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Horst aan de Maas

Eindelijk weer naar school
De eerste schooldag voor de basisschoolleerlingen in Horst aan de Maas is op maandag 11 mei goed verlopen. Bij De Krullevaar in Sevenum en de Weisterbeek in Horst gingen de
kinderen weer met volle pret naar school. Lees verder op pagina 03

Zorgen over parkeerplekken Ozzen Hof

‘Parkeren komt in de knel’
Bewoners van de Gebr. Douvenstraat in Horst maken zich zorgen over eventuele parkeerproblemen die
kunnen ontstaan bij de realisatie van het woonproject Ozzen Hof. De huidige wijk voldoet niet aan de
parkeernorm en in het nieuwbouwproject zouden ook te weinig parkeerplekken zijn meegenomen.
Ozzen Hof bestaat uit achtlevensloopbestendige woningen die in eigen
beheer worden opgericht. Daarnaast
worden drie woningbouwkavels uitgegeven. Het woonhofje komt aansluitend aan de Gebr. Douvenstraat
ook wel plan Douven genoemd.
In een brief aan de gemeenteraad
van Horst aan de Maas uit één van
de bewoners zijn zorgen. Hij geeft
aan geen problemen te hebben
met het plan. “Iedereen in de wijk
juicht het toe”, zegt de man desgevraagd. Hij vreest wel dat er straks

te weinig parkeerplekken zijn voor
alle bewoners in de buurt. Dat komt
onder andere doordat medewerkers
en bezoekers van ’t Zorghoês aan de
Westsingel hun auto, als er bij het
zorgcentrum te weinig plek is, ook in
de wijk parkeren. “En dat worden er
met de komst van de nieuwe tandartsenpraktijk alleen maar meer”,
vreest de bewoner. Ook bezoekers
en medewerkers van het nabij gelegen Museum de Kantfabriek maken
gebruik van de parkeerruimte, aldus
de bewoner. Hoewel de parkeernorm

twee parkeerplaatsen per woning
voorschrijft, tellen plan Douven en
Ozzen Hof straks zes plekken te weinig, aldus de bewoner. Dat hoeft op
zich geen probleem te zijn, verschillende bewoners hebben namelijk
ook parkeerruimte op eigen terrein. Het ‘parkeerverkeer’ dat van
de bedrijven komt, zorgt voor meer
overlast. “Dan komt het parkeren
in de knel en dat tast het woongenot aan van de bewoners”, aldus de
buurtbewoner. In zijn brief aan de
gemeenteraad geeft de bewoner

een oplossing aan. Hij stelt voor om
in de toekomst het parkeren op de
openbare parkeerplekken in de Gebr.
Douvenstraat en Ozzen Hof alleen
mogelijk te maken voor bezoekers
en bewoners van de woningen in het
gebied.

Verkeersveiligheid
Naast de parkeerproblematiek maakt
de buurt zich ook zorgen over de
verkeersveiligheid. De ontsluitingen van de Gebr. Douvenstraat en
van het zorgcentrum, en straks ook
de tandartspraktijk, komen alle uit
op de Wesstingel. Nu al ontstaan er
gevaarlijke verkeerssituaties op deze
plek, zegt de bewoner, en die zullen

alleen maar toenemen. In het gebied
geldt een maximale snelheid van
50 kilometer per uur. De buurt stelt
de gemeente voor om dit ter plekke
terug te brengen naar 30 kilometer
of andere snelheidsremmende maatregelen te nemen.
Een woordvoerder van de gemeente
laat desgevraagd weten dat er in
het plan voor Ozzen Hof voldoende
parkeerplaatsen zijn ingetekend.
“De situatie wordt momenteel bekeken”, aldus de woordvoerder. Hij kan
niet verder op de brief van de bewoner ingaan.

Tekst: Marieke Vullings
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Hospice Doevenbos tijdens corona

‘Afscheid nemen kun je niet overdoen’
Door de coronacrisis worden veel sectoren getroffen, onder andere de zorg, waar de medewerkers hun werk nu anders moeten invullen. Dat merkt
ook het team van Buurtzorghuis Hospice Doevenbos in Horst, dat mensen begeleidt in de laatste fase van hun leven. “Maar we houden het hoofd
koel en het hart warm.”

Een balans zoeken tussen de regels
die het RIVM en Buurtzorg ingesteld
hebben en medemenselijkheid.

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.

Dat is wat de medewerkers van
het hospice proberen. “Wat moet
en wat vinden we belangrijk, die
afweging maken we constant. Want
afscheid nemen kun je niet overdoen”, zegt verpleegkundige Silvia
Berghs. “Deze tijd beperkt ons in
de manier van verzorgen. Nabijheid
is voor ons heel vanzelfsprekend
en daar worden we nu in beperkt.

We kunnen als we een gast verzorgen nu eenmaal geen 1,5 meter
afstand houden, daarom dragen
we handschoenen en mondkapjes.
Maar iemands hand vasthouden terwijl je een handschoen draagt voelt
heel onnatuurlijk. Dat gaat tegen
ons gevoel in, maar het is nu eenmaal niet anders.” Het hospice is op
alle omstandigheden voorbereid,

geeft Berghs aan. “Ook als er gasten
met het coronavirus zouden komen.”

Begrip
Door de coronacrisis heeft ook het
hospice bepaalde regels moeten
stellen. Zo mogen gasten nog maar
een beperkt aantal bezoekers ontvangen. “Ook dat voelt vreemd voor
ons. We willen juist altijd de deuren

voor iedereen open hebben staan en
dat kan nu niet. De beperkingen die
we op moeten leggen, voelen heel
ongastvrij. Je wilt iemand in de laatste fase van zijn leven zijn dierbaren niet onthouden. We merken dat
het feit dat er minder bezoek mag
komen in het hospice, voor sommige
mensen, die bijvoorbeeld vanuit een
thuissituatie bij ons komen, reden is
om opname uit te stellen. Al zijn er
ook gasten, die vanuit het ziekenhuis komen, die het juist fijn vinden dat ze überhaupt weer bezoek
mogen ontvangen. Hoe het ervaren
wordt is natuurlijk ook subjectief.”
Volgens Berghs is er wel begrip voor
de maatregelen die genomen zijn.
“We zijn natuurlijk ook niet alleen
voor onszelf verantwoordelijk, maar
ook voor anderen. Onze gasten zijn
terminaal, hebben nog drie maanden of minder te leven. We willen
er voor blijven zorgen dat zij in die
laatste levensfase zo goed mogelijk worden verzorgd. Wij voeren ons
werk nog steeds met hart en ziel uit,
dat is niet veranderd. We houden
het hoofd koel en het hart warm.
Er heerst ook geen ongerustheid
onder de medewerkers. We doen
het samen en vinden er samen onze
weg in. We missen onze vrijwilligers
wel heel erg, de huiselijke sfeer in
het hospice is anders.”
Ondanks deze bizarre periode
maken de medewerkers van het
hospice ook mooie dingen mee.
“Raamconcerten, kaartjes en bloemen. Dat doet ons goed. Samen
zijn we sterk en komen we deze tijd
door.”

Tekst: Marieke Vullings
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Wij zoeken voor minimaal 32 uur in de week een

Financial controller

We bieden een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om
naar eigen inzicht de (financiële)organisatie verder vorm te geven. Een interessante tweede
of derde stap in je carrière bij een groeiend en ambitieus strategisch adviesbureau.
WIE ben jij:
• Strategisch en analytisch
• Teamplayer
• Hands-on mentaliteit
• Open minded en eigen mening
• Resultaat- en kwaliteitsgericht

HOE kom je in aanmerking?
Stuur jouw motivatie met CV uiterlijk
31 mei 2020 naar: vacature@viduro.nl
Mocht je nog aanvullende informatie willen
dan kun je altijd bellen met Peter Deriks;
06 10 58 28 37

WAT vragen wij:
• HBO werk- en denkniveau
• Kennis van accountancy
• Werkervaring vereist
• Projectgericht werken
• Affiniteit met bedrijfskunde
• Interesse in ICT en HRM

Meer wie, wat, waar
en waarom Viduro?
Bekijk viduro.nl/vacature
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld.

| Nieuwenbergweg 7a
5961 NR Horst
0478 57 11 00
info@viduro.nl
www.viduro.nl
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Eindelijk weer naar school
Nadat de corona-eisen de scholen in
Nederland dichtgooiden, was het stil
in de klaslokalen. Nu wordt, beetje bij
beetje, weer lesgegeven. Wel op een
aangepaste wijze. “De leerlingen hebben op maandag en donderdag les of
op dinsdag en vrijdag en om de week
op woensdag”, legt Bart Mous directeur van de Weisterbeek uit. “We werken dus met halve klassen en hebben
geprobeerd de gezinnen bij elkaar
te houden, zodat dit voor de ouders
ook makkelijker is.” Ouders zijn niet
meer welkom binnen het gebouw.
“Alleen de ouders van de kinderen van
groep 1 en 2 mogen op het schoolplein komen.”

Instructievideo
Ook bij basisschool de Krullevaar
in Sevenum geldt hetzelfde aangepaste lesschema. “Hier is alles prima
verlopen de eerste dag”, zegt directrice Marie-louise Vanmulken. “Je ziet
gewoon dat alle leerlingen ontzettend veel zin hadden om weer naar
school te gaan. Het is heerlijk om

weer kinderstemmen te horen in het
gebouw. Ook ons team stond te popelen om weer te beginnen.” Binnen
de Krullevaar werd in het begin van
de ochtend een speciaal instructievideo getoond aan de kinderen. “Hierin
legden we aan iedereen eenvoudig uit
hoe we omgaan met corona en wat
dat voor hen betekent. Dus dat er veranderingen zijn en er niet meer zoals
eerst ‘normale’ schooldagen zijn. Het
is nu even anders.”

Zin in school
De schoolkinderen van De Weisterbeek
werden warm verwelkomd. “We hebben de slingers opgehangen om te
vieren dat de kinderen weer naar
school mogen en we elkaar weer kunnen zien”, zegt Mous. “We hebben
gemerkt dat de leerlingen ook echt
weer zin hebben om aan het werk te
gaan. Een leerling zei: “Ik had nooit
gedacht dat ik weer zin zou hebben
in school.” Ze vinden het ook fijn om
hun vriendjes en vriendinnetjes weer
te zien. Zo’n gedwongen lange peri-

ode elkaar niet zien is voor niemand
ideaal.”

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

Achterstand
Mous en Vanmulken geven ook een
compliment aan de ouders. “Omdat de
ouders zich goed ingelezen hadden,
is alles rustig en plezierig verlopen”,
info@konekt-advies.nl ・ 06 11 74 49 96
zegt Vanmulken. “Dat was echt ontzettend fijn en we gaan er vanuit dat
het nu ook zo doorgaat.” Voor sommige kinderen kan het even lastig zijn
geweest om thuis voor school te werkonekt-advies-advertentie-103x63mm.indd 3
ken. “Voor sommige kinderen zal het
makkelijker zijn geweest om thuis te
leren, die hebben bijvoorbeeld meer
ondersteuning gekregen”, zegt Mous.
“We gaan de komende periode zien
of er bij sommigen een achterstand is.
Aan de andere kant denk ik dat veel
kinderen er ook vaardigheden bij hebben geleerd, zoals zelfstandig werken
en plannen.”

04-05-20 11:30

Tekst: Niels van Rens en
Marieke Vullings

Kasteelse Bossen in Horst

Kippen dierenweide gestolen
Zo’n veertig Brahma-kippen zijn de afgelopen weken uit de dierenweide in de Kasteelse Bossen in Horst verdwenen. Volgens Joop Zanders, begeleider van de vrijwilligers, is dit niet het werk van een vos of ander dier,
maar zijn de kippen gestolen.

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

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

De Brahma is een kip waarvan de haan
gemiddeld 4,5 kilo weegt en 70 centimeter hoog is. “Deze kippen kunnen
ongeveer 15 euro per stuk opleveren”,
weet Zanders. “We hebben de kippen
gekregen van een familie uit Castenray
die ze speciaal voor ons had gefokt.
Ze liepen een jaar of twee bij ons in

de wei en werden door de vrijwilligers
goed verzorgd. Alle hennen en hanen
zijn de afgelopen weken zo voor en na
allemaal weggehaald. We hebben nog
even gedacht dat een vos ze te pakken had gekregen, maar de andere
kippen zijn er nog wel, dus dat kan
dan niet. Ze zijn gewoon gestolen.”

Volgens Zanders zijn er plannen om
weer nieuwe Brahma-kippen te fokken. Al hoopt hij daarnaast ook dat de
dader wroeging krijgt en zich alsnog
meldt. Wie meer informatie heeft
over de gestolen kippen, kan contact
opnemen met gemeente Horst aan de
Maas via 077 477 97 77.

Gaslek in Sevenum

Voor al uw stoffeerwerk

De brandweer van Sevenum is op woensdagochtend 13 mei uitgerukt voor een gaslek in Sevenum.
Rond 04.30 uur kreeg de blusgroep een melding en is zij richting De Donckstraat gegaan.
Niet alleen de brandweer van
Sevenum werd opgeroepen.

Twintig minuten later rukte ook de
brandweerlieden van Venlo uit om

Meubelstoffeerderij
John Lemmen

het gaslek te dichten.

Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
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Docu Wei op tour
De documentaire Wei van maker Ruud Lenssen uit Horst, wordt in het kader van het programma In voor
Mantelzorg in tien dorpen vertoond. De filmvertoning is een initiatief vanuit de werkgroep dementievriendelijk. Gemeente Horst aan de Maas verzorgt samen met Rabobank Horst-Venray en de Gezondste Regio de
financiering.
De Coronacrisis raakt de meest kwetsbare bevolkingsgroepen het hardst.
Ook de vrouwengroepen in Ghana waar wij al 20 jaar mee samenwerken.
Het ontbreekt aan middelen als mondkapjes, zeep en schoon water.
En een hongersnood dreigt. Uw steun is nodig!

1 EURO TEGEN CORONA
Voor 1 euro helpt u 1 vrouw en haar gezin 1 dag;
Voor 30 euro helpt u 1 vrouw en haar gezin 1 maand;
voor 120 euro helpt u 1 vrouw en haar gezin deze hele periode!

Uw bijdrage maakt het verschil.
Het Wilde Ganzen Coronafonds verdubbelt uw gift.
Doneer vandaag nog!
Dan kunnen we vanaf 1 juni hulp bieden.
St. Vrienden van Christopher te Sevenum
o.v.v. Stop de Coronacrisis,
IBAN-rekeningnummer NL83 RABO 01472 23 415.
Meer info op: www.vriendenvanchristopher.nl

In Wei volgt Lenssen zijn ouders
gedurende de laatste twee jaar dat
zijn vader, die aan dementie lijdt,
nog thuis kon wonen. Hij wil daarmee de worsteling rondom dementie
en mantelzorg bespreekbaar maken.
De werkgroep dementievriendelijk,
actief in Horst aan de Maas en Venray,
wil met de film een dorpentour maken
en zo met de dorpen in gesprek

gaan over dementie en mantelzorg.
Ruud Lenssen is de gespreksleider
tijdens de bijeenkomsten. “We zoeken actief de verbinding met dorpsorganisaties en gaan bij elke vertoning
met elkaar het nagesprek aan. Daar
zit de kracht denk ik. Met als centrale
vragen: Hoe gaan wij om met mensen met dementie en hoe kunnen we
mantelzorgers ontlasten?”

De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. Rabobank draagt vanuit
de Gezondste Regio 18.000 euro bij
voor de dorpentour in Horst aan de
Maas, Venray en Bergen. Gemeente
Horst aan de Maas wil aan een eventueel tekort in de dorpen maximaal
11.000 euro bijdragen, 1.000 euro per
dorp voor in totaal tien dorpen.

Nabij de Sint Maartensweg

Natuurbrand in de Schadijkse Bossen
In de Schadijkse Bossen in Meterik heeft op donderdag 7 mei een natuurbrand gewoed. De brand ontstond
naast een wandelpad nabij de Sint Maartensweg aan de rand van het natuurgebied. De brandweer is opgeroepen en had de brand snel onder controle.

