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Horst aan de Maas

Stilte in het klaslokaal
Het is de komende tijd muisstil in het klaslokaal. En dat zal niet de enige plek zijn. Cafés, discotheken, bibliotheken, openbare centra en veel kantoorpanden zijn tot en met 6 april uitgestorven.
Het coronavirus raakt ook de gemeente Horst aan de Maas. Een handvol leerlingen krijgt nog opvang op basisschool Onder de Linde. Het weer zit mee en zo kunnen de kinderen buiten losgaan.
Maar in alle klaslokalen is alleen het getik van de klok te horen. Zie pagina’s 02 en 03 voor meer nieuws over wat het coronavirus doet met Horst aan de Maas. / Beeld: Niels van Rens

Problemen Grubbenvorst bekend in dorp
In Grubbenvorst zou een criminele groep zorgen voor onrust. Dat kwam naar voren tijdens een bijeenkomst, georganiseerd door politie Horst/Peel en Maas en gemeente Horst aan de Maas. Deze problemen
zijn bekend bij meerdere Grubbenvorstenaren, zo blijkt uit een rondgang onder betrokkenen.
Onder meer Ondernemers
Collectief Grubbenvorst (OCG)
zegt dat er problemen zijn met
de criminele groep in het dorp.
“Er is meerdere malen over
leg over geweest met de dorps
raad, het ondernemerscollectief,
de gemeente, verzorgingshuis
La Providence en een aantal
Grubbenvorstenaren”, zegt Jos
Wijnen van OCG. “Wij vinden dat
dit probleem zo snel mogelijk
moet worden opgelost. We weten
dat er wat speelt. We roepen alle
Grubbenvorstenaren op om proble
men zo veel mogelijk te melden.
Uiteindelijk is het aan de politie

om hier wat aan te doen, maar het
begint bij onze inwoners.”

Jan Linders
Tijdens de bijeenkomst in La
Providence werd ook de lokale
supermarkt Jan Linders genoemd.
Meerdere bewoners zeggen dat
er goederen worden gestolen.
Deze groep zou dat doen tijdens
bepaalde uren als er jeugdig perso
neel in dienst is. Zij zouden niet zo
snel een melding maken. “Wij her
kennen ons totaal niet in deze opmer
kingen”, laat de supermarktmanager
van Jan Linders Grubbenvorst weten.
“Ik was daarom ook totaal verrast

toen ik het verhaal las in de HALLO.
Als er bij ons een vermoeden van
diefstal is, melden wij dit meteen aan
de politie. De laatste tijd hebben wij
geen van de bovenstaande situaties
meegemaakt. We hebben camera’s
hangen en maken om de zoveel tijd
een balans, maar daar komen geen
opmerkelijke zaken uit.” Wel laat de
supermarktmanager weten het beleid
aan te scherpen. “Na de bijeenkomst
en het artikel hebben we onze col
lega’s gevraagd extra op te letten
op verdachte zaken. Nogmaals, we
herkennen ons totaal niet in deze ver
halen en zullen er alles aan doen om
diefstal en overlast tegen te gaan.”

Overlast op basisschool
Jeanne Gielen van dorpsraad
Grubbenvorst bevestigt het geluid
dat tijdens de bijeenkomst in La
Providence was te horen. “We pro
beren de problemen ook in kaart
te brengen. We krijgen onder meer
verhalen van inwoners te horen dat
er bij basisschool De Samensprong
in Grubbenvorst vernielingen wor
den aangericht aan speeltoestel
len.” Of het dezelfde groep is, is nog
niet helemaal duidelijk. “Wel horen
we geluiden van buurtbewoners
dat er rond de nachtelijke uur
tjes wordt rondgehangen op en
rondom het schoolplein”, laat Robert
Joosten, directeur basisschool
De Samensprong desgevraagd
weten. “Dagelijks controleer ik het
schoolplein en af en toe vind ik een

wietzakje. Voornamelijk gaan de
klachten van de buurt over geluids
overlast en afval op het school
plein.”

Meldingen
Politie Horst/Peel en Maas heeft na
de bijeenkomst mondjesmaat mel
dingen binnengekregen. “Het gaat
om aanvullende meldingen”, zegt
een woordvoerder van de poli
tie. “Nogmaals roepen we alle
Grubbenvorstenaren op om meldin
gen te doen van verdachte situaties.
Alleen door meldingen te maken
kunnen we als politie een compleet
beeld krijgen van dit probleem.
Dan pas kunnen we krachtig optre
den.”
Tekst: Niels van Rens
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Coronavirus legt Horst aan de Maas plat

Horst aan de Maas zet zich in via social media
Wat wel te schetsen is binnen al het drama van het coronavirus, is de positieve hulp die mensen aanbieden.
Op social media bieden dorpsgenoten hun vrije tijd aan om even boodschappen te doen voor mensen die
slecht ter been zijn of knutselen anderen weer van alles in elkaar om anderen toch wat positiviteit te
bieden.

‘Bij dezen bied ik mij gratis aan
om boodschappen te doen’ of
‘Ik werk in het ziekenhuis, kan ik
een bepaalde boodschap doorge
ven aan je naasten?’. Deze crisis
haalt de goedheid in de mens naar
boven. Vooral veel studenten bie
den hulp aan nu ze niet meer naar
school mogen. Veel ouders met
jonge kinderen blijven thuis en
kunnen niets anders dan het virus
afwachten.

Konijntjes verven
Zo zat Annelisa Dijkstra uit Horst ook
thuis met haar kinderen. Ze besloot
om haar creatieve kant in te zetten.
“Samen met de kinderen maken we
leuke pakketjes voor de ouderen”, zegt
ze. “We maken kaarten en de kids
hebben zojuist paasspulletjes geschil
derd. We hebben konijntjes geverfd en
ook eierdopjes. Deze spullen stoppen
we in een tof pakketje en brengen we
naar de ouderen.”

Oogdruppels nodig

ik boodschappen gedaan voor zor
ginstelling Pluryn. “Normaal gespro
ken bestellen zij de boodschappen,
maar dat ging nu niet door vanwege
de drukte in de winkels. Dus heb ik
voor hen de boodschappen gedaan,
zodat ze zelf alle tijd hebben voor
de zorg van de bewoners.” Eenmaal
in de winkel werd ze wel een beetje
raar aangekeken. “Het was een beetje
vreemd. Ik had twee keer mijn kar

helemaal vol. Mensen keken mij boos
aan omdat ze waarschijnlijk dachten
dat ik aan het hamsteren was”, zegt
ze lachend. Knutselen, boodschappen
doen en andere klusjes, Horst aan de
Maas zet zich in voor elkaar. In tijden
van crisis haalt het het goede in men
sen naar boven.

Tekst: Niels van Rens

“Ik heb nog reserve oogdruppels maar
het voelt wel prettig om mijn medi
catie op voorraad te hebben zoals ik
altijd heb. Je mag dit bij ons in de brie
venbus doen.” Niet veel later antwoor
den Jac en Dian Driessen dat ze haar
wel willen uithelpen: “Wil ik graag
voor je doen Charlotte. Mocht je nog
een andere boodschap nodig hebben
stuur maar een bericht.”

Boodschappen
Janneke Saris uit Hegelsom besloot
ook een oproepje te plaatsen op
Facebook. Ze zit momenteel thuis
omdat ze zzp’er is. Ze riep op om
boodschappen te doen voor mensen
die niet kunnen of momenteel niet
uit huis mogen. “Dinsdagochtend heb

HALLO Horst aan de Maas

Charlotte ter Horst uit Melderslo
zit gedwongen thuis vanwege een
dochter met klachten. “Is er iemand
die toevallig bij de apotheek komt
deze week?”, schrijft ze op Facebook.

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

Jongeren zoeken sportpark Wittenhorst op, ongeacht advies RIVM

Colofon

Oplage 19.400 exemplaren
hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie

Het bestuur van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst roept ouders op hun kinderen niet naar sportpark Ter
Horst in Horst te gaan in verband met het coronavirus. Het park is gesloten, maar toch constateert het
bestuur dat de kinderen naar het park trekken om een balletje te trappen.

077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

“We begrijpen dat het mooie weer en
de ‘vrije’ tijd heel aanlokkelijk wer
ken om het veld op te gaan, maar dit
past totaal niet bij het advies van de
regering en het RIVM om elkaar niet
op te zoeken”, meldt het bestuur op
haar website.

Bezorgklachten

Open park

garcon.nl

Voorzitter Ron van den Bekerom legt

077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs

het uit: “Het park is gesloten, maar
wel open toegankelijk voor bezoe
kers, dat is het altijd geweest. De jon
geren komen via aangrenzende
wandel- en fietspaden het veld op.
Wij als voetbalvereniging volgen het
advies ook op en daarom keuren wij
het af dat jongeren zich verzamelen
op ons park. We doen een dringend
beroep op de ouders om hierin hun

verantwoordelijkheid te nemen en te
zorgen dat de kinderen niet naar het
sportpark gaan.”
Wittenhorst houdt nauw contact met
de gemeente. “Ook zij houden het
in de gaten”, zegt Van den Bekerom.
“Handhaven is ontzettend lastig,
want onze vrijwilligers zijn momen
teel ook uit functie. Ik kan de kinde
ren en jongeren wel iedere keer van

het veld jagen, maar ik kan dit niet
constant in de gaten houden. Daarom
beroepen wij ons op de jongeren en
hun ouders.”
De wedstrijden, trainingen en activi
teiten van RKsv Wittenhorst zijn tot
en met 6 april geannuleerd. Dit bete
kent dat ook de kantine en het sport
park gesloten zijn.

Tekst: Niels van Rens

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

SCHOLIEREN GEZOCHT OPEN HUIS
DAGEN!
Wij zoeken scholieren vanaf 13 jaar, die ons
komen helpen bij het oogsten van onze cherrytomaten.
Op zaterdag en in de vakanties.

voor meer informatie: info@sweetlions.nl of
Tel. 077-3662828 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

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.

Tijdens de open huis dagen
ontvangt u bij aankoop vanaf
€ 75,00 een fraai cadeau
Graag tot ziens bij:

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

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
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Uiting van respect

Melderslose organiseert applausconcert
voor helden coronacrisis
Imke Emons uit Melderslo zette met twee vriendinnen een applaudisseeractie op om alle mensen die de maatschappij momenteel draaiende te houden een steun in de rug te geven tijdens de coronacrisis. Op dinsdagavond 20.00 uur klapte Nederland massaal en sprak haar respect uit.
“Ik had echt niet verwacht dat het
voor zoveel reacties zou zorgen”,
begint Imke. “Echt overweldigend.”
Het idee ontstond toen Imke op
social media allerlei video’s voorbij
zag komen. “In Italië begonnen de
mensen vanuit balkons te klappen
voor iedereen die de maatschappij
momenteel draaiende houdt. Ook in
andere landen werden deze acties
georganiseerd. Ik dacht: dit kunnen
wij ook in Nederland.”

Overweldigend
Eerst wilde Imke het lokaal uitvoe
ren in Horst aan de Maas, maar na
contact met twee vriendinnen uit
Utrecht en Eindhoven probeerden ze
het in heel Nederland uit te zetten.
Massaal reageerde het land op het

initiatief. Duizenden mensen gaven
op Facebook aan te gaan klappen.
Alle aandacht was welkom voor de
dames en het initiatief. “Het was
wel overweldigend hoor”, zegt Imke.
“Editie NL belde mij op, mijn vrien
dinnen en ik kwamen in de radio-uit
zending van 538 en Radio 10 terecht,
noem het maar op. Zelfs Eva Jinek
belde of ik in de tv-uitzending mijn
verhaal wilde doen.” Maar één ding
is duidelijk voor Imke: “Dit doen we
voor alle mensen die nu ontzettend
hard aan het werk zijn. Het is niet
alleen voor alle mensen in de zorg,
maar voor iedereen die zich nu hard
inzet.”

te verzamelen om te applaudisseren,
maar “vanuit de tuin of je balkon.
Het is verstandig om het advies van
het RIVM op te volgen. Film het en
zet het online met de hashtag #klap
coronadewerelduit, dan laten we
ons respect horen en zien. Ik verge
lijk het met mijn vader, hij rent heel
veel marathons. Dat laatste stukje
is zo ontzettend zwaar, je loopt dan
echt op je tandvlees. Juist dat stukje
maken nu veel mensen mee en
daarvoor is het applaus bedoeld. Wij
zorgen ervoor dat zij weer een extra
steun in de rug krijgen en weer door
kunnen.”

Marathons
Met het evenement riep Imke op niet

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

“MOOI NATUURLIJK,

“MOOI NATUURLIJK,
NATUURLIJK MOOI”
NATUURLIJK MOOI”

Tekst: Niels van Rens

Besmettingsgevaar

Patiënten apart behandeld bij huisarts
Patiënten die een huisartsenpraktijk in Noord-Limburg bezoeken en klachten hebben die passen bij een
eventuele coronabesmetting, worden in een aparte ruimte behandeld door zorgpersoneel. Dat maakte
Cohesie, de organisatie van huisartsen in de regio, dinsdag 17 maart bekend.
“Gezien de stijging van het aantal
coronabesmettingen binnen de regio
Noord-Limburg wordt de patiënten
stroom binnen de huisartsenpraktijken
per direct volledig gescheiden”, laat
Cohesie in een verklaring weten. Dit
houdt in dat patiënten die de praktijk
bezoeken en klachten hebben die pas
sen bij een besmetting met corona, in
een aparte ruimte worden behandeld
door speciaal geïnstrueerd zorgperso
neel. Ook op de huisartsenposten en in
avond-, nacht-, en weekenduren wor
den de patiëntenstromen gescheiden.
“Op deze manier kunnen ook patiënten
die geen corona-gerelateerde klachten
hebben veilig naar de huisarts komen
en kan de reguliere zorg zo veel moge
lijk voortgezet worden.”

