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‘t LaefHoês vraagt
steun dorp
Stichting ’t LaefHoês in America kampt met een jaarlijks structureel tekort van enkele duizenden euro’s. Omdat de verwachting is dat dit tekort gaat oplopen, onder andere doordat
twee huurders de huur hebben opgezegd, is de stichting een actie gestart. De teller staat inmiddels op 3.600 euro. Lees verder op pagina 02

Geen lening maar subsidie voor bieb
BiblioNu krijgt 60.000 euro subsidie van gemeente Horst aan de Maas. Het College van B&W stelde eerder
voor om de bijdrage in tweeën te splitsen: 30.000 euro subsidie en 30.000 euro lening. Hier ging de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van dinsdag 2 juni niet mee akkoord. Een voorstel van CDA, PvdA,
D66+GroenLinks en Essentie om de 60.000 euro in zijn geheel als subsidie te verlenen, werd uiteindelijk
aangenomen.
Het bedrag van 60.000 euro is
bedoeld voor de transitie van het
bibliotheekwerk. Eerder deed het
college het voorstel om dit deels als
lening te verstrekken, met daarbij
de kanttekening dat als BiblioNu zou
voldoen aan de voorwaarden om
voordelen te halen uit de samenwerking met verschillende partijen
in ’t Gasthoês, deze werd omgezet
in een subsidie. In een brief aan het
college uitte directeur-bestuurder

Fons Steggink al zijn ongenoegen
over dit voorstel. Volgens hem is het
nu nog niet in te schatten waar die
samenwerkingsvoordelen uit kunnen bestaan. Hij wil dan ook niet het
risico lopen dat BiblioNu de lening
niet kan terugbetalen.

Verhuiskosten
Tijdens de raadsvergadering bleek
dat ook de politieke partijen niets in
het voorstel zagen. Er werden dan

ook twee amendementen ingediend.
Een door de coalitiepartijen en één
door VVD en SP. Peter Elbers (VVD)
vond het geen fair collegevoorstel.
“Het behalen van het synergievoordeel ligt niet alleen in de macht
van de bibliotheek”, merkte hij op.
Volgens Annemie Craenmehr (CDA)
was het collegevoorstel geen voorbeeld van vakmanschap naar meesterschap en ook Maarten Voesten
(D66+GroenLinks) gaf aan niet

enthousiast te zijn over de financiële
constructie. Daarnaast had de raad
ook vragen over de verhuiskosten
van de bibliotheek naar ’t Gasthoês.
VVD en SP wilden dat die kosten,
geschat op 10.000 euro, ook door
de gemeente gefinancierd zouden
worden. Bart Cox (SP): “We hebben het namelijk over een gedwongen verhuizing.” Volgens wethouder
Han Geurts is in een eerder stadium
afgesproken dat elke gebruiker van
’t Gasthoês zelf zorg draagt voor de
verhuizing.
Uiteindelijk werd het college opgedragen op papier te zetten wat de
transitiekosten precies inhouden en
daarnaast met een voorstel te komen

om de verhuizing naar ’t Gasthoes te
realiseren en te financieren.
Directeur-bestuurder Fons Steggink is
blij met de uitkomst. “Ik ben blij dat
ook de raad heeft ingezien dat het
eerste voorstel erg mager was en dat
zij zien wat de bibliotheek kan betekenen. We hadden in eerste instantie
meer gevraagd, maar zijn blij dat we
dit nu in elk geval hebben. Dit komt
de snelheid van het proces ten
goede. De eerste stap is gezet en ik
hoop dat we nu structureel stappen
kunnen zetten.”

Tekst: Marieke Vullings

02

nieuws \ 0406

Vervolg voorpagina

‘t LaefHoês vraagt steun dorp
Zorgcentrum ’t LaefHoês werd in 2017
geopend. Initiatiefnemer was de inmiddels gepensioneerde huisarts Jan van
Dongen. De eerste plannen dateerden
al van 2010. Zijn idee was om, met het
oog op zijn pensionering, een gezondheidscentrum op te richten voor het
dorp waar zorgprofessionals in samenwerken. Tegelijkertijd moest het ook
een ontmoetingsplek worden voor de
inwoners. In 2016 werd gestart met de
bouw, in maart 2017 vond de officiële
opening plaats. “Het eerste jaar hebben
we verlies gedraaid”, zegt voorzitter
Ben van Essen desgevraagd. “En ook

2018 en 2019 hebben we met verlies
afgesloten. Het tekort bedraagt jaarlijks ongeveer 7.000 euro. Daarnaast is
er ook geen budget voor groot onderhoud. Twee kleinere huurders hebben
onlangs aangegeven dat ze per februari
volgend jaar de huur willen opzeggen.
Het tekort zal daardoor verder oplopen. Ook hebben we door de coronacrisis te maken met huurachterstanden.
Die moeten we zien te overbruggen.
Reden voor ons er werk van te maken
dat de begroting op orde komt.”
Volgens Van Essen is 80 procent
van de ruimtes verhuurd aan

voornamelijk zorgprofessionals, zoals
de huisartsenpraktijk, logopedie
en fysiotherapie. “We hebben ook
enkele gemeenschappelijke ruimtes,
zoals de woonkamer. Deze brengen
echter geen huur op. We moeten
dus op zoek naar nieuwe huurders.
Ook gaan we kijken op welke posten
we nog kunnen bezuinigen, zoals
de energiekosten. We doen al veel
werk met vrijwilligers, maar voor
sommige klussen moet je professionals
inschakelen.” De dorpsondersteuner
wordt vergoed door de gemeente.
De stichting krijgt verder geen

subsidie. “Al helpt de gemeente ons
nu wel bij het overbruggen van de
huurachterstanden.” Van Essen denkt
ongeveer drie jaar nodig te hebben
om het huishoudboekje weer op
orde te krijgen. Naast het doorvoeren
van bezuinigingen, doet de stichting
ook een beroep op de inwoners van
het dorp. “’t LaefHoês wordt enorm
gedragen door de mensen. En het is
ook best bijzonder dat er in dorp nog
zulke voorzieningen zijn. Maar dat
vraagt ook iets. We hebben vorige
week huis aan huis een brief verspreid
en de mensen gevraagd een bijdrage

te doen.” Volgens Van Essen zijn er
al veel reacties binnengekomen op
de actie. Zo overhandigden zaterdag
30 mei enkele kinderen een enveloppe
aan het bestuur. De teller staat
inmiddels op 3.600 euro. Mensen
kunnen eenmalig doneren of aangeven
meerdere jaren een bijdrage te geven
“We vinden dat we zelfstandig moeten
kunnen draaien, we hebben nu alleen
wat lucht nodig om de zaken op orde
te stellen.”
Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Hay Mulders

Dendron geeft advies

Ouders beslissen of kind overgaat
Het Dendron College in Horst laat ouders op basis van advies zelf beslissen of hun kind dit jaar al dan niet
overgaat. Hun keuze is daarin bindend. Dat heeft de school ouders woensdag 27 mei in een brief laten weten.
“Normaal gesproken zouden we aan
het eind van het schooljaar rapportvergaderingen houden om de
overgangen van de leerlingen te
bespreken”, meldt de school in de
brief. “Omdat we in de derde periode
een andere vorm van onderwijs hebben moeten aanbieden zal de procedure betreffende de overgang anders
gaan verlopen dan andere jaren.”
Vicky Thijssen, teamleider havo 3-4-5
licht toe: “Alle collega’s houden onze
leerlingen gedurende het jaar goed in

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.

de gaten. We zien ze dagelijks aan het
werk op school. We voeren op gezette
tijden gesprekken met leerlingen en
met ouders. Dat deden we altijd al en
ook nu tijdens deze bijzondere tijden
doen we dat. Natuurlijk willen we
niet dat eventuele consequenties van
het online werken van de afgelopen
maanden voor rekening van de leerlin-

Al vaker schreef ik op deze plaats over de belastingheffing over vermogen (box 3). Sinds de invoering van het forfaitaire rendement is de
rente op spaarrekening zodanig gedaald dat dit forfaitaire rendement voor de gemiddelde spaarder niet meer haalbaar is.
het zonder veel risico’s gemiddeld
te behalen rendement lager is dan
1,2%. Deze 1,2% is de resultante
van het forfaitaire rendement van
4% en het belastingtarief van 30%.
De belasting is meer dan 100%
en daarmee is sprake van een “te
zware last” als bedoeld in het EVRM.

Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

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

Ouders mogen het advies van
de school naast zich neerleggen.
“Omdat we geen normaal schooljaar
hebben, gaan we ook niet uit van

De zware last van de belastingheffing
over vermogen

hallohorstaandemaas.nl

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Normaal

onze normale regels voor de overgang. Dat zou niet passen. We geven
een goed doordacht advies voor het
vervolg van de route die elke leerling op onze school gaat volgen.
Uiteraard hopen we dat leerlingen en
ouders ons gedegen advies opvolgen. In deze bijzondere tijden mogen
ouders en leerlingen dit advies naast
zich neerleggen en een andere beslissing maken voor het vervolg van de
schoolcarrière.”

Oh, zit dat zo!

Oplage 19.400 exemplaren

Bezoek- en correspondentieadres

gen komen. Als een leerling altijd goed
heeft gewerkt, toen we nog op school
konden werken en tijdens het online
werken van de afgelopen maanden,
dan vinden we dat leerlingen door
moeten kunnen stromen. Toch zal
dat niet voor elke leerling een passende stap zijn in de schoolcarrière.”
Volgens Thijssen is dit voor leerlingen

en ouders in principe geen verrassing.
Gesprekken daarover zijn in de meeste
gevallen al gevoerd. “Elke leerling verdient het om zijn schoolloopbaan te
vervolgen op een manier die het beste
bij de leerling past.”