Per eind juni zijn wij op zoek naar een
gemotiveerde en zelfstandige

Interieurverzorgster
voor schoonmaak-/poetswerkzaamheden van
onze kantoren, kantine en sanitaire ruimten.
Het betreft een functie voor ca. 6 uur per week,
verdeeld over 2 dagen.
Sollicitaties richten aan
Taco Agro B.V. Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik
Tel: 077-3976666 / info@tacobedrijven.nl

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
077-3526885
St. Tel:
Jansstraat
5

5964 AA Meterik
Tel: Jansstraat
077-35268855
St.

5964 AA Meterik
Tel: 077-2300015
Edelstenen

Salon
Winkel
Etherische oliën
Salon
Edelstenen
ler oliën
chüssEtherische
Boeken
SWinkel
Bloesem
remedies
Sieraden
Schüssler
T celzouten
KKEremedies
A
ABYPBloesem
BBoeken
Sieraden Schüssler celzouten

•

Baby Bad (150 ml)

•

Baby Luiercrème (75 ml)

met Schüssler celzouten nr. 3 en nr. 8
met Schüssler celzout nr. 8

Voor informatie over de Schüssler
celzouten: www.celzouten.com

€ 20,40
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
Open:
dinsdag
vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag
10.00 - t/m
16.00

€14,00

16.00
zaterdag 10.00 - 16.0

Door een melding kon de brandweer
snel ter plekke zijn. Ongeveer 10 kuub
opgestapeld, gesnoeid hout is door
de vlammen verdwenen. Hoe de
natuurbrand is ontstaan, is vooralsnog
onduidelijk zegt een woordvoerder
van Veiligheidsregio Limburg-Noord.
“Het incident heeft gelukkig niet veel
natuur verwoest”, aldus de woord-

voerder. “Alleen het opgestapeld hout
is vergaan. De brandweer had de
vlammen snel geblust. Daarna is een
extra waterwagen ter plaatse gekomen om het verkoolde hout dat nog
na smeulde te doven.”
Het is de afgelopen tijd heel droog
in Limburg. Er hebben verschillende
branden plaatsgevonden vanwege

de droogte. Onder andere de brand
in De Peel heeft een flink gedeelte
van het natuurgebied in as gelegd.
Momenteel heerst er ook een stookverbod in heel Limburg. Wie betrapt
wordt op het gebruik van vuur, riskeert een fikse boete.
Beeld: Geert Kuijpers

Toch diploma-uitreiking Dendron
Vooralsnog krijgen de geslaagden van het Dendron College in Horst hun diploma tijdens een officieel
moment uitgereikt. De diploma-uitreiking staat gepland op woensdag 8 juli voor het vmbo en op donderdag 9 juli voor havo/vwo.
Voor de eindexamenkandidaten
ziet het laatste schooljaar er vanwege de coronocrisis heel anders
uit. En ook de eindfeesten zijn
geschrapt. “Op het Dendron kan het
gala voor de eindexamenleerlingen
uiteraard niet doorgaan, ook was
de slotdag geannuleerd”, laat een

woordvoerster van scholenkoepel
LVO desgevraagd weten. “Dit wordt
niet ‘ingehaald’ omdat inmiddels
duidelijk is dat zeker tot september
evenementen niet toegestaan zijn.
De reünie van het Dendron College
is daarom ook uitgesteld naar zaterdag 19 juni 2021.”

Er komen wel diploma-uitreikingen,
die voor nu zijn gepland voor 8 en
9 juli. “Vooralsnog blijven deze data
staan, maar de schoolleiding is nog
wel in beraad hoe hier invulling aan
te geven binnen de richtlijnen van
het RIVM.”
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Jos Baeten Rotterdam
Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO spreekt in de serie Uit…
Horst aan de Maas met oud-inwoners van de gemeente die hun dromen hebben gevolgd en buiten onze
gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. Dit keer Jos Baeten (61). De ‘Hôrster jong’ wist zich op te werken
tot CEO van a.s.r., één van de grootste verzekeringsmaatschappijen van het land.

in Rotterdam beviel mij zo goed dat
ik nooit meer ben teruggekeerd.”
In het begin deed hij dat wel nog
voor carnaval. “Maar ik merkte dat
ik net zoveel dagen nodig had om
te herstellen als dat ik het vierde.
Dat was moeilijk te combineren met
het werk.”
Toen Jos nog in Eindhoven les volgde,
zat hij al op kamers. “Maar ik ging
ieder weekend nog naar huis. Ik handbalde in Horst, ging uit in Horst
en werkte in Horst. Toen ik naar
Rotterdam vertrok, ging ik pas echt
uit huis.” Toen al had Jos een relatie
met Gerda. Hij had haar leren kennen met uitgaan, en verhuisde mee
naar het westen des lands. “Ik ging
in Rotterdam wonen en Gerda in Den
Haag. Daar had ze een baan gevonden. Een jaar later zijn we samen gaan
wonen en gelijk getrouwd.” Ze kregen
een zoon die inmiddels 28 jaar oud is
en in Amsterdam woont.

Loopbaan

Hij mag dan al 43 jaar niet meer in
Horst wonen, het Horster dialect
spreekt Jos Baeten nog altijd vloeiend. “Dat komt doordat mijn vrouw
Gerda ook uit Horst komt”, legt
hij uit. “Thuis spreken we gewoon
‘Hôrsters’ tegen elkaar.” Ook komt Jos
nog regelmatig naar het dorp waar
zijn roots liggen. “Ons mam woont er
nog. Daar ga ik toch regelmatig even
langs. Die vond het hartstikke leuk
dat ik door de HALLO geïnterviewd
wordt.”

Het is alweer 43 jaar gelden dat Jos
wegtrok uit zijn ouderlijk huis aan
de Venloseweg. Hij werd geboren in
Horst en ging er ook naar de jongensschool. Daarna zat Jos op het
Boschveldcollege Venray. Zijn toekomst was toen al voorzichtig ingekleurd door zijn vader. “Die had een
assurantiekantoor, Jos Baeten en Zn.
Opa was daar ooit mee begonnen en
mijn vader had het overgenomen.
De bedoeling was dat ik daar in zou
stappen.”

Rotterdam
Het liep toch wat anders. Nadat Jos
de economische en juridische opleiding aan de Heao in Eindhoven had
afgerond, trok hij naar Rotterdam.
“Mijn vader had het vak ook in
Rotterdam geleerd en het leek hem
en mij een goed idee als ik hetzelfde zou doen.” Het idee was toen
nog steeds dat Jos het familiebedrijf zou overnemen. “Ik studeerde
rechten aan de Erasmus Universiteit
en werkte er ook naast. Het werken

Op werkgebied ging het Jos in
Rotterdam al snel voor de wind.
In 1980 startte hij zijn loopbaan
bij Stad Rotterdam Verzekeringen.
Dat bedrijf veranderde regelmatig
van naam, mede door fusies, maar
Jos bleef er altijd werken. “Ik heb
daar de kans gekregen om me te
ontwikkelen.” Jos groeide binnen het
bedrijf. “En voor je het weet, word je
gevraagd voor de functie van directeur.” In 2009 werd Jos benoemd
tot de hoogste functie die er is bij
ASR. Hij werd CEO, oftewel voorzitter van de Raad van Bestuur. Jos is
naar buiten toe het boegbeeld van
de verzekeraar. “Ik heb mijn eigen
portefeuille in de Raad van Bestuur.
Verder doe ik de representatie naar
buiten toe”, vertelt hij.
Normaal gesproken is Jos regelmatig op kantoor. “Maar omdat we een
beursgenoteerd bedrijf zijn, reis ik
ook veel. Ik ga naar aandeelhouders en investeerders in bijvoorbeeld Londen, de Verenigde Staten
en Canada om te vertellen hoe het
gaat met het bedrijf en wat de verwachtingen zijn.” Een CEO heeft
een druk bestaan. “Het lijkt wel

Overtreding gebiedsverbod

Pensioen
Jos is 61 en het pensioen komt steeds
dichterbij. Het ideale moment om
terug te keren naar Horst? “Het politiek correcte antwoord is: ik weet het
niet. Maar als ik eerlijk antwoord,
denk ik niet dat we terug gaan keren.
We wonen al 30 jaar in deze plaats
en we hebben hier ons leven opgebouwd. Ik kom nog graag in Horst,
maar niet om te wonen.”

hooikoorts, herstel na ziekte
vermoeidheid, stress, pms
diverse pijnklachten, blessures

geleden was de man ook al aangehouden voor het overtreden van het
gebiedsverbod.

Vermoedelijke motordieven in Grubbenvorst

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

Politieteam Horst/Peel en Maas meldt op sociale media dat op maandagnacht 11 mei een aantal personen
gecontroleerd zijn op mogelijk diefstal. Vermoedelijk waren zij van plan om (cross)motoren te stelen.
Volgens de politie waren de personen vraagt inwoners om extra alert te
dat van plan in de gemeente Horst aan zijn en verdachte situaties direct te
melden. Dit kan via 0900 88 44 of bij
de Maas en Peel en Maas. Het team

Het is niet dat Jos zich thuis hoeft te
vervelen in deze coronatijd. Hij heeft
genoeg hobby’s. Zo heeft hij aan huis
een eigen studiootje waar hij foto’s
kan maken. “Al sinds ik als 9-jarig
jongetje met mijn Kodak 6x9 boxje
foto’s maakte van mijn klasgenoten, is fotografie een hobby van me.
Ik ben een beetje Flits Toën geworden, al zullen veel mensen die niet
meer kennen.” Jos maakt vooral portretten van mensen. “Maar ik ga ook
wel eens naar het strand hier en dan
maak ik foto’s van de zonsondergang.
Of ik rijd naar Rotterdam en dan kijk
ik naar een groepje skaters en maak
foto’s van wat zij aan het doen zijn.”
Koken is eveneens een hobby van
de geboren Horstenaar. “Ik heb me
vooral gericht op het koken op de Big
Green Egg, een speciaal soort barbecue. Ik bereid er niet alleen maar
vlees op, maar complete gerechten.” Het is niet moeilijk raden welke
favoriete groente Jos als geboren
Limburger heeft. “Asperges. Die hebben ze hier ook wel, maar die zijn
ouder en de kopjes smaken niet zo
lekker. Als ik in Horst ben, neem ik
altijd asperges mee. Heerlijk verse.
Daar kan ik wel van genieten.”

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

De politie heeft in de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 mei een man in Sevenum aangehouden vanwege het
overtreden van een gebieds- en contactverbod. De man verweerde zich verbaal zo dat hij zijn kunstgebit verloor.
Hij ging zo tekeer, dat (bleek later) zijn
kunstgebit uit zijn mond was gevlogen
tijdens het schelden of spugen. De verdachte is ingesloten en er is een proces-verbaal opgemaakt. Enkele weken

Fotografie

Acu-Balance

Verdachte verliest kunstgebit
De verdachte werd rond 00.45 uur
aangehouden op de Steinhagenstraat.
Hij bleek onder invloed te zijn en verbaal agressief naar de politie, die hij
uitschold en probeerde te bespugen.

wat op werken wat ik hier doe ja”,
vertelt hij lachend. Door de crisis is
het reizen echter tot stilstand gekomen. Vanuit zijn huis in Oostvaarne
stuurt hij momenteel het bedrijf
aan. Vooralsnog kan a.s.r. het redden
zonder overheidssteun. “Alle werknemers kunnen blijven. We zijn
gezond.”

spoed via 112. Omdat het vooralsnog
vermoedens betreffen, kon de politie
geen signalementen vermelden.

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt
Als veel je wordt ontnomen
Als je moet toelaten, dat de ander je verzorgt
Als het leven niet meer jouw leven is
Dan komt de tijd, dat het einde goed is

17 mei 2020 zijn
pap en mam, opa en oma

Op maandag 11 mei 2020 overleed in de leeftijd van 70 jaar
onze broer, schoonbroer en oom

Gerrit en Nel
Straten-Keijsers

Jeu van Gerven

60 jaar getrouwd

Mien en Toon
Maria en Peet
Hay en Riet
Thea en Fried

Gefeliciteerd namens
kinderen en kleinkinderen

Jeu’s neven en nichten
Correspondentieadres: Convent 8, 5961 RE Horst
Vanwege de huidige omstandigheden nemen we op zaterdag 16 mei
in Crematorium Boschhuizen in besloten kring afscheid van Jeu.
Er is de mogelijkheid persoonlijk afscheid te nemen van Jeu,
je kunt daarvoor een afspraak maken met de familie.

Os pap en mam, opa en oma

Grad en Stien
Kurvers-Verheijen
zijn op 17 mei 2020
60 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd!

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van
het Zorghuis in Tienray voor de liefdevolle verzorging.

Jan Christiaens
Melderslo * 25-8-1952

Castenray † 6-5-2020

lieve echtgenoot van

Riek Christiaens-Hoeijmakers
pap van
Dries en Nancy
Niels en Anke
Annemarie en Bob

50 jaar getrouwd.

Wij willen iedereen bedanken
voor de vele bloemen en kaarten
die wij mochten ontvangen met
ons 60-jarig huwelijk.
Het is voor ons ondanks
deze omstandigheden een
onvergetelijke dag geworden.

Wij hebben in besloten kring afscheid van Jan genomen.

Met veel pijn in ons hart, geven wij u kennis van
het overlijden van mijn lieve pap en onze trotse opa

Huub Peeters
Maasbree, 24 augustus 1952

Jan en Mia
Mooren - Bovee
Hoofdstraat 35, 5864 BC Meerlo
Integrale Coaching
Voetreflex, massage, energiewerk.
Info: www.mayproosten.nl

Hegelsom, 5 mei 2020

Angelique & Jos, Joyce, Danny
Rooney
G.H.P. Peeters-Litjens
Familie Peeters

Jan & Mia
Verstegen-Rongen
Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele
felicitaties, kaarten en bloemen
die wij mochten ontvangen op
ons 60-jarig huwelijksfeest.
Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.

Riek Weijs - van den Munckhof
* Horst, 29 januari 1933

† Broekhuizenvorst, 10 mei 2020

Piet Weijs †
Swolgen Riet en Joop Kamps-Weijs
Maaike en Jack, Sara, Ella
Auke en Lisan
Feike en Susan
Broekhuizenvorst Bert en Petra Weijs-Thielen
Broekhuizenvorst Henk en Leonne Weijs-Heinemans
Willem en Charlotte
Josien en Bart, Thuur
Karlijn en Daan, Catoo, Fer, Jur
Broekhuizenvorst Gerty en Henk Cox-Weijs
Wouter en Sanne, Siem, Saar
Joris en Lida, Daan, Lars
Jasper en Jikke, Finn
Horst Mirjam en Govert Koster-Weijs
Manon
Koen
Meerlo Pieter en Moniek Weijs-Clephas
Kevin
Nina
Kerkstraat 40, 5871 AS Broekhuizenvorst
Vanwege de huidige omstandigheden nemen we als gezin afscheid
van os mam op zaterdag 16 mei om 14.00 uur.
Het is mogelijk om de afscheidsdienst via een livestreamverbinding
te volgen. De link hiervoor kunt u aanvragen via een mail aan:
streaming@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl
De wens van mam was dat alle belangstellenden bij de
afscheidsdienst een roos op haar kist zouden leggen. Omdat dit nu
niet mogelijk is, zouden wij het fijn vinden als u een keer een roos op
haar graf legt op de begraafplaats in Broekhuizenvorst.

“Weej hebbe d’r oetgehaold waat d’r in zoot”

Lollebeekweg 58
5811 AL Castenray

Van harte gefeliciteerd van de
kinderen en kleinkinderen.
Warkruid 1
5975 TR Sevenum

In het bijzijn van haar gezin is in haar eigen huis van ons heengegaan

trotse opa van
Marie-Louise, Isabella
Yva

Op 16 mei 2020
zijn pap en mam, opa en oma

Jan & Nelly
Bussemakers-Alaerds

Wanneer een lief mens een herinnering wordt,
dan wordt die herinnering iets om te koesteren.

