Samen staan
we sterk
Doe ook mee en mail je foto
naar foto@kempencreeert.nl
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Horst aan de Maas

Radio Prilpop
Eigenlijk zou Sevenum in het paasweekend helemaal in het teken staan van Prilpop. Biertjes, deuntjes en bands op Sevenumse grond. Het weer zat mee, maar het mocht niet zo zijn:
Prilpop 2020 werd afgelast. Toch kon de organisatie het niet zomaar helemaal laten cancelen en daarom werd er een nieuw initiatief geboren: Radio Prilpop. De vrijwilligers gingen
op vrijdag 10 april ‘s avonds om 20.00 uur live op een ‘geheime’ locatie. Vanuit deze studio werd vier dagen lang radio gemaakt. Er kwamen verschillende acts voorbij, werd merchandise verloot en verkocht, er werd een pubquiz gehouden en ook de jaarlijkse paasmis kwam terug. / Beeld: Siem Huijs

Voedselbank Limburg-Noord onderschatte thuisbezorging
voedselpakketten
Voedselbank Limburg-Noord zocht een oplossing om samenscholing tegen te gaan bij de uitgiftepunten door
de voedselpakketten te bezorgen. Voorzitter Gerda van Stelten geeft toe dat onderschat te hebben. “Dat was
een eenmalige actie, vijftig pakketten in gemeente Horst aan de Maas bezorgen is een hele organisatie.”
“Door voedselpakketten te bezorgen,
konden we vermijden dat mensen
tegelijk bij de uitgiftepunten verschenen”, legt Gerda van Stelten uit.
“Maar dat hebben we onderschat,
omdat niet alle pakketten in één auto
passen en we daardoor met meerdere auto’s op en neer moesten rijden. Daarnaast kwam het vaak voor
dat de mensen niet thuis waren en
we lang moesten bellen voordat er
iemand open deed.”
Volgens Gerda geeft Voedselbank
Limburg-Noord in totaal 180 pak-

ketten uit, waarvan er 50 in Horst
aan de Maas. Omdat de bezorging
is gestopt, mogen de voedselbankgangers hun pakketten weer ophalen
bij de uitgiftepunten. “In Horst is dat
verdeeld in tijdsblokken. Daarnaast is
er een boa aanwezig om te controleren of de mensen zich houden aan de
maatregelen.”

Geluk
Tot en met 23 april deelt de voedselbank maar één keer in de twee
weken voedselpakketten uit. Dit

omdat er een tekort aan voedsel is. Volgens Gerda betekent
dit dat ze in de tussenweek geen
gekoelde producten of verse spullen mee kunnen nemen bij supermarkten. “We hebben een grote
koeling, maar sommige producten
kunnen niet één week gekoeld
bewaard. Dit probleem moeten we
nog bespreken. Deze week hebben we wel geluk gehad omdat
we producten hebben gekregen
van vakantiepark het Heijderbos
in Heijen. Links en rechts krijgen

we ook donaties. Zo kregen we
5.000 euro van gemeente Horst
aan de Maas en kunnen we samen
met onze eigen geldpot producten
zelf kopen.”

Oplossen
Wethouder Roy Bouten van Horst
aan de Maas reageert positief
op de subsidie. “Zo kunnen de
48 gezinnen en 110 inwoners die
afhankelijk zijn van de voedselbank
blijven rekenen op voedselpakketten”, schrijft hij op Facebook.
“Enorm belangrijk voor deze vaak
kwetsbare groep. Om de pakketten
veilig op te kunnen halen, voor vrijwilligers en gebruikers, zullen we

ook ondersteunen op de ophaallocatie.” Met deze bijdrage wil
de gemeente dit acute probleem
oplossen. “We weten natuurlijk niet
hoe lang deze situatie nog duurt en
wat dit betekent voor de aanvoer
van producten en de beschikbaarheid van vrijwilligers. Daarnaast
komen er misschien ook wel meer
aanmeldingen voor de voedselbank. Daarom blijven we wekelijks
met de voedselbank in overleg
over hoe we ze kunnen ondersteunen. Daarbij kijken we breed naar
creatieve oplossingen, zoals inzamelingsacties en samenwerking
met tuinders.”
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Muziekproject Tot de Kern

Hans Lenssen maakt Horst aan de Maas-gitaar
Hans Lenssen uit Horst heeft speciaal voor de Muzikantine uit Horst een
gitaar gemaakt in de vorm van een plattegrond van de gemeente Horst
aan de Maas. Hij deed dit voor het muziekproject Tot de Kern.
De gitaar is niet om op te spelen,
vertelt Hans. “Hij gaat mee naar alle
dorpen in Horst aan de Maas om het
nieuwe muziekproject Tot de Kern
te promoten. Al doet de gitaar het
prima, dit exemplaar kan zomaar mee
op concerttour.” Hans kwam zomaar
op het idee om de gitaar te maken.
“Ik heb zelf nog nooit een gitaar
gemaakt, dus dit was wel een primeurtje. Het ging onverwachts best
prima, ondanks dat ik geen ervaring
heb in het maken van instrumenten.
Ik moet zeggen dat ik beter ben in
het slopen van gitaren dan er een te
creëren”, zegt hij lachend.

Secuur werk
Maar waarom Horst aan de Maas?
“Mijn oog viel een tijdje geleden
op de plattegrond van Horst aan de
Maas. Ik dacht: potverdorie, die lijkt
verdomd veel op de body van een
gitaar. Zou het wat zijn als ik daar nu
een gitaar van maak? Zo is het eigenlijk begonnen en ben ik gestart met
het maken van de gitaar.” Hans zelf
speelt geen akkoord, maar heeft
zeker muzikale ervaring. Hij is, naast
bestuurslid van de Muzikantine,
ook lid van de Thin Lizzy coverband

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

Philo. Daar verzorgt hij de drums.
“Een gitaar is dus een hele nieuwe
wereld voor mij.”
Maar Hans houdt wel van een uitdaging. “Ik moest helemaal vanaf het
begin beginnen, want ik had nog
nooit een gitaar gemaakt. Het gevaar
is dat één enkele millimeter afwijking kan zorgen voor een ander,
verkeerd geluid. Je moet dus heel
secuur te werk gaan. Uiteindelijk ben
ik ontzettend trots op het resultaat.”
De opdruk heeft Hans laten maken in
Asten, waar hij werkt bij een grafisch,
industrieel printbedrijf.

Dorpentour
Marlou Vullings, projectmedewerker
van Tot de Kern bij de Muzikantine,
vindt het ontzettend tof dat Hans
de gitaar heeft gemaakt. “Wat
begon als een grap heeft uiteindelijk geresulteerd tot een prachtig
kunstwerk”, zegt ze. “Hij heeft onze
boodschap van Kern met Pit letterlijk verbeeld.” Met het muziekproject
wil de Muzikantine zich wijden aan
heel de gemeente. Momenteel richt
de muziekorganisatie zich voornamelijk op Horst. “We gaan onder de
noemer van een dorpentour langs

alle kernen van Horst aan de Maas
om naar muzikaal talent te zoeken.
Want Horst aan de Maas is een hele
muzikale gemeente, een echte popgemeente. Helaas ligt het project

even stil vanwege de coronacrisis.”
Wat de toekomst biedt van de
gitaar van Hans, is nog onbekend.
“We nemen hem in ieder geval mee
naar elk dorp. Wie weet zit er wel een

gat in de markt”, zegt Hans. “Maar tot
nu toe laat ik het bij dit exemplaar.”

Tekst: Niels van Rens

Gemeenteraad beslist in juni

BiblioNu krijgt eenmalige subsidie en lening
van 30.000 euro
Het College van B&W van Horst aan de Maas wil BiblioNu een eenmalige subsidie van 30.000 euro verlenen en een lening verstrekken van
30.000 euro. De lening wordt omgezet naar een subsidie als BiblioNu heeft voldaan aan de voorwaarden om voordelen te halen uit de samenwerking met verschillende partijen in het toekomstige onderkomen van de bieb in ’t Gasthoês in Horst.
BiblioNu werkt momenteel aan een
nieuwe, toekomstbestendige bibliotheek. Om dit te kunnen realiseren,
gaat BiblioNu op een andere manier
werken. In 2018 bleek namelijk dat
de organisatie in financiële problemen verkeerde. Hoewel het de
bibliotheekorganisatie is gelukt om
de begroting sluitend te krijgen, is
het eigen vermogen beperkt. Het college vindt het daarom niet verant-

woord dat BiblioNu de kosten voor de
organisatieontwikkeling helemaal zelf
voor haar rekening neemt.
De bedoeling is dat BiblioNu in
’t Gasthoês gaat samenwerken met
zoveel mogelijk andere partners die
zich in het pand vestigen. Door deze
samenwerking moet de bibliotheek
per jaar 75.000 euro besparen. Als dit
doel in 2021 wordt behaald, kan
de lening van 30.000 euro worden

omgezet in een subsidie.
Wethouder Han Geurts: “We hebben
er alle vertrouwen in dat BiblioNu
invulling kan geven aan de uitgangspunten van onze bibliotheekvisie.
Als je kijkt naar waar de organisatie
vandaan komt, dan zijn er hele grote
stappen gezet. Met deze eenmalige
bijdrage kan BiblioNu deze ontwikkeling voortzetten.” De gemeenteraad stelde in 2019 de nieuwe

bibliotheekvisie vast. Leren, lezen
en informeren zijn de kerntaken van
het bibliotheekwerk in Horst aan de
Maas. Het college wil dat BiblioNu er
niet alleen is als uitleenservice van
boeken, maar ook zorgt voor informatie aan alle inwoners in Horst aan de
Maas. Daarnaast wordt de collectie
boeken met 20 procent gereduceerd.
De gemeenteraad vergadert in juni
over deze kwestie.

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 rekening 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.

Vereniging voor gemeenschapshuizen
Horst aan de Maas luidt noodklok
Vereniging Kleine Kernen Limburg roept het College van B&W van Horst aan de Maas op coulant te zijn naar alle gemeenschapsaccommodaties in
deze gemeente. De organisatie vraagt aandacht voor onder meer het opschorten of kwijtschelden van het innen van huur voor de accommodaties.
In verband met de coronacrisis hebben veel gemeenschapsaccommodaties het moeilijk. De gebouwen mogen
niet meer open en juist deze organisaties zijn voor de bewoners in de kleine
kernen. Er is dus financiële nood bij
deze accommodaties. “Ondanks dat
gemeenschapsaccommodaties het
eerste kwartaal van 2020 over het
algemeen goed hebben gedraaid
vanwege carnaval, geven ze aan zich
zorgen te maken over hun liquiditeit”,
zegt Birgit op de Laak, voorzitter van
Vereniging Kleine Kernen Limburg

(VKKL). “Dit zal alleen maar toenemen
naarmate de coronacrisis voortduurt.”

Vaste lasten
Op de Laak noemt een aantal redenen. “De sluiting van accommodaties zorgt voor een forse omzetdaling,
soms wel tot 70 procent; de vast laste
blijven doorlopen en voor de gemeenschapsaccommodaties worden (tot nu
toe) nog geen landelijke regelingen
getroffen, wel bij landelijke ondernemers.” De gemeenschapsaccommodaties hebben vaste lasten zoals huur

van een ruimte die doorloopt, terwijl
de activiteiten gedeeltelijk of volledig
stil zijn gevallen. Verder ontvangen ze
van fondsen en de gemeente subsidie
om hun initiatief te realiseren, maar
volgens VKKL gaat dat nu niet door de
coronacrisis. VKKL concludeert dat een
sociaal noodfonds nodig is om noodlijdende initiatieven door deze periode
te helpen.

Maatregelen
Ook roept de VKKL het college op om
maatregelen te nemen. “Zorg voor

opschorting van het innen van
gemeentelijke belastingen”, zegt
Op de Laak. “Een andere maatregel is
opschorting van het innen van terrasgelden voor gemeenschapsaccommodaties met een terrasvergunning.”
VKKL wil ook dat de gemeente de huur
van de accommodaties opschort of
kwijtscheldt. Al met al wil het VKKL
dat de gemeente coulant met de
gemeenschapshuizen omgaat. Het
College van B&W van Horst aan de
Maas heeft nog niet gereageerd op de
brief van het VKKL.
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Verbouwing Kloosterhof
bijna van start
Na wat vertraging kan de facelift van het complex Kloosterhof in
het winkelcentrum van Horst over zes weken beginnen. Dat zegt
Marc Janssen, directeur van projectontwikkelaar Suyderland.

Leerlingen De Driehoek fleuren
aanplakbord op
Kinderen van groep 4/5/6 van basisschool De Driehoek uit Griendtsveen hebben onlangs van het aanplakbord in het dorp een kunstwerk gemaakt. Zij kregen opdracht van leraar Robert van Vegchel om het aanplakbord op te fleuren. Er was één voorwaarde: alles moest op afstand gebeuren. De leerlingen moesten
met elkaar via diverse media overleggen om tot één resultaat te komen. Ze mochten ook niet bijeen komen
bij het bewuste bord. Op het bord staat een speciale boodschap aan alle Griendtsveners.

Eigenlijk zou eind 2019 het begin
zijn van de vernieuwing van het
Kloosterhof. Maar vanwege aanpassingen in de vergunning kon de
verbouwing niet starten. “De vergunning ligt nu eindelijk ter inzage.
Als er na zes weken geen aanpassingen of opmerkingen zijn,
dan kunnen we beginnen met de
bouw”, zegt Janssen. Het complex
ligt er al enkele jaren verwaarloosd
bij. Eerder lagen er plannen om het
complex tegen de vlakte te laten
gaan om er appartementen boven
te bouwen. De uitstraling en structuurvisie van het Kloosterhof blijft
volgens directeur Marc Janssen hetzelfde. “De aanpassingen die we
willen doorvoeren vallen mee”, zei
hij al eerder tegen HALLO Horst aan
de Maas. “Als je de nieuwe tekeningen vergelijkt met de oude zijn
er weinig veranderingen te vinden.
De aanpassingen zijn vooral gericht
op functionaliteit en maatwerk.
Denk daarbij aan andere contouren
en gevelopeningen zoals entreedeuren op een andere plek.”