De Hoge Raad heeft in 2019
uitgemaakt dat de box 3
belastingheffing voor de jaren
2013 tot 2016 in strijd was met het
Europese Verdrag voor de Rechten
van de Mens (EVRM), voor zover

Naar goed gebruik heeft Den Haag
een commissie ingesteld.
Deze kwam begin maart met haar
advies. De commissie concludeert
dat de Nederlandse overheid de
uitspraak van de Hoge Raad moet
uitvoeren en er tevens voor moet
zorgen dat iets dergelijks in de
toekomst niet meer kan voorkomen.
De commissie adviseert de reparatie
te beperken tot belastingplichtigen
die bezwaar hebben gemaakt

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

Industriestraat 15 Horst

tegen hun belastingaanslagen
over de jaren 2013 tot 2016.
Belastingplichtigen die uitsluitend
spaarrekeningen als vermogen
hebben zouden “automatisch”
moeten worden gecompenseerd.
Beleggers zouden zelf nog
moeten aannemelijk maken dat
hun rendement lager is dan 1,2%
en niet het gevolg van risicovol
beleggen. Het is slechts een advies
en de overheid hoeft dit natuurlijk
niet over te nemen. Er wordt
tevens verder geprocedeerd bij het
Europese Hof voor de Rechten van
de Mens.
Of er voor de jaren ná 2016 nog
steeds sprake is van een te zware
last is niet duidelijk. Het percentage
forfaitair rendement is omlaag
gegaan en de Hoge Raad heeft

zich daar nog niet over uitgelaten.
Er wordt wel al over geprocedeerd.
Wil je meeliften op een eventueel
gunstige uitspraak van de Hoge
Raad dan is het verstandig bezwaar
te maken tegen de aanslag. Dat
is althans volgens de commissie
noodzakelijk.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

De winkel van De Vrienden
van Hof te Berkel gaat weer open
op dinsdag 9 juni van 13.00 tot 16.00 uur.
Verder zijn de openingstijden zoals gebruikelijk.
We vertrouwen op uw begrip omdat we nu
minder klanten binnen kunnen laten.
Voorlopig worden er geen spullen opgehaald!
Venrayseweg 38a, 5961 AG Horst • www.vriendenvanhofteberkel.nl
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Wereld Eetstoornisdag

‘Op een positieve manier aandacht voor deze ziekte’
Voor de vijfde keer werd op dinsdag 2 juni internationaal stilgestaan bij Wereld Eetstoornisdag. In Nederland
werd voor de tweede keer aandacht besteed aan deze dag voor mensen met een eetstoornis en hun naasten.
Projectleider was Mariska Poels uit Meerlo.

Mariska (tweede van links) met de commissie van vorig jaar

Mariska Poels is zelf moeder van
een dochter met een eetstoornis.
Zo’n diagnose treft niet alleen het
kind, zegt ze, maar ook het gezin en
alles er omheen. “Onze dochter was
14 jaar toen bij haar een eetstoornis werd geconstateerd. Er volgde
toen een lange periode waarin we op
zoek waren naar informatie en hulp.
Daarnaast merkten we dat mensen
niet zo goed wisten hoe ze ermee om
moeten gaan. Ze weten niet wat het
inhoudt en wat voor impact het op jou
heeft. Een eetstoornis is een psychische ziekte en mensen kunnen een
beetje huiverig zijn om daarover te

praten. Maar ik heb gemerkt dat ook
degene die het zelf treft het liever
binnenshuis houden. Er rust nog een
taboe op.” Ze geeft aan dat zij juist
altijd open is geweest over haar dochters ziekte, om het zo ook makkelijker
te maken voor anderen. “Voor mij als
moeder was het ook moeilijk. Ik heb
op een gegeven moment een knop
om moeten zetten: ik kan haar niet
‘fixen’. Wat ik wel kan is voor mezelf
zorgen en ruimte maken. Dat heeft
ervoor gezorgd dat mijn dochter weer
de ruimte kreeg om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wij hebben naast
onze dochter nog twee zoons en ik

BiblioNu deels
onbemand open
De bibliotheek in Horst is met ingang van dinsdag 2 juni, bij wijze
van proef enkele uren per dag onbemand geopend. Tussen 12.00 en
14.00 uur zijn er geen medewerkers op de werkvloer aanwezig.
Volgens directeur-bestuurder
Fons Steggink past de proef bij
de landelijke ontwikkelingen.
“Hierdoor creëren we meer ruimte
voor de bibliotheekmedewerkers
om andere werkzaamheden naast
het fysieke bibliotheekwerk, uit te
kunnen voeren. Denk bijvoorbeeld
aan het geven van taalcursussen,
participatiebijeenkomsten als Walk
& Talk en het bestrijden van laaggeletterdheid. Daar willen we meer
uren voor vrij kunnen maken.”
Dat wil dus niet zeggen dat er helemaal geen personeel aanwezig is
tijdens deze uren. Ook het inleveren en lenen van materialen kan
gewoon doorgang vinden bij de
selfservicepunten. Steggink: “Als dit
een succes blijkt te zijn, dan kunnen we kijken of we nog flexibeler
om kunnen gaan met de openingstijden. Zeker als we straks in
’t Gasthoês zitten. Als je jezelf de
huiskamer van het dorp wilt noemen, moet je ook zoveel mogelijk

uren open kunnen zijn.” Volgens
Steggink betekent de onbemande
bibliotheek niet dat er minder personeel nodig is. “We willen wel
graag ander personeel aan kunnen
nemen, die de andere taken naast
het fysieke bibliotheekwerk op zich
kunnen nemen.”

Studieplekken
Door de versoepeling in de coronamaatregelen is er vanaf 2 juni
weer een beperkt aantal leesplekken gecreëerd voor wie in de
bibliotheek de krant of tijdschriften
wil lezen. Ook studieplekken voor
studenten met een eigen laptop zijn weer beschikbaar. Om te
voorkomen dat er te veel personen
tegelijkertijd in de bibliotheek zijn,
wordt elke bezoeker verzocht in de
bibliotheek een voorwerp mee te
nemen naar de zitplek en zichtbaar
op de tafel te plaatsen. Er zijn twintig voorwerpen beschikbaar.

heb veel bewondering voor de manier
hoe zij hiermee om wisten te gaan.
Het is voor iedereen pittig.”
Mariska verdiepte zich verder in de
materie en richtte haar eigen coa-

chingspraktijk op. Ze volgde een symposium van de Nederlandse Academie
voor Eetstoornissen. Daar hoorde ze
van de Wereld Eetstoornisdag. Die was
internationaal al enkele keren gehouden, maar in Nederland waren er nog
geen speciale activiteiten op deze
dag. “Ik vind het belangrijk dat er op
een positieve manier aandacht wordt
besteed aan eetstoornissen en gaf
aan hierover mee te willen denken.
Met een klein groepje, waarvan ik
projectleider ben, hebben we dit toen
opgepakt. Vorig jaar heeft de eerste
Nederlandse editie plaatsgevonden in
Arnhem, in park Sonsbeek. Verbinding
was het hoofdthema van de dag, waar
toen 160 mensen aan hebben deelgenomen. We hadden de eerste editie
een ochtendprogramma met onder
andere sprekers. Voor iedereen was er
een paars T-shirt, zodat we een eenheid vormden. Het hoofdonderdeel
was de Socialwalk voor iedereen met
een eetstoornis, familie en behandelaren. Het was heel mooi om te zien hoe
verhalen werden gedeeld, de sfeer
was heel fijn. Een eetstoornis heb je
niet alleen.”

Share your story
Voor dit jaar stond er een tweede,
groter evenement gepland.
Corona gooide echter roet in het

eten. “We besloten al vrij snel dat
een Socialwalk deze keer niet zou
gaan, we hebben namelijk te maken
met een kwetsbare groep mensen.
In plaats daarvan hebben we op dinsdag 2 juni een livestream gehouden.
Het internationale thema was dit jaar
‘share your story’. Onder anderen
Leontien van Moorsel (voormalig wielrenster die zelf met een eetstoornis
worstelde, red.) deelde haar verhaal
en er was een optreden van pianiste
Iris Hond. Maar er was bijvoorbeeld
ook een lachsessie. We willen namelijk op een ontspannen manier met de
ziekte omgaan.”
Wat Mariska betreft gaat het evenement alleen nog maar verder groeien.
“Die ambitie hebben we zeker.”
Met haar dochter, die nu 21 jaar is,
gaat het naar omstandigheden goed.
“Een eetstoornis is niet van de ene
op de andere dag weg. Het is hard
werken. Ze heeft een intensieve
behandeling gevolgd waarin ze heeft
geleerd onderscheid te maken tussen
de eetstoornis en haar gezonde kant.
Soms steekt het weer de kop op en ze
weet steeds beter hoe ze er dan voor
kan zorgen dat het niet de overhand
neemt.”

Tekst: Marieke Vullings
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Welkom lieve

Jules

Tears come streaming down your face
When you lose something you can’t replace

Op een mooie Pinksterdag...

Geboren op 20 mei 2020
te Mexico City
Zoontje van
Carla van Rens en Oliver Reyes
Broertje van Leah
Correspondentieadres:
Jacob Merlostraat 21-C
5961 AA Horst

Geboren

Daan

27 mei 2020
Dochter van
Kim Brouwers en Ruud Cox
Zusje van Senn
Tuinderslaan 59
5961 RP Horst

Wolf
31 mei 2020
Zoon van
Maan en Pleun
van der Sterren-Wilbers
Stationsstraat 164A
5963 AC Hegelsom

Welkom lief meisje!

Alsof je het slotakkoord zelf dirigeerde, nam je
afscheid van ons op een stralende dag.
Met het warme zonlicht door de ramen en het
geluid van vogels fluitend in de lucht.
Verdrietig zijn we. En trots op de wijze waarop je
het onvermijdelijke aanvaardde.

Piet

PIETER DUIJF
* 8 december 1951

† 1 juni 2020

Hannie
Eva
Pim & Maaike
Sam & Anouk

Vriend

van velen

De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden op
zaterdag 6 juni 2020 om 12:30 uur in het crematorium
te Blerick.
Correspondentieadres:
Willem Alexanderstraat 29, 5961XK Horst

Juul

Tomme nog an toe...

Mathieu en Tresie
Knops-Curfs
Hegelsom

Jan Cruijsberg
echtgenoot van

Joke Cruijsberg-Lenssen
Jan, Pap overleed plotseling in de leeftijd van 73 jaar.
Tienray, Joke
Tienray, Anouk
Blitterswijck, Nolda en Peter
Janneke
Bregje

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

Sevenum, 29 mei 2020
Spoorstraat 39
5865 AE Tienray

Heerlijke verse asperges te koop, ook
geschild! Verhaeg Asperges Kranestraat
38 Horst. Tel. 077 398 65 90. Ma t/m
vr: 10-12u en 13-17u. Za: 9-17u. Zo: op
afspraak.

Met pijn in ons hart en gezien de omstandigheden moeten wij
in besloten kring afscheid van Jan, Pap nemen op donderdag
4 juni. Wij gaan hem als gezin naar het crematorium brengen.

Voor aardbeien- en groenteplanten,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom tel. 077 398 35 52.

