Samen staan
we sterk
Doe ook mee en mail je foto
naar foto@kempencreeert.nl
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Even dubbel stil
Dodenherdenking had dit jaar een dubbele lading. Niet alleen omdat 75 jaar geleden de oorlog eindigden in ons land, maar ook omdat de herdenking gehouden werd op een lege Dam
door het coronavirus. Heel Nederland was om 20.00 uur 2 minuten stil om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Normaal gesproken komen mensen bijeen om
anderen de herdenken, maar dat was nu niet mogelijk vanwege kans op virusverspreidingen. Daarom bliezen verschillende Nederlanders de Last Post vanuit de tuin of thuis uit het
raam. Ook enkele leden van muziekvereniging St. Hubertus in Hegelsom bliezen het herdenkingsnummer. / Beeld: Stef Dekker

Geen communicatie

Horeca teleurgesteld in
gemeente

i.v.m. moederdag
zaterdag 9 mei open
van 7.00 tot 17.00 uur

Meer dan 15 kleuren snijrozen
Om u snel te kunnen helpen,
heel graag van te voren bestellen!

Hazenkampweg 25
rozenautomaat
5964 PE Meterik
T (077) 464 20 97
www.vanderhulstrozenkwekerijen.nl

Het is 1 voor 12 voor verschillende horecabedrijven in Horst aan de
Maas, zegt Eric Janssen, uitbater van diverse horecagelegenheden
in de gemeente. Volgens hem is er geen communicatie vanuit de
gemeente en heeft burgemeester Ryan Palmen geen idee hoe de
ondernemers ervoor staan in deze coronacrisis.
Hij schrijft zijn frustratie en zorgen in een Facebookbericht:
“Het wordt tijd dat onze burgemeester eens vertelt aan de horecaondernemers hoe hij in deze
tijd er instaat. Druk, druk met
gezondheid. Ben benieuwd of hij
weet hoe de ondernemers ervoor
staan.” Telefonisch verklaart hij
zijn statement verder. “We willen

als Horster horecaondernemers
wat horen van de gemeente”,
zegt Janssen. “Er is totaal geen
communicatie en als ondernemer gaat dat in je kopje zitten.
Kom dan met een anderhalfmeterplan of iets dergelijks, laat iets
van je horen.”
Lees verder op pagina 03

Zondag ontbijt
Het ontbijtpakket bestaat uit:
• 2 PLUS Roomboter croissants
• 2 PLUS Petit pain (bruin of wit)
• 1 fles à 500 ml PLUS Vers geperst sinaasappelsap
• 1 doosje à 6 stuks PLUS eieren middelgroot

ALLEEN OP
ZONDAG

5.94

2.

Ontbijtpakket

99

Lucassen

Elke zondag geopend van 9.00 tot 18.00 uur
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Hart onder de riem voor verzorgingstehuizen

Familie Janssen organiseert Thoes Kwis
voor goede doel
De stoffige stapels puzzeldozen
worden van zolder gehaald,
ouderwetse bordspellen zijn
weer hot en een aantal mensen is
aan het quizzen geslagen.
In gemeente Horst aan de Maas
ontstaan initiatieven om de tijd
door te komen. Zo organiseert
een aantal creatievelingen de
Thoes Kwis op zaterdag 16 mei.
Het idee ontstond vanaf de bank
in huize Janssen in Hegelsom.
Alex Janssen en zoon Wouter evalueerden een quiz die ze onlangs
vanuit thuis met het hele gezin
uitprobeerden. “Die was heel
geslaagd”, vertelt Wouter. “Het was
ontzettend leuk en het werkte
prima. We hebben een hele leuke
avond gehad.” Tijdens het gesprek
ontstond het idee van de Thoes
Kwis. “Waarom zouden we het niet
zelf organiseren? Voor de inwoners van Horst aan de Maas.” En zo
geschiedde, het idee werd in het
gezin voorgesteld en iedereen was
enthousiast.

Goed doel
Voor Wouter was het belangrijk dat
de quiz niet zomaar werd georganiseerd. Er moest wel een goed doel
aan hangen. “Onlangs zijn er al
meerdere quizzen en acties geweest

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

Commercieel adviseurs

die geld inzamelden voor de lokale
horecaondernemers die momenteel
in zwaar weer zitten vanwege de
coronacrisis. Wij zochten een ander
doel.” Na een kort overleg hadden
vader en zoon een mooie bestemming gevonden: “De opbrengsten
van de quiz gaan naar de vijf verzorgingstehuizen in Horst aan de
Maas”, legt Wouter uit. “Zij verdienen wel een hart onder de riem
in deze zware tijd. Wat we precies
gaan doen met het bedrag wat de
quiz opbrengt, daar hebben we nog
niet echt over nagedacht. Misschien
iedere bewoner een persoonlijke
attentie geven? Of iets gezamenlijks? Dat moeten we nog zien.”

Gemeentelijke vragen
De bedoeling van de quiz is heel

simpel. Groepen schrijven zich in
voor de activiteit en doneren minimaal een bedrag van 7,50 euro.
Een grotere donatie kan ook.
“Het uiteindelijk opgebrachte bedrag
gaat geheel naar het goede doel”,
verzekert Wouter. “Iedereen mag
meedoen aan de Thoes Kwis, maar
er is plaats beschikbaar voor maximaal 250 teams.” Via Kahoot, een
online spelomgeving, worden de
vragen aan de teams voorgelegd.
“Deze kunnen overal over gaan.
Veel vragen gaan over de gemeente
Horst aan de Maas. Tot nu toe hebben we zeven categorieën met
elk tien vragen. Ook wordt de quiz
online gestreamd en presenteren
twee quizmasters de Thoes Kwis.
Het leukste is dat het hele gezin
mee kan doen als team vanuit de

BEZORGERS
GEZOCHT!

077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Bezoek- en correspondentieadres

Sevenum rondom Steeg € 10,00

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.

Horst rondom Witveldweg € 8,00

bank. Maar ook vriendengroepen
kunnen zich inschrijven en via sociale mediakanalen met elkaar overleggen.”

Iedereen mag
meedoen aan de
Thoes Kwis

Blijf thuis
Wouter en Alex organiseren de
Thoes Kwis met de rest van het
gezin. “Daarnaast krijgen we hulp
van Het Betere Teamuitje, een nieuw
bedrijf uit de regio dat onlangs
opgestart is. Het is voor hen een
ongelukkige tijd om een activi-

teitenbedrijf op te starten, dus
wij steunen hen ook een beetje.”
Om het evenement te promoten zet
Wouter een aantal filmpjes in elkaar.
“Met deze video’s wil ik deelnemers instrueren hoe ze het beste
deel kunnen nemen aan de Thoes
Kwis. Hiermee doel ik op dat bijvoorbeeld vriendengroepen niet onnodig samen gaan zitten en de drukte
opzoeken. Blijf thuis en overleg via
sociale media.” Ook aan een prijzenpot is gedacht. “We hebben lokale
ondernemers gevraagd attenties te
verloten aan de winnaars, dus hiermee proberen we hen ook te steunen. We moeten in deze tijd er even
extra voor elkaar zijn.”

Tekst: Niels van Rens

Gezamenlijke herdenking voor
overledenen coronacrisis
Om alle mensen te herdenken die tijdens de coronacrisis zijn overleden, komt er op initiatief van Stichting de Mèrthal een gezamenlijke
herdenkingsdienst in de Mèrthal in Horst. De precieze datum van de
bijeenkomst is nog niet bekend, de organisatie verwacht dat dit pas
na 1 september zal zijn.
Volgens de organisatie hebben
burgemeester Ryan Palmen en
deken De Graaf Woutering van de
Parochiefederatie Horst-Sevenum
inmiddels hun medewerking toegezegd. “Samen met de betrokken
families, uitvaartondernemers en
vele anderen wordt er nu gewerkt
aan een herdenkingsdienst”, aldus

de organisatie. Zij wil op deze
manier aandacht schenken aan alle
overledenen uit Horst aan de Maas
“op een manier die zij verdienen
en die ze anders ook gehad zouden
hebben.”
In Grubbenvorst is eenzelfde initiatief opgezet voor de inwoners van
dat dorp.

bedragen per week

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

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.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

In woning in een appartementencomplex aan de Pastoor
Vullinghsstraat in Sevenum is in de nacht van zondag 3 op maandag 4 mei ingebroken. De politie is op zoek naar getuigen.
Volgens de politie werd er rond
02.15 uur ingebroken in de woning.
Ook werden diverse garageboxen
opengebroken en zijn er fietsen
weggenomen. De politie is op zoek

naar mensen die getuige waren
van de inbraak. Eventuele getuigen
kunnen zich melden via 0900 88 44
of anoniem via 0800 70 00.
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Horeca teleurgesteld in gemeente
Jammer
Burgemeester Ryan Palmen vindt
het statement van Janssen jammer, zegt hij desgevraagd. “Ik snap
niet dat hij dit zo op Facebook zet.
Bel mij dan gewoon op. Dan kunnen we met elkaar in gesprek hoe
we wellicht een anderhalfmeterplan
kunnen opstellen. En als we zoiets
kunnen verwezenlijken is het wel
belangrijk dat alle horecaondernemers in Horst aan de Maas achter dit plan staan.” Daarom besloot
Palmen aan Janssen een lange mail
te sturen. “Ik heb hem voorgesteld
om met ideeën te komen. Ik ben
benieuwd naar zijn visie.”

Gesprek
Janssen vindt dat ook de communicatie vanuit branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland
(KHN) ontbreekt. “Dat geven we
toe”, zegt woordvoerster Christel

Nabuurs van KHN, afdeling Horst
aan Maas. “We hadden hierin beter
moeten communiceren. Ik geef Eric
ook gelijk dat de gemeente weinig
heeft laten horen. Enkel in de eerste ‘coronaweek’ kregen we reactie
dat we uitstel kregen om de deuren te openen. Daarom hebben we
de gemeente nu uitgenodigd in een
brief om met ons aan tafel te gaan
om een aantal zaken te bespreken.” Die heeft Palmen ontvangen,
zegt hij. “We gaan zo snel mogelijk
met KHN in gesprek. Het is balen
voor iedereen momenteel en ook
wij zijn afhankelijk van Den Haag
en het RIVM. Dat maakt het nog
extra lastig.” In de brief vraagt KHN
onder andere aan de gemeente om
kwijtschelding van lokale lasten.
Op korte termijn zijn verschillende
steunmaatregelen noodzakelijk.
‘Geen belasting heffen, vergunningen niet in rekening brengen en

belastingkortingen geven’, vraagt
KHN in de brief aan gemeente Horst
aan de Maas.

