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Horst aan de Maas

Raamserenade
In deze coronatijd ontstaan er bijzonder mooie initiatieven. Hartverwarmend was het toen Math Craenmehr van Stichting Erato Muzikaal Contact op zaterdagmiddag 21 maart de bewoners van Gooiendaag in Horst een prachtige middag bezorgde door in de tuin liedjes te spelen. Nummers van Wim Sonneveld, Toon Hermans maar ook Dreumel, Dreumel, Dreumel kwamen voorbij. “Bewoners waar ik normaal gesproken lastig gesprekken mee kan voeren, zingen ineens alle nummers, stuk voor stuk, mee”, zegt Petra Leijssen-Versteegen van Gooiendaag.
“Dat was speciaal om te zien.” / Beeld: Niels van Rens

Straling van 56

Kronenbergers niet blij met 40 meter hoge zendmast
Een zendmast van zo’n circa 40 meter hoog. Die komt op een perceel te staan aan de Reindonckweg, dicht bij
het woonhuis van Ben Donders en andere omwonenden uit Kronenberg. En daar zijn zij niet blij mee.
Want naast horizonvervuiling, vrezen
Donders en de buurt voor de gezond
heid van de bewoners binnen het
stralingsgebied. “De zendmast gaat
5G uitzenden”, legt de Kronenberger
uit. “Het is nog onbekend of deze
soort straling schadelijk is, of niet.
Het gevaar is dat straling niet te
zien is. Ook mogen in de toekomst
andere providers antennes in deze
mast plaatsen, ook voor opvolgende
technieken 6G, 7G, waarover nu nog
niets bekend is. Daarnaast ligt de
helft van de kern van Kronenberg
binnen 500 meter van de mast, met

als ‘epicentrum’ de Reindonckweg en
Heuvelsestraat.”

Onverwacht
Over de manier hoe het contact
tussen het verantwoordelijke net
werkbedrijf KPN en de buurt eer
der verliep, is Donders niet blij mee.
“Er was geen contact. KPN heeft een
omgevingsvergunning aangevraagd
om de zendmast te plaatsen en die
lag een tijdje ter inzage. Per toeval
vernamen de buurtbewoners van de
vergunning in de HALLO. Als wij dit
niet hadden gezien, had KPN gewoon

vrij spel gehad. Inmiddels zijn we
in gesprek met het netwerkbedrijf.”
Donders vindt ook dat de gemeente
hierin een rol had moeten spelen.
“We begrijpen dat als je een omge
vingsvergunning aanvraagt de buurt
niet hoeft in te lichten, maar bij dit
soort grote projecten, die veel inwo
ners aangaat, vinden we het eigenlijk
logisch om toch wat van het plan te
laten weten.”

Dialoog
Gemeente Horst aan de Maas wilde
zich niet in de discussie mengen en

verwees Donders door naar KPN.
Donders: “Wel is met de gemeente
afgesproken dat KPN verplicht een
omgevingsdialoog moet organise
ren, anders mag de zendmast er niet
komen.” Hierin kunnen omwonen
den tips doorgeven en hun kritiek
uiten over de mast. Wanneer deze
dialoog plaatsvindt, is nog onbekend.
“Gezien de recente ervaringen met
omgevingsdialogen, bijvoorbeeld
over inzake van migrantenhuisves
ting, staan we hier toch enigszins
sceptisch tegenover”, zegt Donders.
“We hopen dat KPN wat met de
opmerkingen gaat doen. Er zijn
naar onze mening andere, betere
plekken om de zendmast te plaat

sen.” Maar Donders schetst ook niet
tegen een zendmast te zijn: “Er zijn
veel inwoners van Kronenberg die
een slecht bereik hebben met hun
mobiele telefoon. Dan is een mast
wel erg fijn.”

Alternatieven
Donders haalt een kaart via een
Google Earth tevoorschijn. “Kijk, ik
heb even wat onderzoek gedaan”,
vervolgt hij. Op een plattegrond met
satellietbovenzicht heeft Donders
verschillende kringen getekend.

Lees verder op pagina 05

02

nieuws \ 2603

Bellen met de burgemeester maart

Dat doet je zoveel als burgemeester, meer kun je
van je inwoners niet verwachten
Wat doet een burgemeester zoal? Vult hij zijn dagen met bezoekjes
aan mensen die 100 jaar of ouder worden of zit hij constant vergaderingen voor? Om voor eens en altijd een duidelijk beeld te krijgen,
bellen we aan het eind van elke maand burgemeester Ryan Palmen
om te vragen wat hij deze maand heeft meegemaakt. Maart 2020,
een maand die Palmen nooit gaat vergeten.
Op de vraag of burgemeester
Palmen rustig thuis zit, antwoordt
hij meteen: “Nee, nee, ik heb het
drukker dan ooit. Dit is het grootste
ongemak om te hebben als bur
gemeester. Je kunt niet meer naar
je burgers toe, je afspraken wor
den veranderd en je moet vooral
veel improviseren, want elke dag is
anders.”

Waanzinnig
Fijn vindt hij het zeker niet. “Nee, dit
is heel onbevredigend. Ook ga ik
bijvoorbeeld nu geen ceremoniële
activiteiten af en knip geen lintjes
door. Ik ben kilo’s afgevallen”, grapt
Palmen. “Het is niet fijn om in deze
tijd te werken. Maar deze negativi
teit wordt omgezet naar zoveel posi
tiviteit als ik al die initiatieven hier in
deze gemeente zie. Het is werkelijk
waanzinnig om te zien hoe iedereen
zich voor elkaar inzet, dat meen ik
echt. Dat doet je zoveel als burge
meester, meer kun je van je inwo
ners niet verwachten.”

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

Oplage 19.400 exemplaren
hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

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

Warm
De mailbox van de burgemeester draait
overuren. “Ik krijg zoveel positieve ini
tiatieven binnen. Iedereen wil zich op
één of andere manier inzetten voor de
inwoners in Horst aan de Maas. Ik krijg
brieven van inwoners en ook van onder
nemers die nu met personeel zitten die
ze even niet kunnen inzetten. De vra
gen zijn heel divers. Een ondernemer
uit Grubbenvorst vroeg of hij met zijn
personeel de gemeente kon helpen?
Wellicht iets administratiefs? Van zo’n
berichtjes krijg je het vanbinnen echt
warm.”

Crisisteam

met dit team in één gebouw te wer
ken. We houden natuurlijk afstand van
elkaar.”

Het coronavirus brengt de goedheid en
creativiteit in de mensheid naar boven.
Maar het is momenteel voornamelijk
drama. “Het is even passen en meten,
ook bij de gemeente. In het gemeente
huis werken zo min mogelijk mensen,
de rest werkt vanuit thuis”, vervolgt
Palmen. “Ik werk ook thuis en ben soms
met het crisisteam in het gemeente
huis te vinden. Het is heel belangrijk om

Het is voor Ryan Palmen ook even
schakelen, niet alleen op gebied van
zijn functie als gemeentelijke vader,
maar ook al thuis, als echte vader.
“De kinderen zitten ook thuis”, zegt
hij. “Je hebt ineens een andere rol als
vader. Niet alleen opvoedend, maar nu
ook als een helpende hand tijdens de

Vaderrol

digitale lessen. Je bent voor even een
soort docent. Dat is wel wennen, hoor.”
Palmen is enthousiast over hoe het digi
tale onderwijs nu verloopt. “Ik had niet
verwacht dat mijn kinderen zo makkelijk
de lessen konden volgen. Via YouTube
krijgen ze allerlei informatie en ook via
andere programma’s.”

Luxecrisis
Als laatste wil burgemeester Palmen
alle inwoners op het hart drukken er
voor elkaar te zijn in deze moeilijke

tijd. “Veel mensen hebben nu pas in
de gaten hoe goed ze het hebben.
Eigenlijk is de coronacrisis ook een
soort luxecrisis. Wij beseffen nu dat
we zoveel aan elkaar hebben en aan
al die luxe. Denk eens aan de ouderen
die nu ‘opgesloten’ zitten in verzor
gingstehuizen. Ik heb zoveel respect
voor deze groep die juist leeft van
bezoekjes. Laat staan de helden die
hen verzorgen.”
Tekst en beeld: Niels van Rens

Grondwaterpeil herstelt zich
Dankzij de vele regen die in februari is gevallen, herstellen de grondwaterstanden in de provincie zich goed volgens Waterschap Limburg.
Toch worden sommige plekken extra in de gaten gehouden, omdat daar het grondwater nog te laag of juist verhoogd is.
Vorige maand is er volgens cijfers
van het waterschap 145 millime
ter neerslag gevallen. Bijna drie
keer zoveel als de 55 millimeter
die normaal valt. Dat heeft ervoor
gezorgd dat de grondwaterstanden
in de provincie zich goed herstellen.
“Als gevolg van het extremere weer
met droge zomers met hitterecords,
en de droge winters in 2018 en
2019, waren de grondwaterstanden
door de hele provincie steeds verder
weggezakt”, aldus het waterschap.
Ze heeft daarom de afgelopen
jaren diverse maatregelen geno
men om de grondwaterstanden aan
te vullen, legt ze op haar website
uit. “Maatregelen die in het teken
stonden van water langer vasthou
den, zodat het water in de bodem
infiltreert en het grondwater wordt
aangevuld. Door de hoeveelheid
neerslag die er in de winter en met

name in februari is gevallen, zijn
de grondwaterstanden aanzienlijk
verbeterd ten opzichte van dezelfde
periode in 2018 en 2019.”
De grondwaterstand is volgens
Waterschap Limburg echter nog niet
overal op het normale peil, met
name op hoger gelegen zandgron
den in Midden- en Noord-Limburg.
“Daar moet het grondwater nog een
20 tot 50 centimeter stijgen om op
het normale peil te komen.” Uit een
kaartje van het waterschap is op te
maken dat, op basis van de meest
recente gegevens, het grondwa
ter in de gemeenten Peel en Maas,
Horst aan de Maas en Venray op de
meeste plaatsen weer normaal is.
Met automatische meetapparatuur
worden door het waterschap voort
durend de Limburgse beken in de
gaten gehouden. Ieder kwartier wor
den de waterstanden gemeten door

middel van een meetbuis waarin
een elektronische meter hangt.
De standen zijn online via de web
site van het waterschap in te zien.
Het grondwaterpeil bij de Everlose
Beek in Maasbree is bijvoorbeeld
verhoogd. Daar dreigt, volgens infor
matie van het waterschap, water
overlast. Ook meten peilbuizen, die
de stijghoogte van het grondwater
meten, op verschillende plekken in
Griendtsveen, Ysselsteyn, Sevenum,
Kronenberg, America en Horst dat
het grondwater hoger staat dan nor
maal. Ondanks dat het water daar
geen problemen veroorzaakt, is het
waterschap extra alert op de hoogte
ervan.
De komende weken wordt door het
waterschap gewerkt aan het zo lang
mogelijk vast kunnen houden van
water, meldt Har Frenken van het
dagelijks bestuur van Waterschap

Limburg. “Door de klimaatveran
dering hebben we steeds vaker te
kampen met droge zomers met
hevige temperaturen en extreme
piekbuien. Het is van belang dat we
juist in de periodes dat we neerslag
hebben, er alles aan doen om het
water te bufferen om het grondwa
ter aan te vullen.” Het waterschap
gaat daarom terughoudend om met
het verlagen van stuwen, zodat het
water zoveel mogelijk in de grond
kan trekken. “Het waterschap vraagt
agrariërs om te wachten met het
bewerken van percelen tot deze
droog genoeg zijn”, aldus Frenken.
“Te vroeg berijden van natte per
celen leidt bovendien tot struc
tuurbederf in de bodem, waardoor
neerslag moeilijker de bodem kan
indringen en er sneller wateroverlast
ontstaat.”