Bedankt voor je onvoorwaardelijke liefde,
vriendschap en humor.
Voor altijd in ons hart.
Mariëtte & Leon
Martijn & Patricia
Lizzy Laura Leon Julia
Imke & Bram
Kiki Pepijn Lola
Gitta & Jan
Dorethé
Lisa & Sandro
Riff Pom
Sophie
Ingrid
Rosa
Jip
Mees
Puk
Holly

Het gaat niet om de bestemming maar om de reis er naartoe.
Het was een mooie reis en wij mochten er deel van zijn.
Helaas, de reis was te kort.
Intens verdrietig nemen wij afscheid van onze grote vriend

Pieter Duijf
Hij was een heel speciaal mens.
Met zijn humor en optimisme was hij de gangmaker van onze groep.
En zijn oprechte belangstelling voor iedereen was hartverwarmend.
Onze vriendengroep is niet meer compleet.
Maar wat rest zijn de vele mooie herinneringen.
Wij gaan hem verschrikkelijk missen. Hij was een Kanjer.
Anneberth en Piet
Annemie en Math
Annemie en Frans
Brigitte en Jacques
Katja en Jan
Maud en Edwin
Mariette en Leon

Dochter van:
René Wijnhoven
en Nieky Versleijen
Stationsweg 146
5807 AD Oostrum

Ondanks de omstandigheden
hebben we toch nog een
onvergetelijke dag gehad.

Piet
is er niet meer.

Geboren op
26 mei 2020

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele mondelinge
en schriftelijke felicitaties, bloemen
en cadeaus die wij mochten
ontvangen bij gelegenheid van
ons 50-jarig huwelijk.

We zijn intens verdrietig

van òs Hannie

Allerliefste man en papa van

Geboren

Coldplay

Een speciaal woord van dank gaat uit naar het team van
Maasbreeseweg 6 in Sevenum voor de liefdevolle verzorging.

Geheel onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen
van onze broer en zwager

Toon Oomen
* Horst, 15 november 1946

† Melderslo, 26 mei 2020

Broers en zussen
Zwagers en schoonzussen
Correspondentieadres:
Familie Tax - Oomen, De Houskuilstraat 4, 5861 BX Wanssum
Gezien de huidige omstandigheden heeft het afscheid in
besloten kring plaatsgevonden.

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling,
de vele mooie woorden, kaarten en bloemen
na het overlijden van onze moeder en oma

Drika Leijsten - Philipsen
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Sevenum, juni 2020
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Herder van het volk
Pastoor

Louis Verhaag
Sevenum, * 26 augustus 1937
Kessel, † 1 juni 2020
24 jaar pastoor in Kessel en Kessel-Eik
Onderscheiden met:
Grande Chancellerie Des Ordres Nationaux du Cameroun
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Broer, schoonbroer en oom van
Sevenum:
Sevenum:
Sevenum:
Helden:
Sevenum:
Sevenum:
Sevenum:
Sevenum:

Joost † en Riekie Verhaag-Thijssen
Rikie †
Teun † en Joes Verhaag-van Dooren
Rikie en Jac Smits-Verhaag
Nettie en Piet Driessen-Verhaag
Jan en Lies † en Riek Verhaag-Langelaan
Hay en Jes Verhaag-Drissen
Mariëtte en Ton Zanders-Verhaag
Alle neven en nichten

Gennep:

Congregatie van de Heilige Geest

Correspondentieadres:
Roggelseweg 38A, 5988 BR Helden
Het afscheid vindt zaterdag 6 juni om 10:30 uur in
familiekring plaats.
Er is een mogelijkheid voor het volgen van de dienst via
Live-stream: https://iframe.dacast.com/b/158028/c/548244

‘Iedere dag is een kadootje’
Karin
Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen,
hebben wij na een kort ziekbed afscheid moeten nemen van

Karin Cuppen - Lenssen
* Lottum, 16 juli 1964

† Melderslo, 29 mei 2020

Jan Cuppen
lieve sterke mam van
Math en Dominique
Rob en Isabelle
dochter van
Jacq † en Netty Lenssen - Groetelaars
Max, Tess, Jip
Blaktweg 16
5962 NH Melderslo
Vanwege de huidige omstandigheden hebben wij in besloten
kring afscheid genomen van Karin op woensdag 3 juni.
Een bijzonder woord van dank aan mijn zus Marian, dokter
Boting, Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg en Groene Kruis
Thuiszorg voor de fijne begeleiding en de liefdevolle verzorging.
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Na gesprek met voorzitters en gemeente

Toch terras voor sozen

De voorzitters van alle sozen van Horst aan de Maas hebben woensdag 27 mei digitaal rond de tafel gezeten
met de gemeente. Onderwerp van het gesprek was het weer opengaan van de sozen per 1 juni. Er leefden
namelijk nog veel vragen bij de besturen.
Enkele weken geleden was het nog
onzeker of de jongerencentra net
als de horeca ook weer op 1 juni de
deuren mochten openen. Een jongerencentrum valt namelijk onder
de noemer cultuur. Na overleg tussen gemeente Horst aan de Maas
en Veiligheidsregio Limburg-Noord
werd besloten dat ook de sozen weer
bezoekers mochten verwelkomen.
Er is wel een aantal voorwaarden aan
gebonden. Zo mogen de jongerencentra geen terras voor hun gebouw
openen. Dat riep vragen op bij de
besturen. “We wilden graag weten
of de sozen net als de horeca toch
buiten een terras mochten openen”,
zegt Remco Stappers van OJC Phoenix
in Hegelsom. “We wilden ook weten

in hoeverre er bijvoorbeeld weer
gedart mag worden in de soos.”
Tijdens het overleg werd besloten dat
de gemeente de komende weken de
diverse jongerencentra afgaat om te
kijken wat er mogelijk is. Stappers:
“Afgelopen vrijdag is er een ambtenaar van de gemeente bij ons langs
geweest. We hebben een goed
gesprek gehad. In Hegelsom mogen
we in elk geval het terras ook openen.
Darten mag nog niet. We hebben nu
wel het gevoel dat de gemeente met
ons mee wil denken. In eerste instantie waren we namelijk verrast door het
bericht in de HALLO (van donderdag
21 mei, red.).”
Een woordvoerder van de gemeente
zegt desgevraagd dat er afspraken

worden gemaakt met de sozen over
de terrassen. “Daarnaast is aangegeven dat er geen concurrentie met
de lokale horeca mocht ontstaan,
maar de sozen gaven aan goed contact te hebben en dat hierin geen
problemen waren. Er waren zelfs kroegen die het fijn zouden vinden als de
soos een terras opent, omdat zij zelf
waarschijnlijk niet voldoende plek
kunnen bieden voor alle mensen die
van een terras gebruik willen maken.
Het afgelopen weekend zijn de horeca
en sozen die open waren, bezocht en
gecontroleerd. Daar hebben zich verder geen calamiteiten bij voorgedaan.”

Tekst: Marieke Vullings

Opwekken energie

Geluidsscherm spoor America krijgt
zonnepanelen
De nieuwe geluidsschermen langs het spoor in America, die in 2021 worden geplaatst, worden voorzien van
zonnepanelen. ProRail gaat onderzoeken of dit mogelijk is.
Het project NEWRAIL (Noise Energy
Wall Rail America in Limburg) is een
samenwerking tussen ProRail samen
met gemeente Horst aan de Maas,
TNO, Energiecoöperatie Reindonk
Energie en de Haagse Hogeschool.
Het onderzoek vindt plaats bij geluidschermen die ProRail in 2021 bouwt,
waaronder langs het spoor in America,
als onderdeel van het landelijke
Meerjarenprogramma Geluidsanering
(MJPG). Volgens ProRail kunnen zonnepanelen op geluidsschermen
veel energie opleveren. Reinout
Wissenburg, strategisch manager
duurzaamheid ProRail: “Naast onze
daken en gronden bieden geluidschermen een kans om met zonnepanelen
energie op te wekken langs het spoor.

Met dit project willen we aantonen
dat, en hoe, dit kan. We willen kennis
opbouwen en die breed beschikbaar
stellen, zodat Nederland deze potentie
ook kan benutten.”
De dorpsraad van America en omwonenden worden bij het project betrokken. Ook krijgen zij de kans energie
af te nemen via de energiecoöperatie
Reindonk Energie, een van de deelnemers in NEWRAIL. In september vindt
een bijeenkomst voor omwonenden
plaats. De verwachting is dat eind dit
jaar het ontwerp gereed is. Het geluidscherm met zonnepanelen wordt
volgend jaar gebouwd. De montage
van de zonnepanelen moet op alle
geluidschermen toepasbaar zijn, zowel
op nieuwe als op bestaande geluids-

chermen. Wethouder Eric Beurskens:
”Als Green Leaf gemeente (de
Greenleaf is een internationale duurzaamheidsprijs, red.) willen we samen
met onze inwoners de duurzaamheidsopgave aanpakken. Daarbij willen we ons mooie landschap zo min
mogelijk verstoren. We zijn dus heel
blij dat we samen met de partners
en onze inwoners dit project kunnen
vormgeven en dat ProRail versneld
geluidsmaatregelen neemt. Ook een
plus is, dat de Haagse Hogeschool het
burgerparticpatietraject onder de loep
neemt. Dat geeft ons ook weer mogelijkheden om dit voor de toekomst nog
beter te gaan doen.”

Realisatie tussenwand

Aanpassing Kruisweide Sevenum
Het College van B&W van Horst aan de Maas wil 121.000 euro beschikbaar stellen voor het aanpassen van
sportaccommodatie De Kruisweide in Sevenum. Hiermee wordt een wand gerealiseerd tussen de al bestaande
sporthal en de turnhal, zodat deze ook als sporthal kan worden gebruikt.
Een deel van de voormalige tennishal
in De Kruisweide werd in 2018 omgebouwd tot turnhal voor turn- en gymvereniging Hosema. Daarvoor werd
een tijdelijke afscheiding gemaakt
in afwachting van de gemeentelijke
binnensportvisie die in 2019 is vastgesteld. De turn- en sporthal worden nu nog gescheiden door middel
van een net. Volgens de gemeente is
door de tijdelijke aanpassing duidelijk geworden dat de turnhal zo goed
functioneert en er nog een volwaardige sporthal overblijft. Omdat het
net qua geluidswering en veiligheid
niet voldoet, kunnen beide hallen
niet tegelijk worden verhuurd, terwijl daar wel vraag naar is. Om beide
ruimtes flexibel te kunnen gebruiken,

is het voorstel een wand te plaatsen.
“Daarnaast wordt de ‘volwaardige’
sporthal geschikt voor balsporten en
kan deze hal onderdak bieden aan
bijvoorbeeld verenigingen die hun
uren willen uitbreiden en aan verenigingen die in de wintermaanden een
zaalcompetitie spelen”, aldus het college in het raadsvoorstel. Omdat in
de nieuwe hal geen materialen zoals
klimrekken en springbokken komen,
kunnen er geen gymlessen voor het
basisonderwijs worden gegeven.
Daarvoor is in de bestaande sporthal
voldoende plek en uren.
In de binnensportvise is ook het toevoegen van een vaste tribune in de
sporthal en een springkuil voor de
gym- en turnvereniging opgenomen.