Oplossen
Palmen benadrukt nogmaals dat
hij hoopt het beste resultaat uit het
gesprek te krijgen. “Laten we elkaar
op de hoogte houden. Het is belangrijk om juist nu samen te werken
en open communicatie te voeren in
plaats van statements te plaatsen
op de sociale media. Ik ben geen
type die in andermans armen meehuilt, maar iemand die de ander
wil steunen. Alleen samen kunnen
we het horecaprobleem oplossen.”
Op woensdagavond 6 mei vond er
een persconferentie plaats vanuit
het kabinet. Bij het ter perse gaan
van deze HALLO waren eventuele
nieuwe maatregelen niet bekend.
Tekst: Niels van Rens

Ramen vernield bij supermarkt
Jan Linders in Grubbenvorst
Meerdere ramen van supermarkt Jan Linders in Grubbenvorst zijn in de nacht van woensdag 29 op donderdag 30 april vernield. Rond 02.30 uur werden er vernielingen aangericht. Het is onbekend of het een poging
tot inbraak was.
nu nog niet duidelijk. We hebben
aangifte gedaan bij de politie.”
Een woordvoerder van de politie zegt
dat omwonenden zijn ingeschakeld
voor een buurtonderzoek.
“We hebben aan iedereen gevraagd
om camerabeelden met ons te delen
voor diegenen die camerabewaking
aan huis hebben. We hopen dat we
met meerdere tips de verdachten
kunnen oppakken.” Ook voor de
politie is het vooralsnog onduidelijk
wat de toedracht is van de vernieling.
“We gaan niet uit van diefstal.”

Een 39-jarige man uit Melderslo is zaterdag 2 mei gewond geraakt
bij een ongeluk op de Kabroekstraat in America. De man werd met
onder andere een beenbreuk naar het ziekenhuis vervoerd.
Volgens een woordvoerder van
de politie fietste de man samen
met zijn echtgenote over de
Kabroekstraat. Een auto komende
vanaf de Schiksedijk, bestuurd door

een inwoner van America, kon hem
niet ontwijken, waardoor de man
ten val kwam. Hij liep daarbij een
bovenbeenbreuk op en verloor drie
tanden.

Wij zijn op zoek naar een

gemotiveerde bakker
die graag ons team wil komen versterken.
Wil je graag met je handen werken? En hou je van aanpakken?

Buurtonderzoek gestart

Politie Horst doet een oproep
op haar Facebookpagina of er
getuigen zijn die meer kunnen
vertellen over de vernielingen.
“Er is aan verschillende ramen
flink schade toegebracht”, zegt de
supermarktmanager van de winkel.
“In één raam zit zelfs een groot gat.
De vandalen zijn niet in onze winkel
geweest. Daarom denken we ook
niet dat het ging om een poging tot
inbraak.” De supermarktmanager
vermoedt vernieling. “Wie het
heeft gedaan en waarom is voor

Fietser gewond bij ongeluk
America

Onrustig
In Grubbenvorst is het al een tijdje
onrustig. Het dorp heeft te maken
met vandalisme en een criminele
groep jongeren die het dorp teistert. Het is niet duidelijk of de vernieling aan de Jan Linders iets heeft
te maken met deze groep. Ook is
er onlangs binnen één week een
bestuurder tweemaal aangehouden
onder invloed van THC, een werkzame stof in wiet. Ook beledigde hij
toen een politieagent waarvoor hij
een proces-verbaal kreeg.

Werkzaamheden
• het bereiden/verwerken
van deeg;
• bereiden diverse soorten kleinen grootbrood en ambachtelijke streekproducten;
• bereiden van diverse soorten
vlaaien;
• het bedienen van machines;
• het schoonhouden van je
werkplek;

• Je werkt in een klein team
van 5 bakkers.
• De uren zijn in overleg en
relatief weinig nachtwerk.
• We bieden een salaris volgens
bakkers CAO.
• Bij goed functioneren volgt
een vast contract.
Interesse? Voor vragen of meer
info kun je altijd mailen naar
info@bakkerijsmits.nl

Lottum 077 463 16 90 | Well 0478 50 37 02
www.bakkerijsmits.nl
• Administratieve
dienstverlening
• Bedrijfsvoering
• Financieel in- en
overzicht
• Strategisch
vraagstuk

Voor activiteiten

Wijkcomité Mussenbuurt wil eigen honk

info@konekt-advies.nl ・ 06 11 74 49 96

Het wijkcomité Mussenbuurt in Horst is op zoek naar een eigen lokaal. Hierin willen ze bijvoorbeeld activiteiten organiseren voor en met bewoners.
Het wijkcomité kijkt nu samen
met Wonen Limburg, Synthese en
gemeente Horst aan de Maas naar wat
mogelijk is. “In dit lokaal kunnen we
bijvoorbeeld onze jaarlijkse Burendag
of Kerstviering houden”, zegt secretaris Sabrina van den Bekerom.
“Daarnaast willen we kijken waar de
behoefte ligt van de wijkbewoners

en met een eigen lokaal kunnen we
hier misschien gehoor aan geven.
Denk daarbij aan samenkomsten om
gezellig te praten onder genot van een
drankje of een lunch.”
Eerst had het wijkcomité haar oog
laten vallen op het gebouw van Jong
Nederland Horst. Die locatie is niet
meer beschikbaar. De ideeën rondom

konekt-advies-advertentie-103x63mm.indd
het lokaal staat momenteel vanwege
de coronacrisis op een laag pitje.
“Achter de schermen wordt er nog
hard gewerkt aan wat de mogelijkheden zijn”, zegt Van den Bekerom.
“Tot op heden hebben we nog geen
echt concrete oplossing, maar we
hopen in de toekomst wel een eigen
plek te mogen creëren.”

Door de corona-maatregelen hebben ook de musea hun deuren moeten sluiten. Om toch het contact met het
publiek te behouden, heeft Openluchtmuseum De Locht uit Melderslo verhalen verzameld die worden gepubliceerd op de website.
nog wat leven in de brouwerij en
blijven onderlinge contacten overeind”, aldus het museum. Inmiddels
zijn er al veel verhalen verzameld,
die onder andere zijn terug te vin-

04-05-20 11:30

De tuinplanten specialist!

De Locht verzamelt verhalen
Aan de medewerkers van De Locht is
gevraagd een verhaaltje in te sturen
dat te maken heeft met de collectie,
de gebouwen of de historie van het
museum. “Op die manier is er toch

3

den op Facebook en de website.
Geïnteresseerden kunnen zich ook
inschrijven voor de nieuwsbrief.

Graszoden r
aa
nu voor m

2

2,29 €/m

kan via
Bestellen zoden
ras
leurs.nl/g

elke g
zondean
op

Het grootste en
meest bijzondere
assortiment tuinplanten

WWW.LEURS.NL
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Geboren

Semmy

28 april 2020
Dochter van
Rick en Sandra
Reinders-Sleegers
Zusje van Sepp
Scheperstraat 6
5975 VV Sevenum



Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van onze tweeling

Finn en Benthe
Geboren op 28 april 2020
Broertje en zusje van Fenna
Zoontje en dochtertje van:
Jeroen en Loes Huijs
Engelbert Dorsstraat 2
5971 VG Grubbenvorst

2 mei 2020
Broertje van Catoo en Fer
Zoon van Daan Driessen
en Karlijn Weijs
Het Veldje 13
5961 LB Horst

*Sevenum, 24 augustus 1934

Op 9 mei 1970 luidden de klokken van de Sevenumse kerktoren
het huwelijk in van:

Harry en Mia Camps-Kersten
Nu - 50 jaar later - kijken ze samen uit op die toren,
door het keukenraam van hun nieuwe huis.
Lieve pap en mam, gefeliciteerd!

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felicitaties
die wij mochten ontvangen op
ons 60-jarig huwelijksfeest.
Ondanks het coronavirus
hebben wij genoten van een
onvergetelijke, mooie dag.

Harry en Toos
Custers-Voermans

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die
zij ons achterlaat, laten wij u weten dat ons mam,
oma en oma-oma de rust gevonden heeft die wij
haar van harte gunnen.

Nellie
Spreeuwenberg-Lemmen

Geboren

Jur

Je wereld werd kleiner
Beelden gingen vervagen
Gedachten vulden je dagen
“Het is goed zo”

Nicole, Marcel,
Emma en Henrie
Jessie, Anne,
Tijs en Sara

† Panningen, 30 april 2020

echtgenote van

Sef Spreeuwenberg †
Hans en Gert
Frank en Maike, Ward, Liz, Jur
Inge en Tom, Senn, Meis
Lea en Jan
Will en Pieter, Henk †
Fenna
Lieke
Ivana en Joey
Dinja en Roel
Kiona en Marco
Brenna
Kleefsedijk 6, 5975 NV Sevenum

De Donckstraat 11
5975 AA Sevenum

De uitvaartdienst heeft dinsdag 5 mei in besloten kring
plaatsgevonden in de H.H. Fabianus en Sebastianuskerk te
Sevenum. Aansluitend hebben we mam te ruste gelegd bij
pap op het kerkhof aldaar.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers
en vrijwilligers van Sevenheym en Piushof voor de
liefdevolle verzorging van mam.

Op zaterdag 2 mei heeft de geest Jacqueline verlaten

Jacqueline Versleijen
Levenspartner van

Gerrit Christiaens
* Horst, 20 februari 1959

† Venlo, 2 mei 2020

Wij hadden graag samen met u afscheid willen nemen van Jacqueline.
Vanwege de huidige omstandigheden zal de uitvaart
in besloten kring plaatsvinden.
Correspondentieadres: Rubensplein 14, 5961 AM Horst

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.
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.

Honderd kaarsjes voor mevrouw
Martens-van den Goor
Mevrouw Martens-van den Goor werd op zaterdag 2 mei verrast met een bezoek van burgemeester Ryan
Palmen. Ze werd namelijk 100 jaar en dat moet gevierd worden. Sinds enkele jaren woont Martens-van
den Goor in Hof te Berkel in Horst en kan nu vanwege corona geen bezoek ontvangen. Toch kwam de
burgemeester haar verrassen met een bosje bloemen. De familie van mevrouw Martens-Van den Goor
zong haar vanuit de binnentuin toe. Via een speciaal geplaatste unit mocht de familie de honderdjarige
achter plexiglas feliciteren.