Oplossing
Vooral het maatwerk zorgde
ervoor dat het weer een jaar
duurde voordat Suyderland met
een nieuw plan kwam. “Het was
een zoektocht naar maatwerk
en bij de uitvoeringen liepen we
tegen problemen aan. In ons huidige plan hoeft Jan Linders maar
één maand dicht, terwijl dit in het
oude plan veertien weken zou
kosten.” Linders gaf eerder aan
een sluiting van veertien weken
te lang te vinden. “We hebben
samen met de supermarktketen en
de aannemer naar een oplossing
gezocht door de winkel tijdens de
verbouwing drie tot vier maanden
tijdelijk kleiner te maken. Tot onze
grote schrik zijn we pas na een
jaar tot een oplossing gekomen.
Het moet betaalbaar blijven om
een winkel maar één maand te
sluiten. Daarnaast moet de aannemer het risico bij deze looptijd
willen dragen.”
Tekst: Niels van Rens

In Grubbenvorst

‘Coronahoester’ opgepakt na aangifte
Een 21-jarige verdachte is in Grubbenvorst op maandagochtend 13 april aangehouden omdat deze persoon
meermaals provocerend in iemands gezicht hoestte. De aanhouding was na aanleiding van een aangifte.
Deze overtreding is een ernstig geval
van overlast die de politie aangrijpt om in tijden van corona snel
iemand op te pakken. De wijkagenten Horst-Zuid roepen mensen in en
om Grubbenvorst op om overlast

te melden. “Al enige tijd komen er
bij ons meldingen binnen over een
jeugdgroep die overlast zou geven
richting bewoners en bezoekers van
Grubbenvorst”, melden de agenten
via Instagram. “Begin maart was dit

ook onderwerp van gesprek tijdens
een informatiebijeenkomst. Daarbij
werd de aanwezigen op het hart
gedrukt vooral melding of aangifte te
doen als ze geconfronteerd worden
met overlast.”

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
rbloeiers
Nu vele zoipmpelanten
en ku

Vele soorte
buxusvervan n
ge
vanaf € 0,79 rs

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

Kwaliteit heeft een naam

Gedetineerde PI Ter Peel toont
dankbaarheid met T-shirt
Een gedetineerde vrouw in Penitentiaire Inrichting Ter Peel in Evertsoord wilde haar dankbaarheid tonen
aan de medewerkers van de gevangenis in de tijd van corona. Daarom knipte ze een shirt, kleurde deze in met
een rood hart en de tekst ‘bedankt’ en hing het op aan haar raam. Ze vertelde tegen haar afdelingshoofd dat
ze via de televisie en het dagelijks gedetineerdenoverleg mee krijgt wat er ‘buiten’ allemaal aan de hand is.
Ze heeft veel respect voor de medewerkers omdat deze dag in, dag uit en soms ondanks hun eigen zorgen aan
het werk zijn. Carla Wijnhoven, vestigingsdirectrice PI Ter Peel, vindt het fantastisch. “Hier sluit ik mij
helemaal bij aan. Heel veel dank en hulde aan onze medewerkers.” / Beeld: Carla Wijnhoven

Voor al uw witte, groene en geschilde asperges.
Ook voor streekproducten.
Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00
Zaterdag van 09.00 tot 17.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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‘Plekskes van geluk’
in Horst aan de Maas

Pad tussen supermarkten
Horst verboden voor fietsers

In de gemeente Roerdalen, Eindhoven en Schagen zijn door burgers geluksplekken aangewezen die een
bepaalde waarde hebben en een bijzonder verhaal vertellen. Rondom deze geluksplekken worden activiteiten
uitgevoerd. Dit was voor de werkgroep Plekskes van Geluk uit Horst aan de Maas de aanleiding om samen
met de inwoners op zoek te gaan naar geluksplekken in de gemeente. De werkgroep is volop bezig met de
voorbereidingen van het project zodat op 20 maart 2021 de plekken onthuld kunnen worden.
Geluksplekken zijn plekken waar
mensen graag komen om tot rust te
komen, te genieten van het uitzicht
of om een geluksmakende activiteit
uit te voeren. Voorbeelden hiervan
zijn een kappelletje langs de weg,
een stroomversnelling in een beek
midden in een dorp of een speeltuin. “We moedigen de inwoners van
Horst aan de Maas aan om plekken
waar mensen gelukkig worden door
te geven aan anderen en nieuwe
‘Plekskes van Geluk’ te ontdekken. Bij elke plek wordt een concrete geluksactiviteit of gelukstip
toegevoegd om de ervaring van de
geluksplek te versterken”, legt initiatiefneemster Elly Cox uit Sevenum
uit. “Het benadrukken van bijzondere
plekken draagt ook bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de dorpen en in de gemeente als geheel.”

ook haalbaar zijn. Alle gemelde plekken worden gescreend op een aantal
verplichte criteria. Is het een veilige
locatie? Is er ruimte voor het uitvoeren van een geluksactiviteit? Is
de plek rolstoeltoegankelijk? Zijn er
geen commerciële belangen in het
spel? “Van de plekken die over zijn
gebleven na de screening op verplichte criteria zal per dorp een top
vijf gemaakt worden. Als er meer dan
vijf plekken over zijn gebleven, wordt
een dorpsvertegenwoordiging van de
betreffende kern gevraagd om een
top vijf op stellen. Tevens wordt elke
dorpsvertegenwoordiging gevraagd
om uit de top vijf een nummer één
aan te wijzen. Samen bepalen we als
inwoners van de gemeente Horst aan
de Maas wat onze Plekskes van Geluk
zijn”, aldus Cox.

Borden

Eisen
Aan de hand van criteria wordt gekeken of deze plekken praktisch gezien

aan de Maas, is om 25 geluksplekken voor volwassenen aan te wijzen en 5 plekken voor kinderen.
Deze plekken worden gebundeld in
een route en gepubliceerd op een
eigen website. Daarnaast komt bij
elk ‘Plekske van Geluk’ een bord te
staan met daarop een beschrijving
van de plek. “Tevens krijg je op
elke plek suggesties aangeboden
om iets te beleven: het zijn kleine
geluksinterventies waar je gelukkiger van kan worden.”
De werkgroep Plekskes van Geluk
heeft met de gemeente Horst aan
de Maas, Gezondste Regio 2025,
Stichting Landschap Horst aan de
Maas en Helemaal Horst aan de
Maas de plannen verder uitgewerkt
en subsidieaanvragen gedaan.
Op World Day of Happiness op
20 maart 2021 worden de plekken
onthuld.

De doelstelling van de werkgroep,
die bestaat uit zestien willekeurige
inwoners van de gemeente Horst

•

Verstappen advanced packaging is een familiebedrijf
kunststof verpakkingen uit gerecyclede materialen.
Onze medewerkers vertegenwoordigen onze manier
van werken en staan daarom centraal in ons bedrijf.
Persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk om
mensen te boeien en te binden. De medewerkers van
Verstappen zijn oprecht, nemen verantwoordelijkheid
en steken graag de handen uit de mouwen.
Bij Verstappen zorgen we ervoor dat groenten en
fruit voedselveilig verpakt kunnen worden met het
oog op een zo lang mogelijke houdbaarheid. Meer

Commercieel medewerker
Als commercieel medewerker ben je de coördinator
van de afdelingen verkoop, logistiek en productie. Je
zorgt ervoor dat de administratieve en operationele
werkzaamheden optimaal kunnen blijven verlopen.

opgericht in 1979. Ons vak is het produceren van

•

De reden van de beslissing is omdat
het een smal, drukbezocht pad is
waarbij lastig de anderhalvemeterregel kan toe worden gepast.
Daarom heeft de gemeente toegang
voor fietsers verboden. Er mag dus
niet gefietst worden op het pad en
ook is het verboden om fietsen te
stallen. Fietsers die toch hun voer-

tuig willen parkeren in Horst kunnen
dat doen rondom het atrium van de
Lambertuskerk of aan de achterzijde
van de Lidl. Bij de laatstgenoemde
plek zijn fietsenrekken te vinden.
Aan beide ingangen van het pad
staan verbodsborden die aangeven
dat de toegang voor fietsen verboden is in verband met corona.

Medewerker recycling
Bij de productie van verpakkingen blijven altijd restmaterialen over die hergebruikt worden. In deze
functie zorg je dat de restmaterialen vermalen worden
zodat we er nieuwe verpakkingen van kunnen maken.

•

Het pad tussen supermarkten Plus en Lidl in Horst is voortaan
afgesloten voor fietsers en alleen toegankelijk voor voetgangers.
Dat heeft de gemeente donderdag 9 april besloten.

Auto rijdt in op Horster
politiewagen
Politieagenten van het korps Horst/Peel en Maas zijn op dinsdag
14 april bijna aangereden door een personenauto. Omstreeks 01.07 uur
reed ter hoogte van de A77, afrit Gennep, een personenauto tegen de
surveillanceauto van de Horster agenten. De agenten zaten op dat
moment niet in de auto en konden de wagen net ontwijken.

Medewerker folieproductie
Als medewerker folieproductie zorg je ervoor dat de
machines van de folieproductie door blijven lopen
en dat de kwaliteit van de folie gecontroleerd wordt.

dan ooit is voedselverspilling onnodig. Wij nemen
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en we
zorgen samen met telers ervoor dat consumenten
verse producten kunnen blijven kopen.
Om dit te realiseren zoeken we voor verschillende
afdelingen medewerkers die ons willen helpen. Ben
jij een teamplayer die samen met ons een bijdrage
wil leveren aan voedselveiligheid en duurzaamheid?
Kijk dan eens naar onze vacatures!

Herken je jezelf in één van bovenstaande
profielschetsen? Stuur je CV met motivatie naar
personeel@verstappenpackaging.com
t.a.v. Mieke Verstappen of kijk op onze website
www.werkenbijverstappen.nl voor meer informatie.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Verstappen advanced packaging • Broekveldweg 2 • 5961 NP Horst (NL)
+31 (0)77 398 47 76 • info@verstappenpackaging.com • www.verstappenpackaging.nl

De agenten assisteerden de collega’s in Venray-Gennep met het
afsluiten van de snelweg in verband met een incident in Boxmeer.
Op de snelweg reed een bestuurder
op de agenten in. Zij moesten rennen om de personenauto te kunnen ontwijken. De agenten maken
het momenteel goed, los van het
schrikmoment. De bestuurder van
de personenauto is na het ongeval
doorgereden. Auto en bestuurder
werden later ter hoogte van een

tankstation in Beugen aangetroffen. De persoon is aangehouden
en het onderzoek is opgestart.
De bestuurder was onder invloed
en blies tijdens de ademanalyse
750 ugl waar 220 maximaal is toegestaan. Dat betekent dat de man
een alcoholpromillage van 1,72 in
zijn bloed had, waar 0,5 promille
is toegestaan. De politiewagen is
total loss.
Beeld: Politie Horst
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Bestrijding eikenprocessierups van start
De bestrijding van de eikenprocessierups is al vroeg in het seizoen van
start gegaan in de gemeente Horst aan de Maas. Op woensdagavond
8 april begon hoveniersbedrijf Herman Vaessen uit Maasbree met het
besproeien van eikenbomen door middel van aaltjes. Hiervoor werd een
tractor met een groot reservoir en een sproeispuit ingezet.
Door het warme en droge voorjaarsweer kwamen de rupsen al vroeg uit
de eitjes. “Op maandag 6 april zagen
we de eerste rupsen. Twee dagen later
zijn we begonnen. Dit is het meest
ideale moment”, zegt projectleider
boomverzorging Harrie Vaessen van
het hoveniersbedrijf. “Je moet er vroeg
bij zijn. Hoe kleiner de rupsen, hoe
gevoeliger ze zijn voor de aaltjes.”

Urgentie
De bestrijding met aaltjes op zo’n
2.500 bomen is de eerste fase van de
aanpak. Zodra de eiken in het blad zitten, gaat de volgende fase van start.
Dat is het inzetten van het biologisch
middel Xen Tari op circa tienduizend
bomen. “We bestrijden lang niet alle
bomen. Gemeente Horst aan de Maas
bepaalt de urgentie waar de meeste
overlast wordt verwacht. Dat is in alle
dorpskernen en in het buitengebied
langs de meest gebruikte fietsroutes.” Aaltjes zijn hele kleine wormpjes
die een natuurlijke vijand zijn van de
eikenprocessierups. Het besproeien
met aaltjes gebeurt in de avonduren
omdat de wormpjes niet goed tegen

daglicht kunnen. In de warme zon drogen ze snel uit waardoor ze hun werk
niet meer kunnen doen. De aaltjes
nemen bacteriën mee, dringen de rupsen binnen en eten ze op. Aaltjes worden in een mengsel met water tot
hoog in de bomen gespoten omdat
de rupsen vooral op de jonge twijgen
zitten.

Divers
Het bestrijdingsmiddel gaat het hoveniersbedrijf gedurende drie tot vier
weken inzetten als de bomen in het
blad staan. De rupsen overleven het
niet als ze het blad met de bacterie
opeten. “We kunnen hiermee beginnen zodra de bomen 30 tot 50 procent
blad hebben. Eiken zijn zaailingen en
de bladontwikkeling is heel divers.
Het is even afwachten maar we denken dat we volgende week, in week
17, van start kunnen gaan. We bestrijden de bomen twee keer”, vertelt
Harrie Vaessen. Bomen die behandeld
zijn met bestrijdingsmiddel zullen
vanaf begin juni, als de overlast echt
begint, geen nesten meer krijgen van
de eikenprocessierups.

