstand - vinden we
heel belangrijk in onze dienstverlening.
Naarmate de lockdown langer duurde,
merkte ik dat steeds meer mensen

behoefte hadden om samen iets (buitenshuis) te kunnen beleven. Sommigen
noemden letterlijk de show van Miriam
en Carla. Ik besloot te bellen en we hebben meteen voorstellingen gepland in
onze grote zaal.”
Op zaterdag 27 en zondag 28 juni vinden
de eerste shows plaats, geheel volgens
de RIVM-richtlijnen kunnen er 30 personen per voorstelling komen kijken.

“Volgens ons, en Bob, gaan humor en
verdriet heel natuurlijk samen”, zegt
Miriam Wijnen. “Onze voorstelling gaat
deels ook over de (on)eindigheid van het
leven.” Carla voegt toe: “Uitgangspunt is:
40 worden, de midlife fase en alle correcties, carrièreswitches, toyboys, (on)
geluksgevoel en getinder dat daarbij
komt kijken. Ons eigen gespartel eigenlijk. Met grappen, relativering en muziek
door onze gitarist Arne de Wit. En toevallig spelen we in de voorstelling ook nog
twee spartelende uitvaartdames.”

Stichting Vrienden van het Grutteveld organiseert in de zomermaanden
een fotowedstrijd met als thema ‘Kiêk es in ’t Grutteveld’. Deelnemers
kunnen per zomermaand vijf foto’s insturen.
juli en augustus, mogen maximaal
vijf foto’s worden gestuurd. Een jury,
bestaande uit wethouder Thijs Kuipers
en fotografen Marleen Wijnen en Jan
Janssen, kiest de winnaars. Kijk voor
meer informatie en de spelregels op
www.grutteveld.nl

19 t/m 21 juni
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

22 t/m 25 juni
Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Religie
Priesternoodnummer

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

Slotspel en prijsuitreiking IQuizut
De dorpsquiz IQuizut 2020 in Meerlo, die op 7 maart plaatsvond, wordt op
zondag 28 juni afgerond met het slotspel en de prijsuitreiking.
Vanwege de coronamaatregelen wordt
het slotspel dit jaar thuis gedaan.
Deelnemers kunnen hierbij zelf bepalen of het fijn voelt om met het team
bij elkaar te zitten, één of twee personen het spel te laten doen, of virtueel
bij elkaar te zitten via een computerscherm. Via streaming video worden de

Insectenhotel geplaatst

Vorderingen opknappen
Blakterbeekpark
Enkele vrijwilligers van de Groengroep Sevenum en de dames
van het Blakterbeekpark hebben onlangs gewerkt om het
Blakterbeekpark te vernieuwen. Zo is onder meer een insectenhotel geplaatst en is een deel van een reling vernieuwd.
Ook is er meer bloemenzaad
gezaaid in het park zodat er meer
bloemen gaan bloeien. In het
Blakterbeekpark is een schapenhek gezet, om de schapen van
de bloemenwei op de berg weg
te houden. De vlonders bij de
kabelbaan worden vernieuwd.
De kapotte planken zijn nu weg-

teams door het eindspel geloodst en na
afloop wordt de eindstand van de totale
IQuiz bekendgemaakt. Het slotspel
begint om 16.00 uur, de prijsuitreiking
is om 17.00 uur. Alleen de teams die op
plek 1, 2 en 3 eindigen, komen daarna
‘ergens in Meerlo’ samen, waarna de
uiteindelijke winnaar bekend wordt.

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

Eerste contract

Milan van de Riet naar
PSV onder 18
De 17-jarige Milan van de Riet uit Sevenum heeft een contract
getekend bij voetbalclub PSV Eindhoven. Het is zijn eerste contract onder PSV.
Van de Riet speelt als centrumspits
en tekent nu op de PSV Academy
voor twee seizoenen tot medio
2022. De Sevenummer voetbalt
sinds 2016 in de jeugdopleiding
van de club uit Eindhoven. Vanaf

06 19 42 26 21

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

PSV onder 14 doorliep hij alle
lichtingen. Komend jaar sluit hij
zich aan bij de nieuwe PSV onder
18 onder leiding van Ruud van
Nistelrooy.

Maximaal aantal bezoekers

Orgelconcert in kerk Lottum
Organist Hans Leenders geeft samen met bariton Vincent
Kusters op zondag 19 juli een concert op het Randebrock orgel
van Lottum.
Hans Leenders is hoofdvakdocent
orgel aan het Conservatorium
Maastricht, dirigent van het conservatoriumkoor en Basilicakoor
Maastricht en cantor-organist van
de OLV Basiliek Maastricht. Ook is
hij artistiek leider en gastdirecteur
van diverse koren.

Première
Bariton Vincent Kusters is regelmatig te horen in liedrecitals en
als solist in concerten met professionele koren en ensembles,
waarin hij composities uit verschil-

KERSENTUIN JENNISKENS
Crommentuynstraat 50, Meterik

HET IS WEER
KERSENTIJD!

OP
HEERLIJKE ZOETE KERSEN TE KO
AT!
MA
TO
AU
IN ONZE KERSEN

06 55 40 80 23

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum

gehaald. Er komen nieuwe balken
en planken zodat er weer veilig
gespeeld kan worden. Daar de
crowfundingsactie om het park op
te knappen, die al eerder gestart
is, is nu 700 euro opgehaald.
Voor meer informatie, mail naar
info@maanhart.nl

Spartelende veertigers

Fotowedstrijd ’t Grutteveld

Het Groot veld, ook wel Grutteveld
genoemd, ligt tussen Sevenum en
Kronenberg. Markant punt in het landschap is de Kruusboëm. Stichting
Vrienden van het Grutteveld daagt
(amateur) fotografen uit foto’s te maken
in het veld. Per zomermaand, juni,
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Bestellingen mogelijk
op tel. nr. 398 43 08 of 06 20 59 89 78

lende genres en uiteenlopende
stijlen vertolkt.
In de kerk in Lotum brengen ze
werk van componisten als Bach,
Rheinberger en MendelssohnBartoldy. Verder is er de première van een nieuw stuk van Hans
Leenders, Missa in simplicitate.
Vanwege de coronamaatregelen
mogen maar honderd bezoekers
aanwezig zijn in de kerk.
Reserveren kan door een mail te
sturen naar nfo@parochielottum.
nl of bellen met 077 463 16 00 of
06 22 70 05 52.

BINNENKORT BESCHIKBAAR
VOOR DE VERHUUR
Geheel nieuw vervaardigde

LUXE LEVENSLOOP
BESTENDIGE WONING
gelegen in het hartje van Lottum.
De woning heeft (o.a.):
• een inpandige garage
• een tuin met veel privacy
• een groot overdekt buitenterras.
Pand is van alle gemakken voorzien,
energieneutraal en (nagenoeg)
onderhoudsvrij.
Voor meer informatie: 06 54 21 16 78
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Jij maakt ‘m super

In onze keuken
Hebben we geen regels
Vieren we vakantie
Kamperen we op de tegels

De keuken
Trend
van 2020

7.699,Virtual Reality presentatie

13.999,-

compleet met
apparatuur

compleet met
apparatuur

Migot Wit Mat

Burton Metaalzwart

Maak een afspraak voor een veilig en persoonlijk advies
www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

HORST

8,

3

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

elke zondag geopend