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Voor aardbeien- en groenteplanten
o.a. komkommer, tomaten enz.,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys Langstraat 64 Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.
Gevraagd: rozen oculeerders en
binders voor de maanden juli/
augustus. Boom- & Rozenkwekerij
Deckers, Swolgensedijk 14, Melderslo.
Tel. 0478 69 09 78.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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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.
Te koop zwembad in uitstekende
staat, 2 jaar enkele malen gebruikt,
afm. 300/175/80 prijs € 300.
Tel. 077 366 30 17.

Geplukt

Petra van Horck Lottum
Deze Melderslose verruilde voor de liefde haar geboortedorp voor Lottum. Ze voelt zich er intussen helemaal thuis en is er onder andere actief voor de korfbalclub. Deze week wordt Petra van Horck (55) geplukt.

Te huur: luxe appartement in
centrum Horst. Voor meer informatie
bel 06 13 11 37 97.
Te koop woonhuis met garagebox
Slooyerbroek 14. Staat ook op Funda
Tel. 06 27 38 21 70.
Te koop weiland (ca. 12.500 m²)
gelegen nabij Nachtegaallaan 3 te
Melderslo. Meer info? Intemakelaars
077 398 90 90.

Petra verruilde dertig jaar geleden Melderslo voor Lottum. Op de
Lottumse kermis leerde ze in 1983
de uit Lottum afkomstige Bart kennen, in 1989 trouwden ze. Samen
kregen ze dochter Linda en zoon Roy.
“Ik voel me helemaal thuis in Lottum
en heb niet echt hoeven wennen.
Mijn hart ligt nu echt hier. Er woonden al meerdere Melderslose dames
in Lottum en ik heb me al snel aangemeld bij de Lottumse korfbalclub.
Nu speel ik er bij de recreanten en
ik ben bestuurslid. Daarnaast ben
ik jeugdleidster en help ik elk jaar
mee met de korfbaldagen. Gelukkig
kunnen we nu weer starten met de
trainingen.”

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

Als familie

&
Nu ook in Horst aan de Maas
06 51 16 07 58 | 0478 57 14 42

24 uur bereikbaar

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

0478 533 226 / 06 2361 1350

voor ze betekenen. Ik leer door cursussen en bijscholing ook nog steeds
bij.” Door de huidige omstandigheden kan ze haar patiënten nu niet in
levenden lijve zien. “De consulten
zijn nu bijna allemaal telefonisch, dat
is erg jammer. Maar we krijgen wel
veel hartverwarmende reacties van
de mensen, het is heel mooi dat het
werk zo wordt gewaardeerd.”

Mijn hart ligt in Lottum

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

Uw wens staat bij ons centraal

05

Petra vindt zichzelf een zondagskind (‘wel even afkloppen
hoor’, lacht ze). “Ik heb tot nu
toe een heel mooi leven gehad.
Ik ben opgegroeid in Melderslo
als oudste meisje in een gezin
van vijf kinderen. Ik heb één
oudere en één jongere broer en
twee zusjes. We woonden aan de
Langevensweg, langs het spoor.
Mijn oma woonde in dezelfde
straat net als twee ooms en tantes. Er waren altijd veel buurtkinderen om mee te spelen. Dan
gingen we bijvoorbeeld kikkervisjes vangen. Het was echt een
hele leuke tijd”, blikt ze terug.
Wat Petra als jong meisje niet
altijd even leuk vond om te doen,
was meehelpen in het champig-

nonbedrijf van haar ouders. “Dat
moest soms al ’s morgens voordat
we naar school gingen en dat deed
ik niet altijd met veel plezier”, zegt
ze lachend.

Band opbouwen
Na de lagere school ging Petra naar
de middelbare school Jerusalem in
Venray, waar ze het vwo volgde.
“De meeste jeugd uit Melderslo ging
naar het Boschveld College, maar
omdat enkele van mijn vriendinnen naar Jerusalem gingen, deed ik
dat ook. Nee, ik had nog geen idee
wat ik daarna wilde doen. Vroeger
wilde ik juffrouw worden, maar na
de middelbare school wilde ik liever
meteen gaan werken. De zus van
een vriendin van me was verpleeg-

ster en zij vertelde daar altijd heel
enthousiast over. Dus besloot ik
een inservice-opleiding verpleegkunde te volgen bij het ziekenhuis
in Venray, waarbij leren en werken
gecombineerd werd. Vervolgens
werkte ik twee jaar op de afdeling in het ziekenhuis in Venlo en
daarna bij de polikliniek in Venray.
Sinds 1989 werk ik op de polikliniek
neurologie, afwisselend in Venlo
en Venray en één keer per maand
ben ik bij de huisartsenpraktijk in
Horst. Ik werk onder andere met
Parkinsonpatiënten, MS- en hoofdpijnpatiënten en doe onderzoek naar
medicijnen. Met mensen werken
vind ik erg fijn en heel dankbaar.
Door dit werk bouw je echt een band
met de mensen op en je kunt veel

Naast korfbal, wandelt en fietst Petra
graag. “Daarnaast lees ik veel, voornamelijk romans. De boeken van
Lucinda Riley vind ik bijvoorbeeld erg
mooi.” Reizen doet Petra ook graag.
“In de winter gaan we elk jaar naar
hetzelfde pension in Waidring in Tirol,
de eigenaren voelen bijna als familie”, grapt ze. Door de coronacrisis
zijn veel activiteiten op een laag pitje
gezet. Zo zou Petra graag nog een keer
naar Australië willen, waar Bart familie heeft wonen. “Dat hebben we uit
moeten stellen. Aan de andere kant:
we hebben nu veel in de buurt gewandeld en gefietst en dan weet je weer
hoe mooi het ook hier is.” Op haar
bucket-list staat verder ook nog een
concert van Coldplay bijwonen. “Daar
wil ik altijd nog een keer heen. Maar
ook dat komt wel weer. Gezondheid is
nu het allerbelangrijkste.”
Tekst: Marieke Vullings

www.petraduijkers.nl

Puzzel

HEEFT U LAST VAN

Sudoku
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.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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uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl
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IK KAN ZE PROFESSIONEEL
VOOR U WEGZUIGEN

06 51 82 87 25 | VERSLEIJENPLAAGDIERBEHEER.NL
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

PROCESSIERUPSNESTEN?

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
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15-vragen aan

Anne Tacken Meterik
Hoi

Column

Erbij staan
Soms wanneer ik naar bed ga
vraag ik mij af wat Kim Jung-un
op dat exacte moment aan het
doen is of waaraan hij nu moet
denken. Oké oké, ik denk
natuurlijk niet elke avond aan
Kim Jong-un of wat hij aan het
doen is, maar goed. Zou het niet
geweldig zijn om exact te weten
wat mensen denken en vinden?
Ik heb het niet over een ordinaire superkracht zoals
gedachten lezen, waar je simpelweg kan horen wat mensen
denken.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Anne Tacken
12 jaar
Meterik
Onder de Wieken

Wat is jouw stopwoordje?
Vooral ‘uhh’ en ‘umm’. Bij mij zijn de
stopwoordjes afwisselend. Laatst was
het bijvoorbeeld ook ‘precies’.

Welke grote beslissing heb jij
onlangs genomen?
Ik praat altijd Nederlands, vraag me
niet waarom, want thuis praten papa
en mama altijd dialect. Ik heb met
mezelf afgesproken om steeds meer
dialect te gaan praten, omdat het
jammer zou zijn als het verloren gaat.

Wat is jouw leukste en wat is je
stomste vak op school?
Op vrijdagmiddag hebben we altijd
atelier, dat is creatief bezig zijn.
Dit vind ik leuk want dan kun je met
vriendinnen kletsen, naar muziek
luisteren en je eigen ding doen.
Mijn stomste vak is rekenen, want
dat vind ik zelf heel erg saai.

Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?
Ik zou een fee willen zijn want die
kan eigenlijk alles, vliegen, toveren,
wensen vervullen en zorgen dat het
altijd mooi weer is. Dat lijkt me heel
leuk om zelf ook te kunnen.

@ hôrsmemes

Geloof je in buitenaardse wezens? Bij een kinderdagverblijf heb ik Lynn
Nee, ik geloof er helemaal niks van
dat buiten onze aarde vreemde
wezens leven. En anders hoop ik ze
nooit tegen te komen.

Hoe zou jij je biografie van je
leven noemen?
Tot nu toe heb ik een leuk leven met
een leuke familie, vriendinnen en
hobby’s. Alleen toen mijn opa een
aantal jaar geleden overleed was het
heel verdrietig. Daarom zou ik mijn
biografie toch ‘Mooie momenten uit
het leven van Anne’ noemen.

Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Dat ik een lief en sociaal meisje ben
en vooral nieuwe dingen spannend
vind. En dat ik een knuffelgeitje
ben. Omdat ik graag wel met andere
mensen knuffel.

Elke week geeft @horsmemes zijn visie op Horst aan de Maas

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Ik ben vaak op tijd of net te vroeg.
Ik wil liever niet te laat komen, want
dan staat er iemand op je te wachten. Ik vind het ook vervelend om te
moeten wachten op iemand anders,
daarom doe ik dat anderen ook niet
aan.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Mijn laatste foto was een shot voor
huiswerk wat ik moest inleveren voor school. Vanwege corona
krijgen we digitaal les. Van sommige opdrachten moeten we een
foto maken en naar school sturen.
Zodat school kan kijken hoe en of ik
het heb gemaakt.

Hoe heb jij je beste
vriend/vriendin ontmoet?
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

een aantal jaar geleden leren kennen. We wonen niet bij elkaar in het
dorp, maar spreken geregeld met af
en dan volgt er vaak ook een logeerpartijtje. Dat vind ik heel erg leuk.

Heb je een verborgen talent?
Tot nu toe blink ik nergens heel hard
in uit. Dus misschien is het talent nog
verborgen en heeft nog niemand het
ontdekt. Maar zo kan ik niks bedenken waar ik heel erg goed in ben wat
mensen niet van mij weten.

Wat is je favoriete hobby?
Ik zit op volleybal, muziekles en
ik ben lid van Jong Nederland.
Maar volleybal vind ik het leukste omdat je daar het actiefst bezig
bent. Maar muziekles en Jong
Nederland vind ik ook heel erg leuk.

Heb je een bijbaantje?
Nee, maar als ik 13 jaar word, zou ik
wel graag ergens willen gaan werken. Maar dat duurt nog even. Dus ik
heb nog tijd om na te denken waar
ik wil gaan werken.

Wie is je favoriete leraar?
Ik vind veel leraren aardig en leuk,
maar het leukst vind ik toch juf
Melanie, want daar heb ik vier jaar
bij in de klas gezeten. Dat waren
vier hele leuke jaren samen met juf
Melanie.

Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben volgens mij nergens aan
verslaafd, veel dingen vind ik leuk.
En ook lekker. Maar ik zou er wel van
af kunnen blijven als het zou moeten. Ik zou mijzelf daarom niet verslaafd noemen.

Ik heb het over het met iemand
mee kunnen leven in de historische zin. Datgene wat ze je bij het
vak geschiedenis proberen te leren.
Het lijkt me enorm gaaf om de
wereld vanuit verschillende perspectieven uit de geschiedenis te
zien. Niet alleen kunnen weten hoe
bijvoorbeeld de Romeinen leefden
maar het ook kunnen meemaken.
Als het ware in het hoofd kunnen
kruipen van elk historisch figuur
dat je maar kan bedenken.
Is dit niet gewoon hetzelfde als
een tijdmachine, vraag je je misschien af. Het antwoord is nee.
Waar je met een tijdmachine zelf
naar het verleden gaat en theoretisch de loop van gebeurtenissen kan aanpassen, wil ik alleen
meeleven met dingen die echt zijn
gebeurd in plaats van veranderen
wat gaat gebeuren. Daarnaast gaf
ik eerder al aan dat het niet per se
een figuur uit het verleden moet
zijn. Het lijkt me net zo interessant
om bijvoorbeeld mee te kijken bij
wereldleiders die op dit moment
met de pandemie aan de haal
gaan.
Vragen over hoe iemand in het verleden heeft geleefd of wat iemand
aan het doen is komen vaak in mij
op door het nieuws. Wanneer er
nieuws is over Braziliaanse sloppenwijken kan ik niet anders dan
me inbeelden hoe dat moet zijn
voor die mensen daar. Een ander
belangrijk voorbeeld is het bevrijdingsnieuws van de NOS, waar ze
75 jaar terug de tijd in gaan om de
oorlog te herleven.
Ik denk dat het niet alleen fascinerend maar ook belangrijk is om
je te verplaatsen in de geschiedenis. Dingen zijn niet altijd geweest
zoals ze zijn. En om dat te begrijpen moet je proberen er dichtbij
te staan.

Tekst: Jélena Bours
Teun
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Ik heb mijn vakantie al gecanceld
Twee weekjes Ibiza, een trektocht door het regenwoud van Brazilië of een citytrip naar New York: onze reisplannen worden steeds onzekerder.
Waar we in januari nog enthousiast een vakantie boekten op die ene leuke camping in ZuidFrankrijk, is het nu nog maar de vraag of we er
überhaupt terechtkunnen. Misschien is het veel
beter om nu al die vakantie te cancelen. Met de
huidige situatie is het ook veel prettiger om thuis

te blijven en vakantie ‘rund um Hause’ te vieren.
Dan hoef je je ook geen zorgen te maken over coronamaatregelen en bang te zijn in het buitenland
alsnog het virus op te lopen.
Maar ja, als je nu al cancelt ben je sowieso je geld
kwijt. Is het niet beter om het nog even af te wach-

ten? Misschien is de situatie over een aantal weken
weer veranderd en baal je ervan dat je die verdiende vakantie hebt afgezegd. En de campings en hotels hebben de inkomsten straks hard nodig.
Ik heb mijn vakantie al gecanceld. Wat vindt u?

Column

Bespreking poll week 18

Mondkapjes dragen in het openbaar moet verplicht worden
In Duitsland en België moeten mensen mondkapjes dragen in openbare gelegenheden. Nederlandse experts vinden het echter niet nodig en ook
de overheid is die mening aangedaan.
Deskundigen zijn het er niet over eens of het
dragen van een mondkapje zinvol is. Zo zeggen
de Wereldgezondheidsorganisatie en het Rode
Kruis dat het verkeerd dragen van een masker
juist meer risico op besmetting met zich meebrengt. Waarom zouden we mondkapjes moeten dragen als het geen positief effect heeft?
Daarnaast is er al een tekort aan mondkapjes

in de zorg. Theoretisch gezien is het onmogelijk
om in Nederland iedereen met een mondkapje te
laten lopen, omdat het land niet genoeg materiaal
heeft. Suzanne Elbers-Meesters reageert op Facebook: “Men wil het gewoon niet verplichten omdat er een tekort is aan mondkapjes. En omdat wij
geen mondkapjes kunnen krijgen, moeten we ons
houden aan de opgelegde regels. Het is gewoon

een prioriteitenkwestie. De belangrijksten eerst, de
rest blijft beperkt in zijn vrijheid.” Helga VerheijenCox vindt dat er per geval gekeken moet worden.
“Om weer naar de kapper/schoonheidssalon of
nagelstudio te kunnen gaan, zeker wel, maar dan
ook voor de klanten. Trein? Bij drukte zeker doen.
Verder afstand houden...”

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten • Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

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

VOOR MOEDERDAG
MOOIE HANGPOTTEN € 6,50
Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Dinsdagmorgen gesloten!

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

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

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst
Tel. 077-3982922 / 06-54306964

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

Ingezonden brief

Intern salderen remt vermindering ammoniak uitstoot
Door de veeboeren (gesteund door LTO en LLTB) wordt vastgehouden aan de gedachte dat onbenutte stikstofruimte behouden moet blijven
voor deze bedrijfstak. Dit lijkt op het claimen van een vuilrecht waar niet aan getornd mag worden. Vervuilen wordt als recht geclaimd. Dit
remt de vermindering van de uitstoot van ammoniak en daarmee ‘moderne’ technieken en innovatie in het algemeen.
Als men de veehouderij op dezelfde
manier zou benaderen als andere
industrieën en op alle vlakken
reeds bestaande technologieën
zou laten toepassen zou de uitstoot van ammoniak en stank snel
kunnen verminderen. Onwil van
enkele partijen houdt de vooruitgang tegen. De rechten die een
veebedrijf heeft om ammoniak
uit te stoten worden door hen en
de LLTB en ook de overheid tot nu
toe beschermd, onder andere door
het intern salderen. ‘Vuile’ stallen

Marieke ment...

worden bewust in stand gehouden.
Er wordt bij aanpassingen of uitbreidingen van bedrijven niet gezocht
naar heel praktisch haalbare verbeteringen voor het totaal maar naar
heel kleine stapjes vooruit voor het
bedrijf. Een kleine verbetering in
overlast en een grote uitbreiding in
vee. Een deel van de stallen blijft
onevenredig veel ammoniak uitstoten. En die vuiluitstoot geeft dan
over een paar jaar de kans datzelfde
trucje weer uit te halen. Vuiluitstoot
loont op die manier en blijft ook

jaren in stand. Dat remt de vooruitgang. In Horst aan de Maas zijn
meerdere bedrijven aan te wijzen
waar zo op eenvoudig wijze tonnen minder ammoniakuitstoot zou
kunnen worden gerealiseerd, net
als stank. In weerwil van alle mooie
woorden wordt de innovatie en
verbetering bewust tegen gehouden. Het geclaimde recht om smerig te mogen blijven werken remt
de vooruitgang. Het heeft geen pas
dat deze partijen hieraan vasthouden en tegelijk durven te zeggen

dat ze voor innovatie zijn als zelfs
de meest eenvoudige oplossingen
worden tegengewerkt door de houding rond de ammoniakrechten en
dit intern salderen. Het zou mooi
zijn als de LLTB net als de gemeente
in plaats van vooral de grote varkensboeren naar de mond te praten
ook aandacht zou hebben voor het
algemeen belang.

Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

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.

Pas de deux
Kent u de nieuwste rage op
dansgebied al? Op straat, in
kantoren en in winkels wordt
hij overal gedanst. Jong en oud
kan hem doen en je hoeft er
niet eens heel soepel voor in de
heupen te zijn. De dansstappen
zijn heel gemakkelijk en je hebt
er zelfs niet per se muziek bij
nodig, al maakt het dat dan
wel leuker. Ik heb het over de
anderhalvemeterdans.
We leven momenteel in een
anderhalvemetersamenleving.
Dat betekent dus dat we op straat
en in de winkels minstens 1,5
meter afstand van elkaar moeten
houden. Strepen op de vloer en
plexiglas bij de kassa’s helpen ons
daar aan te herinneren. Verplichte
winkelmandjes en wagentjes
werken ook goed bij het afstand
houden. En mocht er iemand je
een keer te dichtbij naderen, dan
zorgt een boze blik er wel voor
dat hij of zij snel een stap achteruit doet. Over het algemeen gaat
het dan ook wel goed. Maar soms
zie je mensen de anderhalvemeterdans doen. Als twee mensen
elkaar willen passeren in een te
krappe doorgang bijvoorbeeld. Of
als iemand een winkel uitloopt,
terwijl jij net naar binnen wilt
stappen. Als bij toverslag blijf je
allebei stokstijf staan. Je lacht wat
onwennig en doet aarzelend een
stapje naar voren, om vervolgens
snel weer terug te stappen, want
je tegenligger doet hetzelfde. Je
maakt een gebaar van ‘kom jij
maar eerst’, draait een rondje om
elkaar heen en dan sta je eindelijk
binnen.
Er zijn ook mensen die de choreografie niet kennen. Je komt
bijvoorbeeld een kennis tegen
die aan de overzijde van de straat
loopt. Twee maanden geleden
zou je dan de straat zijn overgestoken om er een praatje mee te
maken. In deze tijden blijf je veilig aan je eigen kant van de weg
staan. Sommige mensen vergeten
dat in hun enthousiasme echter.
Vrolijk komen ze op je af. Je hebt
uit voorzorg al enkele stappen
achteruit gezet. Nietsvermoedend
loopt de kennis met je mee, je
ruikt de pepermuntkauwgum in
zijn adem al. “1,5 meter”, mompel je. Duidelijk nog geen pas de
deux.

Marieke
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Contact met de gemeente
in coronatijd

De samenstelling van deze gemeentepagina is gedaan op woensdag 06 mei.
De mogelijkheid bestaat dat, gezien de coronacrisis, bepaalde informatie weer
achterhaald is door nieuwe maatregelen. Op onze website vindt u de actuele informatie.

Het kabinet maakte bekend dat de meeste maatregelen worden verlengd tot en met 19
mei. Ook in Horst aan de Maas gaan we samen door met de corona-aanpak. Dat betekent het volgende voor onze bereikbaarheid.
Telefoon

Bel ons om een afspraak te maken.

De gemeente is op werkdagen tussen
8.00 - 17.00 uur telefonisch bereikbaar op

Iets melden

(077) 477 9777.