Oplossingen
In de onbehandelde bomen kunnen
zich vanaf juni nesten vormen van rupsen met brandharen die hevige jeuk
veroorzaken. In de laatste twee jaar
was de overlast groot. “Op verzoek van
de gemeente Horst aan de Maas verwijderen we de nesten door ze weg te zuigen. Ook hier geldt dat de gemeente de

noodzaak bepaalt en de keuze maakt.”
Eikenbomen in bossen en natuurgebieden vallen buiten de bestrijding.
Ook kool- en pimpelmezen worden
ingezet. De mezen zijn natuurlijke
vijanden van de eikenprocessierups.
De vogeltjes eten de jonge rupsen op
nog voor ze brandharen krijgen. Op veel
plaatsen in de gemeente Horst aan de

Maas zijn daarom nestkastjes opgehangen in eikenbomen. Volgens Vaessen
heeft het bedrijf voldoende beschermingsmateriaal op voorraad.
“We gebruiken ook iets andere pakken dan in de zorg. Omdat we werken
met zuurstofmaskers hebben we geen
mondkapjes nodig. De bescherming van
de medewerkers is geen probleem.”

Boeren verkeren in
lastige situatie
In een brief aan gemeente Horst aan de Maas vraagt het LLTB-bestuur
gemeenten en provincie soepel om te gaan met termijnen van bestemmingsplannen. Daarnaast vraagt de LLTB aandacht voor de moeilijke
situatie waarin boeren en tuinders verkeren tijdens de coronacrisis.
Volgens het bestuur hebben de agrariërs juist tijdens het groeiseizoen hun
handen vol om alle problemen het
hoofd te bieden. De agrariërs geven
aan het lastig te vinden om voldoende
oogstmedewerkers te vinden en dat
er oplossingen moeten komen voor
huisvesting die voldoet aan de coronamaatregelen. Ook zijn er coronazieken binnen het bedrijf en is de export
deels weggevallen.

Ongelukkige timing
“Boeren en tuinders moeten alle
zeilen bijzetten”, schrijft het LLTBhoofdbestuur in en een brief aan
gemeente Horst aan de Maas. De brief
is naar alle andere Limburgse gemeenten en de provincie gestuurd. De LLTB
wijst op het extra regelwerk van agrari-

ërs naast de normale werkzaamheden.
“Ze hebben zorgen over de gezondheid en de continuïteit van hun bedrijf.
Dit slorpt alle tijd van onze boeren en
tuinders op.” De LLTB spreekt van een
‘ongelukkige timing’ nu veel grotere
bestemmingsplannen, ook van provincie en waterschap, ter inzage liggen.
Zoals het bestemmingsplan buitengebied van gemeente Horst aan de Maas.
Overleggen met adviseurs en ambtenaren zijn lastig te regelen en informatiebijeenkomsten gaan niet door. De LLTB
verzoekt hiermee rekening te houden
bij ruimtelijke plannen en lopende procedures. Door de termijnen te verruimen en de mogelijkheid te bieden tot
een voorlopige (pro forma) zienswijze.
Zodat de rechtsbescherming van agrariërs niet in het geding komt.

Raymond Knops weer
terug als staatssecretaris
Het ministerschap van Raymond Knops zit erop. D66-minister Kajsa
Ollongren keerde dinsdag 14 april terug na een lang ziektebed.
De Hegelsommer maakt plaats en richt zich weer op zijn functie als
staatssecretaris.
Ollongren was maanden uit de roulatie vanwege complicaties na een
operatie. Knops werd destijds door
koning Willem-Alexander gehuldigd als minister van Binnenlandse
Zaken. Ollongrens portefeuille werd

ook ondergebracht bij staatssecretaris Stientje van Veldhoven, die uiteindelijk minister van Milieu en Wonen
werd. Minister Ank Bijleveld werd
verantwoordelijkheid voor Algemene
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

ELEKTROMONTEUR m/v
Limbraco ontwikkelt, bouwt en installeert wereldwijd innovatieve teelt- en oogstsystemen voor de
paddenstoelensector. Door processen van pluk- en snijbedrijven te automatiseren, optimaliseren en
robotiseren brengen wij de kostprijs van onze klanten omlaag. Limbraco loopt wereldwijd voorop op
dit gebied en groeit in rap tempo door. In verband met uitbreiding van onze productie in Horst en
internationaal op locatie zijn wij op zoek naar mensen die willen meedenken in het (door) ontwikkelen
van onze innovaties, maar ook mensen die kunnen zorgdragen voor de uitvoering hiervan.
Wat doet een elektromonteur
bij Limbraco?
Wij zijn op zoek naar een elektromonteur
die enthousiast wordt van:
• Bekabelen en aansluiten van onze machines
in de werkplaats
• Oplossen van eventuele storingen in
de werkplaats en op locatie
• Inbedrijfstellen van onze klimaatcomputers
en klimaatinstallaties
Onze elektromonteurs hebben verstand van
techniek en begrijpen hoe de wereld in elkaar
zit. Als er een betere manier is om iets te doen,
dan vinden onze monteurs deze. We zoeken
mensen die niet mauwen, maar de handen uit
de mouwen steken. Mensen die handig zijn,
gas geven en tegen de stroom in durven te
gaan.

Wij zoeken ook mensen voor
de functie:
• WTB installatiemonteur
(verwarming - koeling - stoom water)
• Elektrotechnische panelenbouw

Wat bieden wij?
• Zelfstandig en werken in teamverband
• Werken met goed materiaal en het
modernste gereedschap
• Een hecht team van 30 collega’s zonder
stropdassen
• Volop doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden
• Vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid en
afwisseling
• Geen baan, maar een loopbaan bij een innovatief,
veelzijdig en wereldwijd opererend familiebedrijf
• Een vaste aanstelling
Wat vragen wij van jou?
• Doelgerichte en oplossingsgerichte instelling
• Een afgeronde opleiding richting
elektrotechniek (mbo)
• Dat je passie voor techniek én twee rechterhanden
hebt
• Rijbewijs B en enige kennis van de
Engelse/Duitse taal is een pre
Hebben we je interesse kunnen wekken?
Stuur dan een mail naar Jim Derkx via
j.derkx@limbraco.nl of bel ons gewoon op:
077 398 33 59.

Kijk op www.limbraco.nl/werken-bij
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Bezige handen, nu gevouwen en stil
Een leven vol ijver, zo was je wil
Nu heb je rust met lichaam en geest
Vaak zullen we denken aan wat is geweest
’t is op, zo is het goed…
Op dinsdag 7 april 2020
overleed in de leeftijd van 87 jaar,
mijn lieve man

Lei Janssen
Ger Janssen - Webers
zorgzame (schoon)vader en trotse opa van

Ik heb je liever dan lief
Elke dag het liefst
Lief
Vol dankbaarheid voor de vele jaren waarin wij van haar liefde en
levenslust mochten genieten, hebben wij afscheid moeten nemen
van onze lieve mam, schoonmoeder, supertrotse oma en superoma

Fien Teunissen - Bloemen

Sjaak Engels

echtgenote van

uit Lottum is 80 jaar!

Jan Teunissen †
* Overloon, 19 maart 1936
Deurne

Reuver

Ottersum, Charles en Yolanda
Sanne, Stijn, Steef
Horst
Familie Janssen
Familie Webers
Correspondentieadres:
Wilgeroosje 9, 5975 TC Sevenum
Wij hadden graag iedereen de gelegenheid gegeven om samen
met ons afscheid te nemen van Lei, pap, opa. Door de huidige
omstandigheden is dat niet mogelijk en hebben wij op zaterdag
11 april in besloten kring afscheid genomen.

† Boxmeer, 7 april 2020

Petra en Henk
Harm en Ellen, Hein, Meike
Stijn en Christel, Glenn, Vajèn
May en Loek
Pascalle en Arjan
Michèle en Roan
John en Sandra
Sjoerd
Janet
Familie Bloemen
Familie Teunissen

Correspondentieadres:
Balthasar Coymansstraat 20, 5751 MV Deurne
Vanwege de huidige situatie hebben wij alleen met onze gezinnen
afscheid genomen van onze lieve mam.

Wat je in je hart bewaart
Raak je nooit meer kwijt

Gon Aerts-Janssen
Wim Aerts †
“ ’t is zoëás ’t is ”
Ôs lieve Mam, Oma Gontje en SuperOma is geboren op
3 april 1937 te Kronenberg en is overleden op 9 april 2020,
op 83-jarige leeftijd, in haar eigen vertrouwde
omgeving te Kronenberg.
Hemel Wim
Kronenberg Mariet en Henk,
Freek en Mark,
Marijn en Pieter, Lucy
Gert-Jan en Will,
Willem en Stan,
Guus en Marjolein,
Marieke en Louis

Op maandag 13 april 2020 overleed in het bijzijn van haar dierbaren

Dien Houben - Vullings
* Horst, 29 januari 1949

† Horst, 13 april 2020

Huub Houben
Edwin & Linda
Demi
Justin
Eric †
Kim & Trudie
Jessie
Milou
Inge & Erik
Sanne
Lieke

Met pijn in ons hart hebben wij u niet uit kunnen nodigen
om samen met ons afscheid te nemen van ôs lieve Mam,
Oma Gontje en SuperOma.

Gasthuisstraat 50, 5961 GB Horst.
We zullen in besloten kring afscheid nemen.

Wij willen iedereen bedanken voor de steun, troost en de warmte
die we mochten ontvangen na het overlijden van Toën, pap

Toon van Rijswick

Dien

De hartverwarmende berichtjes, appjes, telefoontjes,
bloemen en veel, heel veel kaartjes hebben ons goed gedaan.

Wat was je lief, sterk en dapper.
Nu heb je eindelijk je rust gekregen.
We zullen je enorm gaan missen.

Anny, Hans, Michel en Ingrid
Swolgenseweg 1, 5865 AV Tienray

Voertuig
hardrijder
in beslag
genomen
Politie Horst heeft woensdag
15 april een motorrijtuig met
beperkte snelheid in beslag
genomen. De bestuurder van
de omgebouwde auto reed te
hard en werd daarom van de
weg geplukt. Het voertuig
bleek niet begrensd.
In de vroege ochtend controleerden agenten van Politie
Horst een bestuurder van een
zogenoemd MMBS, een motorrijtuig met beperkte snelheid.
De bestuurder reed harder over
de openbare weg dan is toegestaan. Het voertuig viel op,
omdat het een omgebouwde
transportauto is die is begrensd
op een maximum snelheid van
25 kilometer per uur. De politie voerde een rijproef uit.
Daaruit bleek de auto niet te
zijn begrensd en 73 kilometer per uur te kunnen halen.
De bestuurder heeft een proces-verbaal gekregen en het
voertuig is in beslag genomen.
De officier van justitie besluit
uiteindelijk wat er met het voertuig gaat gebeuren.

Liefste mam en trotse oma van

Venweg 17, 5976 PB Kronenberg

De maatregelen waren kil, geen hand, geen kus, geen knuffel.
De reacties waren overweldigend en hartverwarmend.

Van harte proficiat
van de kiendjes

Jac & Bep
Jac & Toos
Lam & Fien

Ger & Toos
Leo & Ied
Wim & Gerd

Strandbad
Kasteelse
Bossen blijft
gesloten
Het strandbad bij de
Kasteelse Bossen in Horst
blijft voorlopig gesloten.
De gemeente heeft besloten
om de opening van het bad
uit te stellen naar een nader
te bepalen datum vanwege
het coronavirus.
Normaal gesproken zou het
strandbad vanaf 1 mei opgaan,
maar dat is nu niet mogelijk.
Het is niet veilig genoeg om
samenkomsten van grote groepen
te laten plaatsvinden. De kans op
verspreiding van het coronavirus
is te groot. Wanneer het bad dan
wel opengaat is nog niet bekend.
De gemeente hoopt op begrip.
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Muziekvereniging St. Hubertus oefent muziekstuk tijdens coronatijd

Thuis met de trompet voor de webcam
Voor iedere vereniging is het momenteel roeien met de riemen die ze hebben. Want samenkomst van leden is zo goed als onmogelijk. En daarom
moeten de clubs andere manieren zoeken om toch hun leden te bereiken. Muziekvereniging St. Hubertus uit Hegelsom weet daar wel raad mee.

laten spelen. Dat is niet gemakkelijk,
want ik zwaai niet zomaar met een
stokje.”

Overtreffen

Binnen de muziekvereniging spelen
de leden op instrumenten als bugels,
trompetten, saxofoons en noem maar
op. “Alles waar geluid uit komt”, zegt
dirigent Hub Nickel. “En die moeten
wel warm blijven. Want als niemand
meer oefent, dan blijven we niet meer
up to date. Dan wordt het heel erg
lastig opstarten als we weer samen
mogen oefenen in één ruimte. En niet
onbelangrijk, het plezier in het bespelen van een instrument moet ook
behouden blijven.”

Moment
Want Nickel zat met een probleem.
“Toen ik hoorde dat samenkomst van
onze leden niet meer mocht, kreeg ik
het wel even warm. Want hoe doe je
dat met al die muzikanten? Concerten
gaan niet meer door, dus waar oefe-

nen ze dan voor?” Thuisoefenen is dan
een logische keuze. “Klopt, maar je
moet het ergens voor doen”, vervolgt
Nickel. “Je werkt ergens naar toe.
En dat moment ben ik gaan zoeken.
In de twee weken nadat bekend werd
gemaakt dat we als land in een intelligente lockdown gingen, moest ik
mijn hoofd helder houden. Hoe houd
ik mijn leden bezig?”

