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Horst aan de Maas

Minister bezoekt
Gasthoêsplein
Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bracht op maandag 13 juli een bezoek aan Horst aan de Maas. Ze kwam kijken naar de ontwikkelingen
rondom het Gasthoêsplein in Horst, dat is aangemerkt als pilotproject voor klimaatadaptie. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat steunde het project door middel
van een subsidiebijdrage. Lees verder op pagina 04

Omwonenden De Peelbergen zijn het zat

Straatraces en snelheidsmonsters in Kronenberg
Tientallen auto’s die de maximumsnelheid overschrijden, straatraces en gevaarlijke wegsituaties.
Omwonenden van Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg zijn het zat. Het hippisch centrum is
volgens buurtbewoner Frans van den Munckhof één van de redenen van de overlast.
Jaren geleden, toen attractiepark
Toverland er nog niet was, konden
de omwonenden in Kronenberg
nog genieten van alle rust. Sinds de
komst van het attractiepark,
en later het hippisch centrum,
hebben de omwonenden veel last
van drukte. “De hoogtepunten
zijn in de weekenden, wanneer
er activiteiten plaatsvinden bij
De Peelbergen en Toverland”, zegt
Frans van den Munckhof, één van
de buurtbewoners. “Auto’s scheuren
met 100 kilometer per uur over
de Blaktdijk, terwijl ze daar maar
60 mogen. En voorrang geven aan

rechts, ho maar. Ook woon- en
werkverkeer houdt zich niet aan de
regels.”

Auto’s scheuren met
100 kilometer per uur
over de Blaktdijk

Scheuren
Van den Munckhof is het zat.
Ook zijn buren en andere
buurtbewoners vrezen voor

hun veiligheid. “Het is echt van
de zotte. Het is net alsof deze
bestuurders het geen moer schelen
en gewoon willen crossen. Ook
bezoekers van De Peelbergen
scheuren hier door de straat.
Dan hebben we het nog niet gehad
over al die paardentrailers die hier
telkens af en aan komen.” Van den
Munckhof maakte meerdere malen
een melding bij de gemeente
en politie. “Daar krijg ik amper
respons op, louter een bevestiging
dat de melding is aangekomen. Ik
denk dat zij niet op de hoogte zijn
van de overlast hier.”

Straatraces
Sinds de komst van hippisch centrum
De Peelbergen heeft Van den
Munckhof last van straatraces, die
achter zijn huis worden verreden.

BØFF

Deze worden volgens hem gehouden
op de Kievitweg die uitmondt op de
Kulbergweg.
Lees verder op pagina 05
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Sevenumse studente bedenkt toekomstplan
voor Venlo Greenpark
Voor haar afstudeerproject verzon Tessa Verstegen uit Sevenum onder de noemer Venlo Greenpark een plan voor Greenport Venlo. In dit business- en belevingspark moet meer aandacht zijn voor agro en food.

De 22-jarige Tessa rondde onlangs
haar studie Spatial Design aan de
Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht
af. Deze opleiding richt zich op stedenbouw- en landschapsarchitectuur. “Met
de concepten die ik ontwerp, wil ik een
verhaal vertellen”, legt ze uit. Ze noemt
zich zelf dan ook een verhalend ontwerper.

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

In eerste instantie richtte ze zich in
haar afstudeerproject alleen op het
voormalige Floriadeterrein in Venlo.
Op het 66 hectare grote park vond in
2012 de wereldtuinbouwtentoonstelling plaats. Gebouwen als Villa Flora
en de Innovatoren zijn er nog steeds
terug te vinden, net als verschillende
landenpaviljoenen. “Van binnen bruist
het op het Floriadeterrein, maar dat zie
je aan de buitenkant niet”, zegt Tessa.
“Wat me ook opviel, is dat het gebied
helemaal ingepakt is door distributiecentra. Het Floriadeterrein ligt in een
Greenport, maar wat is dit nu eigenlijk? Dat ben ik gaan onderzoeken en
gaandeweg kwam ik erachter dat ze
de verkeerde weg zijn ingeslagen.
Oorspronkelijk zou het een tuinbouwcluster moeten zijn, maar er is nu veel
meer logistiek te vinden. Aan de ene

kant is dat te begrijpen, want daarvoor
ligt Greenport Venlo logistiek gezien op
een perfecte locatie. Maar dat is niet
het uitgangspunt.”

Doelgroepen
Tessa besloot met een toekomstvisie
te komen dat zich richt op het gebied
dat het Floriadeterrein, Tradeport-Noord
en Zaarderheiken omvat. Ze noemde
het Greenpark Venlo. In dit nieuwe
bedrijventerrein kunnen ondernemers op het gebied van agro en food
elkaar ontmoeten en samenwerken.
“Het is aan de ene kant een business
park voor bedrijven en aan de andere
kant een belevingspark voor recreatie
en toerisme. Een toerist zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: vandaag gaan
we een dagje naar Greenpark Venlo.”
Aan de hand van een aantal doelgroe-

pen, de toekomstige gebruikers van
het Greenpark zoals werknemers en
recreanten, probeerde Tessa vervolgens
te ontdekken wat hiervoor nodig is.
“Ik ging na hoe zij zich zouden bewegen door het park, welke activiteiten zij
zouden ondernemen en welke voorzieningen zijn daarvoor nodig. Door zaken
met elkaar te verbinden, creëer je
meerwaarde.”

Eindexpositie
Het Greenport-gebied heeft voor Tessa
ook een persoonlijke betekenis. “Ik ben
hier in de buurt opgegroeid en heb
gezien hoe mijn omgeving de laatste jaren is veranderd. Ik zou graag de
openheid die het eerst had, weer terug
willen zien. Daarnaast is het jammer
dat er met het terrein zo weinig wordt
gedaan.”

Haar eindproduct werd met een
9 beoordeeld. “Ik heb van school ook
alleen maar positieve reacties gekregen, dat is erg leuk om te horen.”
Ze geeft aan nog niet klaar te zijn met
studeren. Ik ga verder met de master
stedenbouw in Tilburg. Dan ben ik stedenbouwkundig ontwerper. Ik wil graag
hier blijven wonen en werken. Ik heb
veel geleerd de afgelopen jaren en dat
wil ik mee terugnemen naar Limburg.”
Normaal gesproken houden de studenten een eindexpositie, vanwege
de coronamaatregelen vond deze nu
online plaats. Het project van Tessa
is terug te vinden op
exposure.hku.nl/p/5305057

Tekst en beeld: Marieke Vullings
Illustratie: Venlo Greenpark procesboek
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Huizentekort oplossen

Essentie komt met 300-woningenplan
Politieke partij Essentie presenteerde onlangs een speciaal plan dat het tekort aan woningen in Horst aan de Maas moet oplossen en dat er tevens
voor moet zorgen dat er extra geld komt in de gemeentelijke kas. Jeroen Brouns, raadslid Essentie, noemt het het 300-woningenplan: “Het is tijd
dat het college concrete plannen gaat realiseren.”
Een tekort aan koop- en huurwoningen. Het is een bekend probleem voor
Horst aan de Maas. Want al enige tijd
is het een veelvoorkomend onderwerp
tijdens de gemeenteraadsvergaderingen. “Als iemand in deze gemeente
zijn huis te koop aanbiedt, is het binnen de kortste keren verkocht”, zegt
Jeroen Brouns van Essentie. “En dan
ook nog eens flink boven de vraagprijs, vaak 20.000 tot 30.000 euro
meer. Dat kan echt niet, dan is het
toch duidelijk dat er een enorme vraag
is naar woningen?”

Structurele kasstroom
Daarom bedacht Brouns het
300-woningenplan. Fractievoorzitter
Bram Hendrix presenteerde het plan
tijdens de kadernota op dinsdag 7 juli.
Het idee is om systematisch elk jaar
honderd woningen te bouwen. “Dan

doen we pas echt wat aan het woningtekort en ook onze inkomsten nemen
toe als we simpelweg meer woningen
realiseren”, zegt Brouns. Het college
gaf zelf eerder al aan honderd sociale
huurwoningen extra te willen realiseren. “Als we in dit plan slagen, brengen
we niet alleen de woningmarkt weer
wat beter in balans, we heffen dan
na drie jaar over vierhonderd woningen (de driehonderd nieuwe plus de
honderd al toegezegde) extra WOZbelasting. Uitgaande van het OZB-tarief
en de gemiddelde WOZ-waarde in onze
gemeente van 230.000 euro, levert dat
de gemeente per woning zo’n 350 euro
aan inkomsten per jaar op. Als we dus
honderd woningen per jaar realiseren,
plus de ambitie voor sociale huurwoningen, is dat 140.000 euro aan extra
kasstroom. Een kasstroom die structureel elk jaar terugkomt. Een kasstroom

waarmee we eenvoudig circa 3 á 4
miljoen euro aan projecten mee zouden kunnen financieren.”

Geen actie
Het college zelf zegt naar het plan te
gaan kijken, maar Brouns heeft er een
hard hoofd in. “Het college roept al
jaren wat te gaan doen aan het woningentekort, maar telkens blijft het bij een
klein project van een handjevol woningen. Voorbereidingen kosten jaren. Het
is tijd dat wij de regie nemen. Als ik dan
in het nieuws lees dat er in onze buurgemeente Peel en Maas wel flink wordt
gebouwd, dat denk je echt potverdorie,
waarom kan dat niet bij ons?” Brouns
is klaar met de voorzichtige plannen
van het college. “College, kom met
iets concreets en doe dat binnen nu en
een paar maanden. Zo niet, dan dien
ik desnoods een motie in om ze hier-

toe te verplichten. We hebben genoeg
potentiële plekken voor woningbouw.
Een vervolg op de wijk Afhang is echt
heel hard nodig. Maar ook qua inbreiding is er volgens mij genoeg potentieel. Neem nu de locatie van zwembad
en sporthal De Berkel in Horst. Het is
nog onzeker of het zwembad weggaat,
maar als de plek vrijkomt, is invulling
met woningbouw zeker kansrijk. Nu is
het allemaal nog onzeker wat het college wil en ik zie geen actie. Ik weet
dat de partijen PvdA, GroenLinks+D66
en CDA ook de woningnood zien als een
probleem.” Deze partijen hebben nog
niet gereageerd op het 300-woningenplan van Brouns. “Ik ben benieuwd hoe
zij hier tegenover staan. Dit plan kan
alleen maar win-winsituatie zijn.”

Tekst: Niels van Rens
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Zuilen in de Peel Meijl I en II

De ringkraag van Meijel
De nieuwe wandelroute Wegh van Meijl op Seven (WvMoS) door de
Peel wordt op zondag 11 oktober officieel geopend. De route loopt van
Meijel tot Sevenum en bestaat uit tien ‘Meijlen’, die gemarkeerd worden door negen basaltzuilen. In de serie ‘Zuilen in de Peel’ neemt
HALLO je samen met historicus Huub Kluijtmans alvast mee in de
geschiedenis van de Peel in een voorproefje van de route. In deze
aflevering: de eerste en de tweede Meijl.
De eerste Meijl overbrugt 2.105 meter
en start bij de St. Wilbersput in Meijel.
Dit vertrekpunt ligt precies op de
Peelrandbreuk en is hiermee onderdeel van de geologische scheiding
tussen de hooggelegen Verheven
Peel en de lager gelegen Groote Peel.
“Op de Peelrandbreuk stroomde jaren
geleden, lang voordat de Peelkanalen
gegraven waren, het water van de
Verheven Peel over de rand van de
Peelrandbreuk naar de Groote Peel”,
vertelt Kluijtmans. “Het wegstromen
van het overvloedige Peelwater dat
nergens anders naar toe kon dan over
de hoge randen van de Peel, noemen
we ‘wijstverschijnselen’.”

opgestoven zandrug, die een droge
verbinding vormde tussen Meijel en
de overkant van de Maasbedding.
“Deze verbinding was vanaf de
Romeinse periode in gebruik en is
onlosmakelijk verbonden met de
Romeinse vondsten in het gebied.”
Door het graven van de Helenavaart
wordt de zandrug sinds 1853 niet
meer gebruikt. Wel is hier een deel
van de zandrug nog altijd zichtbaar in
het landschap.