Op donderdag 7 mei 2020
overleed in de leeftijd van 78 jaar,
miene groeëtste Sjattepoemel

Wouter de Kievit
* Venlo, 27 april 1942

† Grubbenvorst, 7 mei 2020

Truus de Kievit - Gulpers
leeve pap, schoeënpap en trotse opa van
Erik en Ilse, Joyce, Wout, Stef
Esther en Marco, Anouk, Eef, Gwen
Patricia en Peter, Len, Imke
Mark en Johan, Dennis, Lucca

Tongerloseweg 14
5963 NS Hegelsom

Correspondentieadres:
Ericaplein 79, 5971 GJ Grubbenvorst

Gezien de huidige omstandigheden hebben wij u helaas niet
uit kunnen nodigen om samen met ons afscheid van Pap
en Opa te nemen op 12 mei in Crematorium Boschhuizen te
Oostrum-Venray.

Graag hadden wij samen met u afscheid willen nemen van
Wout, maar dat was door de huidige omstandigheden niet
mogelijk. Wij hebben op woensdag 13 mei in besloten kring
afscheid genomen.

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 weiland (ca. 12.500 m²)
gelegen nabij Nachtegaallaan 3 te
Melderslo. Meer info? Intemakelaars
077 398 90 90.

Van Roy Kasseien Antieke bouwmat en
huis en tuindeco. Open 21,22,23,29,30
en 1 jun 10 - 17 u Grashoek.
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.

Een welgemeend ‘dank je wel’ voor het overweldigend
medeleven en de steun die ons de moed en de kracht
geven om door te gaan.

Te koop pioenrozen
1 bos € 3.- 2 bossen € 5,Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 077 464 13 80.

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

1405 \ nieuws
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Muziekzaak Mies-D

Rechtszaak tegen supermarkt
manager Albert Heijn Horst
Hoe mooier de herinnering
hoe pijnlijker is ons verdriet
Wij danken je voor wie je was
en wat je in ons achterliet

Muziekspeciaalzaak Miez-D is een rechtszaak gestart tegen supermarktmanager Lorenzo Manders van
Albert Heijn (AH) in Horst. Manders zou de winkel van eigenaar Michel Daniels leeg hebben gehaald omdat hij
al acht jaar zijn huur niet zou betalen.

In het bijzijn van zijn gezin is van ons heengegaan mijn lieve
man, ôzze pap, schoonvader en trotse opa

Bert Alards

“Bert van lange Hay”
* 14 september 1950

Melderslo

† 8 mei 2020

Ciska Alards - Schraets
Melderslo Ciska
Tegelen Nathalie en Richard
Kevin, Remco
Horst Miranda en Rob
Jelle, Gijs
Veulen Claudia en Barry
Stan, Sanne
Familie Alards
Familie Schraets
Broekhuizerdijk 20, 5962 NM Melderslo
Vanwege de huidige omstandigheden hebben we in besloten
kring afscheid genomen van Bert op woensdag 13 mei.
Een speciaal woord van dank aan dokter Deckers,
dokter Van Bommel, dokter Van de Wouw en de
medewerkers van Proteion Thuiszorg voor de fijne begeleiding.

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende
belangstelling, de vele lieve woorden, kaarten en bloemen
na het overlijden van ôs Mam

Doortje
Kleuskens-van den Broek
Marion en Paul
Pieter en Marlee
Grubbenvorst, mei 2020

Daniels begon in 2010 een winkel
in het pand dat onderdeel is van de
Albert Heijn in Horst. De supermarkt
betaalt op haar beurt huur aan de
eigenaar van het pand, Renpart
Vastgoed uit Den Haag. De twee
ondernemers hadden al langer een
geschil. Daniels zou de huur van het
pand enige tijd niet betalen, maar
volgens hem heeft de rechter in 2012
besloten dat hij geen huur meer hoeft
te betalen voor de winkel. Hij zou die
in bruikleen mogen hebben.

Eigen rechter
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.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.
Aanbieding: hortensia’s div. soorten
nu 3 voor € 12.00 of 10 voor € 35.00.
Leucothoe nu 3 voor € 10.00.
Info: www.veld-tuinplanten.nl
Vlinderstruik, vaste pl. enz. Open za.
van 9.30-16.30 uur ( do. - vrij. na tel.
afspraak) Oude heldenseweg (naast
13a) Maasbree.
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.
Schilder biedt zich aan voor al
uw schilderswerkzaamheden
zowel binnen als buiten. Bel voor
vrijblijvende prijsopgave naar
06 29 33 66 85.

KWEKRIJ DE LIFRA
VEULEN
NOG VOLOP KEUS AAN PERK-,
HANG- EN KUIPPLANTEN.
GERANIUMS 10 stuks 8,00
BEGONIA’S VL.LIESJES 0,30
LOBELIA’S 12 stuks 2,50
HANGBEGONIA 1,00
VERDER NOG 100 SOORTEN
ZOMERBLOEIERS.
ACTIE HANGPOT MET 3 KLEUREN 2,50
ENZ ENZ ENZ ENZ........

WIJ HEBBEN ONS AANGEPAST AAN
DE RICHTLIJNEN VAN DE OVERHEID
OM RUSTIG TE WINKELEN.

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

KWEKERIJ DE LIFRA
LORBAAN 12A, VEULEN 06 - 14 21 76 97

Op donderdag 9 april zei Manders
in een artikel in HALLO Horst aan
de Maas dat alles volgens de regels
zou zijn verlopen. “De politie is erbij
betrokken geweest en zijn spullen zijn
keurig opgeslagen”, zei hij destijds.
Nu blijkt dat Manders de politie pas na
het incident heeft ingelicht. “Hij heeft
gewoon voor eigen rechter gespeeld”,
zegt Daniels. “Het is toch raar dat je
zomaar iemands winkel leeghaalt

zonder daar akkoord voor te krijgen
bij de politie? Dat is eigenlijk hetzelfde
wanneer ik met een aantal vrienden
volle winkelwagens met spullen van
de AH niet afreken en ze ergens bij
mij in onderpand hou. Dat is gewoon
inbraak en diefstal.”

Stap te ver
Politie Horst/Peel en Maas laat in
een brief aan HALLO weten dat ze
zich distantieert van de uitspraken
van Manders. De politie is pas
ingeschakeld nadat Manders de
spullen van Daniels heeft opgeslagen.
‘Vlak nadat twee politiemedewerkers
op deze melding reageerden en
naar het opgegeven pand gingen,
heeft één van hen telefonisch
aangegeven dat hij - huurconflict
of niet - met het leeghalen van de
muziekspeciaalzaak waarschijnlijk een
stap te ver is gegaan en risico loopt
om strafrechtelijk vervolgd te worden’,
zo schrijft een woordvoerder van de
politie.

Leeg
De supermarktmanager reageert telefonisch dat hij zich niet uitlaat over de
beschuldigingen van Daniels. “Als het
tot een rechtszaak komt, dan zien
we wel wie er gelijk heeft. De rechter zal hier een oordeel over vellen.”
Het pand van Daniels staat nog steeds
leeg en de spullen van zijn nog steeds
opgeslagen in het pand van Manders.
Ook het slot dat de AH-manager heeft
laten vervangen is nog niet open,
Manders heeft nog steeds de sleutels.
“Ik heb mijn spullen nog steeds niet
terug”, zegt de eigenaar van Miez-D.
“Manders heeft gezegd dat als ik
mijn huur niet snel betaal, de spullen
vernietigd worden. We hebben een
geschil en zijn niet de beste vrienden, wat hij nu heeft gedaan kan echt
niet.” Het is nog niet bekend wanneer
de rechtszaak wordt behandeld.

Tekst: Niels van Rens

Dieven maken chocolade buit
De politie heeft woensdag 6 mei in een auto een grote hoeveelheid chocolade aangetroffen, die eerder in
diverse winkels was gestolen. De inzittenden van de auto zijn aangehouden.
De politie in Horst kreeg woensdag
6 mei rond 22.00 uur een melding
dat er bij een supermarkt in Horst
een winkeldiefstal was gepleegd.
De verdachte zou in een auto zijn

gestapt en er vandoor zijn gegaan.
Door de melder werd het kenteken doorgegeven. De auto werd
op de Venloseweg aangehouden.
De politie trof in het voertuig een

grote hoeveelheid chocolade aan.
Die bleek niet alleen afkomstig van
de supermarkt maar ook van nog
tenminste één andere winkel.
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Een moeder sterft altijd te vroeg
Al wordt ze nog zo oud
Je wilt haar nog niet missen
Omdat je van haar houdt
Maar eens komt de dag
Dat je haar moet laten gaan
Je verstand zegt dat het goed is
Maar in je ogen blinkt een traan

Geboren

Lynn
4 mei 2020
Dochter van
Kimberly van Doorn
en Erik Gubbels
Groenewoudstraat 31
5961 VD Horst

Diepbedroefd om wat zij achterlaat, maar dankbaar voor de liefde,
steun en zorg waarmee zij ons heeft omringd, geven wij kennis van
het overlijden van onze lieve mam en trotse oma

Truus Claassens - Lucassen
Eed Claassens †
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

Horst

† 9 mei 2020

Richard en Maritza
Havana

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

Chrissy en Aad
Angelo, Viënna
Horst, 9 mei 2020
Correspondentieadres:
Familie Claassens, Bloesempad 3, 5961 KW Horst

HAN-MARK
ARENDSE

Hoije wah...

Theodora Martha Huberdina
Jacobs-Kellenaers

(Toos)
echtgenote van

Sjraar Jacobs
5 Hegelsom, 12 juni 1941

echtgenote van

* 21 juni 1938

Als tranen een trap konden bouwen
en herinneringen een brug
dan klommen wij hoog naar de hemel
en namen wij je gewoon mee terug.

Gezien de huidige omstandigheden heeft het afscheid
in besloten kring plaatsgevonden.

c Venray, 5 mei 2020

America: Sjraar Jacobs
Nijmegen: Ron en Anita
Venray: Jose
Wesley, Claudia
America: Eric en Monica
Marko, Dave
Helden: Pedro en Wendy
Nikita, Hobie, Joanne,
Wendelina, Nickeyleyanna
Correspondentieadres:
Ambrosiusstraat 4, 5801 GR Venray
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING

Je was een man van weinig woorden
herkenbaar voor degene die bij je hoorde
nimmer klagend, altijd stil dragend
moedig ging je door, steeds weer.
Op zaterdag 9 mei 2020
overleed in de leeftijd van 76 jaar

Piet Hafmans
echtgenoot van

Jet Hafmans - Peeten

Uniek eigen Afscheidshuis

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

lieve pap en trotse opa van
Lilian † en Marcel, Janneke
Melanie
Jennifer
Sandra en Will
Jeffrey
Indy

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Chantal en Marc
Evy
Mike

Houden van...
is laten gaan als het niet meer kan
Wij willen iedereen bedanken voor de steun, troost
en warmte die we mochten ontvangen na het overlijden van

Mart van Issum
De hartverwarmende berichten, telefoontjes, bloemen
en vele kaarten hebben ons goed gedaan.
Ondanks de maatregelen hebben we mijn lieve man Mart, pap,
schoonvader en trotse opa toch een mooi afscheid kunnen geven.
Hiervoor een speciaal woord van dank aan bestuur en
vrijwilligers van Kasteel Huys ter Horst en oud kerkhof Horst.
Riek van Issum - van Helden
Kinderen en kleinkinderen
Horst, mei 2020
Mocht u nog een herinneringskaart wensen
dan kunt u met ons contact opnemen.

Pastoor Vullinghsstraat 7, 5975 AP Sevenum
Geheel naar wens van pap nemen wij afscheid in
familiekring en zal de crematie in stilte plaatsvinden.
Dankbetuiging

Dag en nacht bereikbaar

Wij willen iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten en mooie
woorden na het overlijden van mijn lieve man, ózze pap en opa

Gir van den Munckhof
Dit heeft ons diep ontroerd en was voor ons een grote steun.

Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl

Annie van den Munckhof - Verhaegh
Mart en Sonja, Joep en Lenny
Marij
Piet en Marion, Guus, Floor
Bertie

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden na het
overlijden van mijn lieve man, ôzze pap en onze trotse opa

Bert Jakobs

“Bertje de Melkbôôr”
Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw
belangstelling, de vele lieve woorden en kaarten ons erg goed
hebben gedaan. Hartelijk dank daarvoor.
Annie, kinderen en kleinkinderen
Sevenum, mei 2020
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Weer bezoek voor bewoners
Hof te Berkel
Bewoners van verpleeghuis Hof te Berkel in Horst mogen vanaf maandag 11 mei weer bezoek ontvangen.
Hof te Berkel is een van de 25 zorglocaties in Nederland waar de bezoekersregeling wordt versoepeld.

Minister Hugo de Jonge maakte
woensdag 6 bekend mei dat bij wijze
van proef in elke GGD-regio één verpleeghuis de bezoekersregeling wordt
aangepast. Dit betekent dat er per
bewoner één vaste bezoeker wordt
toegestaan. Verpleeghuizen kunnen

pas in aanmerking komen als ze in
ieder geval vrij van besmettingen zijn.
Daarnaast gelden er andere voorwaarden voor wat betreft hygiëne,
beschermingsmiddelen en personeelsbezetting. Bovendien is het belangrijk
dat bij bezoek 1,5 meter afstand kan

worden gehouden.
Mocht de bezoekregeling in de praktijk
goed werken dan is het de bedoeling
dat per 25 mei in meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek kan plaatsvinden. Daar wordt dan in de week vóór
25 mei een besluit over genomen.
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Brand tapasrestaurant
Horst
Bij een tapasrestaurant aan het Wilhelminaplein in Horst is maandagochtend 11 mei brand uitgebroken. De keuken van het restaurant heeft daarbij aanzienlijke schade opgelopen.

De brand brak rond 05.00 uur
maandagochtend uit. Toen de
brandweer ter plaatse kwam, bleek
er rookontwikkeling aan de achterkant van het pand te zijn. De brand
bevond zich in een geïsoleerde
wand. De appartementen boven de

eetgelegenheid werden uit voorzorg ontruimd. Op Facebook laat
het restaurant weten dat ze door
de schade aan de keuken voorlopig
geen maaltijden kan bezorgen.
Beeld: Facebook Gossimijne

Onderzoek naar brand in Peel
Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand in de Mariapeel en de Deurnese Peel net over de grens
bij Griendtsveen. Dat schrijft gemeente Deurne in een brief aan de dorpsraden van Griendtsveen, Helenaveen,
Liessel en Neerkant. Zij hadden eerder een noodkreet aan de gemeente gestuurd waarin zij aangaven zich
zorgen te maken over de brandbestendigheid van het gebied.

“Ervaren schilders gezocht wegens
uitbreiding werkzaamheden.”
sollicitatie richten aan: info@wimpeeters.nl

Met een glimlach goed kauwen!

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21
Op maandag 20 april brak er brand
uit op de Mariapeel die zich al
snel verspreidde naar de Deurnese
Peel. Uiteindelijk ging 800 van de
1.000 hectare bij de brand verloren.
Een week later stuurde de dorpsraad
van Griendtsveen, samen met de
dorpsraden van Helenaveen, Liessel en
Neerkant, een brief aan onder meer
gemeente Deurne en Staatsbosbeheer.
Eén van de redenen dat de brand zo
groot is geworden, ligt volgens de
bewoners aan Staatsbosbeheer. Zo

zou de natuurorganisatie het gebied
bewust ontoegankelijk ingericht hebben.

Verloop samenwerking
Essentie heeft inmiddels ook vragen
gesteld aan het College van B&W van
Horst aan de Maas. De partij wil van
het college onder andere weten hoe
de samenwerking met de hulporganisaties is verlopen en of het klopt dat
de hulpdiensten het gebied moeilijk
kunnen betreden.