Reguliere zorg
zo veel mogelijk
voortgezet

Wanneer er zorgpersoneel is dat milde
klachten heeft, wordt ook de stroom
aan personeel volledig gescheiden.
“Het besmettingsrisico binnen het
zorgpersoneel wordt daardoor binnen
de huisartsenpraktijk zoveel moge
lijk beperkt”, aldus een woordvoer
der van de huisartsenorganisatie.
“We benadrukken dat alle huisartsen
er alles aan doen om een veilige en
schone omgeving te creëren, om meer
besmettingen te voorkomen.”

Mocht blijken dat de huisartsenzorg
niet of onvoldoende binnen de eigen
praktijken veilig doorgezet kan wor
den, dan wordt het in Noord-Limburg
centraal aangepakt, laat Cohesie
weten. “Het crisisteam van Cohesie
treft de nodige voorbereidingen voor
een potentiële opschaling.”
De organisatie roept mensen op bij
lichte klachten thuis uit te zieken,
pas bij het verergeren van klach
ten de huisarts of huisartsenpost te
bellen, de richtlijnen van het RIVM
op te volgen en eventueel www.
thuisarts.nl en www.rivm.nl te raad
plegen bij vragen over het coronavi
rus. Tot maandag 6 april zijn er geen
inloopspreekuren.

Cosmedisch
Horst
biedt
eeneen
ruime
keuze
CosmedischCentrum
Centrum
Horst
biedt
ruime
keuze
behandelingen aan voor een natuurlijke look van

behandelingen aan voor een natuurlijke look van
gezicht en lichaam. Jozijna is gespecialiseerd in
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St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: Jansstraat
077-35268855
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Dendron College werkt binnen online lessenplatfrom

Geen ‘vrij’ maar leren vanuit thuis

Alle scholen zijn momenteel gesloten, ook het Dendron College. De eerste dag na het coronastatement waren
de leerlingen een dagje ‘vrij’, maar al snel kwam de middelbare school met een oplossing: thuiswerken.
In een brief informeert de school de
ouders en leerlingen hoe ze voort
aan toch de lessen kunnen volgen.
“De lessen worden gegeven volgens
het gewone rooster”, zegt directrice
Zwanetta Por. “Op het moment van
de les gaat de leerling achter een
computer, tablet of telefoon zitten en
gaat aan de slag.” De lessen worden
gedaan via het online lesplatform
Somtoday waarin de Dendronleerlingen normaal gesproken ook in
werken.

Boeken
In It’s Learning kan de docent mate
riaal klaarzetten dat nodig is voor
de les. “Ook is er in It’s Learning de

mogelijkheid om met de docent te
chatten tijdens de les. Soms kan een
docent vragen om iets in te leveren
via It’s Learning en daar kan dan een
cijfer voor gegeven worden.” De boe
ken van veel leerlingen liggen nog
in de kluisjes in het Dendron College.
Die mochten worden opgehaald van
maandag tot en met donderdag.
Oplossingen zijn er ook voor leerlin
gen die niet beschikken tot een online
apparaat. Zij kunnen contact opnemen
met de school via de mentor en het
Dendron regelt dan voor een alterna
tief in bruikleen.

gaan de school- en praktijkexamens
gewoon door. Dat meldt onderwijsmi
nister Arie Slob. Scholen blijven open
om leerlingen klaar te stomen voor de
eindexamens. Voor de schoolexamens,
dat zijn toetsen die meetellen voor het
eindexamen, worden de regels ver
soepeld. Normaal moeten alle school
examens tien dagen voor de start van
de eindexamens klaar zijn. Nu moet
het schoolexamen van een vak klaar
zijn voor het eindexamen van dat vak.

Salon
Winkel
Etherische oliën
Salon
Edelstenen
spray
ygiëne
andhEtherische
H
Boeken
Bloesem
remedies
Winkel
oliën
uw eigen handhygiëne spray
ak
Ma
Boeken
Sieraden
Bloesem
remedies
Schüssler
celzouten
van € 27,50 voor

€22,00

Sieraden Schüssler celzouten

Recept om de
spray te maken

• Amandelolie bio 50 ml
• Lavendel fijn bio 5 ml
• Teatree bio 5 ml
bio 5 mlt/m vrijdag 10.00 - 18.00
Citroen
•Open:
dinsdag
Open:
dinsdag
t/m vrijdag 10.00 - 18.00
• Sprayflesje 100 ml

zaterdag 10.00 - 16.00

16.00
zaterdag 10.00 - 16.0

Eindexamens
Voor de eindexamenkandidaten

5964 AA Meterik
Edelstenen
Tel: 077-2300015

Tekst: Niels van Rens
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Stamboomonderzoek

Hoe de familie Craenmehr in Horst terechtkwam
De broers Ger en Toon Wagemans zijn al jaren bezig met het uitzoeken van hun familiestambomen.
Daaronder valt ook de stamboom van de families Craenmehr. Onlangs stuitten de twee daarbij op een interessant verhaal over hoe deze familie in Horst belandde. Oorspronkelijk komt het geslacht Craenmehr namelijk
uit het Brabantse Erp.

geworden dan jaren geleden. Toch zijn
er moeilijkheden genoeg. “Doordat
mensen vóór 1800 geen vaste ach
ternaam hadden, hebben we veel te
maken met bijnamen en verschillende
schrijfwijzen”, legt Ger uit. Toon voegt
toe: “Ik heb wel eens één naam gehad
die in totaal op zeventien verschil
lende manieren geschreven werd.”

Doodstraf geëist

Ger en Toon doen al zo’n dertig
jaar onderzoek naar hun familie
stamboom. Daarbij onderzoeken ze
onder andere de namen Wagemans,
Bouten, Engelen en Direx. “Via onze
oma kwamen we bij de familie
Craenmehr uit”, vertelt Ger. “Die was
namelijk getrouwd met Grad Bouten.”
Bij het onderzoek naar de fami
lie Craenmehr, kwamen ze al snel
in Brabant terecht. “De schrijfvorm
‘Craenmehr’ stamt uit de tijd van

Napoleon, rond 1800. Vanaf toen
was iedereen verplicht een vaste
achternaam te hebben.
Daarvoor was de achternaam vaak
een verwijzing naar de voornaam,
eventueel aangevuld met een beroep
of de plaats waar iemand woonde.”
Van dat laatste stamt de naam
‘Craenmehr’ af. “Het verwijst naar
het buurtschap Craanmeer, gele
gen in Erp in de Meijerij van Den
Bosch.”

Namen
De broers wisten nu dat ze de her
komst van de Craenmehrs in
Brabant moesten gaan zoeken.
Ger: “Via trouwaktes en doopdocu
menten kun je verschillende mensen
aan elkaar linken. Daar zitten vaste
patronen in en die bieden ons een
houvast bij het vaststellen wie bij
elkaar hoort en bij het vinden van bij
zondere verhalen.” Door digitalisering
is dat inmiddels een stuk makkelijker

Toch lukte het Ger en Toon om de stam
boom van de familie Craenmehr terug
te brengen tot ergens in 1600. “Zo kwa
men we ook uit bij Adriaan Ariens van
de Craanmeer, geboren rond 1730 en
de over-over-grootvader van onze oma
Craenmehr. Die bleek nogal een don
ker verleden te hebben”, aldus Toon.
Dat donkere verleden was wat hem
uiteindelijk naar Horst bracht. “Ergens
in een archief kwam ik een docu
ment tegen waarin een conflict stond
beschreven tussen deze Adriaan van de
Craanmeer en zijn huurbaas. In 1763
liep dit conflict behoorlijk uit de hand
en leidde het tot een flinke vechtpartij.
Daarvoor werd Adriaan uiteindelijk ver
oordeeld.” Hoewel de doodstraf tegen
hem werd geëist, kwam hij er in het
vonnis ‘goed’ vanaf. “Hij is gegeseld,
gemarteld, gebrandmerkt en kreeg een
werkstraf van 25 jaar en detentie in
een tuchthuis. Ook werd hij levenslang
verbannen uit de Meijerij.”

Stamvader
“Ergens tussen 1765 en 1768 moet
Adriaan aan zijn gevangenschap zijn
ontsnapt”, vertelt Toon. “In 1768 kwa
men we zijn naam namelijk tegen in
het Belgische Achel, in de doopakte
van zijn zoon.” Enkele jaren later,

in 1775, duikt de naam van Adriaan
opnieuw op, dit keer in een koopakte
voor de schepenen van Horst. Daaruit
bleek dat Adriaan een boerderij had
gekocht in Horst, in het Meldersloscher
Veld. In Horst stierf Adriaan uitein
delijk, in 1793 op 63-jarige leeftijd.
“Zijn komst naar Horst betekende de
komst van het geslacht Craenmehr
hier in de regio. Adriaan van de
Craanmeer is de stamvader van alle
Craenmehrs in Horst en omgeving.”

Enorme puzzel
Met het achterhalen van dit verhaal
waren Ger en Toon zo’n drie maanden
fulltime bezig. Dat is het waard, vin
den ze. “Dit soort verhalen vertellen
ons veel over de tijdsgeest en brengen
een stukje lokale geschiedenis”, vindt
Ger. “Zo leert dit verhaal ons meer
over de rechtsgang van toen. Ook kun
nen we bepaalde ziekte-epidemieën
terugvinden in de stambomen. Er was
een periode in Horst waarin veel
kinderen stierven aan dysenterie en
ook twee kinderen van Adriaan van
de Craanmeer kwamen daarbij om.”
Toon: “Je kunt stamboomonderzoek
het vergelijken met een enorme puz
zel, van wel 20.000 stukjes. Eerst ga
je de kleuren bij elkaar zoeken en dan
ga je verbindingen maken. En dat is
heel verslavend. Ik denk dat we er nog
jaren mee bezig kunnen zijn.”
Details over het verhaal van Adriaan
van de Craanmeer zijn te verkrijgen
door te mailen naar Toon Wagemans
via toewen.w@gmail.com

Tekst en beeld: Aniek van den Brandt

Kunst- en cultuurbeleid Horst aan de Maas

Kunstenaars in Horst aan de Maas voelen zich niet serieus genomen
Het kunst- en cultuurbeleid van gemeente Horst aan de Maas wordt de volgende raadsvergadering vastgesteld en de nota ligt nu ter inzage. Ans Gielen, voorzitter van kunst en cultuurplatform Zeen voelt zich als kunstenaar bij het lezen van de opgestelde nota niet serieus genomen door het College van B&W.
“Laat ik allereerst zeggen dat ik blij ben
dat de nota er nu is”, zegt Ans Gielen.
“Een doordacht, goed beschreven en
breed gedragen beleid is essentieel om
doelstellingen te kunnen realiseren en
resultaten te kunnen boeken. Toch heb
ik echter wat één en ander toe te voe
gen.”

Gielen is onder meer kritisch hoe de
waarde van kunst en cultuur wordt
genoemd in de nota. “Er wordt gesteld
dat kunst en cultuur bijdragen aan ple
zierig werken, opgroeien en ontspan
nen in Horst aan de Maas. Daar kan ik
het mee eens zijn. Maar wij denken
dat de waarde van kunst en cultuur

veel verder gaat dan dat: het gaat niet
alleen om plezier.”

Schuren
Gielen zegt dat het begrip kunst niet
goed wordt gebruikt. “De functie van
kunst is niet beperkt tot genieten en
ontspannen. Kunst kan en moet ook

HALLO blijft wekelijks bezorgd worden
Vanwege het coronavirus zijn sportwedstrijden afgelast, concerten uitgesteld en evenementen opgeschort. Verschrikkelijk voor alle mensen die te maken hadden met de verschillende zaken. Voor HALLO
betekenen de maatregelen een heleboel minder content die binnenkomt, wat weer resulteert in een
dunnere editie. Desondanks valt HALLO de komende weken wel gewoon op de mat.
Geen HALLO uitbrengen, is voor
alsnog geen optie. Er komt veel
informatie over corona bij de
huiskamers in Horst aan de Maas.
Via allerlei kanalen worden tips
en uitleg gegeven, kunnen er vra
gen gesteld worden en schieten
de afgelastingen van evenementen
op sociale media voorbij.
Goede informatieverspreiding in

deze periode vinden wij van groot
belang. Daarom blijft HALLO de
komende weken gewoon verspreid
worden. Voor informatie en uitleg
over het virus, de verspreiding en
de gevolgen verwijzen wij naar
de website van RIVM en de GGD
Limburg-Noord.
We raden ten zeerste aan om
hier de meest actuele informa

tie vandaan te halen. Als HALLO
richten we ons vooral op de eigen
gemeente. We hopen op uw begrip
en proberen u zo goed mogelijk te
informeren in ons blad.