Wilt u iets melden zoals een omgewaaide

Houd richtlijnen in acht

Papierinzameling
zaterdag 9 mei

boom, zwerfvuil, vernieling of ongedierte?

Let op!

Gemeentehuis

Dit kan via www.horstaandemaas.nl/

De locaties en/of tijden van de papierinzameling in Kronenberg, Griendtsveen,

Moet u persoonlijk iets regelen aan de balie?

overlast. Bel ons bij spoed en ook buiten

Hegelsom en Meerlo zijn gewijzigd.

Zoals het aanvragen van een nieuw rijbewijs

kantoortijden. U krijgt dan instructies via

of paspoort? Bel ons om een afspraak te

ons telefoonbericht.

Kronenberg
Kronenbergweg T-Splitsing Kronenberg

maken. Zonder afspraak kunt u niet terecht.
Regelen via website

09.00 – 12.00 uur

Gemeentewerf

Alles wat u via onze website kunt regelen,

Route papier Inrijden via de Meerweg, rechts aanhouden.Bij de vrachtwagen mag pas

De balie van de gemeentewerf is gesloten.

moet u nu digitaal regelen. Kijk op

gestopt worden en uitgeladen. Via de Simonsstraat kan er weggereden worden.

Heeft u een nieuwe afvalemmer of

www.horstaandemaas.nl. Heeft u vragen?

-container nodig?

Bel ons gerust. Wij helpen u graag.

Griendtsveen
Lavendellaan 26 Griendtsveen

Geen inzameling KCA op
werf of in kerkdorpen

09.00 – 12.00 uur
Route papier Inrijden via Lavendellaan, rechts aanhouden. De auto’s óm de kraakpersauto
laten rijden tot aan de 2de verkeersregelaar. Op de terugweg bij de vrachtwagen mag pas
gestopt worden en uitgeladen. Vervolgens rechts aanhouden om het terrein weer af te rijden.

In mei kunt u geen klein chemisch afval (kca) inleveren. Op dit moment weten we nog niet

Hegelsom

wanneer de inzameling weer van start gaat. Volg de berichtgeving op de website. Bewaar uw

Hagelkruisweg 50 Hegelsom / Locatie Kogelstraat zal tijdens deze papierinzameling

kca zolang op een veilige plaats en lever het dan in.

gesloten zijn
09.00 – 12.00 uur

Batterijen kunt u bij veel supermarkten in spe-

chemokar weer naar de dorpen komt. In

Route papier Inrijden via Hagelkruisweg. Er is slechts 1 oprit beschikbaar om in te rijden.

ciale containers doen. Ook in alle winkels die

de Afvalwijzer staan de data en u vindt ze vanaf

De 1ste verkeersregelaar wijst je richting oud papier of Kiss & Ride. Rechts aanhouden tot

batterijen verkopen kunt u batterijen inleveren.

oktober ook op onze website

aan de 2de verkeersregelaar.

We gaan er vanuit dat in november de

www.horstaandemaas.nl.

Na aanwijzing van de verkeersregelaar doorrijden.Bij de vrachtwagen mag pas gestopt
worden en uitgeladen. Vervolgens rechtsaf om het terrein weer af te rijden
Route Kiss & Ride In verband met eventuele sportactiviteiten op het Sportpark:

Voor iedereen bereikbaar

Meldpunt Signaal NoordLimburg

Inrijden via Hagelkruisweg. Er is slechts 1 oprit beschikbaar om in te rijden.
De 1ste verkeersregelaar wijst je richting oud papier of Kiss & Ride. Links aanhouden tot bij
het gebouw. Zet kinderen af bij het gebouw en rijd vervolgens rechtsaf om het terrein weer af
te rijden. Fietsers gebruiken ook de Kiss & Ride route.

Iedereen kan in een situatie terecht komen waarbij hij het gedrag van een ander

Meerlo

niet begrijpt en zich zorgen maakt. Soms is het wenselijk om dan informatie te

Leeuwerik 33 Meerlo

krijgen of advies in te winnen. Hiervoor is in Noord-Limburg Meldpunt Signaal

09.00 – 12.00 uur

geopend.

Route papier Inrijden via Leeuwerik. Er is slechts 1 oprit beschikbaar om in te rijden.
Rechts aanhouden tot aan de 1ste verkeersregelaar. Na aanwijzing van de verkeersregelaar

Voor wie is Meldpunt Signaal?

de beller zelf kan betekenen om een situatie

doorrijden tot aan de 2de verkeersregelaar. Bij de vrachtwagen mag pas gestopt worden en

Meldpunt Signaal is er voor iedereen die

te verbeteren. Wanneer het nodig is kunnen

uitgeladen. Vervolgens linksaf om het terrein weer af te rijden De 3de en 4 de verkeersrege-

zich zorgen maakt om iemand. Wellicht is er

andere organisaties worden benaderd. Dit

laar assisteren het verkeer aan de Hoofdstraat indien nodig.

iemand in de omgeving waarbij de gordijnen

gebeurt altijd in overleg.Op de website van

alle lange tijd gesloten zijn. Of is er een ver-

Meldpunt Signaal staan een aantal erva-

moeden dat iemand niet goed voor zichzelf

ringsverhalen: www.meldpuntsignaal.nl.

kan zorgen en psychische problemen heeft.
Bel dan eens met Meldpunt Signaal, dat

Juist nu extra oog voor elkaar

kan ook anoniem. Via 0900-0116 is er altijd

De huidige omstandigheden in verband met

iemand bereikbaar om mee te overleggen

het coronavirus kunnen kwetsbare mensen

en advies in te winnen.

extra hard raken. Mensen moeten thuis
blijven, sociale contacten worden minder en

Wat gebeurt er als je belt?

sommige zorg wordt op afstand verleend.

Mensen die Meldpunt Signaal bellen krijgen

Juist nu kan een situatie ontstaan waarin

een professional aan de lijn waarmee hun

mensen het gevoel hebben de grip op hun

zorgen besproken kunnen worden. Soms

leven te verliezen. Dit vraagt erom dat we

kan iemand worden gerustgesteld. In andere

nóg meer oog hebben voor de mensen in

gevallen wordt er advies gegeven over wat

onze omgeving.

Algemene instructies
• Volg de instructies van de verkeersregelaars op voor ieders veiligheid.
• Kom bij voorkeur met de auto of ﬁets, ﬁetsers sluiten ook aan in de rij met wachtenden.
• Kinderen buiten de auto zijn niet toegestaan. Dus niet te voet, op ﬁetsjes of skelters.
Dit levert echt gevaarlijke situaties op!
• Kom wat later in de ochtend, dan is het niet zo druk.
• 1 persoon per auto of ﬁets laadt het papier uit bij de vrachtwagen.
• De auto ergens parkeren en uitladen is niet toegestaan. Blijf in de auto en rijdt langs
de kraakpersauto totdat je aan de beurt bent.
• Doe het oud papier en karton zélf in de vrachtauto.
• De chauffeur bedient de vrachtwagen.
• Houd bij het inleveren minimaal 1,5 meter afstand van elkaar!
• Blijf niet kletsen, maar ga weer naar huis.

09
Sevenum

Webinar

René en Marloes van Weperen hebben het regenwater van hun woning aan De Donck-

Op dinsdag 12 mei wordt de gemeenteraad bijgepraat over de aanpak rond de strategische

straat 32 te Sevenum op een creatieve manier afgekoppeld van de riolering.

visie. Vanwege de coronamaatregelen is een bijeenkomst in de raadzaal niet mogelijk.

Gemeenteraad bijgepraat
over strategische visie

Creatief afkoppelen
regenwater

De raadsleden kunnen via een videoverbinding de presentatie over de
De houten vlonder in de achtertuin was aan

Afkoppelen kan op veel verschillende

Strategische visie volgen. Dit webinar is openbaar. Via horstaandemaas.nl

vervanging toe. Onder de nieuwe vlonder

manieren. De afkoppeladviseur bekijkt

kan iedereen meekijken.

hebben ze eerst lavasteen aangebracht

samen met de eigenaren of huurders van

waar het regenwater van het dak met pvc-

het pand wat de mogelijkheden zijn en of

Strategische visie

Webinar

buizen naar afgevoerd wordt. Lavasteen

deze passen bij hun wensen. In dit geval

Welke plannen en ambities heeft het college

Tijdens het webinar worden de reacties gepre-

kan 50% van zijn volume aan water opne-

zijn de afkoppelmaatregelen ingepast bij de

als het gaat om het toekomstige gemeentelijk

senteerd en krijgt de gemeenteraad een beeld

men waarna het langzaam in de bodem kan

plannen voor het vervangen van de vlonder.

beleid? Bij de vorming van een nieuw col-

van het vervolgtraject. De presentatie wordt

wegzakken. Lava heeft ook nog eens een

Een afkoppeladvies is gratis en vrijblijvend.

lege van B&W hebben de coalitiepartijen een

verzorgd door Camilla van den Boom

zuiverende eigenschap. Als het lavapakket

Kijk voor oplossingsmogelijkheden naar

nieuwe strategische visie aangekondigd die

van strategisch adviesbureau Sturrm.

helemaal gevuld is met regenwater loopt

www.waterklaar.nl.

hier duidelijkheid over gaat verschaffen.

het overschot naar de aanwezige vijver.

Inmiddels is de aanpak rond deze strategische

Het regenwater van de aanbouw wordt op

Familie van Weperen heeft voor het afkop-

visie in een eerder stadium door de gemeen-

Meekijken

een vergelijkbare wijze afgekoppeld onder

pelen subsidie gekregen van de gemeente

teraad besproken en werden inwoners en

Wilt u meekijken tijdens het webinar? Dat kan

een grindpad.

en het Waterschap Limburg. De subsidie

organisaties gevraagd wat men terug wil zien

via horstaandemaas.nl. Het webinar start op

was voldoende om alle kosten te dekken.

in die strategische visie.

dinsdag 12 mei om 20.00 uur.

De regenpijp aan de voorkant hebben ze

Subsidie aanvragen kan gemakkelijk via de

boven de grond afgekoppeld. Het regen-

website van de gemeente. Type de zoek-

water loopt op de klinkerverharding van

term in “afkoppelen regenwater”. Het was

de oprit. Het regenwater van het dak en

best veel werk, maar hij is nu wel tevreden

oprit wordt vervolgens opgevangen in een

over het eindresultaat. René zei “In een

lijngoot. De lijngoot watert af naar een kuil,

bestaande tuin is afkoppelen wat moeilij-

een zogenaamde wadi in de voortuin die

ker. In een nieuwe tuin kost het afkoppelen

is aangeplant met planten die tegen veel

nauwelijks meer moeite.”