Gevraagd Schooljeugd

Evaluatie
In reactie op de brief van de dorpsraden laat gemeente Deurne weten
dat zij samen met de veiligheidsregio
Brabant-Zuidoost een evaluatie naar
de brand plant. Er wordt onder andere
onderzocht hoe de brand heeft kunnen ontstaan en hoe ze zich tot dit formaat heeft kunnen ontwikkelen. Het is
nog niet duidelijk wanneer de evaluatie plaatsvindt.
Beeld: Joyce van Dijk

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

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

10

nieuws \ 1405

Promotieplan

Vragen VVD over koop
lokaal-campagne
VVD Horst aan de Maas stelt vragen bij de koop lokaal-campagne
van Centrummanagement Horst die financieel gesteund wordt
gemeente Horst aan de Maas. De VVD wil onder andere weten
waar die bijdrage uit bestaat.
Gemeente Horst aan de Maas
maakte maandag 11 mei
bekend het promotieplan Lokaal
Ondernemerschap, bedoeld om
ondernemers uit Horst aan de
Maas een hart onder de riem
te steken, te ondersteunen.
Wethouder Rudy Tegels: “Het is
belangrijk dat dit promotieplan
voor en door ondernemers wordt
uitgevoerd. Het is goed te zien
dat in deze lastige tijden, dit
soort mooie initiatieven ontstaan
en als gemeente dragen wij daar
graag aan bij.”

#samensterk
Onder het motto #samensterk wil
dit plan de lokale ondernemers
in de kernen van Horst aan de
Maas steunen. “Door het opzetten van een campagne waarin
we de verhalen en gezichten
van lokale ondernemers laten
zien, gaan we de consument

bewust maken van het belang
van lokaal winkelen. Er zal ook
worden ingegaan op het persoonlijke verhaal, de drijfveren
en de bijzondere projecten van
lokale ondernemers”, aldus het
Centrummanagement.

In gesprek
In een brief aan het College van
B&W vraagt de VVD zich onder
meer af waar de financiële bijdrage van de gemeente uit
bestaat en wat het college verstaat onder lokale ondernemers.
Desgevraagd laat Tegels weten
dat de gemeente 19.000 euro
bijdraagt. Dit is de helft van de
totale kosten. Daarnaast roept de
VVD de gemeente in gesprek te
gaan met de horeca en ze te helpen bij het realiseren van terrassen die voldoende aan regels van
het kabinet wanneer op 1 juni de
terrassen weer opengaan.

Contouren cultuurplein
De contouren van het nieuwe cultuurplein zijn al zichtbaar voor de Mèrthal in Horst. Het nieuwe plein
wordt klimaatbestendig ingericht. Door een viertal aan innovaties wordt op het plein hittestress tegengegaan. Zo wordt het een groen plein, met onder andere prairieplanten. Ook komt er een en Permavoid
systeem. Voor de bestrating wordt gebruikt gemaakt van ZOAK. Dit staat voor Zeer Open Afval Keramiek
en is gemaakt van gerecycled materiaal.

Van 12.00 uur tot 17.00 uur

Hemelvaartsdag alle
vestigingen geopend

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

1405 \ jongeren
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15-vragen aan

Kim van Duijnhoven Melderslo
Heb je een bijnaam?
Ja, het zijn er eigenlijk twee.
Namelijk Kimmie en Kimmetje.
Ik word zo best vaak genoemd, door
familie, maar ook door mijn vriendinnen of nog andere contacten om me
heen.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Ik ga het allerliefst met mijn vriendinnen wat leuks doen. Maar ik vind het
ook gezellig om met mijn gezin een
avondje tv te kijken.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het ten eerste belangrijk dat je
elkaar kunt vertrouwen. Daarbij vind
ik ook dat eerlijkheid hoort. Wat ik
ook heel belangrijk vind is dat je het
gezellig hebt met elkaar en dat je met
elkaar kunt lachen.

Wie kent jou het beste?
Dat is dan toch mijn moeder. Ik ben
echt een mama’s kind. En zij weet
namelijk altijd precies hoe ik ergens
op reageer en hoe ik me voel. Ook
hebben we het natuurlijk gezellig met
elkaar en staat ze altijd voor me klaar.

Wat is je beste en je slechtste
eigenschap?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Kim van Duijnhoven
14 jaar
Melderslo
Dendron College

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik wil erg graag apothekersassistente
worden en daarom wil ik graag hier
opleiding voor volgen. Mij lijkt dit een
erg leuk beroep, dat heb ik altijd wel
gevonden.

Wat deed je als kind het liefst?
Ik vond het erg leuk om te kleuren
en dat heb ik daarom ook erg veel
gedaan toen ik klein was. Ook vond
ik het erg leuk om met mijn broer
te spelen, dit kon dan van alles zijn.
Vaak ging het goed, maar we hadden
ook wel eens ruzie.

Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Yes, ik mag weer werken. Want mijn

quarantaine, die veertien dagen
duurde, was eindelijk afgelopen.
Dus ik heb vanmorgen weer tomaten
geplukt.

Als je ervoor kon kiezen om een
bepaalde leeftijd te hebben, welke
zou dat dan zijn?
Dan zou ik erg graag 21 willen zijn,
dan hoop ik dat ik mijn rijbewijs heb
en misschien al apothekersassistente
ben en hier dan ook werk in heb.

Wat is jouw stopwoordje?

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

Mijn stopwoordje is ‘sorry hoor’.
Deze woordjes gebruik ik erg vaak en
dat krijg ik ook regelmatig te horen
van mijn vriendinnen. Waarom ik het
zo vaak zeg weet ik niet.

Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Meestal ben ik te laat. Ik vind het zelf
altijd erg vervelend als mensen te
laat komen, maar toch doe ik het zelf
ook. Dit komt dan denk ik omdat ik te
laat begin om mij klaar te maken of
omdat ik gewoon te langzaam ben.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk in een kas in
Grubbenvorst en daar pluk ik tomaten. Ik vind het niet het allerleukste bijbaantje maar je moet toch
wat geld verdienen. En toch vind ik
het altijd erg gezellig als ik op het
werk ben. Wel is het wat minder als
je alleen in een rij zit. Maar ik heb
wel een paar nieuwe vriendinnen
gemaakt op het werk, dat maakt het
weer extra gezellig.
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Mijn ouders en mijn vriendinnen zeggen altijd dat ik erg behulpzaam en
vriendelijk ben, maar mijn familie
zegt ook dat ik erg onzeker ben, van
hen mag ik soms best wat mondiger
zijn. Bij mijn vriendinnen ben ik echter altijd erg druk. Daardoor noemen
ze me ook wel eens onhandig. Elke
keer als ik bij ze ben, gaat er wel wat
fout. We kunnen hier gelukkig wel om
lachen.

Wat is je favoriete hobby?
Eigenlijk zijn er meerdere. Ten eerste
vind ik het erg leuk om te korfballen. Ik zit in het korfbalteam B1 van
SV Melderslo. Ik train twee keer in de
week en op zaterdag speel ik natuurlijk een wedstrijd. Ook vind ik het erg
leuk om af te spreken met mijn vriendinnen, dit doen we gelukkig ook
regelmatig. Bakken vind ik ook echt
geweldig, dat doe ik best wel vaak.

Wat is het meest emotionele
moment in je leven?
Dat is een tijd geleden en speelde
zich af toen ik twee jaar oud was.
Mijn oma stierf en precies één maand
erna stierf mijn opa ook. Ik kan me
hier nu niks meer van herinneren,
maar gelukkig hoor ik wel veel leuke
verhalen over ze van mijn familie.
Ik vind het dan erg leuk om deze verhalen te horen. Had ik ze maar kunnen leren kennen en waren ze hier
nog maar geweest.

Wat zou je nog graag willen doen
in je leven?
Ik zou heel graag nog een keer willen
vliegen. Dit heb ik nog nooit gedaan.
Ik denk dat als het erop aan komt dat
ik het ook erg spannend zal vinden,
maar toch wil ik het gedaan hebben.

Hoi

Column

Het weer
Ik begrijp er echt helemaal
niks meer van. Een aantal
maanden geleden begon het
volgens mij pas voor het eerst
te sneeuwen in Nederland. Dat
was al eind februari. Normaal
wordt het dan eindelijk wat
warmer en begint het niet net
te sneeuwen.
En toen kwam corona opeens
het land in. Nog steeds vrij koud,
maar toen mochten we wel nog
naar buiten en naar school en
afspreken et cetera. En op onze
huidige doomsday, 15 maart
2020, besloot Rutte om zo veel
mogelijk zo snel mogelijk stop
te zetten. De horeca moest per
direct dicht, de scholen zouden dicht gaan en er is zo veel
meer dat ons toen is afgepakt.
Volledig te begrijpen natuurlijk,
een pandemie is gaande. Maar
raad maar wat er toen gebeurde.
Inderdaad, het weer werd een
stuk beter. Bijna iedere week was
er wel minimaal een dag met
20 graden. Blauwe lucht, minder
luchtvervuiling. Gewoon beter
weer. En vorige week heeft Rutte
ons al die extra dingen weer
een beetje gegeven. Scholen
mogen weer half open, horeca
mag half open. Heel veel dat ons
toen is afgepakt gaat nu weer
door. Zolang de cijfers natuurlijk positief blijven. En raad eens?
Het weer slaat weer helemaal
om. Maandag mochten er weer
dingen gebeuren van Rutte en
maandag was het in plaats van
26 graden zoals vorige week,
nog niet eens 10 graden. Grauw
en koud weer, veel wind. En dat
terwijl we eindelijk weer wat
meer naar buiten mogen gaan.
Alsof het weer ons straft om naar
buiten te gaan. Natuurlijk zal dat
wel niks met elkaar te maken
hebben, maar het is wel enorm
toevallig. Het weer wordt prachtig
als we praktisch gezien allemaal
worden opgesloten in ons huis
en zodra we weer worden ‘vrijgelaten’ begint het weer helemaal om te slaan. Heel jammer
natuurlijk. Maar misschien wel
beter. Een beetje rustig aan doen,
in plaats van met z’n allen gelijk
weer naar buiten gaan omdat het
lekker weer is. Wie weet heeft
het weer er toch wel mee te
maken.

Tekst: Teun van Zon
Jélena
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www.horstaandemaas.nl

De samenstelling van deze gemeentepagina is gedaan op dinsdag 12 mei.
De mogelijkheid bestaat dat, gezien de coronacrisis, bepaalde informatie weer
achterhaald is door nieuwe maatregelen. Op onze website vindt u de actuele informatie.

Bereikbaarheid van
de gemeente

Houd richtlijnen in acht

Papierinzameling
zaterdag 16 mei
Let op!
De locaties en/of tijden van de papierinzameling in America, Grubbenvorst, Melderslo
en Sevenum zijn gewijzigd.

Gemeentehuis

regelen met DigiD door werkzaamheden.

America

Op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei is

Dat geldt vanaf woensdag 20 mei 17.00 uur

Parkeerplaats Gerard Smuldersstraat / Eghaam

het gemeentehuis gesloten in verband met

en duurt tot en met zondag 24 mei. Vanaf

09.00 – 12.00 uur

Hemelvaart. Moet u persoonlijk iets regelen

maandag 25 mei werkt alles weer. Als de

Route papier Verzoek om vanaf vrijdagmiddag 15-05-2020 t/m zaterdag 16-05-2020 niet te

in het gemeentehuis? Bel ons voor een

werkzaamheden eerder klaar zijn, dan kunt

parkeren op deze locatie!

afspraak. Op normale werkdagen zijn wij

u eerder weer zaken met DigiD regelen.

Inrijden via inrit aan de Gerard Smuldersstraat, rechts aanhouden.
Achter op het terrein naar links.

bereikbaar tussen 8.00 - 17.00 uur.
• Telefoon: (077) 477 9777.
Gemeentewerf
Ook de gemeentewerf is op donderdag

Wat kan tijdelijk niet?

De 2de verkeersregelaar wijst je de juiste kraakpersauto.

• Gemeentelijke belastingen online

Hier kan het papier naast de kraakpersauto uitgeladen worden.

regelen: automatische incasso, bezwaar
en kwijtschelding.

Grubbenvorst

21 mei en vrijdag 22 mei gesloten. Zaterdag

• Verhuizing doorgeven

Californischeweg 6 / Achter OK Tankstation

23 mei kunt u tussen 12.00 - 16.00 uur

• Geboorteaangifte doen

09.00 – 12.00 uur

grof tuinafval inleveren. De balie van de

• Naamgebruik wijzigen

Route papier Vanaf woensdag 13-05-2020 kan het oud papier weer gebracht worden op de

gemeentewerf is gesloten in verband met

• Uittreksel (burgerlijke stand of Brp)

oude locatie. De inzameling zal, tot nader bericht, bemand worden door verkeersregelaars

het coronavirus. Bel ons als u een nieuwe

aanvragen

van de gemeente. In de even weken kun je het papier wegbrengen op woensdag en zaterdag

afvalemmer of -container nodig heeft.

• Geheimhouding aanvragen of stopzetten

van 09.00 - 12.00 uur.

Website horstaandemaas.nl

Het Omgevingsloket en MijnOverheid

Melderslo

U kunt 2-4 dagen geen zaken online

blijven wel gewoon bereikbaar.

Sportpark Eikelenbosserdijk 6a
09.00 – 12.00 uur
Route papier Inrijden via Eikelenbosserdijk. Er is slechts 1 oprit beschikbaar om in te rijden.
De 1ste verkeersregelaar wijst je richting oud papier of Kiss & Ride
Doorrijden tot aan de 2de verkeersregelaar.

19 mei gemeenteraad

Eerste digitale burgerpodium

Na aanwijzing van de verkeersregelaar doorrijden tot aan de kraakpersauto en naast de
kraakpersauto het papier uitladen.
Vervolgens linksaf om het terrein weer af te rijden
Route Kiss & Ride In verband met eventuele sportactiviteiten op het Sportpark:

Op dinsdag 2 juni is de volgende besluitvormende videovergade-

Inrijden via Eikelenbosserdijk.

ring van de gemeenteraad. Tijdens de voorbereidende videover-

Er is slechts 1 oprit beschikbaar om in te rijden.

gadering op 19 mei kunt u gebruik maken van het burgerpodium

De 1ste verkeersregelaar wijst je richting oud papier of Kiss & Ride

om in te spreken over de geagendeerde besluitpunten. Het eer-

Doorrijden tot bij de ingang.

ste digitale burgerpodium in Horst aan de Maas!

Zet kinderen af bij het gebouw en rijd vervolgens linksaf om het terrein weer af te rijden.
Fietsers gebruiken ook de Kiss & Ride route.

Digitaal vergaderen

Verder komen aan de orde: spreekrecht

In verband met de maatregelen rond het

(burger)raadsleden en de informatieve

Sevenum

coronavirus kan de gemeenteraad niet

behandeling raadsvoorstellen en inge-

Luttelseweg 26

op de gebruikelijke manier vergaderen.

komen brieven. Aan de voorbereidende

13.00 – 16.00 uur

Daarom vergadert de raad de komende tijd

vergadering kunnen ook burgerraadsleden

Route papier Inrijden via de 1ste inrit aan de Luttelseweg.

digitaal. De raadsleden en de burgemeester

deelnemen.

De 1ste verkeersregelaar wijst je naar een kraakpersauto of laat je doorrijden naar achteren
om op het andere gedeelte van het terrein het papier uit te laden.

hebben via een videoverbinding contact
met elkaar en geïnteresseerden kunnen

Digitaal burgerpodium

Ergens parkeren en uitladen is niet toegestaan!

de vergadering volgen via

Inwoners kunnen gebruik maken van het

Stop bij de verkeersregelaar. Deze wijst je de juiste kraakpersauto.

www.horstaandemaas.nl/raad. Inwoners die

digitaal burgerpodium. Zij krijgen na aanmel-

Ga links van de kraakpersauto staan en hier kan het papier worden uitgeladen.

gebruik maken van het burgerpodium kun-

ding een uitnodiging om deel te nemen aan

Vervolgens het terrein weer af rijden.

nen de gemeenteraad toespreken via

de videovergadering. Onderwerpen voor het

de videoverbinding.

burgerpodium mogen ook gaan over zaken
die niet op de agenda staan.