Dorpsplatform Hegelsom zet Hulp- en ondersteuningspunt HEHO op
Het Dorpsplatform Hegelsom komt met het Hegelsoms Hulp- en Ondersteuningspunt (HEHO). Dit is een burgerinitiatief om de leefbaarheid in
Hegelsom te verbeteren. HEHO is opgericht voor betere zelfredzaamheid en saamhorigheid.
HEHO biedt dorpsgenoten de steun
die ze nodig hebben. Denk hierbij
aan contact met zorginstellingen en
via de gemeente kan worden ge
ïnformeerd naar zaken als WMO.
Bij het wekelijkse inloopuur is ieder

een welkom en biedt HEHO op een
laagdrempelige manier burenhulp.
Vrijwilligers staan dan klaar voor
vragen. Naast het binnenlopen is er
ook de mogelijkheid om telefonisch
via 06 83 51 34 99 contact op te

nemen of via e-mail door te mailen
naar heho@hegelsom.nl
In verband met het coronavirus plant
HEHO de komende tijd geen inloop
uren. In plaats daarvan is het plat
form tijdelijk telefonisch bereikbaar

op maandag, woensdag en vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur. De officiële
opening van HEHO vindt plaats op
een nader te bepalen tijdstip.
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Beste lezer,
We leven in onzekerheid. We strijden tegen een vijand. Een onzichtbare vijand, een virus waarvan
niemand weet hoeveel schade het ons brengt. De restaurants zijn dicht, de sportverenigingen
op slot en onze grootouders mogen we niet meer bezoeken. We blijven zoveel mogelijk thuis,
maar ondertussen blijven we wel werken aan betrouwbare informatievoorziening. Dat doen we
met onze nieuwsbladen die gratis huis-aan-huis verspreid worden. Maar aangezien de maatregelen
elkaar snel opvolgen, is het niet uitgesloten dat wij binnenkort de nieuwsbladen niet meer
kunnen bezorgen.
Maatregelen van de overheid kunnen ertoe leiden dat de bezorgers niet meer op pad mogen.
De capaciteit van de bezorgdienst en drukkerij kan door zieke medewerkers in het geding komen.
Ook de omzet staat, net als bij veel bedrijven, onder druk. De gratis huis-aan-huisbladen die
Kempen uitgeeft (naast drie HALLO-edities wordt ook de Blerickse Krant gemaakt), zijn volledig
afhankelijk van advertentie-inkomsten.
Online uitgave
Er kan een situatie ontstaan dat het niet meer mogelijk is om een papieren editie te bezorgen.
Deze week wordt HALLO in ieder geval nog huis-aan-huis bezorgd. In de loop van de week evalueren
we de situatie. Een mogelijk tijdelijke oplossing is het alleen digitaal uitbrengen van de nieuwsbladen.
We doen er alles aan om dat te voorkomen, want wij staan voor een papieren editie. Maar de situatie
kan ons hiertoe dwingen. We houden u de komende week via onze websites, socialmediakanalen
en nieuwsbladen op de hoogte.
Hoe kan ik digitaal lezen? Het digitaal lezen van onze uitgaven kan via een van onze websites die
onderaan dit bericht genoemd worden. Wilt u HALLO of De Blerickse Krant gewoon in de mail
ontvangen? Dat kan ook. Meld u dan aan op www.kempen-media.nl/digitaal
Tot slot wil ik mijn dank uitspreken aan alle medewerkers van de drukkerij, bezorgers, redacteuren,
journalisten, vormgevers, chauffeurs en al die anderen die iedere dag aan het werk zijn om u
te informeren. Een speciaal woord van dank aan alle adverteerders die onze uitgaven elke week
mogelijk maken. Ik wens u de komende tijd een goede gezondheid, sterkte en veel wijsheid toe.
Eric van Kempen,
Directeur Kempen

www.hallopeelenmaas.nl | www.hallohorstaandemaas.nl | www.hallo-venray.nl
www.deblericksekrant.com

#kempencreëert
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Horst aan
de Maas staat
even stil

Ik heb altijd voor jullie gezorgd,
zorg nu voor elkaar.
Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen
geven wij kennis dat na een leven dat gekenmerkt werd door
eenvoud, hartelijkheid en liefde van ons is heengegaan mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Leny in ’t Zandt - Simons
bijna 63 jaar echtgenote van
Sjraar in ‘t Zandt
Zij overleed, voorzien van het H. Sacrament der Zieken,
in de mooie leeftijd van 89 jaar.
Sevenum
Sevenum

Koningslust

Sevenum

Pap
Louis en Mario
Alberto en Tessa
Suzan
Bea en Mat
Rick en Laureen
Luc
Annemie en Wiel
Guus en Jet
Milou
Familie Simons
Familie In ‘t Zandt

Sevenum, 20 maart 2020
Wilgeroosje 8, 5975 TC Sevenum
Gezien de bijzondere omstandigheden heeft het afscheid
in besloten kring plaatsgevonden.

Lief, vrolijk, blij, belangstellend, meelevend,
dankbaar, nieuwsgierig, kwetsbaar,....
Onwezenlijk en met veel verdriet maar vervuld met vele
mooie herinneringen geven wij kennis van het onverwachte
overlijden van onze lieve zus, schoonzus, tante en huisgenote

Gerrie Verheijen
Horst *15 januari 1966

Venlo † 20 maart 2020

Dochter van

Wiel Verheijen † en Jo Linders †
Henriette en Louis
Marloes en Ruben, Julie en Laurèl
Miriam en Bart, Loek
Matt en Lia
Max en Jesse
Huisgenoten Huijbheide 1 en 2

In plaats van bloemen liever een donatie t.b.v. een activiteit voor de
gasten van Zorgboerderij Bergerbaan. Omdat de meesten van u niet
aanwezig mochten zijn bij de uitvaart, kunt u een overschrijving doen
naar Familie In ’t Zandt NL63RABO0117733059 o.v.v. Bergerbaan.

Gerrie woonde 13 jaar bij Daelzicht, Huijbheide 1 en 2 locatie Savelberg.
Onze dankbaarheid gaat uit naar alle medewerkers en vrijwilligers.

Onze grote dank gaat uit naar alle mensen die mam de laatste
jaren zo liefdevol verzorgd hebben.

Het afscheid van Gerrie vindt vanwege de huidige
omstandigheden in besloten kring plaats.

Vele fijne herinneringen
verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
voor altijd in ons hart

Gedenk mij met een glimlach
want er is zoveel licht
Veeg je tranen uit je ogen
en breng een lach op je gezicht

Op vrijdag 20 maart 2020 overleed in de leeftijd van 96 jaar

Op woensdag 18 maart 2020
overleed in de leeftijd van 80 jaar

Nell Keijsers - Bertrams
echtgenote van

Keijsers Piet †
mam, oma en kleine-oma van
Horst Wiel en Thea
Hella en Paul, Quinty, Jordy
Christian en Hilde, Iva, Mika
Castenray Gert en Joos
Yvonne en Niek, Cara, Fer
Astrid en Ruud
René en Sanne
Horst Karin en Antoon
Josta en Rick
Wessel
Ward en Lotte
Correspondentieadres: Westerholtstraat 8, 5961 BJ Horst
Vanwege de actuele situatie rondom het coronavirus
moesten wij helaas in besloten kring afscheid nemen.
Een bijzonder woord van dank aan iedereen die de afgelopen
periode zorg gedragen hebben voor ons mam.

Correspondentieadres: Beckershof 7, 5809 BV Leunen

Miep Hagens - Peeters
echtgenote van

Karel Hagens †
Lieve mam, oma en super-oma van
Marc
René en Marita
Sandra en John
Rick en Micha
Wesley en Tineke, Jèr
Familie Peeters
Familie Hagens
Doolingsbemden 10, 5971 CA Grubbenvorst
Vanwege de actuele situatie rondom het coronavirus
moesten wij helaas in besloten kring afscheid nemen.
Een bijzonder woord van dank aan alle mensen die de
afgelopen periode er voor mam en ons zijn geweest.
Dit heeft mam en ons veel steun gegeven.

De tijden om met z’n allen in
het zonnetje samen te komen
ligt voor een tijd stil. Alle
evenementen in Nederland
zijn tot juni afgelast. Dat heeft
ook consequenties voor Horst
aan de Maas. Denk hierbij aan
kermissen, Koningsdag en
verschillende festivals.
Het is ontzettend balen voor alle
organisaties en geïnteresseer
den voor deze feesten en samen
komsten, maar het is niet anders.
De gezondheid staat voorop.
Een aantal evenementen kan niet
meer doorgaan. Denk hierbij aan
de Truckrun die door Horst aan de
Maas rijdt. Naast een grote me
nigte naast de wegen, moet de
organisatie ook rekening houden
met haar doelgroep, helaas afge
last dus.
Tot juni worden twee kermissen
georganiseerd: Horst en Meer
lo. Deze gaan niet door. Ook de
vieringen rondom koningsnacht,
Koningsdag, Dodenherdenking,
Bevrijdingsdag en dit jaar in het
bijzonder de 75 jaar vrijheid-vie
ringen gaan niet door. Festivals
als Prilpop in Sevenum, Merlinpop
in Meerlo, Hide Out in Hegelsom,
Rock am Maas in Horst, Gaellus
Open Air in Tienray en het evene
ment Baas van Horst aan de Maas
met aansluitend BAASpop moeten
kijken naar een nieuwe editie in
2021. Het Rundje um ut Hundje,
het hardloopevenement in het
centrum van Horst, kan ook niet
rekenen op honderden hardlopers
door de straten van Horst.
Niet alleen de cultuursector wordt
geraakt. Minister Slob maakte
bekend dat de centrale eindexa
mens niet door kunnen gaan. Het
Citaverde College in Hegelsom en
het Dendron College in Horst kun
nen haar leerlingen niet testen tij
dens de eindtoetsen.

Politie opge
roepen voor
mishandeling
Bij de Venrayseweg in Horst
heeft op woensdag 19 maart
omstreeks 17.50 uur een
mishandeling plaatsgevonden.
Dat meldt politie Horst/Peel en
Maas op Facebook.
Getuigen belden omdat ze zagen
dat een man een vrouw op straat
mishandelde. De getuigen hebben
de man gevolgd en de locatie
doorgegeven aan de politie.
Anderen ontfermden zich over
de vrouw. Doordat de getuigen
adequaat hebben opgetreden,
werd de man snel aangehouden
door de politie. Vervolgens zijn
er verschillende verklaringen
opgenomen. Inmiddels is de
verdachte overhoord.

2603 \ nieuws
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Kronenbergers niet blij met
40 meter hoge zendmast

“De blauwe kringen zijn de zendmasten
die al in de omgeving liggen met het
bereik van alle straling. De rode kringen
zijn die op de Reindonckweg, maar ook
een alternatief.” Want Donders heeft een
andere mogelijke bestemming gevon
den, waar de zendmast voor minder
overlast zou kunnen zorgen. “Bij sport
park de Heesbergen in Kronenberg”, zegt
hij. “Daar wonen veel minder mensen
in het gebied. Daarnaast bereik je een

groot gebied, net zo groot als die op
de Reindonckweg. Ik ben benieuwd
hoe KPN hier tegenaan kijkt en of zij
überhaupt onderzoek naar andere
mogelijk nog betere locaties hebben
gedaan.” Ook komt Donders met een
tweede voorstel. “Zoals op het dak van
Toverland”, vraag hij zich af. “Daar zijn
nu masten van circa 5 meter hoog
geplaatst op de daken van de bestaande
gebouwen. Wellicht is het bereik van

een dergelijke oplossing ook voldoende
en kan ook de straling beperkt worden.”
Momenteel is het dus vooral afwach
ten op het omgevingsgesprek van KPN.
Donders hoopt op medewerking vanuit
het netwerkbedrijf en dat de gemeente
toch nog een regierol neemt. “Dat zou
mooi zijn. Ik hoop dat we samen tot een
goede oplossing kunnen komen.”

Lokale horecaondernemers in Horst aan de Maas steken de handen
ineen. Evenementenbureau Ticketcrew, internetbureau Forwart,
online marketingbedrijf Bear’s Factory en twee (online) bedrijven
uit de gemeente zijn een lokale bestelservice begonnen. Zo kunnen
lokale horecaondernemers toch nog in tijden van het coronavirus voor
maaltijden of drank zorgen.
Ikbestel.nu heet de bestelservice en inmiddels zijn er zestien bedrijven
aangesloten. Via deze website kunnen klanten bij hun favoriete
horecaondernemer terecht om daar online producten te bestellen.
Dit kan gaan van lokale gerechten, drank tot gehele maaltijden en menu’s.
Voor meer informatie, kijk dan op www.ikbestel.nu

Tekst: Niels van Rens
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‘Blij verrast’ met digitale
schoolomgeving Dendron
Middelbare scholieren kunnen niet meer naar school vanwege het
coronavirus. Het schoolleven gaat gewoon door. Is het niet meer met
z’n allen fysiek in het klaslokaal, dan wordt het lokaal digitaal en
zitten de leerlingen nu thuis achter de computer of tablet.
Ben Zwartjes, natuurkundedocent aan het Dendron College in Horst,
is blij verrast met het werken in de digitale schoolomgeving.
“Het is wel even wennen, moet
ik zeggen”, vertelt Ben Zwartjes.
“Je hebt alleen niet echt controle over
of iedereen thuis aan het werk is, dat
is soms wel lastig.” De leerlingen van
het Dendron College werken vanuit
thuis op hun computer of tablet via
de digitale lesomgeving itslearning.
Hierin volgen zij gewoon de lessen
van het reguliere rooster. “Ik had er
eerst een hard hoofd in, maar ik ben
blij verrast. Wel zie je dat een aantal
leerlingen weinig tot niets inlevert,
maar die blijf je houden in het mid
delbaar onderwijs. Normaal gespro
ken spreek je diegene aan in de les,
maar dat is nu stukken lastiger.”

