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Kinderkermisbingo
Toch nog een beetje kermis in Hegelsom op zaterdag 27 juni. In café en zaal Debije vond een kermisbingo plaats voor de kinderen van basisschool Onder de Linde. Voor de bovenbouw
was er op maandag 29 juni een stormbaan. / Beeld: Sten Jetten

Raad komt vier zetels tekort

Geen energiecentrale voor basisschool Swolgen en Tienray
Het was even billenknijpen op dinsdagavond 30 juni tijdens de raadsvergadering van de gemeente Horst aan
de Maas. De raad ging net niet akkoord om een energiecentrale te bouwen, om de nog te realiseren basisschool in Swolgen en Tienray en het MFA Kerkebos energieneutraal te maken.
De partijen VVD, PvdA, D66+
GroenLinks en SP zagen de ener
giecentrale als een kans om te
verduurzamen. Zij investeerden
graag 920.000 euro om de centrale
te bouwen. Coalitiepartijen Essentie
en CDA stemden tegen en zo werd
het voorstel verworpen.

Worsteling
De bedoeling is dat er een nieuw
schoolgebouw komt bij MFA
Kerkebos, tussen Swolgen en Tienray
in. Het schoolgebouw en het MFA
zouden dan energieneutraal wor
den door een energiecentrale, maar
die komt er niet. Essentie vond het
besluit een ‘worsteling’. “Na veel

beraad intern en extern hebben we
besloten niet hiermee in te stem
men”, zei Bram Hendrix (Essentie).
“Het is een flinke investering en de
onzekerheid dat we deze besteding
door middel van de energiecen
trale terugverdienen, weegt voor
ons te zwaar. We schieten met een
kanon op een mug.” Ook CDA, dat
vooral voor het overgewicht van
de meerderheid zorgde, stemde
tegen. “De terugverdientijd, 40 jaar,
is te lang”, zei Henk Weijs (CDA).
“Het onderzoek tot het bouwen
van deze energiecentrale hoeft niet
verloren te gaan. Misschien kun
nen we het gebruiken bij een ander,
overeenkomend project zoals het

energieneutraal maken van de
Weisterbeek in Horst.”

Teleurgesteld
De andere partijen waren verrast
door het tegenstemmen van CDA en
Essentie. “Dit is een kans bij uitstek
om twee gebouwen energieneu
traal te maken”, zei Richard van der
Weegen van PvdA. “Zo worden wij
nooit een energieneutrale gemeente.”
Ook Jos Gubbels (D66+GroenLinks) was
teleurgesteld in zijn coalitiepartners.
“Dit was een stap richting de gemeen
telijke ambitie, om energieneutraal te
worden in 2025. Denk toch aan onze
kinderen en kleinkinderen. Dit is echt
heel vervelend, ik ben er klaar mee.”

Alternatief
Om niet alle hoop te verliezen op twee
energieneutrale gebouwen, diende
PvdA een motie in. Hiermee riep de
partij het College van B&W op om te kij
ken naar alternatieven voor de verduur
zaming van de nieuwe school en het
MFA. Deze motie haalde wel een meer

derheid. Een extra onderzoek voor een
energiecentrale was geen optie volgens
wethouder Han Geurts. Dan zou er ver
traging komen in de opleverdatum van
de school. Ook het schoolbestuur was
het daar niet mee eens.
Tekst: Niels van Rens
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Bellen met de burgemeester juni

‘Leuk om te zien hoe creatief mensen
kunnen zijn’
Wat doet een burgemeester zoal? Vult hij zijn dagen met bezoekjes
aan mensen die 100 jaar of ouder worden of zit hij constant vergaderingen voor? We bellen aan het eind van elke maand burgemeester
Ryan Palmen om te vragen wat hij deze maand heeft meegemaakt.
In juni werd onder andere al een beetje vooruit gekeken naar de
post-coronatijd.
Ook in juni was het onderwerp
van gesprek voornamelijk corona.
Zo maakte burgemeester Palmen
onder andere samen met wet
houder Rudy Tegels een filmpje.
Al fietsend trok het duo door de
gemeente samen met een groepje
inwoners om onderweg enkele
horecagelegenheden te bezoeken.
Palmen: “We kregen signalen vanuit
de horeca dat het soms lastig voor
hen is om mensen aan te spreken
op de regels. Ze willen heel gastvrij
zijn, maar hebben nu tegelijkertijd
ook die andere rol, waarbij ze soms
streng moeten zijn. Daarnaast zijn
er inwoners die wel graag naar het
terras of café willen gaan, maar dit
nog niet durven. Met dit filmpje wil
len we de horeca helpen de bood
schap over te brengen.” Het was erg
leuk om te doen, zegt Palmen, al is
een carrièreswitch naar acteur niet
iets wat hij ziet zitten. “Kijk, als bur
gemeester sta je natuurlijk regelma
tig in de picture. Maar mezelf horen
en zien, blijft toch altijd een beetje

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.

Oplage 19.400 exemplaren

ongemakkelijk. We hebben tijdens het
maken wel veel plezier gehad.”

Toekomst
Enkele weken geleden werd op
diverse nertsenfokkerijen in Brabant
en Limburg corona vastgesteld.
Ook Horst aan de Maas kent enkele
nertsenfokkerijen. Palmen heeft de
ondernemers onlangs telefonisch
gesproken. Dat waren hele wisselende
gesprekken, zegt hij. “Sommigen
geven aan dat er niets aan de hand
is. Ze weten dat ze over enkele jaren
moeten stoppen en zorgen ervoor
dat ze tot die tijd de vereiste maat
regelen nemen. Ik sprak echter één
ondernemer uit Evertsoord die echt
bang is voor de toekomst. Wat hij niet
begrijpt is dat er eerst geïnvesteerd
moest worden om aan alle eisen te
voldoen en dat vervolgens de politiek
haar standpunt verandert en er alsnog
een verbod komt, maar zonder dat de
fokkers een compensatie of regeling
tegemoet kunnen zien. Wat ik tijdens
deze gesprekken vooral merkte is dat
de mensen het fijn vonden dat we
interesse toonden.”

Koffiedik
Waar al weer voorzichtig naar uit
gekeken wordt, zijn de evenementen
zoals carnaval. “We hebben onlangs
met de voorzitters van de carnavals
verenigingen gesproken. Ik vind het
echt knap dat ze samen vooruit willen
denken. We hebben afgesproken dat
we de tijd zijn werk laat doen en in
september verder kijken. Het is met

alle evenementen toch nog koffiedik
kijken. Daarom ben ik ook zo blij met
zo’n initiatief als de kermis in Meterik
(de organisatie heeft besloten met
een alternatief kermisprogramma te
komen, red.). Of wat te denken van
Funpop online? Leuk om te zien hoe
creatief mensen kunnen zijn.”

Reizen
Ondanks dat de maatregels deels
versoepeld zijn, wordt er bijvoorbeeld
nog veel online vergaderd. “Dat is
ook wel een verworvenheid.
Zo ondertekenen we binnenkort met
acht gemeenten en de provincie
de samenwerking met betrekking
tot de Regiodeal. Het is fijn dat die
bijeenkomsten digitaal gehouden
kunnen worden, in plaats van dat

we naar Maastricht moeten reizen.
Anders zouden we drie uur kwijt zijn,
voor een bijeenkomst die één uur
duurt.”

Stagiaire
De burgemeester kreeg in juni
enkele dagen gezelschap van een
stagiaire. Die stage maakte deel uit
van een oriëntatieprogramma voor
burgemeesters. “Het Nederlands
Genootschap van Burgemeesters
kent een commissie professionalise
ring. Daar maak ik ook deel van uit.
Als iemand interesse heeft in het vak
van burgemeester, wordt hij of zij via
het opleidingsprogramma een beetje
wegwijs gemaakt. En wat ik goed
vind: door zo’n stagiaire leer je zelf
ook altijd weer.”

Koffie met vlaai
Wat in juni ook weer opgepakt werd,
zijn de bezoeken aan de echtparen die
een bijzonder huwelijksjubileum te
vieren hebben. “Ja, we zijn weer een
paar kilo aangekomen”, lacht Palmen,
daarmee verwijzend naar de kof
fie met vlaai die dan meestal wordt
gepresenteerd. “Het is erg leuk om
dat te doen. Wat alleen jammer is dat
je de mensen geen hand kunt geven
om hen te feliciteren. Dan voelt het
toch een beetje onaf.” Vrijdag 3 juli
gaat de burgemeester de inwoners die
afgelopen april een koninklijke onder
scheiding via de telefoon ontvangen,
persoonlijk hun lintje uitreiken.

Tekst: Marieke Vullings
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Bezorgklachten

Begrotingstekort van 2,8 miljoen

‘Horst aan de Maas leeft boven haar stand’
Gemeente Horst aan de Maas staat de komende jaren voor een fikse bezuinigingsopdracht. Het tekort op de begroting zal naar verwachting
oplopen naar 2,8 miljoen euro. Een oplossing zou zijn om een aantal projecten uit te stellen. Uit onderzoek van TipHorstaandeMaas blijkt dat
inwoners van Horst aan de Maas vooral de bouw van een nieuw zwembad, het project Afslag10 en het upgraden van de kasteelruïne in Horst
willen uitstellen.

garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

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

De gemeente Horst aan de Maas
krijgt de komende jaren met zwaar
financieel tegenwind te maken,
meldde wethouder Thijs Kuipers
vorige week nog in dit blad.
De gemeente komt de komende
jaren structureel 2,8 miljoen euro
tekort. Dit tekort komt onder
andere doordat de gemeente
minder geld krijgt van het Rijk en
omdat gevolgen van de corona
crisis op langere termijn nog niet
duidelijk zijn. Volgens Kuipers kan
het College van B&W 1,8 miljoen
euro bezuinigen, door bijvoor
beeld projecten uit stellen of door
de financiële bijdrage te herover
wegen. Het onderzoeksbureau
TipHorstaandeMaas vroeg inwo

ners op welke projecten zij zouden
bezuinigen. Het merendeel van de
ondervraagden ziet de bouw van
een nieuw zwembad niet zitten.
Ook Afslag10 en de werkzaamhe
den bij de kasteelruïne in Horst
kunnen wel worden uitgesteld.
“De gemeente moet even gas terug
nemen in het uitvoeren van enkele
grote en volgens mij onnodige
plannen”, stelt één van de onder
vraagden, “zoals het bouwen van
een nieuw zwembad terwijl het
oude nog in zeer goede staat is
en nog gemakkelijk 20 jaar mee
gaat. Ook Afslag10 kan wat min
der ambitieus aangepakt worden
want Sporthal de Berkel is met
een kleine investering nog lang

bruikbaar.” Daarnaast vinden veel
inwoners dat er teveel geld naar de
centra van Horst en Sevenum gaat
en dat de overige kernen worden
vergeten.

Pas op de plaats
Naast bezuinigen kan de gemeente
er ook voor kiezen om de belas
tingen te verhogen, zoals de OZB.
Dat 67 procent hier geen voor
stander van is, is geen verrassing.
Al vinden sommigen het wel een
goed idee, als dit betekent dat de
sterkste schouders de zwaarste las
ten dragen, dus draagkracht naar
vermogen. Een andere optie is het
invoeren van de hondenbelasting,
51 procent van de ondervraagden

vindt dit een goed idee. “Er zijn
zoveel honden overal, en de zakjes
en het opruimen hiervan kosten
ook geld. Moeten ze ook maar voor
de kosten opkomen”, vindt een
inwoner. Overigens zou er dan ook
belasting gegeven moeten wor
den op het houden van katten en
andere huisdieren, vinden som
migen.
Een veelgehoorde opmerking ten
slotte is dat de gemeente pas op
de plaats moet maken en geen
geld moet uitgeven dat er niet is.
“De Gemeente Horst aan de Maas
leeft boven haar stand. Er wordt
maar ongelimiteerd geïnvesteerd
in de kern Horst en ook in Sevenum
en Grubbenvorst.”
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Stankoverlast volgens Willems voorbij door
werkende luchtwassers
De nieuwe luchtbehandelingsinstallatie van mestverwerkingsbedrijf Willems in America draait vanaf deze
week op volle toeren. Na vier jaar mogen ze volgens de rechter gebruikt worden. Daarmee moeten de stankproblemen in de omgeving opgelost zijn, zegt eigenaar Henk Willems.