Besluitvormende vergadering

Wilt u gebruik maken van het burgerpodium?

Tijdens de besluitvormende digitale

Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de voorberei-

raadsvergadering op 2 juni komen o.a.

dende vergadering contact op met de

de volgende agendapunten aan de orde:

grifﬁer, de heer R. Poels,

aanpassing bibliotheekwerk en bestem-

tel: (077) 477 9770 of 06 51 85 28 91

mingsplan Grubbenvorsterweg 45 in

of email: grifﬁer@horstaandemaas.nl.

Grubbenvorst. Kijk voor een volledige
agenda op horstaandemaas.nl/raad.

Meer informatie
Meer informatie leest u op de website

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.

Voorbereidende vergadering

horstaandemaas.nl/raad. U kunt de digitale

• Doe het oud papier en karton zélf in de vrachtauto.

Tijdens de voorbereidende videovergade-

raadsvergadering live volgen via

• De chauffeur bedient de vrachtwagen.

ring van 19 mei kunt u gebruik maken van

www.horstaandemaas.nl/raad.

• Houd bij het inleveren minimaal 1,5 meter afstand van elkaar!

het digitaal burgerpodium om in te spreken.

De vergadering begint om 20.00 uur.

• Blijf niet kletsen, maar ga weer naar huis

13
1 mei 2020

Zwemmen in de natuur
Zwemlocaties in de natuur, zoals de stranden, recreatieplassen en meertjes zijn sinds 1 mei
geopend.

Wijziging afvalinzameling
Hemelvaartsdag
Op donderdag 21 mei wordt er geen afval opgehaald.

Om ook hier de verspreiding van het corona-

nodig gehandhaafd. Uitzondering voor de

virus zo veel mogelijk te voorkomen, zijn op

1,5 meter geldt voor gezinnen en kinderen

Inwoners die normaal gesproken hun afval

de straat zetten.

zwem- en recreatieplekken maatregelen

tot en met 12 jaar.

op 21 mei zouden aanbieden, kunnen PMD

Voor keukenafval in 10 of 23 liter emmer-

en restafval op zaterdag 23 mei (vóór

tjes is er geen inhaaldag. U kunt dit op de

07.00 uur) aan de straat zetten.

eerstvolgende reguliere ophaaldag aan de

Inwoners die normaal gesproken hun 60

straat zetten.

liter container met keukenafval op 21 mei

U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken

zouden aanbieden, kunnen de container

op uw eigen digitale afvalkalender via

op zaterdag 23 mei (vóór 07.00 uur) aan

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

getroffen. Deze zijn vooral gericht op het voor-

• Vermijd drukte. Als u ziet dat het lastig wordt

komen van groepsvorming en het ontstaan van

om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.

onverantwoorde situaties. In principe gelden
voor bezoekers van zwem- en recreatieplekken
dezelfde regels als voor bezoekers aan andere
openbare plekken.

• Zorg dat er ook voor anderen nog plek is, bijvoorbeeld door niet te lang te blijven hangen.
• Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft,
ook als het maar lichte klachten zijn.
• Vermijd risico’s waardoor u medische hulp

Naar de zwemlocatie toe:
• Blijf in de buurt van huis. Kies een zwem- of
recreatielocatie dichtbij huis.
• Reis zo veel mogelijk lopend of met de ﬁets
naar de zwemlocatie. Maak geen gebruik
van het OV.

nodig heeft of gered moet worden.
• Houd er rekening mee dat de douches en
toiletten bij zwemlocaties gesloten zijn.
• Betaal contactloos: met pin of mobiel.
• Volg de aanwijzingen op van toezichthouders en handhavers.

Ter plekke:

Als de publieke gezondheid in gevaar komt,

• Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van

kan er tegen het laten plaatsvinden van of deel-

elkaar. Ook in het water. Op die ander-

nemen aan samenkomsten worden opgetre-

halve meter norm wordt toegezien en waar

den, ook als men 1,5 meter afstand houdt.

Lottum

Werkzaamheden nabij
Wijlickhove en
Quirinushof
De gemeente start op korte termijn
met werkzaamheden in de omgeving van Wijlickhove en Quirinushof

1000 km bermkant!

De voorjaarsmaai gaat
beginnen!
We gaan weer van start met de voorjaarsmaai. Dit betekent dat in de hele gemeente de

in Lottum. Zowel de parkeer- als
groenvoorzieningen worden op beide
locaties geoptimaliseerd.
De werkzaamheden zijn afgestemd
met de aangrenzende bewoners en de
dorpsraad van Lottum.

berm 1 meter breed vanaf het asfalt gemaaid wordt, alleen waar dit nodig is in verband met
de biodiversiteit berm.
Veiligheid

Tijd

Om de veiligheid in verkeerssituaties te hand-

Horst aan de Maas is momenteel de

haven worden in onoverzichtelijke bochten

grootste gemeente van Limburg. Dat bete-

de berm breder gemaaid. Ook op kruisingen

kent dat wij ongeveer 600 km asfaltweg

wordt de berm, over een lengte van ongeveer

in beheer hebben waarvan ongeveer

25 meter, breed gemaaid om gevaar en hinder

500 km aan twee kanten 1 meter breed

te voorkomen. We doen dit met name voor de

gemaaid wordt. Dit is 1000 km bermkant!

ﬁetsers en schoolgaande kinderen die in het

De maaiwerkzaamheden nemen een

verkeer een kwetsbare groep vormen.

aantal weken in beslag. We starten in de
Peel, Horst en omgeving, Maasdorpen en

Natuur

werken naar elkaar toe. Heeft u problemen

Rijk bloeiende bermen worden niet gemaaid

met de bermkanten, dan vragen wij om uw

tenzij ze hinder veroorzaken. Bloeiende ber-

geduld. Om efﬁciënter te werken gaan we

men met vlinders, hommels en solitaire bijen

niet willekeurig maaien naar aanleiding van

is een lust om te zien voor de voorbijgangers

meldingen. Het maaien lijdt ongetwijfeld

en zorgen voor een goede bestuiving van

tot enige overlast, ook hiervoor vragen wij

gewassen en fruitbomen.

uw begrip.

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

Zwembad De Berkel gaat
weer open
Na een periode van 8 weken sluiting opent Zwembad De Berkel stap voor stap weer de deuren. De
activiteiten in het wedstrijdbad gaan weer van start. Het recreatiebad, bubbelbad, peuterbad en de
douches blijven nog gesloten. In het belang van de gezondheid van de zwemmers en de zwembadmedewerkers is het belangrijk dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt.

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).

Het wedstrijdbad is vanaf 11 mei open voor de

De openingstijden vindt u op

zwemverenigingen HZPC en OSV Quintus.

www.horstaandemaas.nl/zwembad. Reserveren

America

Pieter Belsstraat 2

merd

Vanaf woensdag 13 mei zijn een aantal groeps-

kan (telefonisch: (077) 477 9725, of per mail:

Griendtsveenseweg 37

Smitsstraat ongenummerd

Steinhagenstraat -

activiteiten in het wedstrijdbad weer gestart.

receptiezwembad@horstaandemaas.nl.

Kerkbosweg ongenummerd

(kv 519)

Venloseweg

Dat geldt ook voor de zwemlessen voor gevor-

De reservering is pas geldig als u hiervan een

Broekhuizenvorst

Venloseweg 32

Klassenweg 55

derde leerlingen in de niveaus paars, blauw,

bevestiging krijgt. Vol is vol!

Swolgenseweg 15

Kerkeveld ongenummerd

Steeg 39

Toon Reijndersstraat 6,8

Kronenberg

diploma A ,B en C en zeemeerminlessen.
Het recreatiebad, bubbelbad, peuterbad zijn

Richtlijnen

en 10

Travers 47

Vertrokken naar onbeken-

gesloten, net zoals de douches, horeca, wacht-

Samen zorgen we er voor dat we weer op een

Griendtsveen

Melderslo

de bestemming Horst aan

ruimte en toiletten in de centrale hal.

veilige en verantwoorde manier kunnen zwem-

Kanaalweg 9

Herenbosweg 25b

de Maas

men in De Berkel. Volg daarom de verplichte

Hegelsom

Sevenum

Patersstraat 4 te Evertsoord

Baantjes zwemmen in het wedstrijdbad:

looproute, wacht op je beurt in de vakken en

Past. Debijestraat 36

Berghemweg 10

(13-5-2020)

reserveer op tijd

volg alle instructies van de medewerkers op.

Stationsstraat 136

Snelkensstraat 16

Burg van Leentstraat 40

Vanaf woensdag 13 mei kunnen zwem-

Meer informatie staat op

Horst

Medegebroekweg ongenum-

Grubbenvorst (13-5-2020)

mers op reservering 1 uur banen zwemmen.

www.horstaandemaas.nl/zwembad.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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66 mei
mei 2020
2020

Basisregels
Basisregels voor
voor iedereen
iedereen
.
.

Houd
Houd 1,5
1,5 meter
meter
afstand.
afstand.

Vermijd
Vermijd drukte.
drukte.

Werk
Werk zoveel
zoveel
mogelijk
mogelijk thuis.
thuis.

Was
Was vaak
vaak je
je
handen.
handen.

Stap
Stap voor
voor stap
stap -- wat
wat kan
kan wanneer?
wanneer?

Heb je verkoudheidsHeb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis.
klachten? Blijf dan thuis.
Ben je ook benauwd
Ben je ook benauwd
en/of heb je koorts?
en/of heb je koorts?
Dan moeten alle huisDan moeten alle huisgenoten thuisblijven.
genoten thuisblijven.

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.
Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.
STAP 1
STAP 1

STAP 2
STAP 2

STAP 3
STAP 3

STAP 4
STAP 4

STAP 5
STAP 5

11
11 mei:
mei:

11 juni:
juni:

11 juli:
juli:

1 september:
1 september:

?
?

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en
betaald voetbal

Evenementen

Contactberoepen
Contactberoepen

Terrassen
Terrassen

Buiten sporten op
Buiten sporten op
1,5 meter afstand
1,5 meter afstand

Bioscopen
Bioscopen
(max. 30 personen)
(max. 30 personen)

Bibliotheken
Bibliotheken

Restaurants / cafés
Restaurants / cafés
(max. 30 personen)
(max. 30 personen)

(Speciaal)
(Speciaal)
basisonderwijs en
basisonderwijs en
kinderopvang
kinderopvang

Culturele instellingen
Culturele instellingen
(max. 30 personen)
(max. 30 personen)
Musea
Musea

Praktijklessen en
Praktijklessen en
examens MBO
examens MBO
vanaf 15 juni.
vanaf 15 juni.
Versoepeling hoger
Versoepeling hoger
onderwijs wordt
onderwijs wordt
onderzocht.
onderzocht.

Voortgezet onderwijs
Voortgezet onderwijs

Voorzieningen
Voorzieningen
campings en
campings en
vakantieparken
vakantieparken
Bioscopen
Bioscopen
(max. 100 personen)
(max. 100 personen)

Sauna’s

Restaurants / cafés
Restaurants / cafés
(max. 100 personen)
(max. 100 personen)

18+
18+

Sekswerkers en
coffeeshops

Culturele instellingen
Culturele instellingen
(max. 100 personen)
(max. 100 personen)
Casino’s

Georganiseerde
Georganiseerde
samenkomsten
samenkomsten
(max. 100 personen)
(max. 100 personen)

Kantines

In het openbaar vervoer
In het openbaar vervoer
is het dragen van een
is het dragen van een
niet-medisch mondkapje
niet-medisch mondkapje
verplicht. Reis niet onnodig
verplicht. Reis niet onnodig
en mijd de spits.
en mijd de spits.

Voor voorwaarden en meer informatie:
Voor voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
of bel 0800-1351

1405 \ politiek
CDA Horst aan de Maas

Zijn we nog gastvrij?

In de diverse media is te lezen geweest dat de gemeente en het
Toeristisch Platform de stekker uit het project Gastheerschap hebben
getrokken. Na ruim twee jaar is men tot de conclusie gekomen dat het
werken met ambassadeurs toch niet gebracht heeft wat men ervan
had gedacht.
Als CDA hadden we destijds grote
twijfels bij de vernieuwende aanpak maar zijn we uiteindelijk toch
akkoord gegaan. Wat ons betreft
hebben we vandaag echter een
nieuwe werkelijkheid en moeten

D66+Groenlinks Horst aan de Maas

we terug naar start om ons opnieuw
te beraden hoe we kunnen komen
waar we willen zijn. Lokaal kunnen
we dat heel goed zelf, zonder daarbij externen in te hoeven schakelen.
Alleen al het gezonde boerenver-

Voor- en tegenstanders staan vaak
lijnrecht tegenover elkaar. Dat is
ook het geval met betrekking tot de
coronacrisis. Het blijkt dat in gebieden met veel IV als Oost-Brabant en
Noord-Limburg veel meer geïnfecteerden zijn dan elders. Bovendien

SP Horst aan de Maas

zijn besmette inwoners in deze gebieden veel ernstiger ziek dan elders.
Iedereen voelt op zijn klompen (!) aan
dat er een relatie is tussen IV, corona
en de volksgezondheid. Maar dat is
nog niet formeel vastgesteld. Wij zijn
dan ook blij dat minister Schouten

combinatie met de digitale mogelijkheden, om de lokale toerist ook
echt gastvrij te kunnen ontvangen. De regio branding pakken we
uiteraard samen met de regio op.
De toeristische sector verdient meer
aandacht, maar de toerist nog veel
meer. Laten we dit gewoon samen
doen.

opdracht heeft gegeven onderzoek
te doen naar het mogelijke verband
tussen de veehouderij, de luchtkwaliteit en corona. Dit onderzoek is van
groot belang voor onze regio, die
zich immers wil ontwikkelen tot de
Gezondste Regio. Het onderzoek kan
bepalend zijn voor besluiten op het
terrein van de intensieve veehouderij. Op de agenda van de raadsvergadering van juni staat onder andere
een zogenaamde geurverordening.

Wij vinden dat de behandeling daarvan moet worden uitgesteld totdat
de resultaten van dat onderzoek
bekend zijn en daar een brede discussie over is gevoerd. Het gaat immers
om onze gezondheid en dat vinden
wij belangrijk. Als u wilt reageren
heel graag. Wij zijn benieuwd naar
uw mening en wensen iedereen
sterkte in deze tijd.

de volksgezondheid. De gezondheidseffecten van stank op de mens
worden steeds manifester. En tegelijkertijd zien we dat er steeds meer
aanwijzingen zijn dat er een relatie
is tussen de corona-uitbraak en de
ongezonde luchtkwaliteit in Zuidoost
Brabant en Noord-Limburg als gevolg
van de overmatige aanwezigheid
van intensieve veehouderijen. De SP
vraagt aan het college in zowel de
toekomstvisie op de veehouderij in
Horst aan de Maas als vervolgens

in de geurgebiedsvisie aandacht te
besteden aan de volksgezondheid in
het algemeen en de huidige coronacrisis in het bijzonder. De gemeente
moet immers ook oog hebben voor
de belangen van andere bedrijven,
waaronder de recreatiesector bijvoorbeeld, en andere mensen en andere
waarden hooghouden dan alleen de
economische waarde van veeteeltbedrijven.

deze corona-uitbraak. Vooral de agrarische sector krijgt het zwaar te verduren. Er zijn volgens zogenaamde
deskundigen al bewijzen dat Covid-19
harder toeslaat in gebieden met een
hoge dierdichtheid. Hoe men in zo`n
korte tijd goed onderzoek heeft kunnen doen en betrouwbare gegevens
heeft kunnen verzamelen is totaal
niet duidelijk. Hoe is het dan bijvoorbeeld mogelijk dat de gemeente Peel
en Maas viermaal zoveel besmettin-

gen heeft gehad dan Venray, waar
het aantal dieren het dubbele is.
Hier wordt weer eens duidelijk dat
zogenaamde onderzoekers vaak alles
aangrijpen om hun onwelgevallige
sectoren de Zwarte Piet toe te schuiven. Beter en gefundeerd onderzoek is nodig om wél de juiste cijfers
boven water te krijgen.
Gewoon. Doen.

zijn de berm en het aanwezige groen
op veel plaatsen grotendeels verdwenen. Wegbermen zijn voor insecten
en planten zeer waardevol om zich
te kunnen verplaatsen of verspreiden
tussen verschillende leefgebieden.
Wegbermen vervullen een grote rol in
de biodiversiteit.We hebben het college gevraagd hoeveel vierkante meter
berm inmiddels verdwenen is en toegevoegd aan landbouwpercelen. Echter
ook belangrijk is het om de kadastrale
eigendomsgrenzen in beeld te bren-

gen en de bermen ( eigendom van de
gemeente) te gebruiken en in te richten in het belang van de biodiversiteit.
Belangrijk is dan ook met de eigenaren van landbouwpercelen afspraken
te maken om te voorkomen dat er
oneigenlijk gebruik wordt gemaakt
van gemeentelijke bermen. Horst aan
de Maas de gezondste gemeente, hier
hoort biodiversiteit in de bermen zeker
een onderdeel van te zijn.