Locomotief
Zwartjes begrijpt dat de situatie lastig
is. “Ik ben zelf ook zo jong geweest.
Ik weet dat ik met een werkwijze als
deze ook niet optimaal zou werken.
Maar het is nu niet anders en ik ver
trouw op mijn leerlingen dat zij in
deze periode hun beste beentje voor

zetten. Het blijft gewoon raar. Jij bent
in het klaslokaal normaal gespro
ken de locomotief die de leerlingen
op stoom brengt, nu ligt bijna alle
verantwoordelijkheid bij de leerlin
gen en ouders.” Zwartjes is blij dat
hij al heel wat opgaven natuurkunde
digitaal heeft gemaakt. “In de kerst
vakantie heb ik toevallig 160 eind
examenopgaves natuurkunde
digitaal gemaakt voor mijn collega’s,
daar ben ik nu blij mee. Kunnen de
leerlingen de komende vier weken
mee aan de slag.”
Mochten de leerlingen vragen heb
ben, is Zwartjes altijd bereikbaar voor
advies. “Ik zit thuis voor de computer
en leerlingen kunnen mij bereiken
via een chatsysteem. Bij ingewik
kelde vragen bellen we even. Ik hoop
dat het coronaprobleem zo snel
mogelijk wordt opgelost, voor nu is
het dan even roeien met de riemen
die je hebt.”
Tekst: Niels van Rens
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Na een leven dat gekenmerkt werd
door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde is
plotseling van ons heengegaan onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en omi

Onze ouders

Jac en Annemie
Christiaens-Keijsers

Nelly Rops-Embregts
*Ginnekenen Bavel, 26 december 1930

zijn vrijdag 3 april aanstaande

† Sevenum, 23 maart 2020

echtgenote van

50 jaar getrouwd

Cees Rops †

Vergaet nit te laeve,
want strakkes bisse âwd.
Piet
Dankbaar voor de vele jaren waarin wij van zijn
goedheid en levenslust mochten genieten, delen wij u mede,
dat wij afscheid hebben moeten nemen van mijn pap,
schoonvader en onze lieve opa

Piet Janssen
echtgenoot van

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.
Voor groente-, aardbeien- en
aspergeplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Asten, Jorien en Ger †, Jan
Geert en Lonneke, Luuk, Sem
Sanne en Guus, Cas, Ava
Teun en Cathelijne,
Dimmitt (USA), Frank
Jerome en Stefania,
Sjors
Lærke
Maike
Evertsoord, Jos en Lies
Thijs en Inge, Fedde
Karin en Nick, Tess, Suus
Hans en Sandra

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

&

Asten, Kitty en Henk
Wieke en Romain
Joran
Giel en Sarah
Evertsoord, Arie en Hilda
Bertie en Luuk
Rien en Veerle

Corrie Janssen-Stemkens †
Hij overleed in de mooie leeftijd van 90 jaar.
Sevenum

Harrie en Petra Janssen-Nellen
Vronie en Berry
Steef en Kyara
Familie Janssen
Familie Stemkens

Venlo, 22 maart 2020
Correspondentieadres:
Zeesweg 14, 5975 PP Sevenum
Gezien de actuele situatie zijn wij genoodzaakt
om in familiekring afscheid te nemen van pap op
zaterdag 28 maart om 15.30 uur.
Wel is het mogelijk om de afscheidsdienst via
een livestreamverbinding te volgen. De link
hiervoor kunt u aanvragen via een mail aan:
info@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl.

Correspondentieadres:
Wilhelminastraat 13A, 5721 KG Asten

We begeleiden pap naar zijn laatste rustplaats bij mam
op het R.K. kerkhof te Sevenum.

Het afscheid zal zaterdag 28 maart
in besloten kring plaatsvinden.

Onze grote dank gaat uit naar alle hulpverleners die
zo liefdevol voor pap hebben gezorgd.

Nu ook in Horst aan de Maas

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

24 uur bereikbaar

GERRIE

Samen
Gaan we verder
Het afscheid tussen ons in

VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen, hebben wij
afscheid genomen van onze moeder, oma en superoma

Tonnie Hermans - Vermazeren
* Broekhuizen, 12 juli 1923

† Sevenum, 18 maart 2020

Echtgenote van Sraar Hermans †

Een knipoog, een streling, een glimlach, een woord,
iets kleins, iets liefs, iets wat ons allen bekoort,
dat is hoe ze was en altijd zal blijven,
iets wat je moet voelen en niet kunt beschrijven.
Bedroefd, maar met heel veel mooie herinneringen
nemen wij afscheid van onze lieve mam en oma Corry

Corry Schatorjé-Hendrix
echtgenote van

Wiel Schatorjé †
Ze mocht 94 jaar worden.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Herkenbosch
Venray
Milsbeek
Melderslo
Tolkamer
Horst

José en Hay Tacken - Hermans
Henny en Hans Arts - Hermans
Petra en Mart van Boekel - Hermans
Annemie en Wim Heldens - Hermans
Maurice en Karin Hermans - Bouwman
Vivian en Jan van Rensch - Hermans

en oma’s kleinkinderen en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Zwingellaan 22, 5962 BD Melderslo
Vanwege de maatregelen rond het coronavirus heeft het
afscheid in besloten kring plaatsgevonden.
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

Een speciaal woord van dank aan de lieve mensen van
Zorgcentrum ‘Sevenheym’ voor hun betrokkenheid en
goede zorgen voor moeder.

Mariet en Sraar Voesten-Schatorjé
Geert en Marlie Schatorjé-Thijssen
Sjors en Hilde
Jesper en Lynn
Hannie en Jac Wanten-Schatorjé
Joukje en Tijn
Eefje
Tienray, 16 maart 2020
Correspondentieadres:
Op de Kamp 2, 5871 BA Broekhuizenvorst
We hebben in besloten kring afscheid genomen van mam.
Een speciaal woord van dank aan alle medewerkers
van Zorghuis Tienray voor de liefdevolle verzorging.

2603 \ familie
Bijna twee maanden na het overlijden van “ozze pap” en opa hebben
we nu afscheid moeten nemen van “os mam” en oma

Jo Stammen-Smedts
echtgenote van Dré

Stammen †

Zij overleed na een fijne verzorging in
zorgwoning Piushof 85/B4 in de leeftijd van 85 jaar.
Kinderen en kleinkinderen
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Op (k)raamvisite bij de
pasgeboren Soof
In tijden van het coronavirus worden mensen creatief. Dat was duidelijk te merken in Sevenum, want kersverse ouders Marijn Maessen en Floor Jacobs verzonnen een innovatieve manier zodat familie en vrienden
toch op kraamvisite konden komen bij Soof: raamvisite.

Panningen, 19 maart 2020
Correspondentieadres: Familie Stammen,
p/a Jacob van Marisring 39, 5988 KG Helden
In verband met de maatregelen
omtrent het coronavirus hebben we
in besloten kring afscheid genomen.

Ondanks zijn positieve instelling heeft hij de strijd moeten opgeven.

Jan Steeghs
Beesel, 21 maart 1943

Melderslo, 15 maart 2020

echtgenoot van Annie Steeghs - van den Boer
Kinderen
Kleinkinderen
Heuvelweg 4, 5962 AE Melderslo
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Al het verdriet dat ons ten deel viel werd gedeeld met zoveel lieve
mensen door een kaartje, een handdruk, bloemen en troostende
woorden bij het afscheid van

Truus van Rengs-Vullings
Hay, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Ook namens de Nierstichting dank voor alle donaties.

Piano an mar
Kalmte zal je redden

Toon van Rijswick

Dieuwertje Maessen met dochter Pip Meevissen komen op raamvisite

Kraamverzorgende Karin van Helden
van LieV Kraamzorg Limburg was dui
delijk: geen bezoek als de kraamver
zorgende aanwezig is. “En dat is wel
even lastig”, vertelt kersverse papa
Marijn. “Al helemaal als bijvoorbeeld
opa en oma langs willen komen om
hun kleinkind te zien en vast te hou
den.”

Speciaal schema

echtgenoot van

Anny van Rijswick-Smits
Ôzze Pap is overleden, na een liefdevolle verzorging
in Hospice Doevenbos en Zorghuis Tienray,
in de leeftijd van 82 jaar.
Anny
Joep

Maar al snel bedachten de twee een
oplossing: raamvisite. “Toen de kleine
net was geboren kwamen de vriendin
nen van Fleur de geboorteborden in
onze tuin plaatsen. De enige manier
om contact met hen te hebben was
door het raam op kiep te zetten en zo

via het kiertje te praten. Ineens zei
Floor: ‘Het lijkt wel raamvisite’. En zo
is het idee geboren.” Via een speci
aal schema plannen Marijn en Floor
het bezoek in. “Dat is fijn voor ons,
want dan weten we wanneer en wie
er allemaal komt. Maar dit hebben we
ook gedaan voor de gezondheid van
anderen. Zo kunnen we grote groepen
beperken.”

Landelijk opgepakt
Kraamverzorgende Karin is blij met de
raamvisite. “Ik vind het initiatief van
raamvisite geniaal”, zegt ze. “Toen Ma
rijn en Floor met het idee kwamen
heb ik het met open armen ontvan
gen. Ik vertelde het in de WhatsApp-

groep van mijn collega’s en daar werd
ook positief op gereageerd. Dat resul
teerde in een bericht op de Faceboo
kpagina van het werk en zo pakte L1
het ook op. Zij kwamen langs voor een
leuke video.” Raamvisite blijkt zelfs
landelijk te zijn opgepakt. “Op ver
schillende plekken houden kraamge
zinnen nu raamvisite, echt prachtig
om te zien.” Voor Karin is het ook even
een lastige tijd. “Het is even wen
nen ja, maar je doet je werk met net
zoveel passie. Je bent wel wat aler
ter, want jij bent de enige binnen het
gezin. Het is even passen en meten,
maar we komen er met z’n allen uit.”
Tekst: Niels van Rens

Beduidend minder voedsel in pakketten
Voedselbank Limburg-Noord

Hans
Michel en Ingrid
Tienray, 20 maart 2020
Swolgenseweg 1
5865 AV Tienray

Gerda van Stelten, voorzitter van Voedselbank Noord-Limburg geeft aan dat de Voedselbank beduidend
minder voedsel in de pakketten kan uitdelen. Dit komt volgens haar doordat supermarktondernemers minder
voedsel kunnen schenken aan de voedselbank vanwege het hamsteren onder de consumenten.

De afscheidsdienst heeft in besloten
kring plaatsgevonden.

Kempen creëert
Kempen creëert

lokale
lokale verbinding
verbinding
#kempencreëert
#kempencreëert

De Voedselbank kon afgelopen week
nog terugvallen op de horeca, legt
Gerda van Stelten uit. “Omdat de
horecaondernemers hun onderne
mingen moesten sluiten, bleven zij
met verse producten, zoals groente en
fruit, achter. Die producten hebben ze
aan de Voedselbank gegeven. Maar
toen we donderdag ons gebruikelijk
rondje langs supermarktenleveran
ciers maakten, zijn onze zorgen groter
geworden.” Volgens Van Stelten kreeg
de Voedselbank beduidend minder
producten mee vanuit de supermark
ten, omdat de voorraad in de winkels
snel opraakt vanwege het hamsteren.

“Als het hamsteren doorgaat, dreigt bij
ons een tekort aan voedsel te komen.
Dat is erg zorgelijk. Wij hopen dat de
overheid snel een hoofdfonds hier in
de regio realiseert waar we op kunnen
terugvallen.”
Van Stelten legt uit dat de voedselpak
ketten nu in zakken worden gedaan in
plaats van in kratten. Hierdoor heeft de
Voedselbank minder vrijwilligers nodig.
“Verder proberen de vrijwilligers zo
veel mogelijk contact te vermijden door
afstand te houden en geen handen te
schudden. Daarnaast dragen ze hand
schoenen en worden alle handgrepen
regelmatig gedesinfecteerd.”

Ondanks dat er een aantal vrijwilli
gers niet wil komen of ziek is, komt
Voedselbank Noord-Limburg geen
vrijwilligers te kort. “We hebben hulp
gekregen van ambtenaren die niet
aan het werk zijn. Denk daarbij aan
een leerplichtambtenaar die momen
teel niets kan doen. Ik vind het super
geregeld dat ze ons komen helpen.
We hebben momenteel een wachtlijst
aan vrijwilligers.” Van Stelten geeft
aan de sociale cohesie die is ontstaan,
fantastisch te vinden. “Ik vind het hart
verwarmend dat er ook via Facebook
acties worden bedacht om anderen te
helpen.”
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“Maerge is d’r wer ‘nen daag, wao gen múske á geknabbeld haet”
Op donderdag 19 maart 2020
overleed in de leeftijd van 63 jaar

Maatje, ik mis je
Onverwacht is veel te vroeg van ons heengegaan

echtgenote van

Jacqueline van
Deursen - Deckers

Peter Strijbosch

mijn lieverd, liefste vrouw van

Willeke Strijbosch - Houwen
lieve (schoon)moeder
Thomas & Angelique
Karlien & Maarten

René van Deursen
Hazel

en Wish

liefste zus, schoonzus en tante van

Familie Houwen
Familie Strijbosch

Wim en Marlies
Lotte en Jeroen
Maartje en Jeffrey
Anne

correspondentieadres:
Keizershof 39, 5801 MP Venray

Peter
Wegens de actuele situatie rondom het coronavirus hebben wij
in besloten kring afscheid genomen.
Een bijzonder woord van dank aan huisarts L. Robins,
medewerkers en vrijwilligers van Buurtzorghuis Hospice
Doevenbos voor de liefdevolle zorg die Willeke heeft mogen
ontvangen.
Wij zijn voornemens om een herinneringenboek samen te
stellen. Schrijf daarvoor een herinnering aan Willeke op een
kaartje en stuur deze naar bovenstaand correspondentieadres
of mail deze naar herinneringwilleke@gmail.com. Gedichtjes/
anekdotes/tekeningen/foto’s zijn uiteraard ook welkom.
Willeke genoot van bloemen en de natuur. In plaats van
bloemen stellen wij een een donatie aan het Koningin
Wilhelmina Fonds (KWF Kankerbestrijding) zeer op
prijs. Dit kan via www.kwf.nl of via rekeningnummer
NL23RABO0333777999.