Heeft u vragen of tips voor ons?
Geef het door via
redactie@hallohorstaandemaas.nl
of 077 208 32 01.

op een andere wijze bijdragen aan
een betere wereld. Kunst moet kun
nen schuren.” Gielen doelt hiermee
op het maatschappelijk debat dat
niet gemakkelijke thema’s op gang
kan brengen. Volgens haar is dat de
waarde van kunst. “En naar mijn idee
is die niet te zien in de nota en neemt
het college ons als kunstenaars niet
serieus. Zoals de nota er nu uitziet
blijft het hier in Horst aan de Maas
‘saai en braaf’.”

Rol gemeente
Daarom roept Gielen het college
op nogmaals kritisch naar het stuk
te kijken. “Neem meer tijd om een
verdergaande visie op het belang van
cultuur en vooral kunst voor Horst aan
de Maas te formuleren en vermijd
juist het doorkabbelen op de huidige,
saaie en veilige weg. Neem daar
bij ook het beleidsterrein van kunst
en cultuur serieuzer.” De gemeente
wil geen grote rol hebben op gebied
van kunst en cultuur. “Die moet
voornamelijk vanuit de kunstenaars
komen”, zegt wethouder Han Geurts.
Maar voor Gielen heeft de gemeente
hier ook een rol in. “Ik vind het te

gemakkelijk van de gemeente om
zichzelf op dit terrein een marginale
rol te geven.”

Geschrokken
In de volgende raadsvergadering
wordt het kunst- en cultuurbeleid
vastgesteld. De raad stemt of ze het
ermee eens zijn hoe de nota er nu
voorligt. Peter Elbers (VVD) is het met
Gielen eens: “We zijn teleurgesteld en
geschrokken van de wijze waarop ver
antwoordelijk wethouder Geurts kunst
en cultuur over één kam scheert”, rea
geert hij schriftelijk. “Kunst is immers
heel wat anders dan cultuur. We zullen
daar bij de behandeling van dit voor
stel op terugkomen en daarbij ook de
inbreng van kunst- en cultuurplatform
Zeen meenemen.”
Hiermee is de kous er dus nog niet
af volgens Gielen. “We gaan het zien
in de volgende raadsvergadering en
hopen op steun vanuit de andere par
tijen. Laten we samen ervoor zorgen
dat er een goede nota komt en we
kunst en cultuur in Horst aan de Maas
kunnen verbeteren.”
Tekst: Niels van Rens
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Jojo’en met de veerpont
Door regenval in België en Noord-Frankrijk is er de afgelopen tijd veel sprake geweest van hoogwater in de
Maas. De veerponten in Broekhuizen, Lottum en Grubbenvorst konden door de hoge stand regelmatig niet
van de ene naar de andere kant varen. Toch is er geen sprake van een extreem jaar, zo laat Ton Paulus van het
gelijknamige veerbedrijf weten.

Ongeluk Westsingel,
bestelbus rijdt door
Op de Westsingel in Horst vond op maandag 16 maart een aanrijding plaats tussen een fietser en een bestelbus. De bestelbus is niet
gestopt om gegevens achter te laten. Politie Horst/Peel en Maas op
zoek naar getuigen.
nemen via 0900 88 44 of door te
reageren via Facebook.

Het voorval vond plaats tus
sen 08.00 en 08.30 uur. De poli
tie vraagt getuigen contact op te

Griendtsveen in race voor aller
mooiste dorp van Nederland
Griendtsveen is genomineerd voor het ‘allermooiste dorp van
Nederland’. Dit is een verkiezing van de ANWB.

Archiefbeeld 2011 veer Broekhuizen, ter illustratie

De veerdiensten tussen Broekhuizen
en Arcen, Lottum en Arcen, Velden en
Grubbenvorst lagen vrijdag 13 maart
uit de vaart. Dat terwijl ze net weer
een paar dagen bezig waren na
hoogwater in het weekend daarvoor.
“Het was alweer de derde keer dit
jaar dat de boten twee dagen stilla
gen”, vertelt Ton Paulus, eigenaar van
Ton Paulus Veerbedrijf, waar de twee
diensten in Horst aan de Maas toebe
horen, net als onder andere de dien
sten Kessel – Beesel en Baarlo – Steyl.
Als de boten aan de ketting worden
gelegd, ligt dat meestal niet aan de
boten. “Vaak zijn de toegangswegen
overstroomd”, vertelt Ton. “Wij kunnen
gewoon varen, maar het verkeer kan
niet op de boot komen.”

Vervelend
Het blijft jojo’en met het open- en
weer dichtgooien van de diensten,
legt Paulus uit. “In totaal hebben de

boten maar zes of zeven dagen stil
gelegen. Dat valt reuze mee. Normaal
heb je zeven of acht dagen achter
elkaar dat het stilligt en dan kun je
daarna weer gewoon varen. Dit jaar is
het steeds een paar dagen. Het duurde
vervolgens weer een paar dagen
voordat iedereen gehoord had dat de
boten weer voeren en voor je er erg
in had, lagen ze er dan weer uit. Dat is
vervelend, heel vervelend.”

Regenrivier
Met al zijn ervaring weet Paulus dat
het reuze meevalt wat betreft het
hoogwater. “Ik zit zelf al 50 jaar in
het vak. Vroeger lagen we veel vaker
stil. Soms konden we 2 tot 2,5 week
niks. De laatste jaren is dat nooit meer
voorgekomen. Dat staat volgens mij
haaks op de klimaatverandering.”
Toch regent het hier in Nederland al
maandenlang ongeveer iedere dag.
“Dat maakt voor ons niet uit”, legt

dorpen thuishoren in de top vijf
tig allermooiste dorpen van
Nederland. Een deskundige jury
kiest daaruit de vijf allermooiste
dorpen. In september worden deze
vijf dorpen bekendgemaakt.

Via een online stemming kan
worden gekozen uit veertig dor
pen, geselecteerd op basis van
een beschermd dorpsgezicht
(geen stad), met kerk en bij voor
keur niet meer dan 15.000 inwo
ners. De stemmers bepalen welke
Paulus uit. “Als het hier regent, loopt
dat weg richting de zee. Wij kijken
naar de regenval in Noord-Frankrijk en
België. De Maas is een echte regenri
vier. Als daar veel valt, stijgt het water
hier een paar dagen later. Dan kunnen
wij niet meer varen.”

Coronavirus
Het weer lijkt de komende tijd op te
klaren, maar de corona-crisis is de vol
gende kink in de kabel. “We hebben
er nog niet echt last van gehad moet
ik zeggen”, zegt Paulus. “Maar zodra
iedereen thuis gaat werken of gewoon
thuis blijft, komen er natuurlijk min
der auto’s. Dan voelen we het wel.
We blijven in principe open, maar als
de werknemers ziek zijn, dan knoop ik
de pontjes vast. Ik kan niet alleen vier
veerdiensten draaien.”

Bomen Turfstèkersplein
America gerooid
De zieke kastanjebomen op het Turfstèkersplein in America zijn
gerooid. Dit is één van de stappen die dorpsraad America in
samenwerking met gemeente Horst aan de Maas heeft genomen
om het plein te vernieuwen.

Tekst: Rob Dieleman
Beeld: archief 2011

HALLO op reis
Daarnaast komt er meer groen op
het Turfstèkersplein en wordt aan
de verkeerssluis groen aangelegd.
In de plaats van de kastanjebomen
komen acht verschillende booms
oorten met ieder verschillende
bloeitijden. Dit zorgt voor meer bio
diversiteit en het is goed en beter
voor de bloemen en de bijtjes.
Ook het grasveld wordt aangepakt
op het plein.

Voetpad
Bij de verkeerssluis aan de Gerard
Smuldersstraat, op de hoek van de
Kerkbosweg, wordt in een ver
hoogde bak in de Zouavenstraat
meer groen gecreëerd. De rozen
die geplant zijn, verhuizen naar de
Kloostertuin. Op verzoek van de
dorpsraad wordt tussen de Eghaam
en het fietspad een voetpad gere
aliseerd.

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

Uitwisseling Dendron in Senegal
Een aantal Dendron-leerlingen bezochten begin maart Senegal vanwege een jaarlijkse uitwisselingsexcursie. Yara van Bergen, Jikke Ummenthun, Eef Sitsen, Tessa Bussemakers, Lian Versleijen, Lin Verrijth, Nina
van Dijck, Siep Arts, Jeroen Cuppen en Noud Kersten bezochten het land in het westen van Afrika. De
leerlingen hadden nog even tijd om de HALLO door te bladeren tijdens de uitwisseling.

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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Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van kracht.

Op dinsdag 17 maart 2020
overleed in de leeftijd van 90 jaar

Gon van Berlo - Peeters
“Gon van Lowieke”
echtgenote van

Funs van Berlo † (1987)

Lief zijn voor elkaar.
Alles komt goed.
Samen zijn we sterk.
Houw-doe
-Sjaan-

Vol dankbaarheid voor de vele jaren waarin wij van haar liefde
en levensblijheid mochten genieten, delen wij u mede
dat van ons is heengegaan ôs mam en schoonmoeder

Sjaan Jakobs - Henraat
echtgenote van

Horst: Huub en Jacqueline
Sven en Bram
Sevenum: Wiet en May
Kim, Djesse, Quinn
Daisy en Vito
Britt
Esli
Swolgen: Loes en Henk
Joyce
Jesper
Blerick: Petra en Roy
Jeanine en Kevin, Eléona
Giovanni

Correspondentieadres:
Gun 8, 5866 CC Swolgen
Wegens de actuele situatie rondom het coronavirus
zullen wij in besloten kring afscheid nemen.
Mocht u persoonlijk afscheid willen nemen
dan kan dit na overleg met de familie.
Wiet 06-53237846

Zij overleed op 81-jarige leeftijd.

Familie Henraat
Familie Jakobs
Venlo, 17 maart 2020
Correspondentieadres:
Van Vlattenstraat 29, 5975 SE Sevenum
Gezien de huidige landelijke richtlijnen, in het kader van Corona, zal
het afscheid noodgedwongen anders plaatsvinden dan we zouden
willen. We begeleiden ôs mam met ons gezin naar het crematorium.
Een speciaal woord van dank aan alle hulpverleners
die zo liefdevol voor ôs mam gezorgd hebben, in het bijzonder
Huisartsenpraktijk de Brink en de medewerkers en vrijwilligers van
verzorgingshuis Sevenheym.

Michel was vanaf het begin zeer actief betrokken
bij diverse projecten van onze stichting. Wij zullen hem missen.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Bestuur en vrijwilligers van de
Burger Advies Raad Horst aan de Maas

Klassenweg 21,
5975 PR Sevenum

Geboren

Sebastián
14 maart 2020
Zoon van
Jemil en Joske
Garcia-Chavez-Smedts
Brederostraat 56
6006 MT Weert

Geboren

Soof

15 maart 2020
Dochter van
Marijn Maessen &
Fleur Jacobs
Brouwerstraat 2
5975 XD Sevenum

Met veel verdriet maar ook terugkijkend op vele fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn vrouw, onze moeder,
schoonmoeder en oma

Wies Hermans-Pingen
Toon Hermans

Michel Peeters

Dochter van
Jeroen en Ellen
EversMarcellis
Zusje van Neeltje, Hilde
en Stijntje

Twee aanvallen op je leven heb je overwonnen,
de derde heb je helaas verloren.

Echtgenote van
Tot ons verdriet hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van onze collega

Lizzie
14 maart 2020

Toon Jakobs †
John en Thalia
Mark en Peter

mam, oma en super-oma van

Geboren

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

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

Zij overleed op 78-jarige leeftijd in het ziekenhuis te Venlo
Sevenum, Toon Hermans
Roosendaal, Anja en Kurt †
Jordi en Vera
Mathijs
Nienke
Sevenum, Edward en Susan
Ilse
Luuk en Helena
Tess

uit vaar t verzor ging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

14 maart 2020
Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de overweldigende en hartverwarmende
belangstelling, vele lieve kaartjes, bloemen en de gift voor het
Longfonds die we mochten ontvangen na het overlijden van onze
geweldige pap, schoonvader, trotse opa en mijn lieve vriend

’t Valdere 13, 5975 CH Sevenum
De crematie heeft vanwege de corona-maatregelen
in gezinsverband plaatsgevonden.
Wij zullen Wies op een later tijdstip samen herdenken

Mart Versleijen
Het besef dat Mart door zovelen werd gewaardeerd, heeft ons diep
ontroerd en is voor ons een grote steun.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor het meeleven na het plotseling overlijden van

Micky Smits

Sevenum, maart 2020

Jullie overweldigende aanwezigheid, de vele kaarten en mooie
woorden hebben ons veel kracht en warmte gegeven.

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

Prachtige primula’s 0,50.
Volop bloem en kunnen tegen vorst.
Kwekerij de Lifra Lorbaan 12a Veulen.
Te koop gevraagd, vrijstaande
woning in of a/d rand van Horst op
groot perceel, liefst met een grote
loods/schuur, tel. 06 54 33 70 00.

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Jos en Jacqueline, Corina en John, Miranda en Peter
Truus, Marc en Anja, Sandra en Lucien
en Opa’s kleinkinderen

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.