Hier werden bijzondere
vonsten gedaan

Romeinse vondsten
Vanaf de St. Wilbersput voert de eerste Meijl via de Molenweg richting de
Meijelse Molenpeel. Halverwege de
Molenweg is een duidelijk dal zichtbaar in het landschap. Kluijtmans
legt uit: “Dit lager gelegen gebied
werd tijdens de laatste ijstijd, ruim
10.000 jaar geleden, door de toen
nog woeste, ontembare Maas uitgeschuurd. Later verlegde de Maas
haar stroomgebied, maar deze oude,
uitgeschuurde Maasbedding vormt
tot op de dag van vandaag nog een
breed, herkenbaar dal tussen de
Molenpeel en de Marisberg.” Ooit lag
in het dal bovendien een lange,

Maliënkolder
Aangekomen bij de ingang van de
Molenpeel is de eerste zuil zichtbaar,
die het startpunt voor de tweede
Meijl markeert. In een wandelroute
van 3.591 meter (3.888 meter per
fiets of auto) voert deze tweede Meijl
met een omweg over de Peelkanalen
naar de Kwakvors en Scherliet. “De
tweede Meijl wordt gezien als één van
de belangrijkste delen van de route,
omdat hier twee bijzondere archeologische vondsten werden gedaan.”
Tijdens ontginningswerkzaamheden
in het midden van de vorige eeuw, is

in dit gebied allereerst een bonk oud
roest uit een veenput gehaald. Het
bleek te gaan om een maliënkolder,
ook wel een kettinghemd genoemd.
Verder werd in deze omgeving in
1807 de bekende ringkraag van Meijel
gevonden. Kluijtmans: “Deze gouden ringkraag is zeer vermoedelijk
aan Parijs verkocht en de maliënkolder is helaas door onkunde verloren

gegaan.”
Via twee bruggen over twee
Peelkanalen voert de route langs de
vindplaatsen van deze twee objecten.
De eerste brug loopt over het Kanaal
van Deurne en de tweede brug voert
over de Helenavaart. De kanalen liggen over een lengte van 4,5 kilometer
slechts enkele tientallen meters uit
elkaar. “Een gevolg van een zakelijk

geschil tussen de gemeente Deurne
en veenexploitant Van der Griendt”,
aldus Kluijtmans. De Kwakvors loopt
parallel met de Peelkanalen en voert
naar de tweede zuil en de start van de
derde Meijl, die richting de Marisberg
loopt. Daarover in de volgende aflevering meer.
Tekst: Aniek van den Brandt
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‘Oëtvare’ voor kinderen van
de Krullevaar
De schoolkinderen van groep 8 van basisschool De Krullevaar in Sevenum voerden op donderdagavond
9 juli letterlijk en figuurlijk naar de middelbare school. Vanwege corona was er dit jaar geen drukke
parade, maar werden de leerlingen door de leerkrachten op het water geduwd om uit te varen naar de
middelbare school onder het motto ‘Oëtvare’.
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Pepperspray gebruikt

Twee winkeldieven aangehouden
na achtervolging politie
Het politieteam van Horst/Peel en Maas heeft op woensdagmiddag
8 juli twee winkeldieven aangehouden in Horst. Deze twee verdachten
hadden diverse goederen gestolen en geweld gebruikt tegen personeel
van een winkel.

Vervolg voorpagina

Minister bezoekt Gasthoêsplein
De minister werd ontvangen in het
gemeentehuis, waar de klimaatproblematiek rondom ’t Gasthoês
werd uitgelegd. “Verdroging en
wateroverlast zijn in ook de kleinere plaatsen een probleem”, aldus
wethouder Eric Beurskens. Zo was
het vóór de aanpak van het gebied
vaak wel 8 graden warmer rondom
’t Gasthoês dan op andere plekken
in Horst en kon bij extreme regenval het water onvoldoende worden
afgevoerd. “Om daar iets aan te
doen is actie nodig.” Met slimme,
duurzame technieken is geprobeerd om iets te doen aan deze
problemen rondom het
Gasthoêsplein.

Monitoren

De twee verdachten konden na een
korte zoektocht aangehouden worden. Door aanwijzingen van omstanders vond de politie de dieven. Eén
verdachte bleef zich tijdens de aanhouding verzetten en mede daarom

was de politie genoodzaakt om
pepperspray te gebruiken. De verdachten zijn overgebracht naar het
cellencomplex in Venlo. De recherche
is nu bezig met een onderzoek naar
de diefstal.

Daarmee is het Gasthoêsplein
aangemerkt als pilotproject voor
klimaatadaptatie, een project dat
financieel wordt gesteund door het
Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat. Bas van de Lisdonk was
vanuit de gemeente nauw betrokken bij het project en legde uit hoe
deze subsidie gebruikt is: “Met het
geld van het ministerie hebben
we proefopstellingen kunnen
maken. Ook gaf de bijdrage ons de

mogelijkheid tot monitoren: alles
rondom het gebied wordt gemeten en geregistreerd. Dat geeft
hogescholen en universiteiten de
mogelijkheid om aan te haken en
onderzoek te doen naar de effectiviteit van onze maatregelen. Verder
wordt op het plein een station
geplaatst waarop de gebruikers
informatie krijgen over de temperatuur en de grondwaterstand.
Op die manier kunnen we ook in
de maatschappij draagvlak creëren
voor onze duurzame oplossingen.”

Rockflow zorgt ervoor dat regenwater kan worden opgenomen,
om vervolgens langzaam te worden afgegeven aan de bodem.
Daarmee wordt de kans op wateroverlast bij regenval verkleint en
blijft de rondwaterstand beter op
peil. ZOAK-bestrating laat water
in de bodem infiltreren, maar ook
houdt ook water vast om voor
verkoeling te zorgen. Verder werd
er nog aandacht besteed aan de
beplanting rondom het plein.

Lef

Er lef nodig om het te
proberen

Waterbuffer
Eenmaal op het Gasthoêsplein
kreeg de minister uitleg over een
aantal onzichtbare innovaties,
die het plein duurzamer maken.
Allereerst werd het Permavoidsysteem uitgelegd, een ondergrondse waterbuffer voor planten.
Ook de ‘Rockflow’ en de ‘ZOAKbestrating’ werden toegelicht.

De minister gaf aan enthousiast
te zijn over de innovaties. “Het is
mooi om te zien dat hier van alles
gecombineerd wordt”, zegt Van
Nieuwenhuizen. “Het Rijk ondersteunt dit project natuurlijk ook
met het doel om dit uiteindelijk op
te kunnen schalen en toe te passen in andere gebieden. En hoewel
het een test is, is er lef nodig om
het te proberen. Wie niet probeert,
komt nooit verder en daar spreek ik
graag mijn waardering voor uit.”

Tekst en beeld:
Aniek van den Brandt

Voor iedereen een plekje in de keuken
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Franciscuskapelke
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Ans realiseert kapelletje voor
dieren in Sevenum

Straatraces en snelheidsmonsters
in Kronenberg

Een kapelletje voor dieren, het is al jaren een droom van initiatiefneemster Ans van der Beele uit Sevenum.
De natuur komt volgens Ans steeds meer in het gedrang en om hier op een positieve manier aandacht voor te
vragen, wordt nu het Franciscus Kepelke gerealiseerd aan de Kleefsedijk in Sevenum.

“Destijds is bij het bouwen van
De Peelbergen, speciaal voor het
park, de Kulbergweg 6 meter
breed gemaakt. Dat is gebeurd
omdat er veel vrachtverkeer rijdt.
Vrachtwagens en bestuurders
met paardentrailers kunnen
nu makkelijk elkaar passeren
met dank aan de brede straat.”
Een hele goede oplossing, zegt
Van den Munckhof. Alleen de
laatste jaren wordt de weg voor
andere doeleinden gebruikt.
“Het is een hele lange weg van
meer dan 1 kilometer die in één
strook rechtdoor gaat. Ideaal voor

straatraces. Crossauto’s stellen zich
zij aan zij op en scheuren dan voor
de winst. Levensgevaarlijk.”
Van den Munckhof en zijn medebuurtbewoners zijn het zat, maar
weten niet hoe ze de gemeente
nog kunnen bereiken. “We hebben
meerdere malen van de verkeersoverlast en de straatraces meldingen gedaan, maar we horen
telkens niets terug. Het wordt niet
opgelost.” De gemeente geeft aan
dat dit een zaak is voor de politie.

Tekst en beeld: Niels van Rens

Links, Ans van der Beele met op de tafel het beeld van Sint Franciscus van Assisi

Het bouwen van een kapelletje is al
twintig jaar een droom van Ans van
der Beele. Maar het idee om aandacht
te vragen voor de natuur en de dieren
is nog niet zo heel lang geleden ontstaan. “Vroeger was ik nog niet zo’n
‘groen mens’”, zegt Ans. “Maar mijn
man, Tuut, heeft daar verandering in
gebracht. Hij heeft altijd al veel oog
voor de natuur gehad en alles eromheen. Dat heeft mij doen veranderen
en ook ik zet mij nu al jaren in voor
de natuur.”

Natuur in gedrang
Ze merkt dat de afgelopen jaren de
natuur en de dieren het steeds zwaarder te verduren krijgen. “Mensen
maaien zomaar hun berm kort of zelfs
kaal en er worden nog steeds veel
bestrijdingsmiddelen gebruikt voor
gewassen en de eigen tuin. Daar zijn
genoeg, meer diervriendelijkere
manieren voor te vinden.” Om hiervoor aandacht te vragen kreeg Ans het
idee om haar lang gekoesterde droom,
het maken van een kapelletje, te combineren met haar strijd voor de natuur.
“Ik heb gewoon iets met ‘kapelkes’”,
zegt ze met een glimlach. “En ik heb
ook wat met de natuur, dus dit was
een logische zet.”

Beschermer
Daarom besloot ze maar de stoute

schoenen aan te trekken en vormde
ze een groepje met zeven dames die
achter haar idee stonden. “Helaas hebben twee vrijwilligers van de originele groep ons verlaten, hen ben ik
heel dankbaar. Nu heb ik weer twee
nieuwe krachten gevonden die mij
helpen met het realiseren van het
zogenaamde Franciscuskapelke.”
Sint Franciscus van Assisi is een heilige
die bekend stond om zijn groot respect
voor al het leven en dat van dieren in
het bijzonder. Hij is beschermer van
het milieu en de dieren. De werkgroep
bestaat uit Ans van der Beele als
kartrekker, Loes van der Beele, Jenny
Derickx, Lisette van Enckevort, Eefke
Lommen en Marlie Wijnhoven.

Dennenboom
De fundering van het
Franciscuskapelke aan de Kleefsedijk
ligt inmiddels. De eerste bouwstenen
worden zo snel mogelijk geplaatst,
want de dames werken naar een
speciale datum toe. “Zondag 4 oktober moet het kapel klaar zijn, dat is
de bedoeling althans”, zegt Ans. “Dan
is het dierendag en de feestdag van
Franciscus van Assisi. Een perfecte
dag om ons kapelke tentoon te stellen aan iedereen.” Bij het kapel komt
ook een wensput. Daarin kunnen
mensen een wens doen voor bijvoorbeeld hun huisdier. In het kapel staan

bewustwording, verbinding en wensen centraal en kunnen nabestaanden
van hun overleden huisdier ook naar
bezinning zoeken. “Het zou mooi zijn
als nabestaanden elk jaar als ritueel terugkomen om hun huisdier te
herdenken”, zegt Ans. “In het kapelke
hangen allerlei wandtegeltjes met
daarop kunstwerken getekend door
allerlei inwoners uit Sevenum.” Het
dak van het Franciscuskapelke krijgt
de vorm van een dennenboom. Ook
wordt bij de bouw rekening gehouden
met kieren, gaten en sleuven, zodat
er insecten en vleermuizen in kunnen huizen. Centraal in het kapel staat
natuurlijk het beeld van Franciscus van
Assisi.
Inmiddels heeft de werkgroep al
heel wat plannen klaar en ook krijgen de dames veel respons en
hulp vanuit andere verenigingen en stichtingen. Zo hebben
Stichting GroenGroep Sevenum,
Kern met Pit, Bijenvereniging
Sevenum, Vogelwerkgroep ’t Hökske,
Stichting KnopenLopen Sevenum en
Vriendengroep KZRT al hun medewerking verleend in de vorm van een
gift of hulp bij het realiseren van het
kapelke.

Tekst en beeld: Niels van Rens

Dief en oplichter aangehouden in Sevenum

Welke unieke kanjer
komt bij ons wonen
Thomashuis Blerick
is een kleinschalige
woonvorm voor
mensen met een
verstandelijke
beperking. Wij bieden
24 uurszorg in een
warm, veilig en prettig
thuis.
Aandacht, respect,
geborgenheid en
acceptatie zijn
kernwoorden in ons
Thomashuis.

De politie heeft op woensdag 15 juli een mannelijke verdachte op heterdaad aangehouden in Sevenum.
Hij wordt verdacht van het plegen van meerdere diefstallen en oplichting.
Deze delicten hebben plaatsgevonden in de gemeente Horst aan de
Maas en omgeving. De politie meldt

dat de aanhouding rustig is verlopen
en de verdachte is inmiddels is voorgeleid bij de Hulpofficier van Justitie.

De recherche gaat verder met het
onderzoek.

Blerick

Wij ondernemen veel activiteiten
en kijken daarbij wat onze
bewoners leuk vinden en waar
hun interesses liggen.
Alle bewoners zijn bij ons uniek
en stuk voor stuk kanjers.
Door de kleinschalige woonvorm
is er ruimte voor 9 bewoners.
Wij hebben nog plek vrij om
jou in ons warm en gezellig
Thomashuis te verwelkomen.
Meld je snel aan door het sturen
van een mail of door te bellen
en dan gaan we met elkaar het
gesprek aan. Kijk op onze website
voor leuke foto’s en meer info.
E blerick@thomashuis.nl
I www.thomashuis.nl/blerick
T 06 - 22 94 35 39 /
06 - 14 80 40 10
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Afscheid nemen is niet los loslaten,
het is een andere manier van vasthouden.
Verdrietig, maar vooral intens dankbaar, dat hij zolang bij
ons mocht zijn, hebben wij afscheid moeten nemen van

Wim Seuren

Coen Vervoort
Arcen, 24 juni 1929

Een stoel blijft leeg
een stem blijft zwijgen
maar in mijn hart
zal je altijd blijven.

Broekhuizenvorst, 10 juli 2020

echtgenoot van

echtgenoot van

Thea Seuren-Litjens

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

Hij overleed in de leeftijd van 79 jaar.