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 97 77).

water en tegen droogte kunnen. Dit kunnen
“zone 1” vijverplanten (oeverplanten) zijn.

Het afkoppelen is niet echt moeilijk.
Tegenwoordig kun je met hulpstukken de

René en Marloes hebben hun woning afge-

buizen heel eenvoudig zonder te lijmen

koppeld omdat ze zo een bijdrage kunnen

in elkaar schuiven”. Alle materialen heeft

leveren aan het oplossen van wateroverlast

René bij plaatselijke of regionale leverancier

bij hevige regenbuien. Bovendien vinden ze

kunnen kopen. De lavasteen heeft René

het zonde dat het schone regenwater wordt

via internet besteld. De lavastenen werden

afgevoerd naar de riolering. Watertekort was

keurig thuis bezorgd in 3 big bags.

geen reden om af te koppelen. Ze hebben
al jaren een waterput waar ze bij droogte

Hegelsom

Swolgen

Vrouwboomweg 9 Horst

hun tuin mee besproeien. René zegt “Het is

Stationsstraat 136

Broekhuizerweg 3

(4-5-2020)

wel ﬁjn dat ik een veelvoud nu weer aan het

Horst

Vertrokken naar onbeken-

Stationsstraat 127 Hegelsom

grondwater kan toevoegen”.

Kranestraat 49

de bestemming Horst aan

(4-5-2020)

Vrouwboomweg 4

de Maas

Americaanseweg 107b

Oorspronkelijk was er twijfel of ze hun per-

Lottum

Nehobolaan 8a, Tienray

Meterik (4-5-2020)

ceel wel wilden afkoppelen. Het deskundig

Zandterweg 27

(29-04-2020)

Grad Poelsstraat 21 America

advies van de gemeentelijke afkoppe-

Sevenum

Frans Woltersstraat 36, Horst

(4-5-2020)

ladviseur heeft ze op andere gedachten

Erdbrugweg 2

(29-04-2020)

Kreuzelweg 13 d Horst

gebracht. Ze hebben nu meer afgekoppeld

Broek 4

Americaanseweg 107b

(6-5-2020)

Meterik (4-5-2020)

dan dat ze oorspronkelijk van plan waren.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik

gemeente@horstaandemaas.nl

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.

077 - 477 97 77

Kwaliteit heeft een naam

merbloeiers
Nu vele zoip
n
en ku plante

Vele soorte
buxusvervan n
ge
vanaf € 0,79 rs
e hangbaskets

AUTOBEDRIJF

Grot

ø 30 cm
99
€ 15, € 12,99

Voor al uw onderhoud en
apk-keuringen aan
personen- en bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken

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

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

10 mei Moederdag.
Verras haar met verse asperges!
Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00
Zaterdag 09.00 tot 17.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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VAN HARTE
HARTE!!
Acht nieuw gedecoreerden in onze gemeente sinds Koningsdag! Alle acht Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Telefonisch en via social media terecht al onder de aandacht gebracht, maar nu ook nog
een keer via deze pagina. Én informatie wat er bij komt kijken om (volgend jaar?) iemand anders zo’n
eerbetoon te gunnen. Want sommige aanvragen daarvoor moeten al vóór 1 juli worden gedaan!

De heer Theo Bouten (77)
uit Grubbenvorst

De heer Ton Hendriks (66)
uit Meterik

Mevrouw Truus Hoebers-Bouten (72)
uit Horst

De heer Bart van Horck (57)
uit Lottum

Mevrouw Nel Janssen (76)
uit Horst

Mevrouw Leny Jenniskens-Hendrickx
(72) uit Horst

Mevrouw Carool van Kuijck-Peeters
(79) uit Horst

De heer Twan Smeets (73)
uit Swolgen

De echte uitreiking
volgt later...

Wilt u een Koninklijke
onderscheiding aanvragen
voor iemand?
Kent u iemand
die zonder
eigenbelang verdiensten uitvoert in de
maatschappij?
En wilt u diegene
voor een Koninklijke

Vanwege de coronamaatregelen
zijn de lintjes dit jaar niet op de
gebruikelijke manier uitgereikt
tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Om de 8 gedecoreerden
toch in het zonnetje te zetten,
belde burgemeester Ryan Palmen de gelukkigen om hen te
feliciteren en te bedanken voor
hun maatschappelijke inzet!
Tijdens het telefoongesprek werden
de gedecoreerden verrast met taart
en bloemen. Vanwege de anderhal-

vemeter-maatregel kon
de Koninklijke onderscheiding niet opgespeld
worden. Daarom kregen
zij alvast een foto van
de burgemeester die
de onderscheiding
‘overhandigt’.
De echte uitreiking volgt later.
Er wordt gezocht naar één landelijk moment waarop de echte
uitreiking alsnog kan gebeuren, in
het bijzijn van familie, vrienden en
collega’s van de gedecoreerden.

onderscheiding voordragen? Neem dan
eerst contact op
met de gemeente
in de woonplaats
van de kandidaat.
Daar ontvangt u
informatie over wat
er van u wordt verwacht.

Aanvragen
Als u ons belt (077 477 97 77) of
mailt (gemeente@horstaandemaas.
nl), sturen we u een voorstelformulier en nadere informatie over
het aanvragen van een Koninklijke
onderscheiding toe. U stuurt het
ingevulde formulier met alle bijbehorende stukken naar: Vertrouwelijk
/ Kabinet, Gemeente Horst aan de
Maas, t.a.v. burgemeester R.F.I. Palmen, Postbus 6005, 5960 AA Horst
Procedure
De burgemeester brengt advies uit
over alle voorstellen. Daarna geeft
de Commissaris van de Koning een
oordeel. Die stuurt het voorstel naar
het Kapittel voor de Civiele Orden.
Dit onafhankelijke college geeft een
zwaarwegend advies aan de betrok-

ken minister. Wanneer de minister
positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk besluit verleend.
De burgemeester informeert u over
de uitkomst van het voorstel.
De uitreiking
We reiken een Koninklijke onderscheiding uit tijdens 2 gelegenheden:
• Tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’. Dit is de dag voor Koningsdag. Het voorstel hiervoor
stuurt u vóór 1 juli in het jaar
ervoor naar ons op.
• Bij een bijzondere gelegenheid.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld
een afscheid of een jubileum.
Het voorstel hiervoor stuurt u
minimaal 6 maanden ervoor
naar ons op.
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0705 \ politiek
VVD Horst aan de Maas

Lang leve de vrijheid

We zouden het bijna vergeten door alle COVID-19 perikelen: voor de
vrijheid, die tot enkele maanden geleden zo vanzelfsprekend was,
is 75 jaar geleden ontzettend hard gevochten.
Mensen van mijn generatie kennen
de Tweede Wereldoorlog vooral uit de
geschiedenisboeken en van verhalen
van andere mensen. Zelf waren we
er niet bij en hebben het niet gezien.
Desondanks is het voor ons duidelijk
wat voor enorme strijd er is geleverd. Mijn opa had iedere dag wel

CDA Horst aan de Maas

een verhaal over de oorlog. Dat een
Duitser zijn fiets gestolen heeft kon hij
maar moeilijk verkroppen. Ik mag me
rijk prijzen dat ik die verhalen mocht
aanhoren. De impact van de oorlog
wordt nog duidelijker door belangrijke plaatsen uit die tijd te bezoeken.
De reis die ik 1,5 jaar geleden met

bouwen naar de huidige standaard
of moeten we “accommodaties
samenvoegen” door ergens nieuw
te bouwen en de oude gebouwen
verbouwen voor een andere toepassing, verkopen, of slopen om ruimte
te maken voor groen of woningbouw. Allemaal vraagstukken die

SP Horst aan de Maas

een grote impact (kunnen) hebben op mensen die er direct mee
te maken krijgen. Voor velen is het
van belang dat ze kunnen blijven
sporten. Doordat clubs fuseren ontstaan er nieuwe perspectieven voor
die nieuwe vereniging. Meer leden
betekent dat je spelers beter op hun

Tom Obers

eigen niveau kunt laten spelen en
dat de leden plezier blijven houden
in de sport. Hierdoor kan een vereniging ook blijven voortbestaan.
Dat houdt ook in dat de accommodaties hierop ingericht moeten zijn.
Zodat het verenigingsgevoel blijft en
er voldoende draagkracht is om er
samen iets van te maken. Daarom
vinden wij als CDA dat er een besluit
moet komen over de binnensportaccommodatie voor het Cluster

Hegelsom-America-Meterik. Zodat er
duidelijkheid komt voor verenigingen en scholen wanneer er op de
nieuwe locatie gestart kan worden.
We moeten vooruit en kunnen niet
altijd maar blijven kijken naar wat er
mogelijk nog komen gaat. Want dan
gaat de schop nooit de grond in en
zullen zelfs gefuseerde clubs het
heel moeilijk krijgen.
Frenk Peeters, raadslid

Zwembad: wel of niet verhuizen

Een definitief besluit over al dan niet verplaatsen van onder andere
het zwembad naar Afslag10 is nog niet genomen. Maar het college
heeft al wel, volgens de SP voorbarig, actie ondernomen om te informeren naar de wensen omtrent de inrichting ervan.
Dat ging in de vorm van een enquête
onder recreanten in het zwembad en de klankbordgroep. Het was
aanleiding voor een brief namens
‘t Zwembad mót Bliêve, de handbalclub, bewoners van de Lindweg
en volkstuinders. Het college liet

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

weten zo te kunnen komen tot een
verdere invulling van de door de
gemeenteraad gestelde voorwaarden aan de nieuwbouw. Wethouder
Tegels antwoordde op vragen van
de SP hierover dat de enquête en de
gesprekken in de klankbordgroep

bedoeld waren om een zorgvuldige afweging te maken over een
eventuele verhuizing van zwembad
De Berkel in Horst. Vreemd dat er
allerlei voorbereidingen al plaatsvinden nog vóórdat de raad een beslissing heeft genomen. En dat doe je
dan door eenzijdig alleen informatie
op te halen over de inrichting van
een nieuw zwembad en de nieuwe
locatie van dat zwembad als je alle
aspecten wilt afwegen?