John Jenniskens

Henk Kemperman

Toekomstvisie veehouderij

Op 26 maart heeft het College van B&W de ontwerp geurverordening, ontwerp beleidsregel en bijbehorende geurgebiedsvisie Horst aan de Maas ter inzage gelegd en kunnen burgers hun zienswijze op deze
visie indienen.
Dat heeft de fractie van de SP verbaasd. De gemeente is namelijk
bezig met de ontwikkeling van een
toekomstvisie op de (intensieve)
veehouderij in Horst aan de Maas.
De ontwikkeling van die toekomstvisie is volgens de SP zeer noodzakelijk, ook in het licht van de
coronacrisis waarmee we momen-

stand brengt ons hier een eind op
weg. En nee, alleen dat is niet voldoende. Maar met input uit de sector
zelf en lokale instanties die al met
branding bezig zijn moet volgens
ons een goed en onderbouwd plan
opgeleverd kunnen worden waarmee
we Horst aan de Maas als gastvrije
gemeente op de kaart zetten.
Wat het CDA betreft gaan we ook
opnieuw de toegevoegde waarde
van een fysieke locatie bekijken, in

Corona en Carola

De discussie over de relatie tussen onze gezondheid en onze leefomgeving is niet nieuw. In het bijzonder
het verband tussen longaandoeningen, de luchtkwaliteit en de rol van de intensieve veehouderij (IV)
daarbij. Na de discussie rond de Q-koorts is de coronacrisis aanleiding om de discussie daarover opnieuw
te openen. Minister Carola Schouten heeft daarvoor de aftrap gegeven.
Spookverhalen over de invloed van
diverse elementen op onze gezondheid doen altijd de ronde. Zoals de
invloed van 5G-zendmasten, de
invloed van de straling van technische apparatuur in het algemeen
en de gevolgen van de Q-koorts.
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teel te maken hebben. Maar de SP
meent dat het college de verkeerde
volgorde hanteert. Eerst dient er een
toekomstvisie ontwikkeld te worden
en vervolgens kan die toekomstvisie vertaald worden in een, specifieker, geurgebiedsvisie. De SP vraagt
daarom aan B&W wat de reden is
om nu al te komen met een geurge-

VVD Horst aan de Maas

biedsvisie en niet te wachten op een
door de gemeenteraad vastgestelde
toekomstvisie op de (intensieve) veehouderij.
Naast de volgens de SP onjuiste
volgorde wijst de partij er ook op
dat in de voorgestelde geurgebiedsvisie geen of nauwelijks rekening
gehouden wordt met aspecten van

Stukjesschrijvers

De laatste tijd worden we doodgegooid met berichten in de media
waarin deskundigen hun mening geven over de Covid-19 situatie.
Vaak worden daarin de leidinggevenden in dit land de zwaarste
verwijten gemaakt. Deze zouden het allemaal eerder hebben moeten
zien aankomen. En al in een veel eerder tijdstip maatregelen moeten
hebben genomen.
Nu is in de toekomst kijken net als
in de koe haar achterste kijken: je
ziet niks. Vaak worden ook allerhande bedrijfstakken als medeschuldig aangemerkt. Denk daarbij aan

PvdA Horst aan de Maas

Bart Cox, fractievoorzitter

bijvoorbeeld de agrarische sector,
de vervuilende KLM, het vervoer
op de weg en chemische fabrieken.
Allemaal bedrijven die als medeschuldig worden bestempeld aan

Twan Hoeijmakers

Bermenbeleid

Het is volop voorjaar en dat is te merken wanneer je door het buitengebied van onze gemeente loopt of fietst. Overal zie je activiteiten op
de velden. Met grote machines wordt er bemest, geploegd en geplant.
De wegbermen hebben het weer te verduren.
Artikel 1 van de Wegenverkeerswet
1994 bepaalt dat de bermen tot
de weg behoren. Op grond van de
Wegenverkeerswet is de gemeente
voor de wegen en bermen, die in de
gemeente liggen, de wegbeheerder.
De wegbeheerder moet de wegen
en ook de bermen onderhouden. Op

enkele meters vanuit de (on)verharde
weg gezien (beide zijde) loopt de
kadastrale eigendomsgrens. In de velden is deze grens nagenoeg niet zichtbaar waardoor, door de jaren heen, de
bermen kleiner zijn geworden, deels
zijn omgeploegd, en langzaam bij landbouwpercelen zijn getrokken. Hierdoor

Jan Wijnen

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

Motto nieuwe geurverordening college: stink lekker verder
Dat het stinkt in Horst aan de Maas is elke inwoner wel bekend. Of je nu van Castenray naar Horst rijdt,
langs Ashorst, het stinkt. Of je America uitrijdt langs de mestverwerker, het stinkt en niet alleen de mest.
Of je nu bij Meerlo de gemeente inrijdt, het stinkt. Of je nu langs de Witveldweg rijdt met onder andere de
NGB, het stinkt. Eigenlijk stinkt het bijna overal in Horst en het College van B&W vindt dat prima en wil
het zo houden ook, want de ontwerp geurverordening houdt dit in stand.
Waarom dan die geurverordening?
Lijkt duidelijk, op sommige plaatsen
moet je een hogere stankgrens officieel toestaan anders mag je daar niet
bouwen. En het enige dat niet stinkt
is geld. Nee, dat weet het college
donders goed. Geld stinkt niet. Of

het nu vierhonderd woningen (verdeeld over een groot oppervlak) in
het buitengebied zijn, of duizend in
de bebouwde kom, ze vallen ver buiten de wettelijke norm. En dus houdt
het college dit in stand. Dat we zover
zijn gekomen heeft met een LLTB

geschiedenis van de gemeente te
maken. Die geschiedenis stinkt. Dat
er geen voortgang is gemaakt met de
visie over de intensieve veehouderij? Dat is in Beesel nu nog te ruiken.
Dat er een inwonersavond is geweest
zonder echte kans tot inspraak? Dat

stinkt. En ja, het college wil het zo,
geen onderzoek, geen vooruitgang.
Alsof ze onder een steen of een tegel
heeft gewoond de afgelopen jaren.
Wijsheden schrijf je óp een tegel, ze
worden niet geschreven door tegels.
Een zogenaamde wijsheid die op een
tegel zou kunnen staan: Met vlegels minder regels. En dat is wat de
vooruitgang op (leef)milieugebied
en belang voor de hele mensheid
tegenhoud en zeker in Horst waar
een zwembad belangrijker is dan de

echte zorgen van de inwoners. Wie
er ook bij het CDA in het college zit.
Nee, tegelwijsheden zullen het college en Horst niet redden. Laat lekker
stinken, wat zou het. Ja, wat zou het
is kennelijk de gedachte van elke of
welke wethouder dan ook.

Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

Ingezonden brief

Gezondste regio 2025 geldt niet voor dit buitengebied
Open brief aan de burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas.

Deze week beoordeelt B&W een vergunningsaanvraag voor uitbreiding van een geitenhouderij in het LOG
Witveldweg. Het lijkt of er alleen naar economische gronden gekeken wordt en totaal niet naar handhavingsgevolgen en de leefbaarheid voor de omwonenden.
In de pas verschenen nota Gebieds
visie Wet Geurhinder en Veehouderij
blijkt dat er door cumulatieve effecten 400 adressen in Horst aan de
Maas een matig tot zeer slecht
leefklimaat hebben en daarvan 150
gezinnen nu al meer dan 20 OU/m3
geurhinder hebben (slecht tot zeer
slecht). Dit is al ruim boven de wet-

telijke norm van 14 OU/m3.
Lastige handhaving moet je zien te
voorkomen door strakke en duidelijke spelregels vooraf te stellen, in
plaats van veel te veel speelruimte
met vage afspraken. Als burger
wonende naast de grootste varkensstal van Nederland vind ik het onbegrijpelijk dat de gemeente Horst,

met als topambitie de gezondste
regio van 2025, in deze overbelaste
omgeving een blanco vergunning af
dreigt te geven die tegen alle logica
indruist. Er is een stikstofprobleem in
Nederland: en toch krijgt deze veehouder er zomaar extra stikstofrechten gratis bij. Er is een geitenstop in
Limburg: en toch krijgt deze vee-

houder het voor elkaar om nog de
vergunning te krijgen om geiten bij
te plaatsen. Er moeten in nieuwe
stallen emissiebeperkende maatregelen genomen worden: en toch zegt
deze veehouder dat er geen technieken zijn voor zijn stallen en dat
hij te klein is om ze te betalen. Wat
zegt de gemeente dan; je krijgt een
vergunning voor een nieuwe stal,
meer dieren, meer stikstofuitstoot als
je belooft deze niet te gebruiken tot
er wel technieken zijn die werken.
Onbegrijpelijk voor ons. Met de zeer

slechte trackrecord die de gemeente
Horst aan de Maas heeft op het
gebied van vergunningen handhaven
dreigt dit weer een hopeloos geval
te worden als je vergunning afgeeft
op beloftes. Dus bij deze doe ik een
dringend beroep op B&W om niet
alleen economische belangen, maar
ook gezondheidsbelangen echt mee
te gaan wegen in de vergunningsverlening.
Eugenie Dings en Marc Vergeldt
Losbaan Lottum

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.

ZELF TIMMEREN
EN KNUTSELEN

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

Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com
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Ook sportscholen mogen nu
weer open
We kunnen weer naar de kapper en de schoonheidsspecialiste. Per 1 juni mogen we weer een biertje drinken op het terras en een baantje trekken
in het zwembad kan ook al.
Sporten in een fitnessclub zit er echter voorlopig
nog niet in. In de door het kabinet bekendgemaakte routekaart staat dat de clubs pas vanaf
1 september de deuren weer mogen openen.
Veel fitnessclubs denken dat ze tegen die tijd
al over de kop zijn gegaan. Het besluit van de
regering is ook vreemd, als je je bedenkt dat er
in andere landen onder voorwaarden wel weer

gesport mag worden in sportscholen. Als iedereen
zich aan de anderhalvemetermaatregel houdt en de
toestellen telkens worden schoongemaakt, moet het
toch ook in Nederland mogelijk zijn om je oefeningen weer in de fitnessclub te doen?
Aan de andere kant is het wel begrijpelijk dat het
kabinet ervoor kiest om stapsgewijs steeds meer
sectoren weer open te stellen. Bovendien geeft de

regering aan dat er eerst beter onderzocht moet
worden wat er bij deze vorm van binnensporten aan
aerosolen (wolkjes van minuscule druppeltjes) vrijkomt en het effect daarvan op de verspreidingswijze
van het coronavirus.
Ook sportscholen mogen nu weer open.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 19

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.
Is het niet beter om je vakantie voor dit jaar te cancelen?
Ja, vindt 53 procent van de stemmers. Met de
huidige situatie is het ook veel prettiger om thuis
te blijven en vakantie ‘rund um Hause’ te vieren.
Suzanne Elbers-Meesters reageert op Facebook:
“We hadden niet eens geboekt en toen de
pleuris uitbrak hadden we al snel besloten dat
een vakantie hem niet ging worden dit jaar.”

Ook Nicky Cornel-van Asten slaat een jaar over.
“Vaak ben je enkel je aanbetaling kwijt in ons geval
een kleine 100 euro. Italië zien we volgend jaar
waarschijnlijk wel weer. Ik ga niet wachten totdat
toerismebranche met een oplossing komt (vouchers
en dan volgende vakantie lever je voucher in en
mag je bijbetalen).”

Adver torial

De overige 47 procent wacht nog liever even voordat ze haar vakantie definitief afzegt.
Misschien is de situatie over een aantal weken weer
veranderd. En de campings en hotels hebben de
inkomsten straks hard nodig.

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

Kwaliteit heeft een naam

Het verhaal van
Bert Jacobs
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn
eigen verhaal. Neem het verhaal van Bert Jacobs. Bert kwam
tĳdens zĳn opleiding voor een stage terecht bĳ NLW Groep.
Aansluitend volgde hĳ een intern traject, waarbĳ hĳ op diverse
afdelingen van NLW ervaring en vaardigheden opdeed en
inzicht verkreeg in zĳn competenties en arbeidsmogelĳkheden.
Na afronding van zĳn opleiding als heftruckchauffeur werd
Bert voorgesteld aan Kozĳndeluxe in Bergen. Daar is hĳ al bĳna
een jaar met veel plezier werkzaam onder begeleiding van
een NLW jobcoach. Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal
op www.nlw.nl / Tekst en beeld: NLW Groep

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

Brandt los!

Column

Samen
sporten
De eerste jonge sporters zijn
afgelopen week weer begonnen
met sporten in teamverband.
Langzaam maar zeker gaan de
sportparken nu weer open voor
iedereen, zij het natuurlijk
volgens de richtlijnen van het
RIVM.
Volgende week start ook ik weer
met trainen, op voldoende afstand
van mijn teamgenoten en voorlopig nog zonder wedstrijden in het
vooruitzicht. En hoewel het niet
makkelijk is om een teamsport op
1,5 meter afstand van je medespelers te beoefenen, ben ik toch maar
wat blij met deze versoepeling.
In mijn uppie thuis sporten blijkt
namelijk niet echt iets voor mij te
zijn. Als ik de discipline in de afgelopen weken al op wist te brengen,
had ik eerlijk gezegd maar weinig
plezier in wat ik deed.
Ik denk dat dat komt doordat ik
een echte teamsporter ben. Ik korfbal al sinds mijn vijfde en korfbal is
een sport waarbij je zonder samenwerken niets bereikt. Dat samenwerken is ook wat de sport voor
mij leuk maakt. Ik kan ervan genieten om met samen mijn teamgenoten te werken voor een doel,
met elkaar, maar ook voor elkaar.
Als we met z’n allen ons doel
bereiken, dan kan ik me echt voldaan voelen.
De afgelopen weken lag het korfbal stil en heb ik dus op eigen
houtje wat pogingen tot sporten
gedaan. Ik dwong mezelf een paar
keer om wat oefeningen in de tuin
te doen, maar daar was ik eigenlijk maar amper gemotiveerd voor
te krijgen. Ook probeerde ik hardlopen uit, maar dat verliep meteen al niet goed, omdat ik al na
100 meter een vlieg inslikte en
vanaf toen maar bleef hoesten.
Behalve dat voelde het ook doelloos. Na afloop voelde ik me moe,
maar amper voldaan. Ik miste het
teamelement, het samen proberen iets moois neer te zetten en zo
beter te zijn dan de tegenstander.
Langzaam maar zeker kunnen we
daar nu weer naar toe gaan werken, want we mogen weer samen
aan de slag. Hetzelfde zal het niet
zijn met al die richtlijnen, maar
samen sporten: ik ben blij dat het
weer kan.

Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
Aniek
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Adver torial

Symbolisch eerbetoon
VieCuri
Op het dak van VieCuri Venray en Venlo zĳn van maandag 11 mei
tot en met vrĳdag 15 mei in de avonduren drie lichtstralen te zien.
De lichtstralen hebben de kleuren roze, wit en geel en zĳn zichtbaar vanaf 21.00 uur tot even na middernacht.