Goen Vervoort-Muijsers
pap, schoonvader, trotse opa en alde opa van
Annette en Jos
Anniek en Bart, Olivier, Cato, Merle
Coen en Corien

Thea
Familie Seuren
Familie Litjens
Venlo, 9 juli 2020
Past. Tijssenstraat 13, 5971 VT Grubbenvorst

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Marij en Jan
Kim en Maikel, Fem, Wes
Sanne en Bart, Lott, Fien
Lieke en Kenny
Leon en Carin
Tim en Yvonne , Fenna
Eef en Mieke

De leegte blijft moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid
verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.
Gerrit Christiaens

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje 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
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.
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.
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a. winterprei,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Te koop zoete morellen zelf plukken
€ 1,-/kg, Dahlia’s, rozen, nieuwe
aardappelen € 5,-/5 kg, appels.
Van Lankveld Tienraijseweg 2,
5864 CJ Meerlo 06 53 13 01 32.

Hartelijk dank voor jullie medeleven
en belangstelling na het overlijden van

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Jan Heldens
Echtgenoot van

Mia Heldens-Derks

Jacqueline

1 juli 2020
Dochter van
Jurgen en Jesica
Kusters-Binarao
Julianastraat 17
5971 BP Grubbenvorst

Zoveel kaarten,

En zoveel troost

Hartelijk dank voor jullie mooie woorden, prachtige bloemen en
de vele kaarten die ik mocht ontvangen en voor de wijze waarop
wij samen afscheid hebben genomen van mijn allerliefste

Nikita

Zoveel bloemen,

Zoveel belangstelling

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Zoveel warme woorden,

Correspondentieadres:
Nieuwe Baan 8 5865 AN Tienray

Geboren

We hebben afscheid genomen van Wim op 14 juli jl.

Kinderen en kleinkinderen
Hegelsom, juli 2020

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

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

Geboren

Jans
12 juli 2020
Dochter van
Elke Reijnen en Marijn Mulders
Zusje van Mees en Teuntje
Westerholtsingel 17
5975 RE Sevenum

Geboren

Sef

7 juli 2020
Zoon van
Koen & Moniek
Christiaens-Schouten
Broertje van Mats
Achter de Pastorie 24
5962 BB Melderslo


Geboren

Dee

13 juli 2020
Dochter en zusje van
Jordan van Leeuwen
Suzanne van de Moosdijk
Jesse
Frans Woltersstraat 12
5961 DV Horst

Meterikse kermis draait toch door
Toch ging de Meterikse kermis door vanaf vrijdag 10 juli. Zaterdag 11 juli was de speciale dag voor
het dorp, want de talkshow Miëterikse Kermis Draait Door werd gepresenteerd. In deze talkshow
werd er gediscussieerd over lokale onderwerpen was burgemeester Ryan Palmen onder meer te
zien in een video.
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Oêt de alde soos

OJC Merlin Meerlo
Wellicht heb je uren aan de bar gestaan in de verschillende sozen uit Horst aan de Maas. Maar heb je je ooit drie lokale verenigingen. “De toenmalige burgemeester René Dittrich
afgevraagd waar de namen van sozen als OJC Canix en OJC Knor vandaan komen? HALLO Horst aan de
vond dat de identiteit van de jonMaas ging op onderzoek uit. Deze week: OJC Merlin in Meerlo.
geren in Meerlo te divers was”, legt
Peelen uit. “We hadden destijds de
Jonge Boeren en Tuiners Bond, de
Meisjes Beweging Limburger en de
Katholieke Arbeiders Jeugd. De drie
jeugdverenigingen werden opgeheven en samengevoegd tot een
nieuwe organisatie voor alle jongeren in Meerlo: de Jongeren Beweging
Meerlo (JBM).”

Tovenaar

Bij het noemen van OJC Merlin
denkt menig jeugd uit Horst aan
de Maas en omgeving al snel aan
Merlinpop. Het festival in het puntje
van de gemeente Horst aan de Maas
trekt jaarlijks flink wat bezoekers.
Grote bands als Kensington en Call
it Off hebben gespeeld op de podia
van het zomerfestival. “Al moet ik
wel zeggen dat deze groepen wel

speelden toen ze nog niet zo bekend
waren”, legt voorzitter Koen Peelen
uit. “Nu vragen ze helaas de hoofdprijs. Ieder jaar is het echt een groot
feest met dank aan de alle vrijwilligers die zich inzetten voor de soos.”

Diverse identiteit
Want een goede soos met speciale
activiteiten valt en staat met ijverige

vrijwilligers. “Klopt helemaal”, zegt
Peelen. “Het is ook mooi om te zien
dat deze vrijwilligers ook elke week
ons honk bezoeken. De meesten zijn
14 tot 27 jaar oud. Een flinke groep
Meerlonaren dus.” Ook jaren terug,
toen de voorganger van OJC Merlin is
ontstaan in 1963, was er een grote
groep vrijwilligers actief. Eén van de
redenen was het samenvoegen van

De jongeren huurden een onderkomen op camping ’t Karrewiel in
Meerlo. “Maar dat was niet wat ze
zochten. Ze wilden in eigen beheer
feesten. Daarom verhuisden ze later
naar een timmerwerkplaats die
vrij kwam in het dorp. Uiteindelijk
hebben ze daar een tijdje gezeten
en na twee verhuizingen en twee
branden is de jongerenbeweging
in het momentele gebouw gekomen.” Het pand aan de Peschweg is
met alle vrijwilligers helemaal zelf
gebouwd. Toentertijd was de JBM toe
aan een nieuwe naam. Het bestuur
besloot een prijsvraag te houden.
“Uiteindelijk kwam leraar Hans van
Hout van de plaatselijke school
met Merlin”, zegt Peelen. “Hij doelt
hiermee op tovenaar Merlijn. Als er
iets aan de hand was, dan tovert
de jeugd in Meerlo het weer goed.
Creatieve jeugd dus.”

Luchtbedden
En zo ontstond de naam Merlin.
Momenteel worden nog veel feesten
georganiseerd in OJC Merlin. “Zo houden we elke maand de zogenaamde

jeugdfeesten. Daar komen veel
jongeren van 14 tot en met 16 jaar
naar toe. Op vrijdag en zaterdag is
het open jongerencentrum geopend
voor alle leeftijden.” Als Peelen nog
wat mooie anekdotes moet opnoemen over de afgelopen jaren, deelt
hij meteen de verhalen van de
jaarlijkse vrijwilligersweekenden.
“We huren elk jaar met alle vrijwilligers een blokhut af. Zo zijn we vorig
jaar richting Brabant gereden en
hebben we een rondleiding gehad
in de Bavariafabriek in Lieshout.”
Ook denkt hij aan het jaar dat ze met
de vrijwilligers in de blokhut van
stichting KJEM in Kronenberg hebben overnacht. “Dat was echt ontzettend tof. Het enige wat je nodig
hebt is een barbecue, een biertap en
wat gezelligheid. Ik weet nog dat we
toen na wat bierspellen, met luchtbedden de trap af suisden. De dag
erna moesten de meesten voetballen, dat was minder leuk.” Peelen
vertelt dat het nog steeds goed gaat
met de soos. “We draaien nog prima.
Soms is het lastig om alle jeugd in
Meerlo te bereiken. Ze gaan vaak in
eigen keten zitten, want daar kan
alles.” Vooral in tijden van corona.
“Het is voor ons nu lastig om de
bezoekers binnen te krijgen. Hier
moet je op 1,5 meter van elkaar zitten, keten gaan daar vaak losser
mee om.” Daarom probeert Merlin zo
veel mogelijk kleine activiteiten te
organiseren om toch volk te trekken.
“Van Duitse party’s tot een pubquiz,
er is in ieder geval genoeg te doen
voor de jeugd in Meerlo.”

Tekst en beeld: Niels van Rens

Pand Willems wordt gesloopt

Woningen op plek autobedrijf Jos Willems
Er ligt een plan klaar om op de plek van autobedrijf Jos Willems aan de Van Douverenstraat in Horst een appartementencomplex te bouwen met
een ondergrondse parkeergarage. Het bedrijfspand van Jos Willems wordt gesloopt.

bouwproject in Horst kunnen starten”,
zegt wethouder Rudy Tegels van
de gemeente Horst aan de Maas.
“Dit project wordt een voorbeeld
van een nieuw versneld systeem
waar we de komende tijd mee willen
werken. Het appartementencomplex
wordt een pilot van een opgeschort
bestemmingsplan. We willen het
woningtekort in Horst aan de Maas
tegengaan en zo versneld projecten
gaan uitvoeren.”

Parkeergarage

Het is al jaren een discussiepunt
onder omwonenden, het herinrichten
van het autobedrijf van Jos Willems.

Ondernemer Dave Koster van
makelaarsbedrijf Makelaarscentrum
heeft een vergunning ingediend om

de grond aan de Van Douverenstraat
nieuw leven in te blazen. Er komen
twaalf levensloopbestendige

koopwoningen in het nog te
realiseren pand. “We zijn ontzettend
verheugd dat we weer een nieuw

De twaalf levensloopbestendige
woningen zijn vooral bedoeld voor
de senioren in Horst aan de Maas.
Onder het complex wordt een parkeer
garage gebouwd waar bewoners hun
voertuig kwijt kunnen. Momenteel
ligt het plan nog ter inzage waarna
het naar het College van B&W en de
gemeenteraad gaat ter goedkeuring.
Het pand van autobedrijf Jos Willems
wordt gesloopt. Of Willems verhuist
naar een andere locatie is niet bekend.
Hij wenst niet te reageren op de
plannen.
Tekst: Niels van Rens
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Vier generaties

Ik heb een mooi leven gehad….
Een laatste groet aan allen,
die mij tijdens mijn leven genegenheid,
liefde en hulp gegeven hebben.
Mijn hartelijke dank.

Piet van Summeren
Mill, 1 mei 1944

Op 17 juli 2020 zijn
ozze pap en os mam,
opa en oma

Meerlo, 10 juli 2020

echtgenoot van

Ton van Summeren-Poels

Bert en Jo
Seuren-Wienen
50 jaar getrouwd.

pap en opa van
Meerlo, Kim & Edwin
Tijn, Fieke

Van harte gefeliciteerd
namens de kinderen en
kleinkinderen!

Haps, Karl †

Prins Bernhardstraat 3
5961 BS Horst

Tienray, Ivo & Jaukje
Sydney, Tatum
Beatrixstraat 45, 5864 EC Meerlo
Het afscheid van Piet heeft in besloten kring plaatsgevonden
op dinsdag 14 juli.

Liefde houdt je in het leven
ook als je er niet meer bent.
Dankbaar voor alle mooie momenten samen, laten we weten dat
ôs mam en lieve oma op 85-jarige leeftijd is overleden.

Riek Geurts - Lenssen
Echtgenote van Hay
* Grubbenvorst, 12 september 1934

Cor en Gir Boots
19 juli 2020
60 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd!
Liefs, kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Geurts †

† Horst aan de Maas, 8 juli 2020

Nell en Wiel
Erik en Iris
Aniek en Martijn
Mariet en Jan
Timo
Pleuni en Daan

15 juli
2020

Ben & Nell



Van Essen

jaar
getrouwd

We hebben in besloten kring met de familie afscheid genomen
van mam in haar geliefde tuin.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij graag iedereen hartelijk bedanken
voor alle blijken van medeleven en de hartverwarmende
belangstelling die wij mochten ontvangen na het overlijden
en bij de begrafenis van onze tante

Nel van Rens-Verlinden
Uw getoonde medeleven is voor ons
tot grote steun en troost.
Familie Verlinden
Familie Van Rens
Familie Van Kempen
Melderslo, juli 2020

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Blauwe bessen te koop
na tel. afspraak.
P. Kusters tel. 06 17 82 84 19.

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.

Garageverkoop a.s. zaterdag 18 juli.
Jacob Merlostraat 18 in Horst
van 11-15 uur.

T.k.a.. goed onderh VW Golf Plus
1.9 TDI. bj 2010. Kmst 201000. Prijs
n.o.t.k. Tel. 06 51 07 14 46.

Nicole Kallen uit Meerlo is onlangs mama geworden van dochter Liv
Roodbeen. Hiermee is voor de tweede keer de vier generaties in de
familie compleet. De oma van Liv is Bea Kallen-Rutten en haar
superoma is Dien Rutten-Driessen, beide uit Melderslo. Jill Roodbeen,
de zus van Liv, maakte eerder al een vier generaties compleet in 2018.

Zwerfafval Challenge

Groene blikvanger onthuld
in Hegelsom

Leon en Marjo
Bram
Fieke
Correspondentieadres:
Familie Tax-Geurts, Pastoorsveld 32, 5961 DT Horst

Tweemaal vier

Gefeliciteerd!

Merijn, Marcel, Senne,
Pepijn, Soﬁeke & Floris

-xxx-

Wethouder Roy Bouten en de leerlingen van Basisschool Onder de
Linde uit Hegelsom onthulden donderdag 9 juli een groene blikvanger aan de Stationsstraat/Pastoor Debijestraat in Hegelsom.
Dit naar aanleiding van de Zwerfafval Challenge die in het dorp
werd uitgevoerd door de 25 basisschoolleerlingen.

Wij willen
iedereen bedanken
voor de vele felicitaties,
kaarten en bloemen op ons
60-jarig huwelijksfeest.
Het was een mooie dag.

Piet en Riek
Bovee-Rutten
Gevraagd: zorgverlener voor alleen
wonende vrouw 79 jaar, met WLZ
indicatie. Het gaat hoofzakelijk
om de weekenden om toerbeurt.
Verzorging en begeleiding voor
‘s morgens en ‘s avonds, bij voorkeur
als zzp’er. Info: 06 44 07 39 41.
Workshop ‘verras jezelf,
loop het labyrint’ ma. 27 juli in de
middag in Sevenum www.stepinside.nl
Voor frambozen, perziken, snoep- en
soeptomaten, snijbonen, paprika,
komkommers enz. naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Te koop woonhuis met bedrijfsruimte
Kanaalstraat 65 Beringe
06 22 29 95 44, 077 306 19 91.