We wachten af waar het college mee
gaat komen als ze voorstellen gaan
doen aan de raad. Maar wat de SP
betreft, is er absoluut geen prioriteit
om nu, in een tijd dat de gemeente
kampt met grote financiële tekorten,
mede als gevolg van het geld dat
nodig is om de coronacrisis te bestrijden, veel geld te gaan steken in een
prestigeobject van dit college.
Aniet Fonteyne

Op weg naar duurzaam Horst aan de Maas

Tijdens de laatste raadsvergadering hebben wij ingestemd met de uitgangspuntennotitie van de
Regionale Energiestrategie (RES). Onze RES heeft betrekking op Noord- en Midden Limburg, maar liefst
vijftien gemeenten en het waterschap hebben intensief samengewerkt om deze strategie vorm te
geven.
Het is dan ook een hele klus om
met de wensen van iedereen
rekening te houden, deze wensen zijn eind 2019 opgehaald.
Onze fractie vroeg destijds aandacht voor communicatie en participatie. Het verduurzamen van onze

is het belangrijk dat deze herinnering
levend blijft. We zitten nu natuurlijk
niet in dezelfde situatie. Er lopen geen
troepen door de straten en we hoeven niet bang te zijn voor granaten.
Maar toch wordt ook nu onze vrijheid
beperkt. Dit keer door een onzichtbare
vijand. Maar we moeten hem bestrijden, met zijn allen. Gewoon. Doen.

Samen sporten, is samen doorpakken

Het belang van samen kunnen sporten is altijd duidelijk geweest. Maar in deze bijzondere tijd (van de
coronacrisis) wordt dit extra duidelijk. Velen van ons moeten het al weken zonder hun teamgenoten
stellen, samen sporten zit er op dit moment niet in en dat is best lastig.
Alweer enkele jaren geleden zijn
de blauwdrukken van de dorpen gemaakt met ideeën over
de inrichtingen van de dorpen en
aansluitend een nieuw accommodatiebeleid. Hoe kunnen we
slim omgaan met accommodaties,
moeten we accommodaties ver-

mijn familie door Normandië mocht
maken heeft mijn ogen geopend.
En het laat de geschiedenis anno 2020
zo onwerkelijk voelen. Rondlopen bij
Point-du-Hoc en de kraters zien maakt
een onuitwisbare indruk. Ook de verschillende concentratiekampen die
ik in voorgaande jaren heb bezocht
maken altijd duidelijk wat een heftige
en bizarre tijd dat was.
Gelukkig is dat soort monumenten er,
want ook voor komende generaties

gemeente biedt onze inwoners
de kans om aan te haken, vooral
mensen die normaal niet de middelen hebben om deel te nemen.
Goede communicatie is van groot
belang en we zullen creatief moeten zijn om iedereen te bereiken.

Gemeentegrenzen mogen ons
niet belemmeren om projecten
op elkaar aan te laten sluiten en
ook daar te zorgen voor draagvlak.
Ook hebben wij destijds aandacht
gevraagd voor innovatie en ontwikkeling op het gebied van energie-

en opslagsystemen.
Deze punten komen nu terug in
de RES, kortom we kunnen aan
de slag. Om te beginnen gaan we
aan de slag met de KODE (Kader
Opwekking Duurzame Energie).
Hierbij speelt de vraag hoe en waar
we duurzame energie gaan opwekken. Uw input is van groot belang
dus als u mee wilt praten, horen
wij dat graag. U kunt ons bereiken
via onze website of via de sociale

media. Daarnaast zullen we 2021
gaan praten over de transitie met
betrekking tot het produceren en
gebruik van onze warmte. Tot die
tijd kunnen we alvast actie ondernemen door energie te besparen.
Dit is namelijk de derde pijler van
de RES, kortom samen vooruit voor
een duurzaam Horst aan de Maas.

Maarten Voesten

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.

U heeft een initiatief
en dit past niet in het gemeentelijke beleid ?
Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden !

bureau
leefomgeving
Schoolstraat 7, 5961 EE te Horst | +31 (0)77-208 6099
info@bureauleefomgeving.nl | bureauleefomgeving.nl

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

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

Te koop

VERSE
AARDBEIEN

uit onze
AARDBEIAUTOMAAT
Elke dag, ook zondag
8.00 - 22.00 uur
onze winkel is i.v.m.
corona gesloten

Mts. Sijbers

Campagneweg 26 Meterik
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Wittenhorst
winnaar MIFA
FIFA Rustbattle
Voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst is
de winnaar van de competitie MIFA FIFA
Rustbattle 2019-2020 van VVV-Venlo. Op 29 februari scoorde het jeugdteam tijdens de rust van de
Limburgse derby VVV-Venlo – Fortuna Sittard een
teamtotaal van veertien punten. Door de overheidsmaatregelen omtrent de coronacrisis bleek
dit achteraf de laatste (thuis)wedstrijd van VVVVenlo in de eredivisie voor dit seizoen te zijn
geweest en kwam er zo ook een einde aan de rustbattle. Tweede in de reeks werd het Duitse
SV Niersia 1919 met dertien punten en derde
GFC’33 Grubbenvorst met elf punten. Het winnende team van Wittenhorst wordt tijdens een nog
nader te bepalen thuiswedstrijd van VVV-Venlo in
het nieuwe seizoen in het zonnetje gezet.

Weer bewegen

Hosema trapt
trainseizoen weer af
Wij zijn op zoek naar een:

INSTALLATIEMONTEUR m/v
EN ALLROUND LASSER m/v

Horst aan de Maas komt langzaam weer in beweging. Van het
RIVM en premier Mark Rutte mogen verenigingen kinderen tot en
met 12 jaar vanaf 11 mei weer laten sporten. Gym- en turnvereniging Hosema uit Horst is gestart met de eerste trainingen.

Limbraco ontwikkelt, bouwt en installeert wereldwijd innovatieve teelt- en oogstsystemen voor de
paddenstoelensector. Door processen van pluk- en snijbedrijven te automatiseren, optimaliseren en
robotiseren brengen wij de kostprijs van onze klanten omlaag. Limbraco loopt wereldwijd voorop op
dit gebied en groeit in rap tempo door. In verband met uitbreiding van onze productie in Horst en
internationaal op locatie zij n wij op zoek naar mensen die willen meedenken in het (door) ontwikkelen
van onze innovaties, maar ook mensen die kunnen zorgdragen voor de uitvoering hiervan.

Installatiemonteur

Allround lasser

Als allround installatiemonteur bij Limbraco:
• Installeer je:
• verwarmingsinstallaties
• koelinstallaties
• stoominstallaties
• luchtbehandelingsinstallaties
• waterbehandelingsinstallaties
• Stel je klimaatinstallaties in bedrijf
• Onderhoud je klimaatinstallaties
• Los je eventuele storingen op

Als allround lasser bij Limbraco:
• Kun je mig/mag en tig lassen
• Kun je volgens tekening onderdelen
samenstellen alvorens ze af te lassen
• Kan monteren en assembleren van onderdelen
tot de mogelijkheden behoren
• Kun je lassen met staal en RVS. Aluminium
is mooi meegenomen

Wij zijn op zoek naar een installatiemonteur
die klimaatinstallaties realiseert die nodig zijn
in de champignonteelt.

Wat vragen wij van jou?
• Doelgerichte en oplossingsgerichte instelling
• Opleiding in installatietechniek of de drive
om het vak te leren
• Passie voor techniek
• Twee rechterhanden
• Rijbewijs B

Kun jij genieten van een mooie las?
Dan ben je degene die we zoeken voor deze
uitdagende en veelzijdige functie.

Wat vragen wij van jou?
• Doelgerichte, oplossingsgerichte en precieze
instelling
• Beheersing van mig/mag en tig lastechnieken
• Passie voor techniek
• Rijbewijs B

Onze mensen hebben verstand van techniek en begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Als er een
betere manier is om iets te doen, dan vinden ze deze. We zoeken mensen die niet mauwen, maar
de handen uit de mouwen steken. Mensen die handig zijn, aanpakken en gas geven.
Wat bieden wij?
• Zelfstandig en werken in teamverband
• Werken met goed materiaal en het modernste gereedschap
• Een hecht team van 30 collega’s zonder stropdassen
• Volop doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden
• Vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid en afwisseling
• Geen baan, maar een loopbaan bij een innovatief, veelzijdig en wereldwijd opererend familiebedrijf
Hebben we je interesse kunnen wekken?
Stuur dan een mail naar Jim Derkx via j.derkx@limbraco.nl of bel ons gewoon op: 077 398 33 59.

Kijk ook op www.limbraco.nl/werken-bij

De meeste verenigingen beginnen na de meivakantie met het
geven van trainingen. Dat geldt
niet voor Hosema. “Nee, wij
staan te popelen om weer te
beginnen en zijn meteen begonnen”, zegt Bianca van den Berg,
voorzitter van Hosema. “Als we
het doen, doen we het ook
goed. Uiteraard houden we ons
wel strikt aan de afstandseisen.
Dat vinden we heel belangrijk.”

Buiten trainen
kan ook

Afstand
De leden van Hosema zijn welkom op het buitensportveld
van OxiGym Bootcamp Power

in Horst. “Daar zijn we heel blij
mee. Normaal gesproken trainen we binnen, maar buiten kan
ook prima”, zegt Van den Berg.
“Het nadeel is dat je niet optimaal de sport kunt beoefenen.
Je bent vooral aangewezen op
conditie- en krachtoefeningen.”
De trainers van Hosema geven
les. “Maar we houden goed
1,5 meter afstand van elkaar en
van de leden. Ook dat maakt het
trainen lastig. Je bent vaak in
contact met de leden en helpt ze
waar nodig. Dat gaat nu moeilijk. Ze kunnen alleen advies op
afstand geven.” Hosema mag
gebruik maken van de materialen van OxiGym Bootcamp Power.
“Daar zijn we heel blij mee”, zegt
Van der Berg. “Nu kunnen onze
leden eindelijk weer sporten.”
Tekst: Niels van Rens

0705 \ winkel & bedrijf
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Cadeau
voor zorg
personeel
Hof te
Berkel
De zorgmedewerkers van
Hof te Berkel in Horst werden vrijdag 1 mei verrast
met een cadeau van drogisterij Etos. Een klantenactie
in de winkel had tweehonderd cadeautjes opgeleverd
om te schenken aan de
zorgmedewerkers.
Vrijdagmiddag heeft elk
team een kleurig tasje met
inhoud mogen ontvangen.

Binnenkijken bij...

Column
Opruimen
Net als velen in deze tijd hebben wij geschilderd, schoon
gemaakt en kasten leeg
gehaald. Een beetje zoals
vroeger de grote poets doen.
Niet mijn allergrootste hobby,
maar het geeft me ruimte om
na te denken over deze laatste
bizarre weken.