Met grote verslagenheid hebben wij het bericht ontvangen
dat onze gewaardeerde collega

Willeke Strijbosch-Houwen
op donderdag 19 maart 2020 is overleden.
Willeke was sinds 1 januari 1998 werkzaam als administratief
medewerker op basisschool de Doolgaard in Horst.
Een collega met een enorme betrokkenheid, ook gedurende haar ziekte.
De school en de kinderen hadden een speciaal plekje in haar hart.
Ook voor directie en collega’s was ze een grote steun en toeverlaat.
Ze zal gemist worden.

Bart en Astrid
Zij overleed in de leeftijd van slechts 52 jaar.
Horst, 21 maart 2020
Slooyerbroek 51, 5961 LZ Horst
Gezien de huidige landelijke richtlijnen, in het kader
van Corona, zal het afscheid noodgedwongen in
besloten kring plaatsvinden op vrijdag 27 maart om
11.00 uur. Wel is het mogelijk om de afscheidsdienst
via een livestreamverbinding te volgen. De link hiervoor
kunt u aanvragen via een mail aan:
dianne@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl.
Omdat het ook niet mogelijk is om schriftelijk te condoleren,
wordt een persoonlijk kaartje zeer op prijs gesteld.

Zaterdag 21 maart werden wij opgeschrikt door het
trieste bericht dat onze gewaardeerde collega

Jacqueline van Deursen
postbezorgster te Horst, geheel onverwacht is overleden.
Jacqueline was een rustige, loyale postbezorgster die haar werk
altijd met veel inzet en verantwoordelijkheid heeft uitgevoerd.
We zullen haar missen als collega en persoon.
We wensen René, haar naaste familie en vrienden
heel veel sterkte toe met het dragen van dit verlies.
Directie en collega’s PostNL

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar haar man Peter,
Thomas en Angelique, Karlien en Maarten en verdere familieleden.
Wij wensen hen heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Totaal overdonderd zijn we door het zeer plotselinge
overlijden van onze collega

Namens de collega’s van Dynamiek Scholengroep
en in het bijzonder alle collega’s van Basisschool De Doolgaard

Jacqueline van Deursen-Deckers
We zullen haar gevatte en nuchtere opmerkingen en haar
bereidheid om één van ons te helpen heel erg gaan missen.

Dankbetuiging

Laef vandaag
Maerge zeen we wal wer wiër

…nooit meer post bezorgen in jouw vertrouwde wijk Slooyerbroek...
We wensen René en familie heel veel sterkte met dit enorme verlies!
Jouw collega’s van Postnl depot Horst

Een moëier afscheid hajje weej os neet kunne waense vur
miene gojje meens, ozze leeve pap en hiële trotse opa

Toën Peelen
Hártelijk bedânkt vur jullie aanwezigheid, veule kaarten en moëje bloome.
Diny, Kim en Bas, Rick en José, Tom en Kristel *
Sill, Saar, Guus, Jip
Hegelsom, maart 2020

Te koop gevraagd
ganzeneieren.
Tel. 06 86 86 20 58.

Gewoén Eef - Uw kapster aan huis Wilt u een kapster aan huis?
Bel/app Gewoén Eef 06 43 92 10 27.

Verloren 16-4 zeer dierbaar Hilfiger
herenhorloge. Hoge beloning! Terug
te bezorgen op 077 398 80 67.

Golf- of tennisarm? Bel huisarts
Verheijen te Kronenberg: 06 14 84 85
65 of www.tennisarm-golfarm.nl

Binnenkijken bij...

Column

Een rokje uit
Horst
Ik ben een perfectionist.
Het liefst maak ik geen fouten.
Echte blunders overleef ik nauwelijks. Voor anderen ben ik wel
ruimhartig. Ik vergeef hen hun
missers al bij voorbaat. Nu ik
ouder word, ervaar ik het
anders. Achteraf, als tijd de
wonden (van het ego) heelt, zijn
blunders gewoon grappig.
Het voordeel van blunderen is
ook, dat je er humor en zelfspot
door ontwikkelt.
Stel je voor: eerste weken van het
schooljaar, een leuk brugklasje
krijgt tekstbegrip Nederlands.
Het is warm en mevrouw Stals
draagt een luchtige, wijde, witte,
7/8 broek en een vrolijk bloesje.
Het is heet, maar we houden de
moed erin. We buigen ons over de
tekst, terwijl ik wijdbeens ga
verzitten, want alles plakt aan
mijn lijf. “Zeg Anna, wil jij
antwoord geven op de volgende
vraag?” Anna kijkt op, kijkt mij
verschrikt aan en daarna
hulpeloos naar het meisje naast
zich. Ik zie dat ze iets wil zeggen,
terwijl er ook iets is wat haar
weerhoudt. Anna hapt naar adem.
Ik pijnig mijn geheugen. Had zij
soms een leesprobleem of
spreekangst of? Maar ik kan me
niets van dat alles herinneren uit
de dossiers. “Wat is er met je,
Anna?” Ze doet moeite om het te
zeggen. Om haar heen ontstaat
nu ook wat onrust. “Moeten we
even samen apart op de gang,
zodat je me kan vertellen wat er
met je is?”, vraag ik vriendelijk.
Anna hikt, proest en zegt: “Er is
niets met míj, mevrouw, er is iets
met u.” “Met uw broek,” roept ze
er achteraan. Ik kijk naar beneden
en zie wat de klas al langer ziet.
Mijn ene broekspijp ligt open
vanaf de zoom tot bijna aan het
kruis. Hilarisch. De klas durft niet
te lachen, dus doe ik dat maar,
om het ongemak weg te nemen.
En geloof het of niet, daarna ging
de les in alle rust verder. Alsof het
heel gewoon is dat juffen op het
Dendron bijna in hun blootje
zitten. Er zat een hardnekkige vlek
in deze broek. Ik had mijn oma’s
methode van ouderwets op de
bleek leggen met wat chloor
toegepast. De stof bleek ertegen
bestand, het garen niet. In de
pauze kocht ik een rokje in Horst.
Dorien Stals, Dendron College

Lente
lekker oët de regio

/ wk 13 / nr1 2020

HEEJ
is 't gezellig
Voor u ligt de derde uitgave van de HEEJ-krant. Naast het uitgebreide aanbod aan
boodschappen biedt Jumbo Phicoop ook een groot assortiment van ambachtelijke
producten van regionale ondernemers aan, onder één herkenbare naam:
HEEJ, lekker oët de regio. Dit assortiment bestaat uit diverse groenten, fruit,
vleeswaren, brood, gebak, kaas, zuivel en ijs. En dat allemaal hier uit de regio.
Wij zijn trots op onze HEEJ-leveranciers. Iedere dag staan zij op om mede onze winkel
te voorzien van de lekkerste producten, gemaakt op traditionele en ambachtelijke wijze.
In deze HEEJ-krant vertellen zij hun verhaal. Over de passie en liefde voor hun vak en
het product, passend bij het seizoen.
De lente staat voor een nieuwe start. De dagen worden langer, de temperatuur stijgt
en de bloemen en planten komen in bloei. We gaan weer naar buiten en genieten van
een ambachtelijk stukje vlaai of een lekker hapje op het terras. Onze HEEJ-producten
passen hier uitstekend bij.

HENDRIKS – GEGRILDE KIP

HEEJ bij Janneke Maas

“Ik begon in 2004 met een bijbaantje bij het bedrijf van mijn ouders,
die het eind jaren ’70 van mijn opa en oma hadden overgenomen. Het begon
als een minipoeliersbedrijf, maar inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot
een volwaardige poelier van wild en gevogelte. Sinds 2015 ben ik officieel
eigenaresse van dit mooie bedrijf.
Het wild krijgen we grotendeels rechtstreeks van de jager; de kip van een
lokale slachterij hier uit de buurt. Iedere nacht wordt het vlees vers geleverd.
We gaan dan in de ochtend vroeg aan de slag en zorgen ervoor dat het vlees
snel en zorgvuldig bij onze klanten wordt geleverd. Om zeven uur ’s morgens
is de eerste route alweer weg. Dat maakt dit vak heel dynamisch. We werken
namelijk met dagverse producten die dezelfde dag nog bij onze klanten
worden geleverd. Verser kan bijna niet!

‘Onze helden

maken elke dag

met passie en liefde

Bij de Jumbo vindt u onze hele kip en onze kippenbouten. Wij zorgen ervoor
dat deze mooi uitgesneden en gekruid de grill ingaan. De specifieke kruiden
gebruiken we al heel lang; mijn opa en oma werkten er vroeger al mee.
Deze geven de lekkere smaak en geven de kip een heerlijk krokant korstje.
De kip komt zo perfect uit de grill.”

voor hun vak

de beste producten.
En dat proef je.’

BEKKERIE ’T BRUEDJE – GEBAK

HEEJ bij Luuk Kranen

“Toen we nog wat jonger waren, hielpen mijn broer, zus en ik al vaak mee
in de bakkerij van onze ouders. Dat begon met de vloer vegen en vlaaidozen
vouwen, maar naarmate we ouder werden kregen we steeds meer taken en
verantwoordelijkheden. In 2012 hebben we de zaak uiteindelijk met z’n drieën
overgenomen.
Samen met mijn broer en collega bakkers bakken wij elke dag verschillende
broden en diverse vlaaien en taarten. We doen dus alles zelf, lekker lokaal!
Het is wel een uitdaging om telkens hetzelfde product met dezelfde kwaliteit
te maken. Het is en blijft natuurlijk wel een ambachtelijk product. Iedere dag
zijn we vol enthousiasme bezig om onze vlaaien weer nét iets lekkerder te
maken.
Ik ben dan ook pas tevreden als de klant tevreden is. Deze staat bij ons
voorop. We stoppen al onze energie in het maken van lekker gebak, minder
aan de tierelantijntjes erom heen. Daarom zijn onze vlaaidozen bijvoorbeeld
‘gewoon’ wit, niet te gek. Zo kunnen we niet alleen onze eigen klanten, maar
ook u, klant van Jumbo Sevenum, laten genieten van onze verse vlaaien en
taarten. Binnenkort komen de kermissen, communies en andere feestdagen
er weer aan. Wat is dan lekkerder dan genieten van een lekker stukje vlaai uit
Limburg? Er zit altijd wel iets lekkers tussen. Geniet van het lokale aanbod
om ons heen, want niets gaan boven verse en lokale prodcuten!”

Supermarktsafari

Ontbijttip

bij JUMBO Phicoop door Natuurel
Tijdens een supermarktsafari krijgen de deelnemers uitleg over het belang van voeding en
leren zij etiketten lezen. Want hoeveel suikers bevat een product nou eigenlijk? En wat doen al
die suikers met ons lijf? Ook gaan we op zoek naar producten om voldoende te kunnen blijven
variëren, zodat niet altijd hetzelfde in het winkelmandje belandt. Want variatie is een van de
pijlers binnen de werkwijze van boodschappencoach Ellen Brummans.

Quinoa ontbijtje
Ingrediënten
75 gram gekookte quinoa
Handje noten
Handje bosbessen
1 appel
Snuf Kaneel
Kokosolie

Bereidingswijze
1. Verwarm de quinoa in een pannetje
met kokosolie extra vierge.
2. Voeg appelstukjes en de bosbessen
toe. Roer even en zet het vuur uit.
3. Voeg dan de noten en kaneel toe.
Mix alles door elkaar en ready!
Easy Peasy. Eet smakelijk!

Inmiddels kregen al 20 groepen een rondleiding
in onze supermarkt door Ellen. Wil je ook een
keer mee? Dat kan! Houd onze Facebookpagina
in de gaten voor data of kijk even op de site van
Ellen; www.natuurel.nl We zijn blij met deze
samenwerking want wij dragen beide graag een
steentje bij aan bewustwording op het gebied
van voeding. Ellen legt je op een eenvoudige
manier uit dat “gezond” boodschappen doen
echt niet moeilijk hoeft te zijn en ook in een
reguliere supermarkt kan. Aanmelden kan via
de servicebalie van onze Jumbo. De kosten
hiervan zijn 10 euro p.p. en je gaat met een leuke
goodiebag naar huis.
Gezellig als je een keertje mee gaat!

ECHTE BAKKER GOMMANS – BROOD

HEEJ Bij Gommans

“Ons bedrijf is in 1914 begonnen als kruidenierswinkel, waar naast brood ook
andere voedselwaren werden verkocht door mijn opa en oma. Uiteindelijk
is dit uitgegroeid tot een echte bakker. In 2004 nam ik de zaak, destijds met
mijn broer, over. Ik zit nu al meer dan 27 jaar in het bakkersvak en het verveelt
nog steeds geen moment.
Elke dag ben ik ’s morgens vanaf 5 uur tot half 11 aan het bakken, met name
onze specialiteiten. We maken alles zelf. Ook de grondstoffen probeer ik zo
veel mogelijk lokaal in te kopen. Ik vind het namelijk lekkerder als er echte
verse melk wordt toegevoegd in plaats van melkpoeder. Dat proef je meteen.
Die passie voor kwaliteit is mij wel echt met de paplepel ingegoten. Of we
doen het heel erg goed, of we doen het gewoon niet. Er is geen middenweg.
In de schappen bij Jumbo Sevenum vindt u met name onze volkorensoorten.
Volkoren brood is heel gezond, omdat het wordt gemaakt van de hele
graankorrel. Elke ochtend leveren we ze vers uit de oven bij de Jumbo aan,
zodat u ook écht vers brood in huis haalt!”