In Hegelsom vond dinsdag 30 juni
de allereerste Zwerfafval Challenge
plaats. 25 leerlingen van groep 7 en
8 van Basisschool Onder de Linde
trokken vanaf de school richting de
rotonde aan de Stationsstraat om de
omgeving op te ruimen. Naar aanleiding van deze challenge is een
blikvanger geplaatst zodat dorps-

bewoners kunnen helpen met het
tegengaan van zwerfafval. De basisschoolleerlingen houden de blikvanger onder hun hoede en zorgen
zelf voor het legen. Zij kunnen het
ingezamelde afval aanmelden via
de MijnGemeente-app waarna
medewerkers van de Buitendienst
dit ophalen.
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Straten opnieuw beklinkerd

Facelift voor centrum Meterik
Bij een hevige regenbui staat hartje Meterik snel blank, verschillende straten in het centrum van het dorp
zijn verouderd en veel verkeer rijdt door de kern wat tot gevaarlijke situaties leidt. Daarom krijgt het
centrum van Meterik een nieuwe uitstraling.
De gemeente Horst aan de Maas en
Dorpsraad Meterik slaan hun handen ineen om de problemen van de
laatste jaren op te lossen. De plannen
betreffen nog puur bouwtekeningen,
het is nog niet zeker of deze allemaal
worden gerealiseerd. Eén ding is wel
zeker: het centrum van Meterik moet
op de schop. “De Speulhofsbaan,
Crommetuynstraat en Sint Jansstraat,
die aan MFA de Meulewiek liggen, worden opnieuw beklinkerd”,
zegt Frans Janssen, van Dorpsraad
Meterik. “Dit wordt één totale drempel. De bochten van de T-splitsingen
krijgen een kronkel waardoor verkeer wordt afgeremd. Er wordt nog te
vaak te hard gereden in het centrum.
De gevaarlijke wegversmalling aan
de parkeerplaats bij de kerk wordt
weggehaald. Daar ontstonden vaak
opstoppingen, wat leidde tot gevaarlijke situaties.”

Permavoid-systeem
Het centrum dat opnieuw beklinkerd wordt krijgt het zogenaamde
Permavoid-systeem. Het is een

onderwaterbuffer voor de planten en
bomen in de omgeving. Water op de
straten terecht en de klinkers vangen de regenbui op. Speciale klinkers
zuigen de druppels als het ware op
en die komen in een ondergrondse
opslag terecht. Dezelfde techniek wordt gebruikt op het nieuwe
Gasthoêsplein in Horst. “Zo zullen we
geen last meer hebben van straten die blank staan”, zegt Janssen.
“De stenen kunnen buien aan van
zo’n 100 milliliter.”
Een aantal parkeerplekken in het centrum vervalt, maar daarvoor in plaats
krijgt Meterik weer nieuwe parkeerruimten voor terug. De bedoeling
is om een parkeerstrook te maken
aan de achterkant van de speeltuin
die aan het MFA grenst bij de Jan
Drabbelsstraat. Dit is echter nog niet
zeker. De toekomstige buren van
de nog te realiseren parkeerplaats
hopen op een andere oplossing.
Volgens hen zorgt dit voor gevaarlijke
situaties omdat veel kinderen naar
de speeltuin rennen en dus ook deze
parkeerplaats oversteken. “We gaan

met deze mensen zo snel mogelijk in
gesprek om tot een goede oplossing
te komen”, aldus Janssen.

Meer ruimte
Voetgangers van de Sint Jansstraat
worden in de plannen omgeleid
en kunnen alleen via een stoeppad aan de kant van de kerk lopen.
Aan de overzijde van de straat wordt
de stoep verwijderd en verdwijnen
enkele parkeervlakken. “Zo wordt
meer ruimte gecreëerd voor de Sint
Jansstraat en de aanwonenden.
Ook de wortels van de bomen, die
opnieuw worden aangeplant, krijgen
dan meer ruimte om zich te ontwikkelen.”
De bedoeling is dat dit jaar nog
de eerste schop de grond in gaat.
De plannen liggen er, alleen moet er
nog een begroting worden gemaakt.
“Het kan dus zijn dat enkele dingen
worden gewijzigd”, zegt Janssen.
“Wellicht vervalt een aantal ideeën
omdat deze te duur is.”
Tekst: Niels van Rens

Nieuws
VAN RABOBANK NOORD-LIMBURG

Nevenèn-tandem in Meerlo
De inwoners van Meerlo konden op zaterdagmiddag 11 juli kennismaken met de ‘Nevenèn-tandem’, beter bekend als een duo-fiets. Op de
parkeerplaats van zaal Brugeind in Meerlo test een aantal mensen de
fiets. Naoberzorgpunt Meerlo kon deze fiets aanschaffen door er twee
jaar voor te werken. Het zorgpunt zette meerdere winkelacties op
touw. / Beeld: Sten Jetten

Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/noord-limburg

Particulieren 077 389 34 70 | Bedrijven 077 389 33 80 | www.rabobank.nl/noord-limburg

Vacature ledenraad
Rabobank Noord-Limburg

Aangepaste openingstijden
kantoor Horst
Vanaf maandag 20 juli heropenen wij ons kantoor
Kerkeveld 21 in Horst.
Het kantoor is vanaf maandag 20 juli iedere maandag
en donderdag van 12.00 tot 17.00 uur geopend.
Uiteraard verantwoord en met inachtneming van de
geldende maatregelen. De veiligheid van onze klanten
en die van onze medewerkers staat voorop.
Veel bankzaken regel je eenvoudig online, via chat
of telefonisch, waardoor een bezoek aan de bank
slechts beperkt nodig is. Kijk voor meer informatie
op rabobank.nl/zelfregelen.

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie.

Signalerende rol

Maatschappelijke rol

Samen met klanten, leden en partners zetten we ons

Als ledenraadslid weet je als geen ander wat er speelt in

Als ledenraadslid heb je affiniteit met het maatschappelijk

in voor een sterkere leefomgeving in Noord-Limburg.

de gemeenten Horst aan de Maas en Venray en de kernen

karakter van de bank en ben je actief betrokken bij de

Voor de regio Noord-Limburg zijn wij op zoek naar nieuwe

Well en Wellerlooi. Het is van grote waarde als de bank

activiteiten. Je neemt bijvoorbeeld deel in commissies die

ledenraadsleden.

gevraagd en ongevraagd hierover signalen ontvangt om

gaan over de besteding van het coöperatief dividend en

de aansluiting met de klant en samenleving verder te

bent betrokken bij onze thema’s.

De ledenraad van Rabobank Noord-Limburg behartigt het

kunnen verbeteren.
Rol in het (lokale) netwerk

belang van de klanten en leden. Zij denken en beslissen
mee over het beleid van onze bank. De economische en

Rol van sparringpartner op bancair vlak

Het is een meerwaarde als je een groot netwerk hebt,

maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk.

Een belangrijk onderdeel van de ledenraad is het

maar als ledenraadslid krijg je uiteraard de mogelijkheid om

sparren met directie over de dienstverlening van de

je netwerk te vergroten in de regio. Samen gaan we voor

Rol in de governance van de bank

bank. Er zijn minimaal vijf ledenraadsvergaderingen per

een vitale regio in Noord-Limburg.

De ledenraad vervult een aantal formele rollen binnen

jaar. Als ledenraadslid ben je goed op de hoogte van de

Rabobank Noord-Limburg. Dit betreft o.a. het benoemen

ontwikkelingen en prestaties van de bank en beslis je mee

Word jij ons nieuwe ledenraadslid? Neem contact met

van de lokale raad van commissarissen tot en met het

over het beleid van de bank en over het besteden van onze

ons op via communicatie.noord-limburg@rabobank.nl.

vaststellen van het huishoudelijk reglement.

winst bijvoorbeeld.

Wij brengen je vervolgens in contact met één van onze
ledenraadsleden.
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Doorstart voor Rendiz Horeca
Rendiz Horeca uit Panningen vroeg als gevolg van de coronacrisis
haar faillissement aan op 2 juni. Inmiddels is op woensdag 1 juli
een doorstart gerealiseerd, laat curator Peter Brouns van Boels
Zanders Advocaten weten. Rendiz Horeca gaat verder onder de
nieuwe naam Rendiz Hospitality Horeca.

Doneeractie levert 1.500 euro op

Tuinstoelen Hospice Doevenbos
gestolen
In het weekend van zaterdag 11 en zondag 12 juli zijn er meerdere
tuinstoelen gestolen bij Hospice Buurtzorghuis Doevenbos in Horst.
Dat meldt de organisatie op haar Facebookpagina. Inmiddels is er al
meer dan 1.500 euro opgehaald door middel van een doneeractie om
het Horster hospice te steunen.

Binnenkijken bij...

Column

Voor altijd
vakantie
Het schooljaar zit erop.
Een vreemd jaar voor iedereen.
Een jaar waarin de leraar zélf
ook veel te leren had. Over een
nieuw normaal, afstandsonderwijs en de anderhalvemeterschool.

Rendiz Horeca exploiteert restaurant De Ringoven in Panningen en
lunchroom Staatsie 1866 in Horst.
Als onderdeel van de Rendiz Groep
zijn medewerkers van Rendiz
Horeca werkzaam bij de Bekkerie
in Boekend, de Graasj in Roermond,
Koffieschenkerij Genuujerie en kinderboerderij en pannenkoekenrestaurant Hagerhof in Venlo en Toffe
Dag. Daarbij worden dagbestedingen werkervaringsplekken geboden
voor mensen met een beperking of
achterstand op de arbeidsmarkt.
Door de gedwongen bedrijfssluiting
als gevolg van het coronavirus
kwam Rendiz Horeca in financiële
problemen en zag zij zich genoodzaakt om haar eigen faillissement

aan te vragen. De rechtbank Limburg
verklaarde het bedrijf op 2 juni failliet en benoemde Peter Brouns tot
curator.
De versoepeling van de overheidsmaatregelen voor de horeca maakte
het voor de curator mogelijk om de
activiteiten van de diverse horecagelegenheden tijdens het faillissement
voort te zetten. Deze voortzettingsperiode is benut om over een
doorstart te onderhandelen en dit is
uiteindelijk gelukt. “Zowel de locatie
in Panningen als de locatie in Horst
blijft open. Van de 81 werknemers
behouden in totaal 36 vaste krachten en 15 oproepkrachten of weekendmedewerkers hun baan”, laat
curator Brouns weten.

“Hoe kun je nou relaxed zitten
op een stoel die niet van jou is?”,
schrijft Hospice Doevenbos op haar
Facebookpagina. “En waar kunnen de
naasten van onze gasten nu zitten als
ze samen buiten willen zijn? We zijn
erg teleurgesteld dat dit gebeurd is.”
Het hospice vraagt om tips, maar
nog niemand heeft zich gemeld.
Veel mensen op Facebook deelden het bericht van het Doevenbos,

wat leidde tot een doneeractie,
optezet door Mirjam Verbruggen.
Inmiddels is er 1.500 euro opgehaald
om nieuwe tuinstoelen te kopen.
Mensen reageren positief op de actie
van Verbruggen: “Super initiatief!”,
zegt Tasoma van Druenen. Stephanie
Emonts is ook blij met de actie:
“Wauw, daar kunnen mooie stoelen
van gekocht worden. Ik hoop dat ze
heerlijk zitten!”

Oh, zit dat zo!

Tijd voor de zomerbemesting!
Het gras is al een tijdje goed aan het groeien. Hierdoor heeft het veel voeding uit de bodem gehaald. Als je dit niet tijdig aanvult kan het gras
vlekkerig worden, ontstaan kale plekken, krijgt onkruid de ruimte en heb je meer kans op andere ziektes en plagen.
onkruid. Ook blijft het gras hierdoor mooi diepgroen.
Bemesten met natuurlijke/organische meststoffen verrijkt de
bodemstructuur en werkt langer dan kunstmest. De korrels
geven drie tot vier maanden lang
steeds kleine beetjes voeding af.
Organische mest beschadigt het
gras niet als je het direct na het
maaien aanbrengt of als je het bij
zonnig weer op je gazon strooit.
Bij kunstmest kan het gras ‘verbranden’. Welkoop adviseert organische meststof, dit is duurzamer
en heeft een langere werking.

Met andere woorden: door je
gazon op tijd te bemesten houd
je het gezond en weerbaar. Je
krijgt een gesloten grasmat
met minder kans op ziektes en

Bemesten doe je met de hand of
met een strooiwagen. Vooral voor
een groter gazon is een strooiwagen handig. Lees op de verpakking hoeveel je nodig hebt.
Gemiddeld gebruik je ongeveer
één kilo per 10 m2. Is je gazon

droog tijdens het bemesten,
sproei het dan daarna om te zorgen dat de meststoffen goed in
de bodem terecht komen. Een
strooiwagen heeft als grote voordeel dat de meststof gelijkmatig
wordt verspreid, hierdoor krijg
je een nog mooier egaal groen
gazon.
Drie keer per jaar bemesten is
wenselijk om een gezond en
groen gazon te krijgen en te
behouden. De eerste keer bemest
je dan in maart/april en een
tweede keer in mei/juni. Als het
nodig is dan kun je het gazon in
de zomer nog eens extra bemesten. Heel belangrijk is in elk
geval om in het najaar je gazon
een najaarsbemesting te geven.
Vergeet zeker ook je andere tuinplanten niet eens extra te verwennen met een bemesting.
Denk dan aan je borders, hagen,

groentetuin, en alle planten in
potten en bakken, zonder extra
mest zullen ze steeds slechter
groeien en worden ze vatbaarder
voor ziektes. Vraag bij de Welkoop
voor gratis advies.