“Daar staan ze dan”, zegt Henk
Willems opgelucht. Hij wijst naar de
drie aan elkaar gebonden luchtwas

sers die 12 meter hoog in de lucht
pronken. “Eindelijk mag ik ze aan
zetten. Ik ben in het gelijk gesteld

en mag ze nu in gebruik nemen.”
Vergunningsmatig stond Willems eerst
niet in zijn recht de nieuwe luchtbe

handelingsinstallatie te gebruiken.
De rechter heeft nu het tegendeel
bewezen. Er waren namelijk de laatste
tijd veel klachten vanuit de buurt van
wege stankoverlast rondom het bedrijf
van Willems. In de HALLO van donder
dag 25 juni deden buurtbewoners Ger
Janssen en Huub Geuijen hun beklag
over de meststank vanuit het bedrijf
van Willems. Volgens hen werd er niets
aan het oplossen van de stankproble
men gedaan, ze kijken met argusogen
naar de toekomst omdat het bedrijf
meer mest wil gaan verwerken.
Henk Willems las het artikel die don
derdag in de HALLO. “Het is jammer dat
sommige mensen uit emotie blijven
reageren”, zegt hij. “Ger houdt zich
telkens vast aan problemen die in het
verleden speelden. Het laatste wat wij
willen is dat onze buurtbewoners last
hebben van ons bedrijf. Daarnaast vraag
ik mij af of het wel altijd van ons afkom
stig is. In de omgeving staan meerdere
bedrijven waar stank vandaan komt.
Als iemand ergens iets ruikt, wordt
zomaar aangenomen dat het van ons
afkomt. Ook al staat de wind de andere
kant op. Ik weet het niet.”

Wake-up call
Willems zegt er in ieder geval alles
aan te doen om geen overlast te
veroorzaken. “Nu de luchtbehande
lingsinstallatie eindelijk zijn werk kan
doen, moet de overlast opgelost zijn.
Ik voldoe nu helemaal aan de eisen.
De heftige stank, waar buurtbewoners
last van zouden hebben, zou nu dus
niet meer vanuit mijn bedrijf afkom
stig kunnen zijn.” Alle media-aandacht
heeft de naam van de mestfabriek
niet goed gedaan. “Je kunt zeggen
dat het een ‘wake-up call’ is”, gaat
Henk Willems verder. “Hadden we dit
kunnen voorkomen? Nee. Ik heb alles
gedaan om zo min mogelijk stank uit
te stoten. We mochten de luchtbe
handelingsinstallatie niet gebruiken.
De vergunning was echter al vier jaar
in aanvraag, en is nu pas verleend en
niet binnen twee weken zoals som
mige mensen zeggen. Daar zijn we
heel blij mee en hopen daarom ook
dat het probleem gewoon is opgelost.”

Tekst en beeld: Niels van Rens

Gemeente boos op provincie na uitbreiding Willems
De gemeente Horst aan de Maas is verrast dat de omgevingsvergunning tot uitbreiding van mestverwerkingsbedrijf Willems in America is goedgekeurd door de provincie Limburg. Het College van B&W kan niet meer aan
haar inwoners uitleggen wat de provincie wil met Willems.
Vader Theo en zoon Henk Willems
zijn eigenaar van het mestverwer
kingsbedrijf aan de Hoebertweg in
America. Zij hebben een vergun
ning om 58.000 ton overtollig mest
te verwerken. Toch verwerkte het
bedrijf de afgelopen jaren drie keer
zoveel mest, met als hoogtepunt
188.000 ton in 2019. Gedeputeerde
Robert Housmans legde de mestfa
briek een dwangsom op. Als Willems
niet snel de problemen zou verhel
pen, kreeg het bedrijf een boete tot
640.000 euro. Daarnaast had Willems
een illegale mestsilo en een defect
mestbassin op haar terrein staan die
afgebroken moesten worden. Ook de
luchtwassers moesten worden aan
gezet. Een hoop misstanden dus.

Verantwoording
Twee weken later, na de dwang
som in mei, werd een uitbrei
dingsvergunning goedgekeurd
door een andere gedeputeerde,
Ruud Burlet. Willems mag nu voort

aan 450.000 ton mest verwerken.
Krom, vindt de gemeente Horst aan
de Maas. Want nu worden de mis
standen in het verleden ineens
goedgekeurd. “In de periode 2018
tot en met 2020 is tenminste vier
maal een provinciale toezichthou
der op het bedrijf geweest die de
overtredingen constateerde”, zegt
wethouder Thijs Kuipers. “Het bedrijf
heeft niet gereageerd op de waar
schuwingen. Wij zijn dan ook verrast
dat enkele dagen na de definitieve
handhavingsschikking een eerste
fase van de aangevraagde omge
vingsvergunning tot uitbreiding is
verleend.” Het college vraagt zich
af hoe zij dit moet verantwoorden
tegenover haar inwoners. “Het kan
toch niet zo zijn dat een bedrijf vier
jaar lang zeer bewust in overtreding
is en dan toch goedkeuring krijgt
vanuit de provincie? Willems heeft
de gezondheid van de omwonenden
geschaad. Het is alsof de provincie
een bijtende hond muilkorft.”

Tractor en oplegger volledig
in vlammen opgegaan

Horst aan de Maas wil de uitbreiding
tegenhouden, het past namelijk niet
in het bestemmingsplan. “Wij wil
len voor de gezondste regio gaan.
Daarnaast hebben we in ons coalitie
akkoord afspraken gemaakt dat we
voor een zerotolerancebeleid zijn.
Als een bedrijf in overtreding gaat,

tuin

3 HALEN 2 BETALEN*

brand stonden, was er veel rook
ontwikkeling. De bestuurder van de
tractor kon het voertuig tijdig ont
komen. Het is nog onbekend wat
de oorzaak is van de brand.

Tekst: Niels van Rens

opschonen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

(tenzij anders aangegeven)

KORTINGEN TOT 50% OP SCHOENEN
Graag tot ziens bij:

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

actie
Strakke benen/buik
voor de zomer met LPG

12 behandelingen van 40 minuten

Twee blusgroepen van de brand
weer van Horst werden rond 15.30
uur opgeroepen om de brand te
blussen. De Midden Peelweg werd
die middag tijdelijk afgesloten voor
het verkeer. Omdat de strobalen in

van. “Vrachtwagens komen continu
vanuit Brabant en Gelderland rich
ting America. Dan ben je geen regi
onale verwerker meer, maar een op
landelijk niveau. Dit is in strijd met
het bestemmingsplan en met de
bepalingen in ons coalitieakkoord.”
De gemeente wil daarom in gesprek
met de provincie om de geschade
verhouding te herstellen en tot een
oplossing te komen.

D O LLE DAG EN

✃

Een tractor is op vrijdagmiddag 26 juni in brand gevlogen op de
Midden Peelweg in America. Het voertuig en een oplegger vol met
stro zijn volledig in vlammen opgegaan.

Niet regionaal

zoals Willems, zijn we genoodzaakt
een vergunning in te trekken. Als je
als horecabedrijf alcohol schenkt
aan minderjarigen, krijg je eerst een
waarschuwing. Bij de tweede keer
een boete en daarna is het drie
maal is scheepsrecht en wordt de
vergunning gewoon ingetrokken.
Mestbedrijf Willems kan daar geen
uitzondering in zijn.” Willems staat
ingeschreven als regionale mest
verwerker. Maar volgens wethouder
Kuipers is daar al langer geen sprake

van € 80,- voor

€
52,per keer

BON

35% korting
op de

gehele kuur *
*niet geldig in combinatie met andere acties
/ één bon p.p. / geldig tot 24 juli 2020

bel of app: 06 - 20 41 45 01
Cosmetisch Centrum Horst
Industiestraat 15 Horst
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Een glimlach van liefde
een traan van gemis,
omdat het zonder jou
nooit meer hetzelfde is

Cees Bakker
* Grootebroek, 8 augustus 1944

† Meterik, 27 juni 2020

Mariet Bakker - Brouwers
lieve vader, schoonvader en trotse opa van
Marian en Henk
Levi, Finn, Kian

Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven en dankbaar
dat hij zolang in ons midden mocht zijn, hebben we afscheid
genomen van onze vader, schoonvader en opa

Martien van Gasteren
echtgenoot van

Gonny Philipsen †

Sint Jansstraat 50, 5964 AD Meterik

Sevenum: Eric en Gertie
Sandra en Jos
Niels
Amstelveen: Henriëtte en Henk
Nikki en Ties
Krissi en Patrick
Juul en Amira
Familie van Gasteren
Familie Philipsen
Sevenum, 25 juni 2020
Correspondentieadres: Most 8a, 5975 NX Sevenum
De uitvaart en begrafenis hebben plaatsgevonden op
woensdag 1 juli in de kerk van Sevenum.

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.

Geej hed ow keuze gemakt…
Weej hoape dat geej owwe rust hed gevonde…
Weej halde van ow.

Jos Wismans
echtgenoot van

Maria Wismans-Willems
Mijn lieve schat, ôzze lieve Pap en trotse Opa
overleed in de leeftijd van 68 jaar.
Tienray, Maria

Jo en Mien
Kuijpers-Geurts
50 jaar getrouwd

Tienray, Suzanne en Marco
Teun
Nina

Jos, Pap, Opa is thuis. Mocht je persoonlijk afscheid van hem
willen nemen is dat mogelijk op donderdagavond tussen 19.00 en 21.00
uur en vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

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

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Verse asperges te koop, ook geschild!
Nog een aantal weken! Verhaeg
Asperges Kranestr. 38 Horst. Tel 077 398
65 90. Ma t/m vr: 10-12u en 13-17u.
Za: 9-17u. Zo: op afspraak.

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.
Gevraagd: rozenbinders vanaf 13 jaar
voor de maand juli. Rozenkwekerij
Deckers, Melderslo, 0478 69 09 78.

T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploeg frees
kopeg spitmachine bloter weidesleep
schudder hark maaier mesttank kipper
tractor enz. Tel. 06 19 07 69 59.
Voor kersen, frambozen, perziken,
komkommers enz. naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Voetreflex.
Zomerbehandeling met verzorging.
www.mayproosten.nl

Te koop: herenfiets,
18 versn. T.e.a.b. 06 13 65 53 66.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Dankbaar en gelukkig zijn
wij met de geboorte van
onze zoon en broertje

Floris

Hein Giebels
15 juni 2020
Babette en Willem Giebels
Alexander, Julia, Nina
Prins Mauritslaan 5
1405 CS Bussum

B.z.a. 55-plusser
voor tuinonderhoud en/of
koerierswerk. Tel. 06 51 01 39 78.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Nieuwe aardappelen te koop!
Bosstraat 63, Hegelsom. Makkelijk
afhalen dmv zelfbediening.
Gratis: bureau, wit, drie laden, een
kast, 140 breed, 60 diep, centrum
Horst. Tel. 06 12 18 36 26.
Te koop koffieboeketjes €3.Zonnebloemen 1 bos €3.- 2 bossen
€5.- veldboeketten op bestelling
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 464 13 80.

Auto tegen boom: vermoe
delijk alcohol in het spel

Familie Wismans
Familie Willems

Gezien de huidige omstandigheden is de uitvaart op zaterdag 4 juli in
besloten kring. Mochten jullie behoefte hebben om een laatste groet aan
Jos te brengen, dan kan dat door rond 14.00 uur een erehaag te vormen
tussen Zwanenweg 5 en de handboogvereniging ’t Trefpunt.

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.

Mooie edelhert-geweien te koop,
12 tot 30 enden. Bel vrijblijvend
06 11 06 17 19.

Rosmalen, Anke en Ricardo
Luna
Noah

Tienray, 29 juni 2020
Bernadettelaan 24, 5865 BJ

Jip

28 juni 2020
Zoon van
Martijn de Vlieger
en Yvonne Joosten
Struikheide 8
5975 TH Sevenum

Hij overleed in de gezegende leeftijd van 97 jaar.

Peter en Karin
Kyara, Naomi
Wij hebben op donderdag 2 juli
afscheid genomen van Cees.

Geboren

Op 3 juli 2020 zijn ozze pap
en os mam, opa en oma

Thijs en Nelly
Peelen-Smits

Een automobilist is in de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 juni
tegen een boom gebotst op de Spoorstraat in Tienray. Omdat er
vermoedelijk alcohol in het spel was, is er een bloedtest gedaan.

50 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd
namens de kinderen
en kleinkinderen
Van Douverenstraat 34
5961 JJ Horst

Op zondag 28 juni
vierden wij ons 60-jarig
huwelijksjubileum.
We hebben vele felicitaties en
bloemen mogen ontvangen.
Allen hartelijk dank daarvoor.

Sef en Lies
Huijs - Schoeber
Gezocht: woning in Kronenberg
met (of ruimte voor) ruime garage.
Ruil mogelijk tegen mooie woning in
centrum Sevenum. Bel 06 22 78 41 98.

