Samen staan
we sterk
Doe ook mee en mail je foto
naar foto@kempencreeert.nl
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Historie op de flat
De Kuiperflat in Horst, het gebouw naast ’t Gasthoês, is een stukje Horster historie rijker. Pandeigenaar Wonen Limburg heeft in samenwerking met landschapsarchitectuursbedrijf
Bureau Verbeek het pand aan de Gasthuisstraat voorzien van een plattegrond met Horster gebouwen. / Beeld: Bureau Verbeek Lees verder op pagina 08

Vergunningen speelautomaten

Mogelijk groot casino
naar Sevenum

Het College van B&W wil het aantal vergunningen voor speel
automatenhallen terugbrengen naar twee. Nu is er nog plaats
voor zes vergunningen. Hiermee wordt goedkeuring gegeven aan
een initiatief voor een casino naast de A67 in Sevenum.
Het college wil de speelautomatenbranche in de gemeente strakker
reguleren. Dit gaat de gemeente
doen door maar één ‘kleine’ vergunning af te geven voor een
speelautomatenhal met maximaal 30 kansspelautomaten en
één ‘grote’ vergunning voor een
speelautomatenhal met maximaal 125 kansspelautomaten. De
grote vergunning wil het college

verlenen aan het initiatief voor
de ontwikkeling van een hotel
in combinatie met een casino in
gebied de Peelbergen, ook bekend
als Heerlijkheid Sevenum. Eerder
werd het verzoek ingediend om
de speelautomatenhal te bouwen,
maar werd het afgewezen omdat
het verzoek niet aansloot in het
huidige beleid.
Lees verder op pagina 03

GEROOKTE ZALM
Pak 200 gram
4,49
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Geldig van 25 maart t/m 21 april 2020

1e en 2e Paasdag geopend
van 10.00 - 17.00 uur
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Drukte op de intensive care in Venlo

Rianne werkt op de corona-ic: ‘Het is niet de vraag
óf je corona krijgt, maar wanneer’
Rianne Kerstjens (33) uit Horst werkt op de intensive care (ic) bij VieCuri
in Venlo. Momenteel kijkt de hele wereld met respect en lof naar de
mensen in de zorg. Rianne blijft er nuchter onder: “Ik doe gewoon mijn
werk, daar ben ik voor opgeleid.”
Het is niet niks, deze periode voor
een ic-medewerker. Iedereen draait
overuren en zet zich voor de volle
honderd procent in tijdens de corona
crisis. Naast de medewerkers op de ic
springen ook andere handjes bij om
het overvolle werk te compenseren.
Rianne werkt nu acht jaar op de ic in
Venlo, maar zo’n werkdruk heeft ze
nog nooit meegemaakt. “Het is ontzettend druk, iedereen is continu bezig”,
zegt ze. “Maar je doet gewoon je werk,
je bent hier immers voor opgeleid. Het
geeft wel druk op jezelf, maar omdat
je constant bezig bent, heb je niet in
de gaten dat de tijd voorbij vliegt.”

Iedereen zet zijn
beste beentje voor

Videobellen
Normaal gesproken werkt Rianne,
op contract, 24 uur. “Maar nu 36 tot
38 uur. Ik werk niet extra, maar langere dagen. Dat is wel even wennen
natuurlijk, maar het is wel vol te hou-

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.

den. De sfeer is hier ontzettend goed
en iedereen zet zijn beste beentje
voor, wij zijn echt gemotiveerd. Het is
alleen soms lastig contact te onderhouden met de familie van de patiënten.” Normaal gesproken komen zij
langs om hun geliefde, vriend of familie te spreken, maar dat gaat nu niet
in verband met besmettingsgevaar.
“Daarom zijn we altijd telefonisch
bereikbaar”, zegt Rianne. “We videobellen soms met hen, zo hebben ze
toch nog een beetje contact.”

Heftig
De ic-afdeling in Venlo is ingericht in vier
gedeeltes: één ‘normale’ ic-afdeling en
de andere drie zijn er om mensen op te
vangen met corona. “Als ze bij ons aankomen, geven we ze medicatie om te
slapen en brengen we een beademingsbuisje in. Daarna krijgen ze de gewenste
infusen en medicijnen en brengen we
de patiënten in een kunstmatige coma
en leggen of draaien we ze vrijwel meteen op de buik.” Daarom is het vaak ook
lastig voor de familie om te videobellen. “Het is voor hen heel confronterend.
Überhaupt je geliefde te zien in een
coma is heftig, maar om ze dan via de
telefoon te zien, is een extra laag van
afstand.” Regelmatig krijgen de ic-ers
verzoekjes om verhalen aan de zieken
voor te lezen. “Dat doen we dan ook
uiteraard. Dan gaan we naast het bed
zitten en vertellen we aan diegene wat
zijn of haar familielid wenst.”

Brandhaard
Rianne is niet bang om zelf corona
te krijgen. “Ik werk in dé brandhaard
van corona. Onze leidinggevende
heeft ook tegen ons gezegd: ‘Het is
niet de vraag óf je corona krijgt, maar
wanneer.’ Daar ga ik gewoon vanuit en dan kan het altijd meevallen.”
Een aantal collega’s van Rianne is al
besmet geweest met het virus. “De
meesten waren gelukkig binnen twee
weken weer aan het werk, dat is wel
heel fijn en belangrijk.”

Thuis
Riannes uren en druk zijn flink opgeschroefd, maar daar heeft ze zelf niet
zo veel last van. “Nee, ik moet zeggen dat het tot nu toe nog best goed
met mij gaat. Ook als ik thuiskom.”
Want voor Rianne is het belangrijk om
privé en werk gescheiden te houden.
“Anders ben je constant bezig met je
functie, dat is ook niet goed. Ik heb
thuis kinderen zitten en die geef ik
graag zoveel mogelijk aandacht.” Heel
Nederland heeft respect voor alle mensen in de zorg. Dat merkt Rianne ook.
“Ik heb al heel wat appjes en berichtjes gehad waarin mensen respect naar
mij uitspreken. Laatst ontving ik van
verschillende vriendinnen zelfs attenties aan de deur. Dat was echt ontzettend lief en dat had niet gehoeven.
Momenteel staat de zorg in de spotlight, maar ik doe net zoals iedereen
hier in Nederland gewoon wat ik moet
doen. Ik waardeer de lieve berichtjes
wel echt, dat is heel fijn.”
Rianne (links) en haar collega Marijn Tacken (Mobiel Medisch Team arts)

Tekst: Niels van Rens

op de intensive care in Venlo
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Miez-D staat leeg: onenigheid over betalen huur
Muziekspeciaalzaak Miez-D in het centrum van Horst staat leeg. Michel Daniels, eigenaar van de winkel,
spreekt van diefstal. Hij zegt dat supermarkt Albert Heijn in Horst, hoofdhuurder van het pand, zijn spullen
heeft gestolen. Lorenzo Manders, manager van Albert Heijn Horst, stelt dat de winkel in samenwerking met
de politie leeggehaald is. Daniels zou al acht jaar geen huur betalen.

king voor nieuwe huurvoorstellen. Hij
wil gewoon geen huur betalen.”

Diefstal?
Daniels is ontdaan dat zijn winkel is
leeggehaald. “Ze hebben alles weggehaald. Mijn cd’s en dvd’s, maar
ook persoonlijke spullen. Je kunt het
oneens zijn met elkaar, maar dat geeft
ze nog niet het recht alles leeg te
halen”, zegt hij. Manders is het er niet
mee eens. “Alles is volgens de regels
verlopen, we hebben dit natuurlijk
juridisch laten uitzoeken. De politie is
erbij betrokken geweest en zijn spullen zijn keurig opgeslagen. Die kan hij
ieder moment komen ophalen. Van
diefstal is dus absoluut geen sprake.”

Aangifte
Daniels heeft aangifte gedaan bij

de politie. “Het wordt waarschijnlijk een civiele zaak, maar ik heb
weinig hoop meer dat ik terug kan
keren. Het zijn slimme jongens, er
is al zoveel gelogen”, aldus Daniels.
Manders zegt op zijn beurt al lange
tijd veel last te hebben van Daniels.
“Hij treitert de boel, benadert ons
personeel op een onvriendelijke
manier en probeert toch binnen te
komen in het pand.” Volgens Daniels
kloppen de uitspraken van Albert
Heijn niet: “Het zijn leugens”, zegt
hij.
Duidelijk is dat beide partijen niet
‘on speaking terms’ zijn. Feit blijft
dat de winkel voorlopig leeg is,
er een nieuw slot op de deur zit
en Daniels niet naar binnen kan.
Wanneer en of de zaak voor de rechter komt, is nog niet bekend.

Automobilist ontwijkt konijn
en slaat over de kop
Daniels begon in 2010 een winkel
in het pand dat onderdeel is van de
Albert Heijn (AH) in Horst. De supermarkt betaalt op haar beurt huur aan
de eigenaar van het pand, Renpart
Vastgoed uit Den Haag. Daniels stelt

dat de rechter in 2012 heeft besloten dat hij geen huur meer hoeft te
betalen voor de winkel. Hij zou die in
bruikleen mogen hebben. “Meneer
Manders meent dat hij huur van mij
krijgt, maar de rechter heeft uitge-

sproken dat ik geen huur hoef te betalen totdat ik een nieuwe winkelruimte
krijg aangeboden”, zegt Daniels.
Manders zelf heeft een andere lezing.
“Hij heeft al acht jaar geen huur
betaald en weigert iedere medewer-

Een bestuurder is in de nacht van zondag 5 op maandag 6 april
over de kop geslagen waarna de wagen in de berm terecht kwam.
De bestuurder week uit voor een konijn. Dat meldt politie Horst op
haar Facebookpagina.

Gemeente wijst evenementen aan waar
geluidsnorm overschreden mag worden
Het College van B&W van gemeente Horst aan de Maas heeft een overzicht gegeven van de evenementen in de
gemeente waar de geluidsnorm overschreden mag worden. In Horst zijn dit jaar vijftien dagen waar horeca
meer dan gemiddeld geluid mag produceren.
Voor de meeste kernen in de
gemeente betreft dit de kermis,
oudjaarsnacht en carnaval. In totaal
gaat het dan om negen dagen in
het jaar. Lottum en Grubbenvorst
hebben met Gekke Moandaag een
extra dag dat er een overschrijding
mag plaatsvinden. In Griendtsveen
en Evertsoord gaat het om slechts
vijf dagen per jaar, omdat daar geen
kermis plaatsvindt.
Horst heeft met vijftien dagen in

2020 het grootste aantal dagen
waar een geluidsoverschrijding
mag plaatsvinden. Overigens geldt
tijdens de kermis in september de
regeling niet voor alle plekken in
het dorp. Alleen de horeca op het
Wilhelminaplein en Lambertusplein
hebben een uitzondering gekregen.
Wettelijk gezien mag een gemeentebestuur een aantal evenementen aanwijzen dat afwijkt van de
normale geluidsnorm. Die norm is

maximaal 70 decibel (dB). Bij muziek
met karakteristieke bastonen is
dit bepaald op 85 dB. Bij speciale
activiteiten waar afgeweken mag
worden van de norm ligt het maximum op 80 dB en bij muziek met
karakteristieke bastonen op 95 dB.
Daarbij wordt een marge gehanteerd van 10 dB voor correctiefouten.
Het maken van extra geluid geldt
voor de horecagelegenheden tot
01.00 uur.

Nog onbekend is waar het ongeluk
plaatsvond. De bestuurder kwam
er zonder kleerscheuren van af.
“Wonder boven wonder en door
het dragen van de autogordel had
de bestuurder geen verwondingen”, zegt de politie in het bericht.

De auto kwam er minder goed
vanaf en liep flinke schade op. De
politie roept op om op te passen
met uitwijken voor overstekend
wild.
Beeld: Politie Horst

Vervolg voorpagina

Mogelijk groot casino naar Sevenum
Verscherpen
Hoewel het College van B&W het
aantal gokautomatenhallen wil verminderen in de gemeente, ziet het
college juist wel een groot casino
zitten. Hiermee krijgt zij volgens het
voorstel meer toezicht en handhaving
op overlast, criminaliteit, ondermijning en zorgplicht kansspelverslaving.
Ook wil het college de vergunningen
verscherpen omdat er de afgelopen
jaren maatschappelijke en juridische ontwikkelingen zijn geweest die
grote invloed hebben op de kansspelbranche. Voorbeelden zijn de
oprichting van de Kansspelautoriteit
in 2012, de ontwikkeling van de
toeristisch-recreatieve sector in de
gemeente Horst aan de Maas en

de rol van de gemeente in de strijd
tegen ondermijning.

Leisure bedrijf
Het voordeel volgens het college van
het creëren van een ‘grote’ vergunning is dat de gemeente het nieuwe
initiatief mogelijk kan maken en
tegelijkertijd dat het totaal aantal
mogelijke kansspelautomaten in de
gemeente wordt verminderd. Een
eis is wel dat een speelautomatenhal niet op zichzelf mag staan. Het
moet een onderdeel vormen van een
breder ‘leisure bedrijf’ dat gericht
is op ontspanning en vermaak van
gasten. Dit moet een toegevoegde
waarde creëren voor in de gemeente
Horst aan de Maas.