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

Sommigen onder ons wisten bij
de start al dat het een bijzonder
schooljaar zou worden. Collega’s
die aan het eind met pensioen zouden gaan bijvoorbeeld. Zij dachten
dat ze alle terugkerende routines
dit jaar heel bewust voor het laatst
zouden gaan uitvoeren. Hoe hadden ze ooit kunnen vermoeden dat
er zoveel nieuwe dingen op hun
pad zouden komen? Meer nog dan
in hun startjaar kwam het bij de
finish aan op loslaten, improviseren
en vertrouwen hebben.
Gérard Bruijsten is één van hen.
Begonnen op de mavo in ‘Mieldere’
als docent biologie en later actief
als teamleider van vmbo 4 op
het Dendron College. Daar leerde
ik hem beter kennen, toen ik als
mentor in zijn team kwam. Jaarlijks
leverden we met z’n allen honderden vmbo-leerlingen af, klaar
voor een toekomst op mbo of
havo. Gérard gaf leiding aan ons
met waardering voor ieders kwaliteiten en stond daarnaast ook
altijd paraat bij groepsactiviteiten waaronder de legendarische
werkweken. Hij kende elke leerling bij naam en gaf invulling aan
de persoonlijke school die we zijn.
Hele volksstammen rond Horst
maakten als puber een pitstop
bij Bruijsten voor een educatieve
reset. Hij had altijd een luisterend
oor en gaf pedagogisch advies. Een
betrokken leider, deskundig en met
een groot hart voor onze vmboleerlingen. Als docent kreeg ik van
hem alle ruimte voor innovatie én
zijn vertrouwen in het eindresultaat. ‘Ouderwets goed, maar wel
van deze tijd’, is Gérards lijfspreuk
en die tekent hem ten voeten uit.
Dendron verliest nu één van zijn
oude wortels. Meer dan 44 jaar
onderwijservaring, tientallen jaren
aan managementbagage en een
enorme dossierkennis stappen
met Gérard de deur uit. Hij heeft
nu voor altijd vakantie. Mooi voor
hem, intens jammer voor Dendron.
Geniet ervan, Gérard, je hebt het
verdiend. Ik ga je missen.

Dorien Stals, Dendron College
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Slechte luchtkwaliteit draagt bij
aan verspreiding corona
Volgens Britse wetenschappers is er een samenhang tussen het hoge aantal coronapati√´nten in Limburg en Brabant en de
luchtverontreiniging in de regio. Een van de oorzaken van de besmettingen is volgens de onderzoekers de intensieve veehouderij.
Verontreinigende stoffen zouden het risico op infecties vergroten. Maar hoe is het dan te verklaren dat gemeente Venray, met de meeste
boerderijen van Noord-Limburg, minder coronabesmettingen telde dan Horst aan de Maas?
Volgens de onderzoekers in Birmingham is
gebleken dat verontreinigende stoffen het risico
vergroten op infecties door virussen gericht op
de luchtwegen. Een van de oorzaken is volgens
de onderzoekers de intensieve veehouderij.
Hoe slechter de luchtkwaliteit hoe groter de
kans op gezondheidsproblemen.
Toch moet er ook gekeken worden naar andere
factoren, zoals algemene gezondheid van de

inwoners en de nabijheid van de internationale
grenzen. Daarnaast is er in februari in Limburg en
Brabant carnaval gevierd, waarbij het coronavirus
makkelijk verspreid kon worden. Tevens is
gemeente Venray minder hard getroffen door het
virus dan gemeente Horst aan de Maas. En dat
terwijl Venray meer boerderijen telt.
In Nederland loopt op verzoek van het RIVM
een soortgelijk onderzoek naar de relatie

tussen luchtverontreiniging en coronasterfte.
Daarbij worden de gegevens gebruikt van
355 Nederlandse gemeenten. Er is meer onderzoek
naar individuele gevallen nodig om andere
factoren 100 procent uit te kunnen sluiten.

Slechte luchtkwaliteit draagt bij aan
verspreiding corona. Wat denkt u?

Bespreking poll week 28

Liever een zonneweide in mijn achtertuin dan een windmolen
De nieuwe naam en slogan van het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Horst aan de Maas is #WijGaanGroen. Samen naar een duurzame samenleving kan alleen in kleine stappen en daarom vraagt de gemeente haar inwoners wat voor hen het belangrijkste is. Door middel
van een online enquête vraagt de gemeente aan haar inwoners hoe zij het duurzaamheidsprogramma willen invullen. Wat bijvoorbeeld als je
zou moeten kiezen tussen een zonnepark of een windmolen in je achtertuin?
74 procent van de respondenten kiest voor
een zonneweide en 26 procent voor windmolens. José Verhagen vindt beide zaken niet de
oplossing. “Windturbines zijn lelijk in het landschap, veel te duur, en slecht voor vogels.
Zonnepanelen zou kunnen, maar je ziet overal
verschillende en dat is niet mooi. Mijn oplos-

sing is zonnedakpannen, mooi, kunnen tegen wat
schade, sparen geld uit van de normale dakpannen, en kunnen betaald worden van het geld dat nu
besteed wordt aan panelen en windturbines. Mooi
voor mens en natuur.”
Anny van Roij noemt de discussie zinloos.
“In veel gebieden in Limburg heerst vanaf

donderdag officieel ‘transportschaarste’ op het
hoogspanningsnet. Dat houdt in dat er per regio
hooguit nog plek is voor een enkele windmolen of
een zonneveld. Nieuwe groot-aanbieders komen op
een wachtlijst.”

Ingezonden brief

Rotonde Horster supermarkten ongewenst
Het is geen oplossing voor onze buurt als de superverkeersstroom over de overdrukke rotonde Herstraat, Kloosterstraat en Kerkeveld beter
wordt geregeld: het wordt dan gegarandeerd straks nog drukker in deze straten. De enorme hoeveelheid personenauto’s en vrachtwagens
overschrijdt voor de buurt nu al de grens tussen leefbaar en onleefbaar.
De redenering achter de
verkeersplannen is dat de drie
supermarkten aan het Kerkeveld
een groot koperspubliek trekken
en zo indirect klanten leveren voor
de andere winkels en horeca in
Horst-Centrum. Moet de conclusie
zijn dat de gemeente kiest voor de
middenstand? Dat de buurtbewoners
de verkeersoverlast maar hebben

te slikken? Deze simplistische
benadering is niet van deze tijd.
Met deze tunnelvisie koersen we in
rechte lijn, en met de ogen dicht,
af op een verkeersinfarct en wordt
de buurt straks met een nog groter
probleem opgezadeld. En wat een
gehannes met die vrachtwagens
zonder manoeuvreerruimte.
Die blokkades van opritten. Wordt

allemaal alleen maar erger.
Het enige echte antwoord op de
verkeersproblematiek is natuurlijk
dat doen waar veel steden en
dorpen in ons land allang voor
hebben gekozen: het autoluw
maken van hun centrum. Vestig de
supermarkten buiten het centrum,
investeer in sfeer en uiterlijk van
dat centrum, schep een plezierige

entourage voor bezoekers ten bate
van de middenstand én inwoners
en investeer in een reële toekomst.
De verkeersoverlast voor de buurt
is dan opgelost. En wat houdt een
echt verkeersvrij maken van het
cultuurplein dan nog tegen?

Jan Duijf, Kloosterstraat Horst

Ingezonden brief

Horst aan de Maas en haar bedenksel ‘Gezondste Regio’
Wat staat er dan op de agenda van de beleidsmakers bij zo’n bedenksel? Bereik je zoiets als je de traditionele geneugten een boost geeft en de
RABO onderdak geeft in het gemeentehuis? Een zwembad wilt sluiten om te gaan pronken met een groter?
De berichten in de pers waarbij de
meeting bij ‘ruimte voor ruimte’ vragen oproept en het dan niet zo is dat
de plicht gevoeld wordt openheid
van zaken te geven? Het publieke
domein anno 2020 door degenen die
van verre gekomen zijn, nog steeds
niet betreden wordt bij bijeenkom-

sten zoals ‘de Gezondste Regio’?
Er zijn vele initiatieven vanuit de
bevolking die ontegenzeglijk een
bijdrage beogen aan de gezondheid
in de regio. Vanuit het bestuur van
Horst aan de Maas hebben wind en
zon als energiebronnen de aandacht.
Kunnen de bestuurders van Horst

aan de Maas het niet begrijpen wat
deskundigen aangeven over de risico’s voor de gezondheid van burgers
vanuit de industriële wijze waarop
varkens en kippen gehouden worden
en de massaliteit aan uitwerpselen?
Of kan het ze niets schelen en is de
gezondheid van de burgers totaal

ondergeschikt aan de winsten van
enkelen? Wat bezielt ze om de geurnorm zo aan te passen dat er nog
méér en méér en méér stank komt?
Gezondste Regio is een farce.
Francine Thielen-Tonnaer
Gebr. van Doornelaan 70 Horst

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

Marieke ment...

Column

No smoking
please
Ik ben opgegroeid in een tijd
dat roken heel normaal was.
Mijn ouders rookten, net als
mijn ooms en tantes.
Verjaardagen werden steevast
gevierd in een blauwe walm en
ik heb nog een foto van mezelf
als tweejarige op schoot bij
mijn opa, in zijn mond een
dikke sigaar.
Wie wel eens programma’s uit de
jaren 80 terugziet, kan bijna niet
geloven dat er toen nog gewoon
gerookt werd op tv. In films, series
en zelfs talkshows, sigaretten
en sigaren waren overal te zien.
Rokers in het straatbeeld waren
heel normaal, net als de vele peuken op de stoep en de reclames
op bushokjes. Jongens die in de
jaren 50 en 60 opgroeiden kregen als ze de Heilige Communie
deden een sigaar cadeau. Roken
was niet zozeer stoer, maar normaal, net als een glas bier drinken of aardappelen met vlees
eten. Grappig, dat deze ooit zo
normale dingen, in de loop der
jaren steeds meer in de ban zijn
geraakt. We zijn ons meer bewust
van wat de consumptie van vlees
voor het milieu betekent, in aardappelen zitten koolhydraten en die
zijn volgens sommige voedingsdeskundigen niet goed voor ons
en alcohol laten we steeds vaker
staan. Wie nu nog op straat een
sigaret opsteekt, wordt een beetje
meewarig en misschien zelfs met
medelijden aangekeken. In mijn
omgeving ken ik een handjevol
mensen dat nog rookt. De tijd dat
verjaardagen gevuld waren met
sigarettenrook liggen gelukkig ver
achter me. De gemeente Horst
aan de Maas heeft de ambitie om
in 2025 de gemeente te zijn met
het minst aantal rokers. Ze streeft
ernaar dat over vijf jaar maximaal
10 procent van de volwassenen
rookt. Hoe ze dat wil bereiken
is nog niet helemaal duidelijk.
Een prijzenswaardig doel, over
de haalbaarheid twijfel ik alleen.
Dat roken slecht voor de gezondheid is, staat buiten kijf. Daarnaast
betaal je je er ook nog eens
‘blauw’ aan. Maar u neemt het me
hopelijk niet kwalijk dat ik bij het
ruiken van een sigaar soms een
beetje sentimenteel word en terug
moet denken aan de sigaartjes
van mijn opa.
Marieke
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De samenstelling van deze gemeentepagina is gedaan op dinsdag 14 juli.

Gemeentelijke belastingen

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

Heeft u uitstel van betaling tot en met 31 juli 2020 of betaalt u de gemeentelijke belastingen met een automatische incasso? Dan geldt deze informatie niet voor u.
Vanaf juni stuurt de gemeente weer brieven

dan voor dat u die vóór 21 juli 2020 betaalt.

waarin we u vragen de gemeentelijke belas-

Daarmee voorkomt u een dwangbevel met

tingen te betalen. De gemeente deed dit tot

(minimaal € 43,00) extra kosten.

31 mei tijdelijk niet vanwege de coronacrisis. Stapje voor stapje worden de coronare-

Heeft u zich aangemeld bij de berichten-

gels minder streng in Nederland. We pak-

box van MijnOverheid? Het dwangbevel

ken met zijn allen een aantal ‘normale’

ontvangt u niet in deze berichtenbox, maar

zaken weer op. De gemeente gaat daarom

per post.

ook de belastingen weer innen.
Meer informatie of kunt u niet betalen?
Eerder een rekening en brieven hierover

Uitgebreide informatie over de betaling van

van de gemeente gekregen? Betaal voor

de gemeentelijke belastingen vindt u op

21 juli!

www.horstaandemaas.nl.

Heeft u eerder al een rekening gekregen van

Kunt u niet betalen of wilt u persoonlijk

de gemeente, bijvoorbeeld voor de gemeen-

contact? Van maandag tot en met vrijdag

telijke belastingen? Is de datum waarvoor u

zijn we tussen 8.00 en 16.30 uur telefo-

die moest betalen voorbij? En heeft u hier-

nisch bereikbaar via het telefoonnummer

voor al eerder brieven ontvangen? Zorgt u er

(077) 477 9777.

Contact met de gemeente
Naar het gemeentehuis

en van 12.30-16.00 uur is de gemeentewerf

• Moet u iets regelen aan de balie? Maak dan

geopend.

eerst een afspraak. Dat kan via de website of
bel ons op (077) 477 9777.
• U krijgt een e-mail met belangrijke informatie
over uw afspraak. Lees de mail goed voordat

Palmen ging op bezoek met een mooi boeket bloemen en een cadeau namens de gemeente.