Oh, zit dat zo!

Uitstel van belastingbetaling,
sigaar uit eigen doos?
De belangrijkste fiscale maatregel die is genomen in verband met het coronavirus is een generiek uitstel van betaling voor ondernemers.
Dat geldt voor bijna alle belastingen, dus inclusief inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Dit uitstel
moet wel worden aangevraagd.
Wordt de belasting niet betaald
dan volgt een naheffingsaanslag.
Een verzoek om uitstel kan pas daarna
worden ingediend. Voor het verzoek
is een formulier op de site van de
Belastingdienst beschikbaar. Is uitstel
aangevraagd, dan geldt dat ook voor
andere (latere) belastingaanslagen.

Voor veel ondernemers zal de omzet
belasting over het eerste kwartaal
of de loonheffing over de maand
maart, die beide eind april betaald
hadden moeten zijn, de eerste belas
ting zijn die ze niet kunnen betalen.

Uitstel van betaling geldt voor drie
maanden. Daarna kan regulier uit
stel worden gevraagd, maar daar
voor geldt dan wel een uitgebreide
procedure, waarbij onder meer de
levensvatbaarheid van de onder
neming moet worden aangetoond
door de ondernemer.
De vraag rijst dan ook of er hier geen
sprake is van een sigaar uit eigen
doos. Immers als door de corona

crisis maandenlang geen omzet
wordt gegenereerd, dan is het maar
de vraag of er na de eerste peri
ode van drie maanden uitstel wél
voldoende liquiditeitsruimte is om
aan de verplichtingen te voldoen.
De Belastingdienst laat de onderne
mer spartelen maar knijpt vervolgens
alsnog de keel dicht.
Voor de ondernemer in nood is het
wellicht beter te kijken naar de voor
lopige aanslag inkomstenbelasting of
vennootschapsbelasting 2020. Deze is
gebaseerd op de verwachting van
een ‘normaal’ belastingjaar en in dit
bizarre coronajaar waarschijnlijk te
hoog. Door een verzoek om verminde
ring van de aanslag in te dienen komt
de reeds betaalde belasting terug.
Voor de vennootschapsbelasting is

www.lozeman.nl

Kies voor kwaliteit en service
Al 65 jaar is Lozeman jouw partner voor machines
voor tuin, gazon en groen. Zowel voor particulieren
als professionals. Je bent van harte welkom in
onze vestiging voor een demonstratie.
• Loopmaaiers
• Zitmaaiers
• Tuintractoren
• Compact-tractoren
• Knikladers
• Handgereedschappen
• Beregeningshaspels

• Gewasspuiten
• Frezen
• Verticuteermachines
• Klepelmaaiers
• Heggenscharen
• Houtversnipperaars
• en meer!

Lozeman Tuinmachines • Markt 14, 5973 NR Lottum • T: 077-4632341

het ook mogelijk om een zogenaamde
coronareserve op te nemen in de aan
gifte 2019 voor het verwachte verlies
over 2020. Dat helpt de liquiditeits
positie van de ondernemer wél.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

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

KWEKRIJ DE LIFRA
VEULEN
MEER DAN 200 SOORTEN
EN KLEUREN HANG-KUIP
EN PERKPLANTEN
ACTTIE ACTIE ACTIE

HANGPOTTEN ACTIE
DRIE KLEUREN IN POT 2,50
MILLION BELLS ACTIE NU 0,50
GERANIUMS 0,90 BEGONIA’S 0,30
HANGPETUNIA’S ACTIE 0,50
LOBELIA’S ACTIE 12 VOOR 2,50

ALLEEN WIJ...... ZETTEN
DE PRIJS ERBIJ.
OPENINGSTIJDEN:

Tijdens het opruimen kom
je natuurlijk van alles tegen.
Dozen met spullen uit mijn kindertijd. Sommige spullen zijn vanuit de kelder weer welkom in de
woonkamer of mijn werkkamer.
Ik verlies me in de foto’s van
vroeger, van (overleden) familieleden en reizen. Dan stuit ik op
dozen met oude lerarenagenda’s,
waar namen van leerlingen nog
netjes in lijstjes geschreven zijn.
Op de eerste klassenfoto’s met
leerlingen ben ik amper van ze
te onderscheiden. Wat een snotneus was ik toen. Veel leerlingen
herken ik nog en vaak weet ik hun
verhaal er nog bij. Zij zijn nu de
ouders van onze leerlingen, of nog
leuker mijn collega’s. Ook kom ik
oud-leerlingen tegen als ondernemer of dienstverlener waar we nu
mee samenwerken. Mooi om te
zien hoe ze zich ontwikkeld hebben. Vooral diegenen die het in
hun jeugd niet makkelijk hadden
in hun thuissituatie of met zichzelf. Kwetsbare kinderen zijn van
alle tijden.
Moeten we ons dan zorgen maken
nu de scholen een paar maanden
gesloten zijn? Nee, niet als het
gaat om achterstanden in kennis.
Met een goede basis zijn jongeren
in staat er zelf iets van te maken.
Als mij deze tijd iets geleerd
heeft, is dat onderwijs meer is dan
kennisoverdracht alleen. Een complexe gemeenschap waar op een
natuurlijke manier (sociale) vaardigheden geleerd worden, nieuwe
mogelijkheden ontdekt worden
en waar rust, regelmaat en relatie
is. Die context valt nu weg en hoe
die er in de toekomst uit gaat zien,
is nog maar de vraag.
Maar misschien geldt het voor
onderwijs wel hetzelfde als tijdens
de grote poets: schoonmaken en
opruimen, zodat er weer ruimte is
voor iets nieuws of oude dingen
krijgen weer een nieuwe plek.

ma t/m vr van 9.00 tot 19.00 uur
za. 9.00 tot 18.00 uur

KWEKERIJ DE LIFRA
LORBAAN 12A, VEULEN

Marlies Scheres, adjunct directeur
Citaverde College Hegelsom
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Stuur een foto in naar foto@kempencreeert.nl

Samen staan we sterk

Er gloort licht aan de horizon. Het aantal besmettingen daalt, de ziekenhuisopnames worden minder en de IC lijkt haar grootste
piek gehad te hebben. De kinderen zijn begonnen met sporten en de basisscholen gaan volgende week weer open. Maar we
zijn er nog niet. Met z’n allen moeten we nog een tijdje discipline opbrengen, zodat we straks weer veilig kunnen genieten van
vakanties, evenementen en een drankje op het terras.
Fysieke verbinding blijft voorlopig nog even beperkt, daarom willen wij met deze pagina in HALLO mensen een hart onder de riem
steken. Opnieuw hebben we een heleboel foto’s ontvangen, dank daarvoor! Volgende week maken we opnieuw zo’n pagina. Dus
voelt u zich ook verbonden met dorpsgenoten die getroffen zijn door het coronavirus? Heeft u ook zoveel waardering voor de
mensen in de zorg die dag in dag uit alles uit de kast halen? Stuur dan een foto (zoals bovenstaand) naar foto@kempencreeert.nl
met vermelding van naam en woonplaats. Wij zorgen voor de rest.
#kempencreëert lokale verbinding

Kempen bedenkt, maakt, deelt communicatieboodschappen

0705 \ service
Medische zorg
Apotheek

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

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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

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

Gebiedsteams

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
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Jarig
op huis
nummer
De drie broers Emile, René en Willem
Verbruggen hebben wel iets heel
speciaals te vieren. Emile werd namelijk
op dinsdag 5 mei 50 jaar, terwijl hij
woont aan de Bosstraat in Hegelsom op
huisnummer 50. Niet heel speciaal zou
je zeggen, maar zijn oudere broer, René,
is 52 en woont op nummer 52. En mocht
het nu net het toeval zijn, Willem is
54 jaar en woont, jawel, op huisnummer
54. Ze zijn jarig op huisnummer.
Samen bouwden de drie broers het huis
en sinds 2012 wonen ze in Hegelsom.
De authentieke veldbrandstenen komen
van een gesloopt klooster met internaat
uit Kerkrade.

Concert
voor bewoners
De Doolgaard
Op de binnenplaats van seniorencomplex De Doolgaard in Horst vond dinsdag 5 mei een speciaal optreden plaats
van Jac Hanssen. Het buitenconcertje is
georganiseerd door vrijwilligersorganisatie Zonnebloem afdeling Horst.
Bij zorginstellingen worden al vaker
activiteiten, zoals bijvoorbeeld buitenconcerten georganiseerd, maar ook
veel zelfstandig wonende ouderen en
zieken hebben behoefte aan contact en
afleiding, aldus de Zonnebloem. In het
seniorencomplex De Doolgaard woont
een aantal gasten van de Zonnebloem,
voor hen en ook voor alle andere bewoners was dit optreden bedoeld.

08 t/m 10 mei
2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
077 366 20 65

11 t/m 14 mei
Tandunique Sevenum
Peperstraat 43, Sevenum
077 467 20 97

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

Gevraagd Schooljeugd
= Stekwerkzaamheden =
Nieuwenbergweg 1 Horst
Voor de zaterdagen, vakanties
en doordeweeks

Strijbos Biesplanken BV
Bel, app of mail ons!
0622410401
info@strijbosbiesplanken.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

interieur
verzorging
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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Jij maakt ‘m super

50
Meer dan

De nieuwe
collectie is binnen!

keuken
opstellin
gen!

Corona maatregelen Superkeukens
Voorlopig zijn onze winkels nog gewoon geopend. We hebben uiteraard strikte maatregelen genomen tegen het coronavirus. We
volgen daarin de adviezen vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de overheid.
Superkeukens heeft bovendien ruim opgezette winkels waar klanten voldoende afstand kunnen behouden tot elkaar.

Jij maakt ‘m super

DEURBELEID

Beste consument,
Wegens het coronavirus in Nederland houden wij, en
verzoeken ook u, de volgende maatregelen in acht te nemen:

Houd minimaal 1,5 meter afstand voor uw en onze bescherming.
Respecteer de afbakingen die we met lint hebben aangebracht.

Schud geen handen meer
maar knik als begroeting

Betaal zoveel mogelijk
met uw pinpas

Hoest en nies in
uw elleboog

Vorm geen groepjes,
kom bij voorkeur alleen

Indien u verkouden en/of ziek
bent bezoek onze winkel dan
niet, maar bel of mail ons

Wanneer dit beleid niet wordt
nageleefd zullen wij optreden

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

Let op: tijdelijk geen koopavonden.

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

Veilig en persoonlijk
advies op maat
www.superkeukens.nl