Bella Ciao
Nickel zag het voorbeeld van het
Rotterdams Philharmonisch Orkest.
Zij gaven een thuisconcert in de
vorm van een video. “Iedereen
speelde thuis tegelijkertijd zijn
of haar deel en zo werd het een
prachtig geheel.” Onder de naam
‘From us, for you’, werd de video
op YouTube meer dan twee miljoen

keer bekeken. “Zo professioneel gaat
het bij ons natuurlijk niet worden”,
zegt Nickel. “Maar waarom zouden
we het niet doen?” Meteen begon
de dirigent plannetjes te smeden.
“Ik bedacht mij dat het derde seizoen van de Spaanse Netflixserie
La Casa de Papel begon in begin
april. Deze serie staat bekend om het
populaire Italiaanse partizanenlied
Bella Ciao. Een uitgerekende kans
dus om dit nummer te spelen.”

bijna klaar. “We hebben het nummer
opgenomen via Skype en ik moet
zeggen, het is even wennen hoor.
Je moet letterlijk en figuurlijk goed
op elkaar zijn ingespeeld. Nu zien zij
ook hoe lastig het is als dirigent om
een orkest als een lopende motor te

Het instuderen van de stukken van
Bella Ciao haalt ook nieuwe talenten naar boven. “Het is heel mooi om
te zien. Normaal gesproken speelt
ieder zijn eigen stuk, en worden deze
samen geoefend. Hier en daar help ik
de muzikanten met de stukken, want
alleen is gewoon heel lastig. Nu speel
je solo iets in, dat gebeurt nooit. Ik zie
mensen zichzelf overtreffen, dat is
zo mooi en onverwachts om te zien.”
Het doet Nickel ook goed als hij kijkt
naar de toekomst. “Ik denk dat als we
alles weer oppakken, de muzikanten
makkelijker partijen kunnen spelen.
Ze zijn dan meer getraind en op zichzelf aangewezen. Het heeft dus ook
z’n voordeel.”
Binnenkort toont muziekvereniging
St. Hubertus de video van Bella Ciao.
“We zijn heel erg benieuwd naar de
reacties”, zegt Nickel. “Dat het een
prachtig stuk wordt, dat is zeker.”

Tekst: Niels van Rens

Wennen
Het gaat er Nickel niet om dat de
muzikanten een zo goed mogelijk
optreden neerzetten, “maar om te
laten zien dat je als muziekvereniging bezig bent”, zegt hij. “Dat is zo
belangrijk. Je moet je laten zien.”
Het video-optreden van Bella Ciao is

Horster muzikanten maken lied voor
Horster ondernemers
Een aantal Horster muzikanten heeft een eigen versie gemaakt van het lied ‘You’ve Got a Friend’ van
Carole King. Zij maakten dit lied speciaal voor de Horster ondernemers om hen een hart onder de riem
te steken in deze coronacrisis.

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

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

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

START VERKOOP
ZATERDAG 18 APRIL
Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Dinsdagmorgen gesloten!

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

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

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

BARBECUE & BUFFET
Richard de Meijer, eigenaar mannenmodezaak MAN in Horst, en fotograaf
Merijn Manders bedachten het idee.
Muzikanten die meewerkten aan het
nummer zijn Rens Meesters, Marion

Steeghs, Jeroen Kuijpers, Joep Hoebers
en Joep Vullings. Ze maakten een
videoclip in de winkel van De Meijer
om respect te tonen aan alle Horster
ondernemers. “Voor iedereen die zich

inzet (in welke sector dan ook) om de
kop boven water te houden, anderen
te helpen”, schrijft de mannenzaak
op Facebook. “Speciale dank aan de
zorgsector.”

T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen

geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Met al zijn levensvreugde
en wilskracht heeft hij deze
strijd niet kunnen winnen.
Na alle fijne jaren die we
me hem mochten beleven,
hebben wij met veel verdriet
afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, ôzze pap
en onze trotse opa
Je was een man van weinig woorden.
Duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden.
Een man, vader en opa waar je op kon bouwen,
met een woord waarop je kon vertrouwen.
Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dát bepaalde in alles jouw gezicht.
Heel gewoon
Heel bijzonder
gewoon een heel bijzonder mens.

Ger Bouten
Tiny Bouten-Vullings

Bert Jakobs
“Bertje de Melkbôôr”
* Venray, 10 december 1937

echtgenoot van

Annie Jakobs-Snellen
Sevenum

Annie

Hegelsom

Theo en Miranda
Jeffrey en Noa
Krissy

Neerkant

Leon en Lizet
Dave en Ellen
Kaily en Rick
Lindy

Sevenum

Dian en Theo
Bram en Hanneke
Robin
Nikki en Niels
Juul

Sevenum

Ron en Chantal
Bertje
Giel

Overleden in de leeftijd van 78 jaar.
Tiny
Peter en Els
Nienke en Bas
Lou
Robert en Mieke
Joske
Thijs
Familie Bouten
Familie Vullings
Venlo, 12 april 2020
Van Elzenweg 3, 5963 NB Hegelsom
In verband met het coronavirus zijn wij gedwongen
om in besloten kring afscheid te nemen van pap.

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

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.
Alleenstaande man zoekt een leuke
vrouw om samen leuke dingen te
ondernemen zoals tuinieren, dansen,
uit eten, wandelen, terrasje pikken.
Leeftijd tussen 60 tot 70 jaar.
Interesse? Schrijf naar Hallo Horst aan
de Maas, br.o.nr. 101 Handelstraat 17,
5961 PV Horst.

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag en nacht bereikbaar

Door omstandigheden hebben we in besloten kring
afscheid genomen van ôzze pap op maandag 13 april.

De leegte die jij achterlaat,
kan niemand wegnemen.
In blijvende liefde gedenken wij,
wat jij voor ons betekende.
Op woensdag 8 april 2020
overleed in de leeftijd van 77 jaar

Twan Joosten
Jo Joosten - Craenmehr

U I T VA A R T Z O R G

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Dorperweiden 49, 5975 BA Sevenum

echtgenoot van

HAN-MARK
ARENDSE
Samen onderweg naar een mooie herinnering

† Sevenum, 7 april 2020

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

pap en opa van
Rob en Claudia, Kirsty
John
Familie Joosten
Familie Craenmehr
Prinses Beatrixstraat 22
5961 CM Horst
Wij hadden graag samen met u afscheid van Twan
willen nemen. Gezien de huidige omstandigheden
heeft de crematie echter in besloten kring
plaatsgevonden.

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

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

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

Voor uw steun en medeleven, in welke vorm dan ook,
willen wij u hartelijk bedanken.
Een bijzonder woord van dank aan huisarts Verbeek
en de medewerkers van Groene Kruis Thuiszorg voor
de liefdevolle verzorging.

Binnenkijken bij...

Column

Applaus
Ik zou in deze column een
podium willen vragen voor
onze medewerkers. Onze medewerkers die ook vallen onder de
vitale en cruciale beroepsgroepen. Ze kunnen niet thuis
werken of preventief in quarantaine. Het dagprogramma en
het ritme van de gevangenis
gaat immers gewoon door.
Ze zijn onmisbaar en blijven pas
thuis als ze koorts hebben in
combinatie met hoestklachten
of griepverschijnselen. Ze werken in een ‘wereld’ binnen onze
wereld. Een gesloten gemeenschap voor de buitenwereld.
De gedetineerde dames mogen
geen bezoek meer ontvangen en
alle verloven zijn ingetrokken.
En ondanks dat dit door de dames
begrepen wordt, betekent dit ook
indirect veel spanning en emotie
binnen de inrichting. Geen bezoek
meer van hun kind, man, vrienden, vader of moeder. Afstand
houden volgens de regels van het
RIVM, niet meer met elkaar
knuffelen of een arm om de
schouder als ze het moeilijk
hebben, geen trainingen of
cursussen meer. Voor sommigen
betekent dit ook niet meer werken
buiten, niet meer naar school.
Kortom: met z’n allen ‘binnen’
blijven.
Dit alles doet wat met onze
vrouwen, het zet ons systeem van
‘vrijheid’ binnen de inrichting
onder druk. Ze kijken naar de tv en
de angst voor besmetting met het
coronavirus is hoorbaar en voelbaar.
En onze medewerkers, die zijn er
iedere dag weer opnieuw voor de
dames. Ik ben dan ook oprecht
trots op de medewerkers van
Ter Peel. De mensen die, ondanks
hun eigen zorgen over hun geliefden thuis, de zieken in hun eigen
omgeving, de oppasproblemen
voor hun kinderen enzovoorts,
iedere dag klaar staan voor de
dames. Geen uitdaging is te groot
en het motto is: wij doen dit
samen.
Daarom is deze column een eerbetoon aan al mijn collega’s van PI
Ter Peel en alle andere collega’s
van de Dienst Justitiële
Inrichtingen. Ook zij verdienen een
podium met spotlights en applaus.
Hulde aan mijn helden.

Carla Wijnhoven
Penitentiaire Inrichting Ter Peel
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Ik koop bij de lokale ondernemers
Lokale ondernemers hebben het zwaar tijdens de coronacrisis. Om ervoor te zorgen dat deze bedrijven niet failliet gaan, is de populariteit
van lokale ondernemers gestegen. Aan de andere kant kunnen we mensen niet in de portemonnee kijken. Lokale ondernemers verkopen
vaak producten tegen een hogere prijs, dit kan een reden zijn dat consumenten toch online bij de grote, wereldwijde bedrijven hun inkopen
doen. Bestel jij in het weekend ook bij de lokale horeca ondernemer jouw avondeten of kook jij tijdens de coronacrisis elke dag zelf omdat
bestellen te duur is?
Doordat veel mensen gaan hamsteren, zijn
de schappen van de supermarkten vaak
leger. Dit kan een reden zijn om toch naar de
lokale, kleine ondernemer te gaan. Daar is het
rustiger winkelen en zijn de producten vaak
wel op voorraad. Daarnaast steun je daarmee
de lokale ondernemer die het juist nu hard

nodig hebben.
Aan de andere kant hanteren de kleine, lokale
ondernemers vaak hogere prijzen voor hun
producten. Dit kan een reden zijn om toch naar de
grote concerns te gaan die wereldwijd vestigingen
hebben en dus wellicht financieel minder merken
van de coronacrisis. Door het coronavirus verliezen

mensen hun banen, waardoor er maandelijks
minder geld in het laatje komt. Lokaal inkopen
doen is voor hen wellicht te duur geworden.

Ik koop bij de lokale ondernemers. Wat vindt u?

Bespreking poll week 15

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 coronavirus bekend: apps. Meer dan de helft van de stemmers op de poll vonden dat een goede zet.
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 onderhou-

den met een arts. Met die apps zou de overheid dus
op vrijwel elk moment weten waar iedereen zich
bevindt. Dit feit vindt 35 procent van de stemmers
geen fijne gedachte. Mirjam Ariens reageert op
Facebook dat ze het niet vertrouwt: “Als dit verplicht
wordt, gooi ik mijn mobieltje in de vuilnisbak...”

Maar veel van de stemmers, 65 procent, zegt
wel dat het een goede manier is. Iedereen weet
zo razendsnel of ze in de buurt zijn geweest van
besmette personen. Zo kun je een uitbraak in de
kiem smoren. Dat redt mensenlevens en des te sneller zijn we van de hele coronacrisis verlost.

Oh, zit dat zo!

Een ongeval zit in een klein hoekje
Het is iedereen wel eens overkomen, een ongeval in of om het huis met (ernstig) letsel tot gevolg. Denk maar eens aan een eenvoudig ongelukje in de keuken door het snĳden in de hand, het vallen van een trapje bĳ het wassen van de ramen of het struikelen over een grote losliggende tak in de tuin.
komend voordeel van deze situatie is dat er minder ongevallen
plaatsvinden op de weg of op
het werk. De dagelijkse ongevallen in en om het huis en in
de tuin blijven helaas bestaan.
Misschien is het aantal ongevallen in deze tijd nog wel hoger
dan op een normale doordeweekse dag. De gevolgen van
een dergelijk ongeval zijn vaak
groot en worden in beginsel
vaak onderschat.

We leven momenteel in een
bizarre tijd. Het coronavirus
heeft veel teweeg gebracht
waardoor veel mensen verplicht
thuis zitten of thuiswerken.
Daarnaast zijn de kinderen thuis
en moeten alle ballen in de
lucht worden gehouden. Een bij-

Te koop levensloopbestendige
woning in Sevenum, Wolfsklauw 3,
instapklaar. Voor info: 06 12 54 02 04.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.
Aangeboden: Ligustrum Oval.
50-70 cm. E Verheijen, Lottum
Tel. 06 51 36 85 71.

In het grootste deel van de
gevallen is er voor een zogenaamd huis-, tuin- en keukenongeval geen aansprakelijke partij
aan te wijzen. Helaas draait het
slachtoffer dan zelf op voor zijn
of haar eigen schade. Er zijn
echter uitzonderingssituaties
denkbaar waarin er wel een
aansprakelijke partij kan worden

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

aangewezen. Denk daarbij aan
het gebruik van een ondeugdelijk product, een gebrekkige
opstal of de onhandigheid van
een huisgenoot. In die situaties
hoeft het slachtoffer niet (volledig) voor zijn of haar schade op
te draaien maar heeft hij of zij
recht op een schadevergoeding.
Deze schadevergoeding kan
worden verhaald op de aansprakelijkheidsverzekering van de
aansprakelijke partij. De schade
wordt dan met de verzekeraar
en buiten de aansprakelijke partij om afgewikkeld. Is u, terwijl
u thuis was, ook een ongeval
overkomen in of om het huis en
heeft u daarbij letsel opgelopen? Neem dan contact op met
ons kantoor voor een eerste
vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek. Wij kunnen u gericht

Voor groente-, aardbeien- en
aspergeplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
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.

adviseren en ervoor zorgen dat
uw letselschadezaak op voortvarende wijze wordt behandeld.