Sterfhuisconstructie
Momenteel zijn er in Horst aan de
Maas drie van de zes vergunningen
vergeven voor een speelautomatenhal met maximaal dertig gokkasten.
Twee liggen in America bij vakantieparken Limburgse Peel en Het
Meerdal. De derde is het Flamingo
Casino in Horst, naast het gemeentehuis. Deze vergunningen kunnen niet
zomaar worden ingetrokken. Daarom
wordt een sterfhuisconstructie toegepast met doel dat er uiteindelijk één
vergunning overblijft voor een kleine
vergunning. Alle drie de partijen hebben nog niet gereageerd op het voorstel van het college.
Tekst: Niels van Rens
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Bekende
inwoners
delen video
aan arbeids
migranten

Heerlijk eten, een mooi glas wijn
Lieve mensen, een goed gesprek
Blauwe zee, een zonnig strand
Eigen tuin, warm buitenland
Geniet, heb lief, maak plezier
Heb oog voor elkanders noden
Dat is mam’s erfenis
Die voor altijd de onze is
Tevreden en voldaan
Is ze terug naar paps gegaan
Wat rest is pijn en de herinnering
Voor ons die leven zoals zij ons voor ging

“‘t is good gewes“

Verdrietig, maar dankbaar voor al het moois
dat je ons hebt gegeven, hebben wij toch nog onverwachts
afscheid moeten nemen van ons mamsie en trotse oma

Rietje Smallenburg-Wiersma

Op dinsdag 31 maart 2020
overleed in de leeftijd van 84 jaar,

Riek Huijs - Swinkels
echtgenote van

Mart Huijs

 Hilversum, 14 juni 1944
† Venlo, 5 april 2020
echtgenote van

Rob Smallenburg †

zorgzame mam, schoonmoeder
en trotse oma van
Cincinnati (USA)

Raymond & Mariëlle
Patricia & Hans
Romy
Jordy
Correspondentieadres:
Van Bocholtzstaat 21, 5961 SG Horst
Wij hadden jullie graag de mogelijkheid gegeven om afscheid
van ons mam te nemen. In verband met de huidige situatie is
dit helaas niet mogelijk.
We nemen daarom in besloten kring afscheid van ons mam op
zaterdag 11 april om 12.30 uur.
Wij zouden het fijn vinden als jullie thuis,
tijdens de afscheidsdienst een kaarsje laten branden.
Op deze manier zijn we toch in gedachten, samen bij elkaar.

Ik zit en ik dacht
Ik zit en ik wacht
Nu ben ik het wachten moe
En sluit met een glimlach mijn ogen toe
Heel rustig is van ons heengegaan
onze onvergetelijke lieve man, vader en opa

Eed Claassens

Horst

Wim en Marion
Sven en Amanda,
Blake, Bailey, Baker
Lobke en David
Rob en Connie
Wesley en Elisa
Mitchell
Celine
Shenna

Correspondentieadres:
Pastoor Zegerstraat 10, 5971 VS Grubbenvorst
Helaas was het niet mogelijk om samen met u afscheid te nemen
van Riek op de manier zoals we dat graag hadden willen doen en
heeft crematie in besloten kring plaatsgevonden.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van Zorghuis
Tienray en Buurtzorg Horst aan de Maas voor de liefdevolle zorg.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons lid

Ben Custers
We wensen de familie heel veel sterkte en kracht toe met dit verlies.
Bestuur en leden Beugelclub “De Knippers” Melderslo

Maatje, ik mis je

Je hebt je leven geleefd
en “ut is good zoe”

Ik wil iedereen bedanken die in welke vorm dan ook
mij heeft gesteund bij het verlies van mijn

Swolgen, 30 maart 1940
Sevenum, 1 april 2020

Hartelijk dank daarvoor.

Mien Claassens-Donders
Mariëlle en Gerard, Aniek, Ward, Rein
Ed en Wies, Maartje, Floor
Gé, Lin & Sil
Correspondentieadres:
Blaktdijk 15
5976 NA Kronenberg
Gezien de huidige situatie hebben we pap als gezin
in stilte naar het crematorium begeleid.

Jacqueline
Hazel

René
en Wish

Slooyerbroek 51, 5961 LZ Horst

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze oud-prins

Prins Eed Claassens I
Eed zwaaide in 1969 de scepter over het Kroeënekrane en Pieëlhaze riêk.
Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en wij wensen
de familie veel sterkte toe.
Bestuur, leden en oud-prinsen van carnavalsvereniging
Kroeënekraan en Pieëlhaas

In een speciale video leggen
bekende inwoners van Horst
aan de Maas arbeidsmigran
ten uit wat de maatregelen
zijn rondom het coronavirus.
Wethouder Roy Bouten
plaatste deze video donder
dag 2 april op zijn
Facebookpagina.
Onder meer Tren van Enckevort
van de Americaanse band
Rowwen Hèze, zangeres en
actrice Renée van Wegberg,
burgemeester Ryan Palmen en
Bouten zelf komen in de video
voor. Zij dragen de boodschap
in meerdere talen uit om zoveel
mogelijk thuis te blijven en
elkaar te steunen in deze tijd.
Ook vragen ze de arbeidsmigranten om zoveel mogelijk thuis te
blijven en alleen naar buiten te
gaan als het niet anders kan. Op
de website van de gemeente
staan de maatregelen in het
Pools op een speciale pagina
voor de Poolse inwoners.

Dit jaar
telefonische
lintjesregen
De traditionele lintjesregen
in Horst aan de Maas wordt
dit jaar op een aangepaste
wijze gehouden. Burge
meester Ryan Palmen belt
degene die wordt onderschei
den persoonlijk op. De
koninklijke onderscheidin
gen worden dit jaar op vrij
dag 24 april uitgereikt.
Normaal gesproken brengt de
burgemeester een verrassingsbezoek aan de gelukkige. In verband met corona is dit niet meer
mogelijk en moet het telefonisch.
Nadat alle inwoners een koninklijke onderscheiding hebben
ontvangen, worden ze officieel
bekendgemaakt. Wel worden de
lintjes later dit jaar persoonlijk
opgespeld, wanneer is nog niet
duidelijk.
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Dronken Pool bespuugt agent en krijgt
gevangenisstraf
Een 34-jarige Pool is op zondagavond 29 maart opgepakt op de Venrayseweg in Horst omdat hij een agent
in zijn gezicht spuugde. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van vier weken. Ook moet hij de politieman
600 euro schadevergoeding betalen. Dat heeft de politierechter in Roermond besloten.
De verdachte werd staande gehouden
op de Venrayseweg in Horst vanwege
openbaar dronkenschap. Daarom
moest hij mee naar het politiebureau.
Daar spuugde hij de politieagent in
zijn gezicht. Politie Horst/Peel en
Maas meldt op haar Facebookpagina
dit soort gedrag niet te tolereren.
Omdat het Openbaar Ministerie (OM)
heeft aangegeven stevig op te treden

tegen mensen die strafbare feiten
plegen en daardoor misbruik maken
van de coronacrisis werd de Pool
berecht in het supersnelrecht. “Dit
soort gedrag wordt niet getolereerd.
Het OM zal hier snel tegen optreden
en zware straffen eisen. Mensen die
misbruik maken van de coronacrisis
riskeren gevangenisstraffen”, zei
Gerrit van der Burg, voorzitter van

het college van procureurs-generaal,
eerder. Daarom stond de spuger na
drie dagen al voor de rechter. Onder
het Facebookbericht waren de reacties
eensgezind. Er was vooral lof voor
de agent en er werd vol afschuw
gereageerd op de actie van de
34-jarige man.

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Ontwikkelingen in afvalbeleid
Horst aan de Maas
Het College van B&W heeft een overzicht gepubliceerd wat er gebeurt met het huishoudelijk afval van
Horst aan de Maas. Ook maakte het bekend wat de vooruitzichten en ontwikkelingen zijn binnen het
afvalbeleid. Het wil onder meer een ja-ja-sticker uitgeven en meer wormenhotels plaatsen.
De reden van deze voorlichting is de
vraag vanuit de raad uit een eerdere
raadsvergadering om Horst aan de
Maas op de hoogte te stellen van
de afvalproductie. Het college zegt
dat het belangrijk is om zich te verantwoorden wat er met het afval
gebeurt.
Uit al het ingezamelde afval in 2019
tegenover dat van 2018 bleek onder
andere dat er meer e-waste (elektronisch afval) in wordt gezameld.
Dat komt door een gewijzigd inzamelsysteem en strengere controle
van de Regionale uitvoeringsdienst
Noord Limburg bij handelaren in
oudmetaal. Ook is er ruim 10 procent
meer textiel aangeboden. Als derde
blijkt dat er minder asbest ingezameld is door de gemeente en uit
de openbare ruimte wordt gehaald.
Mogelijk heeft dat te maken met de
aankondiging dat asbest op daken
en andere gebouwen niet voor 2024
hoeft te zijn verwijderd.

E-Waste Race

Ja-ja-sticker

In 2019 zijn een aantal
ontwikkelingen geweest in
Horst aan de Maas die positief
hebben bijgedragen aan de
afvalinzameling. Onder andere
de Greune Mert is gehouden
wat volgens het college een
wezenlijke bijdrage heeft geleverd
aan de afvalinzameling door
afvalinzamelaars en verwerkers.
Speciale aandacht was er destijds
voor bewustwording en het
voorkomen van zwerfafval. Drie
basisscholen deden in 2019 mee
aan de E-Wast Race. Hierbij heeft
een gastdocent voorlichting over
afval gegeven aan de hoogste
klassen. Tijdens de E-Waste Race
verzamelden kinderen van de
scholen e-waste en vergeleken
ze de resultaten met de andere
deelnemers. De winnaar was
basisschool De Pas in Helden.
Lottum werd met De Bottel tweede.

In de toekomst wil de gemeente een
ja-ja-sticker invoeren. Momenteel is
het college met meerdere partijen
in gesprek over het tegengaan van
verspilling. De gemeente verwacht
dit jaar een voorstel te doen hoe
om te gaan met de ja-ja-sticker.
Ook gaat het College van B&W na of
er buurten zijn waar plaats is voor
wormenhotels in plaats van het
ophalen van keukenafval. De buurt
verwerkt dan zelf hun keukenafval
tot wormenmest. De wormenmest
wordt dan gebruikt om planten
te bemesten. Op maandag 8 juni
staat een themabijeenkomst afval
gepland. Hierin worden onder
andere de vragen besproken waar
het afval in Horst aan de Maas
naartoe gaat, hoe de gemeente
goed gedrag kan belonen en waar
de zij kan sturen in het afvalbeleid.

BEZORGERS
GEZOCHT!

Nieuwe brandweerkazerne naar
Westsingel in Horst
Er komt een nieuwe brandweerkazerne aan de Westsingel in Horst. Dat blijkt uit een rapport dat onderzoeks
bureau BRO heeft gemaakt. Onder meer de ligging van deze locatie is volgens het onderzoek een verbetering
voor de aanrijtijden van de brandweerwagens.
Zeker is het nog niet dat er een
nieuw pand komt aan de Westsingel.
Zo moet er eerst onderzoek worden gedaan naar de steenuil. Deze
beschermde diersoort zou zich misschien vestigen in het gebied bij de
rotonde van de Stationstraat in Horst.
“Tot nu toe zijn er geen zichtbare verblijfplaatsen waargenomen van de
steenuil, maar het gebied is geschikt
als foerageergebied voor een steenuil”, zegt het College van B&W in
een adviesnota. “De locatie voor de
brandweerkazerne zou een deel van
het gebied van de steenuil weg kunnen nemen.” Eerst moet onderzoek
worden gedaan om te kijken of de
steenuil zich wel degelijk vestigt in
het gebied. Een woordvoerder van de
gemeente zegt dat daarom dus nog
niet bekend is wanneer de brandweerkazerne gebouwd kan worden.

Mocht blijken dat natuurcompensatie nodig is vanwege de uil, dan zijn
de kosten voor de Veiligheidsregio
Limburg-Noord. Het kan zijn dat de
veiligheidsregio deze kosten niet kan
of wil betalen en dat de nieuwbouw
niet doorgaat.

Tijdelijke units
De nieuwe brandweerkazerne in Horst
is om meerdere redenen nodig. De
huidige locatie van de kazerne aan
de Americaanseweg voldoet niet de
eisen van de moderne tijd. Daarnaast
is op hetzelfde terrein de locatie
van Openbare Werken gevestigd. De
medewerkers van Openbare Werken
zijn al enige jaren gehuisvest in tijdelijk units. Met het verplaatsen van de
brandweerkazerne is het mogelijk om
de units te verwijderen en een duurzame oplossing te realiseren.

Hoogveld
De nieuwe locatie aan de Westsingel
is beter bereikbaar dan die aan de
Americaanseweg. Het toekomstige
gebouw ligt dan vlakbij hoofdwegen
in alle richtingen, waardoor de brandweer van Horst sneller en makkelijker een groter gebied kan bereiken.
De kazerne verhuist naar een gebied
waar minder woonwijken in de buurt
liggen. Dit zorgt voor minder overlast.
Het gebouw wordt namelijk gebouwd
dichtbij industrieterrein Hoogveld.
Ook deze omgeving zorgt voor een
positieve locatie. Het industrieterrein
zou mogelijk voor meer vrijwilligers
kunnen zorgen omdat er veel mensen
werken die snel vanuit het werk kunnen oprukken met de brandweer.

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Grubbenvorst rondom Kloosterstraat € 14,00
Horst rondom Afhangweg € 15,00
Horst rondom Nieuwstraat € 13,00
Sevenum rondom Klassenweg € 12,00
Sevenum rondom Mulderstraat € 9,00
Sevenum rondom Steeg € 10,00

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst
Tekst: Niels van Rens

bedragen
per week
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Uw wens staat bij ons centraal

Het leven is tijdelijk,
en de dood is onvermijdelijk.
Maar stel dat je niet dood kan gaan,
dan had je stomweg niet bestaan.
Wees blij dus
dat je straks mag sterven,
en laat het je leven niet bederven.

06 51 16 07 58 | 0478 57 14 42

Sharon

Nu ook in Horst aan de Maas

24 uur bereikbaar

Noëit miër same zitte in ôzze tuin
waorin iddere bloom en plant
getuúge zien
vân dien zörgende hand.....

Op zondag 5 april 2020 overleed,
totaal onverwacht, in de leeftijd van 57 jaar

Peter Van Knippenberg

Met veel verdriet, maar ook vervuld van trots
en mooie herinneringen, hebben wij veel te vroeg
afscheid moeten nemen van
uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Sharon Beerens
23 september 1976

3 april 2020

allerliefste man van

Anita Van Knippenberg - van Leeuwe
zorgzame en trotse pap van Mike
Rowie en Kevin
zoon en schoonzoon van

Had en Riek †
Hay en Gertha †

broer en schoonbroer van

Wil en Leny
Ingrid en Loek
Yvonne en Jos

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

Richard Hendrix
liefste mama van
Juno, Aden
lieve bonusmama van
Jelle, Bo, Sen

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Peter is thuis. Er is gelegenheid om persoonlijk
afscheid van hem te nemen op vrijdag 10 april van
14.00-18.00 uur.

Jac en Anny
Esther en Roger, Lizzy, Sacha
Nick en Joyce, Fenne, Cas, Jort

Wij zouden het fijn vinden als jullie een schriftelijke
persoonlijke herinnering aan Peter zouden willen
meenemen.