De kosten hiervoor zijn respectievelijk
170.000 en 150.000 euro. Volgens de
gemeente zijn deze aanpassingen
niet direct noodzakelijk omdat er
door de wand in beide hallen gesport
kan worden. Ook is het geld hiervoor
niet beschikbaar. Wel stelt het college voor om nog eens 399.300 euro
beschikbaar te stellen voor het realiseren van extra kleedlokalen en een
berging voor opslag. In De Kruiweide
zijn op dit moment acht kleedlokalen,
die worden gebruikt door de gebruikers van de twee sporthallen, turnhal, judoruimte, spinningruimte en de
dansruimte. Volgens de gemeente zijn
dit er niet genoeg, normaal gesproken
beschikt elke sporthal over zes kleedlokalen.

06

familie \ 0406

“Aas iets liefs ow verlut, blieft
de liefde oaver”

Ôs Mam is er niet meer. Na 95 jaren heeft ze het leven,
waar zij zo aan hing, los gelaten. Wij hebben op waardige
wijze afscheid kunnen nemen van

Jo Wijen-Brijers
sinds 1998 weduwe van Harry Wijen
* Horst, 10 september 1924

4-6-2019

Nijmegen

Dick Wijen en Gerry Nalis

Broekhuizen

Jan Wijen †

Heeze

Annelies en Ton van Kampen-Wijen

Eijsden

Geert Wijen en Ria Doedel
Sarah
Tim
Iris

4-6-2020

Jurgen
Alwèr en joar geleeje!
Gotsamme waat is ut gemis
groèt,en daat geej nimmer
oander ôs ziet nog vul erger.
Hiel vul knuffels en liefs
van ôs allemoal.
Jacqueline
Max en Freek
Sid en Anne-Fleur
Liv en Jeffrey
Tess

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

† Horst, 31 mei 2020

Berg en Dal

Verdrietig, maar ook dankbaar voor alles wat zij in al die jaren voor
ons betekend heeft, hebben wij, kort na haar 60e verjaardag, afscheid
moeten nemen van mijn lieve vrouw, ‘ôs mam’ en lieve oma

Ine Janssen - Kerstjens
Wim Janssen
* Swolgen, 13 april 1960

Stan Wijen †
Abel
Orin

† Horst, 29 mei 2020

Tom en Marjan
Eva, Stan, Luuk
Ruud en Lotte

Correspondentieadres:
Baljuwstraat 24, 6525XN Nijmegen

Gen. Dempsystraat 34, 5866 BN Swolgen

Op 3 juni 2020 hebben wij vanwege corona maatregelen
in gezinsverband afscheid genomen van Ôs Mam,
schoonmoeder, oma en tante.
Wij zijn de medewerkers van Hof te Berkel in Horst erg
dankbaar voor de liefdevolle verzorging.

Oow hând hebbe vur ôs gewaerkt.
Oow hárt haet vur ôs geklopt.
Oow oëge hebbe ôs wies ’t lest gezócht.
Rust now már oêt.

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Tot ons groot verdriet hebben we toch nog onverwachts afscheid
moeten nemen van onze lieve vader en opa

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Hans van den Munckhof

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Samen is er zoveel te voelen...
maar zo weinig te zeggen...

echtgenoot van

Margret van den Munckhof-Tück †
in de leeftijd van 83 jaar
Arno & Hanny
Bionda
Rosier & Marjon
Stijn

tjens

rs
Ine Janssen - Ke

Gezien de actuele situatie rondom het coronavirus hebben wij op
woensdag 3 juni in besloten kring afscheid genomen van Ine in het
Crematorium te Venray
Een hartelijk woord van dank voor alle verzorging, steun en
betrokkenheid.

Diep geraakt zijn wij door het overlijden van onze collega

Ine Janssen-Kerstjens
Wij wensen Wim, kinderen, familie en vrienden veel sterkte toe.
Directie en medewerkers
Freshchamp BV

Hortensia’s:
heel veel mooie bloeiende
(black diamonds, magical enz.)
voor in pot, terras of border.
Ook div. aanbiedingen.Info:
www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08. Open za. van 9.3016.30 uur (do. of vrij. na tel. afspraak)
Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree.

Processierups?
Laat ze verwijderen door een
professional. Voor meer info
www.versleijenplaagdierbeheer.nl
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Voor kersen, aardbeien, frambozen
en rabarber naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.

Correspondentieadres:
Familie van den Munckhof, Kloosterstraat 15, 5961 GE Horst
0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

Wij nemen op maandag 8 juni 2020 in kleine kring afscheid van Hans.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van Het
Molenveldhuis voor hun liefdevolle zorg.

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen en
afvoeren. Hagen snoeien: of inkorten of
er uit. Werk opgeruimd afleveren.
Regio Horst-Venray info@
HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

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

24 uur bereikbaar

Op zoek naar een leuke baan of personeel?
AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
apk-keuringen aan
personen- en bedrijfsauto’s

&
Nu ook in Horst aan de Maas

Bent u op zoek naar een kapster
aan huis? Bel of app Gewoén Eef
06 43 92 10 27.

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

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

Ook in deze
tijd helpen
wij graag!
AB Werkt is dé werkspecialist in Zuid-Nederland. Wij helpen
mensen aan werk. En werkgevers aan mensen. Wij zijn
gespecialiseerd in agro, groenvoorziening, food, industrie en
logistiek. Met de kracht van samenwerken centraal.

Neem contact op via horst@ab-werkt.nl
of bel ons op 077 - 39 808 83

Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

AB Werkt
Spoorweg 6 | Horst | ab-werkt.nl
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Raad kritisch over bestemmingsplan Horsterweg 45

Medische zorg

‘Vaag stuk vol tegenstrijdigheden’

Apotheek

Apotheek Horst

Wat is de precieze definitie van een omgevingsdialoog? Over deze en andere kwesties ontstond verwarring
tijdens de raadsvergadering van dinsdag 2 juni. Op de agenda stond de huisvesting van arbeidsmigranten
aan de Horsterweg 45 in Grubbenvorst.

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

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

Huisartsenpost
Venlo

Binnenkijken bij...

Column

Ga jij de klas
maar uit!

(alleen na telefonische afspraak)

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

Venray

Onderwijs. Iedereen heeft er
verstand van. We gingen
immers allemaal naar school en
leerden ondertussen wat nodig
is om de wereld te begrijpen en
ons erin staande te houden.
Daarom mag iedereen er ook
iets van vinden. Onderwijs is
net zo democratisch als voetballen of het weer.

(alleen na telefonische afspraak)

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

Gebiedsteams

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

Tandarts
Spoedgevallendienst

5 t/m 7 juni
Prime Dent
Raadhuisstraat 12, Venray
0478 58 22 81

8 t/m 11 juni
Tandartsenpraktijk Dentilia
Helfrichstraat 14a, Venray
0478 581 458

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Religie
Priesternoodnummer

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

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
06 19 42 26 21
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Als we de media mogen geloven,
hebben leraren ronduit hondenbanen. Niemand wil nog leraar
of docent worden. We verdienen
te weinig, de werkdruk is veel te
hoog en de meeste burn-outs vind
je in het onderwijs.
Aan de andere kant worden leraren
op verjaardagsfeestjes aangesproken op hun luizenbaan. Daar wordt
onderwijs afgeschilderd als een luilekkerlandje, waar je om drie uur
de deur achter je dichttrekt met die
eindeloze vakanties als bonus.
De werkelijkheid is anders.
Steeds opnieuw wordt in de klas
bepaald wie er de leiding heeft: de
leraar of de klas. Wordt het de klas,
dan heeft de leraar daarna inderdaad een hondenbaan. Een luizenbaan wordt het sowieso nooit!
Ook niet als je goed met je klassen samenwerkt. Met een puber
in huis die maar heel moeizaam
zijn kamer opruimt, veel te laat
thuiskomt, of nix onder de 18 vrolijk naast zich neerlegt, kun je je
vast wel voorstellen dat (dit x 25)
conflicten nooit ver weg zijn en
niet zijn opgelost met: “Ga jij de
klas maar uit!” Voor ieder die een
inkijkje in het beroep wil, is de
documentaireserie ‘100 dagen voor
de klas’ beslist een aanrader. Je
ziet hoe het er in een klas aan toe
kan gaan.
Vroeger, toen ict net opkwam,
mijmerde ik wel eens over kids die
helemaal niet naar school kwamen
en gewoon thuis al chillend vanaf
de bank lesstof tot zich zouden
nemen. Geen groepsdynamiek,
geen machtsstrijd en ieder kind
maatwerk op afstand. Mam en pap
verantwoordelijk voor het sturen
van het proces en leraren die puur
inhoudelijk op afstand begeleidden. En toen kwam Covid-19 en
zag ons leven er inderdaad zo uit.
Ideaal is het echt niet, maar goede
kanten zijn er ook. Het is de kunst
juist die nu mee te nemen naar de
toekomst.
Dorien Stals, Dendron College

In 2018 werd een vergunning aangevraagd om het bestemmingsplan op
het perceel aan de Horsterweg te wijzigen van wonen naar glastuinbouwbestemming. Door de bestemming te
wijzigen wordt het perceel Horsterweg
45 gekoppeld aan het glastuinbouwbedrijf aan de Vinkenpeelweg in
Grubbenvorst. Zo wordt het mogelijk om arbeidsmigranten te vestigen aan de Horsterweg. De politieke
partijen waren niet te spreken over
het raadsvoorstel, bleek tijdens de
behandeling in de raadsvergadering
op dinsdag 2 juni. Het werd een vaag
stuk genoemd, vol tegenstrijdigheden, met een slechte onderbouwing
en rammelend aan alle kanten. PvdA
had zelfs negen punten waarop volgens fractievoorzitter Richard van der
Weegen het voorstel niet deugde.
Zowel PvdA als D66+GroenLinks riepen
daarom op besluitvorming nog een
aantal maanden uit te stellen. Eveline
Baas (D66+GroenLinks): “De omgevingsdialoog is niet gehouden vol-

gens de criteria van het gemeentelijk
beleid. We vinden daarom dat het
opnieuw moet worden gedaan.”
De opmerking van wethouder Rudy
Tegels dat de initiatiefnemers wel een
informatiebijeenkomst voor de buurt
hebben gehouden en dat er geen criteria zijn voor de omgevingsdialoog,
zorgde voor verwarring. Sonja van
Giersbergen (SP): “De omgevingsdialoog is van het allergrootste belang.
De draagkracht van de buurt is overschreden.” Van der Weegen: “De wethouder moet op cursus, een dialoog is
geen informatiebijeenkomst.” De wethouder liet weten geen voorstander
te zijn voor een nieuwe omgevingsdialoog. “Dat vertraagt het plan nog
meer.” Van der Weegen drong toch
aan: “Iedereen heeft er belang bij als
dit initiatief goed landt in de buurt.”
De gemeenteraad viel daarnaast over
het feit dat volgens het bestemmingsplan ook arbeidsmigranten die niet
op het bedrijf van de initiatiefnemer
werkzaam zijn, buiten het pieksei-

zoen, gehuisvest mogen worden op
het terrein. Dit zou in strijd zijn met
het beleid dat de gemeenteraad in
2019 vast heeft gesteld. Wethouder
Rudy Tegels stelde daarop voor het
plan aan te passen en toe te voegen
dat het in dat geval gaat om werknemers van agrarische bedrijven in de
omgeving. De raad vroeg zich vervolgens af wat wordt verstaan onder ‘in
de omgeving’. Gaat het dan om bedrijven in een straal van 5 kilometer of
misschien 10? Op initiatief van Tegels
werd het stuk aangepast met de regel
‘bedrijven in de directe omgeving’.
Dit ontlokte Peter Elbers (VVD) de
uitspraak dat het raadsvoorstel tussen de soep en de aardappelen, “Of
beter chips en bitterballen wordt aangepast.” Uiteindelijk stemden CDA,
Essentie en PvdA voor het bestemmingsplan en werd het daarmee aangenomen.
Tekst: Marieke Vullings