Door: Geertje Verkuijlen,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 81 | www.putt.nl
verkuijlen@putt.nl

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

Nielsflits

Column

Ereboshaag
Dat wandelen door de bossen,
wat heb ik dat als puber en
kind gehaat zeg. “Later vind je
dat ook leuk, Niels”, zeiden
mijn ouders toen. Ik ging alleen
mee als ik iets kon verdienen in
de vorm van een lekker ijsje,
een snoepje of andere leuke
activiteit.
Want als het goed weer was,
dan gingen we regelmatig naar
de Schaak in Meterik of het
Schuitwater in Broekhuizen.
Gewoon er lekker even uit.
Nu, jaren later, ga je zo’n
momentjes steeds meer waarderen. Het is gezellig, je kletst
en kliert wat en uiteindelijk heb
je ook nog iets gezonds gedaan
ook. Vooral in de coronatijd is het
heerlijk om even naar buiten te
gaan. Want, je komt toch niet verder buiten de deur dan je werk of
gaat een keertje naar de supermarkt. Meer spannends is er nu
even niet.
Het mooie is dat (bijna) iedereen
rekening met elkaar houdt in het
bos. Afgelopen paasmaandag liepen we met z’n zessen door het
Schuitwater, natuurlijk als één
gezin. Mochten we tegenliggers
tegenkomen, dan stapten we met
z’n allen aan de kant en parkeerden we onszelf tussen de struiken.
“Komt u maar”, werd er geroepen.
En als een soort erehaag stonden
we daar dan op een rijtje om de
wandelaars te begroeten en ze
langs te laten. Ik moet zeggen, dit
had wel wat hoor. Normaal passeer je twee wandelaars met een
‘hoi’ of ‘goeiemiddag’, maar nu is
het een letterlijke staande ovatie.
Het heeft iets aparts.
En dan denk je weer terug aan
jaren terug, toen je nog een
kleine koter was. Onbezonnen
rondrennen door de bossen en
uitkijkend naar dat chocoladeijsje.
Klinkt voor een jongen van 24 jaar
heel volwassen, maar je waardeert zo’n dingen steeds meer.
Wandelen voor de fun, wie had
dat ooit gedacht? Al moet ik wel
bekennen dat er aan het eind toch
een beloning was. Terug thuis
stonden daar ineens acht soorten
likeurtjes op tafel. Ook niet verkeerd, toch?

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.

Wandel ze,
Niels
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Dinsdag 21 april

De samenstelling van deze gemeentepagina is gedaan op dinsdag 14 april.

Eerste digitale
raadsvergadering

De mogelijkheid bestaat dat, gezien de coronacrisis, bepaalde informatie weer achterhaald is door nieuwe maatregelen. Op onze website vindt u de actuele informatie.

De Eerste Kamer heeft op 7 april ingestemd met het
wetsvoorstel digitale beraadslaging en besluitvorming.
Dit betekent dat de gemeenteraad van Horst aan de Maas
op 21 april voor het eerst digitaal gaat vergaderen.
Maatregelen coronavirus

raadsvergadering van de gemeente Horst aan

In verband met de maatregelen rond het

de Maas. De raadsleden en de burgemeester

coronavirus kan de gemeenteraad niet op

hebben via een videoverbinding contact

de gebruikelijke manier vergaderen. Tot nu

met elkaar en geïnteresseerden kunnen de

toe was het formeel noodzakelijk dat de

vergadering volgen via www.horstaandemaas.

gemeenteraad voor een besluitvormende

nl/raad. De vergadering start op dinsdag

vergadering daadwerkelijk bij elkaar komt.

21 april om 20 uur.

De nieuwe wet maakt nu ook digitale
besluitvorming mogelijk.

De agenda voor deze raadsvergadering
is eveneens te raadplegen via

Tijdelijke wet

www.horstaandemaas.nl/raad. Aanvankelijk,

De Eerste Kamer heeft dinsdag 7 april

voordat de digitale besluitvorming wettelijk

het wetsvoorstel Tijdelijke wet digitale

geregeld was, ging de raad er van uit dat enkel

beraadslaging en besluitvorming

de hamerstukken aan de orde zouden komen.

aangenomen. Dit wetsvoorstel maakt het

Intussen is het duidelijk dat alle agendapunten

voor gemeenten mogelijk om naast digitale

digitaal behandeld kunnen worden.

beraadslaging ook digitaal besluiten te

Bestrijding start eind april 2020

nemen. Zo kunnen de gemeenteraden in de

Agenda 21 april

uitzonderlijke omstandigheden als gevolg

Op de agenda van de vergadering staan

van het coronavirus zoveel mogelijk blijven

o.a. een aantal bestemmingsplannen,

functioneren.

het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid,

Voorwaarde is dat de vergaderingen openbaar

de verordening winkeltijden, de visie

Ook in 2020 gaan we weer preventief spuiten ter bestrijding van de eiken-

zijn via een openbare videoverbinding.

speelautomatenhallen, de programmalijn

processierups. We hebben een groot buitengebied en het spuiten vergt veel tijd, dus

Jong en lekker in je vel, de regionale

het kan nodig zijn dat we ook ’s nachts doorgaan met de bestrijding.

Eerste ofﬁciële digitale raadsvergadering

energiestrategie en de Regiovisie N.-Limburg

Op 21 april is dus de eerste ofﬁciële digitale

2040.

Eikenprocessierups
Binnen en buiten de bebouwde kom spuiten

• U hoeft geen nesten te melden.

we met een biologisch bestrijdingsmiddel.

• Kijk op de website van de GGD

De meeste bomen worden 2 keer

Limburg-Noord voor informatie

behandeld.

over gezondheidsklachten door de

De eikenprocessierups kan voor veel
overlast zorgen in de tuin, bij uw vereniging
of bij het organiseren van een evenement.

afbeelding van de rups op de website

Rupsen in uw eigen bomen, neem dan

van de Rijksoverheid (RIVM)

contact op met een professionele bestrijder.
Op onze website www.horstaandemaas.nl

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

Kerkstraat 1, 3, 3A, 3B, 3D,

Sevenum

Genenberg 28

5 en 5A

Zeesweg 3 a

Broekhuizenvorst

Kerkstraat 7 c

Op den Bergen 11

kavel D 462 (tegenover Broek-

Handelstraat 6

Erik de Rodeweg 7,9 en 11

straat, Broekhuizenvorst)

Meerlo

Hazenhorstweg 10

Blitterswijckseweg 18

Veestraat 8

Zeesweg 2

Horst

Melderslo

Swolgen

Vrouwboomweg 8

Herenbosweg 13 a

Broekhuizerweg 3

www.rivm.nl/eikenprocessierups.
• Kijk voor meer informatie over het

vindt u een kaart waarop u kunt zien waar

verminderen of voorkomen van overlast

we al bestrijden.

op Processierups.nu

Bekendmakingen

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

eikenprocessierups.
• Kijk voor meer informatie en een

Uw tuin
eens lekker
opgeruimd?
Grote hoeveelheden tuinafval kunt
u elke zaterdag tussen 12 en 16 uur
gratis brengen naar de gemeentewerf, Americaanseweg 43 in Horst!
Kleine hoeveelheden fijn tuinafval
kunnen in de tuinkorf.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl
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Houd je aan de richtlijnen

Papierinzameling
zaterdag 18 april
Papierinzameling America
Parkeerplaats Gerard Smuldersstraat /
Eghaam
09.00 - 12.00 uur
Route
Inrijden via inrit aan de Gerard
Smuldersstraat, rechts aanhouden.
Achter op het terrein naar links.
De verkeersregelaar wijst je de juiste
kraakpersauto.
Hier kan het papier uitgeladen worden.
Vervolgens je weg vervolgen.

Papierinzameling Melderslo
Sportpark Eikelenbosserdijk 6a
09.00 – 12.00 uur
Route
Inrijden via Eikelenbosserdijk.
Er is slechts 1 inrit beschikbaar om in te
rijden.
De verkeersregelaar wijst je de juiste
kraakpersauto.
Hier kan het papier uitgeladen worden.
Vervolgens linksaf om het terrein weer
af te rijden

Papierinzameling
Grubbenvorst
Ericaplein 50
09.00 - 12.00 uur
Route
Er is een extra kraakpersauto ingezet!
Inrijden via Ericaplein, rechts aanhouden
en direct rechts richting parkeerplaats
Na aanwijzing van de 1ste verkeersregelaar doorrijden tot aan de juiste kraakpersauto, papier uitladen
Vervolgens linksaf om het terrein weer af
te rijden, de 2de verkeersregelaar leidt
het verkeer in de hoek bij de achterste
kraakpersauto.

Papierinzameling Sevenum
Luttelseweg 26
13.00 - 16.00 uur
Route
Er worden extra kraakpersauto’s ingezet!
Inrijden via de 1ste inrit aan de
Luttelseweg.
Doorrijden naar achteren en dan links
rondrijden naar het andere gedeelte van
het terrein.
Ergens parkeren en uitladen is niet
toegestaan!
Stop bij de verkeersregelaar. Deze wijst
je de juiste kraakpersauto.
Ga links van de kraakpersauto staan en
hier kan het papier worden uitgeladen.
Vervolgens kun je het terrein weer af

Aangepaste openingstijden
gemeentehuis

rijden.

Algemene instructies
• Het is geen familie-uitje.
Breng het papier alleen weg.

In verband met het coronavirus heeft het gemeentehuis aangepaste openingstijden.

• Volg de instructies van de

Moet u persoonlijk iets regelen aan de balie? Bel ons dan eerst op (077) 477 9777 om een

verkeersregelaars op

afspraak te maken.

• De auto parkeren en dan uitladen
is niet toegestaan!

Telefonisch bereikbaar

• Blijf in de auto en rijdt langs de

Regelen via website

Maandag

8.00 - 20.00 uur

U kunt ook veel zaken via de website regelen.

Dinsdag

8.00 - 17.00 uur

Kijk op www.horstaandemaas.nl.

Woensdag

8.00 - 17.00 uur

• De chauffeur bedient de vrachtwagen.

Donderdag

8.00 - 17.00 uur

• Houd bij het inleveren minimaal

Vrijdag

8.00 - 17.00 uur

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

1,5 meter afstand van elkaar!

Heeft u last van neusverkoudheid, hoesten,

• Blijf niet kletsen, maar ga weer
naar huis

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Niet ﬁ t? Blijf thuis

Postbus 6005, 5960 AA Horst

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

nieuwe ID-kaart of rijbewijs moet ophalen.

verzetten.

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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SP Horst aan de Maas

Wie steekt de asperges?

Het is druk op Eindhoven Airport. Veel arbeidsmigranten landen er
om vervolgens met bussen verder vervoerd te worden naar hun
eindbestemmingen. Velen van hen gaan naar Duitsland, maar
Horst aan de Maas wordt ook aangedaan. Het is immers aspergetijd en er zijn mensen nodig om te steken, te verpakken en te vervoeren.
Dit is moeilijk te bevatten als we
ook weten dat een groot gedeelte
van het luchtruim gesloten is,
vliegtuigmaatschappijen hun
toestellen aan de grond houden,
grenzen gesloten zijn, mensen

VVD Horst aan de Maas

thuiswerken en iedereen zich aan
de minimale afstand van anderhalf
meter moet houden. De SP maakt
zich zorgen over de ontwikkeling
wat inzet van arbeidsmigranten
betreft en heeft vragen gesteld aan

momenteel niet kunnen werken
en dus thuiszitten of, erger nog,
hun baan verloren hebben tijdens
deze crisis, zou daar een oplossing kunnen zitten. Dan hoeven
er geen mensen door heel Europa
verplaatst te worden en houden we
inwoners van Horst aan de Maas
aan het werk.

borgen. Dit vraagt om verdraagzaamheid waarbij leeftijd, sekse,
afkomst of opleidingsniveau niet uitmaken. We zullen het samen moeten doen. Meningen zijn er genoeg,
maar laat ons vertrouwen hebben in
de vakmensen. Zij die het lef hebben verantwoordelijkheid te nemen
vanuit hun kennis en kunde en vol
overgave een bijdrage leveren aan
de gezondheid van Nederland en
de mensen in Horst aan de Maas,
iedere dag opnieuw. Laten we inwo-

ners en ondernemers steunen die
maatregelen genomen hebben om
onze gezondheid te beschermen en
daardoor in financieel en emotioneel
zwaar weer komen.
Het is voor iedereen even aanpassen en op de tanden bijten, maar
dit staat niet in verhouding tot het
verlies van onze naasten. Houd je
aan de coronamaatregelen en
‘stay save’. Gewoon Doen.

Pasen zag ik diverse restaurants
op Facebook plaatsen dat ze geen
ruimte hebben voor nieuwe bestellingen. Supergoed.
We moeten ook na gaan denken
over de anderhalvemetersamenleving na corona. Hoe gaan de terrassen eruitzien? Hoe beleven we
een dagje pretpark of zwembad?
Dit wordt een belangrijk vraagstuk
voor ondernemers, klanten, maar
zeker ook van de gemeente. Hoe
zorgen we dat er weer toeristen

naar onze campings en bungalowparken komen? En hoe zorgen we
dat de dagjesmensen weer naar
onze attracties komen? En hoe krijgen we de terrassen weer vol en
veilig? Wezenlijke vraagstukken in
een gemeente waar zoveel mensen
werk hebben in deze sectoren. Geen
gemakkelijke opgave, maar ook hier
geldt: samen kunnen we het aan.