HAN-MARK
ARENDSE

Dag en nacht bereikbaar

Familie Smits
Familie Hafmans

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

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

Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl
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Hegelsommer Maik Verlinden werkt mee
aan documentaire Alish Erkin
Maik Verlinden uit Hegelsom werkt mee aan een documentaire over onderdrukking van de islamitische
Oeigoeren in China. De documentaire, genaamd Alish Erkin, is voor hem één van zijn afstudeerprojecten aan
de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU) voor de opleiding Muziek & Technologie. Hij is verantwoordelijk voor muziek en geluid.
regime, is ook bijzonder. Hij weet niet
wat voor gevolgen dit kan hebben
voor zijn familie in China. Toch wil hij
zijn verhaal vertellen en aandacht vra
gen voor de ellende die de Oeigoeren
in China doormaken.”

Je kunt je niet
voorstellen dat dit
vandaag de dag nog
gebeurt, dat mensen zo
worden onderdrukt
Oeigoerse muziek

De documentaire, die geregisseerd
wordt door Job van Aken, vertelt
het verhaal van de Oeigoerse Alerk.
Alerk kwam twaalf jaar geleden
met zijn moeder vanuit China naar
Nederland. Zijn vader bleef achter in
China. Inmiddels zit hij vast in één van
de ‘heropvoedingskampen’ die China

heeft ingericht voor de Oeigoerse
bevolking. Hoe het met hem gaat,
weet Alerk niet. “Het is een bizar ver
haal”, vertelt Maik. “Je kunt je niet
voorstellen dat dit vandaag de dag
nog gebeurt, dat mensen zo wor
den onderdrukt. En dat Alerk vanuit
Nederland opstaat tegen het Chinese

Maik kwam via een pitchdag op de
HKU terecht bij de documentaire.
“Het verhaal sprak me direct aan.”
Hij nam contact op met de regisseur
en werd verantwoordelijk voor muziek
en geluid. “Muziek kan de onderlig
gende boodschap van de regisseur
versterken. Dat is mijn doel in deze
documentaire.” Samen met een groep
Oeigoerse muzikanten wil hij onder
andere proberen om de traditio
nele, Oeigoerse muziek te mixen met
westerse invloeden via technologi
sche instrumenten. “Alerk is in China
geboren, maar hij spreekt vloeiend
Nederlands en is nu ook onderdeel
van de westerse cultuur. Die combina
tie moet ook in de muziek naar voren
komen. Dat wordt wel experimente
ren, want ik ben totaal niet thuis in
Oeigoerse muziekstijl.”

Achtergrondgeluiden
Behalve de muziek, is Maik ook ver
antwoordelijk voor wat hij ‘sound
design’ noemt. “Dat is al het geluid
wat geen muziek is. Dialogen, achter
grondgeluiden, dat soort dingen”, legt
hij uit. “Die gaan we allemaal opne
men. Van groot belang, want daar
mee kun je subtiel heel veel zeggen.
Achtergrondgeluiden zoals voetstap
pen, kledinggeluid en ambiances kun
nen de sfeer van een scène bepalen
en versterken. In zo’n film, waarin
we het verhaal van de Oeigoeren aan
het licht willen brengen, is dat heel
belangrijk.”

Speciaal project
Hoewel Maik dus wel al wat ideeën
heeft voor muziek en geluid in de
documentaire, staat het project
momenteel nog in de kinderschoe
nen. “Eind april wordt begonnen met
draaien. Parallel met het begin van
de productie beginnen wij ook met
de conceptfase. Dan gaan we muziek
schetsen maken en experimenteren
in de studio. Maar muziek en sound
design gaan pas echt vorm aannemen
als de montage klaar is.”, vertelt Maik.
“Dat zal in de zomer een keer zijn.
Dan gaan we samen met de regis
seur vastleggen wat het hart van de
film is en op basis daarvan kunnen we
concreet starten met het toevoegen
van muziek en geluiden.” Hij gelooft
wel dat dit één van zijn meest speci
ale projecten tot nu toe wordt. “Ik heb
al veel fictie gedaan. Nu vertel ik iets
wat echt gebeurt en wat ook nog eens
heel heftig is. Dat is heel bijzonder.”

Tekst: Aniek van den Brandt

Oh, zit dat zo!

Hondenbezitter het haasje?
Iedere hondenbezitter zal het herkennen: soms doet de hond iets wat niet mag. Meestal zonder al te grote gevolgen. Zelfs de best afgerichte
labrador doet wel eens wat ondeugends
lijk, ook al kan hij er feitelijk niets
aan doen.

In het Nederlandse recht wordt dit
‘de eigen energie’ van de hond
genoemd. Als de hond handelt
uit eigen energie, dan is de bezitter van de hond aansprakelijk voor
de schade die daardoor ontstaat.
Valt de hond een jogger aan, dan is
de bezitter van de hond aansprake-

Op deze hoofdregel bestaat wel
een uitzondering. Als de bezitter kan aantonen dat wat de hond
heeft gedaan eigenlijk niet in strijd
met de wet is, dan is de bezitter
niet aansprakelijk. Je kunt daarbij
bijvoorbeeld denken aan een waakhond die een inbreker in zijn been
bijt. Op grond van het Nederlandse
recht is het toegestaan om jezelf
en je eigendommen te verdedigen. Had je de inbreker zelf vastgepakt, dan zou je civielrechtelijk niet
aansprakelijk zijn. Bijt de hond de
inbreker in zijn been dan is de kans
klein dat de inbreker een schadevergoeding kan claimen.
Ook hier bestaat weer een uitzondering op. Als je een inbreker
aantreft, dan bel je natuurlijk direct
de politie. Is dat gebeurd en geeft

de inbreker duidelijk te kennen dat
hij niet weg zal lopen en rustig zal
afwachten totdat de politie arriveert, dan mag je hem niet met
een honkbalknuppel mishandelen.
Doe je dat wel, dan ben je daarvoor
civielrechtelijk aansprakelijk, ook
al was de inbreker op een plaats
waar hij niet hoorde. Datzelfde
geldt ook voor een waakhond. Tref
je een inbreker in huis aan en drijft
je hond de inbreker in een hoek
waar de inbreker rustig blijft staan,
dan mag je de hond niet tegen de
inbreker ophitsen. Doe je dat wel,
dan ben je als bezitter van de hond
gewoon aansprakelijk voor de veroorzaakte schade, zelfs al was de
inbreker op een plek waar hij niet
hoorde.
Het is altijd verstandig om een
goede aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Maar ben je de
bezitter van een dier, dan geldt dat
des te meer.

Ben je zelf het slachtoffer van
een ongeval met een dier?
Neem vrijblijvend contact op om te
bezien of je mogelijk recht hebt op
een schadevergoeding.

Door: Henri Pelckmans,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 79 | www.putt.nl
pelckmans@putt.nl
Inloopspreekuur
maandag van 12.00 – 14.00 uur
en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

Binnenkijken bij...

Column

Wind tegen
Geïnspireerd door de wisselende weersomstandigheden en
de soms heftige windvlagen van
de afgelopen weken kijk ik naar
‘het vrouwtje van Ter Peel’.
Dit beeld staat op onze binnenplaats. Het bronzen beeld van
een vrouw die trots, met de
handen in haar zij en met
opgeheven hoofd , alle weersomstandigheden doorstaat en
trotseert.
Veel van onze vrouwen hebben ook
de wind tegen gehad in het leven
waardoor ze uiteindelijk in deten
tie terecht zijn komen. 70 procent
van de vrouwen binnen detentie
is moeder. Dit betekent voor veel
vrouwen dat hun kinderen twee
uur per week op bezoek mogen
komen. Dit bezoek is te vergelij
ken met de weersomstandigheden.
Soms schijnt de zon en soms stormt
het. Ondanks dat de bezoekerszaal
geschilderd is in vrolijke kleuren
en behangen is met kunstwerken
van kindertekeningen, blijft het
gevoel en het bezoekuur bitter
zoet. Het lijkt gezellig, maar achter
die gezelligheid zit een wereld van
verdriet, angst en wanhoop.
Maar ook de hoop op een betere
en of andere toekomst voor zichzelf
en hun kind of kinderen. De vrou
wen zijn dan op deze momenten
behalve gedetineerd ook vooral
weer gewoon even moeder. Ze ver
bijten de tranen en toveren een
glimlach op het gezicht. Ze luis
teren naar de verhalen van het
thuisfront, hoe het gaat op school
en wat hun kind gedaan heeft
met oma of met papa. Of ze zitten
gewoon bij elkaar en genieten van
elkaars gezelschap.
De bezoektijd vliegt voorbij.
De vrouwen nemen weer afscheid
van hun kind, nemen de tekening
en of foto’s mee naar hun cel, waar
deze liefdevol worden opgehan
gen. En ze beseffen vaak op deze
momenten dat ze eigenlijk toe
schouwer zijn geworden van het
leven van hun kind.
Er is geen andere keus; de vrou
wen moeten deze tijdelijke situ
atie, net als het vrouwtje Ter Peel,
met opgeheven hoofd doorstaan,
in afwachting van de zonneschijn.
En wellicht zelfs met de hoop op
een regenboog voor de toekomst.

Carla Wijnhoven
Penitentiaire Inrichting Ter Peel
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HALLO op reis

Toch een opgeknapt
schoolplein bij De Krullevaar
Op basisschool De Krullevaar in Sevenum werden ondanks de
Coronamaatregelen de handen uit de mouwen gestoken.
Vanwege NLdoet werd op zaterdag 14 maart hard gewerkt om het
schoolplein en de school op te knappen.

Drie zussen weer herenigd in Australië
De drie zusjes Gerty, José, Ria waren onlangs even weer verenigd. José bezocht, samen met haar man Thé,
Gerty en Ria die in Bridgetown in West-Australië wonen. José en Thé van Enckevort-Janssen uit Sevenum
waren daar twee maanden om te klussen bij de dames, bij te praten en rond te reizen door Australië.
Toen ze met z’n allen bij Gerty thuis waren, hielden José en Thé de twee zussen op de hoogte van het lokale
nieuws in Horst aan de Maas door de HALLO door te bladeren. De terugreis vond enkele dagen later plaatsvanwege het coronavirus.

Bezoek kantoren, afspraken
en inloopavond
Bezoek kantoren, afspraken
en inloopavond
Coronavirus raakt ons allemaal

Met een kleiner groepje, in ver
band met het coronavirus, gingen
de deelnemers aan de slag. Het
verharde plein werd omgevormd
tot een groepspeelplein. Dit werd
onder andere gedaan door het
laten begroeien van de hekwerken.
Dat heeft een meerwaarde voor
vogels, bijen en geeft een fraaier

beeld, aldus de organisatie. Samen
met vogelkenner Henny van IVN de
Maasdorpen werd het plein vogel
technisch bekeken. Met nestkasten
van gemeente Horst aan de Maas
en speciale kasten van stichting IKL
is het plein nu een educatief vogel
gebied geworden.

Grubbenvorst Verenigt
opgericht
Stichting Grubbenvorst Verenigt is op woensdag 11 maart opgericht. 24 organisaties verenigden zich in één groep om elkaar uit te
helpen op gebied van onderwijs, cultuur, sport en historie.

Coronavirus raakt ons allemaal
Ook in deze bijzondere omstandigheden kunt u op ons (en
onze dienstverlening) rekenen. Vanwege uw en onze
Ook in deze bijzondere omstandigheden kunt u op ons (en
gezondheid worden gesprekken bij voorkeur online of via de
onze dienstverlening) rekenen. Vanwege uw en onze
telefoon/chat gehouden. Als het écht nodig is, zijn fysieke
gezondheid worden gesprekken bij voorkeur online of via de
afspraken mogelijk op kantoor of bij u thuis. Wij zijn
telefoon/chat gehouden. Als het écht nodig is, zijn fysieke
genoodzaakt om ons kantoor Kerkeveld 21 in Horst tijdelijk te
afspraken mogelijk op kantoor of bij u thuis. Wij zijn
sluiten, maar houden ons kantoor Schouwburgplein 13 in
genoodzaakt om ons kantoor Kerkeveld 21 in Horst tijdelijk te
Venray open om u te kunnen ontvangen. Juist in deze
sluiten, maar houden ons kantoor Schouwburgplein 13 in
bijzondere tijd willen we u goed blijven helpen. Daarbij nemen
Venray open om u te kunnen ontvangen. Juist in deze
we de hygiënemaatregelen in acht. Dit verwachten wij ook van
bijzondere tijd willen we u goed blijven helpen. Daarbij nemen
u als onze klant. Het wekelijks inloopspreekuur hypotheek &
we de hygiënemaatregelen in acht. Dit verwachten wij ook van
vermogen (donderdag 16.00 tot 18.30 uur) komt voorlopig ook
u als onze klant. Het wekelijks inloopspreekuur hypotheek &
te vervallen. Zodra de situatie verandert, zullen wij u hierover
vermogen (donderdag 16.00 tot 18.30 uur) komt voorlopig ook
informeren. Vooral nu moeten we oog hebben en houden voor
te vervallen. Zodra de situatie verandert, zullen wij u hierover
elkaar. Als coöperatieve Rabobank zullen wij ook nu die stap
informeren. Vooral nu moeten we oog hebben en houden voor
extra blijven zetten voor onze klanten, zodat we deze periode
elkaar. Als coöperatieve Rabobank zullen wij ook nu die stap
samen goed doorkomen.
extra blijven zetten voor onze klanten, zodat we deze periode
samen goed doorkomen.