Vanwege de huidige omstandigheden zal het afscheid van Sharon
helaas in besloten kring plaatsvinden op vrijdag 10 april om 12.30 uur.
Wel is het mogelijk om de afscheidsdienst via een livestreamverbinding te volgen. De link hiervoor kunt u aanvragen via een
mail aan: livestreaming@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Oprecht, positief, zorgzaam, stralend, gezellig,
bescheiden, charmant en een echte doorzetter

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

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

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.
Grote verkoop van BIO oester
zwammen: vr.10 en zat.11 april
Molenveldweg 5 5961 NZ Horst;
vr.10.00-16.00 uur/zat.9.00-14.00 uur
300 gram slechts 2 euro.
Graag aanwijzingen volgen+contant en
gepast betalen
Te huur Sevenum bedrijfspand:
4 ULO-cellen, 2 koelcellen, werkruimte
en werkgang. Info 06 12 08 24 33.

Bedankt voor alle mooie momenten,
wij zullen jouw gulle lach maar vooral jou nooit vergeten.
Wij wensen Richard, Juno, Aden, Jelle, Bo, Sen, Jack,
Babs, Natascha, Jessica en familie heel veel sterkte en kracht.
Rob en Karin, Anne-Marie en René, Ben, Erik en José, Ralf en Léon,
Saskia, Duncan en Sandra, Jessie en Anne, Guus en Peggy,
Erik en Vivienne en alle kinderen.

23/09/1976

03/04/2020

Een groot gemis, een groot verdriet,
Maar de herinneringen, die vervagen niet.
Te vroeg hebben we afscheid moeten nemen van onze lieve vriendin

Sharon

Monique en John

Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Wij hadden graag samen met u afscheid willen nemen
van Peter, maar gezien de huidige situatie zal de
crematie in besloten kring plaatsvinden.
Wij vertrekken zaterdag om 13.00 uur. Voor een
laatste groet kunt u plaatsnemen langs de route
vanaf kruispunt Lottumseweg / Irenestraat richting
Venloseweg.

Knip
Nondejuùj wât schrôkke weej ôs toen we huurde
dât ôzze Knip d’r nimmer is. Ôngeluif, ônwerkelik, ni te
bevatte. Weej weite ni wât te zegge en zien dus mar stil,
hiël stil en hiël klein nôw.
Aniet, Mike, Rowie en verdere femilie,
weej dinke aan ôch.
Ellis, John, Joellie, Brigit, Mick, Petra, Sraar,
Frank, Guido, Bart, Gijs

“Laef dien laeve good”

Voor altijd in ons hart

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

De Scheper 12, 5971 LE Grubbenvorst

prachtige dochter, schoondochter, zusje, schoonzus en tante van
Babs Jack
Natascha en Bas, Lola
Jessica en Didi, Raisa, Jack, Nicolas, Lissy, Yehla

Slooierweg 8, 5962 AX Melderslo

HAN-MARK
ARENDSE

Neven en achterneefjes

Voor groente-, aardbeien- en
aspergeplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Te koop gevraagd ganzeneieren.
Tel. 06 86 86 20 58.
Te koop gevraagd, vrijstaande
boerderij in of aan de rand van Horst.
Tel. 06 52 65 69 74 Marcel

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Op donderdag 2 april 2020
is in de leeftijd van 81 jaar overleden

Joep Hermkens
Mia Hermkens - van Rens
Roel & Heidi
Lars
Maddy
Silke
Simonsstraat 3, 5976 NW Kronenberg.
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen.
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Mbo tijdens corona,
Citaverde improviseert
Voor middelbare scholieren gaan de centrale eindexamens niet door
vanwege het coronavirus. Mbo’ers hebben het stukken lastiger,
zij studeren voornamelijk af in het bedrijf waar ze stagelopen.
Maar velen zijn gesloten en zo worden de student beperkt.
Inmiddels zijn we een kleine
maand verder en nog steeds werken de scholieren en studenten
in Nederland thuis achter hun pc
of tablet. Het is even niet anders.
Het Citaverde College in Hegelsom
geeft onderwijs aan middelbare
scholieren en mbo’ers. Voor de
laatstgenoemde ligt het beleid op
gebied van examens anders. Veel
examens en eindopdrachten worden in de praktijk tijdens de stage
afgelegd waarbij de eindbeoordeling de werkgever, een coördinator
en iemand uit het bedrijfsleven
aanwezig is op het bedrijf om de
student te beoordelen. Momenteel
liggen veel bedrijven stil en is het
voor het Citaverde College en de
student roeien met de riemen die
ze hebben.
Hoe moet het dan wel? Marlies
Scheres, adjunct directeur van
het Citaverde College, legt het
uit. “Het is even lastig”, vertelt ze. “Maar we vinden met z’n
allen oplossingen. We hebben
vooral even pech met de timing.
De meeste eindopdrachten en
examens op de bedrijven waren
gepland en toen kwam de corona
crisis. Dan moet je ineens improviseren.” Om op de bedrijven
een Proeve van Bekwaamheid
(examen) af te leggen is geen

optie. “Dan moeten we naar
andere mogelijkheden kijken.
We hebben dit nog nooit meegemaakt, dus het is wel even
improviseren”, vervolgt Scheres.
“We vragen de student zo veel
mogelijk te filmen van wat hij
doet, eventueel vanuit thuis. Deze
video’s bewaart de student totdat
hij zichzelf mag verdedigen als de
regels dat toelaten. Dan kan de
leerling bewijzen, door middel van
de video’s, dat hij de stof en kennis beheerst.” Het kan ook voorkomen dat het niet mogelijk is om de
eindopdrachten te maken op het
bedrijf of thuis. “Dan willen we de
student te zijner tijd aanbieden om
het aan de examinatoren en accessoren te simuleren. Hoe dat allemaal werkt, gaan we nog kijken. In
ieder geval zetten wij alles in om
de student te laten slagen.” Scheres
duidt aan dat ze heel veel respect
heeft voor alle docenten en medewerkers in het mbo. “Iedereen zet
zich voor de volle honderd procent
in. Naast deze examenontwikkelingen, moeten zij ook nog lesgeven.
Dus zij ervaren veel werkproblemen, maar dat lossen ze allemaal
zonder te zeuren op. Daar heb ik
echt veel respect voor.”
Tekst: Niels van Rens

Winkels in Horst aan de Maas
langer open
De winkels in Horst aan de Maas mogen voortaan op zon- en
feestdagen langer open blijven. Dat heeft het College van B&W
besloten.
Normaal gesproken mogen de winkels op zon- en feestdagen om tien
uur ’s morgens opengaan en sluiten ze om 17.00 uur hun deuren. Dit
besluit komt uit een gesprek met de
supermarkten Jumbo, Albert Heijn,
Jan Linders en Plus. Nu mogen de
winkels al vanaf acht uur ’s morgens de deuren openen en ze gaan

twaalf uur later, om acht uur ’s
avonds, weer dicht. Ook worden
er maatregelen genomen om te
voorkomen dat omwonenden van
winkels ’s ochtends wakker worden door af- en aanrijdende vrachtwagens. Daarom heeft het college
besloten om vrachtverkeer te verbieden voor acht uur ’s morgens.

Eieren zoeken achter de
ramen in Lottum
In Lottum worden op donderdag 9 april paaseieren verstopt met
vragen en opdrachten erop. Deze worden verspreidt door de
Lottumse Dorpsquiz, die eerder zou plaatsvinden, maar nu is
verplaatst vanwege het coronavirus.
De eieren zijn te vinden binnen de
bebouwde kom, achter de ramen
van verschillende huizen. Op de
Facebookpagina van de Lottumse
Dorpsquiz komt op donderdag
9 april een antwoordvel dat men
thuis kan uitprinten. De eieren blijven hangen tot en met donderdag
16 april. Op deze avond worden de
antwoorden op de vragen op de

Facebookpagina bekendgemaakt.
De scores mogen gedeeld worden
in de reacties onder het bericht.
De organisatie roept de deelnemers en ouders van kinderen op
om tijdens de activiteit te houden
aan de voorschriften van het RIVM.
Daarom blijven de vragen een
week hangen, zodat niet iedereen
op één dag naar buiten gaat.
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Wethouder wil wel doorstart

College zegt na anderhalf jaar vertrouwen
op in toeristische ambassadeurs
Het College van B&W trekt de stekker uit het plan waarbij toeristische ambassadeurs toeristen in Horst aan
de Maas informeren over de gemeente. De resultaten voldoen niet aan de verwachtingen. Daarmee lijkt meer
dan 250.000 euro voor niets geïnvesteerd.
De bedoeling was dat de toeristische ambassadeurs zich zouden vestigen in de VVV-winkel in het centrum
van Horst, in het pand van het oude
gemeentehuis waar nu voedingswinkel Natuurwijzer en restaurant Gember
zitten. Het liep anders, want de raad
besloot dat de ambassadeurs niet
op een vaste locatie zouden zitten,
maar rond moesten trekken door de
gemeente op onder meer bungalowparken, campings en festivals. Daar
moesten zij de toeristen tips geven
voor de recreatie in Horst aan de Maas.

Discutabel
Nu, anderhalf jaar later, blijkt het plan
toch niet te werken. ‘De verhouding tussen het aantal opgeleide ambassadeurs
en het geld dat in het project is gestoken, is wellicht zelfs discutabel te noemen’, staat in besluit van het college. De
gemeente investeerde in 2018 144.000
euro in de ‘wandelende’ ambassadeurs. Vorig jaar kwam daar nog een
bedrag van 150.000 euro bovenop om
het nog een duwtje in de rug te geven.
Maar omdat er in 2020 nog aan enkele

financiële verplichtingen moest worden gedaan, is er nog een som nodig
van 73.750 euro. Dat komt neer op een
totaalbedrag van 267.750 euro.

in het plan. “Ik geloof nog steeds in
de oorspronkelijke aanpak van verhalen vertellende ambassadeurs die
toeristen enthousiasmeren voor al
het mooie in Horst aan de Maas”,
zegt hij. “Zeker als je er in slaagt om
ook andere partijen er bij te betrekken, zoals bijvoorbeeld Landschap
Ik geloof nog steeds
Horst aan de Maas of de Heemkunde
in de oorspronkelijke
kring. Daar zit veel waardevolle kenaanpak
nis en aanstekelijk enthousiasme.
We moeten terug naar het oorspronkelijke plan.” Hoe gaat het nu verder?
De gemeente gaat in samenwerking
Software
Eén van de redenen dat het plan van de met het Toeristisch Platform kijken om
toeristische ambassadeurs niet zou wer- elementen uit het project te behouden
en deze in te zetten voor de toekomst.
ken ligt bij de software van de digitale
informatiepunten. Die zouden niet goed Onderzoek moet uitwijzen in welke
vorm dat is. Het Toeristisch Platform
genoeg werken. Daardoor had het project op sociale media totaal geen bereik start dit onderzoek. Eind juli verwacht
het college de resultaten. Beurskens:
en trok Horst aan de Maas geen toe“Er hebben zich ook al inwoners
risten aan. Ook wilden de toeristische
ondernemers in de gemeente niet mee- gemeld die mee willen nadenken over
betalen aan de ambassadeurs omdat zij een vervolg. Ook met hen ga ik samen
met het Toeristisch Platform graag
geen meerwaarde zagen in het plan.
in gesprek.”

Hoop
Toch gelooft wethouder Eric Beurskens

Tekst: Niels van Rens

Mboopleiding
kiezen?
Stel al je vragen in een
persoonlijk gesprek, op afstand!
Ga naar www.roc-teraa.nl

www.roc-teraa.nl
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De leste nald is gebreid
Dankbaar dat zij zo lang in ons midden
heeft mogen zijn en ons met liefde en zorg heeft
omringd, nemen wij met pijn in ons hart afscheid van
ôs Moek, Oma en Superoma

Nelly van de Köster en
Henk van de Veiling
al 65 jaar een briljant paar
Feliciteer ze op
henkennelly65.wordpress.com

Geboren

Jop

29 maart 2020
Zoon van
Frank van Lipzig &
Linda Peeters
Zwingellaan 20
5962 BD Melderslo

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en broertje



Bram

2 april 2020
Zoon van
Bart en Wijnie
Thielen - de Wit
Broertje van Eefke
Wolfsklauw 4
5975 TM Sevenum

Op de prachtige leeftijd van 95 jaar is overleden
ôs lieve mam, oma en oma-oma

Truus van de Munckhof - Kle
Mien Driessen
- Hegger
Truus
van de Munckhof - Kleuskens
Jac Driessen †

* Melderslo, 27 februari 1927

† Venray, 7 april 2020

Jo en Twan
Lieke en Paul
Imke en Johan, Vic
Sten en Manon
Chris en Riet
Pim en Lieke
Jop en Aukje
Gert en Ton
Antoinet en Peet
Tijn
Lotte en Jorn
Familie Driessen
Familie Hegger
Correspondentieadres
p/a Broekhuizerweg 13, 5973 NW Lottum
Gezien de actuele situatie rondom het coronavirus zal
op zaterdag 11 april voor genodigde familieleden om
10.30 uur een woorddienst worden gehouden in de
St. Odakerk te Melderslo.
Aansluitend begeleiden wij, als gezin, ôs Moek en Oma
naar het crematorium.
Een hartelijk woord van dank voor alle steun, verzorging
en betrokkenheid.

Echtgenote van Pierre van de Munckhof †
* America 15-12-1924

† Sevenum 1-4-2020

Meterik: Mien en Hay
Monique en Bart, Jente, Rens
Martijn en Inge
Swolgen:

An en Frans
Trudy
Mieke, Hugo, Noud

America: Mia †
America: Grad
Judith
Tessa
America: Sef en Petra
Ruud en Ineke, Femke, Milou
Inge en Pieter, Joes, Sep
Jos en Hannah
Kronenberg: Frans en Marleen
Renée en Tom, Nena
Niels en Ilse
Stan en Aniek
Meterik: Mia en Ger
Sjuul
Sjors

Familie Wijnands, Americaanseweg 103, 5964PA Meterik

We hebben als gezin afscheid genomen van
ôs mam, oma en oma-oma zonder veel poeha,
maar precies zoals zij het graag wilde.