De politie kreeg rond 00.50 uur
een melding van de aanrijding.
“Ter plaatse troffen wij een perso
nenauto aan die aan de voorzijde
flink beschadigd was”, aldus de
politie op Facebook. “De bestuurder
is met behulp van omstanders uit
het voertuig gekomen. Na controle

bleek dat de bestuurder vermoede
lijk te veel alcohol had genuttigd.”
De bestuurder is met de ambu
lance naar het ziekenhuis vervoerd.
Hier is bloed afgenomen. Dit wordt
nu onderzocht.
Beeld: politie Horst
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YouTube-kanaal

‘Criminelen’ uit Grubbenvorst willen naam zuiveren
De gebroeders Devi (20) en Kevin (26) Faessen staan niet bekend als de braafste jongetjes van Grubbenvorst.
Diefstal, overlast, vernielingen, handelen van drugs en openbare dronkenschap, het is slechts een kleine
greep uit de lijst waar de jongens van verdacht worden door de dorpsgenoten. Een slechte naam en verleden
zouden de oorzaak zijn en daarom willen ze via vlogs op YouTube hun imago verbeteren.

den en de mensen in Grubbenvorst zijn
bang voor ons. Om de haverklap wordt
de politie erbij gehaald, terwijl we niets
verkeerd doen.” Om te laten zien dat de
gebroeders Faessen ‘gewone’ jongens
zijn, willen ze aan iedereen laten zien
dat ze geen criminelen zijn. Daarnaast
klaagden buurtbewoners eerder in een
speciale informatiebijeenkomst, geor
ganiseerd door de politie en gemeente
Horst aan de Maas. De broers zouden
voor overlast zorgen in Grubbenvorst.
“De politie observeert ons continu.
We worden er gek van. Als we dan lek
ker in het park een biertje aan het drin
ken zijn, komt er weer een wout op ons
af: of we voor minder overlast willen
zorgen. Sorry, maar als we geen vlieg
kwaad doen en er toch een melding is
gemaakt, dan krijgt meneer agent wel
een snauw van ons. Dan komen we op
voor onszelf en laten we ook zien dat er
met ons niet de spotten valt. Dan raken
we inderdaad wel eens in de proble
men. Never Clever dus.”

Huis op slot

Dat Devi en Kevin Faessen geen lie
verdjes zijn, dat is duidelijk. “We geven
het toe”, begint Kevin. “We doen niet
altijd de slimste dingen en achteraf
hebben we van sommige zaken echt
spijt.” Dat verklaart ook de naam van
het YouTube-kanaal van de heren:
Never Clever. Gebaseerd op het (bijna)
gelijknamige nummer van Herman
Brood? “Ja, daar komt het eigenlijk wel
op neer”, vervolgt de oudste broer,
die vooral het woord heeft. “Omdat we
naar een leuke naam voor ons kanaal
zochten kwam onze oom met Never Be
Clever. Dat vonden we niet zo mooi klin
ken dus haalden we ‘be’ weg. Dat bekte

Wilson Varela
nieuwe deken
Horst
Pastoor Wilson Varela wordt
benoemd tot deken van het
dekenaat Horst-Helden.
Hij volgt deken Alexander de
Graaf Woutering op, die ple
baan deken van Roermond
wordt. Dat heeft het bisdom
zaterdag 27 juni bekendgemaakt.
Wilson Varela (41) werd geboren in
Colombia maar is inmiddels meer
dan 20 jaar in Nederland en heeft
sinds 2018 ook de Nederlandse
nationaliteit. De nieuwe deken
komt niet alleen naar Horst.
Kapelaan Miguel Pascual Coello,
gewijd tot priester van het bis
dom Roermond in 2016 en sinds
dien kapelaan in de parochies van
Onze-Lieve-Vrouwe Sterre der Zee
en Sint-Pieter in Maastricht, komt
ook naar Horst, evenals een tran
seunt-diaken die volgend jaar tot
priester wordt gewijd. Het is nog
niet bekend wanneer Varela naar
Horst verhuist.

wel lekker, vonden we. Ik moest wel
even opzoeken wat het betekende,
want ik spreek geen Engels. Het geeft
automatisch een toepasselijke verwach
ting van onze video’s. We doen dingen
die niet altijd ‘clever’ zijn.”

Politie
Het idee van het YouTube-kanaal Never
Clever is simpel: de heren vloggen over
hun dagelijkse bezigheden. “Soms gaan
we barbecueën in het bos en op de
andere dag gaan we vissen”, legt Devi
uit. “We willen vooral de natuur in kaart
brengen.” Klinkt in eerste instantie
niet als het neerzetten van criminele

beslommeringen. Maar in de laatste
vijf video’s van de heren komen er in
drie afleveringen politieagenten voor.
“Klopt, we hebben regelmatig met
de autoriteiten te maken”, zegt Kevin.
“Dat is ook één van de redenen waarom
we met dit YouTube-kanaal zijn gestart.”

‘Gewone’ jongens
Want de jongens zeggen last te hebben
van een slecht imago. “In het verleden
hebben we dingen gedaan die niet altijd
door de beugel konden. We waren kwa
jongens en hebben heel wat gekke din
gen uitgevreten. Daar hebben we spijt
van. Helaas blijven we deze status hou

De broers zeggen misschien wel vooral
lieverdjes te zijn, toch zeggen de feiten
andere dingen. Zo werd hun woon
adres in februari nog voor drie maan
den gesloten door burgemeester Ryan
Palmen. Reden: de vondst van drugs en
wapens. “Ik rook soms een jointje als
rustgevend medicijn voor mijn drukte”,
zegt Kevin. “En Devi heeft last van
migraine. We mogen een paar gram in
bezit hebben. Toen ons huis werd bin
nengevallen voor een controle hadden
we op onze beide slaapkamers wat lig
gen. Bij elkaar geteld hadden we teveel
en ging ons huis een tijdje op slot.”

Merchandise
Kevin en Devi hebben zelfs eigen Never
Clever-merchandise. Want populair is

het YouTube-kanaal wel. Binnen drie
maanden stegen de abonnees van nul
naar drieduizend. Niet door het filmen
van de natuur, wat eigenlijk de insteek
was, maar: “De politie en alle heisa
eromheen heeft ons populair gemaakt”,
zegt Kevin. “Dat is aan de ene kant wel
tof, maar liever heb ik de agenten niet
te vaak op bezoek. Wel zijn we ze dank
baar.” Kevin vertelt over een incident
toen hij opgepakt werd tijdens het auto
rijden omdat er sporen van THC in zijn
bloed waren aangetroffen. “Ja, ik heb
toen cannabis gerookt”, geeft hij toe.
“Ik zat fout, maar mensen zijn daaraan
nog nooit overleden. Ik ben dan juist
wat scherper. Na een bloedtest zei de
agent: ‘Positief voor THC’. Deze uitspraak
hebben we gebruikt en staat op onze
Never Clever T-shirts. Daar willen we
hem wel voor bedanken.” Van groot
schalige verkoop van de merchandise
is het nog niet gekomen. De ‘collec
tor items’ zijn nog verpakt in plas
tic. “Pas als er veel vraag is naar onze
fankleding, gaan we het verkopen.”
Wel verdienen de twee broers al hun
eerste centen met YouTube. “We krijgen
kleine bedragen van de streamings
dienst omdat we een bepaald aantal
views per video hebben.” Een vetpot
is het niet. “Nee, je kunt er niet van
leven. Daar halen we wel eens bier van.
Ook niet verkeerd toch?”

Boodschap
Devi en Kevin hebben wel nog een laat
ste boodschap aan alle inwoners van
Grubbenvorst. “Luister niet alleen naar
de geruchten die verspreid zijn”, zegt
Devi. “Eerst zien dan geloven. Spreek
ons een keer aan als je ons tegenkomt
in het dorp. We staan altijd open voor
een gesprek.”
Tekst en beeld: Niels van Rens

Oh, zit dat zo!

De coronareserve
De coronacrisis heeft op veel bedrijven een grote impact op bedrijfsresultaten en liquiditeiten verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Omdat de winstbelasting een jaar na ijlt, worden nu de belastingaangiften gedaan over het jaar 2019. Voor veel ondernemingen was
2019 een goed jaar en gaat het dus over een flink te betalen belastingbedrag. Juist nu het zo lastig is krijgt de ondernemer deze belasting voor de kiezen.
te verwachten verlies dat in 2020
wordt geleden als gevolg van de
coronacrisis.
Daardoor wordt het inkomen over
2019 gedrukt en is dus minder
belasting verschuldigd over 2019.
In de belastingaangifte 2020
wordt dat dan weer rechtgetrokken. Het uitgangspunt dat elk
belastingjaar zijn eigen kosten
draagt, wordt voor deze sympathieke regeling tijdelijk opzij
gezet.

Om ondernemers door de crisis heen te helpen is daarom,
in het rijtje coronamaatregelen, de fiscale coronareserve
bedacht. De ondernemer mag in
zijn winstberekening over het jaar
2019 rekening houden met het

Is er al belastingaangifte gedaan
over 2019? Ook dan kan de
coronareserve worden toegepast door alsnog een nieuwe
belastingaangifte 2019 in te dienen rekening houdende met de
coronareserve. De reeds betaalde
belasting over 2019 komt dan bij
de ondernemer terug.

De regeling kan alleen worden
toegepast als er (na verwachting) ook daadwerkelijk verlies
wordt geleden in 2020. Is de verwachting dat de onderneming
ondanks de coronacrisis, over het
hele jaar 2020 bezien per saldo
geen verlies maakt, dan kan de
regeling niet worden toegepast.
De belasting over 2019 moet dan
gewoon worden betaald, ook al
leidt dat tot liquiditeitsproblemen.
Eventueel kan nog wel gebruik
worden gemaakt van de regeling
voor tijdelijk uitstel van betaling.
Maar dat gaat over een relatief
korte periode.
Tot slot is van belang dat deze
regeling vooralsnog alleen geldt
voor de Vennootschapsbelasting,
dus voor ondernemingen die
gedreven worden in de vorm

van een Besloten Vennootschap
(BV). Kleine ondernemers die
geen BV hebben en onder de
Inkomstenbelasting vallen komen
hiervoor niet in aanmerking.
Dat is een gemiste kans.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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In ons bijzijn is rustig en vredig overleden, mijn lieve vrouw,
onze geweldige moeder, schoonmoeder en trotse oma

Hanni ten Brink - Oor
* ’s-Hertogenbosch, 7 maart 1935

† Horst, 26 juni 2020

Officier in de Orde van Oranje-Nassau
echtgenote van

Walter ten Brink
Claudia †
Stefan en Jenny
Luc
Martijn
Maurits †
Claudia
Thomas

Jos, geej mâkt en moeije reis
en mien hart is verscheurd

Jos Grubben

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

* 6 maart 1967

† 24 juni 2020

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

geliefde van

Yvon van de Pas
Meldersloseweg 57
5961 JE Horst
Het afscheid van Jos is
in besloten kring gehouden
in zijn eigen aards paradijs.

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

Judith †
Guido en Mirjam
Casper
Amber
Wij hebben op dinsdag 30 juni in besloten kring afscheid van
Hanni genomen, waarna wij haar op de begraafplaats in Horst
te ruste hebben gelegd.
Veld Oostenrijk 12, 5961 NW Horst

“Het leven is wat je gebeurt,
terwijl je andere plannen maakt”

U I T VA A R T Z O R G

Met intens verdriet hebben wij afscheid moeten
nemen van onze zoon, (schoon)broer en oom

Jos
Met verdriet hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van ons politiek voorbeeld en inspirator

Hanni ten Brink - Oor
We kennen haar als een markante vrouw en een idealiste met het
hart op de juiste plaats. Hanni kwam tot het laatste moment op
voor de allerzwaksten in onze samenleving en zette zich in voor een
beter milieu. Voor een betere wereld waarin iedereen in vrede en
wederzijds respect kan leven.

HAN-MARK
ARENDSE
Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Wij zullen hem nooit vergeten
Horst: Mam en Pap† Grubben
Asten: Huub en Marleen
Lianne en Mattheus, Noa
Frank
Horst: Alex en Yvonne
Isa
Finn

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

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte met het grote verlies.
We gaan haar missen.
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Geniet ván ‘t laeve
Tot ons verdriet hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van oud-collega

Op zondag 28 juni 2020
overleed in de leeftijd van 82 jaar

Hanni ten Brink

Jan Heldens

Vanaf het begin was Hanni zeer actief betrokken
bij een groot aantal projecten van onze stichting.

echtgenoot van

Mia Heldens - Derks

We zullen ons haar inspirerende bijdragen blijven herinneren.

trotse pap en lieve opa van

Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Bestuur en vrijwilligers van de
Burger Advies Raad Horst aan de Maas

Met gevoelens van grote waardering voor haar onvoorwaardelijke
inzet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze
oud-voorzitter van het Mondiaal Platform Horst aan de Maas

Hanni ten Brink-Oor
Met haar bestuurlijke ervaring in vele overlegstructuren en inzicht
in de verscheidenheid aan idealen van de aangesloten organisaties
deed zij haar werk. Zij zal in onze herinnering voortleven als een
sterke vrouw waarop je kon bouwen.
Mondiaal Platform Horst aan de Maas

Nina en Paul
Ivo en Selena
Bente
Jelle
Wim
Thomas
Jack en Nicole
Romée
Naomi
Mike
Eikenwal 1, 5963 HA Hegelsom
Graag hadden wij met iedereen die zich betrokken voelt
afscheid willen nemen. Gezien de huidige omstandigheden
hebben wij moeten besluiten dit met een geselecteerd
gezelschap te doen.
Wij hopen op uw begrip.
Dank voor alle steun en medeleven in welke vorm dan ook.