Telefoon
• Telefoonnummer: (077) 477 9777.
• Maandag t/m vrijdag kunt u ons bellen tussen

u komt.
• Bent u verkouden? Heeft u klachten zoals

Het echtpaar Jeurissen-Keijsers uit Horst vierde hun 60-jarig huwelijksjubileum. Burgemeester

8.00 - 17.00 uur.
• Zijn we gesloten en is het erg dringend?

hoesten, keelpijn of koorts? Annuleer dan uw

Volg de aanwijzingen op het bandje.

afspraak via de link in onze mail of bel ons.
• Voor het ophalen van uw paspoort, rijbewijs,
ID-kaart of gehandicaptenparkeerkaart heeft

Website en apps

u geen afspraak nodig.

Op onze site www.horstaandemaas.nl kunt
u veel zaken online melden, aanvragen en

Naar de gemeentewerf

regelen. Op de website staat ook informatie

Maandag tot en met vrijdag van 7.30-12.00 uur

over onze apps Afvalwijzer en MijnGemeente.

Rijbewijzen tijdelijk
langer geldig
Door de maatregelen rondom corona is het
niet altijd mogelijk om je rijbewijs op tijd
te verlengen. Daarom heeft de Europese

Bekendmakingen

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

Commissie besloten dat verlopen rijbewijzen
tijdelijk langer geldig zijn.

Broekhuizenvorst

van Douverenstraat 5A

Swolgen

Kerkstraat 24

Stationsstraat 80

Legert 29

Is je rijbewijs verlopen sinds 1 februari

verkeersovertreding of alcoholgebruik

Grubbenvorst

Witveldweg 108

Horst aan de Maas

2020? Of verloopt je rijbewijs vóór

in het verkeer.

Boomheide 6

Lottum

Vertrokken naar

• Een verlopen rijbewijs geldt niet als

Hegelsom

Horsterdijk 65

7 maanden langer geldig. De 7 maanden

identiﬁcatiemiddel, behalve voor

Kamplaan 3

gaan in vanaf de datum dat je rijbewijs

gezondheidszorg of hulp.

Horst

Melderslo

Past Tijssenstraat 34

Stuksbeemden 53

Blaktweg 16

Bernadettelaan 20

Wil je je rijbewijs toch verlengen?

Venrayseweg 143 a

Slooierweg 8a-10

31 augustus 2020? Je rijbewijs is dan

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

(correctie publicatie)

Dat kan natuurlijk. Kijk dan op

Kranestraat 49

Sevenum

Er zijn voorwaarden:

www.horstaandemaas.nl/rijbewijs.

Venrayseweg 130

Staarterstraat ong.

• De regeling geldt niet voor rijbewijzen

Hier staat wat u moet meenemen voor

die zijn ingevorderd of geschorst.

uw aanvraag. Meer informatie over de

Bijvoorbeeld na een ernstige

regeling vind je op RDW.nl.

(correctie publicatie)
Crommentuijnstraat
ong. Sectie K 312

Sectie L 2274
De Hees 32
Broek 4

onbekende bestemming:
Burg van Leentstraat 48
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Piet Selen: ‘Kronenberg verduurzamen is een expeditie naar 2030’

Goed voorbeeld doet goed volgen
Een bordje, bevestigd bij de voordeur, waar op staat dat hij deelnemer is van ‘EnergieKronenberg’. ‘Samen op weg naar energieneutraal 2030’ is het onderschrift op het bordje. En dat die reis ook echt samen ondernomen wordt, bewijst Piet Selen ter plekke, door
te wijzen naar het huis aan de overkant van de straat en naar het huis daar weer langs. Ook bij hen de energieneutrale bordjes bij de
voordeur. ‘Het is een expeditie die de Kronenbergers samen ondernemen en die al vanaf 2014 aan de gang is’, vertelt Piet. ‘Een reis,
waarop we voortdurend ontdekkingen doen en van elkaar leren hoe het nog duurzamer kan’.
den verkend. Er ontstonden verschillende werkgroepen uit de gemeenschap en

tie. Met name de werkgroep van Hans maakt

al snel werden er concrete stappen gezet op

zich daar sterk voor. Op de rol staan nog de

het gebied van verduurzaming. In de winter

duurzame huizenroute en de inzet van elek-

van 2017/2018 volgden de eerste collectieve

trische auto’s en -ﬁetsen voor de dorpsge-

inkoopacties, gericht op het verminderen

meenschap. Als corona geen roet in het eten

van het energieverbruik in het dorp. Isolatie

had gegooid was men daar al voortvarend

werd aangepakt, zonnepanelen werden

mee aan de slag gegaan. Maar zo gauw het

geplaatst en installaties werden verbeterd.

kan, wordt het weer opgepakt.

In totaal door meer dan 50 woningeigenaren. Een jaar later werd deze succesvolle

Ambitie

actie herhaald. Goed voorbeeld deed ook

De stichting heeft een stip op de horizon

toen goed volgen.

geplaatst: In 2030 is Kronenberg energieneutraal. De reis, op weg naar die stip, is behalve

Energieke stichting

leerzaam ook avontuurlijk. Ambitieuze plan-

De stichting EnergieKronenberg heeft nog

nen werden en worden er gesmeed. Samen

veel meer voorbeelden te bieden. Ze orga-

met de gemeente Horst aan de Maas is een

niseren informatieavonden of leden van de

onderzoek gestart om te bekijken welke

stichting geven zélf informatie over thema’s

energiescenario’s het meest haalbaar en

zoals verduurzaming van oudere woningen,

betaalbaar zijn voor een dorp. Al vanaf 2018

collectief verduurzamen, isolatie, warmte-

wordt Kronenberg in Horst aan de Maas als

pompen en zonneboilers, LED-verlichting

pilotkern voor de energietransitie gezien.

of zonne- en windenergie. Men organiseert

Piet: ‘Daar zijn we trots op en ook daarom

energiemarkten en verstuurt nieuwsbrie-

steken we er als stichting heel veel werk in.

ven om iedereen geïnformeerd te houden.

Maar dat doen we graag, want uiteindelijk

Daarnaast organiseren ze regelmatig

gaat het om een hoger doel, namelijk de

Burgemeester

oprichting in 2018, maar het ontstaan van de

excursies naar initiatieven in het binnen-

hele samenleving duurzamer maken en zo

Behalve Piet Selen is ook Hans Kuijpers

stichting kent al een langere voorgeschiedenis.

en buitenland om van te leren. Op gezette

het klimaat verbeteren. Als Kronenberg daar

aangeschoven om te vertellen hoe er vanuit de

Hans verteld: ‘In 2014 werkte de Dorpsraad

tijden worden er met de warmtecamera van

een voorbeeld in kan zijn, dan is dat mooi.’

Kronenbergse gemeenschap al heel vroeg animo

Kronenberg aan een update van het Dorps

Buurkracht infrarood-opnames gemaakt van

En dan blijken pretlichtjes in de ogen even-

ontstond om iets aan duurzaamheid te doen.

Omgevings Programma. In een enquête werd

huizen, ter verdere verbetering van de isola-

eens een bron van energie te kunnen zijn...

Ook bij Hans hangt een EnergieKronenberg-

toen onder andere de vraag gesteld of er onder

bordje aan de muur. ‘En weet je waar zo’n bordje

de inwoners animo was om mee te praten en

nog meer hangt?, vraagt Piet, met pretlichtjes

denken over de mogelijkheden van alternatieve

in de ogen. ‘Bij de voordeur van het huis van

energieopwekking in Kronenberg. Dat leverde

burgemeester Ryan Palmen, in Sevenum. Hij is

zoveel positieve reacties op, dat vrij snel

ambassadeur van onze stichting! Vrij snel na zijn

daarna in de Torrekoel een informatieavond is

installatie hebben we hem daarvoor gevraagd en

georganiseerd.’
Collectieve inkoop

Animo

Van het een kwam het ander. Samen met de

Behalve deelnemer is Piet ook voorzitter van

dorpsraad, de inwoners en andere partijen

de Stichting EnergieKronenberg. Sinds de

werden in het vervolgtraject de mogelijkhe-

Postbus 6005, 5960 AA Horst

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
Het adres voor:

E

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

• Onderhoud en reparaties van
alle merken personen- en lichte
bedrijfsauto’s / campers
• Accu’s en banden
• Occasions
• APK
• Airco onderhoud voor € 79,95 *
* Personen en lichte bedrijfsauto’s op basis van r134a koelmiddel

Wij hebben vakantie van 25 juli t/m 9 augustus

de toekomst van lokaal opgewekte duurzame
energie in Horst aan de Maas. Velen van u namen
de moeite de enquête in te vullen. Hartelijk dank
daarvoor. De resultaten worden binnenkort op de
gemeentepagina bekend gemaakt.

hij was meteen enthousiast.’

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Afgelopen weken werd uw mening gevraagd over

Scan de QR-code als u meer informatie wenst
over #WijGaanGroen.

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777

Tijd voor beweging, tijd voor golf, tijd voor
een sprankelend aanbod op

#kempencreëert

creatieve
ideëen

Neem deel aan de gratis “inlooplessen”

en/of
Doe mee aan “ Golfstart” van de NGF en je

krijgt 6 lessen voor € 99,- + baanpermissie
Schrijf je nu in als lid voor 2021 en
golf de rest van 2020 voor slechts € 250,Voor meer info: www.depeelsegolf.nl
of bel 077- 4678030 / 2

Tijdelijke
opslagruimte
nodig?
Spikweien 25 in
Lomm
Reserveer tijdig!
Tel. 06 11254097
info@spikweien25.nl
www.spikweien25.nl
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INFORMATIE VAN EN OVER

DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

Gemeenteraad gaat weer in
raadszaal vergaderen
De gemeenteraad gaat na het zomerreces weer in de raadszaal vergaderen.
Natuurlijk worden de nodige voorzorgsmaatregelen in verband met corona getroffen.
De eerste vergadering in de raadszaal is op dinsdag 25 augustus.
Praktische oplossing

tegenover elkaar). En publiek is weer welkom.

Als gevolg van de coronamaatregelen vergadert

Ook voor de publieke tribune wordt rekening

de gemeenteraad vanaf april digitaal. Dankzij

gehouden met een onderlinge afstand van

deze videovergaderingen kon het raadswerk

1,5 meter. Daarom is het voorlopig ook nodig

de afgelopen periode ondanks de beperkende

dat mensen die de raadsvergaderingen willen

maatregelen toch doorgaan. Geïnteresseerden

bezoeken, zich vooraf aanmelden. Verder zijn

konden de vergadering via internet volgen.

natuurlijk alle algemene voorzorgsmaatregelen

Uit de evaluatie blijkt dat digitaal vergaderen

van toepassing en wordt er een extra hygië-

vooral als een praktische oplossing gezien

neprotocol opgesteld voor de raadsvergade-

wordt. Het is een nadeel dat het debat op

ringen.

deze manier beperkt is. Daarnaast vinden de
raadsleden het belangrijk dat de vergaderingen

25 augustus eerstvolgende raadsvergadering

toegankelijk zijn voor publiek.

De eerste raadsvergadering na het zomerreces
is op dinsdag 25 augustus. Deze voorberei-

Raadslid Bart Cox stopt

Voorzorgsmaatregelen

dende raadsvergadering vindt dus weer als

Tijdens de behandeling van de kadernota op 7 juli was Bart Cox de woordvoerder

Nu de coronamaatregels versoepeld worden,

vanouds in de raadszaal plaats. Vooraf wordt de

van de SP-fractie.

kunnen de raadsvergaderingen weer in de

aankondiging voor deze vergadering gepubli-

raadszaal plaats vinden. Maar dan wel met

ceerd en hierbij melden we ook de bijzonderhe-

Zonder dat we het wisten was dit zijn laatste raadsvergadering. Op 8 juli werd bekend dat

de nodige voorzorgsmaatregelen. Er is een

den waar iedereen rekening mee moet houden

Bart stopt als raadslid. Bart Cox was sinds 2014 raadslid en bij zijn aantreden was hij met

nieuwe indeling gemaakt zodat alle raadsle-

en de manier hoe men zich aan kan melden

24 jaar het jongste raadslid. Sinds 2017 was hij voorzitter van de SP-fractie en zodoende ook

den op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen

voor de publieke tribune. Overigens wordt deze

lid van het presidium en de vertrouwenscommissie die Ryan Palmen als burgemeester van

zitten. Geen vergadercirkel meer, maar een

vergadering ook, zoals altijd al gebruikelijk was,

Horst aan de Maas voordroeg.

lagerhuis-opstelling (twee dubbele rijen tafels

live via internet uitgezonden.
Tijdens de 24 uurssessie
in 2016 had Bart niet
alleen een inhoudelijke
inbreng, maar ook
een muzikale inbreng.
Om 06.00 uur
‘s ochtends blies hij in het
gemeentehuis het reveille
om de deelnemers te
wekken.

Digitaal burgerpodium
De aangepaste vergadervorm heeft ook gevolgen voor de insprekers bij de
gemeenteraad. Tijdens de afgelopen periode werd regelmatig gebruik gemaakt
het ‘digitale’ burgerpodium. Insprekers spraken de raadsleden toe via een
videoverbinding. Een heel andere beleving, maar de inspraakmogelijkheden blijven
wel gehandhaafd, ondanks de coronamaatregelen.
dM - 2 jun.