De samenwerking is gericht op
behoud van de sterke positie en
eigen identiteit van de organisaties.
De stichting helpt organisaties en
adviseert bij problemen. Mocht er
bij een vereniging bijvoorbeeld een

tekort zijn aan sportmaterialen, kan
deze aankloppen bij een andere
club om spullen uit te wisselen.

Beeld: Niels van Rens

Toverland gaat verder zonder
commercieel directeur
Commercieel directeur Carin van Berkel gaat Toverland verlaten.
Van Berkel vertrekt bij Toverland vanwege directiewisselingen
binnen het park. Een kleiner directieteam is een nieuwe strategie
van het attractiepark.
Van Berkel was verantwoorde
lijk voor het herpositioneren van
het bedrijf. Onder haar leiding zijn
volgens het park belangrijke stap
pen gezet. Ook droeg Van Berkel

bij aan de professionalisering van
de parkshows, entertainment en
de evenementen. Het directieteam
bestaat nu uit Jean Gelissen sr.,
Jean Gelissen jr. en Paul Oomen.
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UIT Horst aan de Maas

Joris Peeters Monte Verde, Aruba
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: Joris Peeters, geboren
in Hegelsom, maar inmiddels afkomstig uit Monte Verde, Aruba.

verschillende bakkers in de regio en
stond in 2008 zelfs op het punt om
een bakkerij in Horst over te nemen,
toen zijn oud-docent hem met een
onverwacht aanbod belde. “Hij vroeg
of hij me mocht voordragen voor
een baan op Aruba. De bakkerij in
een grote supermarkt daar draaide
niet goed en ze zochten mensen om
die uit het slop te halen.” Praten kan
altijd, dacht Joris, en dus ging hij op
gesprek bij de Nederlandse con
sulent. “En toen begon het wel te
kriebelen. In mei had ik het gesprek
en tijdens de Americaanse kermis
hoorde ik dat ik het geworden was.
Toen moest ik het nog mijn toenma
lige baas vertellen en dat vond ik
best moeilijk. Maar hij zei meteen:
‘Moet je doen!’. Dat was wel erg fijn.”

Diploma?

mijn ouders wandelen en om de drie
meter zei er wel iemand ‘hallo’.”

De een wordt bakker in Hegelsom, de
ander misschien in Amsterdam. Joris
Peeters (40) kwam echter terecht
op Aruba. “Dat is niet bepaald langs
de deur, nee”, beaamt hij lachend.
“Ik had ook nooit gedacht dat ik in
het buitenland terecht zou komen.”
Joris groeide op in Hegelsom met z’n
zusje en twee broertjes. Ten tijde van
het interview is hij twee weken hier
om carnaval te vieren. Dat de men
sen hem nog niet vergeten zijn, blijkt
wel. “Ik ging laatst met de hond van

Onverwacht telefoontje
Na de mavo ging hij naar de bak
kersopleiding in Eindhoven. “Ik wilde
vroeger eerst kok worden, maar
die werken altijd in het weekend,
dus schakelde ik over naar bakker.
Het was een éénjarige opleiding en
best wel pittig. Van de zestien die de
opleiding hebben gedaan, werken er
volgens mij nog drie in een bakke

rij. Daarna ging ik door naar het ROC,
waarbij ik één dag in de week naar
school ging en de andere dagen in
de bakkerij werkte. Ik wilde daarna
nog een specialisatie in brood doen,
maar dat kon alleen in Friesland en
dat vond ik te ver weg. In plaats
daarvan ben ik de lerarenopleiding
consumptief brood en banket gaan
volgen. We waren met een klein
groepje van drie bakkers en er was
dus veel ruimte om te experimente
ren.” In de tussentijd werkte Joris bij

De eerste twee jaar op Aruba draaide
Joris alleen maar nachtdiensten.
Tijd om het land en de mensen te
leren kennen was er dus echt niet.
“Mijn collega kwam uit Venezuela.
Hij sprak geen Engels en ik geen
Spaans. Maar met handen en voe
ten kwamen we er wel.” Na twee
jaar stapte hij over op banket, wat
betekende dat hij overdag kon wer
ken. Dit deed hij enkele jaren, totdat
hij een advertentie zag voor een
docentenbaan. Lachend: “Ik belde de
school en het eerste wat ze vroe
gen was of ik mijn diploma’s had.
Natuurlijk, anders zou ik toch niet
solliciteren? Het bleek dat ze een
tekort hadden aan gediplomeerde
docenten, dus ik was al aangenomen
voordat ik gebeld had”, grapt hij.
In 2010 leerde Joris de uit Ecuador
afkomstige Janeth kennen. “Een col

Met een glimlach goed kauwen!

Keuleman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

Carnavalsheimwee
Leven op Aruba is heel anders dan in
Nederland. De waterrekening wordt
bijvoorbeeld ter plekke op kantoor
betaald en lange wachtrijen zijn geen
uitzondering. “Alles kan en alles mag
op Aruba en dat heeft ook wel z’n
charmes. Mijn droom is om nog een
keer een cursuslokaal bij ons huis
te bouwen, zodat ik daar les kan
geven. Nee, ik ga niet terug naar
Nederland. Ik heb het veel te goed
hier.” Toch zijn er wel dingen die hij
mist, zoals carnaval. “In Hegelsom
ben ik twaalf jaar lid geweest van de
jeugdcarnaval. Ik was onder andere
jeugdvorst en voorzitter. Op Aruba
wordt ook carnaval gevierd, maar dat
is niet te vergelijken met Hegelsom.
De optocht kan daar makkelijk zes
of zeven uur duren op een route van
misschien 2 kilometer. Maar één
groep kan al duizend personen tel
len.” Ook al woont Joris zo’n tien uur
vliegen van Nederland, het lijkt voor
hem niet ver weg. “Wat is tegen
woordig nog afstand? Je zet je pc
aan en je hebt contact met iedereen.
Ik vind het jammer dat ik sommige
dingen niet mee kan maken, maar
heimwee heb ik niet.”

Tekst: Marieke Vullings

TE KOOP
Taxus Baccata haagplanten
40-60 cm vanaf €3,90
per stuk.

Bel voor een afspraak 077 35 153 21

Tel: 06 - 21 570 811
Hegelsom

BEKRO Horst

Start plantseizoen: tijd om aan te poten!

Installatietechniek

Dianthus ‘Pink Kisses’

Vol knop en bloem

Nu € 1,79 p.st.
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dagen

per week
geopend

Siergras Dianella
‘Blue Stream’ of ‘Coolvista’
Nieuw! Winterhard

Nu € 6,99 p.st.

Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · 077-4729015

www.plantencentrumvelden.nl

Acties geldig t/m 24-3-2020

Rolluiken voor
aan uw woning

MollKunstgebit.nl

lega van me had een vriendin uit
Ecuador en zij kende Janeth weer.
Op een avond dronken we wat in een
bar en ze vroeg Janeth om ook te
komen. Die had daar in eerste instan
tie geen zin in, maar deed dat uitein
delijk toch. En zo is het gekomen.”
In 2013 is het stel getrouwd.

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27
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Ik ben bang voor het coronavirus
Wat begon in de Chinese provincie Wuhan en leek op een ver-van-mijn-bedshow, heeft op razend tempo ook de rest van de wereld inclusief Peel
en Maas bereikt. Het openbare leven ligt grotendeels stil. Mensen werken zo veel mogelijk thuis en zorgmedewerkers zijn door velen benoemd
tot de helden van elke dag. Het toiletpapier is in de supermarkten niet aan te slepen en de hamsteraars vergeten dat er ook andere mensen zijn
die nog iets willen eten. Slechts één iemand trekt zich niets aan van de vreemde periode die de wereld momenteel doormaakt: de lente.
Het is helemaal niet gek om bang te zijn voor
het coronavirus. Het zijn immers onzekere tijden.
Krijg je het zelf, krijgt iemand dichtbij jou het
of heb je het misschien al gehad, maar dit niet
gemerkt? Kunnen de supermarkten de hamste

raars nog wel aan? Hoe lang gaat het duren voor we
weer de straat op mogen? En hoe gaan we hier uit
komen? Niemand die het weet.
Toch zou het zomaar zo kunnen zijn dat je jezelf niet
omschrijft als ‘bang’. Sommigen hebben de eigen

schap zich niet druk te kunnen maken om iets waar
ze toch geen invloed op hebben. Ze volgen op wat
het RIVM adviseert, werken netjes thuis en maken
er het beste van.
Ik ben bang voor het corona-virus. Wat vindt u?

Ik geef mensen een hand, ongeacht advies kabinet
Het coronavirus houdt Nederland in haar greep. Vorige week was de poll: Ik geef mensen een hand, ongeacht advies kabinet. Inmiddels is het
verboden om elkaar een hand te geven, laat staan elkaar aan te raken.
te geven, en dat zal inmiddels ook wel veranderd
zijn. 77 procent volgt het advies van onze premier.
Met deze simpele actie kan iedereen ervoor zorgen
dat het virus zich zo min mogelijk verspreidt. Nu
we anderhalve meter ruimte moeten houden, kan
begroeten altijd nog op andere manieren. Inmiddels

heeft de realiteit ons dus ingehaald. Houd dus
afstand en probeer contact zo veel mogelijk te ver
mijden. Ga alleen het huis uit als het nodig is en let
op je naasten.

Ingezonden brief

Sociale rechtvaardigheid, niet eens aan gedacht
De gemeenteraad heeft het Duurzaamheidsprogramma aangenomen. Wij gaan groen met een tussenstop in 2030 om in 2050 de heilstaat te
bereiken. Iedereen zal er aan moeten geloven, meedoen en de gevolgen er van ondervinden. Maar wie het meest?
Het programma bevat als derde
uitgangspunt, niet als eerste, ‘wij
bewaken de sociale rechtvaardig
heid’. En even verderop de verande
ringen ‘zijn pas écht duurzaam als ze
op een sociaal rechtvaardige manier
verlopen’. Prachtig toch deze ver
binding, deze koppeling van échte
duurzaamheid aan sociale rechtvaar
digheid. Wordt deze verbinding ook
gelegd bij 25 procent verhoging van
de afvalstoffenheffing en de 13 pro
cent verhoging van de rioolheffing?
Alle inwoners moeten mee kunnen
doen, ook de kwetsbare geroepen.
Indien nodig door de ‘woonlasten
betaalbaar te houden en energie
armoede en mobiliteitsarmoede te

voorkomen’. Wat is de werkelijkheid?
In de raadsvergadering van dinsdag
10 maart wordt door de wethouder
volstrekt duidelijk gemaakt dat de 25
procent verhoging van de afvalstof
fenheffing en 13 procent rioolheffing
gehandhaafd blijven, want besloten
bij de vaststelling van de begroting
2020. Het argument van de klimaat
verandering blijft geldig. Waar blijft
het principe van sociale rechtvaar
digheid?
Men moet weten dat het Centraal
Planbureau bij de doorrekening van
het klimaatakkoord vastgesteld heeft
dat de lagere inkomensgroepen de
rekening betalen voor de klimaat
plannen, terwijl voorts uit onder

zoek blijkt dat de lagere inkomens
in verhouding veel minder bijdragen
aan milieuvervuiling en CO2 uitstoot
dan de hogere inkomensgroepen.
Een voorbeeld: wie van de lagere
inkomensgroepen kunnen voor een
bezoekje aan Tefaf gebruik maken
van een privé-jet?
De lagere inkomensgroepen zijn
veel minder verantwoordelijk voor
de opwarming van de aarde dan de
hogere inkomens. Hoe hoger het
inkomen, hoe hoger de ecologische
voetafdruk. De lagere inkomens
worden nog eens gestraft voor hun
noodgedwongen lagere ecologische
voetafdruk. Deze stelling geldt ook
voor de opgelegde verhogingen van

afvalstoffenheffing en rioolheffing.
Deze woonlastenverhoging, voor
zover gebaseerd op klimaatverande
ring, wordt betaald door de lagere
inkomens en uitkeringsgerechtigden
in Horst aan de Maas. Waar blijft de
bewaking van sociale rechtvaar
digheid als uitgangspunt? Aan het
beginsel van sociale rechtvaardig
heid is niet eens gedacht. CDA’ers
lees ‘Laudatio Si’, sociale rechtvaar
digheid is grondbeginsel voor een
écht duurzame samenleving.