Plannen nieuwbouw Ter Peel
Er zijn plannen voor nieuwbouw op het complex van Penitentiaire Inrichting Ter Peel in Evertsoord.
Waar het nieuwe cellencomplex gevestigd gaat worden is echter nog niet bekend.
Volgens een woordvoerder is het de
bedoeling dat er op een grasveld
op het terrein of op de plek van de
Flexcap, de huidige manneninrichting
een nieuw complex wordt gebouwd.
“De Flexcap staat op dit moment
leeg en wordt op termijn gesloopt.
Voordat dit gebeurt worden er nog
tijdelijk 72 gedetineerden, zogenaamde zelfmelders, in de Flexcap

geplaatst”, aldus de woordvoerder.
“Wanneer dit gaat gebeuren, is in
verband met de coronacrisis onduidelijk.” Het is ook nog niet bekend
wanneer de Flexcap gesloopt kan
gaan worden. Het gebouw staat er
sinds 2002 en zou er eigenlijk maar
vijf jaar blijven staan. “Ondertussen
nadert het gebouw, ondanks dat het
een paar keer is opgeknapt, de einde

van de levensduur. Er komt nog een
studie om te bekijken of de plek van
de Flexcap weer wordt bebouwd
of dat er straks nieuwbouw komt
op het genoemde grasveld. Of de
nieuwbouw ook een uitbreiding
van het aantal cellen betekent en of
er mannelijke dan wel vrouwelijke
gedetineerden in komen, is nog niet
bekend.”

Verlenging contract hoofdsponsor HCH
De sponsovereenkomst tussen Hockeyclub Horst (HCH) en Albert Heijn Horst is verlengd tot medio 2023.
Dat zijn de hoofdsponsor en HCH onlangs overeenkomen. Het huidige contract loopt aan het einde van dit
seizoen af. Het bestuur en de sponsorcommissie van HCH zijn blij met de continuering van de relatie.
De supermarkt is al enkele jaren sponsor en in 2017 werd het bedrijf hoofdsponsor. Het eerste dames- en
herenteam van HCH zal voorzien worden van traingingspakken en shirts met daarop het logo en daarnaast wordt onder andere het miniveld omgedoopt tot het AH Horst mini veld.
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Themabijeenkomst

Gemeenteraad wordt
bijgepraat over afvalbeleid en participatie
Op dinsdag 7 juni wordt de gemeenteraad bijgepraat over twee onderwerpen:
afvalbeleid en participatie.

De samenstelling van deze gemeentepagina is gedaan op dinsdag 2 juni.
De mogelijkheid bestaat dat, gezien de coronacrisis, bepaalde informatie weer
achterhaald is door nieuwe maatregelen. Op onze website vindt u de actuele informatie.

Contact met de gemeente

Gemeentehuis en
gemeentewerf

Vanwege de coronamaatregelen is een

Participatie

bijeenkomst in de raadzaal niet mogelijk.

Vanaf 21 uur staat de participatie centraal. In

De (burger)raadsleden kunnen via een

deze sessie komen de volgende vragen aan

Het gemeentehuis in Horst is elke werkdag open van 8.00 tot 17.00 uur. De gemeente

videoverbinding presentaties volgen en

de orde:

volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid vanwege het coronavirus.

met elkaar van gedachten wisselen over

• Hoe begeleiden we inwoners naar werk?

de verschillende stellingen. Deze digitale

• Hoe organiseren we snel en efﬁciënt een

Bezoek en afspraken op het

In het gemeentehuis

themabijeenkomst is openbaar.

toereikend inkomen voor inwoners die dat

gemeentehuis

• Was uw handen als u het gemeentehuis

Via horstaandemaas.nl kan iedereen

nodig hebben?

• U kunt alleen zonder afspraak terecht

meekijken.

• Hoe ondersteunen we inwoners met een
beperking zodat ze geen belemmeringen

Afvalbeleid

ervaren om aan de slag te gaan bij een

Vanaf 20 uur komen de volgende onderwerpen

passende baan?

• Het belonen van goed gedrag

Meekijken

• Servicelevel

Wilt u meekijken? Dat kan via

• Tarief afstemmen op huishoudensomvang

horstaandemaas.nl. De themabijeenkomst

• Wat gebeurt er met ons afval

start op dinsdag 9 juni om 20.00 uur.

Terug naar normale
inzameling KCA

die klaar staat.

rijbewijs, ID-kaart of gehandicapten-

• Volg de looproute in het gemeentehuis.

parkeerkaart.

• Kom niet te vroeg. In de wachtruimte zijn

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

aan bod m.b.t. het afvalbeleid.

binnenkomt. Dit kan met de gel of spray

voor het ophalen van uw paspoort,

minder stoelen.
• Kom zoveel mogelijk alleen.

Dat kunt u zelf regelen via de website.
Gemeentewerf

Of bel ons op (077) 477 9777.
• Lees voordat u naar het gemeentehuis

In verband met het coronavirus is de balie

gaat de mail met de afspraakbevestiging.

van de gemeentewerf nog gesloten. Heeft u

Dan weet u wat u moet doen voor een

een nieuwe afvalemmer of -container nodig?

veilig en gezond bezoek.

Bel ons dan om een afspraak te maken.

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

Regelen via website

Blijf dan thuis. U kunt uw afspraak

U kunt allerlei zaken makkelijk regelen via

annuleren en later een nieuwe afspraak

www.horstaandemaas.nl. Heeft u vragen?

maken.

Bel ons gerust. Wij helpen u graag.

Vanaf zaterdag 6 juni is het weer mogelijk om KCA (klein chemisch afval) in te leveren
op de werf. Iedere 1ste en 3de zaterdag van de maand van 10.00 - 14.00 uur op
Americaanseweg 43 Horst.
We zullen een extra voertuig inzetten en

• Houd 1.5 meter afstand.

hebben een rijrichting bepaald op de locatie.
• Volg de instructies van de
verkeersregels op.
• Blijf in de auto zitten en rijd tot aan
de chemokar, laad hier je KCA uit.
• Parkeren en dan het KCA naar de chemokar brengen is niet toegestaan.

De inzameldagen van mei worden
niet ingehaald.
In november staat de chemokar weer in
de dorpen. In de Afvalwijzer staan de data
en je vindt ze vanaf oktober ook op de
website.

Gemeentelijke belastingen 2020
In juni stuurt de gemeente weer brieven waarin we u vragen de gemeentelijke belastingen te betalen. De gemeente deed dit tot 31 mei tijdelijk niet vanwege de coronacrisis.
Stapje voor stapje worden de coronaregels minder streng in Nederland. We pakken met
zijn allen een aantal ‘normale’ zaken weer op. De gemeente gaat daarom ook de belastingen weer innen.

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).

Heeft u uitstel van betaling tot en met 31 juli

Hebben wij uw betaling op 8 juni 2020 nog niet

2020 of betaalt u de gemeentelijke belastingen

ontvangen? Dan stuurt de gemeente u rond

met een automatische incasso? Dan geldt deze

12 juni een brief. U krijgt die per post of via de

informatie niet voor u.

Berichtenbox van MijnOverheid, In de brief vra-

America

Hegelsom

Steeg 75

gen we u het bedrag alsnog te betalen. Omdat

Wouterstraat kavel 17a en

Past. Debijestraat 24

Zeesweg 3

u dan te laat bent, betaalt u een extra bedrag.

17b

Horst

Korenhuys

Broekhuizenvorst

Vrouwboomweg 8

Horst aan de Maas

Eerder een rekening van de gemeente
gekregen? Betaal voor 8 juni!
Heeft u eerder al een rekening gekregen

Meer informatie of kunt u niet betalen?

Kavel D 462, (tegenover

Kerkstraat 16 a

Vertrokken naar onbekende

van de gemeente, bijvoorbeeld voor de

Uitgebreide informatie over de betaling van

Broekstraat)

Melderslo

bestemming:

gemeentelijke belastingen? En is de

de gemeentelijke belastingen vindt u op

Maasveldweg / Broekstraat

Gussekuulke Konijnenweg

Burg. Cremersstraat 65

datum waarvoor u die moest betalen al

www.horstaandemaas.nl. Kunt u niet betalen of

(hoek)

Vlasvenstraat Steegstraat

Grubbenvorst

voorbij? Zorgt u er dan voor dat u die vóór

wilt u persoonlijk contact? Van maandag tot en

Grubbenvorst

Sevenum

Kreuzelweg 13a, Horst

8 juni 2020 betaalt. Daarmee voorkomt u

met vrijdag zijn we tussen 8.00 en 16.30 uur tele-

Past. Vullinghsplein 14

Erik de Rodeweg 11

Gasthuisstraat 36e, Horst

extra kosten.

fonisch bereikbaar via het tel.nr. (077) 477 97 77.
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Grof tuinafval naar
Kurstjens Recycling BV
Grof tuinafval kan iedere week op zaterdag van 12.00 - 16.00 uur worden gebracht.
Nu kan dit nog op de werf aan de Americaanseweg in Horst, maar vanaf 6 juni kan dit
alleen nog bij Kurstjens Recycling BV aan Horsterweg 66 in Grubbenvorst.
Ook voor het aanleveren van grof tuin-

Wat valt er ook al weer onder grof

afval gelden een aantal afspraken:

tuinafval?

• Het aanleveren van grof tuinafval is

Grof tuinafval zijn takken, snoeihout en

bedoeld voor particulieren van

struiken groter / langer dan 50 cm.

Horst aan de Maas.

Ook boomstronken, boomstammen en gras-

• Neem je identiteitsbewijs mee (paspoort,
rijbewijs, ID-kaart).

matten vallen hieronder en horen daarom
niet in de bladkorf thuis.

• Kom met eigen auto en aanhanger.
• Je kunt maximaal 4 m3 inleveren en

Dat kan! Maak dan een afspraak met ons

de weegbrug.

via telefoonnummer (077) 477 9777.