Gemeenteraad HadM @RaadHa

Nieuw burgerraadslid

gemeenteraad toe tijdens de
Maar liefst 3 insprekers spreken de
de Verordening geurhinder en
over
ring
gade
voorbereidende videover
veehouderij.

In de raadsvergadering van 16 juni werd Tom Obers uit Broekhuizenvorst beëdigd als
nieuw burgerraadslid. Hij komt de VVD-fractie versterken en neemt de plaats in van
Eric Thissen die eerder stopte als burgerraadslid.

Onderzoek regeling Ruimte voor Ruimte
Naar aanleiding van berichten in de media vraagt de SP-fractie van de gemeenteraad om een
onderzoek naar de toepassing van de Ruimte voor Ruimte-regeling in Horst aan de Maas.
De gemeenteraad behandelt dit onderwerp tijdens de raadsvergadering van 8 september.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM
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VVD Horst aan de Maas

Effectief, daadkrachtig, efficiënt en doordacht

Het is tijd voor het zomerreces. Dat betekent tijd voor ontspanning,
bezinking en bezinning. Niet alleen voor de politiek is het zomerreces,
maar ook voor de meeste mensen daarbuiten. Vooral na een hectische
tijd als deze, is bezinning een goed moment om zo het afgelopen half
jaar te evalueren.
Wat mij opviel is dat voorbereidende
raadsvergaderingen ellelang duren.
Een vergadering die wel eens tot
na middernacht kan duren. Is dat
effectief? Nee. Daadkrachtig? Nee.
Efficiënt? Nee, totaal niet. Doordacht?
Misschien wel.

SP Horst aan de Maas

De spanningsboog van de mens kan
onmogelijk zo hoog zijn. Naarmate
een bijeenkomst langer duurt, al
helemaal een vergadering, nemen
de concentratie en het oplettend
vermogen af. Mijns inziens is dit een
serieus probleem wat na het zomer-

in Horst groter en nieuw, terwijl de
kleine kernen achter zijn gebleven in
hetgeen zij voor ogen hadden. Mede
door die keuzes heeft de gemeente
nu niet de financiële middelen om de
tegenvallers op te vangen.
Helaas bieden de voorstellen in
de kadernota, behandeld op dinsdag 7 juli ook niet de door de SP

CDA Horst aan de Maas

gewenste oplossingen. De OZB en de
lasten voor het ophalen van huisvuil
worden verhoogd. Inwoners zwaarder belasten zonder zelf kritisch in je
eigen ambities te snijden, is voor de
SP niet te verteren. Er wordt ruimte
gezocht binnen het sociaal domein.
Maar bezuinigen in de regelingen die
mensen heel hard nodig hebben, is

Luc Cuijpers

niet eerlijk en ook niet juist.
Voor de SP is het nog steeds
onduidelijk of Horst aan de Maas
wel mee wil doen aan de actieve
lobby richting het Rijk tegen het
verminderen van rijksuitkeringen.
Rijkssubsidies worden steeds
verlaagd en de gemeenten
ondergaan dit als makke lammetjes.
Het lijkt de SP zinvol om als
gemeente hier veel duidelijker
stelling in te nemen, richting de
overheid, het liefst in samenwerking

met andere gemeenten.
De pijn doorschuiven naar de
volgende coalitieperiode en
incidentele oplossingen bedenken,
zullen zeker niet helpen. De keuzes
die het college maakt zijn niet de
keuzes van de SP.

Sonja van Giersbergen

Openbare zwemvoorziening Horst verdwijnt

Dit zou zomaar een kop kunnen zijn in een krant van de toekomst, maar is nu zeker nog niet aan de orde
als het aan de CDA-fractie ligt. In tegenstelling tot een aantal andere fracties zijn we nu nog niet klaar
voor het nemen van een beslissing waar en of we een zwembad houden in de gemeente.
Daarvoor wordt er gewerkt aan
een raadsvoorstel met een aantal
opties, we hebben dan duidelijk
in beeld wat ons huidige bad kost,
wat het kost om het langere tijd
open te houden en wat een nieuw
zwembad gaat kosten aan jaarlijkse
kosten. Op basis van die informatie
is het vervolgens mogelijk om een

te wonen en de controlerende functie
die de gemeenteraad heeft wordt zo
op de proef gesteld.
Het kan en moet beter. Haal doordacht weg uit de titel en we hebben
een uitstekende formule om de vergaderingen nieuw leven in te blazen.
Effectief vergaderen, binnen een kortere tijd zorgt voor een daadkrachtiger en efficiënter geluid in de raad.
Gewoon. Doen.

Andere keuzes maken in financieel beleid

Onze gemeente verkeert financieel in zwaar weer. Het College van B&W zegt dat dit komt door minder
bijdrage vanuit het Rijk, de coronacrisis en de stikstofmaatregelen. Natuurlijk hebben deze zaken een
grote impact op onze gemeente en de financiële situatie. Zij vormen echter niet de hoofdoorzaak.
De afgelopen jaren zijn tekorten in
de begroting structureel gedekt uit
de algemene reserves. Hierdoor is de
reserve nu gevaarlijk klein geworden.
De SP heeft hier vaker voor gewaarschuwd. Dit college heeft de afgelopen jaren slecht financieel beleid
gevoerd, met name door de keuze
voor prestigeprojecten. Alles moet

reces écht beter moet. Het afzwakkende concentratievermogen komt
de besluitvorming niet ten goede.
Zoals ik eerder al vroeg, is het doordacht? Misschien is het inderdaad wel
een tactische manoeuvre vanuit de
coalitie. Want een ingeslapen raad
is mak. Tactiek of niet, partijkleur of
niet, deze langdurige vergaderingen
komen niet ten goede van de burgers
in de gemeente Horst aan de Maas.
Dit schrikt mensen af om überhaupt
de raadsvergadering publiekelijk bij

goede afweging te maken, wat ik
nu wel zeker weet is dat sluiten
van het zwembad het meeste geld
bespaard.
Zo zijn er nog een aantal dossiers
waar de beeldvorming door
sommigen verkeerd geschetst
wordt. Neem bijvoorbeeld de
geurverordening die onlangs is

vastgesteld. Hierbij werd door
mensen beweerd dat de norm
verhoogd is, dit is echter niet
het geval. De geurnorm is nu
vastgezet op dezelfde hoogte als
voorheen in beleid vast lag. Als de
geurnorm wel verlaagd was, had dit
overigens ook geen invloed gehad
op de bestaande situaties, deze

blijven de vergunde norm houden.
Wat ons betreft gaan we eerst de
visie veehouderij vaststellen na
een goede dialoog om vervolgens
aan de hand hiervan een nieuwe
geurverordening met mogelijke
aangepaste normen vast te stellen.
Ik hoop dat er bij het vaststellen
van de visie veehouderij voldoende
duidelijk is hoe de veehouderij
zich gaat ontwikkelen na alle
saneringsrondes. Dit zijn één van
de vele onderwerpen die na de

vakantie worden opgepakt, hebt u
vragen of opmerkingen, meld ze bij
ons.
Wij wensen iedereen een fijne veilige vakantie toe, dat iedereen weer
bijgetankt aan het tweede halfjaar
kan beginnen.

Sjaak Jenniskens

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

vormgever
Wij zoeken een flexibele multimedia

kempencreeert.nl/vacature

#kempencreëert
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Geplukt

Wieteke Aarts Horst
Deze ondernemende Horsterse werd geboren in Meerlo. De afgelopen jaren waren niet makkelijk, maar ondanks dat ging ze niet bij de pakken
neerzitten. Ze vindt het dan ook belangrijk om zich te blijven ontwikkelen. Zo droomt ze ervan om ooit nog haar motorrijbewijs te halen. Deze
week wordt Wieteke Aarts (43) uit Horst geplukt.

houden. Maar ik probeer altijd positief te denken en daardoor vond ik de
kracht om door te blijven gaan. Ik had
ook geen keuze. Het moest ook voor
onze zoon Sven en dochter Evi. Ik ben
er ook ontzettend trots op hoe zij hiermee om wisten te gaan.”

Verbinden door delen
Met Peter gaat het inmiddels weer
een stuk beter. “Hij woont sinds een
paar maanden weer thuis, na een revalidatieperiode van 1,5 jaar, en kan
alweer enkele stappen lopen”, zegt ze
niet zonder trots. Ze heeft een intensieve periode achter de rug, waarbij ze
zich soms geen raad wist met haar eigen gevoelens. “Het zorgen voor mijn
partner vond ik heel dankbaar om te
doen. Tegelijkertijd voelde ik me soms
ook eenzaam en onzeker. Het werd
me allemaal wel eens te veel. Alle
aandacht ging uit naar Peter, en dat is
logisch, maar ik dacht soms: ik ben er
ook nog. Ik vond het moeilijk om aan
alle verwachtingen te voldoen.” Dat
ze niet de enige is die met deze gevoelens rondloopt, bleek toen ze een
telefoontje kreeg van haar yogadocent
Wendel. “Ze vroeg me hoe het ging en
we raakten aan de praat hoe het is als
partner van iemand met een ziekte.
Wat doet dat met je? Zo kwamen we
op het idee van een gespreksavond
met als thema ‘verbinden door delen’.
We hebben onlangs de eerste avond
gehouden en die is erg fijn verlopen.
We hebben naar elkaar geluisterd,
zonder te oordelen. We hopen daar
eind dit jaar een vervolg op te geven.”

Blijven ontwikkelen
“Ik kom uit een heel warm nest”,
vertelt Wieteke, “met veel gezelligheid. Mijn vader is heel handig,
hij heeft echt gouden handjes, hij
kan alles repareren. Mijn moeder
is heel creatief. Met kinderfeestjes
vroeger wist ze altijd de leukste
spellen te verzinnen. We hadden niet veel nodig om het gezellig te hebben.” Ze groeide op aan
de Bernhardstraat waar ze vaak
met buurtkinderen buiten speelde. “Ik heb één zus die vier jaar

ouder is en op mijn 10e kreeg ik nog
een broertje. Geweldig vond ik dat.
We hadden en hebben nog steeds
een hele goede band. Mijn broer had
vroeger eigenlijk drie moeders”, lacht
ze. Na de mavo volgde ze de opleiding SPW (Sociaal Pedagogisch Werk).
“Ik wist na de middelbare school in
eerste instantie niet wat ik wilde gaan
doen. Mijn moeder was bezoekvrijwilliger van een man met een verstandelijke beperking, die vaker bij ons thuis
kwam. Zo ben ik met deze doelgroep

in aanraking gekomen. Ik heb daarna
nog een opleiding tot verpleegkundige
gevolgd, specifiek gericht op de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking.”

Het zorgen voor mijn
partner vond ik heel
dank baar om te doen

Zware periode

Puzzel

Ze werkte 23 jaar als verpleegkundige
bij Dichterbij in verschillende functies,
als laatste als Dienstverleningscoördinator. “Ik vond het heel leuk werk,

Sudoku

omgaan met deze mensen is echt mijn
passie.” Noodgedwongen moest ze
echter een stapje terugzetten. “Een
jaar of vier geleden kreeg ik lichamelijke klachten, waardoor ik het werk
niet meer kon doen. Ook het geven
van sportlessen, dit deed ik bij Froxx,
kon niet meer.” Werken en sporten
kwam helemaal op een laag pitje te
staan toen haar man Peter eind 2018
ziek werd. Ook was vlak daarvoor een
goede vriendin van Wieteke plotseling
overleden. Peter bleek acute leukemie
te hebben en kreeg als gevolg daarvan een hoge dwarslaesie. Met haar
gezin belandde ze in een emotionele
achtbaan. “Het was een hele zware
periode”, blikt ze terug, “waarbij ik
alle ballen in de lucht moest zien te

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Nu haar leven weer in een wat rustiger vaarwater is gekomen, heeft
Wieteke weer tijd om haar hobby’s op
te pakken. Zo wandelt en fotografeert
ze graag en doet ze naast yoga aan
zumba. Ook is ze volop aan het solliciteren. “Ik wil ook graag iets met mijn
ervaringen van de afgelopen jaren
doen. Ik weet nog niet in welke vorm,
misschien door het starten van een eigen praktijk waarmee ik mensen kan
ondersteunen. Sowieso vind ik het belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen en open te staan voor nieuwe
dingen. Het wordt misschien niet van
mij verwacht, maar wat ik nog altijd
graag zou willen is mijn motorrijbewijs
halen.”
Tekst: Marieke Vullings

1607 \ verenigingen

Rob Kruytzer

Nieuwe voorzitter voor Rotary
Club Horst aan de Maas
Ron Kruytzer is maandag 6 juli geïnstalleerd als voorzitter van
Rotary Club Horst aan de Maas. Kruytzer komt onder meer op
voor uitbreiding van fondsvorming door de club.
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A-cappella groep Quintella wordt
SignaTune
A-cappella groep Quintella gaat vanaf nu verder als SignaTune. Dit omdat de groep een nieuwe samenstelling
heeft gekregen.
Na het vertrek van zangeres Marjolein
Cuijpers-Kuenen uit Broekhuizen werden zowel zanger Stefan Vermunt uit
Venlo als zangeres Sanne van den
Brandt uit Melderslo aan de groep
toegevoegd. Verder bestaat de zangformatie uit Jeroen Verberkt uit
Hegelsom, Nike Derks uit Rosmalen,
Maaike Kamps uit Broekhuizenvorst
en Karin Jenneskens uit Wanssum.
“Quintella is afgeleid van het Latijnse
‘quint’, wat vijf betekent. Aangezien
de groep nu niet meer uit vijf, maar uit
zes leden bestaat, werd het tijd voor
een nieuwe naam”, legt de groep uit.
SignaTune komt van het Engelse ‘signature’ wat niet alleen ‘handtekening’
betekent, maar ook ‘eigen’ of ‘karakteristiek’. “In combinatie met ‘tune’,
wat staat voor de muziek, vonden we
dat een sterke naam, die goed bij ons
past”.