Henk Steenbekkers,
Gussekuulke, Melderslo

Ingezonden brief

Mestverwerker van alle kanten bekeken
Zoals bij mij bekend, overtreedt een grote mestverwerker in America al jarenlang de vergunningsvoorwaarden. Overtredingen met grote
kansen op bodemverontreiniging, aanleggen van vuil water bassins, verharden van wegen met boomsterfte tot gevolg, illegaal plaatsen van
tanks en apparatuur, enorme overschrijdingen van de maximaal toegestane capaciteit, heel veel stankoverlast en grote ammoniak emissies.
Rijden we daarom 100? Dit soort bedrijven bezorgen de agrarische wereld een heel slechte naam. De goede boer wordt hiervan de dupe.
En wat doet de politiek?
Provincie en ook de gemeente
weten al jaren dat er van alles mis
is. Een lange rij van overtredingen.
Bestuurders lijken meer bezorgd te
zijn dat er verwerkingscapaciteit
wegvalt dan dat de wet op grove
wijze systematisch wordt overtreden.
De provincie kent alle overtredingen
al lange tijd. Ze laat pas haar kunst
gebit zien als burgers om handha
ving vragen. Zonder attente burgers
gebeurt er niets.
Doorbijten is er niet bij. Geschiedenis:
laatste controle begin decem

ber. Maanden gaan voorbij voordat
dwangsommen worden opgelegd.
Worden ze ooit effectief? Gejuich over
innovatie klinkt harder bij ambte
naren en bestuurders dan roep om
het recht. Zorgplicht telt voor de
gemeente niet. Ze staat stoer ach
ter het slappe beleid van de provin
cie. Lees de raadsinformatiebrief.
Stankklachten richting gemeente
gaan zonder commentaar door naar
de provincie. Buitengewoon zwak.
Minstens twee politieke partijen
hebben de afgelopen jaren vergeefs

geprobeerd om, hoewel afgesproken,
het bedrijf te bezoeken. Dat lukte
niet. Waarom is nu wel duidelijk.
Teveel te verbergen. En anderen?
Eén boerenminnende weinig kriti
sche partij sprak uit dat er overal
vergunningen voor waren en kwam
wel makkelijk binnen op bezoek.
Overal vergunning voor? Een perti
nente leugen. En het resultaat van
dit politiek bezoek? Dat er veel mis
was bij het bedrijf werd niet gezien
of wilden ze niet zien. In ieder geval
niet gemeld. Jammer, want een blind

Column

Aan alle
hamsteraars

Bespreking poll week 11

Het advies kwam vorige week van premier Mark
Rutte. “Geef elkaar geen hand meer, dit lijkt een
verstandige maatregel en helpt bij het verder
indammen”, aldus de premier. Horst aan de Maas
liet weten niet eens te zijn met de poll. 23 pro
cent zei in deze periode gewoon nog een hand

Nielsflits

paard had de overtredingen kunnen
waarnemen. Een partij ziende blind.
Met een dergelijke houding zul
len milieuproblemen en handhaving
nooit op orde komen. Een machte
loze gemeente, een wet overtre
dende ondernemer die zich gesteund
voelt door een enkele partij en vol
gens veler mening alles klaar krijgt.
Hij weet kennelijk hoe en welke
hazen waar lopen.
Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

De pleuris is volgens een
aantal Nederlanders uitgebroken. We hamsteren wc-papier,
kroepoek, blikken soep en
babyvoeding. Het land is naar
de klote, of moet ik zeggen, een
gedeelte van onze bevolking is
naar de klote.
Ik heb genoeg verhalen gehoord
van kennissen en vrienden die
anderen weer kennen waar
van de schoonzus en daar de
zoon van aan het hamsteren
is. Ik heb ooit iemand geïnter
viewd die geloofde in een zom
bie-apocalyps. Volgens hem
lag een hamsterperiode al bij
het kleinste rampje in het ver
schiet. Volgens hem is de mens
een schaapje, alleen op een kille
weide, wachtend op een kudde
met een vleugje wind om dan
maar snel met z’n allen over de
dam te springen. Ik moest tijdens
het interview mijn lach inhou
den, want ik kon hem niet serieus
nemen, maar achteraf heeft hij
gelijk. Sterker nog, nu mag hij mij
uitlachen en al die anderen men
sen die hem altijd voor gek heb
ben verklaard. Oké, als je gelooft
in een zombie-uitbraak, dan ben
je nog steeds niet helemaal hon
derd, maar het hamstergedeelte,
jep daar geef ik hem toch de cre
dits voor.
Aan alle hamsteraars. Je hebt
genoeg in huis. De al dikke ham
steraars die gaan hamsteren.
We komen hier toch niets tekort?
De hamsteraars wel, ze mis
sen een ruggengraat. Sla geen
wc-papier in of blikken soep, in
deze tijd moet je er voor elkaar
zijn. Neem tijd met elkaar door
voor diegene die thuis zitten.
Hou gepaste afstand en blijf
je gezond verstand gebruiken.
Helaas doen die hamsteraars dat
niet. En mocht de pleuris nu echt
uitbreken in Nederland. Ik heb
hier in de loods nog, speciaal voor
jullie, oude HALLO’s bewaard.
Kun je altijd nog je reet afvegen
met mijn column: ideale hoogtebreedteverhouding en een dosis
schurende, kritische meningen.
Ideaal om je kontje weer te laten
blinken.
Plunder ze,

Niels
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Beste inwoners van Horst aan de Maas
Gisteren en eergisteren heb ik via omroep Horst aan de Maas al een aantal vragen beant-

Hamsteren doet anderen tekort

Trots en vertrouwen

woord en een oproep gedaan. Door middel van deze brief, richt ik me vandaag rechtstreeks

Ik zie in Horst aan de Maas dat de maatre-

En toch... Als ik kijk naar de voortvarendheid

tot jullie.

gelen in grote lijnen goed worden nageleefd.

waarmee alle maatregelen worden opgevolgd.

Men helpt elkaar waar het kan en spontaan

Als ik kijk naar alle spontane initiatieven die er

Condoleance

Meer mensen zullen ziek worden; zoek al-

ontstaan er initiatieven die laten zien dat we

ontstaan, juist in deze moeilijke tijd, waarvan

Allereerst wil ik namens het gemeentebestuur

leen zorg als klachten verergeren

klaar staan voor elkaar. Mensen bieden zich

we niet weten hoe lang die gaat duren of wat

mijn medeleven betuigen aan de familie van de

Het is een harde waarheid, maar er zullen nog

aan om boodschappen te doen voor diegenen

de effecten op de langere termijn zijn.

78-jarige inwoonster van onze gemeente die

veel meer mensen het corona-virus krijgen.

die extra voorzichtig moeten zijn. Onze ouderen

aan het corona-virus is overleden. We leven

Ook in Horst aan de Maas, ook in onze directe

of kwetsbare inwoners bijvoorbeeld. Het is juist

Als ik daar naar kijk, dan maakt me dat trots

allemaal in een bepaalde mate van onzekerheid

omgeving. Toch zal de GGD daar in principe

voor hen ontzettend belangrijk dat de winkels

dat ik jullie burgemeester mag zijn. Dan geeft

en angst, maar voor jullie is het corona-virus

niet meer op testen. Het maakt voor de behan-

goed bevoorraad blijven. Hamsteren past daar

me dat vertrouwen dat we er samen uit gaan

een harde werkelijkheid geworden. We zijn in

deling van de meeste mensen namelijk niet uit.

niet bij en is bovendien helemaal niet nodig.

komen. Samen maken we er het beste van.

gedachten bij jullie en wensen jullie heel veel

Of het nu het corona-virus is of een gewone

Supermarkten hebben grote voorraden, die,

Door vol te houden en creatief te zijn. Ik zie

sterkte met het verwerken van dit verlies.

griep; het advies is hetzelfde.

net als altijd, worden aangevuld. Alleen als er

studenten, die nu thuis zitten, oppasdiensten

Blijf thuis en ziek goed uit. Verergeren de klach-

wordt gehamsterd, ontstaan er lege schappen.

aanbieden voor gezinnen waarvan de ouders

Neem de maatregelen serieus

ten, zoek alleen dan de zorg op. Zo houden we

Niet doen dus. Juist voor de ouderen en kwets-

buitenshuis moeten werken.

Het is duidelijk: het corona-virus gaat aan nie-

de zorg beschikbaar voor mensen die het echt

baren onder ons.

Omdat ze bijvoorbeeld in de zorg werken of

mand voorbij. Dus ook niet aan ons. Die bood-

nodig hebben.

elders waar men bezig is om deze crisis het

schap gaf gisteren onze minister-president al

Zorgen en economische ondersteuning

hoofd te bieden. Al die mensen die een rol

in zijn toespraak. We gaan dus met elkaar een

Alleen samen vlakken we de besmettings-

Er zijn grote zorgen. Ik begrijp dat; ik heb ze

spelen en van belang zijn om het leven in Horst

zware en onzekere periode tegemoet. Ook in

curve af

zelf ook. Zorgen bij bijvoorbeeld onze onder-

aan de Maas zo goed mogelijk te laten door

Horst aan de Maas hebben alle maatregelen

De meeste inwoners zullen dus slechts lichte

nemers in de horeca, die vanaf zondag ineens

lopen. Van vuilnisophaaldienst tot winkelperso-

grote effecten op onze dagelijkse bezigheden.

klachten krijgen die vergelijkbaar zijn met een

hun zaak moesten sluiten. Maar ook zorgen

neel, van zorgmedewerkers tot politieagenten.

Het is voor ons allemaal een onbekende situ-

gewone griep of verkoudheid. Ook in Horst

voor mensen die binnenkort geen werk meer

Iedereen die zijn of haar bijdrage levert: ik heb

atie, die voor iedereen enorm wennen zal zijn.

aan de Maas volgen we daarom de strategie

hebben. Voor henzelf of voor hun medewer-

grote waardering en respect voor wat jullie

De maatregelen van de Rijksoverheid zijn nog

die minister-president Rutte gisteren in zijn

kers. Juist vanwege die zorgen, werken we

doen.

steeds onverkort (vooralsnog tot in ieder geval

toespraak heeft uitgelegd. Die strategie is er op

niet alleen landelijk aan regelingen die jullie

6 april) van kracht. Ik wil ze toch nog even

gericht om met elkaar de verspreiding van het

kunnen ondersteunen. Ook in Horst aan de

Let een beetje op elkaar…

onder de aandacht brengen.

corona-virus in te dammen. Rutte noemde het

Maas werken we aan maatregelen die jullie in

Onze minister-president sloot er gisteren zijn

• was je handen regelmatig met zeep;

groepsimmuniteit. Dat betekent dat iedereen

deze moeilijke tijden verlichting kunnen geven.

toespraak mee af:‘ Let een beetje op elkaar.

• hoest/nies in de binnenkant van je elleboog;

die het virus heeft gehad daar immuun voor

Zo kunnen bijvoorbeeld zzp’ers via het Besluit

Ik reken op u’. Onze gouverneur had het in zijn

• schud geen handen;

wordt. In zekere zin vormen zij zo een schild

Bijstandsregeling Zelfstandigen (Bbz) bij de

open brief over‘dichtbij willen zijn’. Ik zou beide

• werk indien mogelijk thuis;

voor hen die kwetsbaarder zijn, en wordt “de

gemeente een inkomensaanvulling aanvragen.

uitspraken willen combineren door jullie te

• blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid,

groep” op den duur immuun voor het virus.

Daarnaast werken we aan een regeling voor

vragen om de komende tijd goed op elkaar te

uitstel van betaling van gemeentelijke hefﬁn-

letten en elkaar (dicht) bij te staan.

hoesten, keelpijn of koorts;
• ziek uit en blijf thuis totdat je minstens 24 uur
klachtenvrij bent;

Een proces dat een hele tijd duurt en daarom

gen. Er is nog een aantal andere regelingen die
Mag ik dat van jullie vragen?

zijn alle maatregelen er op gericht om zoveel

we op korte termijn voor onze ondernemers op

• zoveel als mogelijk sociale onthouding;

mogelijk mensen af te schermen van het virus.

een rij gaan zetten. Ook bij MKB Limburg of op

• houd gepaste afstand van elkaar (1,5 meter);

De piek van de besmettingen moet worden af-

de hulplijn die de Kamer van Koophandel heeft

• afhalen van eten mag, ter plaatsen consume-

gevlakt. En dat gaat lukken als we ons allemaal

ingesteld (0800-2117) kun je terecht voor meer

Ryan Palmen

aan de opgelegde maatregelen houden.

informatie.

Burgemeester van Horst aan de Maas

ren mag niet. Houd afstand in de rij.

Raadsvergadering 24 maart gaat niet door
Als gevolg van de maatregelen rond het Coronavirus heeft de gemeenteraad voor de
maand maart alle openbare activiteiten afgelast. Dit betekent dat de geplande raadsver-

Bekendmakingen

gadering van dinsdag 24 maart niet doorgaat.

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

Wanneer er duidelijkheid is over de planning van de raadsactiviteiten op de langere termijn, dan
berichten wij u daar zo snel mogelijk over.