• Je mag geen tuinafval inleveren met een
vrachtwagen, bedrijfsauto, tractor etc.
• Bedrijven mogen geen tuinafval inleHet echtpaar Baltussen-van den Akker uit Horst vierde hun 60-jarig huwelijksjubileum.
Burgemeester Palmen ging op bezoek met een bos bloemen en een cadeau namens
de gemeente.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

Wil je grof tuinafval thuis laten ophalen?

dient in en uit te wegen over

Je betaalt tot 3m3 grof tuinafval: € 20,35,
3 tot 5 m3 grof tuinafval: € 33,Bij meer dan 5 m3 grof tuinafval betaal je

veren. Ook niet als ze uit de tuinsector

voor elke 5 m3 € 33,- Bijvoorbeeld: je maakt

komen zoals hoveniers, loonwerkers,

een afspraak voor 14 m3, dan betaal je

plantenkwekers.

3 x € 33,- = € 99,-.

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget
een extra groot werkblad

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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VVD Horst aan de Maas

Terug naar gewoon normaal

In tijden van crisis lijken de waarden, waar wij als samenleving een
groot belang aan hechten, te vervagen. Nu de vooruitzichten steeds
meer rooskleurig zijn, moeten we ook gaan handelen naar die waarden die wij zo belangrijk vinden om die weer als normaal te doen
gelden. Dus niet naar het nieuwe normaal, maar naar gewoon normaal.
Vrijheid is een waardevol goed. Maar
die vrijheid is onder druk komen te
staan door de maatregelen die door
het coronavirus genomen moesten
worden. U leest het goed: ‘moesten
worden’. Bij de noodverordeningen in

D66+Groenlinks Horst aan de Maas

de gemeente heb ik mij afgevraagd
of het juridisch gezien wel hout
snijdt. Zo zijn in studentensteden
boetes uitgedeeld aan studenten die
met de huisgenoten op het balkon
een drankje nuttigden. De overheid

dat de concentratie vervuilende stoffen fors lager is dan een jaar terug.
Ik hoorde afgelopen week een buurman zeggen: de lucht is zo helder de
laatste tijd. De afgelopen maanden
is een groot deel van de inwoners
van Horst aan den Maas meer thuis
geweest. De ideale mogelijkheid

SP Horst aan de Maas

om erop uit te gaan dicht bij eigen
huis. Zelf werk ik nu deels vanuit huis.
Dan is een mooie (bos)wandeling
een fijne invulling van de lunchpauze.
Denk bij de uitjes ook eens aan het
initiatief van de gezondste regio 2025:
plekske van geluk. Iedereen heeft vast
een of meer plekken waar hij/zij zich

goed voelt. Bij mij zijn bankjes in het
buitengebied vaak plekskes van geluk.
Heerlijk om daarop zittend te genieten van de rust, natuur en vogelgeluiden. Even weg dromen. Wellicht is
jouw plekske van geluk het bos waar
je sport of de favoriete speeltuin van
je (klein)kinderen. Je kunt je favoriete
plekske op geven op de site van de
gezondste regio 2025. Zo blijven wij
elkaar inspireren om te blijven recre-

ëren in onze eigen omgeving. Ook na
corona. Met als bonus dat we hopelijk
de milieu-effecten gedeeltelijk kunnen
vast houden. Als afsluiter een toepasselijke quote. “We moeten niet terug
naar normaal want normaal was het
probleem.” Er moeten echt dingen
anders. Op meerdere gebieden.

En nee: dat is geen populisme. Steeds
breder klinkt de roep om de publieke
sector, onderwijs, politie, zorg, beter
te waarderen. Zij met name hebben
ons uit deze crisis gered. Jarenlang
hebben zij in moeten leveren of op
de nullijn geleefd, terwijl bedrijven
megawinsten maakten en de mensen met kapitaal steeds rijker werden. De beschaving om belasting
te betalen werd vervangen door de
sport om belasting te ontduiken.

Wat de SP betreft, moet het roer om
en wel nu! Een herwaardering van
de publieke sector, met fatsoenlijke
arbeidsvoorwaarden en een eerlijke verdeling van de welvaart in
Nederland en Horst aan de Maas.
Als dat niet gebeurt, hoop ik dat de
hele publieke sector zichzelf gaat
redden en het Malieveld te klein
wordt.

Luc Cuijpers

Mascha Tijssen, burgerraadslid

Het roer moet om

Langzaamaan lijken we uit de coronacrisis te komen. Er is veel geleden de afgelopen maanden. We hebben
afscheid moeten nemen van dierbaren op een manier die we niet wilden.
Alles was ineens zo afstandelijk.
Hoewel videobellen, vergaderen via
teams en thuisonderwijs op iPads
best gaan voor een tijdje. Juist nu
merk ik dat ik een sociaal dier ben.
Ik wil mensen in de ogen kunnen
kijken als ik ze spreek, voelen wat
er leeft en soms ook fysiek contact
maken. Het was geen gemakke-

haar deuren openen, iets wat gekenmerkt kan worden als de eerste stap
naar normaal, en naar economische
voorspoed. Want laten we direct
(zodra het kan) van het apathisch
gedrag afstappen. En iemand weer
de hand schudden zoals voorheen
ook normaal was. Maatschappelijk
en economisch gezien zal dat zeer
bevorderend zijn. Terug naar normaal. Gewoon. Doen.

Plekske van geluk

De gemeente Horst aan de Maas is een prachtige natuurrijke gemeente om in te wonen. Door de uitbraak
van Covid-19 heeft de aarde een korte adempauze gekregen.
Vliegtuigen bleven aan de grond,
auto’s bleven staan en de economie viel stil. Het effect? Een tijdelijke wereldwijde afname van de CO2
uitstoot. Zo is vanuit Kathmandu de
Mount Everest voor het eerst in lange
tijd met het blote oog weer te zien.
Ook in Nederland geeft het KNMI aan

grijpt hier dusdanig in dat zij bepaalt
wat jij thuis doet en mag. Zeer schrijnend.
Die vrijheid is, zoals ik eerder al
aangaf, een zeer waardevol goed.
Diezelfde vrijheid en tevens de
bewegingsvrijheid is door de maatregelen omtrent het coronavirus ook
drastisch beperkt. Als burger dien je
hier zeer kritisch naar te kijken en
tegelijkertijd te beseffen dat vrijheid
niet iets vanzelfsprekends is.
Sinds deze week mag de horeca weer

lijke periode en we zijn er nog niet.
Misschien komt er een tweede golf
van infecties.
Terug naar hoe het was? Zijn we
niet te reislustig, consumeren we
niet teveel, moeten we niet eens
echt voor het klimaat gaan kiezen?
Allemaal vragen waar we langzaam aan toe komen, maar die wel

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Sevenum rondom Steeg
Grubbenvorst rondom Californischeweg
Swolgen rondom Monseigneur Aertsstraat
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

gesteld en beantwoord moeten
worden.
Wat we zeker weten is dat de rekening, in harde euro’s, van deze
crisis betaald zal moeten worden.
Maar door wie? Al te vaak is de rekening bij de lage tot modale inkomens
neergelegd én werden de hoge inkomens en grote bedrijven gespaard.

Sonja van Giersbergen, raadslid

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

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

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
www.plantencentrumvandenbeuken.nl

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

Vele soorten
buxusvervan
ge
vanaf € 0,79 rs

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

0406 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Ouders mogen advies school naast
zich neerleggen
Het Dendron College in Horst laat ouders op basis van advies zelf beslissen of hun kind dit jaar al dan niet overgaat. Hun keuze is daarin bindend. Aan de andere kant weten docenten als geen ander hoe een leerling presteert op school en zou het advies leidend moeten zijn. De stelling
deze week luidt: Ouders mogen advies school naast zich neerleggen.
Het Dendron College heeft besloten om deze
keuze over te laten aan de ouders, omdat er
niet gesproken kan worden over een ‘normaal’
schooljaar waar ‘normale’ regels gelden. “We
geven een goed doordacht advies voor het
vervolg van de route die elke leerling op onze
school gaat volgen. Uiteraard hopen we dat

leerlingen en ouders ons gedegen advies opvolgen.
In deze bijzondere tijden mogen ouders en leerlingen dit advies naast zich neerleggen en een andere
beslissing maken voor het vervolg van de schoolcarrière.” Ouders kennen hun kinderen het beste
en weten dus vanzelfsprekend welke beslissing het
beste is voor hun kinderen.

Aan de andere kant houden docenten leerlingen
gedurende het jaar goed in de gaten. Zij zien ze
dagelijks aan het werk op school. Ouders weten
niet hoe hun kinderen zich gedragen op school.
Docenten zijn deskundig genoeg om te kunnen
bepalen of een leerling over kan gaan of niet.

Bespreking poll week 22

Boa moet standaard uitgerust worden met wapenstok en
pepperspray
Het geweld tegen buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) neemt de laatste tijd toe. Het lijkt erop dat vooral jongeren het steeds lastiger
vinden om afstand te houden en wanneer ze daarop aangesproken worden, gaan ze in de aanval.
In diverse steden eisen boa’s dan ook een betere
uitrusting, met wapenstok en pepperspray. Zij willen zichzelf kunnen verdedigen op het moment
dat ze worden belaagd. Iets meer dan de helft
van het aantal stemmers is het hier mee eens.
“Als ze daar training in hebben gehad zeker”, reageert Dave Willems op Facebook. Rick van Berlo
zegt: “Je mag wel een betere selectieprocedure

eisen bij BOA’s want als je ziet wat daar nu soms voor
types rondlopen. Die zie ik niet graag in bezit van
wapenstok of pepperspray want die kunnen soms
niet eens normaal omgaan met een bonnenboekje
en een pen.”
Het ministerie van Justitie en Veiligheid ziet er echter
niets in en vindt dat het geweldsmonopolie uitsluitend bij de politie hoort te liggen. Dat vindt ook José

Problemen met
uw kunstgebit?

Verhagen: “ Alstublieft niet! Nergens voor nodig. Daar
hebben we politie voor.” Volgens politiewetenschapper Jaap Timmer zijn ook bij de politie wapens er niet
voor agenten om zich te verdedigen. Ze voeren er
hun politietaken mee uit, zoals handhaving van de
openbare orde. Daar kan geweld bij voorkomen. Bij
het uitdelen van een parkeerboete is dat doorgaans
niet. Een wapenstok is dan niet nodig.

Kwaliteit heeft een naam

reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
ja
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
r
o
Ta Hamminga in samenwerking met
in H

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

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

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

Marieke ment...