Optredens
Door de huidige situatie rondom
COVID-19 treedt SignaTune voorlopig nog niet op. “Ons eerste optreden in de nieuwe samenstelling zou
op het BALK Festival in Zevenbergen
zijn, maar dat is helaas afgelast”.

Ook zet de nieuwe voorzitter in op
ondersteuning van meer charitatieve doelen in de gemeenschap
of in het buitenland. Kruytzer wil
tevens extra aandacht besteden
aan kunst en cultuur. In een Rotary

Club treffen mensen met verschillende achtergronden en beroepen
elkaar om ervaringen en ideeën uit
te wisselen en waardevolle contacten en vriendschappen op te
bouwen.

Ondertussen heeft de groep niet stil
gezeten. “We zijn bezig geweest met
een nieuw logo, hebben een fotoshoot
gedaan en zijn sinds kort weer begon-

nen met repeteren, uiteraard met
afstand.”
Beeld: Stef en Nelly Dekker

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

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

Terugkeer naar Swolgen

Sem Custers verlaat
profvoetbalwereld
Swolgenaar Sem Custers stopt als profvoetballer. De 20-jarige
keeper laat het profvoetbal achter zich en keert terug bij zijn
lokale club Sporting ST.
Het profvoetballeven is niet meer
te combineren met zijn plannen
voor de toekomst. Hij wil namelijk weer gaan studeren. Custers
had eerder al gesprekken met de
voetbalclubs SV Venray, EVV Echt en
RKsv Wittenhorst. Nu kiest hij toch

voor zijn ‘eigen’ club in Swolgen.
De keeper speelde de afgelopen
jaren wedstrijden in de jeugdteams
voor NAC Breda en VVV-Venlo.
Ook keepte hij twee interlands voor
Oranje Onder 16.

Vrijwilliger gehuldigd bij
Rode Kruis Horst aan de Maas
Ricardo Verbeek werd onlangs in het zonnetje gezet omdat hij al
tien jaar vrijwilliger is voor het Rode Kruis, afdeling Horst aan de
Maas. Tijdens de seizoenafsluiting werd hij gehuldigd.
Verbeek zet zich in voor zowel binnen de locatie Horst aan de Maas als
bij andere locaties van het district
Noord- en Midden-Limburg. Ook
draagt hij zijn steentje bij aan een

aantal landelijke evenementen zoals
de 4Daagse. Rode Kruis Horst aan
de Maas kwam sinds een lange tijd
weer bij elkaar voor een gezamenlijke avond op gepaste afstand.

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

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

Wij zijn in de bouw vak geopend
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15-vragen aan

Alyssa Roeven Tienray
en zichzelf kan zijn, maar nog wel
anderen om zich heen heeft. Zo kan
ik doen en laten wat ik wil en ben ik
volledig vrij, wat ik er prettig vind.
Maar dan zijn er wel nog andere
paarden om mij heen en dat vind ik
erg gezellig en zo voel ik mij minder
snel alleen.

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Hallo K3 vind ik stiekem nog wel erg
leuk. Soms zet ik het programma aan
en dan kan ik ook goed blijven kijken
en heel de serie in één keer afkijken.

Welke emoticon gebruik je het
meest?
Het rode hartje en de ‘standaard’
lach smiley, dus die gele met een
lachend gezicht waar de tranen uit
de ogen komen van het lachen.

Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst ontmoeten?
Als iemand die zichzelf kan zijn en
een harde werker is, maar soms ook
een beetje gek kan doen.

Dag of nacht?
Nacht, ik hou ervan om sterren te kijken en heb een beetje liefde gecreëerd voor lampjes. En die zie je dan
beter in het donker, dus de nacht.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Alyssa Roeven
14 jaar
Tienray
Citaverde College

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Ik zou echt goed willen zijn in dansen of acteren. Ik vind het prachtig om naar te kijken, maar ook om
zelf te acteren. Het begon in groep
8 toen ik de hoofdrol onverwacht
kreeg en dacht dat ik het niet kon,
maar nu zou ik het nog zo over willen doen. Ik vond het fantastisch.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Met Milly Bobby Brown. Zij is echt
m’n grote voorbeeld. Eerst was dat
Cameron Boyz, maar hij is helaas
vorig jaar overleden. Milly speelt in
m’n lievelingsserie Stranger Things.

Welk fictief figuur doet jou denken aan jezelf?
Tiana van Prinses en de kikker,
omdat ze altijd achter haar dromen
aan ging en ze uit liet komen wat er
ook op haar weg kwam.

Ben je bijgelovig?
Ja, ik heb twee bijgeloven. Ik geloof
dat als je een droom hebt en je er
hard voor werkt dat je droom ook uit
kan komen. En ik geloof in dromenvangers. Altijd als ik er een mee heb,
voel ik me op m’n gemak en het helpt
me ook sneller in slaap te vallen.

Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Ik heb heel vaak nachtmerries en
dat vind ik altijd heel eng. Omdat ik
bang ben dat die nachtmerries gaan
uitkomen, gelukkig is dat nog nooit
gebeurd. En ik ben bang voor poppen. Ik moest de kast opruimen en

ik pakte een tas op en draaide hem
om, om te kijken wat erin zat. In één
keer zie ik een pop. Ik heb de zak
laten vallen en ben de hele dag niet
meer in mijn kamer geweest.

Wat ligt er onder jouw bed?
Ik heb een hoogslaper, dus mijn
bureau en kledingkast staan er
sowieso onder. Ook liggen er nog
heel veel andere soort spullen nog
onder mijn bed.

Festival of discotheek?
Allebei, ik hou van feestjes en dan
vooral met vrienden en vriendinnen.
We hadden dit jaar ook al plannen
maar dat kon niet doorgaan door
corona.

Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Een 9 voor een strip over de BLM
voor TTC (handvaardigheid).

Optimist, pessimist of realist?

Introvert of extravert?

Eigenlijk een pessimist. Ik zie altijd
beren op de weg en vervolgens is
er niks aan de hand en gaat alles
gewoon goed. En dat is toch wel een
kenmerk van een pessimist. Daarom
ben ik er ook wel een.

Extravert. Ik zou niet makkelijk in
mijn eentje kunnen leven, daar word
ik namelijk gewoon heel verdrietig
en eenzaam van.

Als je een dier was, wat zou je
dan zijn?
Een wild paard die overal heen kan

Diploma-uitreiking Vorster Hand Sevenum
De studenten van Vorster Hand Sevenum
mochten woensdag 8 juli hun diploma in
ontvangst nemen. Leervoorziening Vorster
Hand is een initiatief en samenwerking
tussen Boerderij Vorster Hand, Citaverde
College en de gemeenten Horst aan de Maas,
Venray, Venlo en Peel en Maas. Zij biedt
onderwijs aan jongeren die zonder onderwijs
thuis zitten of dreigen uit te vallen.
Tijdens de diploma-uitreiking kregen de studenten
de kans hun mening te geven over hun ervaringen bij Vorster Hand. Gouverneur Theo Bovens, en
de wethouders Thijs Kuijpers (Horst aan de Maas)
en Anne Thielen (Venray) waren hier ook bij
aanwezig. Zij werden getrakteerd op een lunch
samen met de leerlingen.

Tekst: Jélena Bours

Hoi

Column

Gewoontedier
Het is erg moeilijk om grote
hervormingen door te voeren.
Zij het een nieuwe wet of een
grote verandering in je leven en
gewoonten, mensen houden
niet van verandering. Mensen
blijven bij wat ze kennen. Wat
de boer niet kent, dat vreet hij
niet. Sommigen willen zelfs
koste wat kost verandering
tegengaan. En dat terwijl het
leven zoveel beter kan worden
met een klein beetje verandering.
‘If it ain’t broke, don’t fix it’, is een
mooie Engelse uitdrukking. Vaak is
deze uitdrukking goed toe te passen. Als iets werkt, waarom zou je
het dan veranderen? Er zit echter
ook een keerzijde aan deze spreuk.
Dat iets functioneert, betekent niet
dat het echt goed werkt. Meestal
is er ruimte voor verbetering, misschien erg veel ruimte.
Helaas komen deze verbeteringen
maar langzaam. Het is moeilijk om
een grote beslissing te maken en
de knoop door te hakken. Ik heb
hier zelf ook altijd moeite mee.
Keuzes met de grootste impact zijn
het lastigst. Ik vind het lastig om
te kiezen wat je later wil gaan studeren of om te beginnen met een
nieuwe bijbaan. Er heerst altijd een
kleine angst die me bij het oude
vertrouwde wil houden.
Het is al lastig om jezelf te overtuigen van iets nieuws, laat staan
anderen. Het is daarom ook niet
verwonderlijk dat maatschappelijke verandering zo langzaam gaat.
Krijg het maar eens voor elkaar om
een hele groep mensen het eens
te laten worden over een nieuwe
regel. Mensen houden zo graag
vast aan wat ze gewend zijn zonder het nieuwe überhaupt te overwegen.
Het jammere vind ik dat veel mensen niet doorhebben dat ze iets
missen of beter verdienen. Ze blijven leven in de dagelijkse sleur
omdat dat ‘gewoon’ is of omdat
dat zo hoort. Dit terwijl er allerlei
nieuwe kansen voorbijkomen als je
je ze maar durft te omarmen.
Nu wil ik je niet inpraten dat verandering altijd het juiste is. Je
moet niet gaan veranderen om het
veranderen. Veel dingen gaan en
werken goed. Die kun je het best
met rust laten, maar het kan geen
kwaad als de boer eens iets meer
eet dan wat hij kent.

Teun
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Religie

Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

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

Orgelconcert 16.00

(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

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

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

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

kerkdienst
kerkdienst

ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via 077 477 97 77
horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst

Mondzorg Westsingel
Westsingel 102, 5961 DD Horst
077 777 70 55

Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

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

De Kinderkleedjesmarkt werd op zondag 12 juli gehouden in de verschillende straten van Horst. Tientallen
huishoudens stalden hun spullen uit om zoveel mogelijk te verkopen. De Kinderkleedjesmarkt was drukbezocht.
Het initiatief komt van Melanie Peeters-van Gemert en Ingrid van Rens-Raassens. Het traditionele
Kinderkleedjesmarkt kon voorheen niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. / Beeld: Sten Jetten

Gemeente Horst aan de Maas

20 t/m 23 juli
10.00
14.30

Toch nog Kinderkleedjesmarkt

Gebiedsteams

17 t/m 19 juli

Tienray
zaterdag
woensdag

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

Apotheek
10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag
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Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Voor ons laboratorium in Grubbenvorst zijn wij op zoek naar een Kwaliteitsmedewerker
Laboratorium. Enige ervaring in een laboratorium is een pre, maar zeker geen must.

Kwaliteitsmedewerker Laboratorium (m/v)
10 uur per week (verdeeld over 2 uur per werkdag)

De werkzaamheden
Als Kwaliteitsmedewerker Laboratorium voer je visuele en eenvoudige chemische en fysische controles
uit. De data van deze controles worden verwerkt in het registratieprogramma en de daarvoor bestemde
databases. Daarnaast verzorg je mede het onderhoud van het laboratorium en de beschikbare meeten hulpmiddelen en zorg je ervoor dat de bewaarmonsters correct worden opgeslagen en beheerd.
Uitvoering van de werkzaamheden gebeurt volgens geldende werkinstructies in het kwaliteitshandboek
en/of conform de instructie van het Hoofd Laboratorium.
Wij zoeken iemand die
• minimaal 10 uur per week beschikbaar is;
• nauwkeurig, planmatig en gestructureerd werkt;
• zelfstandig is en verantwoordelijkheid neemt;
• stressbestendig is;
• resultaat- en oplossingsgericht denkt;

De kwaliteit van de
grondstoffen wordt door de
hele keten in eigen én externe
laboratoria gecontroleerd.

Wat bieden wij
Een afwisselende en uitdagende functie met een salaris en arbeidsvoorwaarden die passen bij de
functie. Daarbij een informele bedrijfscultuur met gemotiveerde collega’s in een professionele
organisatie waar innovatie, klantgerichtheid en collegialiteit centraal staan.
Werken bij
Van der Knaap Groep is een familiebedrijf met productielocaties over de hele wereld. Samen met onze
klanten ontwikkelen we duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor beworteling en groei.
Sollicitaties
Herken jij je in bovenstaand profiel? Stuur dan jouw CV en een korte motivatie naar: Nicole Koreman
via hr@vanderknaap.info. Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Peter Quik via
p.quik@vanderknaap.info.
Op deze vacature en op ons selectietraject is ons privacy statement van toepassing.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld.
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NO FROST

NO FROST

GRATIS
BEZORGD!

185
CM

60 CM

232 L

KOELEN

118L

VRIEZEN

GRATIS
BEZORGD!

161
CM

60 CM

150,-

140,-

200 L

inruil
korting

inruil
korting

VRIEZEN

599,-

449,Koel-vriescombinatie RB33N300NWW/EF

• All Around Cooling • Easy Slide Shelf • Easy Big Door Bin • Full Open Box

689,-

479,*

*Na €70,- cashback,
geldig t/m 30-08-2020

Vrieskast GS29NEW3V
• BigBox voor grote diepvrieswaren • Optisch en akoestisch alarmsysteem

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