Geboren

Kato
2 april 2020
Dochter van
Tinny en Suzanne Verhagen
Zusje van Siem
Heijnenstraat 55
5963 NK Hegelsom

Zonder jouw is alles anders
Een groot gemis
Maar we weten dat het zo goed is
Al het verdriet dat ons ten deel viel werd gedeeld met zoveel lieve
mensen door een handdruk, een kaartje, bloemen en troostende
woorden, bij het afscheid van

Vervolg voorpagina

Stukje geschiedenis op
zijgevel Kuiperflat in Horst

Nora Vermazeren-van Lin
Geboren

Lars
3 april 2020
Zoon van
Nico Janssen en Lieke van Helden
Broertje van Sten en Kim
Hofweg 43
5966 NE America

Allemaal hartelijk dank.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Verdrietig, maar dankbaar voor zijn bijdrage als
vrijwilliger bij ons museum nemen wij afscheid van

Mart Deckers

Taxus aanbieding! Taxus ong. 1 mtr.
per stuk € 8,50- 10 voor € 80,0020 of meer € 7.50 per stuk. www.
veld-tuinplanten.nl/06 40 32 71 08.

In onze herinnering leeft hij voort als een betrokken vrijwilliger
die wekelijks zorgde dat de kapel er mooi bijlag en onze bezoekers
en de collega vrijwilligers de mooiste verhalen over vroeger vertelde.

Gezocht: levensloopbestendige en
rolstoelvriendelijke huurwoning
of appartement in Horst (voorkeur
centrum en 2 slpk) 0478 63 69 22.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie
veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen en
afvoeren. Gazon vernieuwen: oud gras
er af en nieuwe zoden er op.
Hagen snoeien: of inkorten of er uit.
Werk opgeruimd afleveren. Regio
Horst-Venray info@HermanJakobs.nl
06 54 31 21 44.
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.

Bestuur, directie en alle vrijwilligers van
Openluchtmuseum de Locht te Melderslo

Grote partij geïsoleerde
sandwichpanelen (gebruikt) te koop!
1 x 4,76 meter, 60 mm dik, pur of
steenwol gevuld. Prijs tussen de €10
en €20 per stuk, kwaliteit afhankelijk.
Tel.: 06 53 14 56 87.

Golf- of tennisarm? Bel huisarts
Verheijen te Kronenberg: 06 14 84 85
65 of www.tennisarm-golfarm.nl
New online afval program bij
Debsports Straight away, mail naar
info@debsports.com of via pb op fb.

Op de zijgevels van de flat staan
gebouwen als ’t Gasthoês, de
Sint-Lambertuskerk en de Mèrthal.
De bedoeling is dat er later groen
wordt aangebracht tussen de tekeningen. De bedoeling is dat het
omgroeid wordt met de afbeeldingen. “Vergroening is belangrijk
in woongebieden”, zegt Wonen
Limburg. “Het draagt onder meer
bij aan vermindering van hittestress. Daarnaast is het een
verfraaiing van de grote blinde

gevels. Er komt nu een stukje
geschiedenis van historisch Horst.
Uiteindelijk komt er een afronding
van de energetische aanpak en
de totale aanpak van het woon
gebouw.”
Het pand met 48 woningen wordt
vanbinnen ook flink verbouwd.
Er komt onder meer een lift voor
mindervaliden en wordt het
gebouw een stuk duurzamer.
Beeld: Bureau Verbeek

0904 \ nieuws

09

Medische zorg
Apotheek

Apotheek Horst

Enige en algemene kennisgeving

‘t is good zoë

Langzaam ben je van ons weggegleden.
Elke dag een beetje meer.
Telkens werd je weer iets ontnomen.
Dat deed jou en ons zeer.
Het is een gemis, een stille pijn.
Dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Een maand na haar 96e verjaardag hebben wij afscheid moeten
nemen van os mam, schoonmoeder, oma en kleine-oma

Nellie van der Coelen - Nelissen
sinds 12 mei 1970 weduwe van

Theo van der Coelen
Veenendaal

Tilburg
Sevenum

Sevenum

Jo van der Coelen en Marij van Horne
Thijs
Michiel
Jelle
Gerda van der Coelen en Frans Thielen
John en Jeanne van der Coelen - Hoeijmakers
Mariëlle en Koen, Eef, Demi
Emmy en Richard, Quinn, Gwenn
Annelieke en Jeroen
Hannie en Jos Drissen - van der Coelen
4 april 2020

Correspondentieadres: Kerkstraat 6, 5975 BH Sevenum

Verdrietig, maar ook vervuld van mooie herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw,
onze moeder en oma

Iet van Enckevort - Peeters
bijna 60 jaar echtgenote van

Ben van Enckevort
Zij overleed op 82-jarige leeftijd.
Rudie en Peter
Marissa en Luc
Ilona en Koen
Marcel en Ilse
Myrthe en Maxime
Silke en Gideon

Sevenum, 1 april 2020
Pastoor Vullinghsstraat 3, 5975 AP Sevenum

In besloten kring hebben wij mam bij pap
te ruste gelegd op de begraafplaats te Sevenum.

Gezien de bijzondere omstandigheden hebben wij op 7 april
in besloten kring afscheid genomen van haar.

Een woord van dank aan de medewerkers
van de Zorggroep Sevenum, Hospice Doevenbos
en huisarts van Spelde in America voor de
liefdevolle verzorging.

Onze speciale dank gaat uit naar het verzorgend personeel
van Sevenheym. Zij hebben de afgelopen tijd de zorg voor
mam op liefdevolle wijze op zich genomen.

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

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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

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

Gebiedsteams

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

Tandarts
Spoedgevallendienst

10 t/m 12 april
Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

13 t/m 16 april
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
0478 58 72 73

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

Uurtje van geluk
Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen op dit moment geen bezoek ontvangen van hun naasten. Via een Facebookbericht werd
gevraagd of er muzikanten waren die voor de bewoners van woonwijk Hof te Berkel in Horst wilden optreden. Uiteraard in de binnentuin en
rondom het gebouw. Vijftien muzikanten meldden zich aan en speelden op woensdag 1 april voor de bewoners. Onder andere Marc Joosten, Jac
Hanssen, een gelegenheidsduo en de beweegcoach van Hof te Berkel traden op. De muzikanten vonden het een geweldige ervaring om op deze
manier op te treden. Op eerste en tweede paasdag staan weer optredens gepland.

Priesternoodnummer

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

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

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Aangepaste openingstijden
gemeentehuis
In verband met het coronavirus heeft het gemeentehuis aangepaste openingstijden.
Moet u persoonlijk iets regelen aan de balie? Bel ons dan eerst op (077) 477 9777 om een
afspraak te maken.

De samenstelling van deze gemeentepagina is gedaan op dinsdag 7 april. De mogelijkheid bestaat dat, gezien de coronacrisis, bepaalde informatie weer achterhaald is door
nieuwe maatregelen. Op onze website vindt u de actuele informatie.

Werk in uitvoering

Regelen via website

Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op

Maandag

8.00  20.00 uur

U kunt ook veel zaken via de website regelen.

www.horstaandemaas.nl. De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties

Dinsdag

8.00  17.00 uur

Kijk op www.horstaandemaas.nl.

aan het werk:

Woensdag

8.00  17.00 uur

Telefonisch bereikbaar

Donderdag

8.00  17.00 uur

Vrijdag

8.00  17.00 uur

• Gasthuisstraat Horst (2 maart  27 juli)
Niet ﬁ t? Blijf thuis

• Veld Oostenrijk Horst (1 april  25 april)

Heeft u last van neusverkoudheid, hoesten,

• Sevenumseweg Grubbenvorst
(13 april  17 april)

Zonder afspraak kunt u alleen terecht als er

keelpijn of koorts? Dan vragen we u om thuis

iets voor u klaarligt. Bijvoorbeeld als u een

te blijven. Bel ons gerust om uw afspraak te

• Merellaan Grubbenvorst ( 20 april  1 mei)

nieuwe IDkaart of rijbewijs moet ophalen.

verzetten.

• Asterlaan Grubbemvorst (20 april  22 april)

Op 2e Paasdag 13 april wordt er geen afval opgehaald

Wijziging afvalinzameling
vanwege Pasen
Inwoners die normaal gesproken hun afval op 13 april zouden aanbieden, kunnen

• Burg. Van Leentstraat Grubbenvorst
(20 april  22 april)
• Molenveldweg Grubbevorst
(20 april  21 april)
• Vinkenlaan Grubbenvorst
(20 april  21 april)

Balie van gemeentewerf in verband met coronavirus gesloten

Gemeentewerf gesloten
Nieuwe afvalemmer of container
Heeft u een nieuwe afvalemmer of container nodig?
Die kunt u alleen op afspraak afhalen. Bel ons eerst op (077) 477 9777.

PMD en restafval op zaterdag 11 april (vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.
Inwoners die normaal gesproken hun

tjes is er geen inhaaldag. U kunt dit op de

60 liter container met keukenafval op 13

eerstvolgende reguliere ophaaldag aan de

april zouden aanbieden, kunnen de con

straat zetten.

tainer op zaterdag 11 april (vóór 07.00 uur)

U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken

aan de straat zetten.

op uw eigen digitale afvalkalender via

Voor keukenafval in 10 of 23 liter emmer

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen
In verband met het coronavirus is het inzien van (ontwerp)bestemmingsplannen,
wijzigingsplannen en uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)bestemmingsplannen en wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.officielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.officielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 97 77).

Vereniging, stichting of initiatief

Heeft u hulp nodig als
gevolg van de coronacrisis?
Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Nu alle activiteiten noodgedwongen
stil liggen, wordt heel duidelijk hoe waardevol ze eigenlijk zijn. Onze kinderen
kunnen niet naar een training, de dorpsdagvoorziening is gesloten en geplande
evenementen gaan niet door.
We realiseren ons dat het coronavirus

wat er nodig is en wat de gemeente voor

een grote impact heeft op verenigingen,

u kan betekenen. Laat u ons weten waar

America

Horst

Meterik

stichtingen en initiatieven. Daarom wil de

u tegenaan loopt? U kunt dat doen via

Wouterstraat 17 a en 17 b

Herstraat 1

St. Jansstraat 32

gemeente u helpen om te gaan met de

www.horstaandemaas.nl/ondernemersloket.

Broekhuizen

Venloseweg 32

Speulhofsbaan

gevolgen van de coronacrisis.

Hilkensbergweg 5

Loevestraat 66

Sevenum

Broekhuizenvorst

Venrayseweg 126a

Westerholtsingel 17

Deze situatie is voor iedereen nieuw.

Op dit moment bereiden we een aantal

Swolgenseweg 2

Patronaat 13c

de Sondert 25

We kunnen niet voorspellen wat er de

aanvullende lokale maatregelen voor waar-

Broekhuizerweg 38

Parkeerterrein Kerkeveld

Hazenhorstweg 13

komende tijd gaat gebeuren. We weten

mee we verenigingen en stichtingen willen

Evertsoord

Douventerrein Ozzen Hôf

Hazenhorstweg 1

niet precies wat u merkt van deze crisis.

ondersteunen. Zodra we hier mee klaar zijn,

Drie Kooienweg 11

Schengweg 6

van Reiffenburgstraat ong.

Dat willen we graag van u weten. Zodat we

publiceren we deze op onze website en via

Erik de Rodeweg 7 en 9

daarna samen met u kunnen bekijken

onze gemeentelijke kanalen.
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Noodopvang voor uw kind(eren) op
Tweede Paasdag

Houd je aan de richtlijnen

Papierinzameling
zaterdag 11 april

Heeft u als ouders allebei een cruciaal beroep? En moet u beiden werken op Tweede Paasdag, maandag 13 april?
Én kunt u voor uw kind(eren) tot 13 jaar zelf geen opvang vinden in uw eigen netwerk? Dan kunt u op deze paasdag

Wat hebben we gedaan om de oud papier inzameling zo goed

gebruik maken van de noodopvang voor kinderen.

mogelijk te laten verlopen?
Noodopvang

U kunt dagelijks bellen tussen 7.00 – 19.00 uur. Liefst meldt

We hebben voor alle locaties verplichte rijroutes gemaakt die door

Op maandag 13 april is noodopvang mogelijk in

u uw kind(eren) zo snel mogelijk aan, maar het kan ook

collega’s van de gemeente worden begeleid. Dit om de doorstroom te

Kinderopvang ‘t Horster Nest, Prinses Marijkestraat 5 in

nog op de dag zelf. Let op dat u voldoet aan de genoemde

bevorderen. Daarnaast hebben we vrijwel overal meerdere wagens

Horst. Dit geldt ook voor u als uw kind normaal gesproken

voorwaarden.

staan en verwijzen collega’s van de gemeente mensen door naar de

niet naar kinderdagopvang gaat. En ook voor schoolgaande

specifieke wagen. Mensen stappen één voor één uit om hun papier

kinderen tot 13 jaar die normaal geen voorschoolse of

Na 28 april ook nog dicht?

zelf in de kraakperswagen te gooien, stappen in en de volgende is

naschoolse opvang gebruiken.

Het is mogelijk dat scholen en kinderopvang in verband

aan de beurt. Als iedereen zich aan de afspraken houdt zijn er nooit
meerdere mensen gelijktijdig hun papier aan het inleveren.
De medewerkers die de kraakperswagen bedienen staan achter

met de coronacrisis ook na 28 april dicht moeten blijven.
Aanmelden

We informeren u zo spoedig mogelijk over de mogelijk

Wilt u op 13 april gebruik maken van deze noodopvang?

heden van noodopvang op de feestdagen in april/mei en in

Bel dan Kinderopvang ’t Nest, telefoon (077) 366 1955.

de meivakantie.

dranghekken waar we spandoeken hebben bevestigd met de oproep
anderhalve meter afstand te houden. Ze bedienen de kraakperswa
gens als de auto’s rouleren.
Wekelijks bekijken we op maandag hoe het per locatie is verlopen.
Dan bepalen we aanvullende maatregelen of, als we niet het idee
hebben dat we de richtlijnen kunnen volgen, het stopzetten van de
inzameling. Wekelijks op donderdag wordt op de website (www.
horstaandemaas.nl/oudpapier) de inzameling voor de week erna
gepubliceerd.
Voor de komende zaterdag ziet de oud papier inzameling er als volgt
uit:

Papierinzameling Griendtsveen
Lavendellaan 26 Griendtsveen
09.00  12.00 uur
Route
Inrijden via Lavendellaan, rechts aanhouden. Rijd óm de kraakpers
auto tot aan de 2de verkeersregelaar. Hier kan het papier uitgeladen
worden.
Vervolgens rechts aanhouden om het terrein weer af te rijden.