America

Herenbosweg 25b

Swolgen

Nieuwe Peeldijk 22

Pr. Beastrixstraat 4

Broekhuizerweg 3

Broekhuizenvorst

Venrayseweg 145

Vertrokken naar onbekende

Ganzenkampstraat 3

Venrayseweg 126a

bestemming Horst aan de

Griendtsveen

Douventerrein

Maas

St. Barbarastraat 4

Kronenberg

Kreuzelweg 13c, Horst

Grubbenvorst

Travers 5

Kerkbosweg 40, America

Vinkenpeelweg

Melderslo

Burg van Leentstraat 48

Losbaan 21

Herenbosweg 25a

Horst aan de Maas

Organiseert u een opschoonactie tijdens de Opschoondag? En heeft u die bij de

Hegelsom

Swolgensedijk 17

"Herzieningsplan

gemeente aangemeld? Dan neemt de gemeente contact met u op als u de actie alsnog

Tongerloseweg 11

Meterik

Hillenweg 6a

Speulhofsbaan 24 perceel G

Horst

1812

Buitengebied"
Beleidsplan Openbaar Groen
2020 en Beheerplan

Smitsstraat ong. kavel 519

Sevenum

Openbaar Groen 2020 t/m

Smitsstraat 36

Piri Reisweg 21

2023 vastgesteld

Smitsstraat 20

Zeesweg 2

Zaterdag 21 maart 2020

De Landelijke Opschoondag
gaat niet door
kunt organiseren. We maken dan een nieuwe
afspraak voor het leveren en ophalen van de
materialen.
We hopen van harte dat iedereen die het initiatief nam om een Opschoonactie te starten de
actie op een later moment alsnog organiseert.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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Corona, zorg en natuur

Eerst iedereen die in de zorg werkt een stevige pluim voor de inzet bij
hun activiteiten.
Belangrijk is dat we de zorgverleners
alle ruimte geven zodat zij hun din
gen goed kunnen doen.
Door corona gaat Nederland meer en
meer op slot en landsgrenzen sluiten.
Voor mensen die kwetsbaar zijn is
het heel nodig om voldoende aan
dacht en hulp te blijven geven.
Aandacht is ook nodig zodat bedrij
ven waar arbeidsmigranten zijn, ook

VVD Horst aan de Maas

voldoende voorlichting verstrekken.
Kijk om naar elkaar. Ook als we even
niet fysiek bij elkaar kunnen zijn.
We laten niemand alleen achter.
Een andere gradatie als de coro
napandemie die de mensheid nu
treft, zien we ook in de natuur. In
de natuur kennen we veel ziekten
en plagen zoals de iepen, letter
zetter, konijnenziekte en zo meer.

Het is nodig voorzichtig te zijn en
maatregelen te nemen, maar ook
om nuchter te blijven. Emoties dra
gen nergens toe bij. Wat dan wel?

Vertrouwen in bestuurders en deskun
digen, die volgens een systeem van
protocollen werken. Vertrouwen in
de mensen in de hulpverlening, die

weten wat te doen met besmettelijke
virussen. Vertrouwen in de mensen
die zorgen dat we elke dag voldoende
keus hebben uit eten en drinken in de
supermarkten.
Maar ook kijken naar de zwakkeren
in de samenleving. De ouderen, of
mensen met een groot risico van
wege hun gezondheid. Extra aan
dacht voor mantelzorg en een keer
bij een oudere op bezoek gaan.
En oog hebben voor onze hardwer
kende ondernemers die het nu heel

zwaar hebben door alle voorzorgs
maatregelen. Daarom hebben we
deze week het College van B&W dan
ook gevraagd deze groep tegemoet
te komen als het gaat om uitstel van
betaling voor de lokale lasten. Zodat
ze, als het virus verslagen is, er weer
klaar voor zijn volop te gaan onder
nemen.
Blijf voorzichtig, maar nuchter.
Gewoon Doen.

Ton Wismans,
burgerraadslid

Peter Elbers

Hernieuwde oproep voor nulmeting bij de spoorlijn

In oktober 2016 presenteerde SP Horst aan de Maas een rapport over de treinen op het spoor (traject langs
de kernen Hegelsom, Sevenum, America en Griendtsveen) en de overlast die met name de inwoners van
America ervaren. Bijna een jaar later gingen de Americanen, ondersteund door de SP, met de wethouder in
gesprek over de overlast en hoe die weg te nemen.
In november 2017 werd tijdens de
gemeenteraadsvergadering van
gemeente Horst aan de Maas een
motie van de SP over deze proble
matiek door de voltallige gemeen
teraad gesteund. Helaas heeft er
tot nu toe, ruim twee jaar later, nog
steeds geen nulmeting plaatsgevon

gaan en in de ontluikende natuur te
ontdekken hoe de ontwikkelingen
zijn. Als je buiten komt om in je tuin,
je omgeving, het zwerfafval op te
ruimen, is dat ook heel sociaal. Dus
kijk en help elkaar en ik hoop dat
we allemaal van de lentezon zullen
genieten.

Voorzichtig en nuchter

De wereld, en dus ook Nederland en Horst aan de Maas, is in de ban
van COVID-19 (een coronavirus). We maken ons, terecht, zorgen over
onze gezondheid en accepteren gelaten dat er consequenties zitten
aan het bestrijden van verdere besmettingen met het virus.
Die consequenties hebben ook merkwaardige bijeffecten: we vrezen
dat er morgen geen eten meer zal zijn of kennelijk nog erger, dat
het toiletpapier op is. En in de tussentijd maken ondernemers zich
heel veel zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf.

SP Horst aan de Maas

Vaak komt het erop neer dat door
isolatie besmetting kan worden voor
komen. Transport over grote afstan
den is vaak één van de oorzaken.
Teveel van hetzelfde bij elkaar, de
monocultuur, dient men te vermij
den. Het pleit ervoor om daarom in
de natuur de biodiversiteit te verster
ken. Veel verschillende soorten zorgt
voor een gezonde onderlinge samen
hang.
Nu de scholen dicht zijn is het een
optie om regelmatig naar buiten te

den. Onlangs vond er een vervolgbij
eenkomst plaats van de werkgroep
‘Treinoverlast America’ die de bewo
ners langs de spoorlijn vertegen
woordigt. Daarbij kwam een eerder
verzoek voor een nulmeting langs
het spoor weer ter sprake.
De huidige wethouder is wel actief

bezig om in samenwerking met
andere partijen een pilot van de
grond te krijgen om geluidsscher
men (met zonnepanelen) te regelen
tussen het spoor en de woningen.
Als dit gaat lukken, zouden de aan
wonenden van het spoor daar al
ontzettend blij mee zijn. Maar zij

vinden, en met hen de werkgroep,
nog steeds dat er een nulmeting
gehouden moet worden, vóórdat
de geluidsschermen in 2021/2022
eventueel geplaatst gaan worden.
Het onderzoek moet gegevens
opleveren over de hoeveelheid aan
decibel en stikstof en fijnstof en het
aantal trillingen. Want hoe is het
om in deze omstandigheden langs
het spoor te wonen? Hoe is het als
er weer een Duitse dieselgoederen
trein achter je huis langs dendert?

Men kan geen fatsoenlijk gesprek
voeren in de tuin, men kan niet rus
tig slapen en komt niet tot rust.
De aanwonenden zijn het spoor bijs
ter en willen gehoord worden. De
trein naar het succes rijdt gewoon
lijk op het spoor van de vastbera
denheid. De aanwonenden strijden
voort.

Mariet Roelofs,
burgerraadslid

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.

Op zoek naar de juiste man of vrouw?

Gezocht:

077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een ﬁjne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

WWW.MENS-EN-RELATIE.NL
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

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

Medewerker
planten-/boomkwekerij m/v
voor 30 tot 40 uur per week
Afwisselend werk in kas en buitenteelt, ervaring geen noodzaak,
wel Nederlands sprekend.

Plantenkwekerij Jos Selten

Hazenkampweg 21, 5964 PE Meterik 06 - 53 45 52 45

Ingezonden brief

De wei van Jan van Gier (Gijsberts)
Weidevogelgebied ’t Saar in America is het gebied tussen America en Kronenberg. De Graafsebosweg slingert er doorheen en ook de Saarbeek.
Aan de Bloemvenweg tegenover de grote eikenboom (ook wel kabouterboom genoemd) ligt 2 hectare voedselrijk grasland dat beheerd wordt
door landschap Horst aan de Maas.
Afgelopen jaar hebben we Nico
Cuppen gevraagd om het perceel te
inventariseren. In het voorjaar, de
zomer en de herfst heeft hij daar

rondgestruind en hij kwam tot 96
soorten planten en grassen waar
van een aantal zeer interessante. De
lente is in aantocht en elk jaar weer

verheug ik mij op de eerste roep van
de wulp, de baltsende kieviten en de
duikvluchten van de grutto’s in dit
open gebied.

In de lente is hier elke dag op vogel
gebied wel iets te ontdekken. Je kunt
hier goed wandelen, de wegen zijn
onverhard en ook op de Verhalenberg

en de Golfhorst hoor je in de lente
vele soorten vogels fluiten. Geef je
ogen goed de kost, spits je oren en
geniet ervan.

Mart Poels,
Zwarte Plakweg, America

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen,
geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan
de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.
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Geplukt

Jeanine Jilesen Meerlo
Ze zit nog in de bloei van haar leven, maar heeft al een prima pad uitgestippeld. Leg en penseel neer en haar vingers beginnen te jeuken. De vrolijke en spontane Jeanine Jilesen (21) uit Meerlo wordt deze week geplukt.

een grote kans op de arbeidsmarkt lig
gen, wie weet.”

Revalidatiecentrum
Momenteel zit Jeanine in het
laatste jaar van haar opleiding
tot fysiotherapeute. “Ik vind het
echt een fantastische opleiding. Je
hebt veel afwisseling in theorie en
praktijk. In het begin heb ik de basis
geleerd, waarna ik mij ben gaan
specialiseren.” Jeanine liep stage bij
een revalidatiecentrum. “Dan behandel
je echt allerlei patiënten met iedere
een eigen verhaal. Het geeft veel
voldoening als je iemand met
bijvoorbeeld een hersenbloeding weer
letterlijk en figuurlijk op de been krijgt.
Het is heel dankbaar werk. Voor ons is
het heel normaal om van de ene naar
de andere stoel te lopen. Voor veel
patiënten is dit een ander verhaal.
Zij moeten bij elke stap nadenken hoe
ze dit gaan doen. Door middel van
kleine stapjes in een lang proces, leer
ik hen hoe ze weer met vertrouwen de
alledaagse dingen kunnen doen.”

Uitdaging

Bij binnenkomst is meteen duidelijk
dat het gesprek een creatief tintje
krijgt. Op tafel en in een hoek in de
keuken ligt een aantal kunstwerken
van Jeanine. “Op deze ben ik het
meest trots op”, ze laat een canvas
doek met een hond zien. “Dit was
onze hond, helaas is hij inmiddels
overleden.” Jeanine maakt name
lijk als hobby ‘schilderijen’ op doek
of hout.

Lastige keuze
Creatief is Jeanine altijd al

geweest. “Tijdens mijn middelbare
schoolperiode was ik het liefst te
vinden in de creatieve klaslokalen.
Ik was wel een beetje anders dan
andere leerlingen. Ik had mijn eigen
kledingstijl en was lekker mezelf.
Dat werd niet altijd geaccepteerd,
vooral niet tussen al die middelbare
schoolleerlingen. Maar dat maakte
mij echt niets uit. Als ik maar mezelf
was, dat is was het belangrijkste. Hoe
anderen over mij denken, daar maak
ik mij niet zo druk om.” Jeanine volgde
havo op het Dendron College, maar

Puzzel

wat ze daarna wilde gaan doen vond
ze een lastige keuze. “Ik wilde graag
iets met mijn creativiteit doen, maar
helaas is het lastig om in deze tak later
een baan te krijgen. Wel hou ik ervan
om tussen de mensen te zijn. Daarom
besloot ik de opleiding fysiotherapie te
volgen.”

Schilderen
Jeanine zit niet graag op de bank.
“Ik ga zoveel mogelijk naar buiten.
Ik heb iets met de natuur, daar voel
ik mij vrij.” Op jonge leeftijd was de

Meerlose al veel buiten te vinden.
“Trampoline springen, wandelen, skee
leren en soms fotografeer ik. Genoeg
te doen dus.” En als het weer niet
meezit, dan weet Jeanine altijd wel
binnen iets te doen. “Zo ben ik in 2017
begonnen met het maken van schil
derijen. Geen normale zoals in musea,
maar vooral op hout. Het is puur
hobby, dus het is geen baantje waar ik
echt wat aan verdien. Momenteel gaat
school even voor. Het zou wel tof zijn
als ik ooit mijn hobby uitwerk tot een
echte baan, maar dan moet er wel echt

Kwaliteit heeft een naam

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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Tekst en beeld: Niels van Rens

Belastingservice Horst biedt hulp
bij aangifte voor alle particulieren.
BSH is laagdrempelig en geschikt
voor elke kleine beurs.
Hulp nodig, neem contact op met
info@belastingservicehorst.nl of tel.
06 12 44 60 49 of 398 47 88 website:
www.belastingservicehorst.nl
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.

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Bij de vraag om haarzelf samen te vat
ten in één zin, moet Jeanine even goed
nadenken. Zuchtend zegt ze daarna
zakelijk: “Een creatief, ondernemend
persoon die altijd zoekende is naar een
nieuwe uitdaging. Die is goed voor
op een tegeltje”, zegt de Meerlose
lachend. “Ik zie graag overal een uit
daging in, dat houdt het leven lek
ker spannend. Het maakt mij eigenlijk
niet uit wat, als ik er maar energie van
krijg.” Een goede afwisseling tussen
werk, school en hobby is voor Jeanine
belangrijk. “Door te schilderen in mijn
vrije tijd krijg ik weer genoeg energie
om even aan mijn scriptie te werken.
Het is trouwens ook niet dat ik binnen
een paar uur klaar ben met een schil
derij. Veel mensen hebben geen idee
hoeveel werk het mij kost. Meestal
ben ik zeker vijftien uur bezig, maar
het is wel de moeite waard.”