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a. winterprei,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Stoffen, cursussen, workshops,
naai- en quiltartikelen. Cassandra
Creatief Kloosterstr. 64a Grubbenvorst
www.cassandracreatiefwebshop.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.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te koop duurzaam
levensloopbestendig appartement,
centrum Horst,€ 317.500 zie:
www.dekuyperij.nl
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Bouwen Binden Beleven

Donatie van Oranje Fonds aan
renovatie MFC de Meulewiek
Het Oranje Fonds doneert 20.000 euro aan de renovatie van gemeenschapshuis MFC de Meulewiek in Meterik.
Op dit moment wordt er gewerkt door Meterikse vrijwilligers om het pand op te knappen. Zo wordt onder
andere asbest verwijderd en het dak gerenoveerd.

Gezondste Regio zoekt ruimte
De Gezondste Regio 2025 wil in de acht deelnemende gemeenten,
waaronder Horst aan de Maas, fysieke plekken inrichten waar
mensen terecht kunnen voor informatie over gezond leven. Dit
betekent voor het huidige informatiepunt in Horst dat momenteel
wordt nagedacht of dit infopunt in het gemeentehuis wel op de
juiste plek gevestigd is.
De Gezondste Regio nam in 2018
haar intrek in het gemeentehuis
van Horst aan de Maas, onder de
noemer ’t Plein. Onder het thema
‘Goed leven’ werd ook een toeris
tisch informatiepunt een plek gege
ven. “Dat bleven we doen omdat
de gemeente Horst aan de Maas
was gestopt met het VVV-kantoor
in het oude gemeentehuis”, legt
gezondheidsmaker Jan Jenneskens
uit. “Dit toeristisch informatie
punt was een activiteit van de
gemeente. Hiermee werd de infor
matievoorziening zoals die altijd
in het VVV-kantoor had plaatsge
vonden geleidelijk afgebouwd, en
omgevormd naar een informatie
voorziening ‘nieuwe stijl’.

Fysieke locatie

De steun vanuit het Oranje Fonds
helpt daarbij goed, zegt de stich
ting. Eerder waren al toezeggingen
van gemeente Horst aan de Maas,
provincie Limburg, Coöperatiefonds
Rabobank Horst Venray, Wonen
Limburg en Hendrixstichting.
De komende maanden wordt er
gewerkt aan een open, lichte en
belevingsvolle foyer. De foyer krijgt

een volledig nieuwe inrichting.
Daarnaast komt er een verplaatsing
en vernieuwing van de gehandi
captenparkeerplaatsen, de instal
latie van automatisch beweegbare
deuren en speciale voorzienin
gen voor slechthorenden. Stichting
Gemeenschapshuis Meterik inves
teert zelf ook in de verbeteringen
van het MFC.

Verbinden
Het project, Bouwen Binden Beleven,
kent haar naam omdat een nieuw
MFC de inwoners van Meterik, jong
en oud, bindt aan alles wat er in het
gemeenschapshuis gebeurt. Ook om
verenigingen te faciliteren, mensen te
informeren, inwoners een goede dag
en beleving te bezorgen en de ont
moetingen in Meterik te versterken.

De gemeente wil dat alle toeristi
sche bedrijven en stakeholders zich
gaan verenigen in het Toeristisch
Platform. Dat moet zich meer gaan
richten op goed gastheerschap
in een modernere vorm. In per
soonlijke zin met onder meer een
gastvrijheidsteam op locatie bij
evenementen, verblijfsparken en
markten. Met als doel het creë
ren van ambassadeurs onder de
eigen bevolking, onder gasten
en onder de eigen ondernemers.
Wij als ‘Gezondste Regio’ waren op
zoek naar een fysieke plek waar
we mensen konden informeren
over wat we doen en tegelijker
tijd ook de regio konden promoten.
De gemeente bood ons een plek

aan in het gemeentehuis, waar
we heel blij mee waren. Ook kon
den we een deel van de vrijwil
ligers van het VVV meenemen.
We waren heel tevreden over hoe
het ging, we werden weliswaar
wat minder bezocht, maar dat had
ook te maken het feit dat we geen
verkoop meer hadden. In de tus
sentijd zijn er allerlei ontwikkelin
gen geweest binnen de Gezondste
Regio, waaronder het feit dat er
nu acht deelnemende gemeen
ten zijn. Wij willen in elk van die
gemeenten een fysieke plek in
gaan richten. Doordat we in het
gemeentehuis van Horst zitten, lijkt
het alsof we een onderdeel van
de gemeente zijn, maar dat is niet
zo. We beraden ons nu over een
andere plek.”

Verbinding
Op verzoek van de gemeente blijft
de Gezondste Regio in ieder geval
tot en met oktober in het gemeen
tehuis, om daar de functie van
informatiepunt over gezond leven
te vervullen.
In het kader van de Regiodeal
Noord-Limburg is er in de komende
twee jaar 75 miljoen euro beschik
baar voor de ontwikkeling van
diverse projecten op het gebied
van gezond leven. Jenneskens:
“Dat zorgt ervoor dat er veel initia
tieven ontwikkeld kunnen worden
en dat we de verbinding tussen de
partijen tot stand kunnen brengen.”

Pop up-locatie 60Seven
60Seven, onderdeel van Limburgs Uitje, opent op vrijdag 3 juli een pop up-locatie langs de A67 bij Sevenum.
In acht zeecontainers kunnen bezoekers verschillende spellen zoals bierpong, tafelvoetbal en darts spelen.
Verder komen er een terras en enkele bars.

WORD JIJ MIJN
NIEUWE COLLEGA?
Initiatiefnemer Kai Reijnen werkt al
enkele jaren aan een nieuw concept
langs de A67 in Sevenum. Hij kreeg
de financiering rond en deze maand
zou de schop in de grond gaan voor
60Seven. De bouw van de hal wordt
door coronacrisis uitgesteld. “Ik ga
pas bouwen als er op z’n minst zicht
is op een vaccin tegen het coronavi

rus”, zegt Kai Reijnen. Limburgs Uitje
lijdt momenteel 90 procent omzetver
lies. “Gelukkig biedt het ook kansen
en deze pak ik met beide handen aan.
Het zeecontainerpark is een leuk tus
sendoortje.”
Op dezelfde plek waar de schop de
grond in zou gaan voor de bouw van
60Seven, worden momenteel zeecon

tainers geplaatst. Vanaf vrijdag 3 juli
opent pop-up locatie 60Seven haar
containerluifels. “Het idee heb ik
opgedaan in Las Vegas. Daar hebben
ze een heel groot zeecontainerpark.”
De openingstijden worden per week
bekeken in verband met het weer.
Er is plek voor tweehonderd personen.

07

Monteur Service werkplaats (m/v)

Knapen Service

Montage medewerker (m/v)

Knapen Trailers

Kijk voor informatie over onze vacatures op:

www.knapen-trailers.nl/werkplezier
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Americaanse Louka schiet
vierluik aan persoonlijkheden
Toe aan een
nieuwe hobby?

Van haar eerste hard verdiende euro’s op de kindermarkt kocht Louka Rongen (22) uit America een spiegelreflexcamera. Dit leidde tot één van haar favoriete hobby’s: fotografie. Nu staat ze op zaterdag 5 tot en met
vrijdag 11 september met een vierluik aan portretfoto’s op de Afstudeerexpositie Area 2020 in Amsterdam.

Met gezellige en enthousiaste collega’s
in een unieke omgeving
lekker bezig zijn
Ben jij iemand die graag verhalen vertelt,
creatief is, mensen gastvrij wil ontvangen
of liever ondersteunend werk doet?
Wij zoeken vrijwilligers voor diverse werkzaamheden.
Interesse? Kijk op www.delocht.nl/vrijwilligers of neem
contact op met onze vrijwilligerscoördinator
via vc@delocht.nl of 06-21534823
Broekhuizerdijk 16d Melderslo - www.delocht.nl

Wij zoeken:
• een manusje van alles, een handyman;
• iemand die verantwoordelijkheid neemt en de
ondernemer steunt;
• iemand die van afwisselend werk houdt;
• iemand die werk ziet liggen en dit zelfstandig oppakt;
• iemand die het overzicht behoudt en een team kan aansturen.
Wij bieden:
• een baan van 38 uur per week;
• een goed salaris (CAO Dierhouderij);
• doorgroeimogelijkheid naar assistent-bedrijfsleider;
• gezellige collega’s.
Interesse?
Neem dan contact op met William van Leendert,
tel. 06 53 496 558.

Pluimveebedrijf van Leendert bv

De expositie zou eigenlijk al eerder
plaatsvinden, maar het coronavirus
gooide roet in het eten. “Dat was jam
mer”, zegt Louka Rongen. “Maar het
is niet anders. Uiteindelijk weegt de
expositie niet mee in mijn beoordeling
of ik slaag. Ik ben namelijk deze week
al, op dinsdag 30 juni, geslaagd.”
Om haar diploma te halen op de
opleiding Nederlandse Academie
voor Beeldcreatie in Eindhoven moest
Louka voldoen aan verschillende
eisen, waaronder een portfolio en de
expositieopdracht. “Ik houd ervan om
helemaal los te gaan in mijn foto’s;
ik wil lekker vrij zijn. Laat mij maar
foto’s knippen.”

Alle eisen
Dit resulteerde in een vierluik die ze
tijdens de Afstudeerexpositie presen
teert. “In het vierluik wil ik laten zien
dat iedereen verschillende gezichten
heeft en dat je een boek niet op zijn
omslag moet beoordelen. Ik portret
teer Jack Haegens, een kennis en
dorpsgenoot. Hij heeft namelijk een
flink aantal interesses en de verschil

lende gezichten laat ik door middel
van vier afbeeldingen zien.” Het was
niet gemakkelijk iemand te vinden die
zomaar vier verschillende gezichten
heeft. “Ik had wel wat mensen, maar
dan waren de gezichten vaak lastig
uit te beelden. Jack voldeed aan alle
eisen.”

Photoshop
Jack is in zijn vrije tijd timmerman,
imker, jager en natuurlijk de trompet
tist bij Rowwen Hèze. De foto’s zijn
allemaal op locatie gemaakt. “Ik vind
clichés enorm grappig en interessant.
Dat probeer ik te vangen in mijn foto’s
en soms kan beeldbewerking er voor
zorgen dat er absurde dingen te zien
zijn.” Zo heeft ze onder meer het hert
in de foto als jager op de achtergrond
toegevoegd.

Onzeker
“Mijn docenten waren heel enthou
siast”, zegt ze. “Ook had ik andere
fotoseries gemaakt. Mijn docent stelde
voor om deze in te sturen naar een
aantal landelijke kranten. Wie weet

zouden zij de fotoreeks wel publice
ren.” In eerste instantie was Louka een
beetje onzeker. “Waarom zouden zulke
grote kranten als de Volkskrant mijn
foto’s plaatsen?” Al snel kreeg ze een
positieve reactie. “De Volkskrant vond
de foto’s ontzettend leuk. Alleen had
de redactie onlangs al een dergelijke
serie geplaatst. Ze gaven mij enkele
waardevolle tips en voor dat ik het
wist stond er in dagblad De Limburger
een artikel over een van mijn fotose
ries.”
Vorige week heeft Louka haar
eerste echte contract getekend.
“Onder andere gericht op fotografie.
Deze vierluiken vond ik echt heel uit
dagend om te maken.” Of er nog meer
komen durft de jonge fotografe niet te
zeggen. “Wie weet. Ik ga mij nu rich
ten op mijn nieuwe baan en hopelijk
is er daarnaast tijd en animo voor mijn
vrije fotografiewerk.”

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Louka Rongen

Mackayweg 4, 5865 AL Tienray | www.vanleendertbv.com

SP Horst aan de Maas wil onafhankelijk
onderzoek naar Ruimte voor Ruimte
SP Horst aan de Maas wil een onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van de Ruimte voor Ruimteregeling door de gemeente Horst aan de Maas bij het pand van staatssecretaris Raymond Knops uit
Hegelsom. De SP is van mening dat de informatie over het dossier in het openbaar verstrekt moet worden.

Kempen creëert

Zichtbaarheid
#kempencreëert

In een voorstel aan de fractievoorzit
ters van de verschillende partijen in de
gemeenteraad van Horst aan de Maas
staat dat zij geïnformeerd worden in
een bijeenkomst van het seniorencon
vent. Dit is een samenkomst die nor
maal gesproken gebruikt wordt om hen
te informeren over zaken die geheim
moeten blijven. Achter gesloten deu

ren dus. Daarna wordt in het presidium
besloten of er een onafhankelijk onder
zoek gaat plaatsvinden of niet. Ook dit
gebeurt dan achter gesloten deuren.