Papierinzameling Hegelsom
Hagelkruisweg 50 / Locatie Kogelstraat zal tijdens deze papierinza
meling gesloten zijn!
09.00  12.00 uur
Route
Inrijden via Hagelkruisweg. Er is slechts 1 oprit beschikbaar om in te
rijden. Rechts aanhouden tot aan de verkeersregelaar.
De verkeersregelaar wijst je de juiste kraakpersauto en links van de
kraakpersauto kan het papier worden uitladen.
Vervolgens rechtsaf om het terrein weer af te rijden

Papierinzameling Evertsoord & Kronenberg
Kronenbergweg 2 Kronenberg
09.00  12.00 uur
Route
Inrijden via de Meerweg, rechts aanhouden. De vrachtwagen een
klein stukje voorbij rijden. Stoppen en het papier kan uitgeladen wor
den. Via de Simonsstraat kan er weggereden worden.

Papierinzameling Meerlo
Leeuwerik 33
09.00  12.00 uur
Route
Inrijden via Julianastraat. Rechts aanhouden, er is slechts 1 oprit
beschikbaar om in te rijden. Na aanwijzing van de verkeersregelaar
doorrijden tot aan 2de verkeersregelaar. De 2de verkeersregelaar
wijst je de juiste kraakpersauto en links van de kraakpersauto kan het
papier worden uitladen.
Vervolgens linksaf om het terrein weer af te rijden. Rechtsaf de
Leeuwerik op is niet mogelijk i.v.m. wegwerkzaamheden verderop.

Algemene instructies
• Het is geen familieuitje. Breng het papier alleen weg.
• Volg de instructies van de verkeersregelaar op.
• De auto parkeren en dan uitladen is niet toegestaan.
• Blijf in de auto en rijdt langs de kraakpersauto.
• Doe het oud papier en karton zélf in de vrachtauto.
• De chauffeur bedient de vrachtwagen.
• Houd bij het inleveren minimaal 1,5 meter afstand van elkaar!
• Blijf niet kletsen, maar ga weer naar huis

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077  477 97 77
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Zorgen

Een bizarre tijd. Voor mij persoonlijk een erg drukke tijd in verband
met de voorjaarswerkzaamheden, wat dat betreft is een lege agenda
wel handig. Net als bij andere crisissen stoor ik me inmiddels aan de
deskundigen met een andere mening die hun verhaal mogen houden
zonder tegengeluid.
Dat het ook anders kan was ook te
zien, zowel voor als tegenstander
van een bepaalde richting zaten
aan tafel en zo kwam toch wel
duidelijk de nuance naar voren.
Ik ben blij dat de overheid hier in
Nederland zich laat adviseren door

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

een team van deskundigen en zo
probeert Nederland door de crisis te
loodsen. Als ik dit schrijf hebben we
nog steeds de piek niet te pakken
en zijn er grote zorgen of we het
allemaal geregeld krijgen zowel
in de zorg als maatschappelijk.

van dinsdag 21 april wordt er
naar een oplossing gezocht, want
ook besluiten moeten genomen
worden, zodat plannen door kunnen
gaan. Ik hoop dat iedereen zich de
komende tijd blijft houden aan de
afstandsregel. Let op elkaar, bel
elkaar een keer extra, ook wij zijn
bereikbaar. Samen komen we hier
uit.

rialen worden gemaakt en digitaal
verspreid of gewoon thuisbezorgd.
Kinderen kunnen laptopjes lenen van
school. En leerlingen die extra zorg
nodig hebben worden bijna dagelijks
gebeld. ‘Hoe gaat het’ en ‘lukt het met
het werk’. Via beeldtelefoon wordt
leerstof uitgelegd.
Toch maken leerkrachten zich zorgen.
Kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben het extra moeilijk. Zo ook kinderen
van vluchtelingen en arbeidsmigranten. Ondanks alle ondersteuning loopt

dit niet in alle gevallen goed genoeg
en dreigen er leerachterstanden.
Ook ontstaan er thuis conflicten.
Gelukkig zijn de gezinscoaches extra
actief. Maar hoe gaan we nu én
straks kansarme kinderen helpen
om ontstane achterstanden te slechten. Een grote uitdaging én opdracht
voor overheid, gemeente en onderwijskoepels. Nu al acute hulp nodig?
De gemeente helpt waar mogelijk.

Laten we eerst eens kijken hoe het
financiële plaatje van ‘t Gasthoês
er straks daadwerkelijk uit gaat
zien. Want daar komen nog de
nodige (financiële) verrassingen bij,
schatten we in. En het college draaft
maar door, ook met de aanleg van
het Gasthoêsplein. Het idee is mooi,
maar een gedegen onderzoek naar
de vervoersbewegingen is nog niet
gedaan. Maak eerst een gedegen
plan voordat je start.
Volgens de VVD dienen we

nu eerst te zorgen voor een
stabiele economie. Ondersteunde
maatregelen voor ondernemers en
werknemers, zodat onze economie
ook na deze periode stabiel blijft.
Dus zeggen wij nee tegen een
zwembad en ja tegen een goede
economie voor ons allen. First
things first. Gewoon. Doen.

Sjaak Jenniskens, raadslid

Juf ik mis je...

Kinderen zitten thuis en mogen niet naar school. Ouders werken thuis.
De coronacrisis heeft een enorme impact op het dagelijks leven van
kinderen én hun ouders. Samen thuis, op elkaars lip en vaak geen rustig
werkplekje. Ouders moeten leerkracht spelen. Petje af voor ouders en
kinderen die dit samen zonder veel probleempjes klaarspelen.
Een moeder verzuchtte: ik ben niet
voor niets geen juf geworden, ik kan
niet uitleggen en heb nauwelijks
geduld. En eigenlijk geen tijd want ik
moet werken. Herkent u het? Terecht
wordt er heel veel waardering en support uitgesproken richting onze zorg-

VVD Horst aan de Maas

Maar iedere crisis heeft ook zijn
positieve kant, er komen steeds
meer initiatieven om ons leven
weer op gang te krijgen, zowel
door burgers om elkaar te helpen,
als ondernemers die initiatieven
ontwikkelen om door te kunnen
blijven draaien. Dat waarderen we
enorm en dat toont ook de kracht
van onze samenleving. Als raad
hebben we de voorbereidende
vergadering schriftelijk afgehandeld.
Voor de volgende raadsvergadering

mensen en hulpverleners. Maar ik wil
hier ook een vet compliment en waardering uitspreken voor de leerkrachten
die de kinderen en de ouders helpen
en bijstaan met thuisschool.
Kinderen en ouders krijgen via beeldtelefoon uitleg. Weektaken en mate-

Jos Gubbels

Zwembad versus Economie

Twee weken geleden las ik een oproep van Henk Nellen in dit week
blad, onder het motto ‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’.
Hierin roept Nellen politici op om af te zien van een nieuw zwembad
en sporthal. Bij die oproep kan de VVD Horst aan de Maas zich van
harte aansluiten.
Zwembad de Berkel kan nog zeker
twintig jaar mee, mits goed onderhouden natuurlijk. Daardoor is het
kapitaalvernietiging het nu af te
breken en een nieuw zwembad te
bouwen bij het Dendron College in
Horst. Dit zou volgens het College

van B&W nu de ideale locatie zijn.
Tevens zijn recreatieve zwemmers
in een enquête al gevraagd naar de
wensen voor een nieuw zwembad.
Volgens mij lopen we hier ver
vooruit op alle zaken, inclusief een
besluit over al dan niet nieuwbouw.

Yvonne Douven

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

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

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

Rötjes Young Plants is een toonaangevende leverancier van
uitgangsmateriaal in de boomkwekerijsector. Het bewortelen
van stekken van sierheesters, bodembedekkende heesters
en rozen is onze core business. Hierbij staan een hoogst
haalbare kwaliteit en de wensen van de klant centraal.

Wij zoeken per direct:

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Ervaren tuinman
Voor het snoeien van bomen, hagen en struiken. Schoffel- en maaiwerkzaamheden. Andere werkzaamheden afhankelijk van capaciteiten.
Een parttime baan van 28-32 uur in de zomer, uren winter in overleg.
Voor de volledige vacature en mogelijkheid tot solliciteren, bekijk onze website
www.rotjes.com of neem contact op met Tobias Rötjes Tel. 06-12617178.
Rötjes young plants | Horsterdijk 116 | 5973 PR Lottum (NL) | T +31 (0)77 366 4080

Heb jij het in de vingers? Dan zoeken wij jou!

0904 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Een corona-app is een goede zet
van de regering
Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge en premier Mark Rutte maakten op dinsdag 7 april een nieuw wapen in de strijd tegen het corona
virus bekend: apps. Alle mensen met een smartphone zouden twee apps op de telefoon moeten zetten. De eerste app geeft een waarschuwing als
je in de buurt bent geweest van een besmet persoon of iemand die besmet is geweest. Daarna zou je met de tweede app contact kunnen onder
houden met een arts.
Met die apps zou de overheid dus op vrijwel
elk moment weten waar iedereen zich bevindt.
Stel dat de app gekraakt wordt. God weet welke
informatie dan op straat komt te liggen. En wat
doet de overheid bijvoorbeeld als ze via de app
ziet dat er veel mensen bij elkaar zitten? Wordt
er dan gehandhaafd? Kunnen we straks ner-

gens meer heen zonder dat de overheid het weet?
Daarnaast heeft juist de risicogroep, bestaande uit
veelal ouderen, geen telefoon. Hoe gaat ze het bij
hen regelen?
Van de andere kant zijn de apps een heel goed idee.
Iedereen weet zo razendsnel of ze in de buurt zijn
geweest van besmette personen. Zo kun je een uit-

braak in de kiem smoren. Dat redt mensenlevens en
des te sneller zijn we we van de hele coronacrisis verlost. Een klein stukje privacy inleveren staat in schril
contrast met een terugkeer naar ons oude leventje.
Een corona-app is een goede zet van de regering.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 14

De sportclub mag mijn contributie houden
Sportverenigingen in Nederland lopen volgens Stichting Waarborgfonds Sport miljoenen euro’s mis tijdens de coronacrisis. Dat komt door het
sluiten van sportkantines en doordat kosten, zoals de veld- of zaalhuur en salarissen voor trainers en stafleden, gewoon doorlopen. Nu de
verenigingen in geldnood komen, mag de sportclub dan jouw contributie houden, om ze te steunen. Een meerderheid vindt van wel.
80 procent van de stemmers op de poll van vorige
vond dat de sportclubs de contributiekosten
mogen houden. Hiermee steunen zij automatisch

de clubs. Aan de andere kant, stemde 20 procent het
niet eens te zijn met de stelling. Zij vinden dat je niet
kunt kijken in elkaars portemonnee. Sommige men-

sen kunnen het geld in deze tijd misschien heel goed
gebruiken, omdat ze door de crisis een laag inkomen
hebben of zonder werk zitten bijvoorbeeld.

Ingezonden brief

VVV-kantoor weg ermee, het is niet meer van deze tijd
Ik herinner mij deze raadsvergadering nog heel goed. Een vergadering met een gevoelig punt met name ook voor een grote groep vrijwilli
gers. De tribune zat hartstikke vol met vrijwilligers welke zich jaren hebben ingezet voor het VVV-kantoor van Horst.
Het moet allemaal anders in de toekomst, we gaan de boer op en we
gaan digitaal, want iedereen heeft
tegenwoordig een mobiele telefoon en kan alles opzoeken. We gaan
ambassadeurs opleiden en deze gaan
vakantieparken bezoeken en op markten, festivals onze bezienswaardigheden verkopen. Plus dat we nu elk jaar
wel 25.000 euro moeten bijleggen om
het huidige kantoor open te kunnen
houden.
Een druppel op een gloeiende plaat
als je ziet wat er jaarlijks aan toeris-

tenbelasting binnenkomt. De vrijwilligers zijn echter hoopvol, onze grootste
partij in de raad zou negatief staan
tegenover de sluiting en houdt een
pleidooi. Het hoort goed aan en men
geeft eigenlijk een duidelijk signaal
af dat het geen voorstander is van
deze verandering, hun gevoel wordt
steeds beter. Nu nog wachten op het
uitbrengen van de stemmen. Dit was
dus ijdele hoop, er werd iets voor
hun neus gehouden en snel weggetrokken. Bam, dit kwam hard aan en
zwaar aangeslagen stroomde de tri-

bune leeg, weg vrijwilligers. Jullie zijn
bedankt voor jullie jarenlange inzet.
Dit was geen burgerinitiatief, maar
kwam gewoon vanuit de politiek met
veel draagkracht en een gedegen
vooronderzoek. Zoals men schrijft:
weg 360.000 euro gemeenschapsgeld. Door burgers goed onderbouwde
burgerinitiatieven met draagkracht en
voor veel minder geld worden zonder
al te veel uitleg afgewezen. Je kunt
door heel Europa reizen, maar in elk
dorp en gehucht vind je gewoon een
VVV-kantoor waar je informatie kunt

vinden over de streek, geweldig toch.
Vaak de eerste plaats waar je naar toe
loopt als je in den vreemde bent. In
Horst zijn we nu echt de weg kwijt.
En de oude prachtige plek is alweer
ingenomen door iemand anders.
Dit is helaas alweer een voorbeeld
van een project wat al vanaf het begin
gedoemd was om niet te slagen, duur
lesgeld als men er al van geleerd
heeft dat is nu de vraag.
Daan Jans sr.
Schansstraat, Horst