KAASBOERDERIJ – KAAS

HEEJ bij Piet Mertens

“Ooit volgde ik een cursus waarin ik leerde over wat men allemaal kan
maken met melk. Dat bleek ontzettend veel te zijn. Dat sprak mij enorm aan.
In 1980 zijn we dan ook gestart met het maken van boerenkaas. Mijn broer,
eigen ondernemer, heeft melkkoeien waar we de melk van gebruiken.
Van deze melk maken wij verschillende soorten kazen. Boerenkaas,
variërend van jong tot oud en diverse kruidenkazen, ieder met zijn eigen
karakteristieke smaak. Het is belangrijk om goed te plannen en vooruit te
kijken, want kaasrijping is een lang proces. Zo heeft jonge kaas ongeveer
twee maanden nodig om te rijpen en mag zich pas oud noemen na zijn
eerste verjaardag.
Omdat we verse volle melk gebruiken, is onze kaas een echt puur product.
Klanten die bij ons komen zien de melkkoeien als het ware naast ons,
de kaasboer, in de wei staan! Dat schept ook veel verbondenheid. Alles wordt
gemaakt en geleverd in de regio, waardoor onze kazen in de streek blijven.
Daarom zijn we er ook trots op dat onze kazen bij Jumbo Sevenum in de
schappen liggen.”

HEEJ

Romig roerei met
sticky honingspek en bieslook

Lunch / brunch gerecht
porties
4
moeilijkheid
eenvoudig
kcal per persoon
434
Voorbereidingstijd
20 min
Totale tijd
20 min
Ingrediënten
4 el
olijfolie
125 g gerookte ontbijtspek (1
pakje)
2 tl
honing
8
eieren
125 g crème fraîche (1 bekertje)
2 el
bieslook (bakje à 20 g)
1 snufje peper
1
vel bakpapier
1
keukenpapier

Bereidingswijze
1. Verhit in een koekenpan 2 el olijfolie. Bak de repen spek
in 5-6 min. knapperig uit. Voeg de honing toe en bak
nog 1-2 min., tot de honing aan het spek hecht. Leg het
spek op het bakpapier en laat uitlekken.Rasp de gele
schil van de citroen en de groene schil van de limoen.
Pers de vruchten uit. Snijd het vanillestokje open en
schraap het merg eruit. Maak het fruit schoon en schep
er voorzichtig 2 el honing en de siroop door, laat het 5
min. marineren. Klop de slagroom met de mixer dik en
lobbig.
2. Klop de eieren los met de crème fraîche en voeg peper
toe naar smaak. Veeg de koekenpan met keukenpapier
schoon en schenk de resterende 2 el olijfolie in de pan.
Schenk het eimengsel in de pan en draai het vuur laag.
Laat het ei, terwijl je regelmatig van buiten naar het
centrum met een spatel roert, langzaam garen.
3. Neem de pan van het vuur zodra het ei voor 3/4 is gestold – het ei zal intussen doorgaren. Schep het roerei
in een schaal. Leg er het spek op en bestrooi met de
bieslook. Serveer bijvoorbeeld met Jumbo sterfiguurbroodjes (kerstassortiment).

“Hebt u een vraag

over vleeswaren &

kaas spreek mij dan

aan in de winkel”
- Marlies Snellen
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HEEJ
KIDS
41

1
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2
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JoUweXtRa’s eXtRa’s
JoUw eXtRa’s
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40

36

4
5

34

9

7

31

10

12

29

14

27

16
17

21

18
19

JumboSevenum

25 24

28

11
13

Voorbereidingstijd
Totale tijd

30

15

met poffertjes en
chocoladesaus

Lunch / brunch gerecht
porties
4
moeilijkheid
eenvoudig
kcal per persoon
320

35

33
32

6

8

37

38

39

HEEJ Bananenspies

23
26
22

10 min
10 min

Lekker, leuk
en makkelijk!

eXtRa’s eXtRa’s
eXtRa’s
eXtRa’s

Ingrediënten
1
zak poffertjes banaan (24
stuks)
2
bananen
3 el
dessertsaus chocolade
1
zakje amandelen &
rozijnen-mix (doos à 3
zakjes)
4
XXL BBQ-spiesen
Bereidingswijze
1. Rijg de poffertjes met de plakjes
banaan aan de spiesen en leg ze op
een schaal.
2. Besprenkel met de chocoladesaus en
bestrooi met de amandelrozijnenmix.

20

De HEEJ-producten zijn verkrijgbaar bij:
Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

2603 \ opinie
Poll

09

eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

De centrale schoolexamens zijn terecht geschrapt
Onderwijsminister Arie Slob maakte dinsdag 24 maart bekend dat alle centrale eindexamens van het voortgezet onderwijs worden
geschrapt vanwege het coronavirus. Aan het einde van dit schooljaar bepalen scholen zelf welke leerlingen geslaagd zijn. Ze baseren zich op
alle schoolexamens die tot het einde van het schooljaar zijn afgenomen en normaal voor 50 procent meetellen. De minister benadrukte dat
diploma’s die zonder centraal examen worden afgegeven, internationaal gewoon erkend worden. Alle leerlingen krijgen tot juni de tijd om de
schoolexamens af te ronden.
Sommige leerlingen hoopten met het eindexamen
hun cijfers op te krikken. Voor hen is het dus niet
gunstig dat de eindexamens geschrapt worden.
Maar dat is niet de enige reden dat het schrappen
terecht is. De gezondheid staat natuurlijk voorop.
Van de andere kant: hoe een leerling gepresteerd

heeft over het hele jaar, zegt toch veel meer dan één
examen? Anderen stonden er al goed voor en vrees
den voor een verslechtering van de punten door het
examen. Voor hen komt het dus goed uit. Daarbij is
het in deze moderne tijd toch wel mogelijk om de
examens op een andere manier te organiseren, zodat

toch wordt voldaan aan de corona-maatregelen? Im
mers: met de schoolexamens lukt het ook. Daarbij is
dit een heel ingrijpend besluit.
De centrale schoolexamens zijn terecht geschrapt.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 12

Ik ben bang voor het coronavirus
Wat begon in de Chinese provincie Wuhan en leek op een ver-van-mijn-bedshow, heeft op razend tempo ook de rest van de wereld inclusief Horst
aan de Maas bereikt. Het openbare leven ligt grotendeels stil. Mensen werken zo veel mogelijk thuis en zorgmedewerkers zijn door velen
benoemd tot de helden van elke dag. Maar zijn we bang voor het coronavirus?
De inwoners van gemeente Horst aan de
Maas zijn opgesplitst. 47 procent zegt wel
degelijk bang te zijn voor het coronavirus.
Het is ook helemaal niet gek. Het zijn immers
onzekere tijden. Krijg je het zelf, krijgt iemand
dichtbij jou het of heb je het misschien al ge
had, maar dit niet gemerkt? Kunnen de super
markten de hamsteraars nog wel aan? Daarop

reageert Judith Louisa op Facebook: “Ik ben ban
ger voor wat er gaat gebeuren als mensen niet
stoppen met hamsteren en het verspreiden van
de paniek door plaatjes van lege winkelschappen
online te gooien dan voor het virus zelf.”
Tamara Pijnenburg is niet bang voor haarzelf,
maar “meer voor de kwetsbare mensen die ik
om me heen heb in familie en de reacties van

iedereen zoals het hamsteren. Met alles wat er
gezegd en geschreven wordt wat mensen bang
maakt.”
Het advies van het RIVM blijft: Houd afstand en
probeer contact zo veel mogelijk te vermijden.
Ga alleen het huis uit als het nodig is en let op je
naasten.

Ingezonden brief

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald
De gemeenteraad gaat in juni een besluit nemen over de omgeving van ‘t Gasthoês. Dit heeft gevolgen voor het eventueel nieuw te bouwen
zwembad en een nieuwe sporthal. Ik wil de raad mijn overpeinzingen ter overweging meegeven.
Maandag 16 maart maakte ik mijn
dagelijkse wandeling door de Moel
bêrenbos. Alle horecagelegenheden
waren gesloten en je hoorde nauwe
lijks het geluid van de autosnelweg.
Er heerste een serene rust. De vogels
waren al actief, vlinders fladderden,
de geur van lentebloesem, kortom
het was een prachtige lentedag.
De oorzaak van deze serene rust is
het heersende coronavirus. Wat er
nu gebeurt brengt ons hopelijk alle
maal tot bezinning. Naast het coro
navirus heerst er namelijk nog een

andere ziekte en dat is de ziekte
van meer, meer, alsmaar meer.
Economisch gewin, geld verdienen
dat ten koste gaat van de natuur,
in feite onze basis.
Afslag10 (met nieuw zwembad en
sporthal) zal er voor zorgen dat de
natuur in de Kasteelse Bossen nog
meer onder druk komt te staan
en naar de achtergrond verdwijnt.
Het wordt zo een pretpark.
Van die Afslag10, beste politici, laat
ons daar van afzien. Laat dingen
bij het oude. Laat het zwembad en

sporthal De Berkel waar ze nu liggen.
Sloop is totale kapitaalvernietiging.
Deze gebouwen kunnen nog twin
tig jaar mee. Ik ben er van overtuigd
dat een meerderheid van de Horster
bevolking deze mening is toege
daan. Toch moet het er koste wat
kost komen.
Ik doe daarom nog een laatste poging
om het tij te keren. Er is een spreek
woord: beter ten halve gekeerd dan
ten hele gedwaald. L uister naar deze
wijsheid. We hebben het geld nog
hard nodig om eerst eens onze cul

tuurtempel ’t Gasthoês te kunnen
betalen.
Het geld dat bespaard wordt door be
houd van het zwembad en de sport
hal en het afblazen van A
 fslag10 kan
zinvoller worden besteed aan andere
zaken en zal daarnaast nog hard no
dig zijn om alle financiële gevolgen
van de coronacrisis op te vangen.
Een pas op de plaats en herbezin
ning geachte politici. Dan maar geen
Papendal van het zuiden.
Henk Nellen, Wervelstraat, Horst

Ingezonden brief

Nep-oplossingen
Het coronavirus woedt hevig. Experts waarschuwen al voor een volgend virus, nog dodelijker dan het coronavirus. Niet alleen mensen die
sterven en hun naaste verwanten worden zwaar getroffen.
‘nep-oplossingen’ en dat vind ik een
Er zijn er meer. We zien de voedsel
banken in moeilijkheden. Dertien heb juiste typering.
Daklozenopvangcentra moeten slui
ben hun diensten moeten stoppen,
want ‘de rijke mensen hebben alles al ten. Daklozen moeten de straat op.
gekocht’, zegt een gescheiden moeder Ook mensen uit Horst behoren tot de
met drie kinderen uit Groningen, die
armsten zoals alleenstaande ouders
genoegen moet nemen met de voed en statushouders, die in grote getale
leven van de bijstand. Hoe vergaat
selbank en 50 euro in de week.
De vrijwilligers sloven zich uit om aan het de 2.315 mensen met een uitke
eten te komen voor de armste Neder ring via WW, WAO, WIA en Wajong.
Hoe vergaat het de 3.245 mensen die
landers. De coronacrisis laat zien dat
soms jarenlang een voorziening heb
in wezen armoede een structureel
probleem is, niet op te lossen door
ben met de gemeente? Voor hen zijn
‘charitatieve’ instellingen maar door
de opgelegde woonlasten hoger dan
de overheid. Ik las ergens in een Bel
de gemiddelde woonlasten in geheel
Nederland. De wethouders beloofden
gisch onderzoek: voedselbanken zijn

aan statushouders een baan en ston
den voor exorbitante verhogingen van
woonlasten die genoemde groepen
teisteren.
Waarschuwingen uit 2019 over de te
ruggang van de economie telden niet.
Nu moeten tijdelijke injecties van mil
jarden de economie redden. De spaar
pot van tien jaar bezuinigen wordt nu
leeggeschud. De Landelijke Armoede
coalitie deed op dinsdag 17 maart een
oproep aan de beleidsmakers voor ex
tra maatregelen om kwetsbare groe
pen te ontzien door te stoppen met
‘beslaglegging op inkomen, bankreke
ning, inboedel of auto en verrekening

van toeslagen, geen woninguitzet
tingen, geen afsluiting van energie,
water of internet’. Een oproep aan het
kabinet en gemeenten, dus ook Horst
aan de Maas.
Op donderdag 19 maart zei minis
ter Koolmees: ‘Juist de kwetsbaarste
groepen in onze samenleving moeten
in deze tijden niet zwaarder getroffen
worden’. ‘Dan ze al zijn in ‘normale’
tijden’, voeg ik eraan toe. Laat sociale
rechtvaardigheid grondbeginsel zijn
voor de ‘gezondste’ samenleving.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke, Melderslo

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.

Brandt los!