Bart Cox, fractievoorzitter

Vrijheid

Afgelopen week was het Pasen. Een feest dat in teken staat van
Jezus, die zijn vrijheid opofferde om de mensheid te helpen. Niet dat
ik zo gelovig ben, maar ik leg de link naar de huidige situatie met het
coronavirus. We geven een deel van onze vrijheid op om anderen te
helpen.
Vrijheid moet zo groot mogelijk zijn
voor iedereen vindt de VVD, maar
met vrijheid komt ook verantwoordelijkheid. Persoonlijke vrijheid
stopt daar waar het bijvoorbeeld de
gezondheid van een ander in gevaar
brengt. Ieder voor zich en samen

Essentie

het College van B&W. Worden de
‘nieuwe’ arbeidsmigranten getest?
Gaan ze eerst in quarantaine? Waar
gaan ze wonen?
De SP heeft bewondering voor
ondernemers die creatieve oplossingen bedenken om hun hoofd in
deze tijden boven water te houden.
Maar de hierboven geschetste situatie is de grenzen van het toelaatbare opzoeken en heeft verder
niets met creativiteit te maken.
Als we zien hoeveel mensen er

zijn we verantwoordelijk om zorg
te dragen dat we zo snel mogelijk
corona de baas worden en mensen
die het nodig hebben helpen.
Indien nodig, zoals nu, neemt
de overheid maatregelen om de
gezondheid in Nederland te waar-

Jeroen Achten

De anderhalvemetersamenleving
Covid-19 laat diepe sporen na in onze samenleving. Met hulp van echt
iedereen proberen we het virus zo snel mogelijk onder controle en het
liefst de wereld uit te krijgen. In het kielzog van de ziekte is er ook een
grote impact op onze economie en werkgelegenheid. Sommige mensen
zijn intussen helaas al hun baan kwijt geraakt.
risme. Gelukkig is er ook veerkracht.
De afgelopen weken hebben we
thuis elk weekend bij een ander
restaurant een thuisbezorgbestelling geplaatst. Ze bezorgen ons een
echt geluksmomentje. Gelukkig ben
ik niet de enige, in de aanloop naar

Het Centraal Planbureau voorspelt
een crisis met hoge percentages
werkloosheid. Geen fraai vooruitzicht en al helemaal niet voor
ondernemers en werknemers in
sectoren die hard worden getroffen zoals horeca, winkels en toe-

D66+Groenlinks Horst aan de Maas

Coronacrisis biedt ook andere mogelijkheden

de orde komen zijn de mogelijkHet zijn vreemde, angstige tijden die we samen moeten door maken. Veel mensen zullen nog ziek worden in de komende weken, waarin de groei van het aantal besmettingen per dag zal afvlakken maar het heden van de circulaire landbouw,
de inkrimping van de veestapel,
totaal aantal besmette mensen nog zal toenemen.
Politiek gebeurt er heel veel. Ook
onze bestuurders lopen zich het
vuur uit hun sloffen om mensen een
hart onder de riem te steken en in
goed overleg met de veiligheidsregio alle maatregelen uit te laten
voeren om het gewenste afvlakken
te bereiken. Onze raadsleden worden bij dat alles intensief betrokken,

Robbert Speksnijder, burgerraadslid

maar er worden geen controversiële
punten behandeld. Wij gebruiken
deze periode om ons te beraden
over de periode hierna.
Want deze crisis heeft nog maar
weer eens aangetoond dat onze
volksgezondheid ongelofelijk
belangrijk is, maar ook kwetsbaar.
Deze crisis laat ook zien dat er een

relatie is met de natuur en de dieren om ons heen. Dus richten we in
deze periode onze aandacht op de
langere termijn en naast zaken als
onze woonvisie, stikstofproblematiek en arbeidsmigranten, praten wij
intensief over het te voeren beleid
met betrekking tot de intensieve
veehouderij. Vragen, die daarbij aan

de garanties voor de huidige generatie boeren, de zekerheid van de
voedselvoorziening en vele andere
zaken. Het gaat ons daarbij steeds
over het beleid op de langere termijn.
Wij zoeken daarbij nadrukkelijk de
dialoog met burgers, bedrijven en
belangengroepen. Als u denkt ‘daar
wil ik ook wel mijn steentje aan bij-

dragen’, neem dan contact op met
één van onze fractieleden. U vindt
hun gegevens op de website van
onze fractie of op de website van
de gemeente Horst aan de Maas.
Wij zijn zeer benieuwd naar uw
mening en wensen iedereen veel
sterkte in deze tijd.

Henk Kemperman,

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.

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

M
Autobedrijf Thielen
St. Odastraat 32
5962AW Melderslo
077-398 1793
www.autobedrijfthielen.nl

Het adres voor:

• Onderhoud en reparaties van
alle merken personen- en lichte
bedrijfsauto’s / campers
• Accu’s en banden
• Occasions
• APK
• Wielen wisselen €14,95 *
• Gratis haal en breng service *
* Vraag naar de voorwaarden

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
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Geplukt

Peter Jakobs Swolgen
Deze Horster dreumel met bokkenpootjes is de zoon van Thei en Gina van de Horsjoe Bar in Horst. Hij
werkt als rentmeester, duikt graag in stamboomonderzoek en historie, heeft bijna vijftig jaar gehandbald
en woont samen met zijn vrouw in een grote verbouwde boerderij naast zijn dochter en zoon. Deze week
wordt Peter Jakobs (58) uit Swolgen geplukt.

Zijn oude basisschoolleraar Hay
van Wegberg wist hem eind jaren
60 aan het handballen te krijgen.
“Zo ben ik rond 1969 als zevenjarige begonnen met handbal. Het is
een fysieke en harde sport, maar
ik heb het met veel plezier gedaan
tot 2016.” Toen begon het ‘kraken
en piepen’ in het team, volgens
Peter. “Ik zat bij de veteranen.
Het werd alleen steeds moeilijker
om elke keer het team compleet
te hebben. Daarom besloten we
om te stoppen. Sindsdien drinken
we er regelmatig eentje samen,
zodat we toch contact houden met

elkaar. Al ligt dat nu vanwege het hele
coronavirus even stil.”

rij kopen ergens ‘achteraf’ die we zo
konden verbouwen zodat we er met
het hele gezin konden wonen, was
onze grote droom.” Die droom kwam
Dicht bij elkaar
uit in Swolgen, waardoor het gezin
Sportief is Peter nog wel. Samen met
Horst verliet. “Nu wonen we er met
zijn vrouw Susanne, met wie hij al
het hele gezin. Op een paar dingen
lang samen is en in 1993 trouwde,
na, is de verbouwing klaar. Onze dochwandelt en fietst hij regelmatig
samen met hun Duitse herder Floortje. ter Christina van 26 woont in het ene
gedeelte samen met haar vriend
Momenteel is verbouwen en tuiMichel en onze kleinzoon Rafael van
nieren zijn favoriete bezigheid. Al is
1,5. Ook onze oudste zoon, Thomas
het ook een beetje omdat het moet.
van 34, heeft een eigen woning op
“We kochten vier jaar geleden een
het terrein. De tuin delen we samen.
grote boerderij in Swolgen met zo’n
4.800 vierkante meter grond, waar dus Zo dicht bij elkaar wonen in deze tijd,
is toch wel erg aangenaam. Ook voor
genoeg te tuinieren valt. Een boerde-

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Nu Peter in Swolgen woont, is hij
naar eigen zeggen een ‘Horster dreumel met bokkenpootjes’. “Wel in de
goede zin van het woord, natuurlijk.”
Hij werd in september 1961 geboren als zoon van een Horster vader
(Thei) en een Amsterdamse moeder
(Gina). Beiden waren echte horecamensen. “Mijn vader werkte op de
bierwagen en leverde bier aan horecazaken. Mijn moeder werkte in de
Amsterdamse horeca en heeft zo pap
ontmoet. Ze hebben een beetje met
elkaar gesjanst en toen moet ergens
de vonk overgeslagen zijn.” Peter werd
geboren in Amsterdam, maar het gezin
verhuisde midden jaren 60 naar Horst.
Daar betrok het gezin een woning aan
de Gasthuisstraat waar Thei en Gina
café ‘Poels Mien’ overnamen. “Ze ontpopten zich tot echte kasteleins in
hart en nieren. In de jaren 70 verhuisden we naar de boerderij van ‘Cuppen
Pietje’ aan de Stationsstraat. Die werd
verbouwd tot woning en in het
andere deel werd een café-discotheek
gemaakt. Dat werd De Horsjoe Bar. Een
café waar velen, ook van mijn generatie, goede herinneringen aan hebben.”
Peter ging in Horst naar school.
Eerst naar basisschool Weisterbeek,
daarna naar de mavo en de school
voor middelbaar economisch en administratief onderwijs (meao). Wat hij
wilde worden, wist hij toen nog niet.
Maar het maken van die keuze werd
onderbroken door de dienstplicht.
“Op mijn 20e werd ik opgeroepen
voor de dienstplicht en ben ik een
half jaar als sergeant van een mortierpeloton naar Libanon uitgezonden. Dat was in 1982, in de periode
dat de Libanonoorlog uitbrak doordat
Israël binnenviel. Een indrukwekkende
ervaring waar ik veel levenservaring
heb opgedaan. Gelukkig heb ik niets
negatiefs aan die uitzending overgehouden.”

Rentmeester
Na zijn dienstplicht ging Peter aan
de slag in de postkamer en aan de

Tekst: Kim Jacobs
Beeld: Peter Jakobs

GERANIUMS 10 KLEUREN 0,90
BEGONIA’S VL.LIESJES 0,30
GAZANIA’S PETUNIA’S 0,50.

Implanteren, gebitsprothese en nazorg,
alles onder één dak.
Vergoeding vanuit uw basisverzekering
rechtstreeks via de zorgverzekeraar

MEER DAN 200 SOORTEN
EN KLEUREN

Oplossing vorige week:

4

De Horsjoe Bar

balie van het postkantoor in Venray.
“Toen ze bij de PTT geen werk meer
voor me hadden, ging ik aan de slag
als grondwerker bij het Gemeentelijk
Energiebedrijf Venlo, dat elektriciteitskabels, gas- en waterleidingen aanlegde. GEB Venlo werd overgenomen
door de PLEM en dat is later MEGA
Limburg en uiteindelijk Essent geworden. Bij de PLEM ben ik rond 1985 bij
de afdeling vastgoed terechtgekomen
en heb ik in de avonduren een studie
vastgoed gedaan. In 1992 ben ik rentmeester geworden. In 2001 ben ik de
commerciële sector ingegaan. Sinds
2014 werk ik als rentmeester voor
Meander Grondverwerving en Advies.”
Een rentmeester beheert goederen,
in Peters geval grond. “Je moet het
zien als een managers- of beheerdersfunctie. Ik ga vooral over grond van
bijvoorbeeld gemeenten en kerkinstellingen, taxeer bosgronden en agrarische percelen en gebouwen. Ook word
ik door overheden ingeschakeld voor
het aankopen van grond waar zij
werkzaamheden willen uitvoeren
zoals het aanleggen van dijken, beekherstelprojecten en het aanleggen van
infrastructurele werken. We brengen
mensen bij elkaar en bemiddelen.
Grond is toch immers emotie, zo zie ik
het tenminste.”
Naast zijn werk als rentmeester is
Peter ook meer op de achtergrond
actief. “Ik ben al jaren penningmeester
voor de stichting Oud Kerkhof Horst en
voor het Koninklijk Limburgs Geschieden Oudheidkundig Genootschap
(LGOG) Kring Ter Horst. Als rentmeester moet je natuurlijk kunnen rekenen
hè, dus penningmeester zijn past wel
bij me. Geschiedenis heeft ook al heel
lang mijn interesse. Ik houd er van
om in mijn vrije tijd de genealogiearchieven in te duiken en stamboomonderzoek te doen. Zo weet ik dat
er twee stammen Jakobsen zijn hier
in de regio: ‘d’n Hollender’ en ‘van
Mielders’. Ik ben van de ‘Mielderse’
(Meerlo hof, red.) kant. Zo heeft iedereen wel een verhaal. Geschiedenis
maakt je tot wat en wie je bent.”

ZE ZIJN ER WEER,
VOLOP
ZOMERBLOEIERS

ENZ ENZ ENZ ENZ ENZ ENZ.

9

7

de toekomst trouwens, als we écht
oud mogen worden.”

3

2

7

1

5

6

4

8

9

4

1

9

3

8

7

5

6

2

8

5

6

9

2

4

7

3

1

1

8

3

2

4

5

9

7

6

9

7

5

8

6

1

3

2

4

2

6

4

7

9

3

8

1

5

5

9

2

6

3

8

1

4

7

7

4

8

5

1

2

6

9

3

6

3

1

4

7

9

2

5

8

WIJ HEBBEN MAATREGELEN GENOMEN
OM VEILIG BIJ ONS TE WINKELEN
IVM HET CORONAVIRUS.
DESGEWENST OOK BEZORGEN.

OPENINGSTIJDEN:

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

KWEKERIJ DE LIFRA
LORBAAN 12A, VEULEN

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst. Tel. 077 - 398 8845
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel.
Tel. 0413 - 820 270
Losplaats 10a , 5404 NJ Uden.
Tel. 0413 - 820 393
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15-vragen aan

Sanne Metselaars Melderslo
Wat was je eerst gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Yes! ik heb vrij vandaag.