Ingezonden brief

Schuld en solidariteit
Het Rijk schudt zijn spaarpot ‘leeg’. De gemeenteraad geeft toestemming ruimhartig gebruik te maken van haar spaargeld. VVD Horst aan de
Maas vraagt aandacht voor de lokale ondernemers, die in grote aantallen om noodhulp verzoeken en doet beroep op consumenten bij lokale
ondernemers te kopen.
Noodhulp die vooral neerkomt op
het uitstel van betalingen en belastingen, ook gemeentelijke belastingen voor de komende drie maanden.
Het addertje onder het gras is: het
is uitstel en geen afstel, dus blijft
de schuld. En wat na die drie maanden? Ongewisheid. Het CDA kopt
met ‘sociale onthouding’. Spontaan
denk ik aan periodieke onthouding.
Voorheen de sterke kant van katholiek-CDA. Het CDA denkt nog net
aan mensen bij wie het virus een
naam heeft gekregen en de ontwrichting van de samenleving. Er is
altijd wel geluk bij een ongeluk: ‘er

ontstaan gelukkig ook mooie initiatieven’. En verheugd constateert
het dat er ook nu nog ‘goedheid en
creativiteit’ zit in de mens en vindt
het prachtig ‘hoe een samenleving
in deze barre en extreme tijden
snel en spontaan zaken oppakt’.
Goedheid en creativiteit is niet
nieuw, maar komt noodgedwongen
alleen anders tot uiting.
Ik ben er van overtuigd dat corona
aantoont het tekortschieten van
onze samenleving in investeringen
in de volks- en geestelijke gezondheidszorg. Bezuinigingen, privatiseringen, onderlinge concurrentie en

versnippering hebben geleid tot de
chaos in de bestrijding van corona.
De Rijksoverheid had deze uitbesteed.
De coronacrisis gaat gepaard met
een economische crisis. Beiden
treffen vooral de kwetsbare ouderen, jongeren verstoken van onderwijs die achterstanden oplopen, de
duizenden die hun baan verliezen,
toename van bijstandsgerechtigden,
daklozen. Ook onze gemeente voorziet meer bijstandsgerechtigden.
De minister van volksgezondheid spreekt over de noodzaak van
nieuwe solidariteit, het besef van

elkaar afhankelijk te zijn.
Wat hebben de sterkeren in de
samenleving over voor de zwakkeren? Is de gemeenteraad bereid
tot heroverweging van de bezuiniging van een half miljoen op jeugdzorg, ziet ze af van de verhoging
van woonlasten voor de lagere
inkomens, ziet ze af van een nieuw
zwembad en verdere uitvoering van
Afslag10 en de utopie van Gezondste
Regio ten behoeve van goede basisvoorzieningen voor iedereen?
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

#SupportYour
Locals
De coronacrisis is een zware
tijd voor veel ondernemers.
De overheid heeft een heel
pakket aan maatregelen
bedacht dat bedrijven moet
helpen het hoofd boven water
te houden, maar voor veel
ondernemers is het nog maar
de vraag of dat genoeg gaat
zijn. Ze zijn simpelweg niet
opgewassen tegen de impact
van deze crisis.
Zelf merk ik het ook. Ik ben sinds
begin dit jaar freelance tekstschrijver, en waar het aantal
opdrachten tot maart nog langzaam toenam, zit ik nu praktisch
zonder. Gelukkig ben ik echt nog
een kleine ondernemer en heb
ik dus ook nog niet veel kosten.
Bovendien kan ik het gat in mijn
inkomsten redelijk opvangen door
te werken in de kas. Niet ideaal,
maar wel de beste oplossing.
Die mogelijkheid hebben niet alle
ondernemers, maar gelukkig zijn
ze vaak vindingrijk in het bedenken van oplossingen. Zo zijn veel
horecazaken een bezorgservice
begonnen, helpen kappers ons
digitaal mee om onze kapsels te
redden en is er een ware campagne opgezet om de bloemensector te steunen. Boodschap?
#BuyFlowersNotToiletPaper. Of in
het normaal Nederlands: bloemen
hamsteren is beter dan als een
malle wc-papier inslaan.
Wij dragen thuis graag bij aan het
helpen van ondernemend Horst
aan de Maas. Dus staan er ook nu
kleurrijke bloemen in huis en gaan
we af en toe ‘thuis uiteten’ of
bestellen we borrelhapjes van de
kroeg. Mijn garderobe probeer ik
zoveel mogelijk aan te vullen met
kleding en schoenen van de lokale
modezaken, want ook zij missen
opeens klanten en zijn blij met
iedere bestelling.
Horst aan de Maas bruist al jaren
en dat komt mede door het
ondernemende karakter van onze
gemeente. De ondernemers houden onze gemeente levendig en
bloeiend. De enige manier waarop
we dat zo kunnen houden, is door
ze te steunen, ook in tijden van
thuisblijven en afstand houden.
#SupportYourLocals dus, ze hebben ons harder nodig dan ooit.

Aniek
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Stuur je foto in naar foto@kempencreeert.nl

Samen staan we sterk

De eerste resultaten van de strenge maatregelen laten voorzichtig een iets positievere trend zijn. Maar we hebben de strijd
tegen het coronavirus nog lang niet gewonnen. Dus ook in het paasweekend zoveel mogelijk binnen en ons aan de regels
houden. We moeten volhouden en mogen de teugels nog absoluut nog niet laten varen. “Een grotere fout kunnen we nu
niet maken”, zei premier Rutte dinsdag 7 april in zijn persconferentie.
Dat vergt veel van ons allemaal. Daarom zoeken mensen uit gemeente Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray de verbinding
met elkaar. Nu dat fysiek niet kan, worden daar andere middelen voor gezocht, zoals het nieuwsblad HALLO. De personen die een
foto hebben ingestuurd laten zien dat ze zich verbonden voelen met hun omgeving en steken hen die het nodig hebben een hart
onder de riem. Dank daarvoor.
Volgende week maken we weer een verbindingspagina. Wil jij ook jouw steun en support kenbaar maken?
Stuur dan een foto zoals bovenstaand in naar foto@kempencreeert.nl
#kempencreëert lokale verbinding

Kempen bedenkt, maakt, deelt communicatieboodschappen

0904 \ enzo

15

Geplukt

André Vollenberg Grubbenvorst
We hebben te maken met een echte natuurliefhebber. André Vollenberg zet zich in voor alles wat de natuur
verbetert, dit met het oog op de menselijke gezondheid. De buitenwereld ziet hij in zijn vrije tijd het liefst
vanuit vogelvluchtperspectief. Deze 64-jarige Grubbenvorstenaar wordt deze week geplukt.

en Joni (30). Een kopje koffie drinken
bij de drie dames gaat niet eenvoudig.
“Dat zal dan vooral via de webcam
moeten.” Femke is gehuwd en woont
met haar man James en de twee kleinkinderen in Cambridge in Engeland.
Ineke met haar man Edy in Urubamba,
een dorp in centraal Peru. “Femke en
Ineke reisden allebei af naar Peru en
in dezelfde tijd hebben ze een buitenlandse man ontmoet. Ineke iemand
uit Peru en Femke uit Engeland. We
proberen ze regelmatig op te zoeken,
maar helaas gaat dat niet altijd even
makkelijk. Wel komen we regelmatig op de koffie bij Joni en Ilja, die in
Melderslo wonen. Tegenwoordig is dat
ook moeilijk, want zij is druk met haar
werk in het ziekenhuis. Lastig in deze
tijd van corona.”

Vliegen
In 1999 vond André een nieuwe
hobby. “We woonden perfect en onze
kinderen konden fijn buitenspelen.
Gerri was veel met hen en het huishouden bezig en ik was vooral op het
bedrijf te vinden. Maar na een tijdje
zocht ik toch ontspanning.” En die
vond hij. Niet bij de lokale voet- of
volleybalvereniging, maar hij begon
met een aantal mensen een eigen
vliegvereniging. “Via via kwam ik in
een initiatief terecht waarbij we een
vliegclub hebben opgericht. De theorielessen vonden bij mij op het bedrijf
in Grubbenvorst plaats en de praktijklessen bij Californië in Grubbenvorst,

André valt meteen met de deur in
huis. Hij begint over het werk dat hij
het meest liefheeft. “Ik hou enorm
van werken in de buitenlucht en
werken in het groen. In 1979 startte
ik met vollegrondstuinbouw in
Grubbenvorst. Later, in 1988, werd
het een volledig biologisch-dynamisch bedrijf. Dat ik dit bedrijf heb
opgericht, daar ben ik hartstikke
trots op.” Inmiddels heeft André
het bedrijf in 2012 overgedragen en
heet het Puur Origine.

deed op zijn bedrijf. “Het was elke dag
wel anders. We werkten in het begin
met ontzettend veel soorten groenten.” Om er een paar op te noemen:
“Asperges, peen, bonen, courgettes,
sla, Chinese kool, prei, en later witlof en paksoi. Genoeg te doen dus en
alles uiteraard biologisch.” Want dat
is voor André enorm belangrijk. “Ik
doe alles wat positief uitkomt voor
mens en natuur. Ik heb echt een aversie tegen bedrijven die daar totaal
niet naar kijken en zich op massaproductie richten en bijvoorbeeld geen
goede leefomgeving bieden voor de
mens en onze aarde. André doelt op

het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in
Grubbenvorst. Daar startte hij jaren
geleden een procedure tegen met
actiegroep Behoud de Parel.

Procedures

Sudoku

In februari 2007 richtte hij met een
aantal andere initiatiefnemers deze
actiegroep op. Het was voor hen
genoeg geweest. “Tijdens een infoavond in Horst, over het te realiseren
NGB, bundelden we met een groepje
onze krachten om te strijden tegen het
bedrijf.” Want Behoud de Parel zet zich
in om bedreigingen rond Grubbenvorst
te keren, volgens André. Dat doet het
door bijvoorbeeld juridische procedures te starten tegen bedrijven die de
leefomgeving bedreigen. “Het NGB
stoot veel stank, fijnstof en ammoniak uit. Deze overlast daar strijden wij
onder andere tegen.” André is voorzitter van vereniging Behoud de Parel.

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.

Gezinnetje

Biologisch
André houdt van het werk dat hij
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Alles wat hij doet heeft met de natuur
te maken. André kwam in aanraking
met de tuinbouw toen hij een half
jaar werkte bij glastuinbouwbedrijf
Classens in Castenray. “Dat vond ik
fantastisch.” Daarvoor ging hij onder
meer naar de MTS in Venlo en de Mulo
in Venray en na Classens studeerde hij
economie. “Daar volgde ik commerciële economie en bedrijfseconomie.
Een hele interessante richting.” Niet
alleen de lesstof was op deze opleiding interessant, ook leerde hij een
dame kennen. “Destijds ontmoette ik
Gerri, waarmee ik nog steeds gelukkig getrouwd ben.” Samen hebben ze
drie dochters: Femke (38), Ineke (34)

waar we een mooi vliegveldje hadden. Binnen één jaar haalde ik, zoals
de rest van de studenten, mijn vliegbrevet. Eerst had ik wat vliegangst,
maar dat ging al snel over. Het is een
fantastisch vrij gevoel om te vliegen
en daarnaast niet heel slecht voor
het milieu. Dat kon ik natuurlijk niet
maken als iemand die een biologisch
agrarisch bedrijf had.” De vliegclub
van André is inmiddels opgeheven en
nu vliegt hij af en toe in Grefrath in
Duitsland.

Energie
Ook houdt hij zich veel bezig met
energietransitie. Want zoals de propeller lucht verplaatst om een vliegtuig
op gang te krijgen, kan deze techniek
door wind te vangen gebruikt worden
om groene energie op te wekken. “Ik
ben lid van de coöperaties Zuidenwind
en Reindonkenergie. We proberen
zoveel mogelijk windenergie op te
wekken, een hele interessante ontwikkeling.” Als André dan eindelijk vrije
tijd heeft naast al het vrijwilligerswerk, dan toert hij het liefst met Gerri
door Europa met de camper. Je raadt
het nooit: “Lekker de natuur in. Ik kan
je zo heel wat mooie plekjes in allerlei landen aanwijzen. Spanje, Zweden,
Oostenrijk, Frankrijk, Portugal, noem
het maar op. Genieten van je vrijheid
en van de natuur, dat is wat ik het
liefst doe.”
Tekst: Niels van Rens

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

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

Kwaliteit heeft een naam

1ste en 2de Paasdag zijn
wij geopend!
Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00
Zaterdag 09.00 tot 17.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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Tessa Pouwels Hegelsom
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een wereldreis, en dan met een hele
goeie vriendin. Want dat lijkt mij toch
veel gezelliger dan in mijn eentje een
wereldreis maken.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou graag nog willen leren om een
andere sport te doen, of een ander
instrument te leren bespelen. En het
lijkt mij ook leuk om te leren snowboarden, want ik kan wel al skiën.

Wat deed je als kind het liefst?
Het liefst ging ik naar buiten toe,
om met mijn buurkindjes te spelen.
Daarnaast vond ik het leuk om bordspelletjes te doen met mijn vader.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Tessa Pouwels
13 jaar
Hegelsom
Dendron college

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik zou de hele tijd 21 jaar willen zijn,
want dan ben ik echt volwassen en
mag je heel veel dingen zelf bepalen
en beslissen. En als je jonger bent
mag je nog niet alles. Dus ik zou het
wel fijn vinden om dan net zo oud te
zijn.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
De hele wereld rond willen reizen,
maar wel met een hele goede vriendin
erbij. Ik zou ook een keer wilde dieren
willen zien. Of misschien nog mijn
angst overwinnen om met zeedieren
te zwemmen, want daar ben ik echt
bang voor.

Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen? Van wie
was dat advies?

Ik had vroeger altijd zo’n fidget
spinner en nu vind ik dat echt
belachelijk. Ik gaf er geld aan uit,
en nu doe ik er toch niks meer
mee. Dus dat vind ik best wel
belachelijk.

Als iets niet lukt, dat je niet gelijk
boos moet worden op jezelf. Dat
advies heb ik van mijn muzieklerares gekregen, want dat gebeurt soms
met muziek maken. Dan lukt het mij
niet en dan word ik boos op mijzelf,
omdat het niet lukt.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Dat ik afscheid moest nemen van
groep acht, want ik heb met die klas
acht jaar op de basisschool gezeten.
En het was zo’n leuke klas. In groep
zeven werd ik uitgekozen als jeugdboerenbruid van de jeugdcarnaval
in Hegelsom. Dat hebben wij ook
samen mogen beleven.

Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou nooit mijn lievelingsknuffel
weg doen, want ik vind mijn knuffel heel speciaal.

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
Het is eigenlijk serie en heet Vrije
Teugels. Omdat het met paarden is en
het lijkt me wel leuk om met paarden
in een serie of film samen te werken.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Het hele groep acht jaar, want dat
vond ik zo leuk. We hebben samen
veel dingen mogen beleven. Dat zou
ik graag nog wel een keer over willen doen.