Column

Licht aan het
eind van de
tunnel
Lieve bewoners van verzorgings- en bejaardenhuizen,
Deze column richt ik aan jullie, om
jullie een hart onder de riem te
steken. Want de nieuwe corona
maatregel die voor jullie betekent
dat jullie geen bezoek meer mogen
ontvangen, is misschien wel de hef
tigste tot nu toe. “Mijn hoofd snapt
het”, zei iemand over deze maat
regel, “maar mijn hart doet pijn.”
En dat gevoel heb ik ook. Want
wat moet het lastig zijn voor jullie.
Alleen al het feit dat jullie mis
schien niet meer bij jullie geliefde
kunnen wonen, of in de buurt van
jullie kinderen, of gewoon in een
vertrouwde omgeving, alleen dat al
is heel moeilijk. En nu wordt jullie
de mogelijkheid om bezoek uit die
vertrouwde omgeving te ontvangen
ook nog afgenomen.
Ik hoop dat jullie sterk genoeg
zijn om je te ontworstelen aan de
eenzaamheid. Dat jullie nieuwe
vriendschappen opbouwen in deze
tijd, misschien met het verzorgend
personeel of met medebewoners.
Ik hoop ook dat jullie het digitale
tijdperk waarin we leven nog extra
leren waarderen, doordat jullie
hopelijk dagelijks kunnen bellen of
videobellen met jullie naasten. En ik
hoop dat mensen jullie massaal
brieven en kaarten sturen, beken
den maar ook vreemden. Zodat
jullie voelen dat jullie niet alleen
zijn en hoop blijven houden op een
goede afloop.
Ik hoop dat jullie afleiding krijgen op
de plek waar jullie wonen. Dat jul
lie spelletjes met elkaar doen en dat
jullie net dat beetje extra aandacht
krijgen, ook al moet dat voor het
verzorgend personeel een zware
opgave zijn, juist in deze tijd. Ik hoop
dat jullie dagelijks de buitenwereld
zien, zodat jullie kunnen voelen dat
het lente wordt en kunnen zien dat
de zon nog steeds schijnt.
Die zon staat symbool voor het
licht aan het eind van de tunnel.
We mogen ons dan nog diep in die
tunnel bevinden momenteel, ik
hoop toch dat jullie je op dat licht
puntje kunnen richten, hoe klein
en ver weg het ook mag lijken.
Want ooit wordt het weer normaal
en dan staat het bezoek hopelijk in
rijen voor de deur.
Liefs,
Aniek
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De samenstelling van deze gemeentepagina is gedaan op dinsdag 24 maart. De mogelijkheid bestaat dat, gezien de coronacrisis, bepaalde informatie weer achterhaald is door
nieuwe maatregelen. Op onze website vindt u de actuele informatie.

Houd de richtlijnen in acht!

Oud Papier inzamelen
We halen tijdelijk géén papier en karton huis-aan-huis op. Dit heeft te maken met de veilig-

Openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis heeft andere openingstijden door de maatregelen rondom het coronavirus. Want ook wij willen verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.
Kijk op onze website naar de actuele infor-

Bent u niet ﬁt? Blijf dan thuis

matie. De tijden kunnen nog veranderen

Heeft u klachten als neusverkoudheid,

op basis van nieuwe landelijke richtlijnen.

hoesten, keelpijn of koorts? Dan vragen we

Op onze website vindt u altijd de juiste infor-

u uit voorzorg niet naar het gemeentehuis te

matie. Kunt u zelf niet op de website kijken?

komen. U kunt digitaal uw afspraak annule-

Bel ons gerust op (077) 477 9777.

ren en later een nieuwe afspraak maken.

heid en gezondheid van de ophalers (vrijwilligers). Toch is het belangrijk dat het oud papier
ingezameld wordt omdat het nodig is als grondstof voor andere noodzakelijke producten in
deze tijd.

maar lever het in op de locatie in uw dorp.

Meterik

Informeer familie, vrienden en buren hierover.

Speulhofsbaan 45 / Sportpark de Vonckel

Informatie voor ondernemers en
zelfstandigen

13.00 - 16.00

Bent u ondernemer in Horst aan de Maas en heeft u ﬁnanciële problemen door de

Zet uw oud papier en karton niet aan de weg

Waar inleveren
• Lever uw oud papier op de inzameldag zelf in
bij de vrachtauto:
• Het is geen familie-uitje. Probeer alleen het

coronacrisis? Dan zijn er steunmaatregelen waarmee de gemeente en het rijk u helpen.
Swolgen

Op onze website staat veel informatie over deze regelingen.

Mgr. Aertsstraat 11 / parkeerplaats overzijde

Kijk op: www.horstaandemaas.nl/ondernemersloket.

13.00 - 16.00
Lees die pagina goed. U kunt namelijk

dagelijks veranderen. Daarom vindt u geen

Tienray

geholpen worden met meerdere maatrege-

informatie op deze pagina in de Hallo, omdat

Nehobolaan 6 / achterzijde speeltuin

len. Denk aan de BBZ én uitstel van betaling

de informatie misschien morgen al niet meer

09.00 - 12.00

van de belastingen én het stopzetten van

klopt. Op onze website staat altijd de laatste

uw automatische incasso. Er is ook nog het

informatie.

papier weg te brengen.
• Houd bij het inleveren minimaal 1,5 meter
afstand van elkaar!
• U doet het oud papier en karton zélf in de
vrachtauto.
• De chauffeur bedient de vrachtwagen.

Brenglocaties

Noodfonds van de Rijksoverheid, ruimere

• Blijf niet staan kletsen, maar ga weer naar

De vaste brenglocaties Broekhuizen/Broekhui-

borg MKB-kredieten en hulp van andere

Let op: het ondernemersloket is geen balie

zenvorst, Grubbenvorst en Lottum zijn gesloten.

organisaties.

in het gemeentehuis. U kunt alleen informa-

huis.

Ook hier komt nu een vrachtauto op de aangeDe dagen zijn geldig totdat eventuele landelijke

geven dagen en tijdstippen.

richtlijnen wijzigen.

tie vinden op de website. Daar kunt u ook
Op de website

al enkele aanvragen regelen. Bellen kan

Op dit moment kunnen de maatregelen nog

natuurlijk ook.

In Hegelsom kunt u oud papier en karton inleZaterdag 28-03-2020
Horst Noord
Gebr. Van Doornelaan 25 / achterzijde school
09.00 - 12.00
Lottum
Broekhuizerweg 47 / Sportpark Oud Aast
09.00 - 12.00

veren aan de Kogelstraat. Deze locatie is altijd
bereikbaar.
Afstand bewaren
We willen nogmaals nadrukkelijk een beroep op
onze inwoners doen:
Neem uw verantwoordelijkheid en houd minimaal 1.5 meter afstand tot elkaar.
Het is nu van levensbelang!

Gebied de Peelvenen

Onderzoek Trosbosbes buiten Natura 2000
Trosbosbes vormt gevaar voor de Peelvenen. Helpt u mee met het in beeld brengen van
de verspreiding van de Trosbosbes? Doe dan mee aan dit onderzoek!

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

BTL Advies gaat in opdracht van Staats-

verspreid. De Trosbosbes vormt met zijn

bosbeheer het onderzoek naar de fertiele

aanwezigheid dichte struwelen en verdringt

America

Lottum

visie Horst aan de Maas

Trosbosbes uitvoeren. Om het onderzoek

daardoor de karakteristieke open veenmos-

Nieuwe Peeldijk 36

Horsterdijk 12 a

• Bedrijventerrein Klaver

zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt

rijke hoogveenvegetatie en de diersoorten

Broekhuizenvorst

Kraaienhoeﬂaan 3

8, herziening 2020 te

tevens medewerking van de bewoners

die hiervan afhankelijk zijn.

Toon Reijndersstraat ong.

Meerlo

Horst aan de Maas:

Grubbenvorst

Hoofdstraat 22

ontwerpbestemmingsplan

binnen het onderzoeksgebied gevraagd.
Hiermee wordt het best mogelijke beeld van

Het doel van dit onderzoek

Horsterweg 51

Megelsum 6

‘Klaver 8, herziening 2020’

de aanwezigheid van Trosbosbes in het on-

Middels het verkrijgen van de onderzoeksre-

Hegelsom

Sevenum

• Bedrijventerrein Klaver

derzoeksgebied verkregen.Het onderzoeks-

sultaten kan die informatie gebruikt worden

Past. Debijestratt 24

Steeg 39

5, fase 1 herziening

gebied is weergegeven in de Storymap en

om in beeld te brengen in welke gebieden de

Horst

Tienray

te Horst aan de Maas:

online kaart die daarin weergegeven wordt.

verspreiding het meest voorkomt. Om voor

Herstraat 1

Mackayweg 4

ontwerpbestemmingsplan

De storymap is te openen via de volgende

dit onderzoek zoveel mogelijk informatie in te

diverse percelen bp Ózzen

Nieuwe Baan 32

‘Klaver 5, fase 1, herziening’

link: https://tinyurl.com/Trosbosbes

winnen is uw inbreng zeer waardevol.

Hôf"

Horst aan de Maas

en ontwerpexploitatieplan

Meterikseweg 4

• Vertrokken naar onbekende

‘Klaver 5, fase 1, zoals dat

Gevolg van aanwezigheid van

Nogmaals: Wij hopen op uw medewerking!

Venloseweg 14

bestemming: Janssenweg 43

Trosbosbes in de Peelvenen

Het is voor ieders belang dat we dit prachtige

Westsingel 201

• Inspraak ontwerp geur-veror-

luidt na 1e herziening’
• Wijzigingen Beleidsregels

De Trosbosbes heeft zich in en rondom na-

natuurgebied behouden en zoveel mogelijk in

Evenemententerrein

dening, ontwerp beleidsregel

standplaatsen gemeente Horst

tuurgebied de Peelvenen inmiddels enorm

haar waarde kunnen laten!

Kasteelse Bossen

en bijbehorende geurgebieds-

aan de Maas vastgesteld

11

Landelijke Compostdag afgelast
Tijdens de Landelijke Compostdag op 28 maart zou er een Compostactie worden gehouden en konden de inwoners van Horst aan de Maas gratis compost afhalen bij Kurstjens BV.
In verband met het coronavirus kan deze dag

Inmiddels maakt iedereen van de nood een

niet doorgaan. Omdat het nog onduidelijk is

deugd en zien we dat veel inwoners hun tuin

hoelang de maatregelen gaan duren, zullen we

in orde maken. Door het grote aanbod van ﬁjn

Tips!

Maak dan een afspraak: (077) 477 97 77.

op een later moment beslissen of we de Com-

tuinafval in onze bladkorven, kan het voorkomen

• Breng uw tuinafval GRATIS naar de werf.

Dan halen we het tuinafval, tegen een kleine

postactie dit jaar nog plaats laten vinden.

dat de bladkorf later leeggemaakt wordt dan u

Americaanseweg 43 in Horst.

gewent bent. Wij vragen hiervoor begrip.

• Heeft u grote hoeveelheden tuinafval?

Iedere zaterdag van 12.00 - 16.00 uur aan

vergoeding, bij u thuis op.

Houd 1,5 meter afstand
om coronabesmetting
te voorkomen!
De norm van 1,5 meter geldt overal!
In het park
In de supermarkt
Op straat
Op het werk
Bij het vervoer

}

Boetes tot 400,- euro voor
groepen van drie personen
of meer, in daartoe aangewezen gebieden

Keep a distance of
1.5 meters to prevent
corona infection!

Pamiętaj o zachowaniu
1,5 metra odległości,
tak aby zapobiegać
zakażeniu
koronawirusem!

The standard of 1.5 meters
applies everywhere!
• In the park
• In the supermarket
• In the street
• At work
• During transportation

Zasada 1,5 metra
obowiązuje wszędzie!
• W parku
• W supermarkecie
• Na ulicy
• W pracy
• W środkach komunikacji
publicznej

Fines of up to 400 euros for
groups of three people or
more in designated areas.

Kary do €400 za przebywanie
w wyznaczonych obszarach w
grupach trzyosobowych lub
większych.

www.polonia.nl

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

1,5 meter afstand?
Als twee volwassenen hun
armen uitstrekken naar elkaar
is dat ongeveer 1,5 meter.
Raak elkaars handen niet aan.

1.5 metres distance?

1,5 metra odległości?

When two adults
stretch out their arms,
that’s about 1.5 meters.

Jeśli dwie osoby dorosłe
wyprostują ręce, to odległość ta
odpowiada mniej więcej 1,5m.

Do not touch
each other’s hands.

Nie dotykajcie nawzajem
swoich dłoni.

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

Kempen creëert

Zichtbaarheid

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

#kempencreëert

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

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

bureau
leefomgeving

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

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

Schoolstraat 7, 5961 EE te Horst | +31 (0)77-208 6099
info@bureauleefomgeving.nl | bureauleefomgeving.nl
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Hou vol, hou moed, hou contact

Op het moment dat ik dit stukje aan het tikken ben, komt er weer
een pop-up op mijn telefoon dat er weer een persconferentie aan zit
te komen. Ik hoef de lezers niet te zeggen waar die over zal gaan.
Het woord corona is sinds enige tijd wellicht het meest gelezen en
gesproken woord wereldwijd ooit. Een woord dat inmiddels heel
vervelende daden verricht.
Het is bijna niet voor te stellen wel
ke gevolgen het voor ons allemaal
gaat hebben. Hoe ziet de wereld er
over enkele weken of zelfs maan
den uit? Erg veel is onzeker, zowel
sociaal als economisch. Maar is al

SP Horst aan de Maas

les dan negatief? Nee hoor. De len
te komt evenzogoed met al haar
pracht tot leven. Steeds meer vo
gels gaan iedere morgen meer en
harder fluiten. Ze hebben er zin in.
Baby’s en kleine kinderen doen vro

gen met het hele gezin thuis zitten
en werken en mensen met vitale
beroepen die onze samenleving
draaiende houden. Maar we zitten
allemaal in hetzelfde schuitje en als
we samenwerken, omkijken naar el

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

kaar en elkaar helpen dan overwin
nen we dit.
De solidariteit die wij als SP’ers zo
belangrijk vinden is er nu sterker
dan ooit. Wij hopen ook dat deze
standhoudt en niet weer verdwijnt

als deze crisis achter de rug is.
Wij willen bij dezen ook respect to
nen aan iedereen die bijdraagt aan
de bestrijding van deze crisis en die
ervoor zorgt dat onze maatschap
pij blijft draaien. Van de verpleeg
kundigen die zorgen voor de ernstig
zieke patiënten tot de vakkenvullers
die zorgen dat de schappen in de
supermarkt gevuld blijven; de vuil
nismannen die gewoon door blijven
werken omdat stoppen nu eenmaal

geen optie is; de leraren die zo goed
als het kan het onderwijs online
door laat gaan. Om maar een paar
groepen te noemen.
Ook belangrijk: solidaire mensen die
geen supermarkten leeg hamsteren
zodat mensen met vitale beroepen
in de avond ook nog boodschappen
kunnen doen.