Met speciaal protocol

Toverland gaat weer open
Attractiepark Toverland in Sevenum opent haar deuren weer vanaf dinsdag 19 mei. Vanwege het
coronavirus houdt het pretpark zich aan een speciaal protocol, dat de komende tijd wordt geoefend
door de medewerkers van Toverland.
Het protocol, Veilig Samen Uit, is
opgesteld door brancheverenigingen Club van Elf en de Nederlandse
Vereniging van Dierentuinen en
biedt drie garanties die passen binnen de richtlijnen van het RIVM.
In het plan houden bezoekers 1,5
meter afstand.

Maatregelen
Het park vraagt bezoekers alleen

te komen of met eigen huishoudens. Als de bezoeker verkoudheidsklachten heeft, blijft hij of zij
thuis. In het park zijn meerdere
desinfectiemiddelen aanwezig.

Zoveel mogelijk met pinpas

Deze richtlijnen worden binnen het
park verplicht gesteld. Zo worden
zitplaatsen toegewezen en is er
éénrichtingsverkeer op de wandelpaden. Voor meer informatie, kijk
dan op
www.toverland.com/veiligsamenuit

Cash geld wordt nog wel geaccepteerd, maar de parkbezoekers
wordt gevraagd zoveel mogelijk met de pinpas te betalen.

Adver torial

De kleur roze staat symbool voor
al onze patiënten en hun naasten.
De kleur geel staat symbool voor
alle medewerkers van het ziekenhuis. De witte lichtstraal, die recht
omhoog naar de sterrenhemel
gericht is, staat voor de patiënten
die zijn overleden.
Patiënten in VieCuri hebben in
verband met het coronavirus
en het daarmee afgekondigde
bezoekverbod hun naasten niet
of nauwelijks kunnen zien. “Dit is
een ingrijpende maatregel voor
de patiënten en hun naasten,
maar ook voor onze medewerkers.
Het was noodzakelijk in deze
uitzonderlijke crisissituatie”, zegt
bestuursvoorzitter Ankie van

Rossum. “De lichtstralen zijn van
ver te zien zodat je het gevoel
hebt dichter bij je naasten te zijn.
Op 12 mei was het de Dag van
de Zorg. Wij vinden het belangrijk
om die hele week stil te staan bij
onze zorgverleners en alle andere
medewerkers. Zij tonen in deze
tijd een uitzonderlijke inzet. En de
eindstreep is nog niet in zicht.”

Podotherapie Hermanns terug
in Grubbenvorst
In 2002 startte Yvonne Hermanns in de kelderruimte van dr. Baggen en dr. Van de Ven in Grubbenvorst
haar eerste praktĳk voor podotherapie. Kort daarna volgde er een praktĳklocatie in Horst aan de
Herstraat en voegde ook haar broer Ralph zich bĳ het bedrĳf. Inmiddels heeft het bedrĳf een vlucht
genomen en zit Podotherapie Hermanns op 116 locaties verspreid door Zuid-Nederland en de Randstad.
Er werken meer dan 50 podotherapeuten en ondersteunend personeel bĳ Hermanns. Ook sleepten ze
maar liefst 7 jaar op rĳ de FD Gazelle Award in de wacht, een prĳs die wordt uitgereikt aan de snelst
groeiende bedrĳven van Nederland.

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

12 PERKPLANTEN € 2,95
Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Vrijdags gesloten!

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

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

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

LENTE ACTIE!
Veilig shoppen in onze ruime winkel
Mondkapjes en handgel

Nu bij aankoop van € 75,00
ontvangt u een leuk cadeau!
Betaalbare mode en
schoenen voor haar en hem
Graag tot ziens bij:

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Het is dan ook geen wonder dat het hoofdkantoor van
Podotherapie Hermanns in Horst
steeds krapper begon aan te voelen. Enkele maanden geleden werd
dan ook de knoop doorgehakt toen
een geschikt pand beschikbaar
werd. Inmiddels is Podotherapie
Hermanns verhuisd naar een
moderne en ruime locatie aan het
Mercuriusplein in Grubbenvorst.
Dit moderne pand zal niet alleen
plaats bieden aan het ondersteunende personeel, ook cliënten kunnen hier terecht voor een
podotherapeutische behandeling.
Dankzij de ruime opzet van het
pand zal het geen probleem zijn
om hier zorgverlening te kunnen
bieden, rekening houdend met de

social distancing richtlijnen.
In Horst blijft het pand aan de
Herstraat ook geopend voor cliënten-afspraken. Hier zijn nog enkele
behandelruimtes beschikbaar.
Daarnaast wordt er een tweede
behandellocatie in Horst geopend,
namelijk bij de huisartsenpraktijk
het Zorghoes aan de Westsingel.
Hier zijn behalve huisartsen en
podotherapie ook psychologische
zorg, fysiotherapie, logopedie
en andere disciplines inpandig.
Per 18 mei zal het mogelijk zijn om
een afspraak op deze locatie in te
plannen.
Heeft u last van voetklachten?
Loop er dan niet onnodig langer
mee door en maak een afspraak
voor advies of behandeling bij

één van onze locaties in deze
regio. Bel naar 085 053 00 33 of
neem een kijkje op onze website:
www.depodo.nl

Mercuriusplein 5
5971 LW Grubbenvorst
085 053 00 33
info@depodo.nl
www.depodo.nl
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Montair Environmental Solutions B.V.

Starter in de regio

Virtueel Assistent Lieke
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Virtueel Assistent Lieke
Lieke Teluij-Janssen
Ulsheggerweg 3, 5973PC Lottum
06 54 60 39 56
lieke@virtueelassistentlieke.nl
virtueelassistentlieke.nl
Professionele dienstverlening
1 maart 2020

Activiteiten
Virtueel Assistent Lieke is een zelfstandige ondernemer die andere
ondernemers ondersteunt bij de
uitvoering van operationele werkzaamheden, alledaagse taken of
specifieke projecten. Lieke adviseert over het structureren en
systematiseren van terugkerende
taken en neemt dagelijkse taken
over, zodat de ondernemer tijd en
vrijheid terug krijgt om te focussen
op de dingen waar hij of zij goed
in is. Virtueel Assistent Lieke werkt
(online) vanuit haar eigen kantoor
aan huis en maakt gebruik van
haar eigen apparatuur.
Taken waarbij Lieke kan ondersteunen zijn o.a. dagelijks management
zoals e-mail en agendabeheer,
online marketing zoals het inplannen en monitoren van social media
berichten en het bijwerken van
de website. Daarnaast kan zij ook
de organisatie van evenementen,
trainingen of workshops op zich
nemen.
Lieke werkt flexibel en is al in te
zetten vanaf 2 uur per maand,
hierdoor kan de ondernemer zijn
of haar uren zo efficiënt mogelijk
inzetten

Doelgroep
Ambitieuze ondernemer die een

doel voor ogen hebben, weten
wat ze willen en hun bedrijf willen laten groeien. Ondernemers die
het gevoel hebben dat ze teveel
bezig zijn met dagelijkse operationele taken en daardoor te weinig
voldoening uit hun werk halen.
Ondernemers die op zoek zijn naar
een samenwerking op basis van
eerlijkheid, openheid en wederzijds
vertrouwen.

Onderscheidend vermogen
Naarmate een bedrijf groeit, worden ook de administratieve taken
alsmaar meer, Virtueel Assistent
Lieke kan je daarbij helpen. Lieke
heeft 8 jaar ervaring in verschillende functies van secretaresse
tot marketingcoördinator. Lieke is
eerlijk, betrouwbaar en draagt haar
hart op de tong. Zij gaat voor de
persoonlijke aanpak en vind open
communicatie erg belangrijk. Loopt
iets niet lekker, dan wordt dat
bespreekbaar gemaakt en zoekt
Lieke samen met de ondernemer
naar een oplossing.
Is je interesse gewekt?
Bekijk dan eens de website
www.virtueelassistentlieke.
nl voor een overzicht van de
taken die je kunt uitbesteden of
bel gerust voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.

Montair maakt doorstart

Machineproductiebedrijf Montair uit Kronenberg maakt onder de
naam Montair Environmental Solutions B.V. een doorstart. Het bedrijf
vroeg eerder faillissement aan, maar heeft nu dus toch een nieuwe
weg gevonden.
Montair kwam in de moeilijkheden nadat er fouten waren geslopen
in de financiën tijdens een lopend
project van één van haar klanten in
Saudi-Arabië. Ondanks deze situatie
is Montair gestart met een herstructureringsplan en is het door verschillende partijen goedgekeurd.
Montair blijft doen wat ze voorheen
ontwikkelden. Tom van Asten blijft

algemeen directeur van het bedrijf.
“Het is mooi om te zien dat we met
een aantal enthousiaste medewerkers deze doorstart gerealiseerd
hebben. Montair kent een lange historie waarin veel ervaring en kennis is opgedaan. Het zou zonde zijn
geweest als dit verloren zou zijn
gegaan. We gaan door vol positieve
energie”, aldus Van Asten.

Ellen Nelissen

Nieuwe bestuurder ‘t Nest
Ellen Nelissen wordt met ingang van 2 juni de nieuwe directeur/
bestuurder van Kinderopvang ‘t Nest. De kinderopvang heeft diverse
locaties in Horst aan de Maas. Zij volgt Gerryan Huijs op.
Nelissen heeft verschillende functies vervuld in de kinderopvang, in
de jeugdzorg en in het onderwijs.
“Ik houd ervan om mee te bouwen
aan de samenwerking tussen opvang,
onderwijs en welzijn met als doel om
kwalitatief goede opvang te verzor-

gen. Daarbij vind ik het belangrijk dat
kinderen en hun ontwikkeling centraal
staan.”
Kinderopvang ’t Nest is een kinderopvangorganisatie in de gemeenten
Horst aan de Maas en Venray. Er werken ruim 250 medewerkers.

MET EEN VIRTUEEL ASSISTENT HEB JIJ DE
WERKDAG WEER VOOR JEZELF!
- E-mail & Agenda beheer
- Bijwerken van je website
- Berichten inplannen op social Media
- Organiseren van evenementen
- Maken van nieuwsbrieven en blogs

WWW.VIRTUEELASSISTENTLIEKE.NL

Oh, zit dat zo!

De zwakkere verkeersdeelnemers
Op paaszondag reed meneer A in zijn Fiat 500 een bocht naar links in. Op datzelfde moment kwam mevrouw B op haar fiets vanuit
de tegenovergestelde richting. B schrok van A, remde en draaide haar stuur naar rechts. Ze viel van haar fiets en kwam op het asfalt terecht.
In het ziekenhuis bleek B haar pols en haar onderbeen op twee plaatsen gebroken te hebben. Door het letsel raakte B zelfs gedeeltelijk
arbeidsongeschikt. De rechtbank moest oordelen of A aansprakelijk was voor de schade van B.
voetganger betrokken raakt bij
een verkeersongeval met een
motorrijtuig, dan is de eigenaar van
de auto in beginsel verplicht om de
schade van de fietser/voetganger
deels of geheel te vergoeden. Zelfs
als de zwakkere verkeersdeelnemer
het ongeluk zelf heeft veroorzaakt,
door bijvoorbeeld geen voorrang
te verlenen of door rood te fietsen.
Alleen als de automobilist kan
aantonen dat de fout van de
zwakkere verkeersdeelnemer
zo onwaarschijnlijk was dat hij
daarmee in alle redelijkheid geen
rekening kon houden
(= overmacht), vervalt de
schadevergoedingsverplichting.
Fietsers en voetgangers worden
in de Nederland als ‘zwakkere
verkeersdeelnemers’ extra
beschermd door artikel 185
Wegenverkeerswet. Als een fietser/
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Voor kinderen tot 14 jaar gaat de
bescherming nóg verder. Meestal
wordt de schade 100% vergoed,
met als uitgangspunt dat jonge

kinderen die deelnemen aan het
moeten daarom alsnog 50% van
verkeer, impulsief en onberekenbaar de schade van B vergoeden. In
zijn.
de praktijk zal de verzekeraar de
schade namens A aan B betalen.
A vond dat er sprake was van
overmacht. De rechtbank gaf hem
Door: Kristel van de Molengraft,
gelijk: A had de val van B niet
Van der Putt advocaten
kunnen voorkomen. B was het hier
niet mee eens en ging in hoger
beroep. Het gerechtshof oordeelde
in februari 2020 dat A toch bedacht
had moeten zijn op onverwachte
gedragingen van tegenliggers.
A had daarom meer naar rechts
moeten rijden en hij had eerder
moeten stoppen voor B.
Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 82 | www.putt.nl
Volgens het gerechtshof had
vandemolengraft@putt.nl.
ook B anders moeten en kunnen
handelen. B had haar snelheid en
haar positie op de weg onvoldoende
Inloopspreekuur
aangepast aan de situatie ter
maandag van 12.00 – 14.00 uur
plaatse. A en zijn WAM-verzekeraar
donderdag van 17.00 – 18.00 uur

Binnenkijken bij...

Column
Boodschappen
Het leven in de ‘nieuwe anderhalve metersamenleving’.
Zelfs boodschappen doen is
anders. De uitbraak van het
coronavirus en de bijbehorende
maatregelen leiden tot een
versnelde en definitieve doorbraak van online boodschappen
doen. Voor het geval wij toch
echt naar de winkel gaan,
ontwijken wij elkaar krampachtig in het gangpad met ons
ontsmette mandje of winkelwagen. Kortom: wij passen onze
manieren en gewoontes aan.
Dat is ook wat er in de gevangenis
gebeurt, waar online boodschappen doen al langer de normaalste zaak van de wereld is. In PI Ter
Peel wordt een winkel gerund.
Veel van onze vrouwen werken in
deze winkel. Deze winkel is niet
een standaard winkel zoals wij die
kennen, maar is eigenlijk een groot
magazijn met groente, fruit, shag,
suiker, kaarten, koekjes, broodbeleg enzovoort. Mannen en vrouwen
gedetineerd in zes inrichtingen uit
het hele land kunnen in de winkel
van Ter Peel hun wekelijkse boodschappen bestellen. Dit is vergelijkbaar met online bestellen maar
dan net anders. De lijst wordt op cel
handmatig ingevuld door de gedetineerde en afhankelijk van het
aanwezige saldo op de rekening,
kunnen er boodschappen worden
besteld. De medewerker stuurt de
lijsten naar de winkel van Ter Peel
waar de arbeidsmedewerkers de
winkellijsten uitprint. Vervolgens
worden de lijsten uitgedeeld aan
de vrouwen die werkzaam zijn in
de winkel. Ze pakken een ontsmette
winkelwagen en lopen de hele dag
voor willekeurige gedetineerden
boodschappen te doen. Alle boodschappen worden naar de kassa
gebracht, gescand en vervolgens
in een schone, plastic, krat verpakt
en verzegeld. Klaar voor verzending naar een gedetineerde in een
andere inrichting. Het is bijzonder
om te zien dat de gedetineerde
vrouwen binnen de inrichting
dezelfde ontwijkende bewegingen
in de gangpaden en bij de kassa
maken als in de reguliere supermarkt. Ze houden afstand en passen
goed op zichzelf en elkaar. Behalve
hun werktijden, de vrouwen werken nu in ploegen om zo ook de
benodigde afstand te kunnen houden, hebben zij dus net als wij hun
manieren en gewoontes aangepast
aan de nieuwe werkelijkheid!
Carla Wijnhoven
Penitentiaire Inrichting Ter Peel
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Geplukt

Wilma Minkenberg Horst
Op haar 42e besloot deze Horsterse weer naar school te gaan. Pittig, maar ‘wie a zegt moet ook b zeggen’. Ze is onder meer actief bij de voedselbank en zingt in een koor. Deze week wordt Wilma Minkenberg (67) geplukt.

veel zelfvertrouwen.” Nadat ze haar
diploma had behaald, werkte Wilma
twintig jaar bij Spring Kinderopvang
in Horst.