Extra raadsvergadering
De SP schrijft in haar brief dat het
voorstel op geen enkele wijze tege
moet komt aan de uitgangspunten

van de SP-fractie. Wat de partij betreft
dient de besluitvorming in alle open
baarheid plaats te vinden snel beslo
ten dient te worden over wel of niet
een onderzoek gestart gaat worden.
De SP stelt voor dat de gemeente een
extra ingelaste openbare raadsverga
dering houdt waarin deze zaken wor
den besproken.
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Bijna energieneutrale school voor Swolgen en Tienray

Swolgen en Tienray krijgen een nieuw schoolgebouw. Geen nieuws,
zult u zeggen, want besluiten hierover zijn al lang geleden genomen.
Klopt: scholenkoepel Dynamiek is bezig met de aanbesteding voor de
bouw, nabij de MFA Kerkebos, gelegen tussen beide dorpen.
De gemeenteraad heeft op dins
dag 30 juni echter nog een voorstel
behandeld om een energiecentrale
te bouwen om de nieuwe school en
de MFA volledig energieneutraal te
maken. Daar zou een investering
van 920.000 euro mee gemoeid zijn,
op voorwaarde dat 45 procent daar

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

van als subsidie zou kunnen worden
verworven. De school en de MFA
zouden zich moeten verplichten om
tientallen jaren energie af te nemen
om de centrale te laten renderen.
Wij hebben als CDA niet ingestemd
met dit voorstel. Duurzaamheid
vinden wij ontzettend belangrijk,

slechte luchtkwaliteit in onze
gemeente heeft verbetering van
lucht en bodem prioriteit. Dat bete
kent: investeren in energie en
vervuilers die bodem aantasten
stoppen. De provincie komt niet
voor niets met een dwangbevel
richting overtredende mestverwer
ker Willems. We willen niet langer

VVD Horst aan de Maas

dat de dorpen Tienray, Swolgen en
Meerlo te maken hebben met een
slecht leefklimaat. We pleiten er
in de raadsvergadering voor dat
gezondheid eindelijk meegenomen
wordt in de geurverordening.
Daarbij stimuleren we maatregelen
die positief zijn voor het klimaat:
het energieneutraal maken van

Henk Weijs

basisschool Tienray Swolgen en MFA
Kerkebos is een top idee en past in
modern besturen. Het geld wordt
notabene terug verdiend en het is
investering voor onze jeugd.
Het arbeidsmigranten vraagstuk
benauwd soms ook. Met name van
wege de stroom van aanvragen van
bedrijven voor grootschalige huis
vesting. Soms lijkt de gemeente een
hordeloper die achter de onderne
mers aan rent, terwijl we de maat

schappelijke voorzieningen ook
willen realiseren. Gelukkig hebben
we met Roy Bouten een sportieve
ling die een goede conditie heeft.
Het reces staat voor de deur,
dan kunnen we even uitblazen.
Ik snak naar een frisse lucht en een
zomerse bui.

Eveline Baas

Een beleid van drie keer niets

In 2019 is beleid gemaakt over huisvesting van arbeidsmigranten. Daarmee konden wij destijds niet
instemmen. Maar wat blijkt? De coalitiepartijen vallen nu zélf over hun eigen beleid. Ze kennen bovendien
de regels niet. En het beleid wordt door de coalitiepartijen met moties opnieuw anders gestuurd. Dit is
betreurenswaardig en zeker niet de juiste richting.
In Horst aan de Maas zijn nieuwe
inwoners, dus ook arbeidsmigran
ten, welkom. Arbeidsmigranten
zorgen volgens het college wel
voor hoge maatschappelijk kosten.
Huisvestingsondernemers en werk
gevers dienen deze kosten te gaan

wordt wat ons betreft dan ook bijna
energieneutraal gebouwd, en valt
daarmee ruim binnen de wettelijke
duurzaamheidseisen.
Het wordt tijd dat het schoolgebouw
ook daadwerkelijk verrijst, zodat de
kinderen uit beide dorpen straks in
een mooi, nieuw gebouw les gaan
krijgen. Het grondwerk is reeds ver
richt.

Adem happen in Horst aan de Maas

Laatste tijd moet ik naar adem happen. Nee, ik heb geen corona. Het is een combinatie van het veranderende benauwende droge weer, een mestlucht en de sfeer in de politieke arena.
Dan is er nog het nieuws over de
stallensloopregeling wat me de
adem ontneemt. Het is de vraag of
de analyse van de burgemeester
twijfels over integriteit weg neemt
of juist versterkt, gezien de artike
len in de Limburger.
Wij van D66+GroenLinks willen niet
naar adem happen. Vanwege de

maar investeringen daarin moeten
ook financieel duurzaam zijn. Dat is
hier niet het geval. De terugver
dientijd is veel te lang doordat we
maar twee gebouwen van ener
gie kunnen voorzien. Dat legt naar
onze mening een te zware claim op
de gebruikers. Daarnaast is reali
satie zwaar afhankelijk van subsi
die. Ook als het subsidie is, die niet
door de gemeente wordt verstrekt,
moeten we daar zorgvuldig mee om
gaan. Het nieuwe schoolgebouw

betalen en dat levert niets extra’s op.
De gemeente wil inzetten op taalon
derwijs en sociale integratie.
Taalonderwijs wordt nu al door
ondernemers aangeboden en daar
hoeft de gemeente geen rol meer
in te pakken. Het is er namelijk al.

Een initiatiefgroep van ondernemers
is voor de aanpak van sociale inte
gratie ruim een jaar geleden al bij de
gemeente geweest met ideeën, zoals
“zorg dat onze Nederlandse basisre
gels bekend zijn voor medewerkers”.
Toentertijd werd het als goed initi

atief aangeprezen, echter de groep
wacht nu al ruim een jaar op ant
woord.
Wij hebben meermaals aangege
ven ook de positieve effecten van
arbeidsmigratie inzichtelijk te wil
len krijgen. Denk daarbij ook aan
economische impulsen. Deze groep
gaat in de regio boodschappen doen,
op stap en betaalt ook belastingen.
Arbeidsmigranten pikken onze banen
niet in, ze doen het werk wat (veel)

Nederlanders niet meer willen doen.
Daarbij leveren arbeidsmigranten een
bijdrage van 11 miljard euro jaarlijks
aan onze schatkist.
Het wordt hoog tijd dat alle effecten
(negatief als positief) worden mee
genomen. En kom dan eindelijk eens
met een goed plan. Gewoon. Doen.

jullie zelf actie nemen. Ten einde raad
werd de vraag gesteld of wethouder
Rudy Tegels niet de zorgplicht had om
voor de gezondheid van de burgers te
zorgen. Dat leek wel een heel imper
tinente vraag, want op dat moment
vertrok hij met verheven stem uit de
vergadering. Hij moest weg voor, voor
hem, belangrijkere zaken. Misschien
naar Willems? Met dit wethouder
onwaardige gedrag en zonder bood
schap voegt deze wethouder ook niets

toe in Horst aan de Maas. De bood
schap van Rudy Tegels: zoek het zelf
maar uit. Geen excuses of iets der
gelijks, nee, zoek het zelf maar uit.
De indruk was dat de wethouder er
meer zat voor de ondernemer dan voor
de burgers. Wat zei Willems over goede
contacten op bestuurlijk niveau? Tegels
zonder regels. Gemeente onwaardig.

Tom Obers

Ingezonden brief

Willems: zoek het zelf maar uit
De dorpsraad en een aantal omwonenden van mestverwerkingsbedrijf Willems zijn afgelopen week bijeen
geroepen door wethouder Kuipers. De afspraak was dat wethouder Rudy Tegels dat zou doen, maar dat zou
lang wachten worden.
Willems was er niet bij. Of bang of
eerst orde op zaken stellen in een zwij
nenstal. Wat bracht de avond ons voor
goeds? Weinig. Volgens een enkele
aanwezige was de wasser bij Willems
nu werkend. Toch niet zo erg goed
lijkt het, want het stonk de afgelopen
dagen behoorlijk. Maar ja, het hoge

rendement was een door Willems
zelf verzonnen verhaaltje. Wethouder
Kuipers luisterde en maakte aanteke
ningen, maar of dat wat op zal brengen
moet blijken. Duidelijker was wethou
der Rudy Tegels. Of hij wat kon doen
aan de toestand bij Willems: nee, moet
je bij de Gedeputeerde Staten zijn.

Hoe er met klachten omgegaan werd?
Moet je bij de Gedeputeerde Staten
zijn. Wat er gedaan kon worden om het
bedrijf te verplaatsen? Moet je bij de
Gedeputeerde Staten zijn. Wat er nog
gedaan kon worden aan de nieuwe
vergunning? Moet je de mededelingen
in de gaten houden en dan kunnen
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

De samenstelling van deze gemeentepagina is gedaan op dinsdag 30 juni.
De mogelijkheid bestaat dat, gezien de coronacrisis, bepaalde informatie weer
achterhaald is door nieuwe maatregelen. Op onze website vindt u de actuele informatie.

Maandag 6 juli 2020

Commissie bezwaren en
klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op maandag 6 juli

Dinsdag 7 juli 2020

2020 in de raadzaal bij elkaar voor een hoorzitting.

Raadsvergadering
Op dinsdag 7 juli bespreekt de gemeenteraad o.a. de kader-

Hoorzitting om 19.15 uur

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst

Bezwaar tegen de last onder dwangsom

(ingang via hoofdingang).

Meester ter Voertstraat Griendtsveen.

Vanwege coronamaatregelen is een maximum

nota 2021. U kunt deze digitale vergadering via internet volgen.

aantal van 30 personen toegestaan in de raad-

Digitaal vergaderen

Hoorzitting om 20.00 uur

zaal. Wij vragen u zich aan te melden als u bij

Bezwaren (4) tegen de verleende omgevings-

een hoorzitting aanwezig wilt zijn.

In verband met de maatregelen rond het

gangspunten mee aan burgemeesters en

vergunning voor de verbouw van een pand tot

Dit kan tot uiterlijk vrijdag 3 juli en kunt u

coronavirus kan de gemeenteraad niet op de

wethouders voor de begroting 2021.

appartementen op locatie aan de Hoofdstraat

doen door een mail te sturen naar:

in Horst.

gemeente@horstaandemaas.nl.

gebruikelijke manier vergaderen. Daarom ver-

• 1e Bijstelling programmabegroting 2020.

gadert de raad digitaal. De raadsleden en de

Met deze bijstelling wordt de begroting

burgemeester hebben via een videoverbin-

2020 aangepast op basis van actuele

Coronamaatregelen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

ding contact met elkaar en geïnteresseerden

ontwikkelingen.

De commissie brengt advies uit over te nemen

met de secretaris van de commissie,

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

mevr. A. Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 9777.

kunnen de vergadering volgen via internet.
Meer informatie over de agendapunten
Agenda

leest u op de website www.horstaande-

Op de agenda van de vergadering staan

maas.nl/raad.
Meer informatie

Contact met de gemeente

beoordeelt het ﬁnanciële beheer van bur-

U kunt de digitale raadsvergadering live

Naar het gemeentehuis

Stickers op de vloer geven uw looproute

gemeester en wethouders en de bereikte

volgen via www.horstaandemaas.nl/raad en

• Moet u persoonlijk iets regelen aan de

aan.

resultaten in 2019.

de facebookpagina van de gemeenteraad

balie? Maak dan eerst een afspraak.

(RaadHadM). De vergadering begint om

Dat kunt u zelf regelen via de website.

Naar de gemeentewerf

20.00 uur.

Of bel ons op (077) 477 9777.

Wilt u bij de gemeentewerf een nieuwe

drie onderwerpen:
• Jaarstukken 2019. De gemeenteraad

• Kadernota 2021. Met de kadernota 2021
geeft de gemeenteraad kaders en uit-

• Als u een afspraak heeft gemaakt,

afvalemmer of –container afhalen? Dat kan

dan krijgt u een mail. Hierin staat belang-

bij de balie van de gemeentewerf. Deze is

rijke informatie over de afspraak. Lees de

geopend op maandag tot en met vrijdag

mail goed voordat u komt.

van 7.30-12.00 uur en van 12.30-16.00 uur.

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

Houdt u ook rekening met onze aanwijzingen in verband met het coronavirus?

gerust uw afspraak en blijf dan thuis.
U annuleert makkelijk via een link in onze

Telefoon

mail of telefonisch.

• Telefoonnummer: (077) 477 9777.

• U heeft geen afspraak nodig voor het

Bekendmakingen

ophalen van uw paspoort, rijbewijs,
ID-kaart of gehandicaptenparkeerkaart.

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).

• Maandag t/m vrijdag zijn wij telefonisch
bereikbaar tussen 8.00 - 17.00 uur.
• Zijn we gesloten en is het erg dringend?
Volg de aanwijzingen op het bandje.