Column

Klein Duimpje
Ik voelde me laatst bijna Klein
Duimpje, maar dan zonder
broodkruimels. Of Grietje, maar
dan zonder Hansje. Wandelend
door het bos, maar de weg niet
meer terug kunnen vinden.
Regelmatig ga ik er in het
weekend op uit in één van de
vele natuurgebieden die onze
gemeente rijk is. Het Schuitwater
in Broekhuizen, de Kronenbergse
Bossen of de Schaak in Meterik:
er is zoveel mooie natuur op
nog geen vijf kilometer afstand
van mijn huis. Af en toe maak
ik dan nog iets bijzonders mee.
Zoals die keer dat ik een bever
zag in de Molenbeek of twee
herten vlak voor mijn neus
wegsprongen in het Schuitwater.
Tijdens zo’n wandeltocht kun
je fijn het Petranpad of de
Maasgaardenroute volgen of
een beetje van de gebaande
paden gaan en zelf een route
uitzetten. Vooral met die handige
knooppunten is dat een eitje.
Maar dan moeten die paaltjes wel
op de plek staan waar ze horen!
Ik geef het eerlijk toe, ik heb het
richtingsgevoel van een goudvis
in een vissenkom, en een beetje
hulp van wegwijzers is dan ook
altijd zeer welkom. Links, rechts,
noord, zuid: ik vertrouw op
routepaaltjes. Als ze er staan
tenminste. Want laatst trof ik
paaltjes aan die niet stonden,
maar naast het pad lagen. En als
dan het rode pijltje omhoog wijst,
dan wordt het toch wel een beetje
lastig om te bepalen welke kant
je uit moet. Recht omhoog naar
de hemel, daar wil ik liever nog
niet heen, maar waar dan wel?
Joost of in dit geval Klein Duimpje
mag het weten. Kijk, ik kan
dan als een ware Bear Grylls in
een boom klimmen en zo mijn
route bepalen, maar ja ,ik heb
hoogtevrees, dus dat gaat het
‘m niet worden. Heb ik al gezegd
dat ik niet zo’n avonturier ben?
Maar, zegt u nu natuurlijk, dan
schakel je toch je GPS in? Moet die
het natuurlijk wel doen als je diep
in de bossen van bijvoorbeeld
America bent. De volgende
keer toch maar een zakje met
broodkruimels meenemen.
Of ‘Hansje’ natuurlijk.

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Marieke
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GESLAAGD!
PROFICIAT!
Geslaagd? Of ken je iemand die geslaagd is?
Verras hem/haar dan met een geweldig feesthoedje
gemaakt van deze (of een andere) krant!

1. Vouw de
krant dicht

2. Vouw de krant
netjes dubbel

4. Open de onderkant en vouw die
naar boven.

3. Vouw de rechteren iinkerkant richting
het midden, zodat ze
een punt vormen.

5. Je hebt een
hoedje! Maak er
een elastiekje
aan en draag hem
met trots!

Beste leerling,
Wij vinden het enorm jammer dat we jou en je klasgenoten niet op school zien om samen uitbundig te vieren dat je
geslaagd bent. Via deze weg willen we nogmaals laten weten hoe enorm trots we op je zijn. Het was een bijzonder
eindexamenjaar en helaas konden een aantal bijzondere momenten, zoals het gala en het centrale eindexamen, niet doorgaan.
Ondanks dat heb je straks wel je diploma op zak en ben je klaar voor een geweldige toekomst. Succes!
- Alle medewerkers van het Dendron College -
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Yenthe Geurts America
dieren te helpen. Ik zou daar heel blij
van worden om anderen te kunnen
helpen. Maar ook om kennis te
maken met de cultuur en levensstijl.

Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Loomen. Dat is met die hele kleine
elastiekjes dingetjes maken. Overal
lagen de bandjes. Alles heb ik er
wel van gemaakt. Armbandjes en
diertjes voor iedereen die het maar
wilde hebben.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
De crematie van mijn opa. Ik heb
toen samen met mijn zus een
gedichtje voor gelezen. Ik vond dat
heel fijn om te doen, maar ook spannend.

Wat zou je nooit weggooien?
De knuffel die ik met mijn geboorte
heb gekregen van mijn tante.
Deze knuffel gaat nog steeds overal
mee naar toe. Helaas is ze wel een
beetje versleten.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Mijn oogarts heeft mij het beste
advies ooit gegeven. Zij zei “als je
iets heel graag wilt, dan lukt het je
altijd”. Het kan alleen zijn dat het
soms iets langer duurt voordat je het
bereikt hebt.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
Yenthe Geurts
13 jaar
Dendron college
America

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou heel graag een wereldreis
willen maken en dan beginnen in
New York. Australië, Afrika, Azië

en Nieuw-Zeeland moeten dan
wel bezocht worden. Anders is het
natuurlijk geen echte wereldreis.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou later graag mondhygiëniste
bij de orthodontist worden. Dus als
ik dat zou kunnen leren dan zou ik
dat heel fijn vinden. Tijdens een

@ hôrsmemes
Dit was de laatste keer dat @horsmemes zijn visie op Horst aan de Maas gaf

snuffelstage heb ik meegelopen bij
een praktijk in Arnhem en ik vond
dat erg leuk. Ik wil dan ook heel
graag een opleiding tandheelkunde
gaan volgen.

Wat deed je als kind het liefst?
Het allerleukst vond ik knoeien en
spelen met water en zand. En dan
vooral taartjes maken van de
modder. Verder speelde ik graag
buiten met mijn vriendinnetjes.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Teleporteren, dat lijkt mij geweldig.
Om overal naar toe te kunnen gaan
zonder dat je de fiets of auto hoeft te
pakken. En hoe geweldig zou het zijn
om een geneesmiddel tegen corona
te hebben.

Wat was je eerst gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Een nieuwe dag, nieuwe kansen.
Bijna weekend, genieten dus!

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Mij lijkt het leuk om voor altijd 18
jaar oud te zijn. Altijd op stap, lekker
auto rijden. Niets moet alles mag.
Feesten.

Ik zou graag in de serie Riverdale
willen spelen. Die heeft een
spannende verhaallijn. Er gebeurt
altijd wel iets. In de serie proberen
ze het dan altijd het raadsel en de
dader te vinden.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Enkele jaren geleden ben ik op
vakantie geweest naar Frankrijk en
daar heb ik een vakantievriendin
leren kennen. Met haar heb ik nog
heel lang contact gehad door brieven
te schrijven. Dit vond ik erg leuk.
Dus dat zou ik nog wel opnieuw
willen doen.

Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een vaccin/medicatie tegen corona.
Zodat we met z’n allen weer normaal
ons gang kunnen gaan. De strenge
regels kunnen we dan los laten en
iedereen kan dan deze zomer gaan
genieten van een vakantie. Dat zou
ik zelf ook heel erg prettig vinden.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
In Italië. Het eten vind ik erg
lekker, ik ben dol op pizza en
pasta. De temperatuur is super.
Lekker zwemmen in de zee en
genieten van de zon. Dat past echt
bij mij.

Hoi

Column

Eenmaal is
scheepsrecht
Voor een dichtwedstrijd in de
derde klas heb ik ooit één keer
een goed gedicht geschreven,
wat als gevolg had dat ik voor
het volgende half jaar op
school ‘die persoon die goed
kon dichten’ was. Ik was zelf
erg trots op het gedicht,
begrijp me niet verkeerd, maar
als je denkt dat ik een plots een
bundel vol kan schrijven heb je
me toch net iets te hoog zitten.
Een leuk ding maken vind ik
meestal niet lastig, maar dat vaker
een zelfde soort resultaat behalen
is lastig. Toen mijn broer en ik nog
op de basisschool zaten hebben
we een hele vakantie besteed aan
het maken van Legomonstertjes,
waarvan de bouwblokken alleen
mochten bestaan uit die van twee
kleine sets. Het eerste monster was, al zeg ik het zelf, briljant. Mijn broer en ik waren zo
enthousiast, we wilden er wel tien
maken.
Dat bleek toch lastiger dan
gedacht. De eerste creatie was erg
leuk, de tweede wat minder en de
derde nog minder dan de tweede.
Elke iteratie moest opboksen
tegen de glorie van de originele
creatie. Dat gevecht verloren ze
vaak. Zo was van al dat enthousiasme snel niks meer te zien, wat
ertoe leidde dat er al snel niks
meer werd gemaakt.
Zo ging dat ook met mijn gedichten. Telkens wanneer ik een
idee had was het net niet goed
genoeg, niet beter dan of gelijk
aan het eerste gedicht. Naast
een jaarlijks Sinterklaasgedichtje
(waar ik overigens erg veel moeite
insteek) ga ik zelden nog klaar
zitten met pen en papier om een
gedicht te schrijven.
Deze mentaliteit van mij is erg
dom. Hoe kan ik er überhaupt
aan denken dat ik bij de eerste
poging mijn piek al heb bereikt?
Als ik het zo verwoord klinkt het
erg sullig. Het is niet alleen sullig, maar ook slecht voor vooruitgang. Wanneer je stopt na één
keer iets te doen heb je nooit de
mogelijkheid om beter te worden. Niet alles wat je maakt kan
geweldig zijn en perfectie, als er
al zoiets bestaat, behaal je echt
niet in één keer.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Naar Afrika gaan om daar mensen en
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Tekst: Jélena Bours
Teun
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Geplukt

Koen Schobbers Horst
Muziek speelt een heel grote, misschien zelfs wel de grootste rol in zijn leven. Hij gaat ermee naar bed en staat ermee op, zegt hij zelf. Die spaarzame uurtjes die dan nog overblijven, besteedt hij het liefst aan zijn familie. Deze week wordt Koen Schobbers (19) uit Horst geplukt.

wel, maar ik zou het nog verder willen
uitdiepen.”

AC/DC en country
Waar Koen in elk geval zijn creativiteit
kwijt kan, is op het podium. Naast dat
hij zelf regelmatig solo met zijn akoestisch gitaar en mondharmonica optreedt,
speelt hij nog in twee bands: C-strike en
Ashtray Leaves. “Met C-strike, waarin ik
zing en gitaar speel, spelen we vooral
old school rock-‘n-roll. Liedjes uit de
jaren 70 tot 90 die iedereen mee kan
zingen. We treden vooral bij kermissen
en in sozen op. Ook spelen we nummers
van nu waar we dan een eigen draai
aan geven. Voor Ashtray Leaves schrijven we onze eigen muziek. In die band
ben ik geen muzikant alleen zanger,
die anderen spelen zo goed, daar kan
ik niet tegenop. Wie mijn muziekheld
is? Vroeger was ik echt 100 procent fan
van Angus Young, de gitarist van AC/
DC. Dat loopje dat hij deed. Geweldig.
Dat probeerde ik thuis ook wel eens na
te doen. Maar alleen voor de spiegel
dan, niet op het podium. Daarnaast hou
ik ook van countrymuziek. Johnny Cash
natuurlijk en ook de moderne country
van nu.” Heeft hij er nooit aan gedacht
om een professionele muziekcarrière
na te jagen. “Nee”, zegt hij resoluut.
“Als het op mijn pad zou komen, zou ik
er zeker 100 procent voor gaan. Maar
wat ik nu doe daar heb ik ook echt hart
voor.”