Heb je een bijbaan?
Ja, ik werk in een tomatenkas in
Grubbenvorst. Ik pluk daar tomaten
en moet soms ook andere werkzaamheden verrichten. Ik vind het daar
meestal gezellig, maar als je alleen in
een rij zit dan is het niet zo gezellig.
Ik heb er ook veel nieuwe vriendinnen
leren kennen waar ik nu regelmatig
mee afspreek, dat is wel erg leuk.

Wie kent jou het beste?
Ik denk toch wel dat mijn familie
en vriendinnen mij het beste kennen, want met hen ben ik het meest
samen en spreek ik het meeste af.

Als je een dier was, welk dier zou
dat dan zijn?
Als ik een dier zou mogen zijn, zou ik
een vogel willen zijn. Omdat je dan
gewoon rond kan vliegen om heel
veel te zien en dan heb ik ook geen
verplichtingen waar ik aan moet voldoen.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Sanne Metselaars
15 jaar
Melderslo
Dendron College

basisschool. Het was wel leuk,
maar ik moet er nu niet aan
denken om het nog een keer te
doen.

Wat zou je nog heel graag willen
leren in het leven?

Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?

Ik zou nog heel graag willen leren
surfen op Hawaï. Omdat het daar
zo mooi is zou ik dat daar echt nog
willen leren.

Toen ik klein was had ik altijd
andere woorden voor normale
woorden. Ik zei tegen Winnie the
Pooh altijd ‘Membu’ en dat vertelt
mijn familie vaak over mij.

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

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?

Ik denk toch wel loomen.
Die elastiekjes waar je dan
bandjes in allerlei kleuren kon
maken. Iedereen deed dat op de

Ik ben meestal te vroeg of precies
op tijd. Ik vind het namelijk ook
erg fijn als anderen op tijd zijn in
plaats van te laat.

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

Heb je een bijnaam?
Ja ik heb er twee. Mijn ouders noemen me meestal Muis of Muisje,
ik weet niet precies waarom.
En mijn vriendinnen noemen me
vaak San of Sansan.

Wat is je beste en je slechtste
eigenschap?

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Als ik een superkracht mocht hebben
zou ik graag willen kunnen teleporteren, want dan hoef je nooit meer te
lopen of te fietsen.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Mijn beste eigenschap is dat ik
best wel sociaal en behulpzaam
ben, maar ik kan ook best wel
eigenwijs en ook nog onhandig
zijn.

Ik zou graag nog een keer naar
Amerika willen gaan en dan het hele
continent doortrekken zodat ik zo
veel mogelijk kan zien. Ik zou het
echt heel vet vinden om veel stranden te zien en ook heel veel hoge
gebouwen.

In welke situatie was jij het
meest zenuwachtig?

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?

Ik was het meest zenuwachtig op
mijn kennismakingsgesprek voor
mijn stage, want ik had echt geen
idee hoe ik me moest gaan voorstellen en wat ik allemaal te horen
zou gaan krijgen. Het was ook
allemaal nieuw, maar uiteindelijk
bleek het gelukkig allemaal mee
te vallen. Ik zou gaan stagelopen
bij een basisschool. Helaas ging
het niet door vanwege corona.
Dat vond ik best wel jammer, want
ik had er echt zin in.

Op weekendavonden spreek ik het
liefst af met mijn vriendinnen of ik
kijk een film met mijn familie.

Wat is het belangrijkste in een
vriendschap?
Ik denk dan toch wel dat de belangrijkste dingen vertrouwen is en
elkaar helpen als iemand het moeilijk heeft. Daarnaast vind ik natuurlijk
ook humor ook heel belangrijk.
Tekst: Teun van Zon

Met een glimlach goed kauwen!

MollKunstgebit.nl

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Bel voor een afspraak 077 35 153 21

Hoi

Column

Zomer
vakantie
Hoe zit het nou met de zomervakantie? Als het goed is gaan
alle coronacijfers omlaag en
blijven ze ook omlaag gaan. Er
van uitgaande dat we in ieder
geval nog tot juni niks mogen
zou je kunnen zeggen dat alles
daarna wel door mag gaan.
Dus ook de zomervakanties die
mensen hebben gepland.
En ik weet niet hoe het zit met
de rest van jullie, maar persoonlijk heb ik wel erg behoefte
aan een goede zomervakantie.
Veel afspreken met vrienden,
veel naar buiten gaan, het warme
weer, en misschien zelfs nog
echt weg gaan naar een ander
land. Heerlijk toch, iedere dag
laat wakker worden en kunnen
genieten van de zon. Of dingen
kunnen ontdekken die je niet
zou hebben ontdekt als je naar
school zou gaan. Als de zomervakantie doorgaat zoals die ieder
jaar door zou gaan, denk ik dat
ik gelijk toch wel iets ga boeken.
Maakt echt niet meer uit met wie
en zelfs niet eens waar. Het is
gewoon prettig om aan alles te
kunnen ontsnappen. Thuis-, werk-,
school- of zelfs corona gerelateerd. Om te vergeten dat wij nu
alles moeten doen om de zwakste mensen in leven te houden
en om lekker los te kunnen gaan
is toch fantastisch. Hebben we
een echte reden om feest te gaan
vieren. Misschien komt de dag
dat we weer alles mogen en kunnen doen een nationale feestdag.
Wie weet? Nu lijkt het niet op een
wereldramp, maar de pest staat,
als het goed is, ook in de geschiedenisboeken. Het kan dus goed
dat we er een extra feestdag en
een extra geschiedenis gebeurtenis bij krijgen. Op dit moment
is het natuurlijk alleen nog maar
dromen over de zomervakantie
en weten we niet of die ook echt
doorgaat dit jaar. Dus, laten we
met z’n alle hopen dat ‘ie doorgaat en ook er alles aan doen om
het te laten doorgaan. Dus blijf
thuis.

Jélena

Stuur een foto in naar foto@kempencreeert.nl

Samen staan we sterk

In een tijd dat fysieke verbinding zeer beperkt is, verbinden wij met deze verbindingspagina in HALLO. Ook deze week
hebben weer een heleboel mensen een foto ingestuurd als blijk van sociale verbondenheid. Dank daarvoor!
De strijd tegen het coronavirus vergt veel iedereen, maar de verbondenheid wordt er niet minder door.
De foto’s op deze pagina zijn een selectie van de inzendingen. Volgende week wordt opnieuw een verbindingspagina in HALLO
gemaakt. Dus voelt u zich ook verbonden met dorpsgenoten die getroffen zijn door het coronavirus? Wilt u ook uw steun
uitspreken voor degenen die een naaste hebben verloren? Heeft u ook zoveel waardering voor de mensen in de zorg die dag in
dag uit alles uit de kast halen? Stuur dan een foto (zoals bovenstaand) naar foto@kempencreeert.nl met vermelding van naam en
woonplaats. Wij zorgen voor de rest.
#kempencreëert lokale verbinding

Kempen bedenkt, maakt, deelt communicatieboodschappen
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Zonder publiek

Herdenking 4 mei in Tienray
in aangepaste vorm
De jaarlijkse herdenking op 4 mei wordt dit jaar gehouden in
de kerk van Tienray. Deze gaat in aangepaste wijze door, zonder
publiek.
Ryan Palmen, burgemeester van
Horst aan de Maas legt die dag
een krans ter nagedachtenis aan
alle militaire en civiele slachtoffers. De krans wordt op het
Hanna van de Voortplein gelegd.

Berenjacht Horst aan de Maas heeft
eigen website
De initiatiefnemers van de Facebookpagina ‘Berenjacht in Horst aan de Maas’ zijn een eigen website gestart.
Dat melden Mayke Steeghs en Joyce Riswick-Jacobs uit Horst op de Facebookpagina.

Van deze gebeurtenis worden
filmopnames gemaakt en worden
verwerkt in een uitzending van
Omroep Horst aan de Maas die
diezelfde avond worden uitgezonden vanaf 19.45 uur.

Carnavalsvereniging D’n Dreumel

Digitale optocht in Horst
Carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst organiseerde op
zondag 12 april de digitale optocht van Horst. Omdat de optocht
tijdens carnaval en later door corona niet door kon gaan, werd de
praaltocht digitaal gehouden
De vereniging riep alle Horster
kinderen op om tekeningen
te maken van carnavalswagens en deze op te sturen naar
de organisatie van de optocht.
Deze tekeningen werden achtereen gezet en uiteindelijk in
een video gepubliceerd op de

Facebookpagina van D’n Dreumel.
Tientallen kinderen stuurden de
praalwagens in wat resulteerde
tot een 8 minuten lange optocht.
De video is te bekijken via de
Facebookpagina van de carnavalsvereniging uit Horst.

Het idee is dat mensen uit heel Horst
aan de Maas beren voor het raam zetten
waarna kinderen deze via een speciale
website kunnen vinden. Met deze actie
kunnen de kinderen naar buiten en en
verbetert het vertier van de gezinnen
die nu thuis zitten in de coronaperiode.
Op de website van Mayke en Joyce kunnen mensen hun beer aanmelden en

beheren. Ook is het mogelijk om een
foto van de beer toe te voegen en er
een verhaaltje bij te schrijven. “En het
leuke is dat hij start in Horst aan de
Maas, maar ook mensen uit andere
gemeentes kunnen hun beer aanmelden”, schrijven de twee dames. Eerder
was er al een kaart gelanceerd waarop
de beren te vinden waren, maar die

kunnen niet overgenomen worden op
de nieuwe website. “We moeten echt
even opnieuw beginnen”, zegt Steeghs.
“Maar met de hulp van iedereen, is dat
hopelijk zo geregeld.”
Voor meer informatie, kijk dan op
www.samenberenjagen.nl
Beeld: Niels van Rens

Adver torial

Bewoners en personeel bij Hof te Berkel verrast met tulpen
Medewerkers van Hotraco verrasten op
vrijdag 10 april bewoners en personeel van
Hof te Berkel in Horst met tulpen. Vlak voor
het paasweekend wilde Hotraco iets extra’s
doen voor de ouderen en het verzorgend
personeel.

Betrokken

Blije gezichten

“Professionals in de zorg zijn iedere dag bezig met de zorg
voor hun cliënten. Dat doen wij ook voor onze klanten”, zeggen
Diederik Fetter en Alfred Helmus, directie van Hotraco. “Wij zijn
als Horster bedrijf betrokken bij de gemeenschap en dat willen we
ook graag uitstralen.”

“Het is erg dankbaar om deze mensen een bos tulpen te mogen geven”,
zegt Luuk Hanssen, Teamlead Engineering. “We doen dit met een aantal
collega’s en het geeft een gevoel van verbinding. We zien de lach op de
gezichten en dat is prachtig.” Vanwege de coronamaatregelen werden
de bloemen neergezet bij de voordeuren.

1604 \ cultuur
Puzzel

Plaatsnamen zoeken
Vanwege het coronavirus kunnen veel mensen het huis niet uit. Om die mensen een tijdje bezig
te houden, maakte Piet van Cauwenberghe onderstaand verhaal. In de tekst zijn liefst 45 Limburgse
plaatsnamen verborgen. De dorpen kunnen over meerdere woorden verdeeld zijn.
Kun jij ze allemaal vinden?

Ik sta hier boven aan de berg en kijk

bloemen geplukt. Door de ochtenddauw

op de markt waarop een bar centraal

werd mijn stem echt schor. Stevig

staat. Ik sloeg een glimb richting kerk.

hoestend gromde ik; schande! Loop weg.

Er is feest maar een enkele heer was

Maar ineens kom ik langs de Maas Niels

geschorst, toch waren er die klommen

tegen. “Kijk”, zei hij: “De boeren hier zijn

over de draad om met enkele kerelkes

de velden aan het ploegen en gaan daar

selfie’s te maken. Direct kwam een

rogge laten groeien.”

ober (in geschikte kledij) en begon te

Loop ik, na wat klimmen met een

schelden. De spanningen liepen hoog op

geleende ladder, langs de kant op en

en er vloeide rijkelijk tranen. Er kwamen

neer en viel omdat de voren langs de

enkele demonstranten die vroegen om

Maas breed waren en er een te gelen

meer loon, maar de kapelaan las voor

gloed scheen. Een schichtig reu, ver voor

uit een boek en daarna ging iedereen

ons, steekt de weg over en een vos

smullen van de lekkere vlaai. Gisteren

pelgrimt tussen de bomen door.

liep ik op de hei bloemen te plukken,

Ik val weer tussen het gras. Hoe kan dat

maar er liepen op de heidevelden veel

nu? Thuis gebeurt dat nooit. Ik loop verder

vogels en herten, er liep ook een veulen

naar huis, hier is het vrijwel leeg. Het

schoorvoetend weg.

groen is verdwenen, nu staan in dit broek

Mijn maatje zag een tak met een

huizen waar mensen in wonen. Ik klink

vlo d’r op zitten. En ja hoor, ik zag hem

nog wat schor na, toen ik het verhaal

ook. Op de terugweg namen we in Kessel

aan mijn broer mondeling doorverteld

hout en eiken mee, die er al eeuwen

had, want er klonk veel herrie en vlot

lagen. Het was fris, velen hadden un

tumult op straat. De kapelaan stond in de

hemd aan en zagen het ‘s nachts walmen

deurmond tegen de muur te leunen en

en roken door het gedoofde vuur. Tijdens

riep: “Kijk uit met naar huis gaan, het is

het lopen, tja, ik herken Bo (schoonzus

glad.” Er was op de weg chel geknoeid.

van mij). Ze had een rijkelijke bos

Wel thuis allemaal!

17

LENTEDAGEN!
Veilig open in de coronatijd
Maandag van 13.00 tot 17.00 uur
Dinsdag-zaterdag 10.00 tot 17.00 uur
Nu bij aankoop van € 50,00
ontvangt u een gratis shawl!
Graag tot ziens bij:

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Heb jij ervaring als transportplanner of ervaring
in een soortgelijke functie?
Ben jij ondernemend, oplossingsgericht en een teamplayer?
Spreek je vloeiend Nederlands, Engels en Duits?