We doen ons best om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen. Daarom vragen

Website en apps

we u om zoveel mogelijk alleen naar het

Op onze site www.horstaandemaas.nl

gemeentehuis te gaan. Kom maximaal

kunt u veel zaken online melden, aanvra-

5 minuten voor tijd, zodat het niet druk

gen en regelen. Op de website staat ook

wordt in de hal. Bij de ingang staat handgel

informatie over onze apps Afvalwijzer en

klaar. Maakt u hiermee uw handen schoon?

MijnGemeente.

1ste Zwerfafval Challenge in Hegelsom!

Goed voorbeeld doet volgen!

America

Lottum

Horst aan de Maas

Hofweg 61

Horsterdijk 65

Vertrokken naar onbekende

Met de Zwerfafval Challenge roepen we iedereen op om te laten zien dat we zwerfafval

Grubbenvorst

Hoofdstraat 36
Meterik

bestemming:
Fürstenbergstraat 25 Sevenum

samen aanpakken. Op dinsdag 30 juni vond de allereerste Zwerfafval Challenge rondom

Horsterweg 70
Ericaplein 74

Speulhofsbaan 24c

Witveldweg 44 Grubbenvorst

Horst

Sevenum

Spoorweg 40 Hegelsom

De leerlingen zetten zich in om het zwerfafval

leerlingen uit. Er wordt een mooie groene

Pieter Belsstraat 2

Grubbenvorsterweg 64-66

Burg Cremersstraat 22

in hun buurt op te ruimen. Om anderen ook in

blikvanger onthult aan de Stationsstraat/

Kreuzelweg 3

Horsterweg 13

actie te laten komen, geven ze de afvalgrijper

Past. Debijestraat. Zowel de leerlingen van

Tienrayseweg 19

Most 2

door. De Zwerfafval Challenge is een landelijke

Basisschool Onder de Linde als wethouder

Afhangweg 8

Sevenum n 312

ling gemeente Horst aan

actie en duurt tot 1 oktober.

Roy Bouten zijn hierbij aanwezig.

Venrayseweg 130

Grubbenvorsterweg 66

de Maas met bijbehorend

Er zijn zelfs mooie prijzen te winnen! Kijk op

Jacob Merlostraat 18

Swolgen

register geactualiseerd

www.debries.eu/zwerfafvalchallenge

Veld - Oosterijk 50

Molenstraat 39

vastgesteld

Kranestraat 79

Grubbenvorst
Mandaat- en volmachtrege-

Basisschool Onder de Linde in Hegelsom plaats.

Het verzoek voor de blikvanger past in het
Blikvanger

Actieplan Zwerfafval dat vanaf het nieuwe

Op donderdag 9 juli komt de wens van de

schooljaar wordt ingezet.
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De Wiek 2.0 in Griendtsveen zit vol energie

Ger Mennen: ‘Na 100 jaar wéér energieneutraal’
Het merkteken #WijGaanGroen is op het lijf geschreven van Ger Mennen. En ook de groene omgeving, waarin we elkaar spreken, past helemaal bij het kleurenplaatje. We staan op het voormalige voetbalterrein, van RKSV Griendtsveen, dat sinds 2016 niet meer als zodanig in gebruik is. Nu eigendom van Chiel en Ger Mennen, die daar grootse plannen mee hebben. Zonne-energie speelt daarin een grote rol, maar het enthousiasme van Chiel en Ger gaat veel verder. ‘Er komt hier straks, behalve zonne-energie, nog veel meer energie vrij’, is Ger zijn veelzeggende
uitspraak. De Griendtsvener van geboorte kent zijn geschiedenis. ‘Ruim 100 jaar geleden was Griendtsveen door de turf energieneutraal. Straks zijn we dat weer door zonne-energie!’

we de intentieovereenkomst en

als dat Griendtsveen nodig heeft. Dat is mooi,

Waar gewerkt kan worden in het groen en

vindt er een nulmeting plaats

maar wat ik misschien nog wel waardevoller

waar dagbesteding mogelijk is. De positieve

van de biodiversiteit in dit

vindt, is dat er nog veel meer energie

energie van de geneeskracht van groen.

gebied. Na het plaatsen van de

vrijkomt. Het moet een zonnepark worden

Dat, plus de elektrische energie, afkomstig

zonnepanelen met teeltproeven

met de kracht van beleving. Waar mensen

van de zon. Wij hebben er zin in en zijn er

elkaar kunnen ontmoeten in het groen.

klaar voor!’

Ger Mennen had vier jaar geleden vooral

en het stimuleren van de biodiversiteit op

oog voor de kantine van de voormalige

het terrein en directe omgeving vindt er op

voetbalvereniging. Daar waren destijds

gezette tijden monitoring plaats hoe het

een groot aantal gegadigden voor, maar

een en ander zich ontwikkelt. Daar leren we

uiteindelijk werd het plan van Ger en zijn

allemaal van’.

de gemeente Horst aan de Maas, was

In Nederland zijn in het noorden nog drie

zeer gecharmeerd van hun idee om ter

andere ‘Energietuinen’. Ger is daar best trots

Komend weekend kermis
in America en Lottum

plekke op drie sporen aan de slag te gaan:

op. ‘Geweldig dat we in Noord-Limburg ook

Het kermisseizoen gaat komend weekend alsnog van start, in Lottum en America.

Educatie, dagbesteding en maatschappelijk

een Energie tuin realiseren!’ Een energietuin

Met de versoepeling van de coronamaatregelen is het mogelijk om de kermis door te

ondernemen, onder de naam Wiek 2.0.

is ‘een voor bezoekers toegankelijk gebied,

laten gaan. Er is overleg geweest met de dorpsraden, de sozen, de kermisexploitanten

Al heel snel kwam daar een wezenlijke

waar op een duurzame wijze hernieuwbare

en de horecaondernemers.

vierde tak bij: de zonneweide op de plaats

energie wordt opgewekt, natuur is of wordt

We wensen iedereen in America en Lottum heel veel plezier! En onthoud: vermijd

van het voetbalveld in samenwerking met

ontwikkeld en ruimte is voor recreatie en

drukte en houd afstand. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Reindonk Energie. Al met al een combinatie

beleving’. Ger Mennen leest de ambitietekst

met potentie. Een particulier initiatief met een

voor uit de intentieovereenkomst die

Andere kermissen in Horst aan de Maas

najaar gepland staan. Daarover zijn en gaan

voorbeeldfunctie.

morgen wordt ondertekend, en vervolgt:

Er zijn nog geen besluiten genomen over

we in gesprek met de betrokken partijen.

‘Deze elementen worden gecombineerd

de andere kermissen die deze zomer en het

We bekijken per situatie wat er mogelijk is.

zoon Chiel omarmd. De verkopende partij,

Ondertussen zijn alle plannen al in een

in een grensverleggend integraal ontwerp

vergevorderd stadium. Er zijn verschillende

voor een landschap met oog voor ruimtelijke

cross-overs bedacht, waarin zonne-energie

kwaliteit. Op de locatie vindt ook educatie

en de oorspronkelijke plannen van de familie

en voorlichting plaats over duurzame,

Mennen met elkaar verweven zijn geraakt.

hernieuwbare energie en natuur. De omgeving

Ger: ‘Toevallig komt morgen een delegatie op

wordt bij dit alles nauw betrokken, zodat de

bezoek van de Milieufederaties van Brabant

lokale omgeving kan meedenken, meedoen

en Limburg, Stichting Landschap Horst aan

en mede-eigenaar zijn.’ De ambitie van

de Maas en Reindonk Energie. Het integraal

de Energietuin sluit naadloos aan bij de

plan ‘Zonneweide ‘t Veen’ van De Wiek 2.0

plannen die Ger en Chiel hebben. ‘Als hier

Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om je rijbewijs op tijd te

en Reindonk Energie is aangemerkt als

straks zo’n 5000 zonnepanelen staan, dan

verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie vorige week besloten dat verlopen

‘Energietuin van Nederland’. Morgen tekenen

genereert dat ruim twee keer zoveel stroom

rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn.

Rijbewijzen tijdelijk
langer geldig
Is je rijbewijs verlopen sinds 1 februari

na een ernstige verkeersovertreding of

Denk ook mee over de toekomst van duurzame

2020? Of verloopt je rijbewijs vóór 31

energie in Horst aan de Maas en vul de enquête in

augustus 2020? Je rijbewijs is dan 7 maan-

als je dat nog niet gedaan hebt.

den langer geldig. De 7 maanden gaan in

identiﬁcatiemiddel, behalve voor gezond-

Ga naar www.horstaandemaas.nl/wijgaangroen of

vanaf de datum dat je rijbewijs verloopt. Je

heidszorg of hulp.

scan de QR-code. Meer informatie over Reindonk

blijft verzekerd en krijgt geen boete voor je

Energie & Co: www.reindonkenergie.nl

verlopen rijbewijs.

Bij de receptie van het gemeentehuis liggen ook

Er zijn voorwaarden:

maas.nl/rijbewijs. Hier staat wat u moet

papieren versies van de vragenlijst voor u klaar

• De regeling geldt niet voor rijbewijzen die

meenemen voor uw aanvraag. Meer infor-

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

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

zijn ingevorderd of geschorst. Bijvoorbeeld

mocht u dat ﬁjner vinden.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

matie over de regeling vind je op RDW.nl.

077 - 477 9777
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Een voetbalwedstrijd zonder vol
stadion is geen wedstrijd
Zoals het er nu naar uitziet mag er vanaf september weer publiek aanwezig zijn bij voetbalwedstrijden.
Er is wel een aantal restricties aan verbonden.
Een derde van de stadions mag gevuld worden,
mits er nog steeds 1,5 meter afstand wordt
gehouden. 1,5 meter afstand houden in stadions
zou mogelijk moeten zijn. Er zijn dan geen volle
tribunes, maar er kunnen wel duizenden mensen
naar binnen. En ook zij kunnen ervoor zorgen

dat er voldoende sfeer in het stadion is. Dat er niet
gezongen of geschreeuwd mag worden is niet zo’n
probleem. Met een toeter kun je ook lekker veel
herrie maken.
Maar ja, tegen zo’n halfvol stadion aankijken is ook
niet echt leuk. En daarbij, waarom mag je wel met
meer mensen in een kleine auto zitten of in een

volle bus, maar niet in een vol stadion? Ook zonder
zangpartijen is er niets aan. Iedereen is voor zichzelf
verantwoordelijk. Zo lang mensen met klachten thuis
blijven, kan het stadion gewoon gevuld worden.
Een voetbalwedstrijd zonder vol stadion is geen
wedstrijd. Wat vindt u?

Bespreking poll week 26

Corona heeft mijn zomer verpest
Geen echt vakantiegevoel hebben omdat je vanwege corona niet weg kunt gaan? 81 procent van de stemmers laat zijn zomer niet verpesten door
de crisis en maakt het er het beste van.
Het coronavirus heeft flink wat roet in het eten
gegooid voor verschillende activiteiten, festi
vals en feestjes. Maar ook veel vakantiegangers
hebben hun reis richting de stranden gecanceld.
Toch is een vakantie in eigen land ook niet zo
verkeerd. Het wordt vaak gezegd: Nederland is
mooier dan je denkt. Het echte vakantiegevoel,

als het gaat om omringd te zijn met mensen die een
andere taal spreken, is dan wel minder aanwezig.
Maar de reistijd is ook nog minder dan wanneer je
met je auto vertrekt richting het zuiden van Italië.
Zo’n vakantie in eigen land is dan zo gek nog niet.
Dat vindt ook het merendeel van de stemmers op
deze poll.

Toch zijn er ook mensen die vinden dat corona
hun zomer heeft verpest. Zij balen ervan dat ze nu
aangepast vakantie moeten vieren en misschien
niet die landen kunnen bezoeken die ze graag
zouden willen. Voor hen wordt het wachten op
volgend jaar.