Biertjes

“Toen ik klein was, kreeg ik van pap
al een gitaar in de handen geduwd.
Muziek maken is mij met de paplepel
ingegoten. Zelf speelde ik op mijn
14e in mijn eerste bandje, Stressed,
samen met een groepje vrienden.
Die band heeft ongeveer drie jaar
bestaan en toen kregen we allemaal andere bezigheden en zijn we
onze eigen weg ingeslagen. We hebben veel in de buurt opgetreden,
onder andere ook op motorcampings. Dat was wel wat”, zegt Koen
lachend.

Koen woont met zijn jongere broer Bob
bij zijn moeder in Horst. Hij heeft een
goede band met zijn familie zegt hij.
“Ik vind het leuk om met hen samen
te zijn. Ik kan me nog herinneren dat
ik toen nog klein was samen met pap
een kerstboom ging halen. Die boom
was vier of vijf keer groter dan ik was.
Dan gingen we die samen thuis opzetten.” Grappend: “Ik voelde me dan
echt dé man van het huis.” Ook de vier
tattoos die hij heeft, verwijzen naar
zijn liefde voor muziek en zijn familie.
“Ik heb nu vier grote tattoos. Die gitaar

staat voor mijn liefde voor gitaarspelen
en is tevens ook de gitaar die ik zelf heb.
Dat geldt ook voor de microfoon op mijn
andere arm. Ook heb ik een grote buizerdveer voor mijn overleden broer Wout
en een anker met daar in een hart met
drie kruisjes voor pap, mam en Bob.”

Meubels maken
Op zijn 13e kreeg hij een baantje bij een
antiquair in Horst, waar hij veel leerde
over meubels maken. “Daar heb ik kennisgemaakt met het vak en heb ik op
het Dendron College ook gekozen voor

de Leerweg BWI (Bouwen, Wonen en
Interieur). Nu zit ik in het derde jaar van
de opleiding creatief zelfstandig ondernemer meubelmaker/ scheepsinterieur niveau 4 in Veldhoven. Ik leer hoe
ik later mijn eigen meubelmakerbedrijf
kan runnen. Veel met de handen werken
inderdaad, maar we krijgen ook bedrijfskunde, dus er komt ook veel studie bij
kijken. Misschien dat ik er hierna nog
een opleiding achteraan ga doen. Ik vind
het zelf ontwerpen van meubels namelijk ook heel leuk. Ik moet mijn creativiteit kwijt kunnen. We leren dat nu ook

Naast het maken van muziek, is Koen
ook regelmatig op het tennisveld en in
de sportclub te vinden. “Die biertjes die
er tijdens een optreden aankomen, moeten er ook weer af”, grapt hij. Maar de
zondagavond, die reserveert hij het liefst
voor zijn familie. “Dat is de enige avond
dat ik thuis ben.” Hij moet er dan ook
niet aan denken om ooit uit Horst weg te
gaan. “Hier ga ik never nooit weg. Ik ben
hier naar school gegaan, ik sport hier,
mijn vrienden wonen in Horst. Ik kan me
niet voorstellen dat ik weg zou gaan uit
Horst.”
Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Piet van den Bekerom
fotografie

Puzzel

Sudoku

www.lozeman.nl

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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Lozeman is jouw partner voor machines voor
tuin, gazon en groen. Zowel voor particulieren
als professionals. Je bent van harte welkom
in onze showroom, ook voor onderhoud en
reparaties aan je bestaande tuinmachines.

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Alles voor gazon en tuin

• Grasmaaiers
• Handgereedschappen
• Tuintractoren
• Compact-tractoren
• Knikladers
• Beregeningshaspels
• Aanbouwwerktuigen
• en meer!

Oplossing vorige week:
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Lozeman Tuinmachines • Markt 14, 5973 NR Lottum • T: 077-4632341
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Afscheid Toverland

Caroline Kortooms neemt haar eigen magie mee
Caroline Kortooms neemt na 21 jaar afscheid van de magie van attractiepark Toverland in Sevenum.
Maar: ze neemt haar eigen magie mee. “En een schatkist aan ervaring die ik graag wil delen met anderen.”
Caroline (59) stond 21 jaar geleden
samen met haar broer Jean Gelissen
aan de basis van het attractiepark.
In november vorig jaar deed ze al een
stapje terug en verruilde het algemeen
directeurschap in voor de functie van
Leider Visie en Bedrijfscultuur. “Ik gaf
het stokje toen over aan mijn neef
waardoor ik als het ware naast mijn
oude functie stond. Ik merkte echter dat ik nog veel te veel ambitie en
passie heb om ergens naast te staan.
Dat kon ik in mijn nieuwe functie niet
meer kwijt. Mijn ervaring wil ik graag
delen met andere ondernemers en hen
inspireren.” Ze gaat verder als inspirator op het gebied van bedrijfscultuur,
leiderschap en communicatie. Als algemeen directeur zat de Sevenumse aan
de geboortetafel van alle attracties in
het park. “Een achtbaan kies je nu eenmaal niet uit een catalogus. Daar doe
je onderzoek voor en reis je de wereld
voor over. Ik kan wel zeggen dat ze
allemaal een stuk Caroline in zich hebben. Elke attractie is een toverdrankje
met een stukje van mijn broer, de imagineer, de creatieve projectgroep en
van mij.” Inspiratie komt van gasten en
medewerkers. “Voor de eerste tover-

hal bijvoorbeeld gingen we de stad
in. We spraken met mensen op straat
om te vragen wat zij wilden. Ook heb
ik honderden kinderen voor me gehad
die mochten vertellen wat zij wilden.
We hebben ons voortdurend laten
inspireren door de doelgroep. Voor de
tweede hal konden we gewoon aan
de gasten vragen wat hen gelukkig
maakt. Dat waren bijvoorbeeld een
boomstamboom en een stoere achtbaan. Wij zorgden dan vervolgens
voor de uitvoering en zochten daarbij
voortdurend de aansluiting bij onze
gasten.” De vraag wat haar eigen favoriete attractie is, vergt even denktijd.
“Ze hebben allemaal een plekje in mijn
hart”, zegt Caroline lachend. “Maar het
Toverhuis en Port Laguna, waar echt
getoverd kan worden, vind ik heel
speciaal en authentiek Toverland.” En
wat maakt haar dan gelukkig? “Dat zijn
eigenlijk drie dingen. Als eerste het
inspireren van medewerkers, zodat
zij als één team de visie, in dit geval
het creëren van magische geluksmomenten, uitdragen. Daarnaast vond ik
het prachtig om in het park te zijn en
te zien hoe de gasten reageren op de
magie van de medewerkers. Hardware

koop je, maar heartware creëer je
samen. Als derde geloof ik in ‘discover
your own magic’, ga uit van je innerlijke kracht. Deze drie bouwstenen
vormen samen de basis van een team
dat elke dag weer voor het optimale
resultaat gaat en daar werd en word ik
natuurlijk nog steeds héél gelukkig van.
Respect vind ik heel belangrijk. Ik hield
altijd in mijn achterhoofd: ‘Hoe zou ik
als ik de hele dag frietjes bak, behandeld willen worden?’ Respectvol dus en
met waardering.” Volgens haar ontbreekt dat gedachtegoed nog wel eens
bij bedrijven. “Door samenwerking
bereik je het meest optimale resultaat.”
Het geloof in haar eigen magie, maakt
dat Caroline de stap durfde te zetten
om voor zichzelf te beginnen. “De roep
is sterker dan de angst. Er is altijd een
risico tot falen, maar dat neem ik dan.
Ik ga de collega’s vooral erg missen.
Bij mijn afscheid kreeg ik een schatkist vol herinneringen en wensen mee.
De rode draad was dat ik mensen heb
mogen raken, inspireren en laten stralen. Dat neem ik mee.”

Tekst: Marieke Vullings

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

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

Wij verzorgen en regisseren al ruim honderdveertig jaar logistieke oplossingen. Ons motto is efficiëntie en de kracht
in het continu zoeken naar mogelijkheden om kostenbesparing in het logistieke proces te realiseren. We ontwikkelen
daarvoor software, analyseren data en ontwikkelen nieuwe businesscases. Onze oplossingen zijn op het gebied van
lucht- en zeevracht, wegtransport, pakket-distributie, opslag, fulfilment, assemblage, refurbishment en installeren op
locatie. We bieden deze diensten zowel separaat alsook als geïntegreerde oplossing aan.

Ter uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar:

bezorger / installateur
met technische affiniteit (B- of C-rijbewijs)

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

Pluimveebedrijf van Leendert bv

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

Klanten waarderen onze gedrevenheid en betrokken persoonlijke houding en dat is precies waarom
je bij ons zou willen werken. Je bent veel onderweg. Soms alleen en soms met een collega. Je brengt
meestal apparaten weg en vaak sluit je deze ook aan op locatie. Daarbij heb je contact met de mensen
op deze locatie. Je wordt opgeleid om de technische handelingen te kunnen uitvoeren en je krijgt
adviezen voor de communicatie. Daarnaast is er voldoende ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

Wat vragen wij?
• Technische kennis en handig zijn is hiervoor
een vereiste.
• Rijbewijs B of bij voorkeur rijbewijs C
met code 95 (evt. bereidheid tot het
volgen van C-rijbewijs) en ervaring met
distributiewerkzaamheden.
• Servicegerichte instelling, probleemoplossend vermogen en affiniteit met
technische en/of installatiewerkzaamheden.
• Representatief, goede communicatieve
vaardigheden en beheersing Duitse taal.

• Bereidheid tot het volgen van technische
trainingen.
• Woonachtig in de omgeving van Venlo.
• Werkzaamheden worden in principe in
dagritten uitgevoerd in de Benelux en
Duitsland, echter gezien het feit dat regelmatig
op projectbasis gewerkt wordt, dient er
bereidheid te zijn tot overnachting in een hotel.
Deze overnachtingen worden ruimschoots van
tevoren ingepland.

Wil je meer weten of solliciteren, neem dan contact met ons op!
Janssen Distribution Services BV
Newtonweg 10, 5928 PN Venlo, 077-3201260, personeelszaken@janssen1877.com
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Jij maakt ‘m super

Jouw keuken, onze inspiratie!

Migot

Greeploos
design

compleet met koelkast, oven,
inductiekookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak en
2cm dik keramiek
werkblad en 5 jaar
apparatuurgarantie

compleet
met apparatuur

7.699,338 x 185 cm

Gratis keukenadvies
3D-keukenontwerp
Virtual Reality presentatie
HORST

Inspiratie
weken

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

www.superkeukens.nl

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