+

Dan ben jij de

TRANSPORTPLANNER
M/V die wij zoeken!

Wij zoeken een Transportplanner die ons team in Venlo komt
versterken. Wij zijn een dynamisch bedrijf met transporten
hoofdzakelijk AGF in o.a. Nederland, Duitsland (Ruhr) en België.
Je taken en verantwoordelijkheden:
• Aansturen en begeleiden van chauffeurs c.q. charters.
• Indien nodig capaciteit zoeken op de markt.
• Inplannen van ladingen, rekening houdend met beschikbare
rij- en rusttijden.
Wij vragen:
• Minimaal mbo denk- en werkniveau.
• Zelfstandig kunnen werken.
• Stressbestendigheid en klantgericht.
• Sociaal en communicatief vaardig.
• Geen 9-tot-5-mentaliteit.
Wij bieden je een leuke baan binnen een klein team met
prima arbeidsvoorwaarden en een salaris conform CAO.
Heb je interesse, stuur je sollicitatiebrief met CV naar
peter@ag-transporten.com

Keulse Barière 3, 5915 PG Venlo • www.ag-transporten.de

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

5964 AA Meterik
Tel: Jansstraat
077-35268855
St.

5964 AA Meterik
Tel: 077-2300015
Edelstenen

Salon
Winkel
Etherische oliën
Salon
Edelstenen
r
hüssleoliën
Winkel
Set ScEtherische
Boeken
Bloesem
remedies
Boeken Bloesem
n
Sieraden
ocelzouten
Schüssler
tectiremedies
Age Pro
Sieraden Schüssler celzouten

dag- en
nachtcrème
€ 32,70

Bezoek van de paashaas
De bewoners van de mussenbuurt in Horst kregen in het paasweekend op gepaste afstand een plantje en
gedichtje aangeboden door de paashaas. De bewoners waren blij verrast en vonden het een welkom
initiatief. En dat was ook de bedoeling van de werkgroep Mussenbuurt.

€24,50
ging

heidsverzort/m vrijdag 10.00 - 18.00
Schoondinsdag
Open:
nten
uurlijke ingredië
met nat
Open:
dinsdag
t/m
vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag
10.00
16.00
en
out
en Schüssler celz

16.00
zaterdag 10.00 - 16.0

18

cultuur \ 1604

Jubilerende carnavalsvereniging

Twee bokken geplaatst in Swolgen
De dorpsraad van Swolgen heeft in het kader van het 66-jarig jubileum van carnavalsvereniging D’n Bok twee
bokken geplaatst. Het kunstwerk is geplaatst op de Monseigneur Aertsstraat.

“Na vele uren noeste arbeid is vandaag de laatste hand gelegd aan
het cadeau van de Dorpsraad ter ere

van het 6x11 jubileum van CV d’n
Bok”, zegt de dorpsraad op Facebook.
De officiële ‘doop’ van de bokken zal

Beeld: Dorpsraad Swolgen

Met ingang van het nieuwe voetbalseizoen 2020-2021 gaan de jeugdafdelingen van voetbalverenigingen
S.V. Lottum en GFC’33 Grubbenvorst samenwerken. Beide clubs merken namelijk dat het door het dalende
ledenaantal steeds lastiger wordt om teams in alle leeftijdsgroepen op de been te krijgen.
doorschuiven dat er grote leeftijdsverschillen ontstaan binnen teams.
Daarom slaan de besturen en jeugdcommissies van beide clubs nu
de handen ineen. De samenwer-

In verband met de situatie waarin bewoners van de verpleeghuizen
verkeren, hebben de Vrienden van Hof te Berkel een schenking
gedaan aan alle bewoners van de groepswoningen van Hof te Berkel
in Horst. Elke groepswoning ontving een silent discosysteem.

op een later moment plaatsvinden.

Jeugdafdelingen voetbalclubs Lottum en
Grubbenvorst gaan samenwerken

Momenteel lukt het nog met veel
dispensaties en vervroegd doorschuiven, maar binnen enkele jaren biedt
dit geen oplossing meer. Bovendien
betekent dispensaties en vervroegd

Vrienden van Hof te Berkel
doneren silent disco

king is gericht op de junioren vanaf
onder 12 tot en met onder 19 jaar.
Binnen deze leeftijdsgroepen, met
samen ongeveer 130 spelers, komen
er een aantal gemengde teams.

Bij silent disco kunnen bewoners
individueel hun eigen muziek luisteren via de hoofdtelefoon, zonder
dat er achtergrondgeluiden zijn.
Bewoners kunnen eigen muziek
opzetten en dit stimuleert fijne
gedachten aan vroeger en geeft
mensen herinneringen. “Op deze
manier kunnen bewoners afgeleid
worden van de bestaande situatie”, zegt de Vrienden van Hof
te Berkel. “Het gevoel van alleen

zijn verdwijnt; het is een verwenmomentje.” De medewerkers van
de groepswoningen zijn blij met
de schenking. Daarnaast past het
silent discosysteem in de visie om
bewoners meer te laten bewegen.
Op het moment dat alles weer
gewoon is, zal de beweegcoach
de silent disco gaan inzetten om
samen met bewoners en de vrijwilligers te bewegen op muziek.

dagverse asperges!
Ze zijn er weer heerlijke

50 jaor getrouwd
17 april 2020

0ok geschild en verpakt.

Peter en Trees
Hagens

Wiel en Angelique Friesen

Matthiasstraat 11 Castenray Tel: 0478 57 13 64 Mobiel: 06 53 65 14 56
Wij verkopen ook verse aspergesoep en aspergekroketten
Ma t/m vrij 09.00 – 18.00 uur / Zaterdag 09.00 – 17.00 uur

www.aspergeboerderij-friesen.nl

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

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

www.bekro.nl

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

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27
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Medische zorg
Apotheek

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

UIT Horst aan de Maas

Lotte Spreeuwenberg Tilburg
Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt
in de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben
gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Lotte Spreeuwenberg
(28), geboren in Melderslo, maar inmiddels afkomstig uit Tilburg.

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

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

17 t/m 19 april
Martens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
077 398 62 27

20 t/m 23 april
Mondzorg Westsingel
Westsingel 102, 5961 DD Horst
077 777 70 55

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Religie
Priesternoodnummer

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

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

Strontlucht
Inmiddels woont Lotte tien jaar niet
meer in de gemeente Horst aan de
Maas. Toch mist ze deze regio. “Ik zit
nu net in een periode waarin ik mezelf
vaak hoor zeggen dat ik al het groen
en de rust van Horst aan de Maas mis.
Ik ben er ongeveer elke maand nog
wel een keer te vinden: op bezoek
bij familie of vrienden. Wie regelmatig met de trein terugkomt naar Horst
herkent wat ik nu ga zeggen: als je
op Horst-Sevenum de trein uitstapt
komt je een ontzettende boerenlucht
van stront tegemoet. Maar eerlijk
gezegd, ik vind het heerlijk, het ruikt
naar thuis. Is dat raar?” Het thuisgevoel zit niet alleen in de reuk, maar
ook in de taal. “Er is iets gemoedelijks
of vertrouwds aan ons dialect, het is
je moedertaal, dus dat is niet zo gek.
En taal en connecties hebben ook veel
met humor te maken. Ik merk dat ik
makkelijker lach met iemand uit Horst
aan de Maas. Misschien is het ook een
specifiek soort humor. In Melderslo is
het in ieder geval behoorlijk droog.
Ik hou ervan.”

Opvoeding

Gebiedsteams

Verloskundige zorg

19

Lotte denkt met heel veel plezier
terug aan haar jeugd in Horst
aan de Maas. “Ik heb een fijne
jeugd gehad waarin ik veel kon
ontdekken. Ik kan me herinneren
dat ik vooral veel dingen maakte:
ik bouwde bijvoorbeeld een
huis van Duplo of Lego, waarna
mijn zusje en broertje er dan
mee gingen spelen. Zij waren
trouwens ook allebei erg creatief.
We maakten tenten van lakens,
boomhutjes van resthout en
eindeloos veel tekeningen en
knutselwerkjes. We vonden leren
allemaal leuk: mijn zusje en ik
speelden schooltje met ons jongere
broertje en gaven alles door wat
we op school die dag hadden
gehad. Hij heeft vervolgens groep
3 overgeslagen.”

Mobieltjes
Lotte was niet alleen creatief, maar
dook ook het liefst in de boeken.
“Ik kan me herinneren dat ik bij
een vriendinnetje bleef spelen en
een leuk verhaaltje in één van haar

boeken ontdekte. Ze werd vervolgens
boos omdat ik niet meer weg was
te slaan bij het boek: ik zat, zoals
wel vaker, helemaal in mijn eigen
wereld.” Ze zegt dat het toch allemaal
goed is gekomen. “Met de meeste
vriendinnetjes van die tijd ben ik nog
steeds bevriend, al zien we elkaar
niet meer zo vaak. Apps en sociale
media maken contact toch mogelijk.
Ik ben denk ik één van de laatste
generaties die zonder veel schermen
is opgegroeid. Om eerlijk te zijn mis ik
dat wel, minder schermtijd. Maar ook
ik kocht mijn eerste mobieltje toen ik
dertien was geloof ik, van mijn eerst
verdiende geld op ‘de plak’. Want ook
dat is opgroeien in Melderslo: elke
zomer lekker met ‘de kneeje in de
zwaarte zand’.”

Eindeloos nieuwsgierig
Momenteel werkt Lotte als filosoof
en onderzoeker aan de Universiteit
Antwerpen. Daar schrijft ze een
proefschrift in de ethiek en morele
psychologie. “Als ik vertel wat ik doe
is de eerste reactie vaak: ‘Pfoe is dat

niet heftig, de hele tijd nadenken
over diepe shit?’ Maar eerlijk gezegd
weet ik niet beter. Zolang ik me kan
herinneren denk ik filosofisch en
analytisch na en ben ik eindeloos
nieuwsgierig.” Het leukste aan haar
baan vindt ze het lezen van en het
schrijven aan haar eigen proefschrift
en wat ze weet doorgeven aan
anderen. “Ik geef les aan de bacheloren masterstudenten in Antwerpen.
Met de filosofische podcast Kluwen
maken we filosofische vraagstukken
toegankelijk voor een breed publiek.”

Lis Starling
Buiten het werk is Lotte veel bezig
met muziek: luisteren, draaien (af
en toe als dj), maar vooral muziek
schrijven. “Na enkele bands en
ontelbare losse projecten bracht
ik laatst mijn solodebuut uit onder
het pseudoniem Lis Starling.
Starling is spreeuw en de afkorting
van mijn doopnamen is L.I.S. De
muziek omschrijft zich het beste
als dromerige synthesizers op een
elektronische beat.”

Hoe Lotte haar toekomst ziet? “Ik heb
werkelijk waar geen idee en dat vind
ik ook wel fijn. Of ik mijn nieuwsgierigheid ga stillen met een academische carrière of een rustiger leven op
het platteland weet ik nog niet goed.
Leren en verder kijken kun je overal.
Het is echt een misvatting dat dat niet
op het platteland zou kunnen. Al schrik
ik soms wel van de bekrompenheid:
men wil vaak niet verder kijken dan
het eigen veilige huisje. In dat opzicht
zijn mijn ouders zeker een voorbeeld
voor me. Ze zijn altijd zichzelf, doen
hun eigen ding, ook als dat misschien
niet helemaal de normale gang van
zaken in het dorp is.” Lotte vertelt dat
haar ouders hen heel gelijkwaardig
hebben opgevoed. “Ik vond het doodnormaal dat mijn vader wast en strijkt,
mijn moeder ons hielp met technische
computervragen en ze allebei parttime werkten. Als kind vond ik het
vreemd dat als ik ergens ging spelen
altijd de moeder het eten precies om
vijf uur klaar had en vader dan aan
kon schuiven. Pas later, als je de wijde
wereld ingaat, merk je dat sommige
dingen uit je jeugd helemaal niet zo
‘normaal’ waren voor de rest van de
wereld. De ‘gekke’ dingen die we thuis
deden waren fantastisch, als cowboys chili con carne eten in het gras,
of Jesus Christ Superstar als religieuze
opvoeding.”

Benauwd
Al met al kijkt Lotte met vooral veel
positieve gevoelens en gedachtes
terug naar Horst aan de Maas. “Als ik
denk aan terugkomen naar Horst aan
de Maas kreeg ik het eerder soms
benauwd van al die vastigheid of oogkleppen die je er tegenkomt, maar
mijn ouders zijn (net als veel van mijn
vrienden trouwens) het bewijs dat er
zoveel mogelijkheden zijn als je zelf
creëert.”

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Suzanne Waijers
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Jij maakt ‘m super
Denk aan elkaar,
voorkom eenzaamheid.
De coronacrisis legt het normale leven stil. Maar voor veel
ouderen worden de dagen daardoor ook stiller. We roepen
iedereen op om onze dierbare ouderen te laten zien dat
we hen niet vergeten. Voorkom eenzaamheid en laat
regelmatig wat van je horen. Samen staan we sterk tegen corona!

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

6.899,compleet met
apparatuur

Durante

Houdt u van donkere keukens in
een landelijke stijl, dan is deze getoonde
uitvoering van keuken Durante echt iets voor
u! Lavazwarte fronten gecombineerd
met eiken elementen en veel handigheden
zoals het ingebouwde wijnrek en houten
kratten maken het een feestje in deze
nieuwe keuken te koken.

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

Let op: tijdelijk geen koopavonden.

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

www.superkeukens.nl