Ik zou graag willen teleporteren, want
dan kan je heel snel ergens anders
heen, en dan hoef je ook niet te fietsen. Ik zou deze kracht gebruiken om
een paar dagen weg te gaan, of juist
als ik naar school moet.

Wat zou de beste uitvinding zijn?
Als je vieze kleren hebt, er iets op
doet en het is gelijk schoon. En
gestreken is, want dan hoef je het
niet meer in wasmachine te doen. En
dan hoef je het niet te strijken. Dat
zou een stuk makkelijker zijn.

Wat is je favoriete hobby?
Ik vind Jong Nederland mijn leukste
hobby, want dan kan je gewoon lekker jezelf zijn. Je gaat altijd iets leuks
doen, en je gaat elk jaar een week op
kamp.

Hoe zou jij je eigen stijl
omschrijven?
Ik zou mijn stijl omschrijven als een
soort stoer, maar ook weer niet. Ik
draag altijd broeken, want rokjes en
jurkjes die ik heb draag ik bijna nooit.
Tekst: Jélena Bours

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes
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Lockdown
sporten
Ik weet niet hoe het met jullie
zit, maar het ding wat ik mis
schien wel meest mis nu de
coronamaatregelen zijn inge
gaan, naast school en met
vrienden hangen, is sporten.
Hoewel het lastig is om een
hockeywedstrijd zaterdagoch
tend volledig te vervangen kan
ik toch een poging wagen.
Je ziet dat nu veel mensen overdag
thuis zitten steeds meer mensen
’s avonds een frisse neus halen
tijdens een wandeling. Wandelen
is leuker dan het lijkt en is iets
wat ik vaker heb gedaan wanneer het hockeyseizoen bijvoorbeeld midden in een winterstop
zat. Wandelen is leuk en als je lang
doorloopt krijg je zeker wel het
gevoel dat je iets hebt gedaan,
maar het is net niet wat ik zoek.
Doe mij maar iets met iets meer
pit.
Sinds de intelligente lockdown zie
ik regelmatig skeelerende mensen
terwijl ik even een blokje om ga.
Skeeleren? Zou dat niet iets voor
mij zijn? Nou, ik weet het niet. Ik
ben geen held op schaatsen en
mijn motoriek is niet wat ik geweldig zou noemen. Ik wil ook niet
stereotyperen, maar bij skeeleren
heb ik toch al snel het beeld van
een vrolijk veertienjarig meisje in
mijn hoofd en niet een lompe zestienjarige jongen.
Iets wat over het algemeen stoerder wordt gevonden is skateboarden. Dit blijkt bij mij in de
vriendengroep nu echt de rage te
zijn. Van de tien jongens zitten er
straks elke dag vijf in het skatepark
naast de kerk te hangen. Zo wil ik
mezelf ook niet zien. Daarbovenop
komt nog dat je voor skeeleren en
skateboarden beide een uitrusting
moet kopen om überhaupt te starten. Doe mij maar iets simpelers.
En dat heb ik gevonden. Ik ben al
drie weken lang aan het hardlopen.
Ik had nooit gedacht dat hardlopen
zo leuk zou zijn. Op dit moment
ben ik bezig met mijn conditie op
te bouwen met als doel uiteindelijk tien kilometer aan één stuk te
rennen.
Als ik het kan, kan jij het ook. Wat
je ook besluit te doen, tijdens de
lockdown kan ook jij gewoon lekker sporten.

Teun

0904 \ winkel & bedrijf
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Starter in de regio

De Hôrster tuin
Bedrijf: De Hôrster tuin
Eigenaar: Annemarie Litjens
Adres: Kerkstraat 4a
Plaats: Horst
Telefoon: 077 - 398 67 68

E-mail: info@dehorstertuin.nl
Website: www.dehorstertuin.nl
Sector: groente- en fruitspeciaalzaak
Start:
09-04-2020

Activiteit

Doelgroep

De Hôrster tuin is meer
dan alleen een groente- en
fruitspeciaalzaak. Bij De Hôrster
tuin kun je terecht voor een breed
assortiment aan aardappelen,
groente en fruit. Producten uit
verschillende landen en natuurlijk
ook uit de omgeving. Maar
naast deze producten levert
De Hôrster tuin nog veel meer:
kant-en-klaar maaltijden (ook
vegetarisch), soepen, heerlijke
salades, dagelijks versgesneden
(panklare) groenten en fruit,
diverse maaltijdsalades,
fruitschalen, etcetera.
En dat allemaal uit eigen keuken.

Iedereen die houdt van kwalitatief
goede en verse (en lokale) producten.

Onderscheidend vermogen
De speerpunten van De Hôrster
tuin zijn:
• altijd vers; dat betekent geen
maatregelen om de houdbaarheid te verlengen. Bij ons is vers
gewoon echt vers.
• gezond; zoveel mogelijk
E-nummervrij en allergenenvrij.
• gemak; kant-en-klaar maaltijden,
gesneden groentes en fruit en
salades die dagelijks vers bereid
worden.
Wij maken gezond eten makkelijk.

opening de hôrster tuin

Na een rigoureuze verbouwing is De Horster tuin geopend!
We verkopen heerlijke producten zoals o.a. salades,
maaltijden, gesneden groente & fruit en kruidenboter
om jouw paasweekend thuis compleet te maken!

Binnenkijken bij...

OPENINGSAANBIEDINGEN:

- Gratis bakje salade van het huis bij een besteding van €15,- of meer
- Heerlijke zoete mandarijntjes €2,98 per kilo
- Komkommers 2 stuks voor maar €1,- Rode pitloze druiven voor maar €1,49,- per 500 gram!
*houd onze Facebookpagina in de gaten voor andere dagaanbiedingen!

COVID-19 update! Wij volgen uiteraard de richtlijnen van het RIVM.
Ons team is helemaal fit en helpt je graag -op gepaste
afstand- aan de nodige vitamientjes!

Kerkstraat 4a in Horst l 077 – 398 67 68 l www.dehorstertuin.nl

Oh, zit dat zo!

De coronacrisis
De coronacrisis treft ons hard. Allereerst natuurlijk degene die dierbaren hebben verloren, familie of vrienden hebben die nog vechten voor
hun leven. Ook degene die werken in de zorg of andere cruciale beroepen hebben het zwaar. Uiteindelijk krijgen we er natuurlijk allemaal op
één of andere wijze mee te maken.

Hoewel de gezondheidszorg
op één, twee en drie staat,
blijft de economie ook belangrijk.
Wanneer de coronacrisis achter
de rug is hopen we natuurlijk
allemaal onze baan of bedrijf nog
te hebben. Dat is lastig, zeker als
je bedrijf in elk geval tot 28 april
dicht moet blijven. Daarom is
er een ongekend steunpakket

door de overheid in het leven
geroepen.

Overbruggingsregeling Zelfstandige
Ondernemers).

Via de Noodmaatregel Overbrugging
voor werkgelegenheid (NOW) krijgen werkgevers een gedeelte van
de loonkosten van hun werknemers
vergoed, in verhouding tot het verlies aan omzet door de coronacrisis.
Deze regeling kan worden aangevraagd bij het UWV.

Daarnaast zijn er regeling voor uitstel van belastingbetaling (via de
Belastingdienst) en versoepeling van verstrekken en afbetalen
van kredieten (via de kredietverstrekker). Voor ondernemers in de
gezondheidszorg, zoals tandartsen
en fysiotherapeuten, komen de
zorgverzekeraars met een eigen
maatregelenpakket.

De Tegemoetkoming Ondernemers
in Getroffen Sectoren (TOGS),
geeft ondernemers in specifieke
bedrijfstakken recht op een éénmalige vergoeding van 4.000 euro.
Deze aanvraag loopt via het RVO.
Bij de eigen gemeente kunnen
ondernemers die onvoldoende
middelen hebben voor hun eigen
levensonderhoud bijstand aanvragen via de TOZO (Tijdelijke

VanVan
nieuwe
deurtjes
nieuwe
deurtjes
Van nieuwe deurtjes
tottot
eeneen
complete
renovatie
complete
renovatie
tot
een
complete
renovatie
Vanuit onze
in Roggel
laten wijlaten
elkewij
keukenwens
in
Vanuitshowroom
onze showroom
in Roggel
elke keukenwens
in
vervulling
gaan.
u nuOfkiest
een
fantastische
vervulling
gaan.
u nu
kiest
voor
een
metamorfose
Vanuit
onzeOf
showroom
invoor
Roggel
laten
wijfantastische
elke metamorfose
keukenwens
in
van uw
bestaande
keuken
of kiestofvoor
een
geheel
nieuwe
keuken.keuken.
van
uw bestaande
kiest
voor
een geheel
nieuwe
vervulling
gaan.
Of u keuken
nu
fantastische
metamorfose
Wij adviseren
u graaguover
deover
vele
mogelijkheden....
van
bestaande
keuken
of kiest
voor
een geheel nieuwe keuken.
Wijuw
adviseren
graag
de
vele
mogelijkheden....
Wij adviseren u graag over de vele mogelijkheden....
• NIEUWE
KEUKENS
• KEUKENRENOVATIES
• NIEUWE
KEUKENS
• KEUKENRENOVATIES
• INBOUWAPPARATUUR
• NIEUWE
KEUKENS• •AANRECHTBLADEN
KEUKENRENOVATIES
• INBOUWAPPARATUUR
• AANRECHTBLADEN
• INBOUWAPPARATUUR • AANRECHTBLADEN
Vrijkenstraat
3 Roggel
- 0475-520489
Vrijkenstraat
3 Roggel
- 0475-520489
Vrijkenstraat
3 Roggel - 0475-520489
www.acpkeukenrenovaties.nl
www.acpkeukenrenovaties.nl
Voor www.acpkeukenrenovaties.nl
deVoor
actuele
openingstijden
van van
de actuele
openingstijden

onzeVoor
showroom
kuntopeningstijden
u kunt
onze uwebsite
deshowroom
actuele
van
onze
onze website
bezoeken.
onze
showroom kunt u onze website
bezoeken.
bezoeken.

Zoals te verwachten met dit soort
inderhaast in het leven geroepen
regelingen is de uitvoering nog
allerminst volledig duidelijk en
verandert er nog wel eens wat.
Mogelijk ook voor groepen die
(nu nog) buiten de boot vallen.
De Rijksoverheid heeft een site
met vermelding van alle regelingen
en up-to-date verwijzingen.

Op onze eigen site
www.innovista.nu vindt u een
coronaknop, die rechtstreeks verwijst
naar de site van de Rijksoverheid.
Ik wens u veel gezondheid
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

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

LOSLATENDE
FOLIE
OPOP
LOSLATENDE
FOLIE
LOSLATENDE FOLIE OP
UW
KEUKENKASTJES?
UW
KEUKENKASTJES?
UW KEUKENKASTJES?
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN HET OP!

✓ Snel
✓ Snel
✓ Snel
✓ Betaalbaar
✓ Betaalbaar
✓ Betaalbaar
✓ Effectief
✓ Effectief
Effectief
✓✓
✓ Effectief
Effectief
✓ Effectief
✓ Duurzaam
✓ Duurzaam
Duurzaam
✓✓
✓ Duurzaam
Duurzaam
✓ Duurzaam
advies
✓ Vrijblijvend
advies
✓ Vrijblijvend
✓ Vrijblijvend advies
info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl

info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl

Column
Sarasvati
De godin van kennis, kunst en
wijsheid, is al drie weken mijn
metgezellin op mijn werkplek
thuis. Een dierbaar souvenir
van een reis met elf leerlingen,
drie collega’s, Theo en Lies naar
de kindertehuizen van mama
België op het eiland Flores in
Indonesië. In 2009 ten tijde van
de Mexicaanse griep maakten
we die indrukwekkende reis
met elkaar.
Liefdevol werden we ontvangen
door medewerkers en kinderen.
Indrukwekkend hoe ze met de weinige middelen op het hele eiland
zorg, opvang van (gehandicapte)
kinderen en onderwijs probeerden te verbeteren. Dit alles vanuit de overtuiging van dienstbaar
zijn aan de mensen en zorg voor
de kwetsbaren in de samenleving.
Daarnaast probeerden ze, vanuit
die gedachten, ook nog kleinschalig, duurzaam ondernemerschap
door middel van onderwijs van de
grond te krijgen.
Ik denk nu vaak aan ze. Hoe zou het
met hen gaan? Een leerling van ons
kwam daar in quarantaine in het
ziekenhuis. De ziekenhuizen en zorg
zijn daar echt anders geregeld dan
bij ons. Je familie moet mee naar het
ziekenhuis om je te verzorgen. Daar
kun je in deze tijd met corona niet
mee aankomen.
Familie, geloof, spiritualiteit, roeien
met de riemen die je hebt, zijn verweven in de cultuur van het eiland.
Geen goed georganiseerde zorgsysteem, onderwijs op afstand,
inkomstenregelingen. Hun kans op
overleven is gebaseerd op sociale
waarden, weinig op economische.
In deze bizarre tijd zie ik, dat deze
waarden ook bij ons weer boven
komen drijven. We vallen weer teug
op de basiswaarden. Kennis, kunst,
wijsheid, zorg en welzijn worden dan
opeens heel belangrijk.
Ik ben niet gelovig (althans niet
in instituten), maar ik hoop dat
Sarasvati, de godin van kennis, kunst
en wijsheid zal waken over de mensen op Flores. Op Wikipedia wordt zij
omschreven als: ‘alles dat opborrelt
als vanzelf uit het al doordringend
water van de oeroceaan, de bron
van alle leven’.
Eigenlijk hoop ik dat ze waakt over
alle kinderen en ons allemaal in
deze bijzondere tijd.
Blijf gezond en lief voor elkaar.

Marlies Scheres, adjunct directeur
Citaverde College Hegelsom
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Thuis pielen met de bal
via Wittenhorst
Waar normaal gesproken één of twee avonden in de week de training van het voetbalteam op het programma
staat, zijn de sportparken nu allemaal op slot. Door het coronavirus is het de komende tijd niet mogelijk om
samen te trainen, laat staan wedstrijden te voetballen. Voetbalclub Wittenhorst uit Horst bedacht een manier
om de jeugdleden toch aan het voetballen te houden.