Ingezonden brief

Verkeers(on)veiligheid Herstraat-noord
Betreffende de voorgenomen verdubbeling van het verkeer in Herstraat-noord, plaatste de gemeente zes dagen voor de voorlichtingsavond
de informatie op Facebook. Fijn dat mijn buurvrouw op Facebook zat en mij ervan op de hoogte bracht…
Na succesvol protest van de
St. Josephstraat tegen de plan
nen om meer verkeer door die
straat te leiden, werd dat plan
ingetrokken. De gemeente kwam
dus met een andere aanpak uit op
Herstraat-noord. Met het plan om de
Kloosterstraat alleen nog maar als
inrit van de parkeerplaats te gebrui
ken, wordt de uit- en inrit bij slijterij
Weijs de enige weg om de parkeer
plaats naar links of rechts te verla
ten. Het zal daardoor een erg druk
en stagnerend kruispunt worden.
Het snelverkeer kruist zich op deze
plek ook nog met het langzame ver

keer van links en rechts. Het verkeer
door het noordelijke deel van de
Herstraat wordt dus tweerichtings
verkeer, hetgeen voor de bewoners
op drukke tijden problemen zal ople
veren hun uitrit te kunnen verlaten.
De Herstraat wordt veel gebruikt
door basisschoolkinderen (al of niet
vergezeld van ouders), Dendronleerlingen en fietsers van en naar
het winkelcentrum.
En dan het kruispunt SchoolstraatVeemarkt (Seuren): deze flessen
hals is op zich al een gevaarlijk punt
en zeker met een basisschool op
30 meter. Ook fietsverkeer dat hier

komend van Westsingel/Afhang het
centrum in/uit wil, krijgt te maken
met van twee kanten komend ver
keer. Jaren geleden had de Herstraat
tweerichtingsverkeer, dat destijds
vanwege de verkeersveiligheid ver
vangen werd door eenrichtingsver
keer met rode fietsstroken. Dat heeft
de veiligheid en doorstroming sterk
verbeterd. Met tweerichtingsverkeer
zullen er vaak auto’s op de fiets
stroken rijden. Wie denkt, dat er nu
minder verkeer is en dat het met de
herinvoering van tweerichtingsver
keer veiliger zal worden, mag het
zeggen.

Obs Weisterbeek, toch direct betrok
kene, bleek tot midden vorige week
ook niet op de hoogte te zijn van
deze plannen met grote impact op
verkeersveiligheid van schoolgaande
jeugd.
Hopelijk blijft het niet bij: “dit nemen
we mee”, maar ziet de gemeenteraad
bij haar besluitvorming bijtijds in, dat
verkeersveiligheid prioriteit nummer
een moet blijven, voor zowel bewo
ners als verkeersdeelnemers.

Wiel van den Beuken
(namens bewoners Herstraat-noord)

Ingezonden brief

Klap in het gezicht voor zorgmedewerkers
In eerste instantie werken met onvoldoende beschermingsmiddelen. Volgens het RIVM gewoon doorwerken bij klachten, behalve bij aanwezigheid van koorts.
Vakantiedagen ingetrokken zodat er
voldoende personeel aanwezig was.
Extra diensten om goede zorg te kun
nen garanderen, met soms diensten
van wel twaalf uur. Traumatische
ervaringen waarbij je mensen ziet
snakken naar lucht, machteloos toe
moet kijken hoe het virus om zich
heen grijpt. Families moeten vertel
len dat ze hun geliefden niet meer
mogen bezoeken, daarbij dag en
nacht klaarstaan om families te
woord te staan bij zorgen en vragen.
Gewoon doorwerken, zonder klagen.
Je zorgen maken om je eigen gezond

heid en die van familie, bang om ze
te besmetten.
Groot applaus in Nederland, waar
bij zorgmedewerkers zich gesteund
voelden door de samenleving.
Ook voelden ze zich gesteund door de
landelijke politiek die mee applaudis
seerde. Er zou zelfs een bonus komen
voor zorgmedewerkers. Maar hoe
de uitvoering daarvan gaat plaats
vinden, wie de bonus daadwerkelijk
gaat ontvangen en wat de mogelijke
financiële consequenties zijn, is voor
alsnog onduidelijk. ‘De zorg verdient
meer dan alleen applaus’ was het

antwoord. Structurele salarisverho
ging en betere arbeidsvoorwaarden,
werd door velen geopperd als een
must. Totdat er gestemd moest wor
den in Den Haag, toen haakten ze af.
Alle regeringspartijen (CDA, VVD, D66
en CU) stemden tegen een struc
turele salarisverhoging. Afgelopen
week werd er opnieuw gestemd en
weer hielden de regeringspartijen
het tegen. Waar zelfs kandidaat-lijst
trekker voor D66 Sigrid Kaag via de
media zei ‘de lonen moeten omhoog’,
stemde ze twee dagen later tegen
een salarisverhoging. Waar in Horst

aan de Maas D66+GroenLinks de
beloftes pas ná de verkiezingen niet
nakwamen, doen hun elitaire ‘linkse’
vrienden in Den Haag dit al ruim vóór
de verkiezingen.
Een klap in het gezicht voor zorg
medewerkers. Hopelijk herinnert
de kiezer zich dit ook nog over
een klein jaar tijdens de Tweede
Kamerverkiezingen.

Aniet Fonteyne,
Namens Comité
Nationaal ZorgFonds HadM

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

Nielsflits

Column

Horster horeca
boeit het niet
De meeste kroegen in Horst aan
de Maas zijn geen goed voorbeeld
voor de anderhalvemetersamenleving in Nederland. Bij een enkel
café worden de regels fatsoenlijk
nageleefd.
Ik ben de afgelopen tijd de beroerd
ste niet geweest en ben even op
onderzoek uit gegaan. Een soort
kroegentocht mag je het wel noe
men. Het is niet dat ik het puur als
‘onderzoeksjournalist’ doe, maar
meer als onderzoeksbourgondiër.
De terrassen gingen open en dan
staat deze jongen vooraan. Het
ultieme genietmomentje is zit
tend in een luie stoel, 25 graden,
een zacht briesje en een pot wei
zen bier voor mijn smikkel. Echt,
beter kan het niet. Daar heb ik deze
maand dan ook met volle teugen van
genoten. Shout out naar het goede
weer trouwens. Toch ben ik merk
waardig verbijsterd door de lak aan
de anderhalvemeterregel. Ik ga de
beestjes niet bij hun naam noe
men, maar het zijn flink wat cafés
in de hele gemeente die zich niet
houden aan deze belangrijke regel.
Met vier personen aan een tafeltje,
helemaal prima. Maar de 1,5 meter
wordt niet gehandhaafd. Waarom?
Omdat dit lastig te handhaven is.
En dat snap ik. Maar de terrassen
zaten de afgelopen weken bomvol.
Eén keer een rijkelijk hoesten en je
overbuurman of -vrouw kan corona
krijgen. Dan heb ik het nog niet eens
gehad over grote vriendengroepen.
Met z’n allen aan een terrasjestafel:
niks aan de hand. Er zei zelfs een
uitbater van een kroeg: ‘Jullie zijn
welkom, hoor. Lijken jullie een beetje
op elkaar? Dan zetten we diegenen
naast elkaar. Als jullie vaak samen
zijn, rekenen we de groep gewoon
als een huishouden’. Sorry, maar
dat gaat mij echt te ver. Zelf betrap
ik mij er ook nog genoeg op dat ik
niet altijd even streng aan de regels
houd. Dat is een les voor mijzelf,
maar als cafés lak hebben aan de
gezondheid van hun klanten, dat
gaat te ver. Wordt er dan gehand
haafd? In de buurgemeenten zie
ik waarschuwingen voor sommige
cafés, en zelfs boetes. Maar in Horst
aan de Maas? Nee, daar kan alles.
De politie reed zelfs een avond meer
dere malen voorbij in het centrum
van Horst en geen haan die er naar
kraait als acht personen, hutjemutje,
met elkaar proosten. Besmet ze,
Niels

0207 \ enzo
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Geplukt

Ellen van den Munckhof Meterik
Deze goedlachse Americaanse verruilde 1,5 jaar geleden haar geboortedorp voor Meterik. Prompt werd ze één jaar later later de bruid in het
boerenbruiloftsgezelschap. Ze volleyt graag, houdt van reizen, maar vindt het ook fijn om thuis te zijn. Deze week wordt Ellen van den
Munckhof (27) geplukt.

VVV-Venlo
Na de middelbare school vertrok
Ellen richting Maastricht naar de
Hotelschool. Haar eerste stage was
dus in Barcelona, waar ze veel heim
wee had. Dat weerhield haar er niet
van om voor haar tweede stage ook
wat verder weg te gaan, al bleef
ze dan in Nederland. “Ik volgde in
Hilversum een recruitmentstage
bij de NH Hotel Group. Vandaaruit
kon ik in Veldhoven gaan werken.”
De afgelopen jaren werkte ze in
verschillende hotels, onder andere
bij het Parkhotel in Horst waar ze
een front office-functie vervulde.
Maar de onregelmatige werktijden
gingen haar tegenstaan. “Ik werd
op een gegeven moment benaderd
door een technisch detacheringsbu
reau. Het leek me goed om eens uit
de hotelwereld te gaan. Zo kwam ik
via YveY bij voetbalclub VVV-Venlo
terecht, waar ik alles regelde met
betrekking tot de events.” Een uitda
gende en leuke functie, waar helaas
door de coronacrisis een einde aan
is gekomen. Ellen is echter niet bij
de pakken neer gaan zitten. “Nee, ik
solliciteer en in de tussentijd doe ik
klusjes in en rond het huis. Zo heb ik
het tuinieren ontdekt en heb onlangs
een moestuintje aangelegd.”

Volleybal

De Americaanse kermis missen
omdat je toevallig stage loopt
in het buitenland? Geen haar op
het hoofd van Ellen die daar aan
denkt. “Mijn eerste stage op de
Hotelschool liep ik in Barcelona.
Ik ben speciaal een week eerder
naar huis gekomen vanwege de
kermis in America. Die wilde ik
echt niet missen”, zegt ze lachend.
Het tekent de band die Ellen heeft
met haar geboortedorp en haar
familie. Ze groeide op met haar
ouders en haar 1,5 jaar jongere
broer aan de Doenssenstraat in
America. “Mijn vader is een echte
klusser en mijn moeder is heel
zorgzaam. Het zijn allebei aanpak

kers en dat hebben ze mijn broer en
mij ook meegeven. Als er in huis iets
gedaan moet worden, dan probeer ik
dat eerst zelf. Sowieso staat bij ons in
de familie altijd iedereen voor elkaar
klaar. Als er iets is, dan hoef je maar
te bellen. Familie is heel belangrijk
voor me, we hebben ook een hechte
band met elkaar.” Ook haar vriendin
nen kent ze al vanaf de basisschool.
“We zijn met een groepje van tien en
we zien elkaar sowieso elke maand.
Dan gaan we bij iemand eten. Dat dat
contact is gebleven, daar hecht ik veel
waarde aan.”

Boerenbruiloft
Begin 2019 verruilde ze America voor

Puzzel

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
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Tekst en beeld: Marieke Vullings
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Leuke eengezinswoning
in Lottum!
Betreft een instapklare
2-onder-1 kapwoning,
bouwjaar 1985.

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

6

2
6

neren. “Wouter is niet zo romantisch.
Ik wil graag trouwen, maar van hem
hoeft dat niet zo. Ik kwam die dag
’s avonds thuis en ging alvast naar
boven om naar bed te gaan. Toen ik
de deur openmaakte, stonden er
allemaal kaarsjes op de trap. Op het
bed lagen in plaats van rozenblaad
jes, uien en chips. Ik dacht: gaat hij
me nu dan toch vragen? Toen hij zei:
‘De organisatie van de boerenbrui
loft heeft gebeld’, dacht ik even: oh,
oké.” Ze hoefde echter niet lang na
te denken en heeft daar geen spijt
van gehad. “Ik had me nooit kunnen
voorstellen dat je met zoveel man,
zo’n vet feest kon hebben. Iedereen
was er, het was echt superruig.”

TE KOOP

Sudoku
8

een ander dorp: Meterik. “Mijn vriend
Wouter en ik wilden gaan samen
wonen. Wouter wilde of in Horst of
in Meterik gaan wonen. Ik gaf de
voorkeur aan America of Meterik.
Het werd dus Meterik. Ik vond het
geen grote overgang. America heeft
inderdaad meer winkels, maar hier
spring ik op de fiets en dan ben ik
zo in Horst. Ik voelde me snel thuis
in Meterik.” Wat ook hielp was het
feit dat ze samen met Wouter afge
lopen carnaval het boerenbrui
loftspaar vormde. “Dat was echt
fantastisch. Als iemand je daarvoor
ooit vraagt, dan moet je ‘ja’ zeg
gen.” Het moment dat zij gevraagd
werden, kan ze zich nog goed herin

Haar grote hobby is echter volleybal.
Ze is bestuurslid Facilitaire Zaken bij
VC Trivia. In die functie houdt ze zich
bezig met de toekomstige sporthal,
bijeenkomsten als het buitentoernooi
en het kamp en alle andere com
missies die onder Facilitaire Zaken
vallen. Daarbij speelt ze zelf nog vol
leybal en traint ze de dames recre
anten. “Ik vind het belangrijk om iets
terug te doen voor het dorp. Dat is
ook iets wat mijn ouders me hebben
meegegeven. Of ik ooit in een stad
zou gaan wonen?” Ze denkt even na:
“Nee, ik vind het veel te gezellig in
een dorp.”

Deze goed onderhouden
eengezinswoning in Lottum
op de van Wijlickshove 1
heeft een woonoppervlakte
van 123m² en een perceeloppervlakte van 203m²,
6 kamers (waarvan 4 slaapkamers), een nieuwe keuken
(2017), overdekt terras,
zolderkamer met airco, etc.