Pleegkind
Door haar werk in het kindertehuis
besefte Wilma dat niet alle kinderen het geluk hebben om fijn op te
groeien. “Als ik ’s avonds bij Jong
Nederland voor een groep stond,
na een dag werken, dacht ik wel
eens: weten jullie wel hoe rijk jullie zijn door deel uit te maken van
een gewoon gezin? Kinderen in een
tehuis hebben dat niet.” Ze besloten
daarom een pleegkind op te nemen,
de toen 6-jarige Vincent. “We hebben zeker in het begin aan elkaar
moeten wennen. Gelukkig kregen
we goede begeleiding vanuit pleegzorg. Vincent hoort echt bij ons, ik
zeg ook altijd: we hebben drie kinderen. Wat ik erg fijn vind, is dat hij
ook nog een goed contact heeft met
zijn biologische moeder.”

Rijkdom

Wilma groeide op aan de
Vliesstraat in Horst samen met
haar oudere broer en twee jongere zusjes. Ze omschrijft zichzelf als iemand die de kat uit de
boom kijkt, maar er tegelijkertijd ook niet voor terugdeinst om
actie te ondernemen. Haar jeugd
noemt ze onbezorgd. “We speelden veel met de kinderen uit
de buurt, onder andere ‘politie
en boef’. Mijn vader was stratenmaker bij Janssen de Jong en
werd er uiteindelijk uitvoerder.
Daarnaast hadden hij en mam er
soms nog seizoensbaantjes bij,

zoals asperges steken en aardbeien
plukken, om zo extra geld te verdienen. Zo konden ze bijvoorbeeld op
een gegeven moment een tweedehands auto kopen, ik was toen een
jaar of 10. Dat was echt een mijlpaal.”

Leergierig
Wilma was een leergierig meisje
dat graag naar school ging.
Vooral geschiedenis en godsdienstlessen vond ze interessant.
Ze luisterde graag naar de verhalen die dan werden verteld. Van de
Mariaschool, toentertijd nog een

meisjesschool, ging ze naar de mulo
in Horst. Voor het eerst samen met
jongens in één klas, dat was toch
wel wat. Ze wilde eigenlijk zelf voor
de klas gaan staan, maar met leren
was ze op een gegeven moment wel
klaar. “Aardrijkskunde bijvoorbeeld
vond ik een lastig vak. Na mijn eindexamen ging ik op zoek naar een
baan. Ik heb onder andere op kantoor gewerkt, bij de VVV en in een
kindertehuis en was ook leidster bij
Jong Nederland.” Het was ook de
tijd van uitgaan met vriendinnen en
dansen en in Horst leerde ze haar
(ex) man kennen. “Aal gauw werd

er getrouwd en werden onze zoon
Bas en dochter Anke geboren, een
heerlijke tijd. Toen de kinderen klein
waren, was ik leidster op de peuterschool en merkte ik dat ik toch
heel graag met kinderen werkte.
Daarom besloot ik op mijn 42e weer
naar school te gaan en de opleiding
‘leidster kindercentrum’ te gaan
volgen.” Om op latere leeftijd weer
te gaan leren, was pittig beaamt ze.
“Ik moest wel even een drempel
over. Maar het was iets wat ik heel
graag wilde. En wie a zegt, moet
ook b zeggen. Het feit dat ik de toetsen makkelijk haalde, gaf me ook

Na een huwelijk van 25 jaar volgde
een scheiding en brak er een moeilijke periode aan voor Wilma.
“Dat was geen gemakkelijke tijd.
Het heeft er echter wel voor gezorgd
dat ik nieuwe wegen ben ingeslagen.” Eén van die nieuwe wegen
was het meedoen aan activiteiten
voor alleengaanden, zoals wandeltochten maken. Tijdens één van deze
wandelingen leerde ze de uit Venray
afkomstige Nico kennen. Ook hij
heeft drie kinderen en samen hebben ze nu zeven kleinkinderen.
“Wát een rijkdom”, zegt Wilma.
Onlangs zijn ze samen verhuisd.
Wilma wandelt graag en zingt
samen met Nico bij het zangkoor
Egelsheim. Daarnaast is ze actief bij
de Voedselbank in Horst, bezoekt ze
vanuit de KBO mensen thuis en is
ze vrijwilliger bij Proteion. Ook gaat
ze elk jaar mee als begeleider van
reizen naar Lourdes. “Nee, ik verveel
me niet”, beaamt ze.

Tekst: Marieke Vullings

Puzzel
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!

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Lozeman Tuinmachines • Markt 14, 5973 NR Lottum • T: 077-4632341
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Wijkconcert
bij In de Riet
in Horst
Wijkcomité In de Riet uit Horst organiseerde als verrassing een muzikale
aubade aan de inwoners van de wijk.
De optredens werden gehouden op
dinsdag 5 mei. Rob Achten verzorgde
op zeven plaatsen in de wijk een
muzikaal optreden. Tevens werd er
aan elke bewoner een kaart afgegeven als oppeppertje om in deze tijd
een beetje vreugde te geven.
Volgens de organisatie hebben de
bewoners ervan genoten.

Inschrijvingen liedjesavond
D’n Dreumel geopend
De inschrijving van de liedjesavond van carnavalsvereniging
D’n Dreumel in Horst is geopend. Het liedjesfestijn vindt plaats op zaterdag 10 oktober. Carnavalsartiesten kunnen nu beginnen met het verzinnen van de nieuwe carnavalskraker.
De liedjesavond wordt de komende
editie voor de laatste keer gehouden in MFC de Meulewiek in Meterik.
De edities daarna vinden in Horst
plaats. In verband met het coronavirus heeft D’n Dreumel drie situaties
geschetst die mogelijk zijn als het
kabinet niet toe laat om grote evenementen te organiseren. De eerste is
dat de liedjesavond gewoon doorgaat
op normale voet. Mocht er geen tot
weinig bezoek welkom zijn, dan kijkt
de organisatie naar een alternatieve

manier door de liedjesavond via een
stream op te nemen zodat iedereen
mee kan kijken. De derde optie is door
het liedjesmatinee door te schuiven
naar het seizoen erna. Als de carnavalsvereniging voor een livestream
moet zorgen, heeft de organisatie al
wat ideeën. Zo kan het publiek vanuit
thuis als jury een oordeel geven over
de liedjes.
Voor meer informatie, kijk dan op
www.dreumel-horst.nl of mail naar
liedjesavonddendreumel@gmail.com

Bibliotheek Horst geopend
De bibliotheek in Horst is sinds maandag 11 mei weer open voor het
uitlenen en inleveren van boeken. Andere activiteiten zoals studeren,
gebruik van de leestafel en computers en printen en kopiëren zijn nog
niet mogelijk.
Ook in de bibliotheek geldt de regel
om 1,5 meter afstand te houden, zowel
binnen als buiten. De bieb verzoekt
bezoekers alleen te komen. Kinderen
hebben alleen toegang onder begelei-

ding van een meerderjarig gezinslid.
Het gebruik van een mandje is verplicht. Zijn deze op, dan worden bezoekers verzocht even te wachten tot er
weer een beschikbaar is.

Andere
openingstijden?
Verandering start met
heldere communicatie!

Geen week is meer hetzelfde. Veranderingen volgen zich in
hoog tempo op. Denk aan andere openingstijden, een nieuwe
inrichting of de aangescherpte hygiënemaatregelen. Dat vraagt
om effectief communiceren met klanten en medewerkers.
Wil je daar met ons eens over van gedachten wisselen?
Bel naar 077 396 13 50 of stuur een mailtje naar
info@kempencreeert.nl Wij denken graag met je mee!

Crowdfundingsactie opknappen
Blakterbeekpark Sevenum

#kempencreëert

Een aantal inwoners van Sevenum heeft samen met KnopenLopen en
Groengroep Sevenum het initiatief genomen om een crowdfundingsactie te starten voor het opknappen van het Blakterbeekpark in Sevenum.
Zij wil hiermee geld ophalen om de biodiversiteit uit te breiden en hier
meer aandacht voor te vragen.
Er wordt onder andere gedacht om
met de financiën de wandelroute, de
groenbeleving en het avonturenpad
voor kinderen op te knappen.
De initiatiefnemers hebben gezorgd
voor zakjes met bloemenzaad en
deze zijn op te halen aan De Hees 69.
Hierbij wordt gevraagd een donatie
te doen. Het uitdelen van de zakjes
bloemenzaad zorgt ervoor dat er
meer bloemrijke plekken verschijnen
in Sevenum. Dit zorgt dan weer voor
meer voedsel voor de bijen.
Volgens de initiatiefgroep is een
opknapbeurt van het Blakterbeekpark

in Sevenum nodig. “Sommige
speelaanleidingen zijn beschadigd of
zelfs vernield”, zegt de organisatie.
“Hoog tijd om de aanwezige
elementen aan te passen of wellicht
te vernieuwen. Zo kunnen kinderen
in Sevenum weer spelen, leren en
ontdekken in deze natuurspeeltuin.”
Voor meer informatie, kijk dan
op de Facebookpagina van het
Blakterbeekpark Sevenum of bel
naar Ingrid van Enckevort namens
Vrienden van Groengroep Sevenum en
KnopenLopen via 06 15 86 85 20.

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

www.bekro.nl

Tuinberegenings
pompen
en alle toebehoren zoals:
slangen n snelkoppelingen n
n sproeiers n kleppen n buizen n
n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27
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Samen staan
we sterk

Actie voor Ghana
Vrienden van Christopher uit Sevenum verzorgt sinds 1999 reizen naar
het noordoosten van Ghana. De stichting ondersteunt onder meer
boomplantprojecten in deze regio. Door de lockdown in Ghana zijn veel
mensen in de problemen gekomen. De stichting heeft daarom een actie
opgezet.
Vrienden van Christopher heeft duurzame projecten met plattelandsgroepen, hoofdzakelijk vrouwen. Door
boomplantactiviteiten en het maken
van manden genereren de vrouwen
extra inkomsten en verbeteren ze
het leven van zichzelf en het gezin.
Dit komt door de lockdown in gevaar.
Onder de noemer Stop de Coronacrisis
in Noord-Ghana wil de stichting 15.000
euro inzamelen voor de getroffenen in het gebied. Het ingezamelde

bedrag wordt door het Wilde Ganzen
Coronafonds verdubbeld naar 30.000
euro. De noodhulp richt zich op de
driehonderd vrouwen die aangesloten
zijn bij de projecten en hun gezinnen.
Het hulpprogramma bestaat uit middelen zoals veronica buckets, mondkapjes en veel zeep. Daarnaast wordt
er voedsel verstrekt gedurende een
aantal maanden.
Kijk voor meer informatie op
www.vriendenvanchristopher.nl

Oplossing puzzel plaatsnamen
zoeken
Vanwege het coronavirus kunnen veel mensen het huis niet uit. Om die
mensen een tijdje bezig te houden, maakte Piet van Cauwenberghe een
puzzelverhaal. Deze werd gepubliceerd in week 16 in de HALLO.
In de tekst waren vijftig verschillende Limburgse plaatsnamen verborgen: Bergen, Arcen, Limbricht, Heer,
Horst, Lomm, Kessel, Beringe, Helden,
Panningen, Rijkel, Meerlo, Boekend,
Heibloem, Heide, Velden, Herten,
Veulen, Vlodrop, Mook, Kessel-Hout,
( Kessel) Eik, Leeuwen, Nunhem,

Swalmen, Herkenbosch, Echt, Horst,
Schandelo, Maasniel, Velden, Roggel,
Klimmen, Geleen, Neer, Maasbree,
Tegelen, Reuver, Ospel, Weert,
Grashoek, Well, Broekhuizen, Horn,
Roermond, Lottum, Urmond, Leunen
en Egchel.

We hebben weer perspectief, iets om naar uit te kijken. De basisscholen zijn
weer open. Een opluchting voor veel ouders en kinderen. Volwassenen mogen
weer georganiseerd sporten in de buitenlucht, de terrassen gaan 1 juni open en
vanaf 1 september lijken grotere evenementen weer doorgang te vinden. Maar
we zijn er nog niet. Vanwege de versoepeling is het handhaven van de regels
misschien wel belangrijker dan ooit. Verslappen is geen optie.
De afgelopen periode heeft u massaal foto’s ingestuurd. We wilden u daarmee
de gelegenheid geven om andere mensen in de gemeente een hart onder de riem
te steken. Een hart onder de riem voor al die mensen die getroffen zijn door het
coronavirus. Maar zeker ook steun voor alle medewerkers in ziekenhuizen en
verpleeghuizen die nog altijd dag in dag uit hard aan het werk zijn.
Dit was de laatste verbindingspagina in HALLO. Wij willen u danken voor het
insturen van de foto’s en hopen dat we op deze manier samen met u een klein
steentje hebben bijgedragen. Voor nu wensen we iedereen de komende periode
veel sterkte, moed en wijsheid.
#kempencreëert lokale verbinding

Kempen bedenkt, maakt, deelt
communicatieboodschappen

Felicitatie oudste inwoner
Horst aan de Maas
Burgemeester Ryan Palmen feliciteerde de heer Vermazeren op
zondag 10 mei omdat hij 104 is geworden. Op dit moment is hij namelijk de oudste inwoner van Horst aan de Maas. Hij woont in Hof te
Berkel in Horst. Omdat het coronavirus momenteel heerst mocht hij
geen bezoek ontvangen. Daarom kwam de burgemeester hem ‘de
hand schudden’ via een speciale glaswand die geplaatst was. Zo kon
Vermazeren toch zijn 104e verjaardag vieren.
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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

Ledverlichting
op sportpark
Voetbalvereniging VV Hegelsom
heeft de aanleg van ledveldverlichting voltooid. Hiermee heeft de
club een volgende stap gezet in de
verduurzaming van haar accommodatie.
Twee velden zijn nu verlicht door de
duurzame lichtmasten en kunnen
voor zowel trainingen als wedstrijden
worden gebruikt. Het project werd
gerealiseerd door een bedrijf uit Oss
en financieel mogelijk gemaakt door
subsidies van gemeente Horst aan de
Maas, provincie Limburg en het Rijk.
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Vitaal Verenigen Sportquiz

Quiz voor sportverenigingen
Sportend Horst aan de Maas kan vrijdag 15 mei haar sportkennis op de proef stellen met de Vitaal
Verenigen Sportquiz. De quiz is ontwikkeld door Sport aan de Maas.
“Het geduld van de mensen
wordt behoorlijk op de proef
gesteld in deze tijd. Sporten verbindt, maar juist nu mogen we
elkaar niet opzoeken of samen
sporten bij de club”, vertelt
verenigingsondersteuner Ellen.
De Vitaal Verenigen Sportquiz
brengt daar verandering in.
“Met de sportquiz hopen we de

leden van verenigingen betrokken te houden bij hun club en het
‘winelement’ een beetje terug te
brengen”, licht Manon toe.

Bekende (oud)topsporters

(oud)topsporters zoals, Nouchka
Fontijn, Pol van Boekel, Danny
Post en Demi Schuurs. Iedereen
kan online meedoen met de quiz
via Kahoot. Kijk voor meer informatie op www.sportaandemaas.nl

De quiz bestaat uit veel sportvragen met het thema Olympische
Spelen. De vragen in de quiz
worden gesteld door bekende

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

vereniging

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

Bloemetje van de KBO
KBO Horst heeft op dinsdag 5 mei 1.100 leden een bloemetje gebracht. Dit deed de ouderenorganisatie omdat er momenteel in verband met de
coronacrisis geen activiteiten gehouden mogen worden.

15 t/m 17 mei
Praktijk voor Tandheelkunde
en Mondzorg Marcel Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
077 467 33 14

18 t/m 21 mei
Tandartspraktijk Krebber
Stationsweg 46, Venray
0478 52 76 19

Verloskundige zorg

BEZORGERS
GEZOCHT!

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

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Sevenum rondom Steeg € 10,00
Horst rondom Witveldweg € 8,00
bedragen per week

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

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

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
06 19 42 26 21

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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