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

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

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

Wittenhorst gebruikt de komende tijd
de digitale wereld om de leden toch nog
met een bal aan het werk te zetten. De
club zet drie dagen in de week (maandag, woensdag en vrijdag) filmpjes
online op de website, Instagram en de
Facebookpagina waarin een voetbaltruc
wordt uitgelegd. Per truc gaat het om
drie video’s waarbij in het eerste filmpje een eenvoudige versie van een truc
wordt uitgelegd en bij de andere twee
video’s wordt vervolgens een moeilijkere variant uitgelegd.
“Het is puur en alleen bedoeld om de
leden in beweging te houden”, vertelt Joreno van de Ven, één van de drie
initiatiefnemers van de online filmpjes. “Samen met Richard Kleuskens en
Willem-Jan van Rens hebben we het
bedacht en opgezet.” Niet toevallig zijn

de drie mannen vanaf volgend seizoen
de Technisch Coördinatoren Jeugd bij de
Horster voetbalclub. “Maar we doen het
niet om de leden op niveau te houden
of zo. Het is echt alleen bedoeld dat kinderen met de bal kunnen pielen als ze
daar zin in hebben, het is absoluut niet
verplicht.”

4-Skills
De trucjes kunnen allemaal individueel afgewerkt worden. “Dat is wel een
vereiste in deze tijd natuurlijk”, aldus
Joreno. “Vanwege de quarantaine-maatregelen mogen kinderen niet met z’n
tweeën of drieën bezig zijn, dus dat willen wij ook niet uitlokken.” De filmpjes,
te vinden op YouTube, zijn online gezet
door Arnoud Jonker van 4-Skills Soccer
Academy, een Bredaas bedrijf gespe-

cialiseerd in het opleiden van voetballers dat samenwerkt met Wittenhorst.
“Daarom hebben we hen benaderd voor
de filmpjes”, vertelt Joreno.
Joreno en de andere initiatiefnemers
krijgen sporadisch een reactie op de
filmpjes die verspreid worden. “Bij één
van de filmpjes kwam er bij de reacties
een filmpje van één van de jeugdleden
die een ander lid uitdaagde”, vertelt
Joreno. “Dat is leuk om te zien. Voor ons
is het leuk dat de jongeren plezier hebben in het voetballen en wij kunnen op
deze manier daarbij helpen. Veel kinderen zitten met hun gedachten ergens
anders, zeker als ze bijvoorbeeld een
familielid of bekende in het ziekenhuis
hebben liggen vanwege het virus. De
filmpjes en het oefenen van trucjes kan
dan een vorm van afleiding zijn.”

Adver torial

Beste lezer,
De distributeur in Horst is op zoek
naar een middagbezorger
• Verdienste ca. € 200,- per vier weken
• ‘s Middags voor 18.00 uur een uurtje bezorgen
op zat voor 13.00 uur
• Minimumleeftijd 15 jaar • Gratis de krant lezen

Interesse of aanmelden?

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

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
phoven@gmail.com
ge • 06 22 37 12 88 • renevano
Meijelseweg 3 • Berin06
223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

TUINHOUT EN DOUGLASHOUT
UIT VOORRA AD LEVERBAAR

Net als bij veel organisaties heeft de coronacrisis ook een grote impact op ons bedrijf.
Als verspreider van HALLO kunnen wij nu niet optimaal ons werk uitvoeren. Op dit moment
hebben we te maken met relatief veel bezorgers die ziek zijn en medewerkers die uit voorzorg niet
meer de deur uit gaan. Iets wat wij uiteraard respecteren. De gezondheid van onze medewerkers
staat voorop.
Om de bezorging zo optimaal
mogelijk te houden, werken we
daardoor veel met vervangers.
Deze mensen zijn nieuw en
hebben vaak geen ervaring.
Dat houdt mogelijk in dat er
mogelijk meer klachten ontstaan.
We kunnen op dit moment nog
alle routes bezorgen, maar als
de situatie verslechtert kan dat
veranderen. Dat is nu nog niet het
geval. We houden u hiervan op
de hoogte.
Op de afhaalpunten die nog
open zijn, worden meer HALLO’s
afgeleverd. Wanneer u geen
HALLO heeft ontvangen, kunt u er
daar een ophalen. Op de website
van HALLO (zie onderaan deze

brief) ziet u een overzicht van de
afhaalpunten. Het is ook mogelijk
om HALLO digitaal te ontvangen.
Aanmelden hiervoor kan via
www.kempen-media.nl/digitaal
We willen via deze weg alle
bezorgers speciaal bedanken
voor hun inzet de afgelopen
weken. Zij zorgen ervoor dat u
ook in deze tijd op de hoogte
blijft van betrouwbaar, lokaal
nieuws. We doen er alles
aan om de nieuwsbladen te
bezorgen, maar hopen op uw
begrip als dat een keer niet
lukt. Daarnaast spreken we onze
steun uit aan alle mensen en
hun naasten die getroffen zijn
door het coronavirus. Wij wensen

u de komende tijd een goede
gezondheid en veel wijsheid toe.
Met vriendelijke groet,
Mike van Kempen
Hans Minten
Garcon

Handelstraat 17 5961 PV Horst
info@garcon.nl
www.garcon.nl
www.hallohorstaandemaas.nl
www.hallopeelenmaas.nl
www.hallo-venray.nl
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Gezellig samen voorjaars bloemschikken
Niets vrolijkt een huis meer op dan een pot of vaas met kleurige bloemen. Met de lente in de bol schoven we voordat het coronavirus
uitbrak aan bij het crea-doecafé van Dorpsontmoeting Maasbree, waar een groep dames een voorjaarsbloemstuk maakte. Dat doen ze
normaliter zes keer per jaar, onder leiding van dagbestedingscoach Joke uit Broekhuizenvorst.

Alle leeftijden
De deelnemers aan de vier groepen van het
crea-doecafé zijn van alle leeftijden, vertelt
Joke. “Er zitten dames van 40 jaar bij die niet
meer kunnen werken en graag bezig willen
zijn. De oudste is een jaar of 80. De meesten
zijn gepensioneerden van 60 of 70 jaar die thuis
even weg willen. Hier zijn ze onder de mensen.
De één heeft tijdens het bloemschikken wat
meer hulp nodig dan de ander. Het mooie is dat
ze elkaar ook helpen. En gezellig vinden ze het
ook, want ze komen elke keer terug. Alle creadoecafé-groepen zitten vol.”
Na een kleine twee uur knippen, schuin afsnijden en ‘knommelen’, met een korte koffie- en
koekjespauze tussendoor, is het bloemstuk
klaar. Die kan thuis op tafel. “Ik heb er wekenlang plezier van als ik hier ben geweest”,
vertelt mevrouw Peeters, een andere vaste
deelneemster. “Zijn de bloemen uitgebloeid,
dan steek ik er gewoon nieuwe in.”

Huiskamers
Met een zelf meegebrachte schaal en een
snoeischaar van thuis schuiven de negen
dames vol verwachting aan in de Hoëskamer
Rooth van Dorpsontmoeting Hoës van Bree in
Maasbree. Het is de tweede bijeenkomst dit
jaar van de middaggroep van het crea-doecafé bloemschikken. Twee voorbeelden van de
bloemstukjes die ze gaan maken, staan al op
tafel. De koffie is heet en de koektrommel gaat
rond. Er kan gebloemschikt worden.
“We zijn een traditionele dorpsontmoeting
voor ouderen waar gezelligheid en elkaar ontmoeten voorop staan in de breedste zin van het
woord”, vertelt dagbestedingscoach Marion van
De Zorggroep. “Bezoekers kunnen hier terecht
om samen dingen te doen en maken, sociale
contacten op te doen en samen erop uit te zijn.”
Dagbestedingscoach en collega van Marion Joke

uit Broekhuizenvorst geeft, samen met vrijwilligster Annie, de bloemschikworkshop. “Het
is geen professionele cursus, maar bedenken
en maken het allemaal zelf”, vertelt Joke. “We
maken zes stukken per jaar tijdens de workshop
en zorgen voor een voorbeeld. Het leuke is dat
sommigen dat na proberen te maken en anderen er juist een heel eigen draai aan geven. Zo
is geen enkel bloemstuk hetzelfde.”
Joke en haar vaste vrijwilligsters proberen elke
keer iets anders te maken, passend bij de tijd
van het jaar. “De ideeën haal ik van Pinterest,
een soort digitaal prikbord, of van internetfilmpjes en materialen proberen we zo goedkoop
mogen op de kop te tikken. De ene keer gerbera’s, de andere keer anthuriums of wat kerstgroen. De deelneemsters betalen een vaste
bijdrage die door de gemeente is vastgesteld.

Daarnaast moeten ze zelf een snoeischaar,
schaal of pot en soms ook wat groen meenemen.”
Het wordt dit keer een bloemstuk met witte en
roze anjers, leilindetakken in de knop en stukjes
hout van de leilindes. De houtjes verzamelde
Annie bij een snoeibeurt in haar tuin: “dan hoeven ze niet de groencontainer in”. Verder is er
gezorgd voor natte oase, elastiekjes, touw en
bosjes anjers van een lokale supermarkt. Eén
van de vaste deelneemsters is de 64-jarige Ria.
De Heldense woont inmiddels veertig jaar in
Maasbree. “Het is leuk en gezellig om met een
groepje bezig te zijn”, vertelt ze. “Ik heb een
cursus Tiffany-glas maken gedaan, volg hier bij
de Dorpsontmoeting ook de schilderworkshop
en ben bij de tabletles te vinden. Dus je kunt
wel zeggen dat ik altijd creatief bezig ben.”

De dorpsontmoeting is verdeeld in twee
‘huiskamers’. Bij Hoëskamer Rinkesfort wordt
een dagprogramma, broodmaaltijd en warme
maaltijd aangeboden. Daar kunnen bezoekers
terecht voor een natje en een droogje, om
een kaartje te leggen, samen uitstapjes te
maken of gewoon een praatje te maken.
Ook is er Hoëskamer Rooth waar wekelijks
uiteenlopende activiteiten plaatsvinden,
zoals het tabletcafé, koersballen, bridgen,
rollator- en zitdansen en creatieve workshops
als schilderen, kaarten maken en dus
bloemschikken.

Kijk voor meer informatie over
Dorpsontmoeting Hoës van Bree op www.
maasbree.dorpsontmoeting.nl

Adver torial

Hoveniersbedrijf en stratenmakersbedrijf onder één dak

Het is weer voorjaar, tĳd om buiten aan de slag te gaan. Wilt u graag een tuin ontwerp
of zoekt u iemand voor de aanleg/onderhoud van uw tuin. Tevens kunnen we alle
bestratingswerkzaamheden voor u verzorgen, bekĳk hieronder onze mogelĳkheden
van beide bedrĳven.
Erica Tuinen

Erica Bestratingen

Erica Tuinen is een hoveniersbedrijf uit America,
wat staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid.
Met uw wensen, ons vakmanschap en creativiteit
maken wij uw tuin zoals u hem hebben wilt.
Of het nu modern, gedurfd, rustig, landelijk of
misschien wel een kindvriendelijke tuin moet
worden u kunt hiervoor altijd terecht bij ons
bedrijf.
Wij helpen u graag vakkundig met de aanleg
of het onderhoud van uw tuin. Ook voor
het onderhoud van bedrijven terrein en/of
kantoorpand kunt u bij ons terecht.
Het maken van een digitaal tuinontwerp met
3d visualisatie behoort tot de mogelijkheden.

In juni 2019 hebben wij (Erica Tuinen),
Van Rengs bestratingen overgenomen,
onder de naam Erica Bestratingen.
Door de toevoeging van Erica Bestratingen
aan onze hoveniersactiviteiten, kunnen wij
aan klanten een totaalpakket aanbieden.
Naast tuinontwerp, aanleg en onderhoud
voeren we met ons nieuwe bedrijf nu ook alle
gewenste bestratingswerken voor particulieren
en bedrijven uit.
Erica bestratingen kan voor u de aanleg van
hemelwater afvoer verzorgen, tevens het
maken van infiltratie systemen ten behoeve
van afvoer hemelwater. Het maken van

grondwerken voor verhardingen van opritten,
paden en bedrijventerreinen behoort ook tot
onze mogelijkheden.
Het machinaal leggen van klinkers in diversen
formaten en kleuren, en het verwerken van
oude authentieke klinkers en of materialen
behoort tot onze specialiteiten.

Nieuwe Peeldijk 7 • 5966 NA America
info@ericatuinen.nl • www.ericatuinen.nl
tel Tom: 06 24 22 16 47
tel Henry: 06 22 13 28 70

Neem voor meer informatie contact met ons
op voor een afspraak.

Tom Jacobs en Henry Mulders
Erica Tuinen en Erica Bestratingen

Nieuwe Peeldijk 7 • 5966 NA America
info@ericabestratingen.nl
www.ericabestratingen.nl
tel Henry: 06 22 13 28 70
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Tummers
Namens EP:Tummers bedankt voor het
SUPER werk dat jullie verrichten!
Corona maatregelen EP:Tummers

Wij roepen iedereen op om thuis te blijven en telefonisch of online te bestellen via www.eptummers.nl. Onze specialisten zitten 7 dagen per week
voor u klaar om u te assisteren via telefoon of online chat. Uw aankoop wordt vaak binnen 24 uur thuisgeleverd, dit kan volledig contactloos.
Indien gewenst kunnen wij uw apparaat ook installeren. Uiteraard gebeurt ook dat op een veilige manier volgens strenge richtlijnen.
Komt u toch naar de winkel, dan vragen wij u om zich te houden aan ons deurbeleid. Meer informatie vindt u op onze site: www.eptummers.nl.

Wij belonen u om NIET
naar de winkel te komen!
Koop nu telefonisch of via online chat en
ontvang € 50,- extra korting op uw order!*

www.eptummers.nl
*Bij een minimaal bestelbedrag van €500,-. M.u.v. multimedia en Dyson.
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Tip voor alle thuiszittende kinderen:
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download het GRATIS Tummers
doeboekje via onze site!
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Tummers
www.eptummers.nl

www.eptummers.nl/doeboek

Roermond

Weert

Panningen

Tegelen

Echt

Heythuysen

Horst

Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
Tel. +31 (0)475 425262

Moesdijk 2
6004 AX Weert
Tel. +31 (0)495 534164

Markt 121
5981 AA Panningen
Tel. +31 (0)77 3071300

Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
Tel. +31 (0)77 3738511

Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
Tel. +31 (0)475 319595

Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
Tel. +31 (0)475 440353

Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
Tel. +31 (0)77 3983021