Voor meer info bel of mail:
TheoPeeters@ziggo.nl
06 - 51 93 80 41 (Theo)
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15-vragen aan

Fieke Keijsers Melderslo
die ik al kende van de basisschool,
maar heb inmiddels ook weer hele
leuke vriendinnen leren kennen op
de middelbare school. Met hen ga ik
ook vaak mee om en leuke dingen
samen doen, zoals logeren, samen
bakken, zwemmen en nog veel
meer.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik geknipt heb is
met vriendinnen en dan lekker gek
erop staan. Zoals de meeste foto’s
van mij.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd, of te laat?
Ik ben meestal iets te vroeg of pre
cies op tijd. Mijn ouders hoeven niet
vaak te zeggen dat ik op de tijd moet
letten, dat doe ik zelf wel. Of een
hele enkele keer dat ik helemaal niet
kom, maar dan ben ik het ook echt
vergeten en heb er zelf niet meer
aan gedacht.

Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Is er een liedje waar jij speciale
herinneringen aan hebt?

Fieke Keijsers
13 jaar
Melderslo
Dendron college

Heb je een bijnaam?
Nee. Een bijnaam die heb ik niet.
Ik ben en blijf altijd Fieke.

Wat is je droombaan?
Een droombaan heb ik nog niet voor
ogen, daar voel ik me nog een beetje
jong voor. Ik zit nu in het eerste jaar
van de middelbare school, dus hier
kan ik nog even over nadenken! En ik
ben iemand die altijd wel alles leuk
vindt. Vooral bakken, maar of dat
dan direct een droombaan is weet
ik niet.

Heb je een bijbaantje?

Ja zeker, het liedje van ‘Achtste
groepers huilen niet’. Dat was het
afscheidsliedje van groep 8 op de
basisschool. Dat heeft toen veel
indruk gemaakt het laatste jaar.
Dat maakte ook dat we nog meer
naar elkaar gegroeid zijn met de
klas, het was een superleuk jaar.

Ja, tomaten plukken in de kas.
Daar werken veel mensen uit mijn
eigen dorp, maar ik heb ook weer
nieuwe mensen leren kennen.
Dat maakt het wel gezellig. Ik vind
werken ook helemaal niet erg om te
doen. Dan verdien ik ook geld waar
door ik af en toe kan shoppen met
vriendinnen.

Waar ben je verslaafd aan?

Wat is je favoriete hobby?

Vooral aan lekker snoepen en zoetig
heid. Ook al weet ik dat niet goed is.
En wat ik heel graag doe is spelletjes
op de computer spelen, waar ik eerst
bijna geen tijd voor had maar wat
ik de laatste periode ook meer heb
gespeeld omdat we vaker thuis zaten
vanwege het coronavirus.

Tekenen vind ik erg leuk om te doen
omdat je daar je fantasie in kwijt
kan. Maar ik houd ook erg van sport
en beweging. Ik dans namelijk heel
graag en ik zit nog bij korfbal en bij
Jong Nederland.

Hoe zou jij je eigen stijl omschrijven?

Wie is je favoriete leraar?

Nou, een eigen stijl weet ik niet.
Ik ben wel graag bezig of in
beweging, stilzitten vind ik niks.
Voor de rest ga ik graag met de
nieuwe trends mee, omdat het soms
ook iets heel creatiefs kan zijn! En
dat vind ik leuk.

Ze zijn natuurlijk allemaal wel aardig,
maar mevrouw Willems geeft altijd
wel op een hele leuke manier les.
We doen het dan vaak in een vorm
van spelletjes, maar dan toch op een
hele leerzame manier en dat vind ik
wel erg leuk.

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

Heb je een verborgen talent?
Verborgen talenten, dat zou ik aan
anderen moeten vragen. Ik ben heel
spontaan en vind het altijd leuk om
nieuwe dingen mee te maken en te
beleven.

Dat ik een hele spontane en behulp
zame meid ben. Maar ook iemand
die haar eigen pad bewandelt in de
dingen die ik doe en leuk vind.

Hoe zou jij de biografie van je
leven noemen?
Een biografie van mijn leven, zo oud
ben ik nog niet dus zoveel heb ik nog
niet meegemaakt.
Ik was altijd een hele vrolijke meid
die heel graag onder de mensen was
en is. Ik ging met heel veel plezier
naar de peuterspeelzaal en de kleu
terschool en keek ernaar uit om naar
de basisschool te gaan toen ik er oud
genoeg voor was. De eerste dag op
de basisschool kon niet stuk, ik wilde
alles meemaken. En ik zit nu inmid
dels op de middelbare school waar ik
ook met veel plezier naar toe ga.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
De onlangs grote beslissing die ik
genomen heb is dat ik het tweede
jaar naar de havo ga. Ik hoop dat ik
dan weer zo’n leuke klas krijg als dit
jaar want dat was wel erg gezellig!

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Ik had een paar lieve vriendinnen

Tekst: Jélena Bours
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W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Kerkstraat 20a • Horst
077 398 72 50
www.cleopatralingerie.nl

Hoi

Column

Grandioze
minidiscussie
Mensen zijn raar of in ieder
geval, mensen doen raar.
Dat bleek laatst wel weer toen
ik tijdens een wandeling getuige
was van een half uur durende
discussie over welke kleur de
muur was, waar we een tijdje
geleden langs liepen.
Deze discussie was opperst seri
eus, telefoons werden erbij gepakt
om argumenten te bewijzen en het
leek zelfs alsof men boos werd op
elkaar. Hoe kan het dan dat zo iets
kleins zo groot wordt gemaakt?
Is de muur blauw of groen?
Niemand zal het weten. Eén ding
weet ik wel, de wandeling werd er
niet gezelliger op.
Discussies over onzinnige onder
werpen zijn zeker niet nieuw.
Ongetwijfeld kent iedereen wel
iemand die niet kan stoppen met
praten voordat hij of zij gelijk
heeft gekregen. Soms denk je dat
je de situatie hebt weten te deescaleren waarna de desbetref
fende discussiemeester toch nog
het onderwerp terug verandert om
zijn of haar gelijk te halen. Hoe kan
het dat sommige mensen per se
gelijk moeten krijgen ongeacht
hoe belangrijk het onderwerp is?
Krijgen mensen simpelweg een
kick van het gelijk hebben?
Ik denk niet dat dat het geval is.
Ik moet wat bekennen. Ik heb mijn
hele leven al moeite gehad met
het niet aangaan van nutteloze dis
cussies. Wat ik heb gemerkt is dat
het niet het winnen van de discus
sie is die het leuk maakt, maar de
discussie zelf. Wanneer ik in een
onnodige discussie mijn gelijk heb
doorgedramd wordt de triomf van
de overwinning al snel vervangen
door een gevoel van schaamte.
Op dat moment zou ik willen dat
ik nooit aan de discussie begon
nen was.
Ik kan natuurlijk de gevoelens van
anderen niet zomaar lezen zonder
dat ze deze expliciet vermelden.
Toch hoop ik dat ze na zo’n beteke
nisloze discussie net zoals ik door
hebben dat ze net iets te ver zijn
gegaan en hun tijd enorm hebben
verspild. Er zijn vele belangrijkere
onderwerpen om over na te den
ken en te discussiëren. Als mensen
al discussiëren over zulke kleine
onderwerpen, misschien hebben
we het dan wel veel te goed.

Teun
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Religie

Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Apotheek
10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

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

Grubbenvorst

Apotheek Maasdorpen

zaterdag
Heilige mis
19.00
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

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

zondag

Venray

woensdag
donderdag
vrijdag

Kronenberg
Lottum

Heilige mis

09.00

(alleen na telefonische afspraak)

Meerlo
zondag
Heilige mis
10.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo
donderdag

Rozenkrans

17.30

Swolgen
zondag
Heilige mis
09.00
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Gebiedsteams

09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Tandartspraktijk Wasser
Eindstraat 23, Venray
0478 58 45 04

10.00
14.30

6 t/m 9 juli

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

3 t/m 5 juli

De Schuilplaats
zondag

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

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

Tienray
zaterdag
woensdag

kerkdienst
kerkdienst

Spiertz
Haammakerstraat 8, Horst
077 398 58 81

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

Priesternoodnummer

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

06 55 40 80 23

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
06 19 42 26 21
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Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Groeëte toffel beej Ald Mieëldere
wint quiz
De winnaar van de Meerlose quiz IQuizut is het team Groeëte toffel beej Ald Mieëldere. Zij wonnen met
1.026 punten van de totaal 1.250 te verdienen punten. Het is voor de tweede keer op de rij dat zij de wisselbeker mee naar huis nemen. Het slotspel werd gewonnen door team de Rimminks, die uiteindelijk tweede
werden in de totaaluitslag met 1.000 punten. De derde plek was voor team Gadsi t is dag met 985 punten,
die vorig jaar ook al als derde eindigden.

Gespreksavond voor
naasten van
langdurig
zieken
Wieteke Aarts en Wendel van
Dooren organiseren op
vrijdag 3 juli een avond voor
naasten van chronisch en
langdurig zieken.
De gespreksavond met als
thema ‘verbinden door delen’
wordt gehouden in de studio
van WeYoga in Horst van
19.30 tot 22.00 uur.
De avond is bedoeld voor men
sen die bekend zijn met het
zorgen voor een partner of
dierbare tijdens een chronisch
of lang ziekteproces.
Wieteke Aarts is een ervarings
deskundige. Tijdens de zorg
voor haar partner kwam zij
erachter hoe belangrijk het is
ruimte en aandacht te geven
voor alle nieuwe en soms alles
overheersende gevoelens. Ze
zag niet alleen bij zichzelf maar
ook bij andere partners en
naasten, toekomstplannen en
dromen veranderen naar grote
vragen zoals: “Komt het nog
goed” of “Doe ik het wel goed
genoeg?”

Ervaringen
Tijdens de bijeenkomst kunnen
mensen ervaringen uitwisselen,
delen of gewoon luisteren. Het
minimum aantal deelnemers is
drie en maximaal tien. De bij
eenkomst is gratis. Aanmelden
kan tot en met vrijdag 3 juli bij
wietekeaarts@gmail.com of
info@weyoga.nl of via
06 13 60 40 41.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Stichting BiblioNu verzorgt het bibliotheekwerk voor de gemeenten Horst
aan de Maas en Venray (85.000 inwoners, 16.000 leden, 25 medewerkers,
Stichting
BiblioNu zoekt per 1 september een
12,7 fte) en ondersteunt schoolbibliotheken.

Lid
Raad
BiblioNu
zoektvan
een Toezicht
De
Raad zoekt een lid met deskundigheid op het gebied
Directeur-bestuurder

van financiën en financiële verslaglegging met daarnaast
BiblioNu zoekt met ingang van 1 januari 2020 een directeur-bestuurder
ervaring
in het besturen of het houden van toezicht,
voor een betrekking van 0,6-0,8 fte, met de ruimte om in de eerste
ervaringmeer
metinzetbaar
organisatieprocessen
en kennis
van en vindt u op
periode
te zijn. De uitgebreide
vacaturetekst
www.biblionu.nl/vacatures/directeur.
affiniteit met Cultural Governance.
Uw
sollicitatiekunnen
kunt u vóór
november
20191 sturen
aan rvt@biblionu.nl.
Kandidaten
zich16melden
vóór
augustus
2020.
De eerste selectiegesprekken vinden plaats op dinsdagavond
De
uitgebreide
vacaturetekst inclusief
alle
26 november
en donderdagavond
28 november.

profielkenmerken en contactgegevens vindt u op
Inlichtingen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht,
www.biblionu.nl/vacatures/Raadvantoezicht
Jan-Hein de Wit, tel. 06-27205561.

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

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

cm

daar word ik vrolijk van
4K

ULTRA HD

55

32

’’
➞

’’
➞

13

81

9

FullHD

GRATIS
BEZORGD!

339,-

239,-

GRATIS
BEZORGD!

1499,-

899,4K TV KD55XG9505BAEP

FULL HD TV 32PFS5803/12

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD • Smart TV met Android
• Full Array LED • Picture Processor X1 Ultimate

• 32" (81 cm) • Full HD • Smart TV
• 500 Picture Performance Index • Pixel Plus HD

8

8

KG

KG

GRATIS
BEZORGD!

GRATIS
BEZORGD!

1400
T/PM

829,-

699,Wasmachine WAT28695NL

899,-

699,Wasdroger T8DEN86CS

• Energieklasse: A+++ • 1400 t/pm • 8 KG

• Energieklasse: A+++ • Warmtepomp • 8 KG

• i-DOS: bepaalt automatisch de benodigde hoeveelheid
wasmiddel en water voor iedere belading

• Het AbsoluteCare-systeem bepaalt nauwkeurig de
bewegingen van de trommel en de droogtemperatuur

Frank van der Linden

7 veilige winkels in Limburg!
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Kijk voor de actuele openingstijden en adressen op de site | Volg ons ook op Facebook.com/tummerselectro | www.eptummers.nl