Vanaf zaterdag 21 maart zijn wij
weer dagelijks geopend!
Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00
Zaterdag 09.00 tot 17.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Viooltjes nu € 0,20. Tevens miniviooltjes, madeliefjes, primula en
potgrond. Hay Cox, Molengatweg 4
Horst tel. 06 54 30 69 64.
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Karlijn Erren Meterik
net 16 geworden en merk dat dat
nog niet altijd handig is met bijvoor
beeld uitgaan, je komt bijna nergens
binnen en je moet je altijd blijven
identificeren. Ook is het leuker als
je met alle vriendinnen 18 jaar bent
om ergens anders uit te gaan omdat
je er dan makkelijker heen kan met
de auto.

Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is interieur desig
ner. Ik vind het leuk om mij bezig te
houden met het tekenen en inrichten
van kamers. Ik ben al druk geweest
met het oriënteren van een vervolg
opleiding en heb ook al verschillende
open dagen bezocht.

Dag of nacht?
Nacht, ‘s avonds heb ik meestal nog
veel energie om dingen te doen. Dit is
niet altijd handig want ‘s morgens
vind ik het moeilijk om op te staan.
Ook in de weekenden heb ik geen
moeite om laat naar bed te gaan.

Festival of discotheek?
Ik vind het allebei wel leuk, met een
festival ben je lekker buiten met veel
mensen en heb je een hele andere
sfeer dan met een avondje uit. Bij
een avondje uit is het niet zo druk,
wat kleiner en hier kan ik ook van
genieten.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Karlijn Erren
16 jaar
Meterik
Dendron College

Wat is je leukste en stomste vak
op school?
Mijn stomste vak was geschiede
nis, ik was hier echt niet goed in en
haalde hier ook niet zo’n goede pun
ten voor. Ik was erg blij dat ik dit vak
uiteindelijk heb kunnen laten vallen.
Mijn leukste vak is denk ik toch teke
nen. Ik vind dit erg leuk om te doen

en kan hier mijn creativiteit lekker
in kwijt.

Doe je aan sport?
Ja, ik zit op hockey vanaf mijn zesde
jaar. Ik doe dit bij de hockeyclub van
Horst en ik vind het fijn om buiten te
sporten. Op dit moment heb ik een
erg leuk en gezellig team.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk bij een supermarkt aan
de kassa. Ik vind het een leuke baan
en ik werk ook samen met een leuk

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

team. De laatste tijd is het erg druk
geweest en merkte ik wel dat men
sen meer boodschappen deden dan
anders. Echter de sfeer is rustig en
goed.

Wat zou je nooit weggooien?
De ring die ik van mijn tante heb
gekregen. Wij zijn een paar jaar
geleden op vakantie geweest naar
Nieuw-Zeeland waar mijn oom
en tante wonen. Deze ring heb
ik toen met Kerstmis gekregen
en dit was voor mij een speciaal
moment en ook bijzonder dat je zo’n
sterke familieband kunt hebben op
afstand.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Onze reis naar Nieuw-Zeeland vond
ik al geweldig, maar een reis naar
Afrika staat ook zeker nog op mijn
verlanglijstje. Dit lijkt me ook heel
mooi omdat het weer een hele
andere cultuur is en een heel ander
landschap met veel mooie dieren.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Het lijkt mij leuk om mijn eigen
bedrijf op te starten in de interieur
design en dan samen met mensen
na te denken over een nieuwe of
andere inrichting van woonkamers
tot kantoorpanden. Ook is het dan
leuk om te zien hoe het uiteindelijk
is geworden.

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?

Samen met de vriendinnen wat
doen. Dit verschilt per avond. Soms
maken we met z’n allen sushi of we
gaan naar een keet en daarna nog
stappen. Maar ook hebben we vaak
een gezellige meidenavond.

Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Voorzichtig en rustig. Mijn kleding is
vrij rustig en niet opvallend. Ik vind
het zeker leuk om met de mode
bezig te zijn, maar zal niet zo snel
extreme dingen dragen. Ik hou zeker
van kleuren, maar kies hier ook de
rustige kant.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Vertrouwen vind ik erg belangrijk in
een vriendschap. Omdat je meestal
met de vriendinnen toch over dingen
praat die je niet zo snel tegen ande
ren zou zeggen waarvan je hoopt en
er vanuit gaat dat het in de groep
blijft.

Wat zou je nooit meer overdoen?
Ik heb niets dat ik nooit meer over
zou willen doen omdat ik vind dat
het de keuzes zijn geweest die je op
dat moment gemaakt hebt. Op dat
moment voelde je er dus goed bij en
als het uiteindelijk toch niet zo was
heb je er dus van geleerd.

Wie kent jou het beste?
Mijn moeder, zij ziet goed hoe het
met mij gaat en hoe ik mij voel.
Samen kunnen we goed over dingen
praten en als ik ergens mee zit wordt
er naar een oplossing gezocht.

Hoi

Column

Het coronavirus
Geloof het of niet maar inderdaad, weer een column over
het coronavirus. Er valt ook
niet aan te ontkomen. Overal
hoor je er wel wat van. Op elke
nieuwssite wordt er over
geschreven en dan ook nog al
die persconferenties die je
eigenlijk niet mag missen.
Iedere dag is er wel wat
nieuws. Van het niet handen
wassen naar het thuiswerken
en dan bijna alles sluiten.
Alsof er een hele zombie-uitbraak
is gekomen. In sommige landen
mag je zelfs niet eens het huis uit.
Als ik mijn persoonlijke mening
hierover geef vind ik de maat
regelen wel belangrijk voor het
controleren van de situatie, maar
tegelijkertijd ook overdreven.
Het virus beweegt zich erg snel.
Dus zo min mogelijk fysiek contact
met anderen is een goede maatre
gel. Maar zoals Mark Rutte al zei,
iedereen gaat het waarschijnlijk
alsnog oplopen. En om dan paniek
te gaan zaaien door alles dicht
te gooien lijkt mij niet het slim
ste plan. Natuurlijk doen zij, de
overheid, ook alles wat zij kunnen
doen en wat zij denken dat het
verstandigste is. Maar niemand
gaat het volledig in drie weken
kunnen controleren. China heeft er
zelfs drie maanden over gedaan.
En in Nederland worden er alleen
maar scholen, sportclubs en de
horeca dichtgegooid. De cof
feeshops zijn ook alweer open.
En dat terwijl we het eerste geval
pas drie weken geleden hebben
gekregen in Nederland. Ik ben
bang dat het toch een langere
tijd zo blijft gaan. In ieder geval
toch wel tot de zomer. Virussen
sterven namelijk makkelijker met
hitte en alcohol. Maar goed, dit
blijft een crisistijd en een tijd van
veel afwachten wat er zal gebeu
ren. En ondanks mijn mening hoop
ik wel dat mensen zich natuurlijk
blijven houden aan de maatre
gelen van de overheid. Probeer
dus echt zo min mogelijk con
tact te hebben met mensen en
al zeker met kwetsbare mensen.
En dan al die andere maatrege
len. Hoe beter we luisteren hoe
makkelijker dit wordt opgelost.
We hebben niet voor niets onze
regering gekozen. Dus blijf bin
nen. Luister. Zorg dat je niemand
besmet.

Dan zou ik kiezen voor 18 jaar. Ik ben
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Jélena
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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

Religie
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Voorlopig geen misdiensten in Horst aan de Maas

De weekenddiensten in de kerken van Horst aan de Maas gaan voorlopig niet door. Vanwege het coronavirus
is landelijk besloten alle missen af te gelasten.
De missen die doordeweeks plaats
vinden, gaan wel door. Pastoor Peter
van der Horst, van Vincentiusparochies
in gemeente Peel en Maas: “Dit is
nog nooit vertoond, natuurlijk”, aldus
Van der Horst. “Tot en met 31 maart

gaan de weekenddiensten niet door.
Het is de vraag hoe het daarna verder
gaat. Wanneer er in beperkte kring
wel een viering is, bijvoorbeeld bij een
doop of een uitvaart, zal de celebrant
volgens strikte richtlijnen handelen.

Alle parochies ontvangen via het
eigen bisdom deze richtlijnen voor
het vieren van de mis in kleine kring
en het bedienen van de overige
sacramenten.

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

Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
0478 53 00 80
apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

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

Gebiedsteams

Komische thriller op de planken in Hegelsom
‘Het lijk is zoek’ wordt in april in totaal vijf keer opgevoerd op de planken van zaal Debije in Hegelsom.
Toneelvereniging Poespas treedt donderdag 2 april voor het eerst op.
De voorstelling ‘Het lijk is zoek’ is een
komische thriller die draait om de
oude heer Blommensteijn, stiefdoch
ter Faith en haar tweelingzus Hope.
“Na het overlijden van de oude heer

Blommensteijn, hoopt zijn stiefdochter
Faith op een grote erfenis. Een erfenis
die zij denkt alleen met haar twee
lingzus Hope te hoeven delen. Dan
blijkt het lichaam van de oude heer

Blommensteijn te zijn verdwenen. En
ook met het testament klopt er iets
niet. Voortdurende regenval bemoei
lijkt de komst van verschillende
bezoekers. Al snel is het niet alleen

het weer wat onrustig is”, beschrijft
Poespas het toneelstuk.
De voorstellingen vinden plaats op
donderdag 2, vrijdag 3, woensdag 8,
donderdag 9 en zaterdag 11 april om
20.00 uur in Zaal Debije in Hegelsom.
Kijk voor meer informatie op www.
toneelverenigingpoespas.nl

Tweede editie voor VOLDAAN-festival
Het VOLDAAN-festival
organiseert dit jaar haar
tweede editie. Dat maakt de
festivalorganisatie bekend.
De tweede editie vindt plaats
op vrijdag 13 juni in
Grubbenvorst.
Eigenlijk was de eerste editie
een eenmalige gelegenheid
vanwege het stoppen van een
jongerenkeet. Maar door het
succes van de eerste editie,
willen de jongeren het nogmaals
organiseren. Sinds november
werkt een groep vrijwilligers aan
de tweede editie.
Kijk voor meer informatie op
www.voldaanfestival.nl

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

20 t/m 22 maart
Praktijk voor Tandheelkunde
en Mondzorg Marcel Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
077 467 33 14

BEZORGERS
GEZOCHT!

23 t/m 26 maart

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Martens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
077 398 62 27

Hegelsom rondom Langstraat € 10,00

Verloskundige zorg

Sevenum rondom Steeg € 10,00

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

Sevenum rondom Klassenweg € 12,00

Danure Verloskundigen

Hegelsom rondom Bakhuuske € 8,05

Lottum rondom Zandterweg € 7,50

bedragen
per week

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Handelstraat 17 5961 PV Horst

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

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
Te Koop: koeling binnenmaat L 240 B
140 H 1048. Diepvrieskist merk Frigor
L 180 B 60 H 90. Roestvrijstalen tafel
L 140 B 70 H 90. Fiat- Ducato 33 2.3
LTD dubbele cabine KM 252219.
Bellen 06 28 40 04 56.
Corona Virus. Verhoog je weerstand
met aromatherapie en massage.
www.mayproosten.nl
Hortensia’s (heel veel srt.), rhodo,
azalea e.a. (groenbl.) heesters (op
stam), vlinderstruik, buxusverv., vaste
pl, bodembedekkers e.a. Open za. van
9.30-16.30 uur. Do-vrij na tel. afspraak.
Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree. www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.

Golf- of tennisarm? Bel huisarts
Verheijen te Kronenberg: 06 14 84 85
65 of www.tennisarm-golfarm.nl
Gezocht poetshulp in Sevenum
voor ± 2 uurtjes per week.
Tel. 06 25 58 47 04.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Long olie - bij verkoudheid,
vastzittend slijm in de longen,
versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl Ook
verkrijgbaar bij natuurwinkels in Horst.
Te koop gevraagd ganzeneieren.
Tel. 06 86 86 20 58.
Goedendag! Wij zoeken een
vrijstaande (boerderij)woning in
Zaerum of directe omgeving. Wilt u
uw woning verkopen, neemt u dan
contact op met Kitty via 06 10 93 19
91 of per mail cboermans@planet.nl
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

Jij maakt ‘m super

Nieuwe collectie!

11.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Caprice
Onyxzwart
Prachtige, klassieke keuken met een landelijke
uitstraling door de sierlijke kaderdeuren. Het ruime
kookeiland is voorzien van glaskasten en de hoge
kastenwand biedt plaats aan luxe apparatuur
en geeft veel opbergruimte. De gun metal
spoelbak en het in een marmerlook uitgevoerde werkblad geven deze keuken
een eigentijds tintje.

5.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Breitner
Wild Eiken
natie van een licht eiken houtstructuur en zwarte
elementen zoals de apparatuur, greeplijst en
accessoires. De afzuigkap gaat automatisch
aan wanneer de kookplaat gebruikt wordt.
Een slimme landelijke keuken die gezien
mag worden!

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

50
Meer dan

Opvallende maar toch rustige keuken door de combi-

www.superkeukens.nl

keuken
opstellin
gen!

8,3