Alex Janssen, raadslid

Bart Cox, fractievoorzitter

Gezondheid vraagt om grenzeloos samenwerken

De coronacrisis laat zien hoe belangrijk het is om grensoverschrijdend samen te werken. Voordat de pandemie ook onze gemeente had
bereikt wilde ik schrijven over de plannen van de Gezondste Regio.
Specifiek over het belang van een regionaal plan voor arbeidsmigratie. Want internationale samenwerking helpt onze bedrijven enorm,
maar het betekent ook dat we de Europese Unie collega’s moeten
betrekken in ons maatschappelijke leven.
Het virus confronteert ons opnieuw
met het feit dat er geen grenzen zijn.
Ook Horst aan de Maas is verbon
den met China. Het is stil in de stra
ten. Kroegen en restaurants in de

VVD Horst aan de Maas

nu ontstaan dan in maximale vrij
heid uitgeoefend mogen worden.
Daar verheug ik mij op. De wereld
wordt gereset. En na een reset, we
ten we dat veel weer beter werkt.
Dus, hou vol, hou moed, hou con
tact. Samen sterk.

Solidariteit

Het zijn vreemde tijden. Het coronavirus verspreidt zich nog steeds over de hele wereld en elke dag
komen er meer besmettingen en doden bij. De heftige beelden die ik zie en verhalen die ik hoor over
onze gezondheidszorg maken diepe indruk op mij. Want juist in deze tijd is naar elkaar omkijken en
zorg dragen voor elkaar belangrijk. Dit noemen we solidariteit en gelukkig zijn daar ook ontzettend
veel mooie voorbeelden van.
Boodschappen doen voor oude
ren, de mensen in de zorg een hart
onder de riem steken, de inzet van
vele vrijwilligers of creatieve idee
ën van ondernemers. Het is een
groot contrast: mensen die gedwon

lijk mee, ze weten niet wat buiten
gebeurt. Heerlijk zorgeloos krijsen,
lachen en spelen. Ja beste men
sen, deze crisis gaat ons zeker wat
opleveren. Want in een crisis komt
maximale creativiteit en innovatie
kracht vrij. Er ontstaan dingen die
enkele weken geleden niet kon
den ontstaan. Het woord samen,
krijgt een daadkrachtige dimensie.
En ik weet zeker dat na de crisis
daar nog veel van over is. En het
mooie is, dat diezelfde dingen die

gemeente zijn dicht. Ouderen mogen
geen bezoek meer ontvangen. Een be
vriende docent zegt dat ze maar drie
kinderen heeft gezien in De Schakel
in Broekhuizenvorst. Het is meer dan

ooit duidelijk hoe belangrijk het is dat
we vanuit Horst aan de Maas moeten
samenwerken. Met collega raadsleden
hebben we een telefonisch overleg
over crisismaatregelen voor onderne
mers, ZZP’ers en inwoners. Gelijktijdig
is er een regionaal en landelijk over
leg vanuit de gemeente om de aanpak
aan te scherpen. We blijven thuis en
beperken sociale contacten samen met
miljoenen andere mensen. De effecten
zullen we langzaam merken. In ie
der geval worden enkele bijeffecten

zichtbaar, de lucht en waterkwaliteit op
diverse plekken verbetert significant.
We moeten zorg dragen voor oud, jong,
maar juist ook voor arbeidsmigranten
en vluchtelingen. We moeten blijven
samenwerken aan grensoverschrijdend
beleid zoals het Schone Lucht Akkoord,
de Landelijke Aanpak Eenzaamheid en
de regiovisie Gezondste Regio. Want de
wereld van vandaag kent geen gren
zen.

gevolgen voor de volksgezondheid
het meest beheersbaar.
Tegelijkertijd houdt onze premier
de ogen open voor de economische
gevolgen. Hij geeft aan dat het
kabinet zal doen wat nodig is om
de ondernemers te steunen. En wat
een geluk denk ik dan, dat we de
laatste jaren de staatsschuld hebben
verlaagd. Daardoor hebben we nu de
middelen om die steun te verlenen.
Want stel je voor dat we de laatste
jaren, door een ander kabinet, alleen

maar geld hadden uitgegeven.
Dan stonden we nu als land met de
rug tegen de muur.
Leiderschap is keuzes maken en
vooruitdenken. Gelukkig hebben
we Mark Rutte als premier. Nu nog
allemaal thuisblijven. Gewoon. Doen.

Eveline Baas

Leiderschap

Wat een hectische tijd. Het blijkt maar weer dat de wereld er in een
korte periode totaal anders uit kan zien. Des te belangrijker dat er,
met de laatste wetenschappelijke inzichten, de best mogelijke keuzes
gemaakt worden. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik onder de
indruk ben van ons kabinet en vooral van onze premier Mark Rutte.
Tijdens zijn toespraak op maandag
16 maart, waarin hij de genomen
maatregelen rondom de aanpak
van het coronavirus toelichtte,
was duidelijk te zien dat hij de
sterke leider is die Nederland op
dit moment nodig heeft. Op een

rustige, haast vaderlijke toon riep
hij op tot eenheid. Alle zeventien
miljoen mensen zijn nodig om dit
virus op verantwoorde wijze te
bestrijden. Tegenhouden kunnen we
het virus niet meer, maar als we de
verspreiding kunnen sturen zijn de

WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1995

2095

FORTALEZA 10 X 20 CM

KALBAJAR 20 X 20 CM

€ / PER M2

€ / PER M

2

DETEGELTENT.NL

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Tom Obers
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Puzzel

Geplukt

Johan Bartels Grubbenvorst
Vraag je Johan Bartels (70) naar wat hij in zijn vrije tijd doet, dan ben je wel even zoet. Nu hij een tijdje met
pensioen is, vult hij zijn tijd vooral in met vrijwilligerswerk. Deze week wordt deze Grubbenvorstenaar geplukt.

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.

9

6

4

8

9

1

8

3

2

3
1
2

9

9

6

8
7

6

8

9

1

2

6

5

3

7

2

1

3

4

7

5

9

8

6

7

5

6

3

8

9

1

4

2

8

4

2

5

9

3

7

6

1

3

6

7

8

1

2

4

5

9

7

5

9

1

6

4

7

8

2

3

6

3

4

7

5

1

2

9

8

1

1

2

5

9

3

8

6

7

4

9

7

8

2

6

4

3

1

5

6

8
3

Telefooncentrales
Al snel settelde Johan zich.
Samen met zijn ouders woonde
hij in een huis dat in bezit was
van Océ, wat later verder ging
onder de naam Canon. Johans
broer, Rene, zag hij niet vaak,
hij was beroepsmilitair. “Ik was
het wel gewend. Hij is 12 jaar
ouder dan ik ben, dus ik wist niet
anders dan dat hij vaak van huis
was.” Ook Johan proefde op latere
leeftijd van het militaire leven,
hij kwam in verplichte militaire
dienst. “Dat was wel een ontzet
tend interessante en mooie perio
de.” Johan werkte voor een aantal
telefooncentrales op verschil
lende locaties. Hij zorgde ervoor
dat mensen telefonisch wer
den doorverbonden. “Heel ver
keerd werk was het niet”, zegt
hij. “Het was altijd best divers.
Vooral toen ik vanuit de telefoon
centrale in Blerick werkte. Ik ging
iedere dag werken op de centra
le en was na een paar uur weer
klaar. Dan kon ik weer naar huis.
Dat was grandioos.”

Schoolkamp
Voordat Johan in dienst ging, volgde
hij de pabo in Venlo. “Tijdens mijn
middelbare schoolperiode wist ik niet
wat ik later wilde gaan doen. Daarom
koos ik voor de pabo. Ik had en heb
nog steeds een enorme interesse in
verschillende buitenlandse talen als
Frans, Duits en Engels. Op de pabo
vond ik uiteindelijk ook mijn roeping:
ik werd leerkracht op een basis
school.” Dat Johan zijn werk altijd al
met passie heeft uitgevoerd is te zien
aan de vele jaren die hij in het onder
wijs heeft gewerkt. “41 jaar lang op
de scholen in Baarlo. Een fantastische
tijd, echt waar. Ik merkte al snel dat
ik de oudere klassen als groep 7 en
8 heel interessant vond. Uiteindelijk
heb ik vooral lesgegeven aan de kin
deren van groep 8. “ Een fantastische
tijd volgens Johan. “Musicals, eindles
sen en op schoolkamp gaan, ik heb
er echt van genoten. Ik organiseerde
ook elk jaar vol passie de schoolkam
pen, iets waar alle leerlingen binnen
de basisschool jaren naar uitkeken.
Helaas, sinds ik met pensioen ben,
worden er geen schoolkampen meer
gehouden. Er zijn geen kartrekkers
meer.”

Boekenbeurs
Samen met zijn vrouw, die ook leer
kracht was op dezelfde school, doet
hij veel vrijwilligerswerk. “Zo zet
ik mij elke week in voor stichting
Boeken Steunen Mensen. Er worden
boeken bij ons ingeleverd die we
dan verzamelen en uiteindelijk met
een gezellige groep sorteren. Deze
boeken komen dan uiteindelijk op de
Grote Boeken- en Platenbeurs in Ble
rick in het Blariacumcollege terecht.”
Johans specialiteit is geschiedenis.
“Ik sorteer voornamelijk de geschie
denisboeken. Ik heb altijd al veel inte
resse in geschiedenis gehad. Ik hou
van verhalen vertellen, dat is echt
mijn ding.” Op gebied van geschiede
nis heeft Johan ook een andere hobby
die hij graag uitoefent. “Ik geef rond
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Oplossing vorige week:
4

6

Het is ieder jaar groot feest als
Johan jarig is. “Dan steekt heel
Nederland speciaal voor mij vuur
werk af”, grapt hij. “Inderdaad,
ik ben geboren op 31 december.
Ik vind het wel wat hebben. Het
is een speciale dag en hou wel
van wat vuurwerk, al wordt het
wel wat minder nu met de aan
gescherpte regels.” Johan vertelt
verder over zijn jeugd. Hij groeide
op in Venlo, waar hij in het zie
kenhuis werd geboren. “Ik heb
een groot gedeelte van mijn
jeugd in Venlo gewoond, waarna
we thuis op mijn 15e verhuisden
naar Grubbenvorst. Mijn vader
was één van de eerste ‘kolonis
ten’ in Grubbenvorst. Er woonden
eigenlijk alleen maar echte Grub
benvorstenaren en wij kwamen
daar als ‘buitendorpse’ binnen.”

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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leidingen in De Koel, het stadion van
voetbalclub VVV-Venlo. Helaas ligt het
daar momenteel even stil in verband
met het coronavirus. VVV is echt mijn
club. Als sinds een klein mannetje be
zoek ik zoveel mogelijk wedstrijden.
Ik kan mij herinneren dat ik samen
achterop de fiets van mijn broer ‘de
berg’ opging, richting De Koel. Het
clubgevoel is niet onder woorden te
brengen. VVV zit in mijn hart.”

Sportief
Johan heeft zich ook jaren
ingezet voor volleybalvereniging
SV Aspargos in Grubbenvorst.
“De club heette voorheen de Speed
Birds, maar was na een tijdje
toe aan een naamsverandering.
Toentertijd, tijdens een algemene
ledenvergadering, stelde ik de naam
Aspargos voor. Een deel van de
aanwezigen was niet gecharmeerd
met het voorstel omdat het sloeg op
asperges. Gelukkig de meerderheid
wel en zo is de nieuwe naam
geboren. Daar ben ik best trots op.”
Ook tennis speelt een speciale rol in
Johans leven. “Ik ben al jaren lid van
tennisvereniging TC Grubbenvorst.
Onlangs was ik vijftig jaar lid van
de vereniging, tevens ben ik erelid.
Vijftien jaar was ik secretaris voor
de vereniging, maar na een tijdje
moest ik toch stoppen, het was
goed geweest. Onverwachts ben
ik onlangs toch weer terug als
secretaris omdat de vereniging het
net als andere clubs in deze regio
lastig de bestuursposten ingevuld
krijgt. Ik doe het nog steeds met net
zoveel plezier.”
Johan bekent dat hij een familie
trekje heeft. “Een Bartelstrekje noe
men wij het altijd. We gaan namelijk
overal voor de volle honderd procent
voor.” Dat is ook wel terug te zien in
alle vrijwilligerstaken en de andere
functies die de Grubbenvorstenaar
door de jaren heen heeft uitgevoerd.
Tekst: Niels van Rens

Duizenden bloemen
Ronde Tafel 160 Venray - Horst heeft op dinsdag 24 maart duizenden
boeketten afgeleverd bij zorginstellingen in zowel gemeente Venray
als Horst aan de Maas. De boeketten zijn bedoeld om de bewoners en
de verzorgenden een hart onder de riem te steken in deze lastige
tijden. De familie Hesen (Meterik) en de Gebroeders Weijs (America)
stelden duizenden boeketten Gerbera’s ter beschikking. Onder andere
heeft Ronde Tafel 160 Gooijendaag en Hof te Berkel in Horst, Zorghoes
in Tienray en Stichting Octopus in Sevenum bezocht.

Kwaliteit heeft een naam

Voor al uw witte, groene en geschilde asperges.
Ook voor streekproducten.
Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00
Zaterdag van 09.00 tot 17.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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Mirthe Oomen Sevenum
Heb je een bijbaantje?
Ja, ik pluk tomaten in een tomaten
kas. Dit werk is soms wel gezellig,
zeker als je naast een vriendin in de
rij zit. Als dit niet het geval is kan het
heel erg saai worden. Ook is het in
de zomer echt bloedheet. De leukste
werkdag was toch wel toen ik met
al mijn vriendinnen naast elkaar kon
werken. We hebben heel gezellig
gekletst. De werkgevers vonden dit
iets minder leuk.

Wat is je droombaan?
Ik weet nog niet precies wat ik wil
doen, maar ik wil sowieso iets in de
zorg gaan doen. Ik vind het namelijk
heel erg leuk om met mensen bezig
te zijn en om ze te helpen.

Wat doe je het liefst op een vrijdag-of zaterdagavond?
Het liefst spreek ik met vriendin
nen af of ga ik naar een feestje,
maar soms vind ik het ook lekker om
gewoon even thuis op de bank te
zitten en te netflixen met een bakje
chips.

Wat is je beste eigenschap en je
slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik soci
aal ben. Ik kan meestal makkelijk
met mensen een gesprek voeren en
mijn slechtste eigenschap is dat ik
echt onhandig ben. Ik heb namelijk
al echt vaak een deur tegen mijn
hoofd aangekregen, mijn telefoon
laten vallen en nog veel meer din
gen die niet even handig waren.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Mirthe Oomen
14 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit nog
willen maken?
Ik zou nog heel graag een keer een
roadtrip door Amerika doen en dan

allemaal bekende steden bezoeken
zoals New York, Los Angeles en San
Francisco of een safari in Afrika.

Wat was je eerste gedachte toen
je vanmorgen opstond?
Mijn eerste gedachte toen ik van
ochtend op stond was: dit wordt een
saaie dag. Ik had namelijk toetsweek.

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

Als je er voor kon kiezen om
voor altijd één bepaalde
leeftijd te hebben, welke zou dat
dat zijn?
Ik zou graag 18 willen zijn, omdat
je dan alles mag, zelfstandig dingen
mag gaan doen en dus veel nieuwe
dingen kunt gaan uitproberen.
Ook heb ik het idee dat het leven
van een 18-jarige nooit saai is.

Wat zou je nog willen doen in
je leven?
Ik zou graag nog een keer met
mijn vriendinnen op vakantie
gaan. Het liefst naar een warm
land of eiland zoals Mallorca of
Ibiza. Om overdag lekker op de
mooie warme stranden te liggen en
’s avonds het stadje in te gaan om
lekker te feesten.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Ik ben meestal of te vroeg of precies
op tijd, want ik vind het zelf namelijk
heel irritant als mensen te laat zijn
en dan heb ik best wel last van
stress.

Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?
Ik heb mijn beste vriendin in groep
1 van de basisschool ontmoet en
sindsdien zijn we nog steeds beste
vriendinnen. Ik heb ook een hele
goede vriendin van mij ontmoet op
de middelbare school.
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Humor. Ik vind humor heel belang
rijk, want als je met iemand niet
kan lachen is het geen leuke vriend
schap. Daarnaast vind ik vertrouwen
erg belangrijk.

Wie kent jou het beste?
Mijn beste vriendin en mijn vrien
dinnen kennen mij het beste, als we
in het weekend afspreken hebben
we vaak hele gekke gesprekken en
natuurlijk kennen mijn ouders me
ook heel goed.

Dag of nacht?
Ik ben sowieso een nacht persoon,
ik haat het om ‘s ochtends vroeg op
te staan.

Festival of discotheek?
Ik heb toch liever een festival, ik vind
de sfeer daar namelijk leuker. Er is
livemuziek en in de zomer zijn er
vaak allerlei kraampjes waar je iets
lekkers te eten of te drinken kunt
kopen.

Wat is het laatste cijfer dat je
voor school hebt gekregen?
Dit was een 7,5 voor Nederlands.
Ik ben hier echt enorm blij mee
omdat het echt een hele belangrijke
toets was. Het was een leesvaardig
heidstoets die erg belangrijk is in de
bovenbouw. Ik had me redelijk goed
voorbereid.

Hoi

Column

Een vakantie
als geen ander
Het is nu al ruim anderhalve
week geleden dat bekend werd
gemaakt dat onder andere de
scholen en de horeca hun deuren moesten sluiten. Waar eerst
veel van mijn leeftijdsgenoten
een gat in de lucht sprongen bij
het horen dat de scholen dicht
gingen, denk ik dat de meesten
nu wel anders piepen. Er is
namelijk heel veel veranderd in
deze ‘coronavakantie’ en ik
denk niet dat veel mensen daar
blij mee zijn.
De zogenaamde coronavakantie is
niet echt een vakantie te noemen.
School is namelijk online voortge
zet. Ik was erg benieuwd hoe dit
zou uitpakken en ik kan je vertel
len, laat mij maar gewoon naar
een fysieke school fietsen. Het idee
van iets langer in mijn bed kun
nen liggen was best aantrekkelijk.
Dat is echter een van de weinige
positieve dingen die ik te vertellen
heb over online onderwijs. Online
lessen volgen is voor mij niet
alleen minder effectief dan in de
klas zitten, maar ook veel saaier.
Ik zit vaak met vrienden in een
videogesprek om toch een beetje
het klasgevoel te krijgen, maar
heel echt voelt het niet.
Een andere en misschien wel de
grootste factor die het vakantiege
voel verpest is het gebrek aan soci
ale gelegenheden. Alle horeca is
verplicht dicht en alle publieke eve
nementen zijn afgelast. Dit maakt
vrije uren die je hebt redelijk saai.
Dat het uitgaan in de weekenden
niet doorgaat kan ik mee leven,
ik vind het echter wel jammer dat
kleine bijeenkomsten van vrienden
ook niet door kunnen gaan.
Ondanks dat ik het jammer vind, is
het wel nodig om voldoende soci
ale afstand te houden. Helaas zijn
er nog steeds sukkels die nog
gewoon gezellig bij elkaar komen.
Je zult je vermaak voortaan iets
dichter bij huis moeten zoeken.
Ga niet acht uur per dag voor de tv
zitten, maar houd bijvoorbeeld een
(onwijs leuke) spelletjesavond met
het gezin, zoals we bij mij thuis
laatst deden. De situatie is zeker
anders dan anders, en hij gaat het
snelst weg als jij ook je gedrag
verandert.

Tekst: Teun van Zon
Teun
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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

Inzaaiactie in Horst aan de Maas
Stichting Landschap Horst aan de Maas organiseert half april haar jaarlijkse inzaaiactie voor bloemrijke akkerranden in deze gemeente. Deze activiteit
is in samenwerking met Imkervereniging Horst e.o. en Groengroep Sevenum.
Tijdens de inzaaiactie roepen de or
ganiserende partijen particulieren en
bedrijven op een strook van minimaal
3 meter, een overhoek of een groter
perceel ter beschikking te stellen om
in te zaaien. Landschap Horst aan de

Maas stelt kleurrijke éénjarige bloe
menmengels beschikbaar. Het inzaai
en van akkerranden en overhoeken
heeft voordelen. De diverse soorten
bloemen zijn een belangrijke voed
selbron voor de vele soorten bijen,

insecten, zangvogels en fazanten. Zij
zorgen voor bestrijding van de luizen
op de aangrenzende akkers en tuinen.
Dit jaar is een mengsel beschikbaar
dat insecten aantrekt die de eikenpro
cessierups bestrijdt. Aanmelden kan

door een mail te sturen naar info@
landschaphorstaandemaas.nl tot 10
april. In de mail wordt de naam, adres,
telefoonnummer en de in te zaaien
oppervlakte vermeldt.

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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

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

Gebiedsteams

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

Tandarts
Spoedgevallendienst

Komische thriller op de planken in Hegelsom
‘Het lijk is zoek’ wordt in april in totaal vijf keer opgevoerd op de planken van zaal Debije in Hegelsom. Toneelvereniging Poespas treedt woensdag
17 juni voor het eerst op.
De voorstelling ‘Het lijk is zoek’ is een
komische thriller die draait om de
oude heer Blommensteijn, stiefdoch
ter Faith en haar tweelingzus Hope.
“Na het overlijden van de oude heer
Blommensteijn, hoopt zijn stiefdoch

ter Faith op een grote erfenis. Een er
fenis die zij denkt alleen met haar
tweelingzus Hope te hoeven delen.
Dan blijkt het lichaam van de oude
heer Blommensteijn te zijn verdwe
nen. En ook met het testament klopt

er iets niet. Voortdurende regenval
bemoeilijkt de komst van verschil
lende bezoekers. Al snel is het niet
alleen het weer wat onrustig is”,
beschrijft Poespas het toneelstuk.
De voorstellingen vinden plaats op

woensdag 17, donderdag 18, vrijdag
19 en zondag 21 juni om 20.00 uur in
Zaal Debije in Hegelsom.
Kijk voor meer informatie op
www.toneelverenigingpoespas.nl

Toch nog optocht in Horst
De Hôrster optocht werd tijdens carnaval afgelast vanwege het slechte weer waarop het nogmaals werd
gecanceld om de gezondheid en veiligheid van inwoners te waarborgen in verband met het coronavirus.
Toch willen jeugdcarnaval en carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst een digitale optocht houden.
D’n Dreumel roept namelijk alle kin
deren uit Horst op om samen een
getekende optocht te maken. Kinde
ren kunnen een tekening inzenden
en deze worden in een soort filmpje
achter elkaar geplakt zodat Horst toch

nog een optocht kan houden. Kinderen
tekenen een onderdeel van de carna
valsoptocht. Dat kan een groep, losse
gek, duo, kleine wagen, grote wagen,
muziekgroep of iets anders zijn wat
in de optocht voorkomt. Met viltstift

kan diegene op een wit A4-vel dit on
derdeel tekenen. In de video komen
lopende mensen en wagens tot bewe
ging. Tekeningen kunnen tot uiterlijk
vrijdag 27 maart worden ingeleverd
via optochtdreumel@samoffice.com of

door een WhatsApp-berichtje te stu
ren naar 06 54 72 75 33. Ook mogen
de tekeningen afgegeven worden aan
mensen in de buurt, bijvoorbeeld opa
en oma, verpleeghuizen, woongroe
pen voor kinderen of ouderen of men
sen die momenteel alleen thuis zitten.

Jubileumactiviteiten TTV Armada
Tafeltennisvereniging TTV Armada viert haar 60-jarig jubileum met twee evenementen. OP zaterdag 3 oktober
een leden- en oud-ledendag en op zaterdag 22 augustus de Open Horster Kampioenschappen tafeltennissen.
Samen met alle leden en oud-leden
haalt de verenging herinneringen op tij
dens het evenement. Geïnteresseerden

kunnen zich aanmelden via ttvarmada
60jaar@outlook.com
De jubileumcommissie vindt het

60-jarige jubileum van Armada een
mooi moment om de Open Horster
Kampioenschappen tafeltennissen

opnieuw te organiseren. TTV Armada
(Horst), TTV Seta (Sevenum), TTV
Lotak (Lottum) en RTC De Zwaan ’96
(Grubbenvorst) slaan de handen ineen
en organiseren het evenement in de
Dendron Sporthal.

27 t/m 29 maart
2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
077 366 20 65

30 maart t/m 02 april
Tand ID Meerlo
Raadhuisplein 24, Meerlo
0478 69 24 65

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Religie
Priesternoodnummer

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!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

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

Hegelsom rondom Langstraat € 10,00
Hegelsom rondom Bakhuuske € 8,05
Sevenum rondom Steeg € 10,00
Sevenum rondom Klassenweg € 12,00
Lottum rondom Zandterweg € 7,50

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

bedragen
per week

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

Jij maakt ‘m super
Namens Superkeukens bedankt voor het
SUPER werk dat jullie verrichten!

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

Jij maakt ‘m super

DEURBELEID

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

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

Schud geen handen meer
maar knik als begroeting

Hoest en nies in
uw elleboog

Vorm geen groepjes,
kom bij voorkeur alleen

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

Wanneer dit beleid niet wordt
nageleefd zullen wij optreden

Bach
Deze compacte keuken is van alle gemakken voorzien.
Het verdiepte werkblad biedt alle ruimte om
uitgebreid te kokkerellen. Hier uitgevoerd in de
trendy kleur saliegroen, met een strakke zwarte
greep. Een moderne keuken, helemaal van
deze tijd!

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd binnen Interchalet) (Gevestigd tegenover Retailpark)
Let op: tijdelijk geen koopavonden.

3.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Betaal zoveel mogelijk
met uw pinpas

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

www.superkeukens.nl
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